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ـقـام،  "  کینه توزی، سیر نشدن از انت
ـفـاده، بـی اعـتـمـادی بـه   سوءاسـت
سالمت ھا، اھانت به شخصیـت و  
کرامت مان متوجه ی ھمـه شـده  

این بندی از نـامـه رضـا  . "  است 
ـنـد جـالدان   شھابـی کـارگـر در ب

کسـی  .  جمھوری اسـالمـی اسـت 
ـیـش کـه   نمیداند سی و سه سال پ
ـبـش   بورژوازی دست به دامـان جـن
اسالمی شد، از میزان شـقـاوت و  
سنگدلی این جنبش واقـف بـود و  
آنرا تا این حد برسمیت میشنـاخـت  

ـیـسـت؛ ھـر   یا خیر؟ این اما مھم ن
چه که ھست این حکومـت ثـمـره  
ھـمـکـاری جـریـانـاتـی اسـت کـه  
ـنـد مـردمـی در   حاضر نبودند ببین
ــان در پــی رفــاه و آزادی   ــاب ــی خ

ـنـد  ـنـه تـوزی کـه ایـن  .  ھست کـی
ـر آن اسـتـوار   حکومت مـذھـبـی ب
ــرد کــه   ــی ــگ ــی مــی اســت، از دیــن
ـریـن وعـده اش عـذاب ابـدی   بھـت

ــردم اســت  ــوده م ــرای ت ــی  .  ب ــت وق
ــن از قــول خــدا   ــن دی ــر ای ــب ــام پــی

پس از صدور  :  کارگر کمونیست 
فــرمــان مــحــمــد مــرســی و دادن  
اختیارات ویژه به رئیس جمھور بار  
ــگــر مــوجــی از اعــتــراضــات   دی
گسترده در شھرھای مـھـم مصـر  

ـراضـات  .   به راه افتاد  آیا این اعـت
مستقیما مربوط به ھمیـن فـرمـان  
میشود و یا دالیل و عـلـت ھـای  
ــه   ــم در دامــن زدن ب دیــگــری ھ
اعتراضات اخیر در مصـر دخـیـل  

 ؟ .ھستند 
اگـر چـه در  :  مرتضی فاتح 

ـری مـجـدد ایـن   وھله اول اوجـگـی
ــا صــدور فــرمــان   اعــتــراضــات ب
اختیارات ویژه مرسـی بـه خـودش  

شروع شد، اما بـه نـظـر مـن ایـن  
ـــه افـــزایـــش   ـــد رو ب ادامـــه رون
اعتراضاتی بود که ازشھریور مـاه  
ـــود  ـروع شـــده ب ـــه شــ ـت . گـــذشــ

اعتراضاتی کـه عـمـومـا تـوسـط  
کارگران و تشکلھای کارگری و  
زنان و جـوانـان رادیـکـال سـازمـان  

اگـر خـاطـرتـان بـاشـد  .  یافته بـود 
ــیــش زنــان مصــری در   مــدتــی پ
اعتراض بـه اذیـت و آزار ھـا ی  
جریانات سلفی و اخوان المسلـمـیـن  
و زمزمه ھای مـحـدودیـت ھـای  
ــن   ــوســط ای ــان ت ــاعــی زن ــم اجــت

ـره  ١٠٠٠٠ گروھھا، تظاھراتی   ـف  ن
اما از شھریور مـاه  .  برگزار کردند 

ــه اعــتــراضـات کــارگــری   گـذشــت
ـیـدا   ـرده تـری پ ابعاد بسیـار گسـت
ـرگـــزاری   ـرد کـــه اوج آن بــ کــ
ــظــاھــرات گســتــرده تشــکــالت   ت
ـروھـای سـکـوالر   ـی کـارگـری و ن

ـر  ٢١ در  ـتـحـری  مھرماه در میـدان ال
بود که با حمله نیروھای سلفی و  

بـعـد  .  اخوان المسلمین مواجـه شـد 
ـراضــات   از ایـن مـاجـرا رونـد اعـت
اجتماعی نسبت به اخوان و سلفی  
ھا حالت تھاجمی تـری بـه خـود  
ــای   ــگــی ھ ــاھــن گــرفــت و ھــم
ـرض   بیشتری میان نیروھـای مـعـت

ــد  .  را بـه وجـود آورد  ــدھـی اجــازه ب

 تقابل جنبشھا در تحوالت سیاسی مصر
 مصاحبه با مرتضی فاتح 

زمان تنگ است و رضا شھابی 
 در خطر مرگ
 یاشار سھندی  

تحصن هماهنگ کنندگان طومار سی هزار   نفري 
 ٦  صفحه    کارگران در مقابل مجلس اسالمی 

 ١٠  صفحه  

عدم پرداخت دستمزدها، مساله 
 ٩  صفحه   اصلی کارگران در چین

 چی کسی زاید و خاطی است
 ٨   صفحه  

 ٥ صفحه   کارگران  و انقالب مصر
ـیـان  "امسال   ـربـان مركز كـانـادائـی ق
ـرانـی  " شكنجه  ، یك جـلـسـه سـخـن

برای مھوش عالسـونـد، مـادر دو  
جوان اعدامی، عبدالله و مـحـمـد  

بـه پـاس  .  فتحی ترتیب داده بـود 
احترام به خانم عالسونـد، مـن ھـم  

ـم  وی، بـعـلـت  .  به این جلسـه رفـت
اینكه یكی از فرزندان اعدام شـده  

 دسامبـر و دیـگـری در  ٥ اش در  
 دسامبر متولـد شـده بـودنـد و  ١٥ 

ـرگــزاری   ـنـكـه مشـكـل ب ـرای ای ب
ــان و   ــد بــرای دوســت ــول جشــن ت

ـر شـود، روز     ١٠ بستگانشان كمـت
دسامبر برای ھر دو این عزیزان از  
دست رفته جشن تولد برگزار مـی  

حـقـوق  " كرد، درباره این روز و خود  

سـخـنـان  .  چیز زیادی نگفت "  بشر 
شیرین ایشان درباره آمار نـجـومـی  

ھا در جـمـھـوری اسـالمـی،    اعدام 
وضعیت فالكتبار اقتصادی مـردم  
و كارگران، جنایـات ھـر روزه ای  
كه در آن مملكت توسط جمھـوری  
اسالمی سازمان داده می شـونـد،  
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 یک دنیای بھتر
 

تغییـر جـھـان و ایـجـاد 
دنیایی بھتر یک امید 
و آرمــان ھــمــیــشــگــی 
انسانھا در طـول تـاریـخ 
ــوده  ــه بشــری ب ــع ــام ج

علیرغم رواج ایده . است
ــه و  ــان ــدرگــرای ھــای ق
خرافی اعم از مذھبـی 
و غیر مذھبی حتی در 
دنیای باصطالح مـدرن 
امروز، ایده ھـایـی کـه 
ھریک به نحوی عالج 
ناپذیری و مـقـدر بـودن 
وضع موجود را تـبـلـیـغ 
ــدگــی  ــد، زن ــن ــن ــک ــی م
واقعی و عـمـل روزمـره 
توده ھای وسـیـع مـردم 
ھمواره حاکی از یـک 
امید و باور عـمـیـق بـه 
امکان پذیری و حـتـی 
اجتناب ناپذیـری یـک 

ایـن .  آینده بـھـتـر اسـت

امید که دنـیـای فـردا 
میتواند از مـحـرومـیـت 
ھـــا و مشـــقـــات و 
کمبودھا و زشتی ھای 
امروز رھـا بـاشـد، ایـن 
اعتقاد که عمل امـروز 
انسان ھا، چه جمعی و 
چه فردی، در تـعـیـیـن 
چــنــد و چــون دنــیــای 
فردا موثر اسـت، یـک 
ــگــرش ریشــه دار و  ن
قــدرتــمــنــد در جــامــعــه 
اســت کــه زنــدگــی و 
حرکت توده ھای وسیع 

 . مردم را جھت میدھد
 

کمونیسم کارگری قبل 
از ھر چـیـز بـه ایـنـجـا 
تعلق دارد، به امـیـد و 
ــای  ــاد انســان ھ ــق اعــت
بیشمار و نسلھـای پـی 
در پــی بــه ایــنــکــه 
ــده  ــن ــن یــک آی ســاخــت
بھتر، یک جھان بھـتـر، 
بــدســت خــود انســان، 

 . ضروری و میسر است
  

 آزادی، برابری، رفاه
 

تصـویــر ھــمـه از یــک 
زندگی مطلوب و یک 

دنیای ایده آل بـیـشـک 
امـا بـا .  یکـی نـیـسـت

ــوالت و  ــق ــه م ــم ــھ ــن ای
مفاھیم معینی در طول 
تاریخ چند ھـزار سـالـه 
جــامــعــه بشــری دائــمــا 
بـعـنـوان شـاخـص ھــای 
سعادت انسان و تعالـی 
جامعه به طرق مختلف 
برجسته و تـکـرار شـده 
اند، تا حدی که دیگـر 
بعنوان مفاھیمی مقدس 
در فرھـنـگ سـیـاسـی 
تـوده مـردم در سـراســر 
. جھان جای گرفته انـد

آزادی، برابری، عدالـت 
و رفــاه در صــدر ایــن 

 . شاخص ھا قرار دارند
 

دقیقا ھمیـن ایـده آلـھـا 
ــوی  ــای مــعــن ــادھ ــی ــن ب
کمونیسم کـارگـری را 
ــنــد ــیــدھ ــیــل م ــک . تش

کــمــونــیــســم کــارگــری 
ــــرای  ــــشــــی ب ــــب ــــن ج
ــان و  ــھ ــی ج دگــرگــون
برپایی جامعه ای آزاد، 
برابر، انسانی و مـرفـه 

 است
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ــش   بــرای نشــان دادن وزن جــنــب
کارگری در تحوالت چند مـاھـه  
ـبـش   گذشته مختصری به این جـن
ـم، تـا روشـن   اعتراضی اشاره کـن
ـر   شود موضوع اصلی در مصـر ب

بنابر گـزارش مـرکـز  . سر چیست 
ــمــاعــی  ــت ــقــوق اج ــتــصــادی    -ح اق

مصر، تنھا در نیمـه اول مـھـرمـاه  
 اعتصاب و اعتـراض  ٣٠٠ بیش از  

در محل ھای کار در این کشـور  
به وقوع پیوستـه اسـت، از جـمـلـه  
این اعتصابھا بایـد بـه اعـتـصـاب  
ــریــن   ــت ــزرگ ــکــی از ب کــارگــران ی
ــی   ــعــن ــســرن ھــای مصــر، ی کــن

ــانـی نصــر اشـاره کــرد   در  . کـمــپ
ھمین حال کارگران ھفت کارخانه  
ــم بــا   ــرآت ھ ــزرگ کــانــگــو م ب
ـراضـاتـی خـواسـتـار   برگزاری اعـت
ـران نـظـامـی خـود   برکناری مـدی

 . شدند 
پس از حمله اخوان وسلفی ھـا  

 مـھـرمـاه،  ٢١ به گردھمآئی روز  
تشــکــالت کــارگــری و چــپ  
بالفاصله راھپیمائـی دھـھـا ھـزار  
ــداشــت   نــفــره ای را در گــرامــی
ـر   ـتـحـری انقالب، به سوی میـدان ال

شعار محوری ایـن  . برگزار کردند 
راھپیمائی عـدالـت اجـتـمـاعـی و  

امـا  .  قانون اساسی سـکـوالر بـود 
ـیـه   ـیـان نکته جالب در این زمینه، ب
ــود بــا   ــن تــظــاھــرات ب ــی ای ــان ــای پ
ـیـل، افـزایـش   ـب خواسته ھائی از ق

 یـورو و  ١٦١ دستمـزدھـا مـعـادل  
ـیـن   مھار گرانی و تـورم، ھـمـچـن
دستگیری و مـحـاکـمـه کسـانـی  
کـه در ســرکـوب مـردم شـرکــت  

ـــد  ـــه و دارن ـت ـر  .  داشــ ـــگــ از دی
اعتراضات موثر کـارگـران مصـر  
باید به اعتصاب کـارگـران سـوئـز  

 تـن از  ٨ در اعتـراض بـه اخـراج  
ھمکارانشان اشاره کرد که یـکـی  
ـبـاطـی   از مھمترین کانال ھای ارت
ـلـی کشـانـد و   جھان را به تـعـطـی
ــه کــار   ــازگشــت ب ــا ب ــجــام ب سـران
. کارگران اخراجی به پایان رسـیـد 

ـبـش کـارگـری و   ھم اکـنـون جـن
فعاالن کارگری مصر از اھـداف  
اصلی دستگاه سرکوب حکـومـت  
مصر، چه نظامیان و چـه اخـوان،  

ـر  .  ھستند  در حال حاضـر عـالوه ب
ـیـش از  ٥   فعال کارگری که تا پ

ــدھــی   مــھــرمــاه بــه جــرم ســازمــان
 سال زندان محکـوم  ٥ اعتصاب به  

ـیـز   ـرن شده بودند، در ماھھـای اخـی
 فعال کارگری دیگـر ھـم بـه  ٣٢ 

در  .  ھمین جرم مـحـاکـمـه شـدنـد 
ـرای   ـرونـده ب حال حاضـر صـدھـا پ
ــن کــارگــری مصــر در   ــالــی فــع
دادگاھھای این کشـور تشـکـیـل  

 .شده است 
مدیران و صاحبان بسیـاری از  
مراکز صنعـتـی و خـدمـاتـی در  
ـروھـای سـابـق   مصر با استخدام نی
ـیـس و یـا ارازل اوبـاش تـحـت   ـل پ
ـروی   ـی عنوان گارد امنیت، عمال ن
نظامی خصوصی برای مقابله بـا  
کارگران معـتـزض تشـکـیـل داده  

این شرایط بـه خـوبـی نشـان  .  اند 
میدھد که امروز دعـوای اصـلـی  
ـروھـا اسـت   در مصر میان کدام نی
و حتی معلوم میشود جدال ھـای  
درون طبقه حاکمه مصر از کـجـا  

 .نشات میگیرد 
ـم بـه سـوال مشـخـص   برگـردی
شما، طی ماھھای گذشته و بـا  
توجه به شـرایـط اجـتـمـاعـی کـه  
ــردم،   ــرض ک ــتــان ع ــت قــبــال خــدم
مرسی برای تحکیم قدرت اخـوان  
در حکـومـت، بـا یـک مـعـضـل  

ــود  ــه ب عــالوه بــر  .  جــدی مــواج
ــراضــات کــارگــری وچــپ،   ــت اع
اخوان المسلمین  با مخالفت بـدنـه  
اصلی و مدیران وکاربدستان درجه  
ــروھــای   اول دولــتــی، کــه از نــی
ساختار ملی عربی شکل گرفـتـه  
از دوره ناصر تا امروز، ھم مـواجـه  

ـر  .  است  در حـال حـاضـر عـالوه ب
 نـظـامـی ،  ٢ فرمانـدھـان درجـه  

ــت   ــن دس ــادی از ای ــش زی ــخ ب
ـیـه مصـر   مخالفان در قـوه قضـائ

باید مـتـذکـر شـد  .  مستقر ھستند 
ـر   که قوه قضائیه در مصر عالوه ب
ـفـه   استقالل نسبی از دولـت، وظـی
ـروسـه   ـیـد پ مشروعـیـت دادن وتـائ
. ھای حقوقی را نیز برعھـده دارد 

به ھمین دلیل مرسی و اخوان کـه  
نگران از مخالفت گردانندگان قـوه  
ـلـه مـربـوط بـه   قضائیـه در مسـئ
قانون اساسی بودند، تالش کـردنـد  
ـیـارات ویـژه،   با صدور فرمان اخـت
ــان درون   ــف ایــن بــخــش از مــخــال

ـنـد  . حکومتی خود را خنثـی کـن
ـر   اما عالوه بر اختالفات داخلـی ب
سر قدرت دولتی درطبقه حاکـمـه،  
اعتراضات گسترده اجتمـاعـی بـه  
ـیـن اسـالمـی در قـانـون   ورود قوان
ـبـداد   اساسی و برقراری مجدد است
حکومتـی، مـوضـوع کشـمـکـش  
ھای جناحی حکـومـت مصـر را  

اعتراض به فرمـان  .  پیچیده ترکرد 
مرسی و قانون اساسی تبـدیـل بـه  
یک یورش اجتماعی قدرتمند بـه  
. اخوان المسلمین و سلفی ھـا شـد 

در حالی که جـریـانـات اسـالمـی  
تمام نیروھای خود را برای مقابلـه  
با انقالبیون به قاھره گسیـل کـرده  
بودند، مردم معترض در شھـرھـای  
مختلف به دفاتراخوان المـسـلـمـیـن  

ــد  ــورش بــردن ــگ  .  ی ظــاھــرا جــن
مغلوبه شد، اما مرسی بـا عـقـب  
ـیـارات ویـژه،   نشینی از فرمان اخت
توانست برگزاری رفـرانـدوم قـانـون  

 . اساسی را حفظ کند 
ـتـایـج رفـرانـدوم در   جدای از ن
مصر، شرایط کـنـونـی نشـان داد  
ـیـل   که روند اوضاع در مصر به دل
ــاوت   ــف ــورھــای مــت وجــود فــاکــت
اجتماعی و سـیـاسـی و مـنـطـقـه  
ای، از پیچیـدگـیـھـای ویـژه ای  

ـقـه  . برخوردار است  از یک سو طب
کارگر و جنـبـش کـارگـری کـه  
اکثریت مردم را در خـود جـا داده  
ــاد ســیـاســی و   اسـت امـا از ســت
ھدایتگر طبقاتی خـود بـی بـھـره  
ـقـه   است، و از سـوی دیـگـر طـب
ــران   ــح حــاکــمــه ای کــه دچــار ب
قدرت دولتی شـده اسـت، ھـم در  
برابر رقبای طبقاتی خودش و ھـم  

 .در درون طبقه خودش 
ـــن   ـی ــ ـــن، چــن ـر ای ــ ــالوه ب  ع
تحوالتی  بر بستر بـحـران و رونـد  
تغییرات اساسی در جھان سرمـایـه  

 . در جریان است 
ـر   ـم، ب اگر بخواھم خالصه کـن
ــگــیــر   ــارزه پــی ــک مــب بســتــر ی
اجتماعی در مصر که عمومـا از  
سوی فعاالن جنبش کـارگـری و  
ــروھــای رادیــکــال و ســکــوالر   نــی
ــه   ــق ــب ــیــشــود، ط ســازمــانــدھــی م
حاکمه در مصر تالش دارد تا بـه  
ـرای   شکل مناسب حـکـومـتـی، ب

ـقـالبـی مصـر   تعرض به جامعـه ان
اولین گام جـدی  .  دست پیدا کند 

ـرار مـجـدد   ـق این حـاکـمـیـت، اسـت
ـتـی   دستگاه سیاسـی اجـرائـی دول
است، که تنھا از طریق بـازسـازی  
سیستم حکومتی ضربـه خـورده و  
ــگــونــی   ــت پــس از ســرن ــشــت ــت م

 .مبارک میسر است 
 

پس ظاھرا  :  کارگر کمونیست 
به نظر میرسد کشمـکـش اصـلـی  
بر سر قانون اساسی اسـت ، چـرا  
ـتـی   ـیـن اھـمـی این مسئلـه از چـن

 برخوردار است؟ 
ممکـن اسـت  :  مرتضی فاتح 

ـرسـد کـه بـا   در وحله اول به نظر ب
توجه بـه تـحـوالت و کشـمـکـش  
ـقـالبـی کـه در مصـر در   ھای ان
ـلـه چـنـدان   جریان است ایـن مسـئ
مھم به نظر نرسد، ولی مـن فـکـر  
ـلـف   ـنـا بـه دالیـل مـخـت میکنم ب
پروسه تصویب و یا عـدم تصـویـب  
قانون اسـاسـی در مصـر در حـال  

 .حاضر مھم است 
ــی در صــورت   ــمــا حــت مســل
تصویـب ایـن قـانـون، تـا مـدتـھـا  
ـر سـر آن ھـمـچـنـان   کشمـکـش ب
ادامه خواھد داشت، اما خود روند  

ـبـه  .  قضیه اھمیت دارد  از دو جـن
باید به این مـوضـوع نـگـاه کـرد،  
یکی از منـظـر جـامـعـه مصـر و  
زندگی آینده مردم است و یـکـی  
ھم پروسه ای اسـت کـه طـی آن  
به ھر حال یکی از بـخـش ھـای  
بورژوازی ضربه خورده مصـر، در  
ـقـالبـی در ایـن   تقابل با بـحـران ان
ـیـدا   کشور باالخره دست بـاال را پ

 . میکند 
اگر قانون اساسی فعلـی کـه  
دست پخت اخوان و سلفی ھـا در  
مصر است تصویب شـود، بـاالخـره  
ـرم   ـف بورژوازی مصر به یـک پـالت
ــا   ــه ب ــابــل ــوافــق بــرای مــق مـورد ت
ـیـدا خـواھـد   جامعه مصر دسـت پ

ــر افــتــاده  .  کــرد  ــافــع بــه خــط ــن م
ـتـضـا مـیـکـنـد   بورژوازی مصر اق
که سایر بخش ھای طبقه بـا ھـر  
درجه از اختالف برای حفـاظـت از  
سیادت طبقاتـی شـان، حـول ایـن  

ـرم مـتـحـد شـونـد  از طـرف  .  پالتف

ــا عــدم   ــد تصــویــب ی دیــگــر رون
تصویب قـانـون اسـاسـی بـه کـل  
بورژوا زی مصر نشان میدھد که  

 کدام بخش 
از طبقه  در این شرایـط ، بـه  
ـرای   ھر حال پالتفرم ممکنـی را ب

 .مقابله با انقالب در دست دارد 
ـیـز بـه   از طرف دیگر جامعه ن
ــیــن انــدازه در ایــن مــوضــوع   ھــم

در صورت تصـویـب  .  حساس است 
ــدگــی   ــون اســاســی، زن ــان ــن ق ای
ـــا   ـر ب ـــی در مصــ ـــاع ـــم ـت ــ اج
ــاگـواری روبــرو   ــھــای ن ـت مـحــدودی
خواھد شد، چون به ھـر حـال ایـن  
ــق   ــت ــنــای رتــق و ف ــب ــیــن م قــوان
عمومی امور توسط حکومت در  

 .این کشور است 
ــون   ھــمــیــن االن در ایــن قــان
اساسی بخش ھـائـی ھسـت کـه  
ـر   ـنـی ب میتوانـد ضـربـات سـنـگـی
ــد،   ــن ــری وارد ک ــبــش کــارگ ــن ج
ـم حـتـی در   ـت ھمـانـطـور کـه گـف
شرایط حـاضـر ھـم صـدھـا فـعـال  
کارگری در خـطـر مـحـاکـمـه و  

ـنـد  ارجـاعـات بسـیـار  .  زندان ھسـت
ـیـن   ـرای تـدویـن قـوان خطرناکـی ب
آینده بـه ارگـانـھـای حـقـوقـی و  
مذھبی موھوم و ارتجاعی ماننـد  
ھیئت امنای االزھر و یـا شـورای  
مفتی ھا در قانون اساسی فعـلـی  
وجود دارد، که زندگی متمـدنـانـه  
را در ایـن کشـور ھـدف گـرفـتـه  

 .است 
ــه   ـیـن تـجـرب ـران چــن مـا در ای

 .دردناکی را داشته ایم 
من فکر میکنم اگر اخـوان و  
ـلـب و   ـق سلفی ھـا، بـا ھـردرجـه ت
ـنـد   ـتـوان فشار وھر لطایف الحیلی ب
ــه تصــویــب   ــانــون اســاســی را ب ق
برسانند، در کوتاه مدت بـه ھـدف  

ــد  ــه  .  خــود رســیــده ان ــن ب امــا ای
ـنـد مـدت قـدرت   ـل معنای حفظ ب
ـیـسـت،   دولتی توسط این جـریـان ن
چون بالفاصله فاکتورھای دیگـر  
در جامـعـه مصـر ظـھـور خـواھـد  

ــرد  در حــال حــاضــر دغــدغــه  .  ک
اصــلــی بــورژوازی مصــر، دســت  
یافتن به نوعی از ثبات سـیـاسـی  
ــوانـد دوبـاره بـه دوره   ـت اسـت تـا ب
. کارکرد متعارف سرمایه برگـردد 

رئیس یکی از بزرگترین کمپـانـی  
ــا،   ــای نســاجــی مصــر، عــرف ھ

مـا بـه نـظـم و قـانـون  " میگوید،  

 ١  از صفحه   تقابل جنبشھا در تحوالت سیاسی مصر
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برای کنترل اعتصابات کـارگـری  
ـم و   و حفظ نظم تولید احتیاج داری
ــصــابــھــای وحشــی شــرایــط   ــت اع
ـتـصـادی در مصـر را   فعالیـت اق
مختل کـرده اسـت و بـه ھـمـیـن  
ــصــادی مصــر   ــازار اقــت ــل ب دلــی
ـرای سـرمـایـه گـذاران   جذابیتی ب

ـیـل  ."  خارجی نـدارد  بـه ھـمـیـن دل
ـنـای آن   ـر مـب قانون اساسی که ب
قرار اسـت، مـوانـع اجـتـمـاعـی و  
سیاسی آینده  بورژوازی در مصـر  
را از سر راه بردارد، برای جـامـعـه  

 .مصر از ھر دو سو اھمیت دارد 
 
  

بـا بـه  :   کارگر کمونیـسـت 
قدرت رسیدن اخوان المسلمـیـن بـه  
نظر میرسید که موضوع دست بـه  
دست شدن قدرت در مصـر انـجـام  
ـیـش   ـرخـالف پ گرفـتـه بـاشـد و ب
ــگـونــی   ــیـجــه سـرن ـت ــی ھــا، ن ـن ـی ب
مبارک به قدرت رسیدن جریانات  
ـری اسـالم   ـی اسالمی یـا بـه تـعـب
سیاسی قرن بیست و یـکـمـی در  
ـراضـات   این کشور باشد، اما اعـت
اخیر نشان داد کـه ایـن رونـد بـه  

بـا  .  سادگـی طـی نـخـواھـد شـد 
توجه به شرایط مـوجـود، امـکـان  
ـیـت سـیـاسـی اخـوان و کــال   ـب ـث ن
جریانات اسالمی در مصـر را تـا  

 چه حد امکان پذیر میبینید؟ 
در ابتدا یک  :  مرتضی فاتح 

نکته را توضیح بدھم، به نظر مـن  
پروسه دست به دست شـدن قـدرت  
دولتی در مصر ھنوز بسـتـه نشـده  
است، یعـنـی ایـن امـر ھـنـوز بـه  
ـرسـیـده اسـت،   سرانـجـام قـطـعـی ن
ـم، دو   ـت ھمانطور که قبال ھـم گـف
ـنـه وجـود   مانع اصلی در این زمـی
دارد، از یک طرف جامعه مصـر  
و طبقه کارگر ایـن کشـور اسـت  
ـنـده   ـیـن کـن که مانع اصلی و تعی
ـنـه اسـت و از طـرف   در این زمـی
ـقـه   دیگر اختـالفـات در خـود طـب

 .بورژوازی مصر است 
اما تا جائی که به بـازگشـت  
اسالم سیاسی در صحنه سـیـاسـی  
ــد کــمــی   ــوط مــیــشــود بــای ــرب م

 .مفصلتر اشاره کنم 
اگر خاطرتان باشد در ھـمـیـن  
زمینه در گفتگـوئـی در کـارگـر  
ـم کـه اسـالم   ـت کمونیست من گـف
سیاسی در منطقه نیروئی در حـال  

ـم االن   ھزیمت است، فکـر مـیـکـن
به نـظـرم بـایـد  . ھم ھمینطور باشد 

ـیـل اخـوان و   میان نیروھائی از قب
ـرکـیـه بـا   یا عدالـت و تـوسـعـه ت
ـفـاوتـی   جنبـش اسـالم سـیـاسـی ت

 .قائل شد 
اسالم سیاسی جنبشی رو بـه  
رشد در برھه مشخصی از تـاریـخ  
و در شرایط مکانی و مـعـادالت  
ژئو پلتیکی ویـژه ای در جـھـان  

این جنبش محصـول جـنـگ  .  بود 
سرد از یک سو و بـحـران قـدرت  
دولتی در منطـقـه در اواخـر دھـه  
ھفتاد مـیـالدی از سـوی دیـگـر  

ــود  ــرب  .  ب ــبــشــی بــود کــه غ جــن
ـری و   ـیـمـا در شـکـل گـی ـق مست
ـلـوک شـرق   تسلیح آن در مقابل ب

 .نقش داشت 
پس از سقوط بلوک شـرق، و  
در شرایط به ھم ریخته آن دوران و  
ــدازی   ــی چشــم ان در بســتــر ب
بورژوازی بحران زده منـطـقـه، ایـن  
ـتـانسـیـل بـاالی ضـد   جنبش بـا پ
ـبـش   انسانی توانست از عـروج جـن
ـــه   ــطــق ــال در مــن ــک ــای رادی ھ

به نظر من اسـالم  .  جلوگیری کند 
سیاسی به معنـای سـاده، ضـرب  
ـــوژی اســـالم در   ـــدول ـردن ای کــ

اگـر  .  سیاست، مـعـنـی نـمـیـشـود 
ـلـه   چنین بود کـه شـیـخ فضـل ال
نوری ھم باید در مـجـمـوعـه ایـن  

 . جنبش قرار می گرفت 
ما در تـاریـخ مـعـاصـر انـواع  
ـرایشــــات   ــــی از گـــ ــــاوت ـف ـــ ـت ــ م
ـم   ایدئولوژیـک اسـالمـی را داری
که تـالش کـرده انـد در عـرصـه  

پس از  .  سیاسی تاثیر گذار باشند 
ــمــانــی،   ــراطــوری عــث ــوط امــپ ســق
جریاناتی از قبیل احیا خالفـت، و  
یا پان اسالمیسم به معنـایـی کـه  
در اسناد کمینترن است، و یا پایـه  
ــوان   ــان اخ ــن جــری گــذاری ھــمــی
ـنـد   المسلمین و یـا کسـانـی مـان
ـفـاقـا   جمالـدیـن اسـدآبـادی کـه ات
تالش ھای بسیاری ھم در زمینـه  
ـبـش اسـالمـی بـا   ایجاد یک جـن

امـا  .  سیمـای مـنـطـقـه ای کـرد 
ھیچکدام از اینھا باجنبـش اسـالم  
سیاسی که ما بـه عـنـوان یـک  
پدیده تاریخی که کـارکـرد ویـژه  
ـرای آن   منـطـقـه ای و داخـلـی ب
ـنـد  ـیـسـت . قائل ھستیم، قابل جمع ن

مشخصه ھای اصلی این جنـبـش  

یکی نـظـامـی گـری و بـدویـت  
اجرائی این جنبش است که فـقـط  
ــابــل   ــواعــی از فــاشــســیــم ق ــا ان ب
مقایسـه اسـت و دیـگـری غـرب  
ستیزی و یا به یک مـعـنـا ضـد  
تمدن بودن است و یکی دیگـر بـه  
نظر من اگوئیسمی است که ایـن  
ـر بـخـش   جنبش درمقایسه بـا سـای

 . ھای بورژوازی دارد 
ـر ایـن چـون مـن اسـالم   بنا ب
سیاسی را یک پـدیـده مشـخـص  
در اوضاع ومحاسبات مشـخـصـی  
ـلـی   از تاریخ معاصر میبینم، تـمـای
به گستـرش ایـدئـو لـوژیـک ھـر  
ـبـش   جریان اسـالمـی بـه ایـن جـن

 .ندارم 
به نظر مـن اسـالم بـه عـنـوان  
پرچم ایدئولوژیـک یـک جـریـان  
ــط   ــع، شــرای ــاف ــاســی از مــن ســی
تاریخی و محاسبـات اجـتـمـاعـی  

یـک  .  ویژه ای نـاشـی مـیـشـود 
تفاوت اصلی اسـالم سـیـاسـی بـا  
دیگر جریانات اسالمی بـورژوائـی  
در منطقه، خصـوصـا در شـرایـط  
ــروھــای   ــربــوط بــه نــی حــاضــر، م
اجتماعی اجـرائـی اسـت کـه در  

ــود گــرد مـــی آورد  ـر  .  خ ــ ـث اکــ
ـبـش اسـالم   نیروھای اجـرائـی جـن
سیاسی از گروھھای حاشـیـه ای  
جامعه و یـا جـریـانـات سـرگـردان  

اما جـریـانـاتـی  .  غرب ستیز بودند 
مانند اخوان و یا عدالت و توسـعـه  
ــروز   ــه و چــه ام چــه در گــذشــت
ــی از   ــائ ــخــش ھ ــگــان ب ــایــن ــم ن
ـقـالل طـلـب و الیـه   بورژوازی است
ــوســط   ــه مــت ــق ــاالی طــب ھــای ب

بنابر این حضـور اخـوان و  . ھستند 
یا النھضه تونـس در راس قـدرت  
دولتی نباید به مثـابـه حـاکـمـیـت  
اسالم سیـاسـی در ایـن کشـورھـا  

 .تلقی شود 
ـر تـحـوالت   اما چـرا در بسـت
ــی و فضــای اعــتــراض   ــالب انــق
رادیکال در ایـن جـوامـع، مـجـددا  
نیروھـای اسـالمـی ظـھـور کـرده  

 اند؟ 
با عرض پوزش از خواننـدگـان  
ــورم ایــن مــورد را کــمــی   ــب مــج

 .مفصلتر جواب بدھم 
ـــــطـــــور کـــــه در   ــــمـــــان ھ
گفتگوپیرامـون اوضـاع اروپـا ھـم  
ـری   ـم، مـا شـاھـد شـکـلـگـی ـت گف
تغییراتی جدی در جھان سـرمـایـه  

ـلـوکـھـای  .  داری ھستیم  تشکیل ب
ـرآوردن   اقتـصـادی جـدیـد و سـر ب
قدرتھای اقتـصـادی تـازه ای در  

بـه نـظـرم  .  عرصه اقتصاد جھـانـی 
در این پروسه شکلی از اتـحـادیـه  
ھای اقتصادی منطقه ای پـدیـد  
خواھد آمد چون سرمایه در جھـان  
به حـدی رشـد کـرده اسـت کـه  
ـتـصـاد سـیـاسـی   دیگر ساختـار اق
ــفــرد   ــا مــن ــی ی ــای مــل ــازارھ ب
جوابگوی رقـابـت درون سـرمـایـه  
ـیـسـت  . ای در مقیاس جـھـانـی ن

ـری   ھمین امـروز ھـم شـکـل گـی
تدریجی این اتحادیه ھا را شـاھـد  

 .ھستیم 
منطقه خـاورمـیـانـه و شـمـال  
ـلـی کـه ھـمـه   آفریقا بنا بـه دالی
ـقـشـه در حـال   میدانیم،  در ایـن ن
شکلگیری از اھـمـیـت ویـژه ای  

ـرخـوردار اسـت  از طـرف دیـگــر  .  ب
تجمع سرمـایـه و مـنـابـع در ایـن  
منطقه بـه حـدی مـتـمـرکـز شـده  
ــی   ــون ــای کــن اســت کــه مــرزھ

ملی تبدیل بـه مـانـعـی    -سیاسی 
ــاز   ـرای گسـتــرش و تـولــیـد و ب ب

به ھمیـن  .  تولید سرمایه شده است 
ــکــر مــی کــنــم   ــل مــن ف دلــی
ـر   ـراب بورژوازی مـنـطـقـه کـه در ب
ــراضــات   ــت ــان کــن اع ــی ــیــل بــن س
ـرار دارد،   اجتماعی در مـجـمـوع ق
در تـالش اسـت تـا راھـھـائـی را  
ــدا   ـی ـرای ھـمـگـن کـردن خـود پ ب

ـر  . کند  ـت به نظر مـن بـخـش جـوان
بوژوازی منطقه در تالش است تـا  
خود را با تحوالت جھانی سرمایـه  
منطبق کند و یک قطب منطـقـه  

 .ای سرمایه را به وجود بیاورد 
ــصــادی و   ــت در دل بــحــران اق
ـــاتـــی جـــاری در   ـق ــ ـب جـــدال طــ
ـتـدا بـایـد   خاورمیانه، این بخـش اب
بتواند بحران قدرت دولتی را حـل  
کند و یـک ھـویـت مشـتـرک  
سیاسی ایدئولوژیک مناسب ھـم  

بـه  .  برای خود دسـت و پـا کـنـد 
ــای   ــدل ھ ــت م ــس ــک ــل ش دلــی
ـبـش اسـالم   ناسیونالیـسـتـی و جـن
ــه   ــاز ب ــورژوازی نــی ــاســی، ب ســی
بازتعریف منطقه ای ھـویـت خـود  

ـروی  .  دارد  ـی به قول مارکس ھـر ن
ـم   ـرسـی اجتماعی نوظھوری برای ت
ـیـه   چھره خود ناچـار اسـت از ارث

بـه  .  نیروھای گذشته استفاده کند 
ـم   ـیـل مـن فـکـر مـیـکـن ھمین دل

ـــوان   ـن ـــه عــ ـــخـــاب اســـالم ب ـت ــ ان
ـرای ایـن بـخـش از   ایدئـولـوژی ب
ــیــن ضــرورتــی   ــن ــورژوازی از چ ب

ولی مـن فـکـر  .  ناشی شده است 
ــش   ـی ـم ایـن تـالـشــی از پ مـیـکــن

اوال به دلیـل  .  شکست خورده است 
تجربه خونبار و سیاه جنبش اسـالم  
ــه   ــجــرب ــاســی در جــھــان و ت ــی س
اقتصادی و اجتمـاعـی شـکـسـت  
ـران،   خورده حکومت اسالمی در ای
جوامع منطقه، حاضر بـه پـذیـرش  
دخـالـت مــجـدد اسـالم حـتـی در  
سطح ایدئولـوژیـک، در زنـدگـی  
ـنـد و دوم   ـیـسـت اجتماعـی خـود ن
اینکه با توجه به شرایط بـحـرانـی  
ــرگــونــه مــحــدودیــت   ســرمــایــه، ھ
ایدئولوژیک در کارکرد و تـالش  
ـیـد   در جھت بازسازی چـرخـه تـول
سرمایه داری، مـطـلـوب سـرمـایـه  
ــســت  ــی ــاس جــھــانــی ن ــی . در مــق

مشخصه سیاسی و عقیدتی، کـه   
ازملزومات اجتماعی و تـاریـخـی  
سرمایه است، در دوره حاضر بـایـد  
متناسب بـا سـیـال بـودن حـرکـت  

ــاشــد  ــه ب ــای ــد و  .  خــود ســرم ــای ب
ــدتــی در ھــر   ــی ــدھــای عــق ــای نــب
ــر راه   ــر س ــتــی مــانــعــی ب ــی ظــرف
ـروری سـرمـایـه   گسترش و بـاز پ

به ھمین دلیل است که ھـم  . است 
ـیـــن   ـــعــ ـت ـــامــ ـــون شـــکـــل ن ـن اکــ

ـبـدیـل بـه  "  دموکراسی خـواھـی "  ت
ــاســی بــخــش ھــای   ــی تــئــوری س
ـر بـورژوازی خصـوصـا در   ـت ـل عاق

 . ایران شده است 
من فکر میکنم این احزاب با  
ایدئولوژی اسـالمـی انـعـکـاسـی  
ھستند از تالش ھای منطقـه ای  
ـرای شـکـل دادن بـه   بـورژوازی ب
ــراگــیــر، امــا بــا   یــک ھــویــت ف
واقعیات موجود در این بـخـش از  

 .جھان خوانائی ندارند 
  

اوضـاع  :  کارگر کمونـیـسـت 
ــاثــیــرات   ــی مصــر چــه ت ــون کــن
مستقیمی بر روند عمومی اوضاع  
در منطـقـه خـاورمـیـانـه و شـمـال  
آفریقاخواھد داشت، آیا شاھـد دور  
ـرده   ـراضـات گسـت جدیدی از اعـت
 اجتماعی در منطقه خواھیم بود؟  

تحوالت مصر  : مرتضی فاتح 
ـیـن   ـر تـعـی ـی و نتایج آن مسلمـا تـاث
کننـده در کـل مـنـطـقـه بـه جـا  

ھـمـانـطـور کـه  .  خواھد گـذاشـت 
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ـیـل گـران جـوامـع   بسیاری از تحل
ـنـگـر   ـنـد، مصـر ل عربی مـیـگـوی

این کشورسالھـا  . جھان عرب است 
الگو و ھدایت کننده سـیـاسـی و  
اجتماعی بسیاری از کشـورھـای  
ــان   مـنـطـقـه بـوده اسـت و در مـی
ــه یــکــی از   ــق کشــورھــای مــنــط
جوامعـی اسـت کـه از سـاخـتـار  
ـیـن کشـمـکـش   طبقاتی و ھمـچـن
ـقـاتـی شـسـتـه و رفـتـه تـری   طب
نسبت به سایر کشورھای عـربـی  

ـتـز  .  برخوردار بوده است  به نظرم سن
ــر   ــاثــی ــونــی مصــر ت ــحــوالت کــن ت
مھمی بر روند ھـای اجـتـمـاعـی  

 .آینده منطقه خواھد داشت 
 تشـکـل  ١٢٠٠ ھمیـن امـروز  

کارگری محلی و کـارخـانـه ای  

در ایــن کشــور وجــود دارد کــه  
ـر اعـتـصـابـات و   مستقیمـا درگـی
ـنـد  . سازماندھی اعتراضـات ھسـت

ـیـن     EFITUدو اتحادیه    ھـمـچـن
EDLC      در حال حـاضـر حـدود

ـر را در خـود  ٣   ملیون مزد بـگـی
متشکل کرده اند و گفتگوھـائـی  
ـرای مـتـحـد شـدن شـروع   را ھم ب

ـم  .  کرده انـد  ـت ھـمـانـطـور کـه گـف
ــاری در مصــر   اعــتــراضــات ج
ــای   ــه ھ عــمــومــا حــول خــواســت
ـروھـای   ـی ـران و ن مستقیم مزد بگی
ــورت   ــاعــی ص ــم ــال اجــت ــک رادی

ــرد  ــی ــگ ــی ــا  .  م ــر ب ــگ ــرف دی از ط
طوالنی شدن روند اخـتـالفـات در  
ھیات حاکمه مصر، جنبش ھـای  
اجتماعی رادیکال و طبقه کارگـر  

این شانس را دارند تا در اشکالـی  
ــدھــی   ــه ای خـود را ســازمـان پـای
ـیـن   ـرات تـعـی ـی کنند و بتوانند تـاث
کننده ای در روند تحوالت مصـر  

چنین شـرایـطـی بـه  . داشته باشند 
نظرم اھمیت وضعیت امـروز مصـر  
را برای سایر کشورھای مـنـطـقـه  

ـراضـات در  .  نشان میدھد  اما اعـت
ـر   ـی ـر تـاث ـلـف عـالوه ب جوامع مخت
متقابلی که بر یکدیگر دارنـد بـه  
شرایط خـاص ھـمـان جـوامـع ھـم  

 . مربوط میشود 
بنابراین روند اوجگیری مجـدد  
ـر   جنبش ھای اعتـراضـی در سـای
کشورھا به فاکتورھای دیـگـری  
جدای از جامعه مصرھـم مـربـوط  

 . میشود 

در پایان به یک نکتـه اشـاره  
کنم، به نظرم طبقه کارگـر مصـر  
و ایران دو حلقه اصـلـی تـحـوالت  
در منطقه و به نـوعـی در جـھـان  

ھر درجه از ھمبستگی و  .  ھستند 
ایجاد تشکل و حضور طبقاتی در  
ـتـوانـد   تحوالت اخیر در منطقه مـی
ـم،   ـت کل معادالتی را که قبال گف

 .برای بورژوازی به ھم بزند 
ــن دلــیـل مـن فـکــر   بـه ھــمـی
ــی   ــکـنــم جـنــبـش کــمـونــیـســت مـی
ــور   ــن دو کش ــارگــری در ای ک
. مسئولیت تعیین کننده ای دارنـد 

ھمانطور کـه بـورژوازی مـنـطـقـه  
ــا مــجــددا خــود را   تــالش دارد ت
ـنـده بـازسـازی کـنـد، بـه   برای آی
ـر   ـیـشـت ھمان اندازه و شـایـد ھـم ب

ـیـسـتـی در   جنبش کارگری کمون
ــد خــود را   ــای ــه ھـم ب ــطــق ایـن مــن

تـا  .  متشکل، متحد و مجھز کند 
ـردن   جائی کـه بـه تـحـزب و سـت
غبار از چھره مارکسیسم مـربـوط  
ـران   ـیـش در ای میشود ما سالھـا پ
ایـن کــار را شـروع کــرده ایــم و  
ـم، ولـی   ـی کماکان مشغول آن ھست
ـبـش کـارگـری و   به ھر حـال جـن
ـیـسـتـی بـایـد خـود را، در   کـمـون
قامت نسلی که میتواند جھان را  
به قواره خویـش شـکـل دھـد، بـه  

 .نمایش بگذارد 
 

اھل تغییر، آرامـش حـاکـمـان  
. جامعه ی مصر را برھـم زده انـد 

آقای مرسی دارد نھایت تـالـشـش  
را می کند که جامعه مصـر بـه  

ـرگـردد،  "  مـبـارکـی  " ھمان نظم   ب
ــن اســت، و   ــمــی ــش ھ مــامــوریــت
برگھایی که برای  این بازگشـت  
ـیـاز   به گذشته و سرکوب انقالب ن

رفـرانـدم  "  دارند، نخ نما شده انـد،  
دو برگ  و دو بـخـت  "   وجنگ 

ـقـالب   حاکمانند که باید توسط ان
ـثـی بشـونـد،   نـه  " بی اعتبار وخـن

" جنگ ملی مذھبی ونه رفـرانـدم 
ــالب در دفــاع از   ایـن شــعــار انــق

 . عاقبت خویش است 
برای جامعه ای کـه  " رفراندم " 

ـنـاق سـیـاسـی   سالھا در پـس اخـت
ــرنــگ   ــده، یــک نــی ــی نــفــس کش

مـردمـی  .   کثیف سیـاسـی اسـت 
ــس   ــشــروانشــان را در پ کــه پــی
ــکــه   ــی آن شــکــنــجــه گــاھــھــا ب
ـیـده بـاشـنـد، از   صدایشـان را شـن
دست داده اند، مردمی کـه ھـمـه  
ی عمر گوششان را  صدای قران  
ومبارک ونظامیان جانی ارتشـی   
پر کرده است،  برای رفـتـن پـای  
رای وصندوق  رفراندم و انتخـاب،  
اساسا آمـادگـی کـافـی نـدارنـد،  

کـاله  "  رفـرانـدم " اگر چه خود این  
برداریست  زیرا که به یـک رای  

ـرای  سـالـھــا     مـردم، مـردم  را ب
ـنـی    محکوم و واردار به خانه نشـی
ــاســی دور مــی   و از قــدرت ســی

این مردم باید ھمه ی صـدا  .  کند 
ـتـخـاب   ھا را بشنوند تا امـکـان ان

بدرست مردم انقـالبـی  .  پیدا بکنند 
با رفراندم در این برھه ی زمـانـی  

نـه رفـرانـدم در مصـر  .   مخالفند 
جـمـھـوری  "  امروز، عین رفـرانـدم  
ـنـی  "  اسالمی آری یـا نـه   خـمـی

ــتــکــارســت  ــای ــاده  .  جــن ــف ــت ســوء اس
ازقلیان احساسات  مردمیست کـه  
یک دیکتاتور را به امـیـد یـک  
دنیای بھتر سـر نـگـون کـرده انـد  
وھنوز فرصت پوشیدن ردای تـازه  
ـرای   را نداشته اند، مردمی کـه ب
ایستادن روی پای خود مشکالت  
جدی دارند و بعضا میترسند ھمـه  
ــاره  بــدور   ــکــب ــه را ی ی گــذشــت

ـیـاز مـنـد  .   بریـزنـد  مـردم مصـر ن
فرصت اند و حاکمان مصر عـیـن  
حاکمان  جمھوری اسالمـی سـال  

 نمی خواھند ایـن فـرصـت را  ٥٧ 
ـقـالب در مصـر  .  به مردم بدھند  ان

ـنـھـا   به وضوح نشان میدھد کـه ت
راه رھایی عموم مـردم، تشـکـیـل  
ــالبــی  مــردم و   ــق شــورا ھــای ان
حکومت بی واسطـه ی مـردم از  
ــه   طـریـق ایـن شــوراھـاسـت، وگـرن
پریدن مرسی بقـدرت بـا حـفـظ و  
ـیـجـه ای جـزء   ـت حمایـت ارتـش ن

بسـتـه بـه  .  سرکوب انقالب نـدارد 
اینـکـه تـحـوالت مصـر چـگـونـه  
مسیر خود را طی کنـد، جـنـگ  
نیز میتواند یکی از گزینـه ھـای  

ـر  .  بورژوازی مصر باشد  جنگ  ب
سر صحرای سینا  وبـازگشـت بـه  

مصر، جنـگ بـه  "   عظمت ملی " 
ـرای دفـاع از صـیـانـت   ھر بھانه ب

 .اسالم  و سرزمین مقدس مصر 
مردم مصربرای انتخـاب،  بـه  
ـیـاز دارنـد  و   حـداقـل یـکـسـال ن
حاکمـان و ارتـش مصـر بـه ایـن  

ــنــد  ــر بــی  .  واقــف ــر ب ــالب مص ــق ان
اعتباری رفـرانـدم مـی کـوبـد و  

ـرعـکـس  ایـن  .  ضد انقالب مصر ب
ـیـظ   جدلھای اجتماعی نھایتـا غـل
ـتـوانـد  بـه   تر خواھند شد که مـی
خون پاشیدن به انقالب  و کشـتـار  
بی رحمانه انقالبیون منتھی شود،  
مگر آنکه انقالب راه خـود را بـاز  
یابد و حکومت شوراھا و انـحـالل  
ــور   ارتـش حــرفــه ای را در دســت

ـیـش  .   بگذارد  جامعه ی مصـر ب
ـبـش و   از ھر چیز  بـه یـک جـن
یک حزب کمونیسـت کـارگـری  

ـیـاز دارد  امــا حـاکـمــان جـھــان  .  ن
اتفاقا ھیچ  وقت  و در مـقـابـل  
ھیچ انقالبی ساکت و بی عـمـل  
ــمــی مــانــنــد، انــقــالب  زنــگ   ن
ــیــت   ــھــاســت از حــاکــم مــرگ آن
ـنـد  . وحیات خودشان دفاع می کن

عـیـن قـطـب  "  دمـوکـراسـی " قطب  
اسالم سیـاسـی فـقـط نـظـاره گـر  
تحوالت مصر نیست، ھر کدام بـه  

ســبــک و روش خــودشــان مــی  
ـرنـد  ـب . خواھند سر انقـالب مصـر ب

با مـھـره  "  دنیای دموکراسی "اگر  
ھایی مثل البرادعـی بـازی مـی  
کــنــد، قــطــب  اســالم ســیــاســی  
بخصوص سران آن امـثـال خـامـنـه  
ـرور را در   ای،  بـمـبـگـذاری و ت
. دستور کـار خـود گـذاشـتـه انـد 

ـر   ـر اسـالمـی را ب اینھا مصر غـی
 .نمی تابند 

 قطب اسالم سیاسی به بھـانـه  
دخالت غـرب و غـرب بـه بـھـانـه  
ــت جــمــھـوری اســالمــی در   دخـال
ـتـازنـد  .  مصر، به انقالب مصر مـی

ـر   ـیـداری  "  تاکید خـامـنـه ی ب ب
ــن اســت "   اســالمــی  ــی . بــرای ھــم

مصر سـکـوالر، آرامـش زنـدگـی  
ـر ھـم   ـران را ب ـر ای جانیان حاکم ب
ـر،   میزند، مصـر مـانـده در تـحـری
زندگی اوباش اسالمی را تـھـدیـد  
می کند، کامال قابل فھـم اسـت  
ـروریسـتـھـای   که  سـر و کـلـه ت
ـتـکـاران   التحریر پیدا شود، نه جنـای
ـرای سـرکـوب و   ـنـد، ب نمی ایسـت
ـرای   خانـه نشـیـن کـردن مـردم، ب
ــن   ــان گــرفــت ــوگــیــری از ج جــل
ـریـن بـخـش مـردم مصـر   ـت رادیکال
یعنی کارگران کمونیـسـت، طـرح  

ــد  ــزن ــری ــامــه مــی ــدم  :  و بــرن رفــران
ــا   وجـنـگ، جــنـگ الـزامــا نـه ب

 . اسرائیل بلکه با میدان تحریر 
 تنھا راه نجـات عـمـوم مـردم  
ـقـالب   مصر، ادامه ھـوشـیـارانـه ان
ــدانـدار شــدن   اسـت کـه بـدون مـی
ــق   ــحــق ــســت مــت ـبــران  کـمــونــی رھ

نمیشود، ھمانـطـور کـه حـاکـمـان  
ـیـطـرف   فعلی جـھـان نـظـاره گـر ب
انقالب مصر نیستند، ما نیز نبایـد  
ـیـا   باشیم، کـارگـران ھـمـه ی دن
ـرض   متحد شوید، متـحـد و مـعـت
ـقـالب   شوید  و نگـذاریـد یـک ان

 !دیگر بخون کشیده شود 
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شکنجه ھای جـانـکـاه ابـدی را  
ـنـدگـان   وعده میدھد، دیـگـر از ب
ـری   ـیـشـت این پیامبر نباید انتظار ب

ــن داشــت  ــچــه بــا رضــا  .  از ای آن
شھابی و دیگر زندانیان سـیـاسـی  
میکنند از ھمین جـا سـرچشـمـه  

ادیـان الـھـی ظـرفـیـت  .  میگیـرد 
عظیمی از خود در دشـمـنـی بـا  

ــد  ــده  .  بشــریــت نشــان داده ان درن
خویی این ادیان از آن جـا مـنـشـا  
ـیـت انسـان را   میگیرد که انسـان

از نظر ادیـان  .  برسمیت نمیشناسند 
ھمه مـردم گـمـراه و گـنـاھـکـار  

ـیـسـت صـد و  . ھستند  بیجـھـت ن
بیست چھار ھزار پیامبر فرستـاده  
شدند که راه راست را نشان دھند  
ـرای ھـدایــت مـردمــان وعــده   و ب
ـریـن   جھنمی را دادند  کـه کـمـت
شکنجه اش کنده شدن پوست در  

 .شعله ھای خشم خداوندی است 
نامه اخیر رضا شـھـابـی کـه  
اشاره ای به روند رسـیـدگـی بـه  
ـیـان اسـت، بسـیـار   بیمـاری زنـدان

جـان ھـمــه  .  تـکـان دھـنـده اسـت 
ــان در خــطــر اســت  رضــا  .  زنـدانــی

شھابی کارگر شرکـت در زنـدان  
از بیماری ھای گـونـاگـون رنـج  
ـرار   میبرد و در چنان شـرایـطـی ق
دارد که دو راه بیشتر جـلـو روی  
خود نمی بیند، یا اعتصاب غـذا  
کـنـد یـا از مصـرف داروھـایــش  
ــاع ورزد کــه ھــر دو راه   ــن امــت
ـیـانـجـامـد  . میتواند به مرگ او ب

رضـا شـھـابـی فـعـال راه دوم را  
ـیـان اسـالمـی  .  برگزیده اسـت  جـان

ـنـد   بیمار اسیرشان را تھدید میکـن
که اگر بیشتر از ایـن خـواسـتـار  
معاینه پزشکی شـود، در زنـدان  

کینـه  . شکنجه در انتظارش است 
توزی این جانیان از رضا شھابـی  

مقاومـت و  .  اما بی جھت نیست 
ــامــدن او، جــالدان را   ــی کــوتــاه ن

 . خشمگین کرده است 
ـراضـات وسـعـت    باید به اعـت

ــری داد  ــت ــیــش ــن  .  ب ــری نــمــونــه نس
ستوده، سکینه آشتیانی و مـوارد  

ــاد   ــع ــگــر نشــان داده اگــر اب دی
اعتراضات جـھـانـی گـردد، ایـن  
حکومت با ھمه درنده خـوی اش  
. مجبور به عقب نشینی مـیـشـود 

نباید گذاشت رضا شھابـی را از  
او حـق دارد کـه از  .  ما بگیرند 

امکان پزشـکـی جـھـت مـداوای  
ـرخـوردار   بیماریھـای مـتـعـددش ب
ـبـایـد   ـر از آن، او ن ـیـشـت باشد و ب

ــد  ــاش ــدان ب رضــا  .  اصــال در زن
ـرا کـه   شھابی در زندان اسـت زی
خواھان بھبود شرایط کار  و رفاه  
خود و ھمکارانش گـردیـده اسـت  
ــه از آن دســت   ــت ــن الــب کــه ای

ــی "  ــای ــھ ــزد  "  جــرم ــه ن ــت ک اس
بورژوازی گناھـی نـابـخـشـودنـی  
است و مستحق بدترین مـجـازات  
و حکومت اسالمی به نیـابـت از  
ـم   ــــکــــ ــــورژوازی دارد  ح ب
ـتـکـارانـه سـرمـایـه را اجــرا   جـنـای

باید رضا شھـابـی را از  .  میکند 
ــن ددان وحشـی کــه   چـنـگـال ای
ـردنـد   ـب ـیـت ن ھیچ بویی از انسـان

این ممکن و عـمـلـی  .  نجات داد 
ــط زمـان تــنــگ  .  اسـت  امــا فـق
 .است 
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زمان تنگ است و رضا شھابی 
 در خطر مرگ

 از ساعت ده  ١٣٩١  آذر  ٢٨ امروز   ١  از صفحه  
صبح ھماھنگ کنندگان طومـار  
اعتراضی کارگـران بـا در دسـت  
داشتن ده ھزار امضای کـارگـری  
در اعتراض به سطح دستمـزدھـا و  
ایجاد تغییرات ضد کـارگـری در  
قوانین کار و تامین اجتماعـی در  
مقابل مجـلـس شـورای اسـالمـی  

 .دست به تحصن زدند 
ــال ایــن تــحــصــن حــدود   ــب ــدن ب

ــت   ــاع ــکــی از  ١٢ س ــھــر ی  ظ
ـیـن   مشاورین رئیس مـجـلـس در ب
تحصن کنندگان حضور پیدا کـرد  
ـیـن   و طی صحبتـھـایـی کـه مـاب
طرفین صـورت گـرفـت تـحـصـن  
کنندگان اعالم کردند ما خواھـان  
ــیــس مــجــلــس و   مــالقــات بــا رئ
صحبت در صحن علنی مـجـلـس  

ـم  ـی امـا  .   با حضور وزیر کار ھسـت
از آنجا که جلسـه مـجـلـس تـمـام  
ـنـدگـان   شده بـود از تـحـصـن کـن
ـرابـی   خواسته شد تا با آقـای ابـوت
ــس مــالقــات   ــس مـجــل نـایــب رئــی

  ١٢ به ھمین دلیل سـاعـت  .  کنند 
ــن   ــی و پــروی ــث امــان ظــھــر شــی
ـنـدگـان   محمدی از ھماھنگ کن
طومار وارد مجلس شدند و طـی  
ــل   ــا ابـوتــرابــی مســائ ــاتــی ب مـالق
ــه ســی ھــزار امضــای   ــوط ب مـرب
کــارگــری و خــواســت کــارگــران  
ـر افـزایـش دسـتـمـزدھـا و   مبنی ب
بازگرداندن  الیحه ضد کـارگـری  
اصالح قانون کـار را بـا وی در  
میان گذاشتنـد در ایـن مـالقـات  
وی ضمن تحویل گرفتن ده ھـزار  
ــرحــلــه ســوم طــومــار   امضــای م
ــس   ـراضـی اعـالم کـرد مـجـل اعـت
صدای کارگر اسـت و بسـیـار از  
نمایندگان نیز با الیحه پیشنھادی  
وزارت کار مخالفند و مـا تـالش  
خواھیم کرد ھر گـونـه اصـالحـی  
ـفـع کـارگـران   در قانون کـار بـه ن

در ادامه این صـحـبـت  .  تمام بشود 
ــدگــان طــومــار   ـن ھـمــاھــنـگ کــن
ــھــای آقــای   ــت اعــتــراضــی صــحــب
ابوترابی را برای تـحـقـق خـواسـت  
کارگران کافی ندانستند و ضمـن  
تاکید بر تـوقـف اصـالحـات ضـد  

کارگری بر قوانین کار و تـامـیـن  
ـر   ـی اجتماعی اعالم کردند ما تـغـی

 .می خواھیم 
در ادامــه ی حضــور پــرویــن  
ــیــث امــانــی در   مــحــمــدی و ش
ــگــر از   ــس، دو نــفــر دی ــجــل م
ــدگــان طــومــار   ـن ھـمــاھــنـگ کــن
اعتراضی آقایان شریف ساعد پنـاه  
ــز بــه   ــی راد نــی ــور احســان و شــاپ
ھمکاران خود در داخـل مـجـلـس  
ــد و در ادامــه طــی   ــن ــوســت پــی
ـیـس کـمـیـسـیـون   مالقاتـی بـا رئ
اقتصادی مجلس با بیـان مسـائـل  
حاد مـعـیـشـتـی کـارگـران بـطـور  
ـلـه افـزایـش   معینی در مورد مسئ
فوری دستمزد کـارگـران بـا وی  
ـیـس   ـتـا رئ صحبت کردند و نـھـای
کمیسیون اقتصادی مجلس اعـالم  
ـنـه   کرد تالش خود را در این زمـی

 .خواھد کرد 
ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  
اعتراضی طی حضور در مجـلـس  
بطور مداوم بر حضور وزیر کار در  
ــس و پـاسـخــگـویــی ایشــان   مـجـل
ـر   تاکید داشتند به ھمین دلیل وزی
کار در کـمـیـسـیـون اجـتـمـاعـی  
ــن   ــروی ــلــس حــاضــر شــد و پ مــج
محمدی با خطاب دادن وزیر کـار  

چرا بـه امضـای ده ھـزار  :  گفت 
ـراض   کارگر در مـرحـلـه اول اعـت
ــس بــه ده ھــزار   کــارگــران و ســپ
امضای کارگران در مـرحـلـه دوم  
جواب ندادید و حـتـی اشـاره ای  
نیز به این مسئله نکـردیـد، مـگـر  
کارگران شـھـرونـدان ایـن جـامـعـه  

وی در ادامه صحبتھـای  .  نیستند 
ـر کـار افـزود  : خود خطاب به وزی

ـبـه   شما مدام صحبت از سـه جـان
گرایی میکنید آنوقت الیـحـه ای  
را که برای تصویـب بـه مـجـلـس  
ــار   ـی فـرسـتـاده ایـد حــتـی در اخـت
ـیـل کـانـون   ـب معتمدین خـود از ق
ـرار   عالی شوراھای اسالمی نیز ق

پروین محمدی در ادامه  .  نداده اید 
ــھــای خــود اعــالم کــرد  ــت : صـحــب

کارشناسان خودتان میگویند خـط  
فقر یک میلیون و پـانصـد ھـزار  
تومـان اسـت آنـوقـت شـمـا فـکـر  

ـقـه ای   میکنید با جھش بی سـاب
که طـی مـاھـھـای گـذشـتـه در  
قیمتـھـا رخ داده اسـت کـارگـران  

 ھـزار  ٣٨٩ چگونـه بـا دسـتـمـزد  
ـنـد  ـرویـن  .  تومانـی زنـدگـی کـن پ

محمدی در پایان صحبتھای خود  
ـر افـزایـش   خطاب به وزیر کـار  ب
فوری دستمزدھا و مخالفت شدیـد  
کارگران با وارد کردن اصـالحـات  
ـیـن کـار و   ضد کارگری بر قـوان
تامین اجتماعـی تـاکـیـد کـرد و  
اعالم نمود اصالحیـه ای کـه در  
مورد قانون کار در اختیار مجلس  
قرار گرفته است باید پس گرفـتـه  

در ادامه این جلسه از آنـجـا  .  شود 
که وزیر کار پاسخ روشن و قـانـع  
ـتـھـای   کننده ای در مورد صـحـب
ـیـس   پرویـن مـحـمـدی نـداشـت رئ
کمیسیون اجتماعی مجلس اعـالم  
کرد از آنجا که این جلسه، جلسـه  
رسـمــی کــمــیـســیـون اجــتـمــاعــی  
مجلس نیست وزیر نمیتواند پـاسـخ  

 .دھد 
در پایـان حضـور ھـمـاھـنـگ  
ــدگــان ســی ھــزار امضــای   ــن کــن
کارگری در مجلس به آنان اعـالم  
ـبـات   ـری مـطـال ـیـگـی ـرای پ شـد ب
ــه   ــزودی ب ــھــا را ب کـارگــران،  آن
ــس   ــون کـارگــری مــجــل ــســی کـمــی

 .دعوت خواھند کرد 
ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  
اعتراضی با قولـھـای مسـاعـدی  
ــون   ــســی ــمــی ــوی ک ــه از  س ک
ـیـس   اجتماعی مجـلـس، نـایـب رئ
ــون   ــی ــس کــمــیــس ــی ــلــس و رئ مــج
اقتصادی برای افزایش دستمزدھـا  
داده شد به تحصن امروز خـود در  
مقابل مجلس پایان دادند و اعـالم  
کردند ھمچنان و با قوت بیشتری  
ـبـات مـطـرح شـده در   پیگیر مطال
طومار سی ھزار نفـری کـارگـران  

 .خواھند بود 
 –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ١٣٩١  آذر ماه  ٢٨ 

تحصن ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار   
  نفری کارگران در مقابل مجلس اسالمی 



 7  ٢٤٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

جھنمی كه برای زنان ساخته شـده  
است، چپاول بی ماننـدی كـه راه  
انداخته اند، واكنش وحشیانه سـران  
رژیــم بــه آتــش ســوزی مــدرســه  
ـیـحـقـوقـی   دخترانه در پیرانشھر و ب
ـفـاق   ـریـب بـه ات مطلقی كـه بـه ق
انسانھای آن جامعه تحمـیـل شـده  

روز بـعـد  .  است و غیره و غیره بود 
ـر، در جـمـع ده ـ  ١١ ازآن،    دسامب

دوازده نفره ھمكارانم، كـه از قضـا  
ـتـابـخـوان،   ـرانـی، ك ھمگی غیر ای
درگیر فعالیتـھـای اجـتـمـاعـی و  
ـیـز   دنبال كننده وقـایـع سـیـاسـی ن

ــه   ــد، ب ــن ــت و  "   دســامــبــر ١٠ " ھس
ـبـل اشـاره كـردم  . سخنرانی شب ق

جالب اینـكـه كسـی در ایـن بـاره  
ـلـش را  .  چیزی نمـی دانسـت  ـی دل

اما ھر چه باشد، مـی  .  نمی دانم 
ــب كشــوری كــه   ــل دانــم كــه در ق

ـرام بـه   " حـقـوق بشـر " بیشترین احت
ـقـمـه   می گذارد، برای در آوردن ل

 ٨ نانی برای كودكانشان، بایـد از  
 .  بعدازظھر یكدسره بدوند ٥ صبح تا  
 
II 

  ١٠ چند روزی اسـت كـه از  
مــجــمــع  .  دســامــبــر مــی گــذرد 

عمومی سازمان ملل متحـد، روز  
بیانیه جھـانـی   "١٩٤٨  دسامبر  ١٠ 

بـه  .  را تصـویـب كـرد "  حقوق بشـر 
روز جـھـانـی  " ھمین دلیل، این روز  

ــوق  . بشـر نـام گـرفــتـه اســت "  حـق
جریانات و چھـره ھـای سـیـاسـی  
ـران خـودشـان را بـه   زیـادی در ای

ـنـد "  بیانیه حقوق بشر "  . می چسپان
ــت   ــاران حــكــوم ــدرك از دســت ان
ـتـل و   سلطنتی كه تاریخی پر از ق
ـیـسـت كـردن را   شكنجه و سر به ن
ـــا   ـــد ت ـــود دارن ـــده خ ـرون ــ در پ
سازماندھندگان قتل و جـنـایـت و  
سازمانھای مخوفـی چـون سـپـاه  
پاسداران و اطـالعـات و بسـیـج و  

حقوق انسانی مـا  " در مقاله  .  غیره 
ــر " و   ــھــا "  حــقــوق بش ــم "  آن ــت ــوش : ن
" حقـوق بشـر " بدست گرفتن پرچم  " 

در ایران از سوی جریـانـات راسـت  
نه از  "  حقوق بشر "طرفدار امروزین  

ـبـانـه،   سر بشردوستی شان و داوطـل
ـنـون ھـابـس و الك و   كه گویا اك
روسو و وبر و دوركایم خوانده اند و  
متوجه اشتباھات گذشته خـود و  

ــوق   ــه حــق ـرام ب ــی ھـای احــت خـوب
ـلـکـه از سـر   دیگـران شـده انـد، ب
فشار جنبش چپ است که آنـھـا  
ـر   ـی را مجبور کرده است كه با تعـب

ــطــه  ــغــل ــدی،    خــود و م ــون ای آخ
 ."*آلترناتیوی ارائه بدھند 

بخش دیگری از كسـانـی كـه  
" بیانیه حـقـوق بشـر " امروز طرفدار  

ــد كــه   ــن ــد، كســانــی ھســت شــده ان
ــوده   ــالــیـن ب ــخـا طــرفـدار اسـت تـاری

كه بـا  )  فدائیان خلق و حزب توده ( 
احساس گناه دربـاره كشـتـارھـای  
ـیـن و   صورت گرفته در دوره استال
ھمچنین حقوق سلب شده ابتـدائـی  
ــدان كشــورھــای بــلــوك   ــرون از شــھ
شرق، كه اینھا دوره ھای طوالنـی  
ای آن نظامھا را بـعـنـوان جـوامـع  
ـرام بـه حـقـوق   سوسیالیستی و احت
ـری انسـانـھـا بـه   ـراب شھروندی و ب
ـر   خورد دیگران داده بـودنـد، بـه زی
ــم   ــھ ــوق بشــر حضــور ب پــرچــم حــق

اینھـا از نـظـر افـق و  .  رسانده اند 
دورنمای سیاسـی، اجـتـمـاعـی و  

ھا فرق چندانـی    اقتصادی با اولی 
 !ندارند 
 

III 
در مقاالت یادشده پیـشـیـن بـه  
ـتـه ام   تفصیل توضیح داده  و گـف
ـتـدائـی   ـایـمـال شـده اب كه حـقـوق پ
انسانھا، كه اكنون كاریـكـاتـوری از  

سـازمـان  "  بیانیه حقوق بشر " آنھا در  
ملل منعكس شده و در واقـع بـه  
دول اعضای این نھاد تحمیـل شـده  
ـقـه   ـنـد كـه طـب است، حقوقی ھست
ــن   ــی ــا اول ــھ ــت ــس ــی ــارگــر و كــمــون ك
پرچمداران مبارزه بـرای بـه دسـت  

ــد  ــوده ان ــاد  .  آوردن آنــھــا ب ــه اســن ب
ــر فــرانســه   ـی ــالب كــب ـق ــخـی ان ـاری ت

ـبـش  .  مراجعه كنیـد  ـاد جـن بـه اسـن
ـیـد  ـن . چارتیسم در انگلستان نگاه ك

به مبارزه كارگران روسیه و انقـالب  
ـیـد  بـه اعـتـراض  .  اكتبر مراجعه كن

طرفداران نظام دیكتاتوری و كتـاب  
ـنـد   ریموند برك و بـه سـنـد ارزشـم
ـاب   ـت جوابیه تامـس مـان بـه آن ك

مراجـعـه  "  حقوق انسان "تحت عنوان  
به تاریخ مبارزه مردم ایران و  .  كنید 

ــال   ــقــالب س ــه  ١٣٥٧ ان ــی ــل  بــر ع
ـامــھــری "  ـان آری مـراجــعــه  "  گـورســت

ـیـشـگـام و  .  كنید  می بینید كـه پ

ــرای حــقــوق   ــارزه ب ــب ــراول م ــشــق پــی
انسانھا كه بعد از یكی دو قرن بـه  

سازمـان  "مجمع دولتھا تحت عنوان  
ــحـمــیـل شــد، كــارگـران و  "  مـلـل  ت

ـیـن   آزادیخواھان و در پیشاپیش ھـم
ــھــا و   ـت ــسـ ــی ــون ــم ــم، ك صــف ھ
ـبـش كـارگـری   سوسیالیستھای جن

ـاز ھـم در  ! بوده اند  مردم ایـران و ب
ـیـسـتـھـا و   ـیـش آنـھـا، كـمـون پیشاپ
كارگران، چه در زمان محـمـدرضـا  
ــه در زمــان   شــاه شــاھــان و چ
حكومت جمھوری اسالمی، بـرای  
به دست آوردن حقوق اولیه انسـانـی  
ــرای آن   ــارزه ب ــكــدم از مــب خــود ی
آزادیھا دست نكشیده اند، و صـدھـا  

ـاریـخ پـر  .  و ھزاران نمـونـه دیـگـر  ت
ـیـن   است از مبارزه طـرفـداران راسـت
آزادی انسانھا و شكنجـه و كشـت  
و كشتار كارگران و ھمان طرفـداران  
آن آزادیھـا، تـوسـط دول سـردمـدار  

" بیانیه حـقـوق بشـر " ظاھرا طرفدار  
 !سازمان ملل 

 
IV 
 "جلوگیری از بارداری "حق  

ــه     ٢٠١٢ در گــزارش ســاالن
ـیـشـنـھـادی   سازمان ملل مـتـحـد پ

ـــت  ـــده اس ـــه  :  آورده ش ـــق  " ك ح
ــری از بــارداری  ــوگــی ـل ــوان  "  ج ــعــن ب

در آن  "  بیانیه حقوق بشـر " بندی از  
از نـظـر مـن  .  بیانیه گنجانده شـود 

ـتـھـای عضـو   واضح است كـه دول
سازمان ملل حتی اگر این حـق را  
ـنـد   به رسمیت بشناسند، نـمـی تـوان
ـاخـتـه   ـیـت شـن مبارزه برای به رسم
ـبـت   شدن آن را بـه حسـاب خـود ث

مبارزه بر سر این حقوق، كـار  . كنند 
ھر روزه كـارگـران بـوده؛ چـرا كـه  
ــوق، اوال   ــن حــق ــدســت آوردن ای ب
بیشترین سود را به خـود كـارگـران  
ـیـه بـه دسـت   ـان می رساند و در ث
آوردن حـقـوقـی اسـت كـه از آنـھـا  

به زیر كشیده شـدن  ! سلب شده است 
ھر اجحافی، شـكـسـتـه شـدن ھـر  
بندی از سلسله زنجیرھایی كـه بـر  
پای كارگران و بشـریـت آزاده ایـن  
دنیا بسته شده است، گامـی اسـت  
برای به دست آوردن آزادی واقـعـی  

ـقـه كـارگـر ھـر  .  و تمام آزادی  طـب
گامی را كـه در ایـن راه بـرمـی  
دارد، باید به ثبت برساند و احـتـرام  
به آن و اجـرای كـامـل آن را بـه  

ـنـد  . بورژوازی و دولت او تحمیل ك
درست به این دلیل است كه گرچه  

ـاریـكـاتـوری  "  بیانیه حقـوق بشـر "  ك
ـیـه و   ـبـه حـقـوق اول است از مـطـال
ابتدائی و غیرقابل تفكیك انسانھـا،  

حـق  " اما اضافه كردن بندی مثـل  
ـــورداری از   ــــرخ ــــرای ب ـان ب ــ زن

ــاردار شــدن  ــیــری از ب ــوگ ــل ــه  "  ج ب
گامی به پیـش  "  بیانیه حقوق بشر " 

مانیفست كمونیـسـت جـائـی  .  است 
ـیـسـتـھـا بـرای  : " می گـویـد  كـمـون

ــرا   ــه اج ــرای ب ــوری، ب اھــداف ف
ـقـه   ـافـع آنـی طـب گذاشته شدن من

ـنـد  ـن امـا در  .  كارگر مبارزه می ك
ــش   ـب ـان جـن عـیـن حــال و در جـری
ـز   كنونی، مدافع آینده این جنبش نی

 ."ھستند 
اما تا جائـی كـه بـه پـذیـرش  
ـان، آزادی   ـی حقوقی چون آزادی ب
تشكل، مصون بودن از تبـعـیـض و  
راسیسم، امن بودن، لغو شـكـنـجـه،  
حقوق پناھنـدگـی و مـھـاجـرت و  
ــگــری كــه   یــكــســری حــقــوق دی

ـیـه  " كاریكاتوری از آنـھـا در   ـان ـی ب
آمده اند، باید دولتھـا و  "  حقوق بشر 

سازمان ملل، بعنوان نھادھایی كـه  
این حقوق را پذیرفته اند و ملزم بـه  
ـنـد را دائـم زیـر   رعایت آنھـا ھسـت
فشار قرار داد و نقض آنـھـا را بـه  
ـادآوری كـرد  . خودشان و جامـعـه ی

ـیـش آن   ـیـشـاپ باید جامـعـه و در پ
ـتـی   كمونیستھا كاری بكنند كه وق
دولتی این ضوابطی را كه خود بـه  
ـا   پای آن امضا گذاشته اند، زیـر پ
. گذاشتند، برایشان گران تمام شـود 

ـقـل   ھمه این كارھا شامـل ھـمـان ن
ـیـسـت   قولی كه از مانیفست كـمـون

ایـن حـقـوق و  .  نقل شد می شـود 
ـات فـوری و آنـی   ـب آزادیھا، مطـال
ـایـد از   طبقه كارگر ھستند و ما ب
آنھا بعنوان حقوقی كه ما بـرایشـان  
مبارزه كرده و بـورژوازی و دولـت  
آن را به پذیرش آنھا وادار كرده ایـم،  
دفاع كنیم و در عـیـن حـال دائـم  
برای تمام و كمال حـقـوق انسـانـی  

 .خود مبارزه كنیم 
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ــر   ــر اث ــر ب ــف ــه صــدھــا ن روزان
گرسنگی و سوتغذیه جانشان را از  

مھوش عالسونـد  .  دست می دھند 
ـفـر  ٥٢ در سخنرانی اش به اعدام    ن

ـالـغ بـر یـك   ـیـت ب در ھند با جـعـم
میلیارد نفر از زمان به دست آوردن  
ـا در ســال   ـی ـان ـت ــری ـقـاللـش از ب اسـت

ـا  .  اشاره كرد ١٩٤٧  این تـعـداد را ب
تعداد روزانه اعدامی ھـا در ایـران  
ـیـن   مقایسه كرد و به درست به قوان
وحشی و ضد انسـانـی حـكـومـت  

ـنـد  . اسالمی اشاره كرد  در ھمـان ھ
اما روزانه دھھا نفر، اگر نه صدھـا  
ــق   ـفـر، بـر اثـر گـرسـنـگـی مـطـل ن
ـنـد و   جانشان را از دسـت مـی دھ
ــه ای كــه   ــانــی ــی ــد و ب ــچ ســن ھــی
اعضای سازمان ملل متحد زیـرش  
ـاشـنـد، ایـن  نـوع   امضا گذاشته ب

ـنـد  ھـزاران  !  اعدام را محكوم نمی ك
ـقـمـه   نفر بخاطر بـه دسـت آوردن ل
نانی مـجـبـورنـد جـان دیـگـران را  

ـیـه ای كـه  .  بگیرند  ھر سند و بیان
ـأمـیـن   رھایی  از تـرس از عـدم ت
ــیــت   ــشــت فــرد را بــه رســم ــی مــع
نشناسد، سـنـدی اسـت پـوچ كـه  
آزادی واقـعـی را مسـكـوت مـی  

ـقـط  .  گذارد  آزادی ای است كـه ف
به درد جامعه سرمایه داری مـی  

ـا  .  خورد  سیستمی كـه انسـان را ت
حدودی از قید و بندھـای جـوامـع  
ـانـد،   برده داری و فئودالی می رھ
اما ھمچنان در بند گـرسـنـگـی و  

 .بیكاری نگه می دارد 
 

============= 
 مقاله بـه  ٤ من تاكنون در  *  

" حقوق بشـر " جوانب مختلف مقوله  
خواننده كنجكاو را بـه  .  پرداخته ام 

ــم  ــن مــقــاالت رجــوع مــی دھ : ای
،  "«حـقـوق بشـر »دنیای واقعـی  " 
ــی مــا و  "  ــوق انســان ــوق  »حـق حــق

ـرانـی،  " ،  " آنـھـا  «بشر  جـمـھـوری ای
ـری » ـــارگــ ـــوری ك ـــھ ـــم و   "«ج
سكوالریسم، آزادی و مـالـكـیـت  " 

ھمه این مـقـاالت در  ".  خصوصی 
ــــــــــــــــــــالگ  h:  وب t t p : / /

archivenasser.wordpress.
com/  قابل دسترسی ھستند . 
 ٢٠١٢  دسامبر  ١٧ 

 

 "روز جھانی حقوق بشر"در حاشیه 
 " جلوگیری از بارداری " به مناسبت بحث درباره حق  

 ١  از صفحه   
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جزییات اصـالح قـانـون  " با انتشار  
ھمانگونه که مشخص بـود،  "  کار 

جمھـوری اسـالمـی کـمـر ھـمـت  
بسته تا تبھکاری سرمـایـه را بـه  

ــد  ــان ــال رس ــم ــن طــرح  .  ک در ای
بخصوص دست کارفرمایان قانونـا  
باز گذاشته شده است کـه تـحـت  

" كارگر خـاطـی یـا زایـد "  عنوان  
. براحتی کارگـران اخـراج گـردنـد 

خوشنودی سرمایه داران را بـایـد  
ـتـصـاد  " در نوشته ای در سایت   اق

ــن  " ایــران  ــه ای ــده کــرد ک ــاھ مش
اصالحیـه را خـوب مـیـدانـد امـا  

درایـن  .  ھنوز ناکافـی مـیـشـمـارد 
نوشته اشـاره مـیـشـود کـه دسـت  

(!) کارفرمایان بسیـار بسـتـه بـود 
ـرای   اما با این قـانـون، دسـتـش ب

ایـن نـوشـتـه  .  اخراج باز شده اسـت 
ـیـن  :"  تاکید میکند  ـررات تـعـی مـق

ــن   حـداقــل مــزد بــر اســاس مــوازی
، بـه ایـن  " تر شده    المللی كامل   بین 

معنی که در ایـن اصـالحـیـه بـه  
اشـاره  "  انعطاف پذیری دستمـزدھـا " 

شده است و در عین حـال تـاکـیـد  
ــیــن دســتــمــزد   ــی ــع شــده کــه در ت

را بـایـد  " شرایط اقتصادی کشور " 
ـر ایـن   در نظر گرفت این عـالوه ب
ــنــای   اســت کــه اشــاره شــده مــب

حداقل معیشت یـک خـانـواده و  " 
تعییـن تـعـداد مـتـوسـط آن بـعـدا  
توسط مـراجـع ذی صـالح اعـالم  

درسـت اسـت کـه آقـا  ."  میگـردد 
ـر شـود امـا   ـیـشـت گفته زاد ولـد ب

مصالح کشور و رشـد  "وقتی پای  
ــان  "  و تـوسـعـه اقــتـصـادی  در مـی

باشد، تعداد متوسط یک خـانـوار  
اگر جا داشته باشد سه نفر اعـالم  

در نوشته مـذکـور بـا  .  خواھد شد 
بی شرمی تمام و بـه دروغ آورده  
شده که برخی از اصالحیه ھا بـه  

لـذا  "...  و  (!)  نفع کارگران اسـت 
باید مواد دیگـری از قـانـون كـار  
ـرار گـرفـتـه و در   مورد بررسی ق
مورد حـذف یـا اصـالح آن اقـدام  

در چنین شرایطی است كـه  .  شود 
توان امیدوار بود شرایـط بـازار    می 

كار و صنعت كشور بھبود یـافـتـه  
و موجب رشد و توسعه اقتصـادی  

 ."كشور گردد 
نکات برجسته ایـن اصـالحـیـه  
یکی این است کـه عـمـال ھـمـه  

ـیـد  " کارگران با   قرارداد ھـای سـف
. به کار مشغول مـیـشـونـد "  امضا 

ــن   ــی ــعــی ــا ت ــتــه  " چــرا کــه ب کــمــی
در ھر کارگاه کـه از  "  انضباطی  

سوی کارفرما تعیین خواھد شـد،  
ـتـه ھـر زمـان تشـخـیـص   این کمی

خـاطـی و یـا  "  بدھد که کـارگـر 
است میتواند حکم اخـراجـش  "  زاید 

ایـن بـدان مـعـنـا  .  را صادر کـنـد 
ـرارداد از بـابـت   است که عمـال ق
. تعیین زمان در آن بی معنا اسـت 

ـتـه  "   فسخ قرارداد با تصمیم کـمـی
کـاھـش  "... و  "  انضباطی کارگاه 

تولید و تغییرات ساختاری که در  
ــا   ـررات ب ــن و مــق ـی ـر الـزام قـوان اث
شرایط اقتـصـادی، اجـتـمـاعـی و  
ــرات   ــی ــی ســیــاســی و یــا لــزوم تــغ
گسترده در فـنـاوری مـنـجـر بـه  
تعطیلی تمام و یا بخشی از کـار  

، بھانه ھای کـامـلـی اسـت  " شود 
کــه بــرای کــارفــرمــا بــرســمــیــت  
شناختـه شـده تـا ھـر وقـت عـزم  

ـنـد  .  کرد، کارگر را بیرون کـنـد  ب
: دیگر ایـن اصـالحـیـه مـیـگـویـد 

توافـق کـارگـر  " به  "  فسخ قرارداد " 
ـبـاشـد "  و کارفرمـا  ھـمـه مـا  .  مـی

ھمـیـشـه  "  توافق " میدانیم این مثال  
ـبـه بـوده و ایـن ھـمـیـشـه   یکـجـان
کارفرما بوده  که تصمیم اش را  
عملی ساخته و اگر کـارگـر ھـم  
ـیـس و   ـل اعتراض کـرده، فـوری پ

باید اشـاره  .   پاسدار صدا کرده اند 
ــد  ــاقـا ھــمــیـن بــن کـرد کــه  اتــف

ــه اخــراج کــارگــران (   ــوط ب )  مــرب
بسیار مورد توجه نویسنده نـوشـتـه  
. مورد اشاره قرار گـرفـتـه  اسـت 

میتوان حس کرد که نویسـنـده آن  
ــی   ــوت اش چــه بشــکــن در خــل

 !میزده  
ــه دروغ اشــاره   ــه ب ــوشــت ــن ن ای
ــد کــه بــرای کــارگــر   ــکــن مــی
تسھیالتی در نـظـر گـرفـتـه شـده  
مثال گفته شده، به ازای یـکـسـال  
ـتـوانـد از یـکـمـاه   کار، کارگر می

ایـن  .  برخوردار بـاشـد "  حق سنوات " 
قانون بوده، ولی برای دریـافـت آن  
کارگر میبایست خیلی مـوانـع را  
ـرسـد  . پشت سر بگذارد تا بـه آن ب

کمترین اش این است که بارھای  
بار بـایـد بـه کـارگـاه سـابـق اش  
ــای   ــیــرھ ــحــق ــد، ت ــه کــن ــع مــراج
کارفرمای سابق را تحمـل کـنـد،  

حتی اگـر  . تا شاید به پولش برسد 
کار به شکـایـت بـکـشـد، آن ھـم  
ـیـچـیـده   پروسه بسیار طوالنـی و پ
ـریـن   ای است، و دست کم در بـھـت
حالت یکسالی طول میکشد کـه  
ـرسـد  . کارگر اخراجی به حـقـش ب

ـرای ایـن   در اصالحیه دولت اما، ب
حـق  ( بخش از حـقـوق کـارگـران  

کیسه خود را دوخـتـه و  )  سنوات 
ــه   ــت ک ــخــص اس ــال مش ــام ک
میخواھد این پول را یـکـجـا بـاال  
بکشـد کـه در نـوشـتـه مـذکـور  

بلکـه  . اصال به آن اشاره نمی شود 
ـیـمـه   ـرعـکـس، مـیـگـویـد کـه ب ب
بیکاری گسترش بیشتری یـافـتـه  

ـنـد اصـالحـی  !  است  " بر طـبـق ب
کارفرمایان موظفند حـق سـنـوات  
کارگران دارای قرارداد موقـت یـا  

ـم ( غیر موقت   را بـه حسـاب  )  دائ
ـنـد مـدت کـه نـزد   ھای سپرده بل
بانک ھا یا موسسـات مـالـی و  
ـیـد شــورای   ـبـاری مـورد تـای اعـت
ـتـاح   ـت عالی کار به نام کارگر اف
ـنـد کـارفـرمـا   می شود واریز کـن
ــوات را بــه   ــد حــق ســن ــوان مــی ت
صورت ماھانه، فصلی یا سـاالنـه  

کـارگـر  .  در پایان کار واریز نماید 
جز در موارد پیش بینـی شـده در  
آیین نامه اجرایی این ماده صـرفـا  
ــتــگــی یــا از   در زمــان بــازنشــس
ــه   کـارافـتـادگـی کـلـی مـجـاز ب
. برداشت از این حساب خواھد بـود 

آیین نامه اجـرایـی انـی مـاده بـا  
پیشنھاد شورای عـالـی کـار بـه  
تصویب وزیر تعـاون، کـار و رفـاه  

این یک  ."  اجتماعی خواھد رسید 
کارگـر  .  عمل کامال جنایی است 

ـتـی   تا زمان بازنشسـتـگـی یـا وق
که علیل میـشـود حـق نـدارد بـه  
. حقوق اش دسترسی داشته بـاشـد 

به این معنی وقتی از کارگاھـی  
اخراج شد او به سنواتش نـخـواھـد  

رسید و در عمل سـی سـال تـمـام  
بخشی از حقوق کارگر در اختیار  
ـنـکـه   دولت است تازه بـه شـرط ای

از  .  کارفرما آن پول را واریز کـنـد 
سوی دیگر تصورش بسـیـار سـاده  
ـتـی   است؛ در پایان سـی سـال وق

!) اگر سالم مانده بـاشـد (  کارگر  
به بانک مراجعه کـنـد، صـد در  
صد با این مواجه خواھد شد کـه  
از سی سال کارکردش، دست کم  

بـه  )  پول حـق سـنـوات (ده سال آن  
بھانه ھای مختلـف نـاپـدیـد شـده  

بالیی کـه ھـمـیـن االن در  .  است 
موعد بازنشستگی بر سرکارگران  
می آید، چرا که وقتی مـراجـعـه  
ـقـه سـی و انـدی   میکنند تا سـاب
ساله خود را جمع کننـد، مـتـوجـه  
میشوند چند سال و چنـد مـاه از  
سابقه بیمه ایشان در ھـیـچ کـجـا  

 . ثبت نیست 
ــن   امـا درمـورد بــیـمــه؛ در ای
ـنـدی دارد کـه  بـه   اصـالحـیـه ب

ــط "  ــمــه ھــای ذی رب اشــاره  "  بــی
ــده اســت  ــردی ــق طــرح  .  گ ــر طــب ب

تـوسـط سـازمـان  " عبـارت  "  مذبور 
بـه  "  تامین اجتماعی، این سازمـان 

ـیـمـه ای ذی  "  عبارت   صندوق ب
ایـن ھـم  ."  اصالح می شـود "  ربط 

تبھـکـاری دیـگـری اسـت  کـه  
ـیـمـه ھـای  " سالھاست به عنـوان   ب

مقدمات آن فراھـم شـده  "  تکمیلی 
ھمین امروز در بسیـاری از  .  است 

ـیـمـه   کارگاھھا عمال دو بار حق ب
کسر میگردد، یکی برای تامـیـن  
ــه   ــم ــگــری بــی ــمــاعــی و دی اجــت

ــی  ــل ــه دســت  .  تـکــمــی ــوجــه ب ــا ت ب
اندازی قاتل معروف مرتضوی بـه  
تامین اجتماعی، کامال مشخـص  
است در قدم اول در تـدارک ایـن  
ھستند که خدمات درمانی را از  
بیمه تامین اجتماعی حذف کننـد  

ارجـاع  "  بیمه ھای ذی ربـط " و به  
ـنـھـا مـوارد مشـخـصـی  .  کنند  ای

است کـه در ایـن اصـالحـیـه بـه  
ــخــورد  ــه  .  چشــم مــی ــن ب پــرداخــت

جزئیات بیشتر الزم نیست، ھـمـیـن  
موارد کامال نشـان مـیـدھـد کـه  
ـقـشـه   حکومت اسالمی سرمایـه ن
ــار شــومــی بــرای کــارگــران   بسـی

قصد این نیست که  .  کشیده است 
. از قانون کار فعلی دفـاع گـردد 

فقط خواستم نشـان دھـم کـه در  
مغـز ایـن دشـمـنـان بشـریـت چـه  

 .میگذرد 
 قانون کار واقعی اوال با نظـر  
مستقیم خود کارگران باید تـدویـن  
ـر   ـنـایـش بـایـد ب شود، و ثانیا، مـب
سعادت و رفاه کسانی باشـد کـه  
ـنـد  ـن ـری . ثروت جامـعـه را مـی آف

زایـد و  " کسی که در این مـیـان  
ــه داران و  "  خــاطــی  اســت ســرمــای

دولت مطبوع شـان اسـت کـه در  
ـر کـار حـکـومـتـش   یک قلم وزی

ریال و تومانش را  (   میلیارد  ١٠٠ 
وام  " به خـودش  )  مشخص نکردند 

معادلی که تـوده مـردم  "(  پس نده 
به طعنه برای وام قرض الـحـسـنـه  

ــد   ــن . اعــطــا کــرده اســت )  سـاخــت
ھمین وزیر و وزارتخـانـه اش کـار  
بیست و چھار سـاعـتـه شـان ایـن  
ـنـد   است که قوانینی را تحریر کـن
که سود سرمایه را تضمیـن کـنـد  
و ضمنا سھم میلیاردی ایشـان از  
غارت زندگی کـارگـران تـامـیـن  

ــد  .  شـود  ـن تـاوقــتـی کســانـی مــان
ــد   ــر قــدرت تــکــیــه دارن ایشــان ب
ـبـی   کارگر جز سـیـه روزی نصـی

 . نخواھد برد 
  
 

 چی کسی زاید و خاطی است
 " اصالح قانون کار " نگاھی دیگر به  

 یاشار سھندی 

کارگر 
 کمونيست
را تکثير 
 کنيد 
و آنرا 
بدست 

دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد
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روز  "  بولتن كارگری چـیـن " سایت  
ـر  ٥  ـف ـی ـر گـزارشـی از جـن  دسامـب

 (Jennifer Cheung)چنگ  
ـراضـات   در رابطه با وضعـیـت اعـت
كارگـری در ایـن كشـور در مـاه  

در ایـن  .  نوامبر منتشر كرده اسـت 
ـرغـم   ـی گزارش آمده اسـت كـه عـل
نشانه ھایـی از رو بـه بـھـبـودی  
گرائیدن اقتصاد در چـیـن، بـخـش  
وسیعی از اعتراضات كارگری بـه  
عدم پرداخت دستمزدھا و غـرامـت  
بخاطر انتقال كارخانجات به مراكـز  

بولتن كـارگـری  . " دیگر بوده است 
ـــن  ـی ـراض و  ١١٨ از  "  چــ ـتــ  اعــ

ـر   اعتصاب كارگری در ماه نـوامـب
ـر شـده اسـت  ایـن  .  در چین بـاخـب

گزارش ھمچنین می نـویسـد كـه  
ـیـدی   تقاضا از طـرف بـخـش تـول
خصوصی برای استخدام كـارگـران  
برای ششمیـن مـاه مـتـوالـی، در  

 .حال كاھش بوده است 

ــه عــدم   عــمــده اعــتــراضــات ب
ــخــش   ــمـزدھــا، در ب ـرداخــت دســت پ
ساختمان سازی بوده كه كـارگـران  
تالش كردند قبـل از پـایـان سـال،  
دستمزدھای پرداخت نشده خود را  

ایالت گوانگدانگ  .  دریافت كنند 
ــرپــایــی   ــتــصــاب  ٢٠ شــاھــد ب  اع

ــوده اســت  ــعــد از  .  کــارگــری ب ب
گوانگدانگ، دو ایالت سـنـژان و  

ـراض  ٨ ھیوبی ھر كدام شاھد    اعـت
. به عدم پرداخت دستمزدھا بـودنـد 

ـراضـات   ھمچنین تعـدادی از اعـت
فوق به دنبال اعالم ورشكستـگـی  
كارخانجات صورت گرفته اسـت؛  
ـیـد   كه این شامل یك كارخانـه تـول
وسایل الكترونیكی و یك كارخـانـه  
نساجی در ایـالـت دانـگـوان مـی  

  ٢٠ در ایالت جیـانـگـسـو در  .  شد 
 تن از اعضـای  ٤٠ نوامبر، حدود  

گــارد مــحــافــظ یــك مــجــتــمــع  
مسكونی بـخـاطـر عـدم دریـافـت  

ــه   ــمــزدھــای خــود، دســت ب دســت
ـر   CLBسایت  .  اعتراض زدند  خـب

ــال   ــه دنــب دوازده اعــتــراض كــه ب
ـــی   ـــجـــائ ـــا جـــاب ـــازســـازی و ی ب
كارخانجات صورت گرفتند را نیـز  
. در ماه نوامبر دریافت كرده اسـت 

ـر، حـدود   در روزھای پایانی نوامب
ــن از كــارگــران شــركــت  ٣٠٠٠   ت

ــی   ــائ ــك  Transpowerآمــری
Electric Products   ،در سنژان

ـبـال   برای مطالبـه غـرامـت بـه دن
ــه   ــن شــركــت، دســت ب ادغــام ای

ـنـی  .  اعتراض زدند  در شـركـت ژاپ
Chi Chi Bu   در سنژان، نـزدیـك

ـرای دو  ١٠٠٠ به    تن از كارگران ب
روز متوالی برای خواست غرامـت  
قبل از جابجائی كـارخـانـه، دسـت  

ــه اعــتــصــاب زدنــد  گــزارشــات  .  ب
رسیده حكایـت از ایـن دارنـد كـه  
ــه   نـمــایــنـدگــان كـارگــران شـروع ب
ـریـت كـردنـد امـا   ـره بـا مـدی مذاك

از نتیجه این مذاكـره   CLBسایت  
 .اطالعی دریافت نكرده بود 

ـیـجـه مـی   ـت جنیفر چـنـگ ن
گیرد كه بـا تـوجـه بـه وضـعـیـت  
ـتـظـره   ـرمـن ـتـصـادی، غـی فعلی اق
نیست كه ما در ماه نوامبر شاھـد  
ــی بــرای   ــصــاب اعــتــراض و اعــت

 .افزایش دستمزدھا نبودیم 
گزارش مزبور در ادامـه مـی  
ــوق   ــه اعــتــراضــات ف ــویســد ك ن
ھمچنان توجه مقامات محـلـی و  
. پلیس را به خود جلب كـرده اسـت 

 مـورد  ٣ از  "  بولتن خبری چـیـن " 
مذاكره بین كارگران و مدیریـت در  
منطقه گوانگدونگ مـطـلـع بـوده  
ـری   اما از نتیجه این مذاكرات خـب

ــده اســت  ــن خــبــر  .  بـه آن نــرســی ای
ھمچنین می افزاید كه خبـری از  
دستگیری كـارگـران و یـا عـمـل  
ـریـت در ایـن مـاه در   متقابل مدی
میان نبوده اسـت؛ امـا ھـمـچـنـان  
ـنـدگـان   ـری نـمـای اخراج و دستـگـی
ـرای   كارگران اصلی ترین تھـدیـد ب
دست زدن بـه اقـدامـات جـمـعـی  

 تن از كارگران اخـراجـی  ١٦ . است 
ــال   ــب ــه بــدن ــت ای كــه ســال گــذش
ــه   ــان ــارخ ــارگــران ك اعــتــراض ك

Ricoh   ـرای در ایـالـت شـنـژان ب

افزایش دستمزد دست به اعتصاب  
ـر بـه   زده بودند، اواخـر مـاه نـوامـب
دادگاه رفتـه و خـواھـان غـرامـت  
ــی خــود   ــانــون ــرق بــرای اخــراج غــی

دادگاه بر علیـه آنـھـا رأی  .  شدند 
ـر داد كـه   داد، اما وكیل آنھـا خـب
این كارگران در حال برنامه ریـزی  

 . برای استیناف ھستند 
در گزارش مزبـور آمـده اسـت  
كه در یك مـورد دیـگـر، در یـك  
اعتراض یك ھفته ای كه با طـرح  
جابجائی كارخانه شروع شـده بـود،  
ــریــت شــدت   بــا فشــارھــای مــدی

  ٢٢ این اعتصاب كه روز  .  گرفت 
نوامبر در كارخانه وسایل اتومبیـل  
ـتـو رخ داد،   سازی یازاكی در شان

 كـارگـر  ١٠٠ ابتدا فـقـط شـامـل  
ـبـال فشـارھـای   می شـد كـه بـدن
ـنـی   مدیریت و بدنبال شایعاتی مـب
ـنـكـه كـارگـران زن كـارخـانـه   بر ای
توسط یكی از مدیران كتك كاری  

 كارگران ایـن  ٣٠٠٠ شده اند، كلیه  
 .شركت را در بر گرفت 

 ٢٠١٢  دسامبر  ١٨ 

عدم پرداخت دستمزدھا، مساله اصلی 
 کارگران در چین

 ناصر اصغری : ترجمه آزاد 
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ـتـه   اعتـصـابـات كـارگـری در ھـف
گذشـتـه كـمـاكـان عـرصـه رو در  
ــا   ــش كــارگــری  ب وریــی جــنــب
. جـمـھـوری اســالمـی بـوده اســت 

ــصـاب در یـکــی از مــراکــز   اعـت
ــع   ــم ــی  مــجــت ــعــن ــدی ی ــی کــل

ـر " پتروشـیـمـی  ـی ـرکـب مـنـطـقـه  "  امـی
ــار   ــن اخــب ـری مـاھشــھـر، از مــھـمــت
کارگری چند روز گـذشـتـه بـوده  

ــت  ــع  .  اس ــم ــج ــجــت ــارگــران م ک
ـرای تسـویـه حسـاب   پتروشیمی ب
ـرداخـت نشـده   حقوق و مـزایـای پ
خود، و در عین حال  برای بعـقـب  
ـیـمـانـكـاران   راندن حیله مـزورانـه پ

مفت خـور، دسـت بـه اعـتـصـاب  
طبق روال عادی شـرکـت،  .   زدند 

ـرارداد   ـقـاد ق ھر ساله به ھنگام انع
جدید، افزایش حـقـوق نسـبـت بـه  

امـا ایـن  .  قبل صورت می گیـرد 
  ٤٠ بار پیمانکار با تعیین پرداخت  

 ھزار تومان به دلخـواه خـود  ٥٠ تا  
ـفـاوت   به ھر کس، به صـورت مـت
ــه   ــظــیــم کــرده  و ب قــرارداد تــن
کارگران برای امضا ابـالغ نـمـوده  

ـلـه گـری  .  است  کارفرمـا بـا حـی

بیشرمانه ای این اضافه حقوق را  
نام نھاده و نـه   «پاداش بھره وری »

بدون مزایـا یـا  ( افزایش مزد ثابت  
، تا ھر زمـان کـه الزم  ) دریافتی 

بـھـره  " دید به بھانه ھایی ھمچـون  
ــوده   ــاال نــب از  "  وری شــرکــت ب

از سـوی  .  پرداخت آن امتناع کند 
دیگر با عدم پرداخت یـکـسـان بـه  
کارگران، می کوشد به رقابت و  

نـكـتـه  .  تفرقه بین آنان دامن بـزنـد 
قابل توجه آشـنـایـی كـارگـران بـا  
ـبـكـارانـه   حیله ھای مزورانه و فـری
پیمانكاران است كه بـا دسـت زدن  
به اعتصـاب و دسـت كشـیـدن از  

ـیـمـانـكـاران و   كار، طـرح ھـای پ
ـرو   كارفرماھا را بـا بـن بسـت روب

اعتراضات كـارگـران بـا  .  كرده اند 
بكارگیری تجارب خود وارد دوره  
ــه   جـدیـدی از مـرحـلـه سـكـوت ب

 . اعتراض آگاھانه است 
ـراض   در یك ھفته گذشته اعـت
و مقاومت  فعالین و سخنـگـویـان  
ـنـد ــ رضـا   جنبش كارگـری در ب

شھنـاز  !!  شھابی و محاكمه مجدد 
سگوند ھمسر عـلـی نـجـاتـی بـا  

ــش ھــای زیــادی در درون   ــن واك
جنـبـش كـارگـری و تشـكـلـھـای  

رضا شـھـابـی  .  كارگری روبرو شد 
به وضعیت سالمتـی اش و عـدم  
رسیدگی بـه مـعـالـجـاتـش، طـی  
ــار   ــك ــاده اف ــه ای ســرگش ــام ن
عمومی را از وضعیت سـالمـتـی  
ــامــات   و فشــارھــای مــداوم مــق
ــرد  ــع ك ــن زنــدان، مــطــل ــولــی . مســئ

شھناز سگوند برای چندمیـن بـار  
. مورد بازجویی قرار گرفته اسـت 

اذیـــت و آزار خـــانـــواده ھـــای  
ـر   ـنـدوره بـطـور غـی كارگری در ای

حمایت و  . عادی بیشتر شده است 
اعالم دادخواھی و نگرانـی ھـای  
ـبـاط بـا وضـعـیـت    انسانی در ارت
كارگران زندانی، كماكان یکـی از  
عرصه ھای مـھـم  رو در روئـئ  
ـیـن آن بـا   جامعه كارگری و فعـال
ــكــار   ــت ــای دولــت و مــقــامــات جــن

 . جمھوری است 
اقدام ابتكاری و جالب مـراسـم  
تودیع فتاح حسـن پـور یـکـی از  
ــجــمــن   ــت مــدیــره ان اعضــائ ھــیــئ

صنفی کارگران خبازیھای سقز و  
حومه با حضـور جـمـع زیـادی از  
کارگران خباز شھرستـان سـقـز در  
محل سندیکا، اقدام قـابـل تـوجـه  

این مراسم و تودیـع كـارگـر  .  است 
عضو سندیكا، تبدیل بـه یـك روز  
خوب و اعالم مجدد كیفـرخـواسـت  
كارگران علیه دولت و كارفرمـایـان  

فـتـاح  .  و كل نظام كار مزدی شـد 
ـیـن   حسن پور و تـعـدادی از فـعـال
كـارگـری در ایـن مـراسـم تـاریـخ   

چند دھه مبـارزه و دسـتـاورھـای  
ــرك درخشــان در   ــت ــیــت مش فــعــال
اعتراضات كارگری را بـازگـو و  
مجددا در باره اھـمـیـت اتـحـاد و  

 . تشكل كارگری پایفشاری كردند 
ــد مــرگ و   ــدی ــش ش ــزای اف
ــا امــنــی   ــاشــی از ن ــرھــای ن مــی

  ٧ در  .   محیط كار بیداد میـكـنـد 
ماه گذشته بیش از ھـزار و صـد  
ــر نــاشــی از   ــی ــرگ و م ــر م ــف ن

خـارج  .  حوادث کار به ثبت رسیده 
از این در كارگاه ھا و پروژه ھـای  
ساختمانی تعداد زیادی از مرگ  
ـرسـد  . و میر و حوادث به ثبت نمـی

ــا   ــاه ب ــور م مــورد  ١٧٧ درشــھــری
ــر و در   ــی ــرگ و م ــریــن م بــاالت

 مورد مرگ و  ١٠٧ فروردین ماه  
ـبـت رســیـده اسـت  ـر بـه ث در  .  مـی

شھرھای تھران، اصفھان و خراسان  
قدس رضوی میزان مرگ و میر  
ناشی از نا امنی محیط كـار بـه  
ــان و شــھــرھــا   ــت ســایــر اسـت نسـب
بیشترین موارد اسـت كـه گـزارش  

ــفــرط،  .  شــده اســت  ــگــی م ــت خس

در  ( خودكشی ناشی از فشار كار  
ـبـت   ایران خـودرو یـك مـورد بـه ث

، اضـافـه كـاری اجـبـاری  ) رسیده 
بیش از حد و كمبود و نبودن ابـزار  
ــق   ــات امــروزی مــطــاب و امــكــان
ــی در   ـل ــانـدارھــای بــیـن الـمــل اسـت
كارگاه و كارخانـه ھـا  از دالئـل  
پایه ای نـا امـنـی و مـرگ و  

در  .  میرھای ناشی از كـار اسـت 
درصدی افـزایـش نـا  ٢٤ ھفت ماه  

ــیــش از   ــرگ ب ــنــی ھــا و م ام

ھزاروصد نفر یك فاجـعـه انسـانـی  
آنـچـه  .  در میحط ھای كار اسـت 

مسلم است این است كه سـرمـایـه  
داران ھمچون كـاالیـی بـی ارزش  
به كارگر مینـگـرنـد و آنـچـه كـه  
برایشان اھمیت حیاتی دارد كسـب  

ـر اسـت  ـیـشـت و از  .  سود ھر چه ب
آنجا كه رعایت اصـول ایـمـنـی و  
ـنـه   بھداشت محیـط كـار جـز ھـزی
ھاست و از سود آنـھـا مـیـكـاھـد،  
بنابراین طبیعی است كه سـرمـایـه  
ــظ جــان   ــی و حــف ــمــن ــه ای داران ب

ـنـد  وادار  .  كارگر توجـھـی نـمـیـكـن
كردن كارفرما به تـامـیـن شـرایـط  
ایمنی و بـھـداشـت مـحـیـط كـار،  
ــد در   ــای امــری اســت فــوری و ب

ردیف اعتراضات مـداوم و روزانـه  
 . كارگران قرار گیرد 
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

 نفری و نامه نماینده ھای ٢٠٠٠طومار 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 

 حومه به وزارت کار و رئیس مجلس
متن نامه نماینده ھـای  :   سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران  

ـراضـی   کارگران به رئیس مجلس که ضمیمـه طـومـار اعـت
کارگران شرکت واحد به  مجلس شورای اسالمی تـحـویـل  

 .داده شد 
  ریاست محترم مجلس شورای اسالمی 

 با عرض سالم  وادب 
ھمانطور که مطلع ھستید الیحه اصالحـیـه قـانـون کـار  

ـم مـجـلـس  ١٤/٩/٩١ در مورخ   ـقـدی  از طـرف وزارت کـار ت
ــده  ــدگـان شــرکـت واحــد  .  شـورای اسـالمــی گـردی ـن مـا ران

ـفـت شـدیـد خـود را بـا   اتوبوسرانی تـھـران و حـومـه مـخـال
اصالحیه قانون کـار و قـانـون تـامـیـن اجـتـمـاعـی تـوسـط  
ـم کـه   ـی ـرسـان طوماری که به امضا رسانده ایم به عرض مـی

ایـن  .  نسخه اصلی این طومار در وزارت کار به ثبت رسـیـده 
اصالحیه ھا نه تنھا منافع ما رانندگان و کارگران شـرکـت  
واحد را که سیستم حمل و نقل پایتخت را در شـرایـط آلـوده  
و دشوار تھران به دوش میکشیم در نظر نگرفته بلکـه تـمـام  
ـیـن   دستاوردھای چندین ساله کارگـران کشـور را ھـم از ب
. میبرد و امنیت شغلی ما کارگران را بـه خـطـر مـیـانـدازد 

ـلـی   ـیـد کـارگـران در شـرایـط خـی ھمانطور که مطلع ھسـت
سختی زندگی میکنند که با این اصـالحـیـه شـرایـط شـان  

لذا از شما به عنوان رئیس مجلس شـورای  .  بدتر خواھد شد 
ـفـت صـد در صـدی جـامـعـه   اسالمی میخواھیم تـا مـخـال

 .کارگری را نسبت به این الیحه اصالحی در نظر بگیرید 
ــدیـکــایــی شـررکــت واحــد   ــدگــان و کــارگــران ســن ـن ران

 ٢٨/٩/١٣٩١  –اتوبوسرانی تھران و حومه  
ـر از کـارگـران   ـف متن طوماری کـه تـوسـط دو ھـزار ن
 شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به امضا رسیده است 

  به نام خدا 
 وزیر محترم کار و امور اجتماعی 

ـرات قـانـون   ـی آقای وزیر، در پی نظر خواھی پیرامون تغی
کار اینجانبان کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانـی  
تھران و حومه اعالم میداریم سالھاست قرار بـود کـه فصـل  
ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکلـھـای  
مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود اما متاسفـانـه در  
ـرار اسـت   طرح پیشـنـھـادی مـوادی از قـانـون کـار کـه ق
جایگزین مواد فعلی کار شود تمامی حمایتـھـای قـانـونـی  
قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عمال امنیت شغـلـی  
ـنـدگـان   کارگران را به خطر می اندازد لذا ما کارگران و ران
ـم و   ـراض داری شرکت واحد به این اصالحیه پیشنھادی اعـت

 .مخالفت خود را اعالم میکنیم 
 

اعتصاب کارگران مجتمع 
 منطقه ماھشھر" امیرکبیر"پتروشیمی
ـروشـیـمـی بـه  ١ گزارش   ـت ؛ یورش جدید کـارفـرمـایـان پ

 دستمزدھای ناچیز کارگران 
منطقه مـاھشـھـر  "  امیرکبیر " کارگران مجتمع پتروشیمی 
ـبـه    اعـتـصـاب خـود را  ٢١/٩/٩١ بار دیگر، از روز سه شن

ـلـی  .  آغاز کردند  ـب ـیـمـانـکـاری ق با کنار رفـتـن شـرکـت پ
ـیـدن  ) فریمکو (  ، پیمانکار جدید برای نمایش قـدرت و کـوب

میخ خود در برابر کارگـران، بـه اقـدامـات ضـد کـارگـری  
کارگران که ھنوزتسویه حساب ھایشـان  .  جدیدی روی آورد 

صورت نـگـرفـتـه بـود و در حـال دونـدگـی و  "  فریمکو "با  
پیگیری برای دریافت طـلـب ھـای عـقـب افـتـاد  خـود از  
ـیـغ زنـی دیـگـری از سـوی   ـلـی بـودنـد، بـا ت ـب پیمانکار ق

طبق روال عـادی شـرکـت،  .   پیمانکار جدید رودررو گشتند 
ھر ساله به ھنگام انعقاد قرارداد جدید، افزایش حقوق نسبـت  

ـیـن  .  به قبل صورت می گیرد  اما این بار پیمانکار بـا تـعـی
 ھزار تومان به دلخواه خود بـه ھـر کـس،  ٥٠  تا  ٤٠ پرداخت  

ـرای   به صورت متفاوت قرارداد تنظیم کرد و به کـارگـران ب
کارفرما با حیله گری بیشرمانه ای ایـن  .  امضا ابالغ نمود 
نام نھاد و نـه افـزایـش   «پاداش بھره وری »اضافه حقوق را  

، تا ھـر زمـان کـه الزم  ) بدون مزایا یا دریافتی ( مزد ثابت  
از  "  بھره وری شرکت باال نبوده  " دید به بھانه ھایی ھمچون  

ـرداخـت  .  پرداخت آن امتناع کند  از سـوی دیـگـر بـا عـدم پ
یکسان به کارگران، می کوشد به رقابت و تفرقه بیـن آنـان  

کارگران که در تجارب گـذشـتـه خـود بـا ایـن  .  دامن بزند 
ـنـھـا راه   سیاست ھای کارفرمایان به خوبی آشـنـا بـودنـد، ت

آنـھـا بـا  .  مقابله را دست کشیدن از کار و اعتصاب دیـدنـد 
اعالم اینکه این طرح را قبول ندارند و اینکه اضافه حـقـوق  

ـبـه  ١٠٠ حداقل باید باالی    ھزار تومان باشد، از روز چھارشن
کارفرما با دادن مـتـن  .  جلو در ورودی شرکت تجمع کردند 

قراردادھا به حراست ورودی شرکت، شرط ورود کارگران بـه  
کـارگـران از  .  شرکت را امضای قرارداد تعیین کـرده اسـت 

روز پنجشنبه عمال به خانه ھای خود رفتند و جلو شـرکـت  
قرار است روز شنبه فرماندار ماھشھر بـه مـجـتـمـع  .  نماندند 

بیاید و برای آرام کردن اوضـاع عـنـوان کـرده کـه حـق بـا  
پیمانکاران زالو صفت که دسـت در دسـت  !   کارگران است 

مدیریت و باندھای بسیجی حاکم بر مـجـتـمـع تـاکـنـون از  
چپاول دسترنج کارگران و استثمار بی حد و حصر فـروگـذار  
ـم   ـی نکرده اند حتی به دزدی از سھمی  غذای کـارکـنـان و ن
شبی شبکاران برای کم کردن از ھزینـ  خـوراک کـارگـران  
ـبـل را بـا   نیز روی آورده اند مثال باقی ماند  غـذای روز ق
سرھم بندی کردن برای روز بعد یا شام ھمان روز بـه خـورد  
کارگران می دھند، خورش قیم  روز قبل بـا اضـافـه کـردن  
تکه ھای بادمجان می شود خورش بادمجان ناھار فـردای  

این کیفیت افتضاح غذا، بسیاری از کارکنان را  .  کارگران 
یکی دیگر از  .  از گرفتن غذای شرکت منصرف می کند 

ـیـمـه و کسـر حـقـوق   شگردھای پیمانکاران، گرفتن حـق ب
سنگین از کارگران و وارد کردن حق بیمه و کسـری ھـای  
ـلـه،   غیر واقعی در لیست اصلی بود که با افشای این مسئ
نمایندگان کارگران با دوندگی ھای بسیار و شکایات خود  

ـیـسـت حـقـوقـی  .  پیگیر بررسی آن شدند  این امـر کـه در ل

ـنـی   ـی کارگران حق بیمه و دیـگـر کسـورات بـه مـیـزان پـای
ـفـی   ـر مـن ـی منظور شود در میزان دریافتی بازنشستگی تـأث
خواھد داشت و مستمری اندک بازنشستگـی  را بـاز ھـم  

این ترفندھا در حالی است کـه در ازای  .  تقلیل خواھد داد 
 ساعته و شدت کـار و ایـجـاد درآمـدھـای  ١٢ شیفت ھای  

میلیاردی، باالترین دریافتی کارکنان این شرکت، حتی در  
ـیـون و  ١ مورد مھندسین با تحصیالت باال، به بیش از   ـل  مـی

 تومان در ماه نمی رسد در حالی که طـبـق اظـھـارات  ٦٠٠ 
ـرخـی از سـرمـایـه داران اتـاق   مقامات رسـمـی و حـتـی ب
ـران   ـر در ای بازرگانی و صنایع و معادن، مـتـوسـط خـط فـق

این پیمانکـاران کـه بـا  .  میلیون تومان در ماه است ٢ حدود  
ظاھر شرکت ھای تأمین نیروی انسانی برای شـرکـت وارد  
ـرای   ـیـار ب کار می شوند، در واقعیت شرکت ھایی تام الخت
ـیـل بـه شـکـلـی لـجـام   بستن قراد داد ھستند و به ھمین دل
ـلـی و نـاچـیـز   گسیخته به دستمزد، مزایا و امکانات حـداق
ـردازنـد  . کارگران یورش برده و به استثمار وحشیان  آنان می پ

اعتصابات پی در پی و مداوم کارگران صنعت پتروشـیـمـی  
در تمامی نقاط ایران ناشـی از ھـمـیـن وضـعـیـت و تضـاد  
فاحش بین کسب درآمدھای باالی صنعت فـوق از طـریـق  
ـر مـزدھـای   استثمار شدید کارگران و چالندن ھر چه بیـشـت
آنان و در نتیجه کاھش دائمی سطح زنـدگـی کـارگـران در  
مقابل فشار باالی ھزینه ھای سرسام آور زندگی نابسـامـان  

 .آنان می باشد 
ـر " مجتمع پتروشیمی  ٢ گزارش   ـی ھـمـچـنـان در  "  امیـرکـب

 کـارگـر اعـتـصـابـی  ٤٠٠ ،  ٢٥/٩/٩١ اعتصاب روز شنبه  
ـر " مجتمع پتروشیمـی  ـی ـرکـب  صـبـح جـلـو  ٨ در سـاعـت  "  امـی

ـتـظـار مـی   فرمانداری تجمع کردند، اما ھمان طـور کـه ان
رفت، مقامات با دادن جواب سرباال سعی در دسـت بـه سـر  

ـیـجـه ای  .  کردن آنان داشتند  ـت کارگران که از فرمانداری ن
نگرفته بودند، کوتاه نیامدند و ھمچنان در اعتصاب به سـر  

در روزھای اعـتـصـاب، کـارگـران  بـخـش ھـایـی  . می برند 
ـیـن و مـبـدل   ـیـک کـه تـورب مانند گروه ماشینری و مکان

دستگاه ھـائـی کـه بـایـد  ( ھای باز شده را رھا کرده بودند  
، و دیگر کارگرانی که کـار زیـادی  ) سریعا بسته می شد 

روی دستشان مانده بود و باید به پایان می رسید، به ھـمـراه  
بـدیـن سـان  .  دیگر ھمکاران خود دست از کار کشیده بودنـد 

ـر از ھـر زمـان   اھمیت وجودشان برای مسئوالن شرکت بیشت
ترفند مدیریت برای مقابله با اعـتـصـاب و  . آشکار می شد 

ـروی انسـانـی از   ـیـدن کــارھـای ضـروری، آوردن نــی نـخـواب
  ١٢  تـا  ١٠ حدود  .  بود ) ژاپن  –ایران  (پتروشیمی بندر امام  

امـا آنـھـا  .  آوردنـد )  که آنھا ھم پیـمـانـی بـودنـد ( کارگر را  
ھنگامی که فھمیدند اعتصاب در جریان است و به عـنـوان  
ـرغـم حـقـوق   ـی اعتصاب شکن از آنھا استفاده خواھد شـد عـل
خوب و حق مأموریتی که این کار نصیب شان مـی کـرد،  
از کار سر باز زده از شرکت خارج گردیدند و بـا کـارگـران  

ـریـت بـار دیـگـر اقـدام بـه  . اعتصابی ھمکاری نمودند  مـدی
بـا  .   کارگر از پتروشیمی کـرمـانشـاه کـرد ١٤  تا  ١٣ آوردن  

دادن جای خواب و استراحت در نـمـازخـانـ  شـرکـت بـه ایـن  
کارگران، عمال مانع بیرون رفتن شان از شرکت می شـونـد  

ـیـان دیـگـر آنـھـا را زنـدانـی کــرده انـد (  کـارگــران  ).  بـه ب
اعتصابی نیز با اطالع از این موضوع قرار اسـت کـه فـردا  
جلو در ورودی حاضر شده به حراست ورودی اخطار و بـا آن  
اتمام حجت کنند تا به ایـن کـارگـران کـه عـمـال زنـدانـی  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .ھستند امکان خروج از شرکت داده شود 
 

  تن از کارگران١٠٠تجمع اعتراضی بیش از 
 تـن از کـارگـران  ١٠٠ آذر؛ تجمع اعتراضی بیش از  ٢١ 

ـراورس ( شرکت خدمات مھندسی خط و ابنیه فـنـی   در  )  ت
کـارگـران  .  مقابل اداره کل خط و ابنیه فنی راه آھن تـھـران 

ـنـد، از    که به ھمـراه خـود پـالکـارد  ـراضـی داشـت ھـای اعـت
ای خود به ستوه آمده و خواستـار رسـیـدگـی    مشکالت بیمه 

 .این مشکالت بودند 
 

 !تا پایان آذرماه منتظر خواھند ماند
آذر، در پی سفر ھفته گذشته جـمـعـی از کـارگـران  ١٨ 

ھـا در مـحـل    نساجی مازندران به تھران و اقامت دو روزه آن 
ـرای تـجـمـع در مـقـابـل   دفتر مركزی این كارخانه پایتخت ب
نھاد ریاست جمھوری و مجلس شورای اسالمـی، سـرانـجـام  
این کارگران شامگاه سه شنبه تھران را به مقصد قائمـشـھـر  
ترک کردند تا بار دیگر تحقق وعده مسئـوالن کشـوری و  

کـارگـران نسـاجـی مـازنـدران  .  استانی را انتـظـار بـکـشـنـد 
ـر    ای که به آن   گویند طبق وعده   می  ھا در جریان آخـریـن سـف

به تھران داده شده است، برای بازگشایی کارخانه و دریافـت  
مطالبات معوقه خود تا پایان آذرماه منتظر خواھند مـانـد و  
درصورت عدم تحقق وعده موعد مقرر بازگشایی کـارخـانـه  
ـرر ،کـارگـران نسـاجـی   ـبـات درمـوعـد مـق و پرداخت مـطـال

. ھای خود عازم تھران خواھنـد شـد   مازندران به ھمراه خانواده 
ـبـات خـود در   ـری مـطـال این کارگران در حالی برای پیگـی
ـر مـركـزی   شرایط بد آب و ھوایی به تھران آمـده و در دفـت

ھای کـرایـه    كارخانه مقیم شدند که ھم از بابت تامین ھزینه 
اتومیبل و خورد و خوراک دچار مشکـل بـودنـد و ھـم از  
ـنـاه   نظر پوشش در برابر سرما و محل اقامت و اسـکـان سـرپ

 .مناسبی نداشتند 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  
 

کارگران مجتمع دامداری مھاباد در سال 
 ماه حقوق و دستمزد دریافت ٧جاری 
 .اند نکرده

ــمــع دامــداری و  ٣٦ از مــجــمــوع   ــن مــجــت  کــارگــر ای
ـنـد،  ١٦ کشتارگاھـی،   ـروھـای سـتـادی ھسـت ـی  کـارگـر ن

 ماه حقوق معوقه سـال جـاری،  ٧ کارگران ستادی عالوه بر  
ـیـز  ٥   ماه حقوق و عیدی و پاداش سال گـذشـتـه خـود را ن

ـنـده کـارگـران مـجـتـمـع دامـداری  .  انـد   دریافت نکـرده  نـمـای
 بـا  ٨٦ واحد کشتارگاه این مجتمع در اوایـل سـال  :  مھاباد 
ـنـد  ١٠٠٠  کارگر، روزانه با کشتار شھری  ٢١٧   راس گوسف
 گاو فعال بود، که این تعداد کارگر به مرور تعـدیـل  ١٠٠ و  

ـنـھـا بـا کشـتـار  ٣٦ و ھم اکنون این مجتمع با    کارگر و ت
ـنـده  ٢٠  راس گوسفند و  ٢٥ شھری روزانه    گاو، تامـیـن کـن

 .بخشی از گوشت شھر مھاباد است 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

 تعطیلی کارخانه زاگرس خودرو 
آذرا؛ کارخانه زاگرس خودرو بروجرد به سبب افزایـش  ٢٠ 

 کارگر آن با وجود سه مـاه  ٤٠٠ مشکالت مالی، تعطیل و  
 .حقوق معوقه بیکار شدند 

 
نفر از کارگران بخش نگھبانی ٥٥اخراج 

 شرکت کیسون در پروژه قطار شھری اھواز
آذر؛ ،شرکت پیمانكاری کیسون، پیـمـانـکـار قـطـار  ٢٦  

 نفر از کارگران بخش نـگـھـبـانـی خـود  ٥٥ شھری اھواز، با  
ـروی  .  اعالم قطع ھمکاری کـرده اسـت  ـی تـعـداد مـجـمـوع ن

ـر اسـت ٢٠٠ انسانی بخش نگھبانی این شـركـت   ـف ایـن  .    ن
ـتـدای تـجـھـیـز  ٦ کارگران با بیش از    سال سابقه کار، از اب

ـروژه قـطـار شـھـری   کارگاه به عنوان نگھبـان در اجـرای پ
ـر از ایـن  ٥٥  آذر مـاه بـه  ٢٢ از  .  انـد   ھمکاری داشـتـه  ـف  ن

.  کارگران گفته شده است که بر سر کار خود حاضر نشونـد 
شـان    اخراج این کارگران در صورتی است که قرار داد كـاری 

مـیـزان  .   ھـمـچـنـان بـاقـی اسـت ٩٢ تا پایان خرداد ماه سال  
 ماه است و ھـنـوز سـنـوات  ٦ حقوق معوقه کارگران بیش از  

 .اند   سه سال آخر خود را نیز دریافت نکرده 
 

 تشكلھای كارگری
 

اعتصاب غذای رضا شھابی، فعال کارگری 
 در زندان اوین

 
ـره   ـئـت مـدی رضا شھابی کـارگـر زنـدانـی و عضـو ھـی
سندیکای شرکت واحد در اعترض به برخورد توھـیـن آمـیـز  
ـیـن عـدم   مامور زندان در بیمارستان امام خمینـی و ھـمـچـن
پیگیری مسئولین زندان نسبت به وخامت وضعیـت جسـمـی  

 .اش، دست به اعتصاب تر و دارو زد 
ـرای  ٢٥ به گزارش کلمه، شھابی که در تـاریـخ    آذر ب

معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شده بـود، بـا مـامـور  
ـرخـورد   زندان در بیمارستان درگیر شد و در اعتراض به ایـن ب

 .به زندان برگشت 
این فعال کارگری از مشکل گردن و کمر که نیـاز بـه  
ـیـن دارای   رسیدگی فوری دارد، در رنـج اسـت و ھـمـچـن
بیماری خون است که بر اثر آن در زندان دچـار خـون دمـاغ  
می شود که بـا قـطـع دارو و اعـتـصـاب غـذا، وضـعـیـت  

 جسمی او به خطر جدی خواھد افتاد 
 

 نامه رضا شھابی
 ٢٥/٩/٩١  به تاریخ  

ـم   ـیـان من فقط یک نمونه از اجحاف علیه سالمت زنـدان
ـبـت   آنچه بر سرنوشت سالمت و درمان و پیشگیری و مـراق

 زندان اویـن روا  ٣٥٠ پزشکی من، رضا شھابی، زندانی بند  
مـن خـود را  .  میرود بر ھمه ی این زندانیان نیـز وارد اسـت 

ناگزیر می دانم لب به سخن بگشایم، شاید کسان دیـگـری  
در  .  نیز به گونه ای چنین کرده اند یا چنین خواھـنـد کـرد 

این جا وضع درمان و سالمت بسیار وخیم است و خـود مـا،  
مـن آن را بـا  .  خانواده و دوستانمـان را نـگـران کـرده اسـت 

در ضمـن از  .  جامعه ی داخلی و جھان در میان می گذارم 
پزشکان و پرسنل سالمت که در حد خود بـه وظـایـف شـان  
عمل می کنند اما کارشان در چنین نظـام نـاکـارا و بـی  
اعتنا به جان ما انسان ھای دربند، بی ثمر مـی مـانـد، بـه  

مراجعـه ی مـا بـه پـزشـک  .  سھم خود قدردانی می کنم 
 تـا  ١٠ زندان منجر به صدور نسخه می شود اما معموال از  

ـرسـد ٢٤  در  .   ساعت طول می کشد تا دارو به دسـت مـا ب
ـیـمـاری   این صورت بیمار باید رنج بکشد و منتظر تشـدیـد ب

بھداری فاقد پرسنل و وسایـل و امـکـانـات الزم  .  اش باشد 
است و حتی اگر بدن کسی به دلیلی مجروح و پـاره مـی  
شود با انتقال او به بھداری معموال  کار بـخـیـه زنـی انـجـام  
ـیـھـوشـی مـوضـعـی   نمی گیرد زیرا می گویند یا داروی ب

بیـمـارانـی  .  ندارند یا نسخ و سوزن جراحی یا اصال  فرد جراح 
ـرسـنـل بـھـداری   که بنا به تشخیص پزشک و حتی تأیید پ
باید به بیمارستانھای خارج از زندان اعزام شوند و وضـعـیـت  
ــاری و کــاغــذبــازی و   ــت ــرف ــراری دارنــد در دور  گ اضــط
فرماندھی اداری قرار می گیرند کـه حـاصـل آن افـزایـش  
ــرگ اســت  ــم م ــی بــی ــت . خــطــر جــانــی، درد و رنــج و ح

ـیـد   دستورھای پزشک به پـزشـک قـانـونـی مـی رود تـای
ـرد و   ـرار مـی گـی پزشک قانونی در اختیـار دادسـتـانـی ق
دادستانی و تیم او بدون اطالع پزشکی با توجه به روندھـای  
اداری خودشان و نام و موقعیت بیمار تشخیص مـی دھـنـد  

ایـن در شـرایـطـی  .  که بیمار عازم بیمارستان بشود یا نشود 
ـیـسـت و   است که ھمه می دانیم دستگاه قضایی پزشک ن

) پزشکـی قـانـونـی ( باید بر اساس نظر پزشک معتمد خود  
اما آشکارا بی اعتمـادی خـود را بـه کـادر و  . عمل کند 

ـرای آن ھـا ھـمـه چـیـز  .  پرسنل پزشکی نشان می دھنـد  ب
ـیـاز دارد  .  امنیتی و سیاسی است  تازه ھمه ی این کارھا ن

که اعضای خانواده ی ما از راه ھـای دور عـازم مـرکـز  
ـرافـیـک و دود را تـحـمـل   شھر تھران شوند و گرفتـاری ت
کنند و در صف برای مالقات با معاون دادستان بایستنـد و  
ـری مـی   ـیـگـی به اصطالح پرونده ی عزیز زندانی شـان را پ

 ھفته و گـاھـا   ٢ توجه بفرمائید که این پروسه حداقل  . کنند 
 ھفته به دراز می کشد و تازه نتیجه ی نظـر مسـاعـد  ٦ تا  

وقتی به بیمارسـتـان مـی  .  یا مخالفت دادستان معلوم نیست 
رویم ودر آنجا معالجه نیمه تمام می مـانـد و بـازمـان مـی  
ـرای   ـنـی بـایـد ب گردانند، دستور می دھند در مـدت مـعـی
ادامه برگردیم اما روز از نو روزی از نو، گرفتار و معطـلـی  

انسان از زندگی سیر می شـود و گـاه بـه  .  ادامه می یابد 
اکثر اوقـات بـه  .  فکر می افتد که شاید مرگ بھتر باشد 

نوعی متھم به تمارض یا میل به حضور در بیمـارسـتـان بـه  
واقعا  تشخیص تمـارض بـا دسـتـگـاه  .  جای زندان می شویم 

ـیـان   پزشکی است یا دادستانی که با تـمـام وجـود بـا زنـدان
بـدبـخـتـی آزاردھـنـده  . مخالفت و نسبت به آنھا سوءظن دارد 

ایـن درد  .  ی دیگر ما دندان درد و مشـکـالت دنـدان اسـت 
ـم تـا دنـدان   ـی بی چاره کننده را باید مدت ھـا تـحـمـل کـن
پزشک که آن ھم ھمه ی تخصص ھا را نمی پوشاند وارد  
بھداری شود و البته باید برای خدمـات و دنـدان پـزشـکـی  
که خودمان ھم انتخاب نکرده ایم و باید روی دنـدان ھـایـی  
که دندان پزشکان دیگر قبال  روی آن ھا کار کرده اند کـار  

ـم  .  کنند، پول بپردازیم  توجه بفرمائید که چون پول نقـد نـداری
وای به حـال  .  باید از کارت بانک پاسارگارد استفاده کنیم 

. آن زندانی ای که پول ندارد، در اینجا دستش بسـتـه اسـت 
ـرون   ـی چون سرکار نمی رود که پـولـی بـه دسـت آورد یـا ب
ـروشـد  ـف . نیست که قرض بگیرد یا جنسی را از خانـه اش ب

یا پول یا سلول و درد و رنـج و  : صحبت ھم یک کالم است 
ـرون کـه آن ھـم   ـی یا درخواست اعزام بـه دنـدان پـزشـکـی ب
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من رضـا شـھـابـی کـارگـر اخـراجـی و  .  داستانش را گفتم 
زندانی شده ی شرکت واحد که ھیچ منبع درآمـدی نـدارم  
و سابقه ی عمل جراحی خطرناک روی نخاع گردن داشـتـه  
ـبـت،   ام و به دستور پـزشـکـان بـایـد در مـنـزل تـحـت مـراق
استراحت کنم ماه ھاست اسیر این گردش کشنـده ی امـور  

مدت ھاست درد دندان به سراغم آمده و درد دنـدان  .  شده ام 
ـریـده  ٢٠٩ جلو که در بازداشتگاه   ـم را ب  شکستـه انـد، امـان

است و با درخواست پول یا گرفتاری اعـزام رو بـه رو شـده  
ام، کار این داستان خصوصی سازی که ھمـه چـیـز آن بـه  
نفع افراد یا سازمان ھای نیمه آشنا تمام می شـود و گـروه  
گروه کارگران را به روز سیاه نشانده است، بـه داخـل زنـدان  

بگذریم از رجـایـی شـھـر کـه حـتـی جـا  .  ھا ھم آمده است 
برای زندانی خرید و فروش می شود امـا در ایـن جـا مـا  
باید مواد غذایی، بھداشتی، سبزی و میوه و لبنیـات را در  
حد وسع خود از فروشگاھی بخریم که متعلق به کـارکـنـان  

کمبود مـواد  . زندان است، آن ھم با کیفیت بد و بسیار گران 
غذایی زندان از حیث گوشت و سبزی و لبنیات و کـمـبـود  
یا نبود شوینده ھا و لوازم بھداشتی شخصـی را ھـمـه مـی  

شاید بعضی کسان کمک ھایـی بـه کسـانـی کـه  . دانند 
ندارند بکنند و آبروی شان را بخرند، امـا ایـن نـه ھـمـیـشـه  

ـرو  .  است و نه برای ھمه کس است  باالخره انسـان شـأن و آب
ـیـاز  .  دارد  تا به کی باید ایـن گـونـه در مـحـرومـیـت یـا ن

ما به این چیزھا در کشوری کـه ایـن ھـمـه  . زندگی کنیم 
ثروت دارد و از تحریم ھراسی ندارد و فقـط فـرصـت ھـا را  
زیاد می کند به خـاطـر درخـواسـت حـقـوق مـان بـه زنـدان  
محکوم شده ایم، به محرومیت و مـرگ تـدریـجـی و بـی  
توجھی بھداشتی و محرومیت از حقوق مـادی و مـعـنـوی  

ما در گذشته و حال در ایـن جـا  .  خود که محکوم نیستیم 
کسانی را داریم که حساب و کتاب سرشـان اسـت و مـی  
ـرای مـا خـرج مـی   دانند بودجه زندان چقدر است و آنچه ب

ھـمـیـن چـنـدی  !  شود و مرتب ھم آب می رود چقدر اسـت 
ـرسـنـل   پیش ما ھمه خبرھای تعقیب قضایی کسانی را از پ
ـم و   ـیـده ای امور زندان ھا به خاطر سوء استفاده ی مالی شن
این ھا را کنار ھم می گذاریم و می بینیم چگونـه حـقـوق  

ـقـام،  .  مان پایمال می شود  ـت ـر نشـدن از ان کینه توزی، سـی
سوءاستفاده، بـی اعـتـمـادی بـه سـالمـت ھـا، اھـانـت بـه  

اینجانب  .  شخصیت و کرامت مان متوجه ی ھمه شده است 
به سھم خود چاره ای ندارم جز اینکه یا به اعـتـصـاب غـذا  
روی آورم یا از دریافت ھمان حـداقـل خـدمـات درمـانـی و  
بھداشتی ھم به عنوان اعتراض خودداری کنم بلکه تکـانـی  

ـم خـود را  .  به احساس مسئولیت مسئوالن وارد شـود  تصـمـی
ـم دوم اسـت بـه اطـالع افـکـار عـمـومـی،   که فعال تصمـی
ھمکاران سندیکایی، تشـکـل ھـای کـارگـری و فـعـاالن  
ـرخـورداری از   ـتـظـر ب ـم و مـن کارگری و مدنی مـی رسـان
امکانات سالمت و اجرای دسـتـورھـای پـزشـکـی کـه بـا  

ـم  رضـا  .  مخالفت دادستانی رو بـه رو شـده اسـت مـی مـان
شھابی عضو ھیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحـد  

  ٩١ آذرماه   - زندان اوین  ٣٥٠ بند  
  

 نامه سرگشاده محمود صالحی
کارگران، مردم آگاه و آزادیخواه، تشکلھای کـارگـری؛  
ھمچنان که اطالع دارید، رضا شھابی یـکـی از کـارگـران  

ـر  ٢٢/٣/١٣٨٩ شرکت واحد تھران و حومه از تاریخ    دسـتـگـی

و به اتھام دفاع از کارگران و محرومـان جـامـعـه مـدت دو  
ـتـه خـود  .  سال و نیم، در زندان اوین محبوس است  بنا به گـف

رضا، ماموران بازجو در بدو ورد ایشان به بازداشتـگـاه او را  
با شدید ترین شیوه شکنجه کردند که این شکنـجـه بـاعـث  

ـنـا بـه  .  شده تا رضا از ناحیه گردن دچـار مشـکـل گـردد  ب
تشخیص و دستور پزشکان، رضا را عمل جراحی کـردنـد و  
بعد از عمل قرار بود که ایشان را در مکانی آرام و بـه دور  

ـنـد ...از ھر گونه آلودگی   امـا ایـن روزھـا  .  نگھـداری کـن
فشار آنقدر علیه زندانیان سیاسی شدید شده است کـه رضـا  

 بـه ایـن فشـار ھـا  ٢٥/٩/٩١ طی یک نـامـه بـه تـاریـخ  
انتشـار یـافـتـه و رضـا دو  "  اعتراض کرده و این نامه رسما 

مورد از آن را به اطالع ما رسانـده اسـت کـه یـا دسـت بـه  
اعتصاب غذا می زند و یا به اعتراض به وضع مـوجـود از  
گرفتن ھر گونه خدمات در مانی و بھداشـتـی خـود داری  

ـتـه اسـت کـه .  می کند  " فـعـال : "  خود رضا در پایـان گـف
ـتـخــاب کــرده  ــه دوم را ان ـن کـارگـران، مـردم آزاده،  ."  ام   گـزی

تشکلھای کارگری؛ ما این روزھا شاھد اعتصـاب غـذای  
نسرین ستوده و صدھا زندانی سیاسی در زندان ھای ترکـیـه  

ـیـان سـیـاسـی بـه  .  بودیم  ما شاھد آن بودیم که چطور زنـدان
ـلـه بـا   خاطر فشارھای پیش از حد بـا جـان خـود بـه مـقـاب
کسانی درافتادند که ازھر نـظـر بـا ھـیـچ اصـول انسـانـی  

 روز  ٥٠ پایبند نیستند و نسبت به جان زندانیان سیاسی که  
از خوردن ھر گونه خوراکی خودداری کرده بودند، افـتـخـار  
می کنند و با خیال آسوده به عیش و نـوش خـود مشـغـول  

ما شاھد بودیم که چطور مسئوالن زندان بـا کـمـال  . ھستند 
بگذار زندانیان جـان خـود  : " بی شرمی اعالم می کنند که 

را از دست بدھند، ما که به آنان پیشنـھـاد اعـتـصـاب غـذا  
ـنـه  ."  ایم   نداده  ما مردم باید در آینده نه چندان دور شاھـد ھـزی

 روزه زندانیان سـیـاسـی چـه  ٥٠ جبران ناپذیراعتصاب غذای  
ـم کـه   در زندانھای ایران و چه در زندان ھای ترکـیـه بـاشـی

ھـای گـونـاگـونـی    چطور این زندانیان اعتصابـی بـه مـرض 
ـر و درمـانـی نـمـی تـوانـد   دچار می شوند که ھیچ دکـت

این در حالی است کـه کـارگـران  . سالمتی آنان را برگرداند 
ـنـھـا بـه اتـھـام دفـاع از حـقـوق خـود و   زندانی در ایران، ت

ـبـات    ای   طبقه   ھم  ـیـان خـواسـت و مـطـال ھایشان و به اتـھـام ب
ـرار   برحقشان تـحـت شـکـنـجـه و آزار روحـی و جسـمـی ق

زندانیان سیاسی از جمله رضا شھـابـی، شـاھـرخ  .  گیرند   می 
چـنـد مـورد اعـتـصـاب غـدا  ...  زمانی، محمد جراحی و  

کردند تا شاید بتوانند تغییراتی در وضعـیـت مـوجـود زنـدان  
این زندانیان می خواھنـد بـه مـا مـردم  .  ھا به وجود بیاورند 

ـرای   بگویند که تحمل زندان در شرایطـی کـه حـتـی نـان ب
ـرای مـریـض ھـا،   ـرای پـوشـیـدن، درمـان ب خوردن، لبـاس ب
خدمات رفاھی از جمله پتو، تخت، مـالفـه، جـای خـواب،  

وجـود نـدارد، طـاقـت  ...  لوازم بھداشتی، حمام، آب گرم و  
آنھا برای دفاع از حرمـت و کـرامـت انسـانـی و  .  فرساست 

ـنـگـونـه   ـرحـقـشـان ای تنھا به خاطر بیان خواست و مطالبات ب
انـد و    رحمانه مورد غضب محافظین سرمایه قرار گرفـتـه   بی 

کننـد بـالفـاصـلـه    ھر وقت به این وضع موجود اعتراض می 
آنھا را از یک بند به بند دیگر و یا از یک شھر بـه شـھـر  
دیگری انتقال می دھند، زندانبانان سعی دارنـد تـا بـا ایـن  
شیوه خانواده ھای زندانیان سیاسی را تحت فشار روحـی و  
اقتصادی قرار دھند و نتوانند حتی سالی یک بار به دیـدن  

زندانیان اعتصابی، بوسیله اعـتـصـاب غـدا  .  عزیزانشان بروند 

ـرخـورد    می  خواھند به خواست و مطالبات خود کـه ھـمـان ب
ـیـازھـای روز مـره آنـان اسـت   انسانی با آنان و یا تـامـیـن ن
ـم   ـی برسند، ھر چند در کشوری که مـا زنـدگـی مـی کـن
ارزان ترین جنس که می شـود آن را در ھـمـه جـای ایـن  
ـیـن و   ـیـمـت آن پـائ کشور تھیه و خریداری کرد و ھر روز ق
پائین تر می آید جان انسان است، آن ھم انسانی که به جـرم  

در حال حـاضـر شـاھـرخ زمـانـی  .  اعتقاداتش در زندان باشد 
ـر    ھای کارگری تحت سخت   تنھا به جرم فعالیت  تریـن و غـی

رضا شھابی علیرغـم  .  است   ترین برخوردھا قرار گرفته   انسانی 
ـتـدائـی   وخامت جسـمـی  ـریـن    اش از دارو و درمـان و از اب ت

بـھـنـام  .  امـکـانـات خـدمـاتـی و بـھـداشـتـی مـحـروم اسـت 
ـیـن    ابراھیم  زاده، محمد جراحی، پدرام نصرالھی و دیگـر فـعـال

کارگری زندانی و زندانیان سیاسی نیز از شرایط مشـابـھـی  
ترین قوانین مربوط به حـق و حـقـوق    حتی بدوی .  برخوردارند 

ـر حـاکـمـیـت   و رسیـدگـی بـه یـک زنـدانـی سـیـاسـی زی
من به عنوان یک کارگر و  .  شود   داری رعایت نمی   سرمایه 

سخنگوی کمیته دفاع از رضا شھابی که سـالـھـا بـه جـرم  
دفاع از محرومان و مردم ستمدیده متحمل زندان شدم، تـمـام  

ھایی که رضا در نامه خـود نـوشـتـه اسـت بـا    آن درد و رنج 
برای من کـامـال  .  گوشت و پوست و استخوان لمس کرده ام 

قابل فھم است که عزم و اراده رضا شھابی برای رویـارویـی  
عدالتی و این جنگ نابرابر، جـزم شـده اسـت امـا    با این بی 

وخامت وضعیت جسمی، زندگی و سالمت رضا شھابی را  
بدون شک ھر گونه خـطـری کـه  .  به مخاطره انداخته است 

ـر عـھـده   متوجه رضا شھابی گردد، مسئولیت آن مستقیما ب
کارگـران مـردم شـریـف و  . مسئولین زندان و زندانبانان است 

آزادیخواه؛ به ھر نحو ممکن باید به دفاع از رضا شھابـی و  
ـیـا یـک  . دیگر زندانیان سیاسی برخاست  بـایـد در تـمـام دن

المللی و یک کمپین وسیع در حمـایـت از رضـا    کارزار بین 
شھابی و دیگر فعالین زندانی به راه انداخت و با فشارھـای  
ـیـد و شـرط رضـا   وارده خواستار مداوای فـوری و بـدون ق

مسـلـمـا مـا  .  شھابی و دیگر زندانیان سیاسی و عادی شـد 
کارگران در برابر این ظلم سکوت نخواھیم کرد و بـا اتـحـاد  

توان تعرض حـامـیـان سـرمـایـه و    و ھمبستگی طبقاتی می 
. فشار آنھا بر فعالین کارگری زنـدانـی را بـه عـقـب رانـد 

 ٢٧/٩/٩١ محمود صالحی  
 

آزار و اذیت علی نجاتی و خانواده اش 
 باید متوقف شود

 صبح شـھـنـاز سـگـونـد  ٩  آذر ماه حدود ساعت  ٢٥ روز  
ھمسر علی نجاتی بنا بر احضاریه دادگاه انقالب دزفـول در  

  ٣٠/٩ شعبه دوم این دادگاه حضور پیدا کرد و تـا سـاعـت  
صبح، ھمراه با علی نجاتی تـوسـط قـاضـی دادگـاه مـورد  

اتھامی که ایـن دادگـاه بـه شـھـنـاز  .  بازپرسی قرار گرفت 
سگوند وارد کرده بود تبلیغ علیه نظام از طریق عکاسـی از  

الزم بـه یـاد آوری  .  علی نجاتی در زمان بـازداشـتـش بـود 
است زمانی که علی نجاتی در بـازداشـت بـود ھـمـسـرش  
عکسی از وی در حالی که دستنبد بر دسـت و پـا داشـت  
گرفته بود که ھمانجا این عکس توسط مامورین ضبـط و  
ـتـشـر   امحا شد و ھیچگاه این عکس از علـی نـجـاتـی مـن

ـم آبـانـمـاه  .  نشد  ـت با این حال شھناز سگوند یکبار در روز ھف
سالجاری در دادگاه انقالب شوش بـه ھـمـیـن اتـھـام مـورد  
محاکمه قرار گرفت و حکم برائت اش نیز صادر شد و بـار  
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ـنـا بـه   ـقـالب دزفـول عـی دیگر دیروز در شعبه دوم دادگاه ان
 مھر مـاه  ٢٩ از روز  .  ھمین اتھام مورد محاکمه قرار گرفت 

سالجاری و در مدتی کمتر از دو ماه ایـن سـومـیـن بـاری  
و ھـمـسـرش  )  مـھـر ٢٩   -یـک بـار ( است که علی نجاتی  

بـه اتـھـامـات  )   آذر ٢٥ ھفتم آبان و    –دوبار  ( شھناز سگوند  
ـرنـد  ـردیـد  .  واھی مورد احضار و محاکمه قرار میگی بـدون ت

اینگونه احضارھا و محاکماتی که در مورد علی نـجـاتـی  
و ھمسرش برگزار مـیـشـود ھـدفـی جـز آزار و اذیـت ایـن  
خانواده کارگری و به سـکـوت واداشـتـن دیـگـر کـارگـران  

ـره  .  معترض دنبال نمیکند  ـئـت مـدی علی نجاتـی عضـو ھـی
سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه و از جـمـلـه کـارگـران  
ـفـی   معترضی است که ھیچ جرمی جز دفاع از حقوق صـن

اتـحـادیـه  .  و انسانی خود و ھمکارانش مرتکب نشـده اسـت 
آزاد کارگران ایران تداوم آزار و اذیت علی نجاتی و شـھـنـاز  
سگوند را از طریق احضار و محاکمـه بـا اتـھـامـات واھـی  
قویا محکوم میکند  و اعالم میدارد اینگونـه احضـارھـا و  
ـران و   محاکمات صورت مسئله شرایط برده وار کارگـران ای
اعتراضات روزمره آنان به این شرایط را پاک نخواھـد کـرد  
ـرای   ـم حـاکـم ب و طبقه کارگر ایران با خیـزی کـه سـیـسـت
ـر کـارگـران از طـریـق اصـالح   تحمیل بی حقوقی مطـلـق ب
ـیـش   قوانین کار و تامین اجتماعی برداشته است  بیش از پ
دامنه اعتراضات خود را گستـرش خـواھـنـد داد و تـن بـه  

ـران  .  بردگی موجود نخواھند سپرد  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
 ١٣٩١  آذر  ٢٦  –

 
 محاکمه مجدد شھناز سگوند

  ٢٥/٩/٩١  صـبـح امـروز  ٩ به گزارش رسیـده سـاعـت  
شھناز سگوند ھمسـر عـلـی نـجـاتـی فـعـال کـارگـری در  

ـیـه  »ی دوم دادگاه انقالب دزفول به اتـھـام    شعبه  ـیـغ عـل ـل ـب ت
نظام از طریق عکس گـرفـتـن ازھـمـسـرش و پـخـش آن در  

ای    دادگاھی شد و قرار است که بعدا  طـی نـامـه  «ھا   رسانه 
ـرده    الزم بـه ذکـر اسـت کـه نـام . نتیجه به وی ابالغ گردد  ب

 دادگـاه  ١٠٢ ی    بار دیگر نیز به ھمین اتھام در شـعـبـه   یک 
ـرئـه   جزایی دادگستری شوش محاکمه شده و از این اتھام تب

ــه .  شـده بـود  ـت ـی ــت      کـم ی ھـمــاھـنـگــی ضـمــن مـحــکـومـی
گونه اقدامات را در راسـتـای    ی شھناز سگوند این   محاکمه 

دانـد و خـواھـان    فشار بر کارگران و فعاالن کـارگـری مـی 
 . و تھدید فعاالن کارگری است   توقف بازداشت، محاکمه 

 
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 

کرمانشاه  بد رفتاری مأمورین زندان با 
 رضا شھابی را محکوم کرد  

رضا شھابی بدون انجام ھیچ معاینه ای دوباره به زنـدان  
طبق خبر منتشره از سـوی کـانـون مـدافـعـان  .  انتقال یافت 

 رضـا شـھـابـی جـھـت  ٩١  آذر  ٢٥ حقوق کارگر، روز شنبه  
ـیـمـارسـتـان   انجام معاینات و عکسبرداری از زندان اوین به ب
امام خمینی منتقل گردید، ، اما مورد بد رفتـاری مـأمـور  
ـنـکـه او بـه ایـن بـه   ـیـل ای ھمراھش قرار گـرفـتـه و بـه دل
بدرفتاری مأمور اعزامش معترض شده بود، مأمور مذکـور  
ـرگـردانـده   ـنـات رضـا را بـه زنـدان ب بدون انجام گرفتن معای

ـم گـرفـتـه کـه از  .  است  رضا شھابی به ھمین علت تصـمـی
ادامه انتقال به بیمارستان و مداوای خـود سـر بـاز زنـد کـه  
این اقدام ممکن است خطر فلج شدن یا حتی مـرگ او را  

انجمن صنفی کارگران برق و فلـزکـار  .  به دنبال داشته باشد 
کرمانشاه، بد رفتاری مأمورین زندان بـه رضـا شـھـابـی را  
محکوم نموده و مسؤلین قضائی و زندان را مسؤل ھر گونـه  

رضا شھابی بایـد فـورا  .  عواقب ناگواری برای او می داند 
انجمن صنفی کارگران برق و  .  آزاد و تحت مداوا قرار گیرد 

 ٢٦/٩/١٣٩١ فلزکار کرمانشاه      
 

 جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد
 چنانچه فکری به حال افزایش دستمزدھا نشـود و در  
ـنـه ھـای   شرایطی که ھر روزه و بصـورت لـحـظـه ای ھـزی
زندگی باال میرود طبیعی است کـه کـارگـران بـه طـومـار  
بسنده نخواھند کرد و دست به تجمعات اعتراضی خـواھـنـد  

 زد 
ـتـه از تـحـویـل دومـیـن  :  سایت اتحاد  نزدیک به دو ھـف

مرحله طومار اعتراض به حداقل دسـتـمـزد بـه وزارت کـار  
اولین مرحله این طومار بـه تـعـداد ده ھـزار امضـا   .  گذشت 

از آنـزمـان  .   خرداد ماه امسال تحویل وزارت کار شده بود ٢٧ 
تا کنون تعداد این امضاھا که به وزارت کار تـحـویـل شـده  

ـنـدگـان  .  به بیست ھزار امضا رسیده اسـت  ھـمـاھـنـگ کـن
ـرای طـومـار   امضاھا اعالم کرده انـد جـمـع آوری امضـا ب

ایـن یـک حـرکـت بـزرگ  .  اعتراضی را ادامه مـیـدھـنـد 
. کارگری است که شروع شده است و ھمچنـان ادامـه دارد 

آیا این حرکت و اعتراض به نتیجه ای خـواھـد رسـیـد ایـن  
در عـیـن  .  مھم ترین سوال کارگران و افکار عمومی اسـت 

حال تاکنون وزارت کار ھیچ عکس العملی نسبت بـه ایـن  
اعتراض از خود نشان نداده است، اما تا آنجا که به افـکـار  
عمومی بر میگردد این حرکت اعتراضـی کـارگـران جـای  

به ھر حال چیـزی کـه  .  بزرگی را برای خود باز کرده است 
ـراض   ـم اسـت ایـن اسـت کـه ایـن اعـت در این مـیـان مسـل
کارگری، نتایج محتمل آن و عکس العملھایـی کـه بـه آن  
نشان داده شده است جای سواالت بسیاری دارد بـه ھـمـیـن  
ـلـف ایـن   ـرای روشـن شـدن ابـعـاد مـخـت دلیل سایت اتحاد ب
ـرسـشـھـایـی  را بصـورت   ـراضـی کـارگـری پ حرکـت اعـت
ـنـدگـان   مکتوب با جعفر عظیم زاده یکی از ھماھنـگ کـن
این طومار در میان گذاشته است که عینا از سوی سـایـت  

 .اتحاد منتشر میشود 
آقای عظیم زاده چالشی که ھم اکنون و پس از انتشـار  
گسترده رسانه ای این اعتراض کارگری مطـرح اسـت ایـن  
است که وزارت کار تـاکـنـون ھـیـچ پـاسـخ و یـا عـکـس  
العملی  به این اعتراض نشان نداده است، اگر وضـعـیـت بـه  
ھمین منوال پیش رود و وزارت کار ھمچنان سـکـوت کـنـد  

 چه خواھید کرد 
ببینید وزارت کار و قانون گذاران نه تنھـا پـاسـخـی بـه  
ـیـسـت ھـزار   ما نداده اند بلکه ھمزمان با تحـویـل طـومـار ب
ـر مـا   ـرده وارتـری ب نفری، تازه در صدد تـحـمـیـل شـرایـط ب

ـر آمـده انـد  ـیـش بـود کـه  .  کارگران ب ھـمـیـن چـنـد روز پ
ـرای اجـرا   بخشنامه طرح استاد شـاگـردی را تصـویـب و ب

این طرح یک طـرح بـغـایـت ضـد کـارگـری  .  ابالغ کردند 
است طوریکه تا آنجا که من اطالع دارم ھیچگاه در تـاریـخ  
قوانین کار ایران چنین قانونی که کـارگـر را بـمـدت سـه  
ـیـگـاری   سال مفت و رایگان در اختیار کارفرما بگذارد و ب
سه ساله ای را بر وی تحمیل کند   تصویب و اجـرا نشـده  

گذشته از این در شرایطی که ھستی و بقا کارگـران  .  است 

با دستمزدھای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانـی سـرسـام  
ــان بــا   ــه اســت و آن ــودی قــرار گــرفــت ــاب آور در مــعــرض ن
طومارھای ھزاران نفره خواھان افزایش دستمزدھـا و بـھـبـود  
شرایط کارشان شده اند تازه وزارت کار در صدد وارد کـردن  
اصالحات ضد کارگری تری بر ھمین قانـون کـار مـوجـود  

ـر قـانـون کـار   .  است  میخواھند با وارد کردن اصالحیه ای ب
ـتـصـادی   و موکول کردن افزایش دستمـزدھـا بـه شـرایـط اق
کشور، ھمین حداقل افزایش دستمزد سالیانه را نیز منـجـمـد  

البته ما در قبال اقدامات جدید وزارت کار در مـورد  .  کنند 
ـیـن   ـتـصـادی بـه قـانـون تـعـی دستمزدھا و افزودن شـرایـط اق
دستمزدھا در دام دفاع از شیوه تاکنونی افزایش دسـتـمـزدھـا  

وزارت کار باید جواب بدھـد بـایـد دسـتـمـزد  .  نخواھیم افتاد 
ـیـعـی   کارگران تا چند برابر افزایش پیدا کنـد و خـوب طـب
ـنـصـورت کـارگـران سـاکـت نـخـواھـنـد   است که در غیر ای

مـگـر  .  نشست این ربطی به حرف و اراده من نـوعـی نـدارد 
میشود میلیونھا انسان را آنھم در جامعه ای مانند جـامـعـه  
ایران درشرایطی قرار داد که ھمچون قحطی زدگان  نـاچـار   

ـر دوران  .  به ادامه حیات بشوند  به نـظـر مـیـایـد جـنـاب وزی
 .حاضر را با ھزاران سال پیش اشتباه گرفته اند 

اما تا آنجا که به سوال مشخص شما مـربـوط مـیـشـود  
باید بگویم ما در حال جمع آوری امضا و تـحـویـل سـومـیـن  

سومین مرحله جمـع آوری   .  مرحله آن به وزارت کار ھستیم 
امضا البته بسته به شرایط، مـمـکـن اسـت آخـریـن مـرحـلـه  

نه ما ھماھنگ کنندگان و نه کـارگـران  .  اینکار نیز باشد 
قرار نیست ھـر سـه مـاه یـکـبـار دسـت بـه تـھـیـه طـومـار  
اعتراضی بزنیم و ھمینجوری ناظر افزایش ھر روزه  قیمتـھـا  
ـم   . و فقر و بدبختی روز افزون خود و خانواده ھـایـمـان شـوی

چنانچه فکری به حـال افـزایـش دسـتـمـزدھـا نشـود و در  
ـنـه ھـای   شرایطی که ھر روزه و بصـورت لـحـظـه ای ھـزی
زندگی باال میرود طبیعی است کـه کـارگـران بـه طـومـار  
بسنده نخواھند کرد و دست به تجمعات اعتراضی خـواھـنـد  

 زد 
آیا واقعا میشود در شرایط کنونی و آنھم در حالی کـه  
حدود شش ماه به پایان سال باقی مـانـده اسـت دسـتـمـزدھـا  
افزایش پیدا کند،  میگویند قانون اجازه افزایش دستمزد در  

 . نظر شما در اینمورد چیست . نیمه دوم سال را نمیدھد 
در ھیچ جای قانون کار موجود اشاره نشـده اسـت کـه  
دستمزد کارگران را در نیمه دوم سال نمـیـشـود افـزایـش داد  
ـیـن   ھمین دو سه سال پیش بود که خود ھـمـیـن آقـایـان چـن
بحثی را مطرح کردند و به کارگران وعده افزایش دسـتـمـزد  

ـر  .  در نیمه دوم سال را دادند  در عین حال که قـانـون کـار ب
ـنـا   افزایش دستمزد کارگران به تناسب تورم صـراحـت دارد ب
ـنـه ھـای زنـدگـی از اول سـال   بر این در شرایطی که ھـزی
ـفـه وزارت کـار اسـت کـه   چندین برابر شده است ایـن وظـی
بالفاصله و بر طبق قانـون کـار مـوجـود افـزایـش دسـتـمـزد  

چطور ھمیـن وزارتـخـانـه و  . کارگران را در دستور قرار دھد 
قانـون افـزایـش  " نص " سال تمام  ٢٣ شورایعالی کار میتوانند  

دستمزد کارگران بر مبنای تورم و سبد ھزینه یک خـانـوار  
چھار نفره را زیر پا بگذارند اما آنجا که خواسـت کـارگـران  
ـر آن   ـیـز ب برای افزایش دستمزدھا مطرح میشود و قـانـون ن

بـه  .  صراحت دارد نمیشود دستمزد کارگران را افـزایـش داد 
نظر من طرح  چنین بحثی از  سـوی ھـر کسـی در قـدم  
ـیـونـھـا   ـل اول یک دھن کجی ساده انگارانه به خـواسـت مـی
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ـر پـا   کارگر برای افزایش دستمزدھاست و در قدم بعـدی زی
ـر ایـن  . گذاشتن قوانین موجود است  حتی اگر ما فرض را ب

ـیـمـه دوم   بگیریم که قانون کار بر افزایش دسـتـمـزدھـا در ن
در این صـورت ھـم  )  که به نظر من دارد ( سال صراحت ندارد 

ـرار اسـت سـود   ـم چـطـور مـیـشـود آنـجـا کـه ق باید بـگـوی
کارفرمایان از طریق اجرای طرح استاد شاگردی و انـجـمـاد  
ـتـصـادی تضـمـیـن   دستمزدھا  از طریق  توسل به شـرایـط اق
ـراشـیـده   ـرای ایـن امـور ت بشود بالفاصله بند و تبصره ای ب
میشود و قانونی کردن آنھا به سرانجام میرسد اما آنجا کـه  
کارگران خواھان افزایش دستمزدھا میشوند ھـمـه چـیـز بـه  
ـیـن امـری بـه لـحـاظ   قانون موجود موکول میـشـود و چـن

بـه نـظـر مـن  .  قانونی شدن به امری محال تبدیـل مـیـشـود 
 خـرداد مـرحـلـه اول  ٢٧ ما  .  بحث اساسا بر سر قانون نیست 

 خرداد تا اول مـھـر  ٢٧ طومار را تحویل وزارت کار دادیم از  
اگـر قـانـون کـار  .  بیش از سه ماه وقت و زمان وجود داشت 

موجود واقعا محدودیتی قانونی برای افزایش دستمزدھـا در  
نیمه دوم سال داشت و وزارت کـار قصـد دادن پـاسـخـی را  
برای کارگران داشت چرا تالشی برای رفع موانـع قـانـونـی  
افزایش دستمزدھا در طول آنمـدت نـکـردنـد و تـازه پـس از  
تحویل مرحله دوم امضاھا یادشان افتاده است کـه قـانـونـی  

به نظر من ھمه اینھا بیانگر این است که ھـیـچ  .  وجود دارد 
محدودیت قانونی برای افزایش دستمزدھا در نیمه دوم سـال  
وجود ندارد بلکه به صراحت و خیلی روشن بیانگر این اسـت  
که وزارت کار نه تنھا در صدد تن دادن به افزایش دستمـزد  
کارگران نیست بلکه ھمانطوریکه شاھدیم  تـازه بـا اصـالح  
ـلـه   قانون کار و وارد کردن تبصره شرایط اقتصادی بـه مسـئ
ـیـز   افزایش دستمزدھا در صدد منجمـد کـردن دسـتـمـزدھـا ن

ـلـه  .  ھست  مسئله مطلقا محدودیت قانونی نیست بلکه مسـئ
 .تن ندادن به خواست کارگران است 

ـر   ـیـشـت برخی معتقدند افزایش دستمزدھـا بـاعـث تـورم ب
خواھد شد و از طرف دیگر  کارفرمایان رغبتی بـه ایـجـاد  
اشتغال و یا بکار گیری کارگران پیدا نخواھند کـرد و بـه  
این ترتیب کارگران بیشتری بیکار خواھند شد نظر شمـا در  

 .این مورد چیست 
قانون کار بر افزایش دستمزد به نسبت تـورم مـوجـود و  

اگر کـمـی دقـت  .  ھزینه یک خانوار چھار نفره تاکید دارد 
ـم کـه قـانـون مـیـگـویـد افـزایـش دسـتـمـزد   ـی کنیم می بین

مـعـنـای ایـن حـرف ایـن  .  کارگران به تناسب تورم مـوجـود 
است که تورم و گرانی مقوله ای است کـه تـحـت شـرایـط  
ـیـل   اقتصادی معینی ممکن است پیش بیاید و به ھمیـن دل
قانونگذار برای حفظ سطح معیشت کارگران یکی از عـلـل  

بـه  .  افزایش دستمزد کارگران را تورم موجود قرار داده اسـت 
عبارتی خود ھمین قانون به صراحت دارد میگوید که تـورم  
ـر عـکـس،   ربطی به افزایش دستمزد کارگران ندارد بلـکـه ب
ـرای   تورم بنا بر علل دیگری پیش میاید و بر اساس قانـون ب
حفظ سطح معیشت کارگران باید دستمزد آنان نیز بر اسـاس  

به نظر من  اگـر حـتـی ذره  .  تورم موجود افزایش پیدا کند 
ـقـت داشـت کـه افـزایـش دسـتـمـزد   ـی ای این امر محال حـق
ـنـا   ـی ـق کارگران باعث افزایش تورم میشد آنوقت قانونگـذار ی

اگر افزایش دستمزد کارگران بنا بر سبد ھزینـه  :  می نوشت 
یک خانوار چھار نفره باعث تورم بشود دسـتـمـزد کـارگـران  

 .می باید برای کنترل تورم کاھش پیدا کند 
گذشته  از این، دستمزد یعنـی چـه؟ دسـتـمـزد اسـاسـا  

ـیـونـھـا   ـل بخش کوچکی از کل ثروتی است که تـوسـط مـی
بـه عـبـارتـی  .  کارگر در نظام سرمایه داری تولید مـیـشـود 

ـروتـی را کـه   صاحب سرمایه تنھا بخش کوچکی از کل ث
توسط یک کارگر در یک روز کاری تولیـد مـیـشـود بـه  
وی می پردازد تا کارگر با استراحتی مختصـر و خـریـد و  
مصرف کالری معینی برای زنده ماندن قادر به ادامه کـار  

این اساس و پایه کل سیستم دسـتـمـزد در  . در روز بعد باشد 
ـرای زنـده  .  نظام سرمایه داری است  ـیـا مصـرف ب کجای دن

ماندن و زیستن، باعث تورم شده اسـت کـه در کشـور مـا  
ـم سـرمـایـه داری،  . چنین بشود  طبق قوانین ھـمـیـن سـیـسـت

ـنـھـا   مصرف و مصرف برای زندگی با  استاندارد باال، نـه ت
باعث تورم نمیشود بلکه باعث رونق اقتصادی نیـز مـیـشـود  
ـر بـه   چرا که با مصرف است که چرخ تولید بیشتر و بیـشـت

اگـر در  .  حرکت در میاید و جامعه ای شـکـوفـا مـیـشـود 
جامعه ای استاندارد مصرف خـوبـی وجـود نـداشـتـه بـاشـد   

ـنـد  .  تولیدی نیز در کار نخواھد بود  کسـانـی کـه مـیـگـوی
ـرای  (افزایش دستمزدھا   یعنـی مـیـزان مصـرف کـارگـران ب

ـر  ـریـن و  )   زندگـی بـھـت بـاعـث تـورم مـیـشـود یـا در بـھـت
خوشبینانه ترین حالت چیزی از اقتصاد نفھـمـیـده انـد و یـا  

ـنـد  ـنـان  .  مدافع وضعیت موجود و بردگی کـارگـران ھسـت ای
ـنـد  ـنـد بـا افـزایـش  .  مسئله را وارونه مطرح میـکـن مـیـگـوی

ـم   دستمزدھا کارگران بیشتری بیکار خواھند شد من میگـوی
بر عکس، افزایش دستمزد کارگران یعنی بھره مـنـدی آنـان  
ـر   ـیـشـت ـر و ب از مواھب زندگی و این یعنی براه افتادن بیشـت
ـراه   چرخھای تولید برای تولید این مواھب و تولید بیشتر و ب

ـتـه  .   افتادن بیشتر چرخھای تولید یعنی بیکاری کمتـر  ـب ال
من می فھمم این صحبتھا جایی در اقتصاد بحران زده مـا  

در  .  ندارد اقتصاد کشور ما از بیخ و بن تخریـب شـده اسـت 
ـیـسـت  کـارگـر  .  اقتصاد موجود ما ھیچ چیزی سر جایش ن

دارد فریاد میزند گـرسـنـه ام گـرسـنـه ام، یـارو مـیـگـویـد  
افزایش دستمزد کارگر و نجاتش از گرسنگی یـعـنـی تـورم  

کسی نیست به این آقـایـان بـگـویـد در طـول دوران  .  بیشتر 
ـیـدا نـکـرد پـس   جنگ  دستمزد کارگران ریالی افـزایـش پ
ـبـل از دوران   چرا ما شاھد تورم چندین برابری نسبت بـه ق

کسی نیست به این آقـایـان بـگـویـد از سـال  .  جنگ بودیم 
 به اینطرف دستمزد کارگران به نسبـت تـورم مـوجـود  ١٣٦٨ 

ھر ساله افزایش کمتری داشته است اما تـورم ھـر سـالـه و  
کسی نیست به این آقایـان  .  ھر ساله افزایش پیدا کرده است 

بگوید در طول یک سال و نیم  گذشته مـتـوسـط افـزایـش  
 درصد بوده است و ما در این مـدت  ٥/١٣ دستمزد کارگران  

ـری   ـراب یک سال و نیم شاھد افزایش چـنـدیـن و چـنـدیـن ب
 .قیمت کاالھا و تورم بوده ایم 

 شرایط بد اقتصادی موجود چه میشود؟ 
به  نظر من مسئله کامال روشـن اسـت آنـچـیـزی کـه  
ـلـه ای   ـم مسـئ امروز ما در مورد وضعیت کارگران شـاھـدی
ـتـصـادی مـوجـود   نیست که ھمین امروز و تحت شـرایـط اق
پیش آمده باشد ھمانطوری که گفتـم در طـول ھشـت سـال  
ـیـدا نـکـرد، دوران   جنگ دستمزد کارگران ریالی افزایش پ
پس از جنگ را دوران سازندگی نام گذاشتند امـا سـنـگ  
بنایش با قانون کاری که تصویب شد بر نـابـودی زنـدگـی  

این قانون قراردادھای موقت را کـه  .  کارگران گذاشته شد 
از سوی کارگران بردگی نـویـن نـامـیـده مـیـشـد رسـمـیـت  

ــروزه   ــیــد طــوری کــه ام ــخــش ــران بــا  ٩٠ ب  درصــد کــارگ

ـنـد و بـه جـز در   قراردادھای موقـت مشـغـول بـکـار ھسـت
کارخانجات بحران زده در سایر کارخانه ھا ھیچ کـارگـری  
از ترس عدم تمدید قرارداد و اخـراج ھـر بـالیـی کـه سـرش  

این قانون تعیین حداقل دسـتـمـزد  .  بیاورند صدایش در نمیاید 
کارگران را بر اساس تورم موجود و سبد ھزینه یک خانـوار  
ـیـن دسـتـمـزد در   چھار نفره تعریف کرد اما از آنجا که تـعـی
شورایعالی کار بدست نمایندگانی از دولـت و تشـکـلـھـای  
دست ساز کارگری و کارفرمایی سپرده شد نه تـورم واقـعـا  
موجود و نه سبد ھزینه یک خانوار چھار نفره ھیچـگـاه در  
تعیین دستمزد کارگران لحاظ نشد و به این ترتیب در طـول  

 سال گذشته ھر سالـه درصـد بـاالیـی از قـدرت خـریـد  ٢٣ 
کارگران کاسته شد بطوریکه در حال حاضر حداقل دستمـزد  
ـیـز بـویـژه در   موجود دیگر کفاف اجاره بھای آلونـکـی را ن

  ١٢ مراکز استانھا نمیدھد و عموم کارگران ناچارند روزانـه  
ـنـجـه   ساعت کار کنند و با اینحال با گرسنگی دسـت و پ

 ساعت کار روزانه که امروزه در ایران بدلیـل  ١٢ .   نرم کنند 
عدم کفاف حداقل دستمزد موجود برای گذران زندگـی، بـه  
یک جبر برای کارگران و به یک ساعت کار عـادی در  
بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی بـزرگ و کـوچـک  

میلیونـھـا  . تبدیل شده است مربوط به یکصد سال پیش است 
ـیـد   ـلـکـه سـف کارگر امروزه با قراردادھای نه تنھا مـوقـت ب
امضا و با سپردن تعھد چکی و سفته ای بـه کـارفـرمـایـان  
در برده وارترین شرایط مشغول بکارند به نظر من ھیـچـکـدام  
از اینھا ربطی به شرایط بد اقتصادی موجود که امروز مـا  
ـنـد کـه   با آن مواجھیم ندارند بلکه ھمه اینھا چیزھایی ھست
ـر مـا   در طول سی سال گذشته قدم به قدم و سال به سـال ب
کارگران تحمیل شده است و ھر روز و ھر سال شـرایـط کـار  

ـم  .  و زندگی ما بدتر از پیش شده است  ـی امروز مـا مـیـگـوئ
میگوئیم  ما دیگر تـحـمـل وضـع مـوجـود را  .   گرسنه ایم 

بحث و خواست امروز ما خواستی بر سر بقـاسـت نـه  .  نداریم 
ـم  )  که آنھم حـق مـان اسـت ( حتی رفاه   بـه جـرات مـیـگـوی

زندگی ما کارگران با آغاز قطع سوبسیدھا امـروزه از خـط  
از زمـان اجـرای قـطـع  .  فقر به خط مرگ رانده شده اسـت 

ـقـا و   ـرای ب سوبسیدھا ھزینـه ھـای ھـر آن چـیـزی کـه ب
ـر شـده اسـت  ـراب .  زندگی یک انسان الزم اسـت چـنـدیـن ب

قیمت نان ھفت برابر شده است، قیمت تخم مرغ و گوشـت و  
ـر شـده   ـراب میوه و سبزی و لبنیات و حبوبات تا سه چـھـار ب

فروشندگان لوازم خانگی و قطعات ماشین و مصـالـح  . است 
ساختمانی و مواد غذایی وارداتی و دھھا و صدھا کـاالی  
دیگر، ھر روز صبح قیمت دالر را میگیرند و ھـر درصـدی  
ـر روی اجـنـاس شـان   که بر روی دالر رفته باشد ھمان را ب

ـقـل، بـھـداشـت،  .  میکشند  ھزینه خدمات بانکی، حمـل و ن
ھزینه اتوبانھا، ھزینه پارک ماشین در کنار خـیـابـانـھـا  و  
پارکینکھا، لوازم التحریر، مدارس غیر انتفـاعـی، شـسـت و  
شوی ماشین در کارواشھا، اجاره بھای منازل مسکونـی و  
ـراک   ـرق و گـاز و حـق اشـت تجاری و صنعتی تا آب و ب
ـنـد تـا   اولیه ای که این ادارت بابت این امور دریافت میکن

... ھزینه ھای مھندسی و بازرسی در امور ساخـتـمـانـھـا و 
ھر کدام یا چندین برابر شده اند و یا دھھـا درصـد افـزایـش  

چطور میشود بال استثنا ھمـه بـخـشـھـای  .  قیمت داشته اند 
ـتـصـادی   جامعه میتوانند و اجـازه دارنـد تـحـت شـرایـط اق
ـر افـزایـش دھـنـد   ـراب موجود قیمتھای خود را تـا چـنـدیـن ب
ـتـصـادی   آنوقت ما میلیونھا کارگر باید متوجه شرایط بد اق
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ـر تـحـمـل  .  باشیم  اگر شرایط بد اقتصادی وجود دارد و قرار ب
ـریـن  .  است خوب بسم الله  چرا نباید این تحمل را از قـوی ت

ـلـکـه فـقـط   بخشھای جامعه که شرایط موجود نه بقایشان ب
ـرار داده اسـت شـروع کـرد  . میزان سودشان را مورد تھدید ق

چرا تاوان وضعیت موجود را من کارگر که ھیـچ آھـی در  
راستش اگر زنـدگـی کـارگـران در  .  بساط ندارم باید بپردازم 

ایران در حدی بود که میشد از رفاه شان کمی زد و اوضـاع  
موجود را تحمل کـرد شـایـد آنـوقـت  مـا کـارگـران حـرف  
زیادی برای گفتن نمیتوانستیم داشته باشیم اما امروز بـحـث  
بر سر نفس کشیدن و بقا کارگـر اسـت نـه رفـاه و آسـایـش  

ـری  . اش  اعتراض ما به سطح دستمزدھا در نتیجه شرایط جـب
ـیـسـت    موجود، اعتراضی به جھت کاسته شدن از رفاه مان ن

ایـن  .  بلکه اعتراضی است برای  قادر شدن به ادامه حـیـات 
حق ماست و ما برای دفاع از زندگی و بقا خود و خـانـواده  
ـرای آن تـالش   ھایمان و برای دفاع از شرافت انسانی مان ب

 .خواھیم کرد 
 

 مراسم تودیع فتاح حسن پور
 مراسم تودیع فتـاح حسـن  ٢٣/٩/٩١ روز پنجشنبه مورخ  

ـفـی کـارگـران   پور یکی از اعضائ ھیئت مدیره انجمن صـن
خبازیھای سقز و حومه با حضور جمع زیـادی از کـارگـران  

این مراسـم  .  خباز شھرستان سقز در محل سندیکا برگذار شد 
ـم بـعـد  ٤ بنا به دعوت اعضای ھیئت مدیره در ساعت   ـی  و ن

از ظھر با شرکت تعداد زیادی از اعضـای سـنـدیـکـا شـروع  
مراسم با سخنان آقای محمد احمدپور رئیس سـنـدیـکـا  .  شد 

ـئـت  .  شروع شد  محمد احمدپور سخنانی در مورد اعضای ھی
مدیره قبل و حال ایراد کرد و از تـمـام اعضـاء تشـکـر کـرد  

سپس از محمود صـالـحـی  .  که در این مراسم شرکت کردند 
ـرای حضـار   دعوت نمود تا در مورد مشـکـالت کـارگـران ب

محمود صالحی در بخشـی از سـخـنـان  .  سخنانی ایراد کند 
دوستان و کارگران عزیز؛ ضمن درود ھای گـرم  : " خود گفت 

و با آرزوی سربلندی ھمه شما عزیزان، من عمیقا خـوشـحـال  
ھستم که بعد از مدتی، دوباره خود را در مـیـان دوسـتـان و  

ایـن را بـا  .  کارگرانی می بینم که سالھا با ھم کار کردیم 
کمال صداقت می گویم که شما کارگران ھمیشه در ذھـن  
ـم کـه شـمـا ھـم   و افکار من بودید و ھستید و من می دان

امـروز  :  کـارگـران عـزیـز .  نسبت به من این احساس را دارید 
می خواھم چند مورد از مشکالت کـارگـران را ھـر چـنـد  
کوتا به خدمت حضار تقدیم کنم و این مـراسـم بـاعـث شـد  
که ما یادی از کارگرانی کنیم که در چنـد روز گـذشـتـه  
ــان ارزوی   ــه شــدنـد و مــا بــرای تــک تــک آن بـازنشــســت

 :حضار محترم . تنددرستی می کنیم 
ھمچنان که خود شما اطالع دارید یکـی از مشـکـالت  
امروز ما کارگران، سازمان تامین اجتماعی می بـاشـد کـه  
ما در چند سال گذشته با مبارزه خود ھزینـه ھـای زیـادی  

امکاناتی برای خود و خانـواده بـه  "  متحمل شده ایم تا نسبتا 
اما مسئوالن سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی مـی  .  وجود آوردیم 

خواھند این امکانات ناچیز را از ما بگیرند و مـا سـکـوت  
ـم و  .  کنیم  ـی اگر ما کارگران خباز به پیشینه خود نگـاه کـن

ـم مـا در چـنـد سـال گـذشـتـه   گذشته خود را به یاد بیـاوری
ھمیشه در تمام عرضه ھای مبارزه پیشرو و از حـقـوق تـمـام  
ـم  . کارگران ایران و جھان حمایت و برای آن مـبـارزه کـرده ای

 زمـانـی کـه مـا  ١٣٨٠ من یـادم مـی آیـد کـه در سـال  
التفاوت دستمزد می کردیم، مسـئـوالن ادارات    درخواست مابه 
مـا ھـر  "  الخصوص استاندار اظھار مـی کـرد    مربوطه علی 

ـم بـایـد یـکـی از   ـی مصوبه ای در استانـداری تصـویـب کـن
دسـت بـه  "  کارگران خباز سقز حضور داشته باشند چون بعدا 

  ١٣٨٠ دوستان ما ھـمـان کـارگـران سـال  "  اعتراض می زند 
ـم و از   ـری کـردی ھستم که ده ھا و صدھا اعتراض را رھـب

التفاوت دستمزد کارگاه ھـای کـوچـک یـعـنـی    دولت مابه 
ـر  .  خبازی ھای سقز را گرفتیم  ـراب حـال مـا چـرا بـایـد در ب

سازمان تامین اجتماعی سکوت کنیم و آنان با خیـال آسـوده  
ـیـه   ـق حقوق ما را پایمال کنند؟ مگر ما کارگران خـبـاز و ب
کارگران دیگر یک سوم از حقوق خـودمـان را بـه سـازمـان  
تامین اجتماعی ھر ما پرداخت نمی کنیم؟ یا مگر کـارگـر  
ـنـدی مشـاغـل   ـقـه ب خباز اتوماتیک وار دارای طـرح طـب
نیست؟ پس چرا به ما کارگران بازنشسته حـداقـل دسـتـمـزد  
پرداخت می کنند؟ حال برای ما مھم نیست که ایـن یـک  

 درصـد  ٧ کارگـر  .  سوم چه کسی آن را پرداخت می کنند 
 درصد برای کارگـاه خـبـازی  ٢٠  درصد و دولت  ٣ کارفرما  

ـرای چـه   ـم دولـت ب ـی پرداخت می کند، اگر مـا کـار نـکـن
اکثریت کـارگـرانـی  .   درصد را پرداخت می کند ٢٠ چیزی  

ـیـش از    سـال کـار  ٣٠ که امروز بازنشسته شدند ھر کدام ب
ـقـه   کردند و اگر برابر قانون کارھای سخت و زیان آور و سـاب

 سـال کـار  ٤٠ آن کارگران را محاسبه کنیم تعدادی از آنان  
ـرداخـت مـی  .  کردند  مابه التفاوت این کارگران چه کسی پ
ـم سـکـوت  . کند  ؟ ما کارگران نباید در مقابل این ھـمـه ظـل

ـنـد و سـرفـراز   ـل ـنـده سـر ب کنیم و ما باید در مقابل نسـل آی
ـم   ـی باشیم، اگر ما امروز در مقابل این ھمه ظلم سـکـوت کـن

ـم  مـا در ایـن مـمـلـکـت زحـمـت  .  به نسل آینده خیانت کردی
کشیدیم و ھر کدام از ما عمر و جوانی خـود را بـه خـاطـر  
کارگردن از دست دادیم و شاید نتوانیم تا چند سال دیگـر از  

ھر چـنـد امـروز کسـانـی  .  حقوق بازنشستگی استفاده کنیم 
پیدا شدند و به ما می گویند بی سـواد و کـارگـران نـمـی  
تواند کتاب مارکس را مطالعه کنند، بلی این راسـت اسـت  
ـم بـخـاطـر   ـی ما نمی توانیم کتاب مارکس را مـطـالـعـه کـن

ـتـی بـعـد از   ـم کـه وق   ١٤ اینکه ما آنقدر خسته می شـوی
ـم دیـگـر تـوان   ساعت کار طاقت فرسا به خانه بر می گـردی

مـن  .  نشستن ھم نداریم به جای خوابیدن بی ھوش می شویم 
خودم وقتی کار می کردم در فاصله بین خیابـان شـھـدا تـا  
میدان آزادی در داخل تاکسی خوابم می برد، ما می دانیـم  

 ظـھـر  ١١ که وقتی در گرمای تابستان عقربه سـاعـت بـه  
می رسد چه حالی داریم و مثل گنـجـشـک دھـانـمـان بـاز  

ـر  .  می شود  ـیـوت بلی ما مثـل آن اشـخـاص در جـلـو کـامـپ
ـم و  .  ننشسته ایم و ھیچ کاری نکنیم  ـی اگر ما ھم کار نکن

ـم   مثل آنان بیکار باشیم مطمئن ھستم که ما ھم یـاد خـواھـی
گرفت که چطور کتاب کاپیتال مارکس را در حافظه خـود  
ثبت کنیم، ولی ما یاد گرفتیم که چطور از حقـوق خـود و  

به ھر حال من نمی خـواھـم  .  ھم طبقه ای ھایمان دفاع کنیم 
بیشتر از این وقت مراسم را بگیرم، ما باید در ھر کـجـا کـه  
باشیم آن محیط را تغییر دھیم، این محیط نیست که مـا را  
ـر   ـی ـی تغییر می دھد بلکه این ما ھستیم که مـحـیـط را تـغ
خواھیم داد و ما باید کانون بازنشستگان تامین اجتماعی را  

ـره تشـکـر  .  تغییر دھیم  یک بار دیگر از اعضای ھیئت مـدی
و قدردانی می کنم و از آقای فتاح حسن پـور ھـم تشـکـر  
می کنم به خاطر زحماتی که در چـنـد سـال گـذشـتـه در  

ما آرزو می کنیم کـه  .  رابطه با کارگران متحمل شده است 
در  ."  زنـده بـاشـیـد .  زندگی را با خوبی و شادی سپری کند 

ادامه، محمد احمد پور از آقای فتاح حسن پـور درخـواسـت  
فتاح حسـن پـور  .  کرد تا سخنانی برای کارگران ایراد کند 

ـره  : " گفت  ـئـت مـدی ـیـه کـارگـران و اعضـای ھـی من از کل
ـنـکـه ایـن   کارگران خباز تشکر و قداردانی می کنم و از ای

راسـتـش مـن  .  مراسم را برای من تشکیل دادند سپاسـگـذارم 
ـثـار مـن کـردیـد   نمی توانم نسبت به این ھمه محبتی که ن
صحبت کنم تنھا می توانم بگویم که من ھمیـشـه کـارگـر  
ھستم و کارگر می مانم و به این اعتبار از حقوق کارگـران  

در پـایـان مـراسـم،  ."  موفق باشید . کنم   در حد توان دفاع می 
آقای احمد پور رئیس سـنـدیـکـا یـک بـار دیـگـر از ھـمـه  
کارگران شرکت کننده تشـکـر کـرد و تـمـام کـارگـران را  
ـرایشـان مـیـسـر اسـت   دعوت کرد تا به ھـر شـکـلـی کـه ب

: او در بخشی از سخنان خود گـفـت .  سندیکا را یاری کنند 
کارگران؛ چند ماه به پایان سال باقی مانده است و مـبـارزه  " 

از ھمـیـن امـروز  .  جدی برای افزایش دستمزد ھا در راه است 
ـیـه دوسـتـان   ما باید خود را برای آن آماده کنیم و ما از کـل

کارگـران  . می خواھیم که در این مبارزه ما را تنھا نگذارند 
ـم از حـقـوق   ـی باید مثل گذشته ما را یاری کنند تا ما بتوان
خود دفاع کنیم و من در اینجا از آقـای فـتـاح حسـن پـور  
نھایت تشکر را دارم که در این مدت چه در شورای سـازش  
. و چه در ھیئت مدیره به ما کمک شـایـانـی کـرده اسـت 

من به عنوان یک کارگر از آقـایـان مـحـمـود صـالـحـی و  
ـر   ـقـدی ـم تـا جـھـت ت شمس الله محمد پور درخواست می کن
نامه ای که برای دوست و ھمکار گرامی فتاح حسن پـور  
نوشته شده، آن را تحویل ایشان دھند تا این تقدیرنـامـه را از  

ـرنـامـه، بـه  ."  دست آنان تحویل بگیرد  ـقـدی مراسم با تحـویـل ت
شرکت کنندگان با بحث آزاد در مورد سـازمـان  . پایان رسید 

تامین اجتـمـاعـی و کـارھـای سـخـت و زیـان آور، مـحـل  
سندیکای کـارگـران خـبـازیـھـای  .  سندیکا را ترک کردند 

 سقز و حومه 
  

اصالحیه قانون كار و تامین 
 اجتماعی

 
الیحه "کارگران علیه قانون کار اسالمی و 

 آن" اصالحی
توسط دولت احمـدی  " الیحه اصالح قانون کار "آنچه بنام  

ـقـالی   نژاد به مجلس اسالمی ارائه شده را ھیچ چیـز جـز ت
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مذبوحانه حکومت منفور اسالمی برای به بردگی کشانـدن  
ـیـونـھـا  .  میلیونھا کارگر نمیتوان نامید  ـل در شرایطی که مـی

ـیـکـاری کشـیـده   کارگر فی الحال بدون ھیچ بیمه ای به ب
ـر   ـر زی ـراب شده اند، درشرایطی که دستمزد کارگران چندین ب
ـیـداد مـیـکـنـد و خـانـواده ھـای   ـر اسـت و تـورم ب ـق خط ف
ـربـانـی   کارگری زیر فقر و گرسـنـگـی دارنـد مـچـالـه و ق
میشوند، جنایتکاران مفتخور حاکم در تالشـنـد تـا بـاز ھـم  
ـر   بیشتر رمق کارگران را بکشند، شرایط کـار را سـخـت ت
کنند، اخراجھا را گسترش دھند و بار بحران اقتصادیشان را  
بر دوش کارگران بیندازند تا ثروتھای میلیاردی آخونـدھـا و  

ــد  ـن ــی ـب ایـن تـالـشــی شــرم آور و  .  کـارفـرمــایـان گـزنـدی ن
ـراض و مـبـارزه قـاطـع   جنایتکارانـه اسـت و بـایـد بـا اعـت
ـیـه کـل قـانـون کـار و کـل   کارگران در سراسر کشور عـل

 . حکومت اسالمی پاسخ بگیرد و پاسخ خواھد گرفت 
 آذر به مجلـس اسـالمـی داده  ١٤ در این الیحه که روز  

ـر   شد، دولت احمدی نژاد تالش دارد تمام آنچه را که در اث
مبارزات کارگران در سالھای قبل در دوره تصـویـب مـتـن  
اصلی قانون کار به حکومت تحمیل شده است، کنـار بـزنـد  
و این قانون را تماما به قانون به بردگی کشانـدن کـارگـران  

بنا به این الیحه دست کـارفـرمـایـان در اخـراج  .  تبدیل کند 
ـنـای   ـر مـیـشـود، مـب ـلـف بـازت کارگران به بھانه ھای مخـت
دستمزد پایه کارگران سیال تر میشود، مـحـدودیـت سـاعـت  

توافق کـارفـرمـا  " کار روزانه از بین میرود و ساعت کار به  
ـرده  "  و کارگر  ـر کـارگـران سـپ یعنی در واقع زور کارفرما ب

میشود، بسیاری از مزایای کارگران که بخشی از حـقـوق  
ـر   و دستمزد واقعی آنھاست قطع میـشـود، شـرایـط کـار بـدت

ـتـه  "میشود و ارگان کنترل کارفرمایان بر کارگران بنام   کمی
. دست بازتری بر تھاجم به کارگران پیدا میکـنـد "  انضباطی 

ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد   در الیحـه مـزبـور در رابـطـه بـا تـعـی
ـیـز وارد مـیـشـود  "  شرایط اقتصادی کشور "فاکتوری بنام   ن

ـیـه کـارگـران و   که میتواند ھمیشه به عنوان چـمـاقـی عـل
مـزایـای  .  برای جلوگیری از افـزایـش دسـتـمـزد بـکـار رود 

ـیـز کـنـار زده   قانونی برای اضافه کاری و شیفت کاری ن
اینھا تنھا چند نمونه از آن اصالحات کذایی اسـت  .  میشود 

 .که حکومت میخواھد به کارگران تحمیل کند 
کارگران در سالھای اخیر بارھا علیه کـل قـانـون کـار  
جمھوری اسالمی دست به مبارزه زده اند و علیـه آن اعـالم  

زیرا این قانون در کلیـت خـود یـک  .  کیفرخواست کرده اند 
قانون ضد کارگری است و بسـیـاری از حـقـوق کـارگـران  
ـر شـرایـط    مثل حق اعتصاب و تشکل و نظارت کـارگـران ب
کار و تعیین دستمزد و امـثـالـھـم از کـارگـران سـلـب شـده  

و امروز در برابر الیحه اصالحی دولـت احـمـدی نـژاد  .  است 
کارگران باید با قدرت و اتحادی بیش از گذشته علیه کـل  

ـنـسـت  .  قانون کار و الیحه اصالحیش بمیدان بیایند  مساله ای
که در الیحه اصالحی دولت احمـدی نـژاد، در عـیـن حـال  
جای پای جنگ جناحھا و باندھای جمھوری اسـالمـی را  

بنا به این الیحه شوراھای اسالمی و خـانـه  .  نیز میتوان دید 
کارگر جمھوری اسالمی جایگاه رسمی خود را در قـانـون  

ـفـی "کار از دست میدھد و جای آنھا به   " انجمن ھـای صـن
ـر   ـیـل ب ـب ـتـھـایـی از ایـن ق خـانـه  " داده میشـود و مـحـدودی

ھمیـن بـاعـث  .  و شوراھای اسالمی وارد میشود " کارگریھا 
" الیـحـه اصـالحـی " شده است که اینھا نیز خود را مخـالـف  

آنـھـا در  .  مزبور اعالم کنند و علیه آن اعالم جنگ نماینـد 

این جنگ میخواھند کارگران را به سیاھـی لشـکـر یـک  
ھـمـه کـارگـران  .  جناح علیه جناح احمدی نژاد تبدیل کنند 

نقش خانه کارگر و شوراھای اسالمی را طـی سـی سـال  
ـنـد کـه   حکومت اسالمی دیده اند و لمس کرده اند و میـدان
اینھا ارگانھای جاسوسی و سـرکـوب حـکـومـت اسـالمـی  
ـنـدگـی   علیه کارگرانند و ذره ای حقوق کـارگـران را نـمـای

 .نمیکنند 
شکاف میان دولت و مجلس اسالمی و خانه کارگریھـا  
و امثالھم، فقط مبارزه کارگران را تسھـیـل مـیـکـنـد و بـه  
کارگران این امکان را میدھد که بتوانند کـل قـانـون کـار  
ـنـد و   ـران جمھوری اسـالمـی و اصـالحـیـه اش را عـقـب ب
خواستھای خود را بر کارفرمـایـان و دولـت اسـالمـی شـان  

این در صورتی است که کارگران بدون ھیـچ  .  تحمیل کنند 
کـارگـران  .  تردیدی علیه ھر دو سوی این کشاکش بایستند 

بر خالف شوراھای اسالمی و خانه کارگریھا از قانون کـار  
برعکس سالھا با آن مـبـارزه کـرده  . اسالمی دفاع نمیکنند 

ـیـه   اند و کامال علیه آن ھستند و باید با ھمین مـوضـع عـل
 .اصالحیه این قانون نیز بایستند 

ـران   ـیـن و رھـب حزب کمونیسـت کـارگـری ھـمـه فـعـال
ـبـشـی مـتـحـد و سـراسـری   کارگری را به بر پا داشتن جـن
ـر خـواسـت   علیه قانون کار و الیحه اصالحی آن با تـکـیـه ب
افزایش چندین برابر دستمزدھا، حق اعتصاب و حق تشـکـل،  
ـر خـواسـت   بیمه بیکاری مکفی، ممنوعـیـت اخـراج و سـای

ـنـھـا خـواسـتـھـایـی اسـت کـه  .  ھای خود فرا مـیـخـوانـد  ای
ـیـسـت   کارگران در فرصتھای مختلف از جمله در طـومـار ب
ھزار نفری خود بر آن تاکید کرده اند و باید بر ھمین اسـاس  
و با دفاع از ھمین خواستھا و دیگر خـواسـتـھـای پـایـه ای  
خود، الیحه اصالحی قانون کـار حـکـومـت و کـل قـانـون  

اینکه جمھوری اسالمی در  .  کارش را به زباله دان بیندازند 
شرایط بحران و درھم ریختگی شدید صفوفش تعرضی تـازه  
به کارگران را آغاز کرده است، در عین حال فرصتـی اسـت  
ـبـش کـارگـری را   ـنـد جـن ـتـوان برای فعالین کارگری که ب
ـیـه ایـن   متحدتر کنند و حرکتی تعـرضـی و سـراسـری عـل

 .حکومت و کل قوانینش به جریان اندازند 
  حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٢  دسامبر  ١٢ ،  ١٣٩١  آذر  ٢٢ 
 

ھر گونه اصالحات ضد کارگری در قوانین 
 کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود

اصالحیه قانون کار در تاریخ چھاردھم آذر مـاه جـاری  
بدون تردید این اصالحـیـه آنـچـنـان ضـد  .  به مجلس برده شد 

ـیـونـھـا خـانـواده   ـل کارگری و بر علیه زندگی و معیشت مـی
کارگری است که نه تنھا دولت جرات انتشار آنرا در مـیـان  
ـلـکـه حـتـی   ـر خـود نـداد ب کارگران و افـکـار عـمـومـی ب
تشکلھای دست سازش ھمچون کـانـون عـالـی شـوراھـای  
اسالمی کار  را نیز  نامحرم تشـخـیـص داد و آنـھـا را از  
ـر   متن نھایی اصالحیه که به مجلس فرستاده است بـی خـب

ـر دولـت در فـرسـتـادن  .  گذاشت  اقدام ضـد کـارگـری اخـی
اصالحیه نھایی قانون کار به مجلس شـورای اسـالمـی در  
شرایطی صورت میگیرد که ما کـارگـران طـی مـاھـھـای  
ـیـسـت ھـزار   گذشته در سراسر کشور با امضای طوماری ب
نفری که ھم اکنون نیز ادامه دارد مخالفت قـاطـعـانـه خـود  
ـیـن   را با اعمال تغییرات ضد کارگری در قانون کار و قـوان

ـریـن   ـر عـاجـل ت مربوط به تامین اجتماعی اعالم کردیم و ب
ـرای   ـیـل ایـجـاد سـاز و کـار الزم ب ـب خواستھای خود از ق
پرداخت بموقع دستمزدھا، بیمه کامل کارگران ساختـمـانـی،  

 قانون نوسازی صنایع، برچیده شـدن کـامـل  ١٠ اجرای ماده  
ـراردادھـای مـوقـت و   شرکتھای پیمانکاری و  برخورد با ق
ـنـکـه بـا تـوجـه بـه   ـر ای سفید امضا تاکید کردیم و مـھـم ت
افزایش چندین برابری ھزینه ھای زندگی خواھـان افـزایـش  
فوری دستمزدھا شدیم اما نه تنھا نھـادھـایـی چـون وزارت  
کار، نھاد ریاست جمھوری و مجلس شـورای اسـالمـی بـه  
خواست ما کارگران توجھی نکردند بلکـه ایـن نـھـادھـا در  
شرایطی  که زندگی و معیشت میلیونھا خانواده کـارگـری   
با افزایش بی وقفه   قیمتھا بصـورت روزمـره ای در حـال  
ـر اسـت چشـم در چشـم مـا   تبدیل شدن به تلی از خاکسـت
کارگران و در حالی  که اظھر من الشمس شاھـد و نـظـاره  
ـر و   گر بیکاری گسترده کـارگـران، بـی خـانـمـانـی و فـق
ـرای   ـنـد بـاز ھـم ب فالکت میلیونھا خانواده کارگـری ھسـت
ـر   تامین منافع صاحبان سرمایه و تحمیل شرایط جھـنـمـی ت
بر ما کارگران آستینھا را بـاال زده انـد تـا بـا وارد کـردن  
ـیـن کـار و تـامـیـن   ـر قـوان ـر ب اصالحات ضـد کـارگـری ت
اجتماعی ھر آن چیزی را کـه مـافـیـای قـدرت در طـول  
سالھای گذشته بلعیده اند و اقتصاد کشور را به ویرانـه ای  
ـرون   ـی تبدیل کرده اند از سفره ھـای خـالـی مـا کـارگـران ب

ـیـه  !  کارگران و ھمکاران در سراسر کشـور .  کشند  بـایـد عـل
ـیـن کـار و تـامـیـن   اعمال تغییرات ضد کارگـری در قـوان
. اجتماعی و برای افزایش فوری دستمزدھا به مـیـدان آمـد 

نباید اجازه داد با اعمال تغییر در قانون کار دستـمـزدھـا  را  
ـیـش اخـراج   ـیـش از پ منجمد کنند و راه را برای تسھـیـل ب
ـنـد و چـپـاول صـنـدوق تـامـیـن   ـره بـاز نـمـای ھای ھزاران نف

 سـال در ازا  ٦٥ اجتماعی را با افزایش سن بازنشستگی به  
ـرون کشـنـد ٣٥  ـی در ایـن  .   سال کار از گرده ما کارگـران ب

راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران عموم کارگران در سـراسـر  
ـرات ضـد کـارگـری در   ـی ـیـه تـغـی کشور را به اعتراض عـل
ـراض بـه سـطـح   قوانین کـار و تـامـیـن اجـتـمـاعـی و اعـت

مـا ھـر گـونـه    -١ :  دستمزدھا فرا میخواند و اعالم میـدارد 
اعمال تغییر در قانون کار و قوانین تامین اجتـمـاعـی را بـا  
روشی که دولت در پیش گـرفـتـه اسـت و بـدور از چشـم  
کارگران و افکار عمومی در داالنھای مـجـلـس در صـدد  

طـرح و تصـویـب    -٢ تصویب آن است قویا محکوم میکنیم  
اصالحیه ای که در رابطه با قانون کار از سـوی دولـت در  
ـرار گـرفـتـه و ھـر گـونـه   اختیار مجلس شورای اسالمی ق
اصالحیه ای بر قوانین تامین اجتماعی باید فـورا مـتـوقـف  

ـیـن کـار و تـامـیـن    -٣ گردد   ھر گونه اعمال تغییر در قـوان
اجتماعی می باید با شرکت مستقیم نماینده ھای منتـخـب  
ـرد و   مجامع عمومی کارگران در کارخانـه ھـا انـجـام گـی
قبل از طرح و تصویب در صحن مجـلـس، مـی بـایسـت از  
طریق چاپ در جراید کثیر االنتشار به اطـالع کـارگـران و  

ـیـن کـار و    -٤ افکار عمومی برسد   ھر گونه تغییر در قـوان
تامین اجتماعی مستقیما و بالواسطه مربوط به شرایط کـار  
و زیست ما کارگران است و زندگی و معیشت ما بـه ایـن  
تغییرات و یا عدم تغییر در این قوانین گره خـورده اسـت لـذا  
ما از ھم اکنون و تا لحظه ای که دولت در صـدد اعـمـال  
تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامیـن اجـتـمـاعـی  
ـرای افـزایـش فـوری   ـیـونـھـا کـارگـر ب ـل است و خواست می
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ـرد   دستمزدھا و تحقق دیگر خواست ھایشان را نادیده مـیـگـی
ـبـعـات   ـم خـود و  ت اقدام به ھر گونه اعتراض را حـق مسـل
ـیـمـا مـتـوجـه   ـق چنین رویکردی از سوی کارگران  را مسـت
ـم  ـی . دولت و نماینـدگـان مـجـلـس شـورای اسـالمـی مـیـدان

 ١٣٩١  آذر ماه  ٢٠  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

آخرین وضعیت رضا شھابی اززبان ھمسرش 
 ربابه رضایی

ـیـل   ھمسر رضا شـھـابـی، فـعـال کـارگـری کـه بـه دل
ـبـه     ٢٥ دردھای شدید از ناحیه گردن و کـمـر  صـبـح شـن

 :آذرماه به بیمارستان منتقل شد گفت 
ھمسرم را پس از مدت ھا پیگیری مـا امـروز صـبـح   »

دکترش پس از معاینه گفت که رضـا  .  به بیمارستان آوردند 
ھـادی  ” دارد امـا مـامـوری بـه اسـم  “  ام آر ای ” نیاز به  
ـرای ایـن  “  کردی  که ھمراه او بود، می گفت نمی توانند ب

ـبـل ظـھـر بـه زنـدان   آزمایش صبر کنند و او را بـایـد تـا ق
او با عبارت ھای خیلی زشـت رضـا را تـھـدیـد  .  برگردانند 

می کرد که اگر االن به زندان برنـگـردد او را بـا کـتـک  
 عصـر ام آر  ٤ دکترش گفته بود که باید ساعت  .  می برند 

آی انجام شود و مامور می گفت من باید تو را تـا ظـھـر  
رضا ھم عصبی شد و گفت دیگر ھـیـچ  .  به زندان برگردانم 

درمانی را قبول نمی کند و از امروز اعـتـصـاب درمـان را  
او گفت نه دیگر دارو می خورد و نه بـه  .  شروع خواھد کرد 
ربابه رضایی با اظھار نگرانـی شـدیـد   «. بیمارستان می آید 

ـم تـا   »: از وضعیت ھمسرش گفت  ما ماه ھا پیگیری کـردی
ـم امـا امـروز کـه   ـری دستور انتقال او را به بیمـارسـتـان بـگـی
ـیـمـه کـاره   منتقل شد با برخورد زشت ماموری معایناتش ن

اگر او را اصـال نـمـی  .  ماند و دوباره به زندان برگردانده شد 
دچـار نـوسـان  .  رضا وضعیتش بحرانی اسـت . آوردند بھتر بود 

فشار خـون شـدیـد اسـت، مـرتـب خـون دمـاغ مـی شـود،  
در  .  انگشتان دست و پای سمـت راسـتـش بـی حـس اسـت 

مالقات ھای کابینی چند دقیقه بیشتر رضا نمی تـوانسـت  
ـم   روی صندلی بنشیند، می گفت وقتی کمی بنشیم پاھـای
ـرد  ـم درد مـی گـی . کرخت می شود و وقتی راه بروم پاھـای

ـیـسـت چـه   اگر رضا دیگر داروھایش را ھم نخورد معـلـوم ن
رضـا شـھـابـی، عضـو ھـیـات   «.  اتفاقی برایش می افـتـد 

مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران در تـاریـخ  
براساس گـزارش ھـا او  .  بازداشت شد ١٣٨٩  خرداد ماه  ٢٢ 

در طی دوران بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفـت کـه  
منجر به آسیب ھای نخاعی شد کـه ھـنـوز تـحـت درمـان  
پزشکی است و در تابستان امسال مورد عـمـل جـراحـی در  

ـیـل عـدم  .  ناحیه گردن قرار گـرفـت  او چـنـدیـن بـار بـه دل
رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده اسـت و ایـن  
. بار اعالم کرده که دست بـه اعـتـصـاب درمـان مـی زنـد 

ـبـه صـبـح   ھمسر رضا شھابی در خصـوص اظـھـارنـظـر شـن
امروز پزشکش گفت کـه مـمـکـن   »:پزشک معالجه گفت 

است رضا به عمل جراحی مجدد گردن و کمر نیـاز داشـتـه  
 «. اما گفت اول باید آزمایش ام ار ای را انجام دھـد . باشد 

ـنـکـه پـس از عـمـل جـراحـی   ربابه رضایی در خصـوص ای
ـرای   ھمسرش در تابستان امسال آیا او مرتب به بیمارسـتـان ب

پس از عمل جـراحـی   »: معاینه منتقل می شده است، گفت 
ـیـمـارسـتـان   فقط یکبار برای عکسبرداری از گـردنـش بـه ب
ـنـطـوری   فرستاده شد و امروز ھم قرار بود معاینه شود که ای

ھمسر رضا شـھـابـی   «.  نیمه کاره او را به زندان برگرداندند 
ـنـھـا از مـرخصـی   ـیـمـار نـه ت با اظھار اینکه این زندانـی ب
درمانی محروم است بلکه ماه ھاست مالقات حضـوری ھـم  

پزشک معالجـه رضـا پـس از عـمـل  »:نداشته است، گفت 
جراحی او در تابستان گفته بـود کـه او سـه مـاه بـایـد در  
فضای به دور از تنش و استرس باشد اما مامـوران پـس از  

از آن زمـان  .  عمل جراحی بالفاصله او را به اوین برگرداندند 
تا کنون نه تنھا علیرغم پیگیری ھای متعدد ما بـه رضـا  
مرخصی تعلق نگرفته بلکه حتی به او مـالقـات حضـوری  

 سالـه مـان بـه دادسـتـان  ١٢ حتی دختر  . ھم داده نشده است 
تھران نامه نوشت که بـه پـدرش اجـازه مـرخصـی درمـانـی  

ـنـد  اصـال  .  بدھند اما به حرف ھـای مـا گـوش نـمـی کـن
ـم اگـر  .  برایشان مھم نیست که ما چه می گویم  نـمـی دان

ـنـطـور   برای نزدیکان خودشان ھم این اتفاق ھا مـی افـتـد ای
رضا شھابی طبق حکمی که به او در   «. عمل می کردند 

 فروردین ماه امسال ابالغ شد، به اتھام تبلیغ علیـه  ٢٦ تاریخ  
ـیـه   ـر عـل نظام به یکسال حبس و به اتھام اجتماع و تبـانـی ب

او  .   سـال حـبـس مـحـکـوم شـده اسـت ٥ امنیت مـلـی بـه  
 سال محرومیت از فعالیـت  ٥ ھمچنین بر اساس این حکم به  

این زنـدانـی اکـنـون  .  ھای اجتماعی نیز محکوم شده است 
ـیـن  :  منبع .   زندان اوین به سر می برد ٣٥٠ در بند   ـیـن ب کمپ

 آذر ٢٦ -المللی حقوق بشر در ایران  
 

 نا امنی محیط كار
 

سنگ در   کشته در انفجار معدن زغال ٨
 طبس
 

ـنـون   در پی وقوع انفجاری در معدن یال شمالی كـه تـاك
به كشف چھار جنازه و مفقـود شـدن چـھـار كـارگـر دیـگـر  
انجامیده است، پزشكی قانونی یزد با استناد به ابعاد حادثـه  
ـیـب   مرگ كارگران مفقود شده را نیز تایید كرد و به این ترت

 .تعداد كشته شدگان این حادثه به ھشت نفر رسید 
طبق اعالم پزشكی قانونی یزد تـعـداد کشـتـه شـدگـان  

 .حادثه امروز معدن یال شمالی طبس به ھشت نفر رسید 
ـفـجـاری در مـعـدن یـال   به گزارش ایلنا، در پی وقوع ان
ـقـود شـدن   شمالی كه تاكنون به كشف چـھـار جـنـازه و مـف
چھار كارگر دیگر انجامیده است، پزشكی قـانـونـی یـزد بـا  
ـیـز   ـقـود شـده را ن استناد به ابعاد حادثه مرگ كارگران مـف
تایید كرد و به این ترتیب تعداد كشته شدگان این حادثـه بـه  

 .ھشت نفر رسید 
منابع ایلنا پیش از ایـن امـیـد بـه زنـده بـودن كـارگـران  

 .مفقود شده را ضعیف ارزیابی كرده بودند 
ـری جـداگـانـه تـعـداد   با این حال فرماندار طبس در خـب
ـر عـنـوان کـرده اسـت  ـف . کشته شدگان این حادثه راچھار ن

تـا کـنـون جسـد چـھـار  :  احمد طالبیان مقدم به ایلنا گفـت 
کارگر معدنچی از عمق زمین بیرون آورده شده و ھـنـوز از  

 .سرنوشت باقی کارگران اطالعی در دست نیست 
این در حالی است که بـطـور مـعـمـول در حـوادث ایـن  

ـیـن اسـت  بـه  .  چنینی امکان زنده ماندن کارگران بسیار پـای
ای مشابه در یکـی از     حادثه ٨٩ عنوان مثال در آذرماه سال  

 كارگر در عـمـق  ٤ معادن کرمان روی داد که در جریان آن  
 . متری تونل محبوس شده بودند ٦٠٠ 

ـنـکـه تـالش  ـرای    آنزمان مسئوالن وقت با اعـالم ای ھـا ب
ـر    نجات کارگران محبوس ادامه دارد تا مدت  ھا از تایید خـب

  ١٩ نـھـایـت      کشته شدن کارگران خود داری کردند اما در  
 كارگر بیرون كشیده شد و از سـرنـوشـت  ٣  جنازه  ٩٠ فروردین  

 كارگر چھارم خبری انتشار نیافت 
 

یکھزار و صد و یک نفر تا کنون قربانی نا 
 امنی محیط کار

به گزارش سازمان پزشکی قانونی جمھـوری اسـالمـی  
مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ھـفـت مـاه نـخـسـت  

 درصـد افـزایـش  ٢٤ امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  
 نفر در ھفت مـاه  ٨٨٨ تعداد کارگران قربانی از  .  یافته است 

ـر در سـال جـاری  ١٠١ سال گذشته، امسال به یکھزار و   ـف  ن
بر اساس بررسی ھای سازمان پزشکی قانونـی  .  رسیده است 

ـر حـوادث کـار  ٦٢٥  ھزار و  ٩  سال گذشته  ١٠ در    نفر بر اث
 نفر در سـال  ٥٠٧ جان باخته اند که بیشترین آن با یکھزار و  

ـبـت شـده  ١٣٨١  تن در سـال  ٤٦١  و کمترین آن با  ١٣٩٠   ث
 .است 

 
جان باختن و مجروح شدن دو کارگر در 

 ١٩فاز 
طبق گزارش منتشره تـوسـط کـانـون مـدافـعـان حـقـوق  

 رضا رستمی فورمن اسکـلـت  ٩١  آذر  ١٨ کارگر، روز شنبه  
بندی اھل نور آباد از ارتفاع پرت شده و جان خود را از داده  

ـیـمـانـکـار  .  است  رضا رستمی کارگر شـرکـت مـانـمـک پ
این گزارش می افزایدچنـد روز  . شرکت پتروپارس بوده است 

قبل نیز کارگر دیگری به نام دانیال از ارتفاع سـقـوط کـرده  
انـجـمـن  .  و ھم اینک در بیمارستان شیراز بستری می باشد 

 صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه    
 
 آذر جان باختن یک کارگر در کرمانشاه  ٢٢

کارگری در کرمانشاه بر اثر سـقـوط از آسـانسـور جـان  
 .خود را از دست داد 

 
/  حادثه شغلی در کرمانشاه٢٨٩وقوع 

 ھای ساختمانی  حادثه در کارگاه١٦٩
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استـان کـرمـانشـاه  

 حادثه در كارگاه ھای ایـن اسـتـان طـی سـال  ٢٨٩ از وقوع  
 . جاری خبر داد 

ـرانـدیشـه   به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سھراب ب
در نشستی با انجمن صنفی مسئولین ایـمـنـی و بـھـداشـت  
کار استان، جلوگیری از حوادث مـرگـبـار سـاخـتـمـانـی را  
: نیازمند ارتقای سطح فرھنگ ایمنی دانست و اعـالم كـرد 

ـروژه ٤٦  ھـای     درصد از حوادث ناشی از کار در کشور در پ
ـنـکـه در  .  دھند   ساختمانی رخ می    ٧٠ وی با اشـاره بـه ای
ـروھـای کـار قـطـعـی اسـت،    درصد این رخداد  ـی ھا، مرگ ن

 درصـد از حـوادث  ١٧ این در حالی است که تنـھـا  :  گفت 
.  شـود   ھای ساختمانی مـربـوط مـی   مرگبار در دنیا به پروژه 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجـتـمـاعـی اسـتـان کـرمـانشـاه  
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 مـورد حـادثـه در  ٢٨٩ از ابتدای سال جاری تاکنون  : افزود 
  ١٦٩ ھای استان کرمانشاه رخ داده اسـت کـه    سطح کارگاه 
 ھای ساختمانی به وقوع پیوسته است   ھا در پروژه   مورد از آن 

 
 كار كودكان

 
 روزگار تخدیر شده کودکان کار

ـرای حـمـایـت از  ١٣ جمعیت امام علی    سال است که ب
سرپرست تأسیس شـده    کودکان کار و زنان بد سرپرست و بی 

ـیـد،    این سازمان مردم نھاد در محله .  است  ھـای خـاک سـف
ـرای    دروازه غار و فرحزاد اقـدام بـه تـأسـیـس خـانـه    ھـایـی ب

ـیـازھـای   حمایت و نگھداری کودکان کار و برطرف کردن ن
ھـا را    ھا کرده است و نام ایـن خـانـه   بھداشتی و آموزشی آن 

ـم   برای ایجاد انگیزه تحصیل در کـودکـان کـار، خـانـه عـل
 .گذاشته است 

معصومه نجفی مدیر خانه علم جمعیت امـام عـلـی در  
محله خاک سفید در خصوص اقدامـات ایـن مـوسـسـه بـه  

به علت اینکه یکی از رویاھـای  »:  گوید   خبرنگار ایلنا می 
بزرگ این کودکان، رویای تـحـصـیـل اسـت مـا اسـم ایـن  

ـم گـذاشـتـه   خانه  ـرای    ھا را خانه عـل ـم و امـکـانـاتـی را ب ای
ــحــصــیــل کــودکــان کــار،   ــد ســرپــرســت و    ت و کــودکــان ب

ـقـد   «.ایم   سرپرست ایجاد کرده   بی  ـت این فعـال اجـتـمـاعـی مـع
ـریـن مشـکـالت مـا در مـحـلـه    است که یکی از بـزرگ  ت

خاک سفید برای ساماندھی کردن کودکان کار شناسامـه  
 درصد کودکان خاک سفید شناسنـامـه  ٩٠ نداشتن آنھاست  

 سـال  ١٥ حدود  »: دھد   ندارند نجفی در این مورد توضیح می 
ھای این محله کـرده و    پیش شھرداری اقدام به تخریب خانه 

اند وسایل و لـوازم    ھا حتی فرصت نکرده   افراد ساکن در خانه 
ـر  . شان بردارند   ھای   شخصی خود را از خانه  و از طرفـی اکـث

سواد بودن و ھمچنیـن دردسـرھـای    ھا به علت بی   این خانواده 
فراوان و به خیال خرج و مخارج گرفتن شناسنـامـه مـجـدد،  

ـتـاده  ـف ـی ـرای    از طـرفـی عـده .  انـد   به فـکـر تـھـیـه آن ن ای ب
ـرنـد و    آورند نیز شناسنامه نمی   کودکانی که به دنیا می  گی

اند که در حـال حـاضـر    به این ترتیب وضعیتی به وجود آورده 
 درصد کودکان این محله بدون شـنـاسـنـامـه  ٩٠ نزدیک به  

ـرای  »:  دھـد   این فعال حقوق کودک ادامـه مـی  «. ھستند  ب
ـم    رفع مشکل کودکان و رسیدگی به امر تحصیل آن  ـی ھـا ت

ـرای    حقوقی ما تالش گسترده  ای برای شناسنامه گرفتـن ب
ـتـه در    ھا و کودکان آن   این خانواده  ـب ھا انجام داده است که ال

ھـا از    ھا و عـدم ھـمـکـاری   مواردی با بیشترین کارشکنی 
نـجـفـی   «. ھای دولتی مربوطه مواجه شده است   سوی ارگان 

ـرده »:  گوید   می  ای انـجـام    ما کار فرھنگی و تـالش گسـت
ـنـده ایـن کـودکـان و    ایم تا به خانواده   داده  ھا بقوالنیم برای آی

ھا شناسنامه داشته بـاشـنـد    شان نیاز است که آن   امر تحصیل 
ای    و البته با شاگرد اول شدن و موفق شدن در تحصیل عـده 

ـری    از این کودکان، خانواده  ـیـگـی ـرای پ ھا انگیزه مضاعف ب
ھای حمایتی برای دفاع از این    قانون  «. اند   این امر پیدا کرده 

ـم جـمـعـیـت امـام    کودکان تصویب نمی  شود مدیر خانـه عـل
قرار بود ثبت احوال یک قانونی را برای  » :  افزاید   علی می 

ھـای کـار تصـویـب    کمک به ثبت شناسنامه به نـام بـچـه 
ای دارنـد    ھای ایرانی که مشکالت ویژه   کند که برای بچه 

ـنـد  امـا ایـن قـانـون  .  به اسم مادرانشان شناسنامه صادر کـن

ھمچنان مسکوت مانده است و خبر جدیدی در خصوص آن  
 "وجود ندارد 

مواد مخدر و آزار جـنـسـی کـودکـان کـار را تـھـدیـد  
 کند   می 

معصومه نجفی وضعیت بسیـاری از ایـن کـودکـان را  
ھایـی کـه صـبـح تـا    بچه : " تأسف بار توصیف کرد و افزود 

ـنـد گـاھـی    شب سر خیابان و چھار راه  ھا مشغول کار ھسـت
ـرف و در    مجبورند شب  ـر ب ھا را در سرمای زمسـتـان و زی

ـر از دود مـواد مـخـدر اسـت بـه صـبـح   چادرھایی کـه پ
ھـای    این فعال اجتماعی با بیان یکی از تـجـربـه ".   برسانند 

تنھا یک بار کـه مـن  » :  شخصی خود در این مورد گفت 
ـری مشـکـالت یـکـی از ایـن   ـیـگـی مجبور شدم به خاطر پ

ـم،    کودکان چند ساعتی را در یکی از این چادر  ھا بـگـذران
ـلـی   روز بعد به شدت دچار تشنج و سـرگـیـجـه شـدم و خـی

گناه مجبورند تـمـام    متاسفم از اینکه بعضی از کودکان بی 
 .". عمر در چنین شرایطی زندگی کنند 
در حال حـاضـر مـا  : "مدیر خانه علم خاک سفید گفت 

بسیاری از کودکان و دختران نوجوان را سراغ داریم کـه بـه  
ـنـد و بـه    خاطر فقر خانواده  ھا مجبور به تـن فـروشـی ھسـت

نـجـفـی در خصـوص  "  شـود   ھا بھـره کشـی مـی   شدت از آن 
امکانات این موسسـه مـردم نـھـاد و چـگـونـگـی تـأمـیـن  

ھای ما از محـل    تمام ھزینه : " ھای این کودکان گفت   ھزینه 
شود و ھـیـچ کـمـکـی از    ھای مردمی تأمین می   کمک 

ـم   ھای دولتی دریافـت نـمـی   طرف ارگان  ـی ـرای  .  کـن حـتـی ب
گرفتن وامھای یک یا دو میلیونی برای تـأمـیـن خـانـه و  

ھـای    ھا، از ارگـان   ھای آن   سرپناه برای این کودکان و خانواده 
نـھـایـت        دولتی نظیر کمیته امداد دچار مشکل ھستیم و در  

با شرط داشتن دو ضامن کسر از حقوق عمال این قضیـه را  
 ".  کنند   منتفی می 

 
 گزارش

 
 قانون اساسی پوست ما را ٤٤به بھانه اصل 

 اند اند و پدر کارگران را درآورده کنده
ـیـه  ٢٦  آذر، کارگران شرکت خدمات مھندسی خط و ابن
 سال است کـه در مـحـیـط کـار  ٢ بیش از  )  تراورس ( فنی  

خود از امکانات گرمایشی محروم ھستند و نسبت به عـدم  
پرداخت سنوات، مشمول مالیات قرار گـرفـتـن حـقـوقشـان و  

یکـی از کـارگـران  .  پرداخت نشدن بیمه  خود اعتراض دارند 
ـراورس ( شرکت خدمات مھندسی خط و ابنیه فنی   مـا  ):  ت

ـم لـولـه کشـی    چون در یک شرکت صنعتی کار می  ـی کن
. شـود   گاز نداریم و گرمای مجموعه با گازوییل تامین می 

ـرای مـا  ٢ االن نزدیک به    سال است که مدیران شـرکـت ب
ـم و    گازوییل تھیه نمی  ـی کنند تا خودمان را با آن گـرم کـن

ـم   سر کـار از سـرمـا مـی  ـرزی : ایـن كـارگـر مـدعـی شـد .  ل
کنند و از    متاسفانه سنوات کارگران را به آنان پرداخت نمی 

کنند در     ھزار تومانی کارگران مالیات کم می ٥٠٠ حقوق  
ـر    حالی که خودشان تصویب کرده   ھـزار  ٨٠٠ اند حـقـوق زی

ـم و در  ٢ االن  . تومان مالیات ندارد   ماه است که بیمه نـداری
ـنـد   حالی که حق بیمه را از حقوق مـا کسـر مـی  ایـن  .  کـن

این کارگر شـرکـت  .  شك خیانت در امانت است   موضوع بی 
بـا اشـاره بـه  )  تراورس ( خدمات مھندسی خط و ابنیه فنی  

اینکه مشکالت کارگران این بخش از زمـان اجـرای اصـل  
ـقـال  :   قانون اساسی به وجود آمده است بیان کـرد ٤٤  ـت آیـا ان

ـرای مـا بـه   ما به بخش خصوصی باید این مشکالت را ب
 تـعـدادی از کـارگـران راه آھـن  ٨٨ وجود بیاورد؟ در سـال  

ـلـف از جـمـلـه    جمھوری اسالمی ایران در بخـش  ھـای مـخـت
 قـانـون  ٤٤ در راستای اصل  ... ماشین آالت، ریل گذاری و 

به شرکت خـدمـات مـھـنـدسـی  ) خصوصی سازی (اساسی  
بـه بـھـانـه اصـل  .  منتقل شدنـد )  تراورس ( خط و ابنیه فنی  

اند و پـدر کـارگـران را     قانون اساسی پوست ما را کنده ٤٤ 
 نفر از کـارگـران شـرکـت  ١٠٥ متاسفانه شکایت  . اند   درآورده 

ـراورس (خدمات مھندسی خط و ابنیه فنی   از كـارفـرمـا  )  ت
در مورد عدم پرداخت حقوق و مزایا علی رغم صدور حـکـم  

ـیـف    به دلیل یکی از پرونده  ھای فساد بزرگ مالی بالتـکـل
گفتنی است روز سه شنبه ھفته پیش، بیـش از  .  مانده است 

ـیـه  ١٠٠   تن از کارگران شرکت خدمات مھندسی خط و ابن
در اعتراض به شرایط فـعـلـی خـود مـقـابـل  ) تراورس (فنی  

 .اداره کل خط و ابنیه فنی راه آھن تھران تجمع کرده بودند 
 

 اخبار بین المللی
 

 رکورد جدید نرخ بیکاری -یونان 
 درصـد  ٢٦ کاری در یونان درحـالـی بـه    نرخ رسمی بی 

زده حـوزه یـورو در    افزایش یافته است که این کشور بدھـی 
ـرار دارد  بـه  .  آستانه ورود به ششمین سال رکود اقتصـادی ق

روز   ELSTATگزارش اسوشیتدپرس، دفتر آمـار یـونـان   
کاران این کشـور را    شمار بی )  آذر ١٦ ) دسامبر  ٦ شنبه    پنج 

.  ھزار نفر اعـالم کـرد ٢٩٥ در ماه سپتامبر  یک میلیون و  
کاری ماه سپتامبر در این کشـور    بر اساس این آمار نرخ بی 

ـیـز     درصدی بی ٢٥.٣ نسبت به آمار   کاران در ماه اوت و ن
کاری در سـال گـذشـتـه، افـزایـش     درصدی بی ١٨.٩ آمار  

 .یافته است 
 و از زمانـی  ٢٠٠٤ کاری در یونان از سال    آمار اخیر بی 

که اداره آمار این کشور به انتشار ماھانه اطالعات در ایـن  
به گزارش یـورواسـتـات،  .  سابقه بوده است   زمینه پرداخته، بی 

کـاری در یـونـان در حـال    اداره آمار اتحادیه اروپا، نرخ بـی 
ـرخ بـی ٢ حاضر بیش از   ـر مـیـانـگـیـن ن ـراب   ١١.٦ کـاری     ب

کـاری در ایـن    آمـار بـی .  درصدی در منـطـقـه یـورو اسـت 
ـیـا در     درصدی بی ٢٥.٨ کشور ھمچنین از نرخ   کاران اسپان

ـنـی    ماه سپتامبر گذشته است بانک یونان به تازگی پیش  بی
تـا  )  ٢٠١٢ ( کرده است، اقتصاد این کشور در سال جـاری  

ـنـده  ٦ بیش از   ( درصد منقبض خـواھـد شـد و در سـال آی
یـونـان  .   درصد دیگر انقباض خواھد یافت ٤.٥  تا  ٤ ) ٢٠١٣ 

ـرار دارد و در حـالـی   در کانون بحران بدھی منطقه اروپا ق
ـر    پنجمین سال رکود اقتصادی را تجربه می  ـی کند کـه تـداب

طلبانه شدید دولت این کشور برای کاھش کسـری    ریاضت  
در  .  کـار کـرده اسـت   بودجه، حدود نیم میلیون یونانی را بـی 

ـر بـی  ـف کـار    حال حاضر از ھر چھار کارگر یونانی، یـک ن
 درصـد کـاھـش  ٤٠ است و حقوق و مستمری کارکنان تـا  

ـبـانـه مـالـی دولـت یـونـان،    سیاست ریاضت .  یافته است  طـل
ـبـا   اعتراض و تظاھرات گسترده مرد م این کشور را که تقری

 .شود، درپی داشته است   ھر روز برگزار می 
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 نفر را اخراج ١٥٠٠شرکت فیات  -لھستان 
 کند می

ـیـل سـازی فـیـات روز   به گزارش رویترز شرکت اتـومـب
اعالم کرد که در نـظـر دارد تـا  )   آذر ١٧ ( دسامبر  ٧ جمعه  
ـیـکـار  .   از نیروی کار خود را اخراج بـکـنـد    تن ١٥٠٠  ایـن ب
ـیـدی ایـن شـرکـت در    سازی  ھا قرار است در کارخـانـه تـول

 در آن     ھـزار تـن ٥ کشور لھستان صورت بگیرد که حـدود  
این شرکت دلیل این کار را افت تعداد فـروش  . کار میکنند 

اتومبیل در بازار اروپـا و کـاھـش سـود خـود اعـالم کـرده  
در این کارخانه که در جـنـوب لـھـسـتـان واقـع شـده  . است 

 تولید میشود کـه ایـن  ٥٠٠ ھای فیات مینی کار    اتومبیل 
ـیـدا   شرکت مدعی است که تعداد فروش آنھا بشدت افت پ

 یـا یـک     تـن ١٥٠٠ کرده و به ھمین دلیل تصمیم به اخراج  
 .سوم از کارگران شاغل در این کارخانه را گرفته اند 

 
اعتصاب کارمندان تامین امنیت  -آلمان 

 فرودگاه ھا
ھای آلـمـان    صدھا تن از کارکنان تامین امنیت فرودگاه 

وله، این اعـتـصـاب    به گزارش دویچه .  دست از کار کشیدند 
به دلیل عدم توافق در مورد نظم کاری این کارکـنـان بـوده  

ـیـل آن  ١٠ و فعالیت عادی حداقل    فـرودگـاه آلـمـان بـه دل
ـبـه  .  مختل شده است  ـر  ١٠ از صبح روز دوشن   ٢٠ (  دسـامـب

مـھـم     فـرودگـاه  ١٠ کارکنان تامین امنیت در حداقل  )  آذر 
این اعتـصـاب  .  اند   آلمان تا اطالع بعدی دست از کار کشیده 

ــه   ــحــادی ــه دعــوت ات وردی  .  آغــاز شــده اســت "  وردی " ب
ترین اتـحـادیـه کـارکـنـان و کـارگـران    ترین و پرقدرت   بزرگ 

ب روز دوشنبه از سـاعـت    اعتصا .  بخش خدمات آلمان است 
بـن، دوسـلـدورف،  /   ھـای کـلـن   چھار صبح نخست از فرودگاه 

یـک ســاعـت بـعــد  .  بـادن آغــاز شـد   اشـتـوتـگـارت و بـادن 
ـیـن بـه    ھای برمن، ھانوفر و فرودگاه شـونـه   فرودگاه  ـرل فـلـد ب

ـیـز کـارکـنـان  .  اعتصاب پیوستند  در ساعت شـش صـبـح ن
ھای فرانکفورت و ھامبـورگ دسـت    تامین امنیت فرودگاه 

علت اعتصاب پیشرفـت کـنـد مـذاکـرات  .  از کار کشیدند 
ـرارداد    میان اتحادیه کارکنان و صاحبان فرودگاه  ھا بر سـر ق

ـر اسـاس آمـار ارائـه شـده  .  جمعی اعـالم شـده اسـت   دسته  ب
 ھزار تن در خدمات مـربـوط  ١٥ توسط اتحادیه وردی حدود  

. ھای آلمان مشغول به کار ھسـتـد   به تامین امنیت فرودگاه 
این کارکنان مسئول کنترل ایمنی مسافران و بار ھمراه آنھـا  

آندریاس زاندر یکی از مسئوالن اتحادیه وردی کـه  .  ھستند 
ـر عـھـده داشـتـه اسـت،   ھدایت مذاکرات با کارفرمایان را ب

ی    گوید كه مسئله مورد مذاکره قبل از ھر چیز برنـامـه   می 
بـه  .  کاری عادالنه کارکنان امنیتـی فـرودگـاه بـوده اسـت 

ھای مکرر اتـحـادیـه در    گفته وی، کارفرماھا به درخواست 
ـیـک  گـوش    پشـت "  این زمینه واکنش نشـان نـداده و تـاکـت

 .اند   را در پیش گرفته " کشی   انداختن و وقت 
 

تظاھرات دانشجویان در اعتراض  -سودان 
  دانشجو٤به کشته شدن 

ـیـش از    دانشـجـوی سـودانـی  ٤٠٠ به گزارش رویترز، ب
ـبـه   ـر  ١٠ دانشگاه خارطوم روز دوشـن در  )   آذر ٢٠ (  دسـامـب

اعتراض به كشته شدن چھار دانشجـو دسـت بـه تـظـاھـرات  
مـلـت سـرنـگـونـی  " در این تظاھرات دانشجویان شعـار  .  زدند 

كشتن یك دانشجو كشـتـن یـك مـلـت  "و  " خواھد   نظام را می 
ـفـاده از  .  سر دادند " است  ـیـن بـا اسـت تظاھركنندگـان ھـمـچـن

ـتـی   سنگ به شدت با پلیس درگیر شده و یك اتـوبـوس دول
ـیـحـاب كـه  .  را نیز به آتش كشیدنـد  ـت ـف ـر آن، پـل ال عـالوه ب

ـبـط مـی  ـنـد   خارطوم را به شھر ام درمان مـرت ـنـد را بسـت . ك
آور    پلیس برای متفرق كردن دانشجویان معترض از گاز اشـك 

دانشجویان سودانی خـواسـتـار مـجـازات  . و باتوم استفاده كرد 
ـنـد كـه روز   ـره ھسـت قاتالن چھار دانشجوی دانشگاه الـجـزی
جمعه گذشته پس از شركت در یك تجمع اعتراضی به طـرز  

بنا بر این گزارش، جمـعـه گـذشـتـه  .  مشكوكی كشته شدند 
ـره " جسد چھار دانشجوی دانشگاه الجزیره در ایـالـت   " الـجـزی

پس از برگزاری تحصـن دانشـجـویـان در ایـن دانشـگـاه در  
در ایـن تـحـصـن  .  كانالی در نزدیكی این دانشگاه پیدا شـد 

ھای تحصیلـی    دانشجویان خواستار معاف كردن آنھا از ھزینه 
ھواداران حزب حاكم كنگره مـلـی بـا حـمـلـه بـه  . شده بودند 

دانشـجـویـان،  .  كنندگان بـه ایـن تـجـمـع پـایـان دادنـد   تحصن 
 .كنند   ھواداران دولت را متھم به قتل این چھار تن می 

 
 اعتصاب معلمان در چندین ایالت -کانادا 

ـراض بـه قـانـون   معلمان استان اونتاریو در کانادا در اعـت
برانگیزی که به دولت در توقف اعـتـصـابـات و    جدید جنجال 

ـیـار   ـر آمـوزگـاران اخـت اعمال نوعی توافق جمـعـی جـدیـد ب
ایـن قـانـون بـه دولـت اجـازه  .  انـد   دھد، اعـتـصـاب کـرده   می 
ـلـمـان شـود و    می  ـرگـزاری اعـتـصـاب مـع دھد مـانـع از ب

ای بر معلمان تحمیل کند که مزایای معلمـان را    توافقنامه 
ـر،  .  ھا را پرداخت نکند   قطع کرده و حقوق آن  اعتراضات اخـی

با اعـتـصـاب یـک روزه  )   آذر ٢٠ ( دسامبر  ١٠ روز دوشنبه  
ــه آمـوزشـی آون مـیـت  ــد    آمـوزگـاران مـدارس در مـنـطـق ـن ل

(Avon Maitland)   در نـزدیـکـی گـودریـچ و مـنـطـقـه
در نزیکی   (Ontario North East)اونتاریو نورث ایست  

 .آغاز شد  (Timmins)تیمینز  
ـبـه    انتظار می    ١٢ رود دامنه اعتـصـابـات روز چـھـارشـن

ـر    به اوتاوا گسترش )   آذر ٢٢ (دسامبر   ـت یابد و مـنـطـقـه گـری
 دسامبـر  ١٣ شنبه    نیز روز پنج  (Greater Toronto)تورنتو  

ـراض اعـتـصـاب )   آذر ٢٣ (  ـنـدگـان بـاشـد   صـحـنـه اعـت . کـن
اعالم کرده   (ETFO)فدراسیون آموزگاران ابتدایی اونتاریو  

ـراض  آمـیـز کـارکـنـان    است، قبل از ھـرگـونـه حـرکـت اعـت
 .آموزشی، اطالعیه سه روزه صادر خواھد کرد 

ـیـز   ـتـاریـو ن  فدراسیون آموزگاران مقطع راھـنـمـایـی اون
انــد، از روز    اعــالم کــرده اســت، اعضــای آن آمــاده شــده 

از ھرگونه کار غیر کـالـسـی  )   آذر ٢٠ ( دسامبر  ١٠ دوشنبه 
 .ھای تعطیالتی اجتناب کنند   از جمله اجرای کنسرت 

 
ھزاران دانشجو دست به  -مجارستان 

 اعتراض زدند
ـبـه   ـر  ١٢ به گزارش رویترز روز چھار شـن   ٢٢ (  دسـامـب

ـتـخـت ایـن کشـور در  )  آذر  ھزاران دانشجو در بوداپسـت پـای
ــه  ــی ــورس ــت بــرای حــذف ب ــه تصــمــیــم دول ھــای    اعــتــراض ب

آنـھـا بـا بسـتـن پـل و  .  دست بـه تـظـاھـرات زدنـد   تحصیلی 
ـرنـامـه    ھای اصلی     جاده  ـراض خـود را نسـبـت بـه ب شھر اعـت

این تظاھرات که در ھـوای  .  دولت نشان دادند   ریاضت کشی 
 و    زیر صفر درجه شـکـل گـرفـتـه بـود از دانشـکـده فـنـی 

ـرضـیـن و   اقتصاد آغاز و به سرعت بـا تـجـمـع سـریـع مـعـت
ـتـصـاد    افزایش تعداد آنھا ب چندین ھـزار تـن   بـه وزارت اق

ـرض در  .  کشیده شد  این دومین تظاھرات دانشـجـویـان مـعـت
ـرضـیـن مـی   یکی .  یک ھفته بشمار میاید  : گـویـد    از مـعـت

ـنـه    من سه "  ـم از پـس ھـزی ـی  خواھر دارم و فکر نمیکنم بتوان
تحصیل آنھا بر آییم، گرفتن وام ھـم در شـرایـطـی کـه کـه  
اوضاع کار و اقتصاد به این صورت است، معقول بنظر نمـی  

 میشود وام گرفت که بعد از تحصیل کـار    در صورتی .  آید 
 "مناسب پیدا شود و آنھم با دستمزد مکفی 

 
تظاھرات ھزاران نفر بر علیه  -آمریکا 

 قانون ض د کارگری
ـردر مـیـشـیـگـان و   ـف ـر گـزاریـھـاھـزاران ن به گزارش خـب

ـیـه قـانـون مـحـدودیـت قـدرت   ایالت  ھای غرب مرکزی، عل
گـذاران مـیـشـیـگـان رسـیـده،   ھا که به تصویب قانون  اتحادیه 

ـبـه   تظاھرکنندگان روز سـه .  دست به تظاھرات زدند    ١١ شـن
با تجمع در مقابل ساختـمـان کـنـگـره در  )   آذر ٢١ (دسامبر  

کـه مـجـلـس تـحـت   لنسینگ واقع در میشیگان، قبل از آن 
ـررات مـربـوط  "خواھان قانون لغو   کنترل جمھوری  قوانین و مق

ـراض  "  به محل کار  را تصویب کند، نسبت به این اقدام اعـت
یـابـد و    ھا کاھـش مـی   به موجب این قانون، دستمزد .  کردند 

ـیـز مـحـدود    حق چانه زنی   بر سر قراردادھای دست جمعی ن
تظاھرکنندگانی که در داخل ساختمان کنـگـره در  .  میشود 

ـیـن   لنسینگ میشیگان بودند، به ھنگام تصـویـب ایـن قـوان
ـقـدر  .  سر دادند "  شرم بر شما باد "  فریاد   تصویب این قانـون آن

زشت و زننده بود که باراک اوباما رئیس جمـھـور آمـریـکـا  
ھم مجبور به موضع گیری شد و یکروز قبل از تصویب آن  

این قوانین و مقررات موسوم به حق کار، ھـیـچ  : " گفته بود 
ـنـد  چـه کـه   آن .  ربطی به اقتصاد ندارند و ھمه سیاسی ھست

کنند این اسـت کـه بـه   این قوانین در مورد آن صحبت می 
 . دھند  شما در ازای دریافت دستمزد کم حق کارکردن می 

 
 تداوم اعتصاب وسیع پرستاران -اسرائیل 

ـاران بـی      به گزارش خبر گزاریھا اعتصاب پر قدرت پـرسـت
وارد  )   آذر ٢٣ (  دسامـبـر  ١٣ وقفه ادامه دارد و رو پنج شنبه  

ـزایـش  . یازده امین روز خود شده است  خواست این اعتـصـاب اف
. ھا و کاھش فشار کار بر پرستاران اعـالم شـده اسـت   دستمزد 

    تا کنون مذاکرات بین نمایندگان پرستاران و حـکـومـت بـی 
ـابـی بـه   ـی ـا دسـت نتیجه مانده و پرستاران اعالم کرده اند که ت

ـاران در  .  مطالبات خود کوتاه نمیایند  استقبال و شرکت پـرسـت
ـا سـراسـر   ـب ـقـری این حرکت اعتراضی بسیار وسـیـع اسـت و ت

ـبـه  .   گیرد   کشور را در بر می  حکم حکومتـی روز سـه شـن
ـاران را    یعنی   دو روز قبل که دستور باز گشت به کار پـرسـت

ـاران اعـالم کـردن   داده بود نیز نتوانست کارساز باشد و پـرسـت
 .که خواست آنھا مشروع است و به اعتراض خود ادامه میدھند 

 
 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی


