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ـقـه   فروریختن ساختمـان ھشـت طـب
ــخــت   ــت ــای ــا پــالزا در داکــا پ رعــن
بنگالدش که مـنـجـر بـه کشـتـه  
ـقـود و   شدن صدھا کـارگـر و مـف
ـفـر از   مصدوم شدن بیش از ھـزار ن
کارگران کارگـاه ھـای پـوشـاک  
شد، بار دیگر جوھر غـیـر انسـانـی  
ـاعـادالنـه،   سیستم غیـر انسـانـی، ن
غیر مسئول و جنایتکارانه سرمایـه  
ـان   ـی ـان داری را در معرض دیـد جـھ

تعداد کارگرانـی کـه در  . قرار داد 
این واقعه جان خود را از دست داده  

 نفر رسـیـده و  ٣٥٢ اند تا امروز به  
ـنـگـالدش   طبق آماری که دولت ب

ـفـر  ٣٧٠ اعالم کرده است حداقل    ن
ـیـب   زیر آوار مانده اند و به ایـن تـرت
بر تعداد قربانیان ایـن فـاجـعـه ھـر  

مردم امـا بـه  . لحظه افزوده میشود 
آمار دولتی اعتماد نـدارنـد و آمـار  
ـیـشـتـر از ایـن   ـار ب واقعی را بسـی

 . میدانند 
 

ـلـف،   بر اساس گزارشـات مـخـت
تشکل ھای کارگری و کـارگـران  
شاغل در کارخانه ھای مستقر در  
این ساختمان که اکثرا زن ھستنـد،  
به مدیران درمورد شـکـاف ھـائـی  
در این ساختمان ھشدار داده بـودنـد  
. اما کسی به حرفشان گوش نـداد 

ـنـد کــه   ــت مـیـگــوی ـامـات دول مـق
حداقل سه طبقه این ساختمان غیـر  

امـا  .  قانـونـی سـاخـتـه شـده اسـت 
گزارشات حاکی از آن اسـت کـه  
ـامـات   ـا مـق صاحب این ساختمان ب
ـیـن   دولتی زد و بند داشته و به ھم
دلیل ناامنی آشکار این سـاخـتـمـان  
ـادیـده   ـلـف ن ـامـات مـخـت توسط مق

 . گرفته شده است 
در عکس العمل به این جنایـت  
ــر از   ـف ھـولــنــاک، صــدھــا ھــزار ن
کارگران صدھا کارخانه و کارگـاه  
در بنگالدش دسـت بـه تـظـاھـرات  

 آوریـل، یـک روز  ٢٥ زدنـد، روز  
پس از این واقعه را تعطـیـل اعـالم  
کردند و آنرا به روسای بسیاری از  
ــیــل کــردنــد  ــا تــحــم ــه ھ ــان . کــارخ

کارگران، جاده ھای اصلی در سـه  
ـتـی داکـا را   منطقه اصلـی صـنـع
بستند و به کـارخـانـه ھـایـی کـه  
ـلـی   صاحبان آنھا حاضر بـه تـعـطـی

ـیـس  .  نشده بودند، حملـه کـردنـد  ـل پ
مثل ھمیشه به حمایت از سـرمـایـه  
ـاتـوم و گـاز   ـا ب داران برخاست و ب
ـای   ـــه ھــ ـــول ـل اشـــک آور و گــ
ـلـه ور   پالستیکی به کارگران حـم
شد و تعدادی را بشـدت مضـروب  

اعتراض کارگران ادامه دارد  .  کرد 
ـامـات دولـت از تـرس مـردم   و مق
ـنـدسـان را   چند نفر از مدیران و مھ
بازداشت کرده و قـول بـرخـورد بـه  
عاملین بروز ایـن فـاجـعـه را داده  

ـبـل  .  اند    ١١٢ اما ھمین پنج ماه ق
کارگر در جریان آتـش سـوزی در  
یک کارخانه دیگر در این کشـور  
ـایـت   ـن سوختند و سـاالنـه دھـھـا ج
دیگر در مراکز کار این کشور رخ  
میدھد و کسی گوشـش بـدھـکـار  

 . این حرفھا نیست 
ـبـه   جنایتی که در روز پنجـشـن
ـنـھـا گـوشـه ای از   ـاد ت اتفاق افت
شرایط غیر انسانی و برده وار کـار  
ـنـگـالدش را نشـان   کارگـران در ب

سـاعــات کـار طــوالنـی کــه  .  داد 
ـیـش از   امکان اسـتـراحـت روزانـه ب
ــه   ــا شــش ســاعــت را ب ــار ت چــھ

  ١٤ کارگران نمیدھد، دستمزدھای  
ـار از   سنت در ساعت که دھـھـا ب
ـائــی   دسـتـمـزد یـک کـارگــر اروپ
کمتر است، محـیـط ھـای بشـدت  
ـیـس   ـل غیر بھداشتی کار، ارتش و پ
ــشــه آمــاده بــرای ســرکــوب،   ھــمــی
قوانین ظالمانـه کـار و سـودھـای  
افسانه ای صاحبان ایـن کـارخـانـه  
ـان شـرکـت   ھا و ھمینطـور صـاحـب
ھـای بــزرگ اروپــائــی کــه وارد  
ـاس ھـای ارزان از   ـب کننده انواع ل
ـار انـواع   بنگالدش ھستند، در کـن
محرومیت و بیحـقـوقـی کـارگـران  
بویژه کارگران زن که مورد تجـاوز  
و تحقیر و بیحرمتی مضاعف ھـم  
قرار دارند، ھـمـگـی چـھـره کـریـه  
سرمایه داری عصر حاضر را نشـان  

 . میدھد 
در  .  سرمایه داری ھمین اسـت 

خـوب  .  ھمه جای دنیا ھمین اسـت 
ھمه جا ھدف سرمایـه،  .  و بد ندارد 

ــر از گــرده   ــت ــش ــی کشــیــدن ســود ب
ـا جـائـی کـه   کارگـران اسـت و ت
بتواند از مزد کـارگـران و ایـمـنـی  
ــراحــت و   ــت آنــھــا، از ســاعــات اس
ـا بـه سـود   زندگی شان میـدزدد ت

ـانـون، دولـت،  .  خود اضافه کـنـد  ق
ــروھــای   ــی ــش و ن ــس و ارت ــی پــل
ضدشورش و رسانه ھای حـاکـم و  
سیستم قضائی ھم در خدمت کـل  
ـیـف و   این سـیـسـتـم وارونـه و کـث

ـــی اســـت  ـان ـــرانســ ـی اگـــر در  .  غــ
ــی   ـن ــمـزد و ایـم کشـورھـائــی دسـت
ـتـری   بیشتر و شرایط کار نسبتا بـھ
ــال   ــا س ــاصــل دھــھ وجــود دارد، ح
ــان کــارگــران و   ــی ام ــگ ب ــن ج
ـیـسـت ھـای آن کشـورھـا   ـال سوسی

یک نمونـه سـرمـایـه داری  .  است 
عصر حاضـر جـمـھـوری اسـالمـی  
است که یک جھنم واقعی را بـه  

.  میلیون نفر تحمیل کرده اسـت ٧٠ 
طبقه کارگر و بشریت مترقی باید  
بلند شود و کـل ایـن سـیـسـتـم را  

 . جارو کند 
 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ـان خـانـواده   ـای خود را در اندوه بی پ
ھای جانباختگان و ھمکـاران آنـھـا  
شریک میداند و  ناامنی محـیـط  
ھای کار و شرایـط بـرده وار کـار  
ـا   ـی در بنگالدش و در ھمه جای دن

اول مـه  .  را شدیدا محکوم میکنـد 
روز اعتراض ھمه مردم حق طلب و  
معترض به نظم ضدانسانی سرمایه  
داری، به کار مزدی، به تبـعـیـض  
ـقـر و مـحـرومـیـت   و نابرابری و ف

ھر چه گسترده تر به خیابان  .  است 
بیائیم و یک صدا فریاد بزنیم کـه  

 ! دیگر بس است 
 
 

ننگ بر نـظـام ضـدانسـانـی  
 سرمایه داری  

 زنده باد سوسیالیسم  
 

حزب کمونیـسـت کـارگـری  
 ایران 
ــھــشــت  ٧  ــب   ٢٧ ،  ١٣٩٢  اردی
 ٢٠١٣ آوریل  
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شرم بر سود و سرمایه و 
 دولت ھای سرمایه داری
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ھیچ زمان مانند امروز جھان ایـن  
چنین مـیـان دو کـمـپ کـار و  

 .سرمایه قطبی نبوده است 
ـروتـھـای   در یکسو سودھا و ث
نجومی انباشته شـده اسـت و در  
سوی دیگر فقر و ریاضت کشـی  
ــیــکــاری و بــی   ــتــصــادی و ب اق

در یـکـسـو  .  تامینی بیداد میکند 
ـیـس   ـل دولتھا و قوانین و ارتش و پ
ـیـسـا و آیـت   و زندان و پاپ و کل
ـروھـا   الله ھا و اسالمیون و انواع نی
و حکومتھای قومی و مـذھـبـی  
و ناسیونالیستی صف کشیـده انـد  
و در سـوی دیـگــر تـوده عـظـیــم  
ــه در صــد   ــود و ن کــارگــران و ن
مردمی که از ھمان حداقل حقوق  
و خدمات اجتماعی کـه حـاصـل  
ـقـه کـارگـر در دھـه   مبارزات طب
ھای گذشته بود مـحـروم شـده و  

ـر و  "  نظم نوین " از   سرمایه بجز فـق
ـر   ـیـشـت بی تامینی و بیحـقـوقـی ب

این بیالن کار  .  نصیبی نداشته اند 
سرمایه داری عصر ما، سـرمـایـه  
ــا   ــازار آزاد اســت کــه ب داری ب
ـتـی   فروپاشی سـرمـایـه داری دول
ـیـش از سـه دھـه   کمـپ شـرق ب
است افسار گسیخته و بـالمـنـازع  

 .بر جھان حکومت میکند 
ــروز کــمــپ   بــا ایــنــھــمــه ام
سرمایه بیش از ھـر زمـان دیـگـر  
رسوا، بی افق و بـی چشـم انـداز  

جنـگ و دیـکـتـاتـوری و  .  است 
فقر و نابرابری، و ھمچنین نیروھـا  
و حکومتھای مذھبی و قـومـی  
ــوع جــمــھــوری   ــگــر از ن ــرکــوب س
ــمــا و   ــی ــق ــه مســت اســالمــی ھــم
ـر از   بالواسطه و عریان و آشـکـارت
ھمیشه حـاصـل سـلـطـه سـرمـایـه  
ــظ و   ــزومــات حــف ــل داری و از م

. بقای این نظام ضد انسانی اسـت 
ـرای ھـیـچ عـذر و   دیگر جائی ب
بھانه و تـوجـیـھـی بـاقـی نـمـانـده  

ـریـھـا  .  است  ـراب نه مانند گذشته ناب
ـر و   و مصائب اجـتـمـاعـی و فـق
اختناق و تـوحـش حـکـومـتـھـای  
ـتـوان بـه   قومی و مذھبـی را مـی
عدم رشد صنعت و وجـود عـقـب  
ـیـمـه   ماندگیـھـای فـئـودالـی و ن
ـنـد   فئودالی نسبت داد و نـه مـان
دوره جنگ سرد، فقر و کشتار و  
توحش و دیکتاتوری را میتوان بـا  
ضرورت رقابت و مقابله با بلـوک  

مسئـول  .  شرق توجیه و تطھیر کرد 
مستقیم تمام مصائب جھان امـروز  
مستقیما و بدون ھیچ پرده ساتر و  
عذر و بھانـه ای نـظـام سـرمـایـه  
داری آنھم در شکل کالسیک و  

ــازار آزاد  "  نـاب "  ــه داری ب ســرمـای
ـیـل اسـت  .  است و بس  به ھمین دل

ـنـھـا   که امروز سرمایه داری نـه ت
از نقطه نظر اقتصادی، کـه ھـمـه  
ـقـطـه   به آن معترف اند، بلکـه از ن
نظر تبییـن و تـوضـیـح جـھـان، از  
ـریـن و مـکـاتـب   نقطـه نـظـر دکـت
سیاسی و اقتصادی و اجتـمـاعـی  
و فلـسـفـی، و از لـحـاظ افـق و  
چشم اندازی که در برابر بشـریـت  
ـیـز کـامـال دچـار   قرار مـیـدھـد ن

 . بحران و سردرگمی شده است 
این وضعیت بیش از ھـر دوره  
دیگری در تاریخ طبقه کارگـر را  

طبقه کـارگـر  .  بمیدان فرامیخواند 
ــم   ــی در ھ ــل ــروی اص ــی ــعــنــوان ن ب
کوبیدن نظم ضد انسانی سـرمـایـه  
داری و نیروی رھا کننده بشـریـت  
ـبـعـیـض   عصر ما از دنیای پر از ت

تجربه  !  و نابرابری یک درصدیھا  
جنبشھا و انقالبات چند سال اخیـر  

ــعـیـت پـایـه ای   ــی دو واق ـروشـن ب
ـرار   دوران مـا را مـورد تـاکـیـد ق

ـقـه کـارگـر  : میدھد  اول اینکه طب
در نبرد دورانساز خود با سـرمـایـه  
اکثریت عظیم مـردم را در کـنـار  
ـقـه   خود دارد و دوم اینکه بدون طب
ـری سـیـاسـی و   کارگر بدون رھـب
اعمال قدرت این طبقه مبارزات و  
جنبشھا و انقـالبـات تـوده ای راه  

چشم انداز و  .  بجائی نخواھند برد 
افق و آلترناتیو طبقاتی کـارگـران  
ــھــا   ــن ــم و ت ــالــیــس ــی ــنــی ســوس ــع ی
سوسیالیسم میتواند بشـریـت را از  
ـرای   منجالبی که سرمایه داری ب

از  .  او ساخته اسـت نـجـات بـدھـد 
ـیـز ایـن   نظر شیوه ھـای مـبـارزه ن
ـتـا بـا   طبقه کارگر است که نھـای
ــا از کــار   ــصــابـات خــود و ب اعـت
ـر   ـتـوانـد ب انداختن چرخ تولیـد مـی
ـقـطـه پـایـان   سلطه سرمایه داران ن

ــه  .  بــگــذارد  ــق ــب ــدان آمــدن ط ــی ــم ب
کارگر در سطح سیاسی و بعـنـوان  
نماینده آینده بشـریـت و از لـحـاظ  
ـروئـی   عملی و مبارزاتی بعنوان نی
که شیشـه عـمـر سـرمـایـه را در  
دست دارد، در رھائی بشـریـت نـه  
تنھا از استثمار و بردگی مـزدی،  
بلکه از شرایط قرون وسطائی کـه  
نمایندگان مـذھـبـی و قـومـی و  
ــعـد از   مـلـی سـرمــایـه در دوره ب
ـر جـوامـعـی مـثـل   جنگ سـرد ب
جامعه ایران تـحـمـیـل کـرده انـد،  
ـقـا حـیـاتـی و   دارای نقشی مـطـل

 . تعیین کننده است 
اول ماه مه امسـال بـایـد ایـن  

باید نود و  .  پیام را به خیابانھا برد 
نه درصدیـھـا در ھـمـه کشـورھـا  
بدانند که طبقه کارگر است کـه  
ــدگــی   ــن ــده بشــریــت را نــمــای ــن آی

بدانند کـه راه از مـیـان  .  میکند 
ـیـن   برداشتن شکاف عظیمی که ب
ثروت و قدرت یک درصـدیـھـا و  
ـتـصـادی و   ـنـی اق فقر و بی تامی
بی اختیـاری نـود و نـه در صـد  
ـیـسـم و   جامعه وجود دارد سوسـیـال

ـیـام اول  .  تنھا سوسیالیسـم اسـت  پ
مه امسال تاکید مجددی بر ایـن  

ـیـا  :  واقعیت پایه ای اسـت کـه  دن
ـیـسـم، بـدون   بدون فراخوان سوسـیـال

" خـطـر " امید سوسیالیسـم و بـدون  
ــش   ــجــالبـی بــی ــســم مـن ـی ــال سـوســی

 .نخواھد بود 
ـران تـحـت   این پیام بویژه در ای
سلـطـه جـمـھـوری اسـالمـی کـه  
منجالب سرمایه در شکـل یـک  
ـرون وسـطـائـی   حکومت مذھبی ق
ـرا کشـیـده   ھمه چیـز را بـه قـھـق
است، بیش از ھر جامعه دیـگـری  
حقانیت و ضرورت خـود را نشـان  

ـران تـحـت سـلـطـه  .  مـیـدھـد  در ای
ـرچـم   حکومت اسالمی سرمـایـه پ
ـر و   ـیـه فـق ـنـھـا عـل مـبـارزه نـه ت
ـلـکـه مـبـارزه   استثمارو نابرابری، ب
ــه   ــی ــل ــارزه ع ــب ــبــی، م ضــد مــذھ
ـیـه اعـدام و   آپارتاید جنسی و عـل
سرکوب و علیه تـوحـش سـرمـایـه  
ـقـه   اسالمیزه شده نیز در دست طـب

 . کارگر است 
جامعه ایران آبسـتـن تـحـوالت  

ـنـده ای اسـت  ایـن  .  زیر و رو کـن
تحوالت بدون عروج طبقه کـارگـر  
در عرصه سیاست و در بـچـالـش  
کشیدن قـدرت سـیـاسـی و بـدون  
حضور فعال چھره ھا و فعالیـن و  
ـیـش   ـیـشـاپ نھاھای کارگری در پ
مبارزات زنان و جوانان و نود و نـه  
ــم   ــفــر از رژی ــن ــت در صــد مــردم م
ـیـجـه   ـت اسالمی، میتواند بـه ھـر ن

ای منجر بشـود بـجـز رھـائـی و  
اول مــه امســال  .  آزادی جــامــعــه 

ـر ایـن واقـعـیـت   بویژه روز تاکید ب
است که خالصی از شر حکومت  
اسالمی سرمایه و تحقق آزادی و  
ـنـھـا   ـری و رفـاه ت ـراب رھائـی و ب
ـقـه   ـری طـب میتواند با قـدرت گـی
ای تامین بشود که در استثمار و  
سود و رقابت و انباشت سـرمـایـه،  
ــیــت و قــومــیــت و   و در اســالم
ناسیونالیسم و خاکپرستی مستلـزم  
ـقـه ھـیـچ   سلـطـه سـرمـایـه، مـطـل

ـیـشـروی و  .  منفعـتـی نـدارد  راه پ
ـــدن   ـی ـر کشــ ــ ـــزی ـروزی، راه ب ــ ـی ــ پ
ـثـی   جمھوری اسالمـی و راه خـن
کردن نیروھای ارتجاعی مذھبـی  
ـتـھـای غـربـی و   و قومـی و دول
ـتـگـری   منطقه ای که برای دخـال
ــران خــود را آمــاده   ــردای ای در ف
ـقـه   میکنند عـروج قـدرتـمـنـد طـب
کارگـر بـا حـزب سـیـاسـی اش،  
حزب کمونیست کـارگـری، و بـا  
ــره ھــا و   ــھــادھــا و چــھ ــه ن ــی کــل
ــھــایــش در دل و در راس   تشــکــل

ـیـام  .  مبارزات توده ای است  این پ
ـرای نـجـات   اول ماه مه امسـال ب
مردم ایران از مـنـجـالب اسـالمـی  

 . سرمایه است 
 !زنده باد سوسیالیسم 
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 4  ١٣٩٢ اردیبھشت ١٠ کارگر کمونيست

ـتـی   ـرن در تعدادی از سایتھای اینت
آیـا دوران  " نوشته ای تحت عنوان  

از سـعـیـد  "  داری سر آمده؟   سرمایه 
استاد عـلـوم سـیـاسـی در  ( رھنما  

ــو   ــورنــت ــورک در ت ــاه ی دانشــگ
منتشر شده اسـت كـه در  )  کانادا 

آن ادعا شده است می خواھـد بـه  
معضل بحران امروز سرمایه داری  
ـرای آن ارائـه   بپردازد و راه حلی ب

او در سطور آخر مطلبش بـه  . بدھد 
سئوالی كه در تیتر آورده اینگـونـه  

دوران سـرمـایـه  : " جواب می دھـد 
داری سر نیامده و بشر راه درازی  
. برای جایگزینی آن در پیش دارد 

نیروھای چپ ھر کشـور، ھـمـراه  
ــی   ــگــر نــیــروھــای مــتــرق ــا دی ب

ــاســت   مــی  ــا ســی ــد ب ــوانــن ــای    ت ھ
ـرقـی در جـھـت    واقع  بینـانـه و مـت

بھبود شرایط اکثریت زحمتکش و  
ـرقـی در کشـور   استقرار دولت مـت
خود مبارزه کنند، و با ھـمـیـاری  
ــگــر   ــی در دی ــای مــتــرق نــیــروھ
ــای   ــادھ ــھ ــان ن ــھ ــای ج کشــورھ

ـیـن  ــدوق    ب ـلـی، از جـمـلـه صـن الـمـل
المللی پـول، بـانـک جـھـانـی،    بین 

سـازمـان تـجـارت جـھـانـی را در  
خواھانه و    ھای ترقی   جھت سیاست 

داری    ضد انـحـصـارھـای سـرمـایـه 
سـوی    تـدریـج بـه   سوق دھند، و بـه 

خواھـانـه    فازھای آرمانی و عدالت 
یعنی باید با جـامـعـه  ." پیش روند 

ـیـن تـا   ـنـچـن سرمایه داری فعال ای
ــرای گــذار از  .  كــرد  ــش ب ــل راه ح

ـیـن   جامعه سرمایه داری ھـم چـن
ــال دمــوکــراســی   : " اســت  ســوســی

ــال   ــوســی ــالف س ــال، بــرخ ــک رادی
ھای موجـود، ھـدفـش    دموکراسی 

ی پیگیر عملی برای گـذر    مبارزه 
 ."داری است   تدریجی از سرمایه 

این نـوشـتـه طـوالنـی كـه بـه  
ھای سرمایه داری، جھـانـی    بحران 

ــســم،   ـی ــرال ــب ـی ــول ــه، نــئ شـدن سـرمــای
ـیـسـم،   تفاسیر متفاوت از سـوسـیـال
ــالب،   ــق ــاوت از ان ــف ــر مــت ــاســی ــف ت
معنای طبقه كارگر، فـاز بـاال و  
پائین و فازھای حـاشـیـه ایـن دو  
ـقـول تـاچـر   فاز، و آلترناتیو و یـا ب

 There)" آلترناتیوی وجود ندارد "
Is No Alternative)   ـره و غـی

پرداخته است كه ھمـان دو نـكـتـه  
در نقل قـولـھـای بـاال را مـطـرح  

ـئـوریـھـای  .  كند  در ادامه به این ت
ــســوخ گــامــاس گــامــاس و   ــن م

ـبـل   تدریجی خواھم پرداخت، اما ق
از آن به چند نكته دیگر ھم بـایـد  

 .بپردازیم 
 

ھای  دولت و بحران
 سرمایه داری

بخش زیادی از نوشته سـعـیـد  
رھنما درباره بحران سرمـایـه داری  

تا آنجا كـه بـه تـعـریـف از  .  است 
بحران برمی گردد، با كمـی دقـت  
ـرگـھـای زائـد   و پس زدن شاخ و ب
ـنـده مـتـوجـه   در این نوشتـه، خـوان
می شود كه بحث او درباره بحـران  
سرمایه علی العموم غلط نیـسـت؛  
اما كاركرد و مـنـطـق سـرمـایـه ـ  
عمدتا بخاطر نتیجه وارونه ای كه  

ــم اســت  ــرد ـــ گ ــی مــی  .  مــی گ
ـفـكـرات سـعـیـد   ـر ت ـقـدم ب خواھم ن
رھنما را بـا تـوضـیـح بـحـرانـھـای  

بـه ایـن  .  سرمایه داری شروع كنـم 
دلیل كه نشان دھم بحران سـرمـایـه  
ـــســـت كـــه   ـی ــ ـیـــزی ن داری چــ
دلبخواھی و با عوض شدن چـھـره  
ھا و شخصیتھای دولتـھـا حـل و  

اما قبـل از آن مـی  . فصل شوند 
خواھـم نـظـرم را نسـبـت بـه درك  
ـتـھـا در   ایشان دربـاره كـاركـرد دول

 . جامعه نیز بیان کنم 
بـا  : " سعید رھنما می نـویسـد 

ــــولــــوژی   ــــط ایــــن ایــــدئ ـل تســـ
ـتـھـا در  ) نئولیبرالیسم (  ـقـش دول ، ن

ـتـصـادی کـاھـش   تنظیم امـور اق
ـر   یافته و مکانیسم افراطی بازار ب
ـتـصـادی حـاکـم   تمامی شئـون اق
شده، خصوصی سازیھای ولنگار،  

ـنـدوبـار در ھـمـه   رقابتھای بی  ی    ب
ی خـدمـات    سطوح، حذف فزاینـده 

ـتـھـای   ـردن دول ـیـل ب دولتی، تـحـل
ــھــای   ــاضــت ــل ری ــحــمــی رفــاھــی، ت
ـریـت مـحــروم   ـتـصـادی بـه اکـث اق
ــا پــرداخــت ســودھــای   ھـمــزمــان ب
سرسام آور و حقـوقـھـای چـنـد ده  
ـران ارشـد   میلیون دالری بـه مـدی

تـوجـھـی کـامـل بـه    شرکتھا، بـی 
صدمات محیط زیستی، کـاھـش  
و حذف مالیات شـرکـتـھـا، حـذف  
ـر عـمـلـکـرد   ـتـی ب کنترلھای دول
ــــجــــاری و   ــــای ت ــــھ ــــک ــــان ب

ـرمـــایـــه  ی    گـــذاری، تـــوســـعـــه   ســ

ــای آزاد بــرون مــرزی   ــھ ــک ــان ب
(offshore)   ـرل ـت بـه دور از کـن

ــی، و خــریــد و فــروش     ٢٤ دولــت
ـــه  ـت ی ارز و ســـھـــام در    ســـاعــ

ـبـه  ھـایـی از    بورسھای جھانی، جن
ــی و   ــوژی افــراط ــول ــدئ ــن ای ای

 ."العاده ارتجاعی است   فوق 
دولتھا علی الـعـمـوم كـارشـان  

كـارشـان  .  مدیریـت جـامـعـه اسـت 
ـر بـحـرانـھـا و فـائـق   فائق آمدن ب
آمــدن بــر مشــكــالتــی اســت كــه  
نظامی كه بر جامعه حـاكـم اسـت  
ـبـان اسـت  . با آنھا دسـت بـه گـری

جامعه ای كه در چـنـگـال نـظـام  
سرمایـه داری دسـت و پـا مـی  
ـر آن ھـم   زند، كار دولـت حـاكـم ب
فائق آمدن بر مشكالتی است كـه  
منطـق آن نـظـام را بـه مـخـاطـره  

منـطـق سـرمـایـه و  .  انداخته است 
ـبـاشـت   نظام سرمایـه داری ھـم ان
ـرای   سرمایه و ھـمـوار كـردن راه ب
ـر ارزش   ـیـشـت استخراج ھـر چـه ب

اگر سـرمـایـه داری  .  اضافه است 
ـقـول   تا كنون مـجـبـور شـده كـه ب

ھـای    ھا و شیوه   شکل " سعید رھنما  
مختلفی را عرضه داشته و طیـف  

ھای اقتـصـادی    متنوعی از نظریه 
از مانیتاریسم نئـوکـالـسـیـک تـا  
ــزی و   ــن ـی ــوکــ ــزی و نــئ ــن کــی

روی  "  ھـا   ھایی از این نـظـریـه   تلفیق 
بیاورد، نه از سر عشـق و عـالقـه  
وافرش به تنوع، كه بخاطر از سـر  
گذراندن بحرانھایش بوده كـه بـایـد  
راه ھموار كردن انباشت سرمـایـه و  
استخراج ارزش اضافـه را ھـمـوار  

كاركرد و كاربرد نئولیبرالیسـم  .  كند 
ـرای   ـیـآمـدھـایـی كـه ب با ھـمـه پ
ـرای نـظـام   ـر دارد، ب جامعـه در ب
ـیـن و   سرمایه داری، كه دولت تعی
ایدئولوگ پرورش می دھد، تنھـا  
ـر بـحـرانـی   ـبـه ب راه حلی برای غل
بود كه سرمایه داری را با یك بـن  
ـرو سـاخـتـه بـود  . بست كـامـل روب

ـثـی را كـه   ھمه آن پلیدیھا و خبائ
سعید رھنما درباره سیستم سرمایـه  
داری برشمرده اسـت، جـزء ذاتـی  
ـنـد و   سیستم سرمایـه داری ھسـت
مــخــتــص یــك نــوع خــاصــی از  
ایدئولوژیھای این سیستم ــ مـثـل  

می خواھـم  .  نئولیبرالیسم ـ نیستند 
ـم كـه   ــوژی  " بـگـوی تسـلـط ایـدئـول
بر دولتھا، آنـطـور كـه  "  نئولیبرالیسم 

ــه   ــد، ن ــمـا مــی گـوی ــد رھـن سـعـی
ـنـھـا راه واقـعـی   اختیاری، بلكه ت
. پیش رو دول سرمـایـه داری بـود 

 میالدی قرن گـذشـتـه  ٥٠ در دھه  
ـرالـی   ـب ـی نظریه پردازان اقتصاد نئـول
نمی توانستند نه در جامعـه و نـه  
ــدا   ـی در دولـت گــوش شـنـوائــی پ

امروز برعكـس شـده اسـت؛  . كنند 
ـیـن   ھیچكس ـ و مشـخـصـا در ب
ـتـمـنـدان ــ راه   سیاستمـداران و دول
ـرای   حلھای اقتصاددانان كینـزی ب
فائق آمدن بر بحرانھـای سـرمـایـه  

 .داری را، جدی نمی گیرد 
اجازه بدھید به مسئلـه بـحـران  

ـم  ـردازی ـپ ــد  .  سـرمـایـه داری ب سـعـی
داری    سـرمـایـه : " رھنما می نویسد 

ھـا و    در طـول عـمـر خـود شـکـل 
ـفـی را عـرضـه    شیوه  ـل ھای مـخـت

ــنــوعــی از   ــت داشــتــه و طــیــف م
ـریـــه  ـتـــصـــادی از    نـــظــ ــ ھـــای اق

ـئـوکـالـسـیـک تـا   ـتـاریسـم ن ـی مان
ــزی و   ــن ـی ــوکــ ــزی و نــئ ــن کــی

ھا را ارائـه    ھایی از این نظریه   تلفیق 
او در واقع می گـویـد  ."  داده است 

كه سـرمـایـه داری مـخـتـار بـوده  
شكل و  " است كه در بین این ھمه  

ـلـف  یـكـی را  "  شیـوه ھـای مـخـت
ـنـد  ایـن فـرض غـلـط  .  انتخـاب ك

است و ھیچ اقتصاددان جدی ای  
ــمــی   ــزی را جــدی ن چـنــیـن چـی

مثال میلتـون فـریـدمـن در  .  گیرد 
" سـرمـایـه داری و آزادی " كتاب  

می گوید كه وقتی كـه در دھـه  
 یـكــی از دانشــگـاھـھــای  ١٩٥٠ 

ـرای او   آمریكا حاضر مـی شـد ب
جلسه سخنرانی ای ترتیب بـدھـد،  
ــه   ــادی ب ــدی زی ــای ج ــھ ــان انس

امروز امـا  . جلسات او نمی رفتند 
ـتـصـاددانـان   كسی ھیچكـدام از اق

 !طرفدار كینز را جدی نمی گیرد 
ـبـا ــ     ٣ بنیان سرمایه بر ـ تقری
ــصــادی اســت  ــت . درصــد رشــد اق

 دالر بـایـد  ١٠٠ یعنی برای مثال  
ـبـدیـل شـود ١٠٣ به   ایـن  .   دالر ت

ـفـه  "  درصد ٣ " رشد   ی باید بدون وق
 دالر  ١٠٠ یعـنـی  .  صورت بگیرد 

  ١٠٣  تبدیل شد، ایـن  ١٠٣ كه به  
ــاضـافـه  ١٠٣ دالر بـه     ٣ "  دالر ب

. آن و اال آخر تبـدیـل شـود "  درصد 
اگر وقفه ای در این سیكـل رشـد  
اقتصادی ایجاد شـد در واقـع بـا  
ـم  . بحرانی در سرمایه روبرو شده ای

بر سـرمـایـه  "   درصد ٣ "ھر چه این  
ـیـه افـزوده شـود، سـرمـایـه بـه   اول
ـرای رشـد   ـری ب ـیـشـت بـازارھـای ب
اقتصادی احتیاج  خـواھـد داشـت  
ـنـد  ـرھـیـز ك . كه از بحـرانـھـایـش پ

ــنــگــھــای    كشــورگشــائــی  ھــا و ج
ـم بـازارھـا را   ـقـسـی بزرگ برای ت
ــق مــی شــود   ــط از ایـن طــری فـق

شـكـل و  " ھـمـه آن  .  توضـیـح داد 
ھایی را كـه سـعـیـد رھـنـمـا  " شیوه 

اسم می برد، شكل و شیوه ھـایـی  
ـرای   ھستند كـه سـرمـایـه داری ب
ـرھـیـز از   ادامه رشد اقتصادی و پ
ـر بـحـران   بحران و یا فائق آمـدن ب
. پیش رو، به آنھا روی آورده اسـت 

اگر یك دوره ای سرمـایـه امـكـان  
ـر و   ـیـشـت مانور پرداخت دستمـزد ب
ــره را داشــتــه،   ــی ــت رفــاه و غ دول
ــوده كــه   ــن خــاطــر ب ــه ای صـرفــا ب

  ٣ " ھمزمان امكان رشد اقتصادی  
ـیـز وجـود  " درصد  ـر ن ی و یا بیـشـت

ـتـورھـای  . (داشته است  البتـه فـاك
مھم دیگری نیز، از جـمـلـه خـطـر  
انقالبات كارگری و سوسیالیستـی  
ــه و وجــود   ــه روسـی بـعـد از تـجـرب
اتحادیه ھای قدرتمند كارگری و  
غیره، و اینكـه اسـاس شـل كـردن  
سر كیسه از كجا آمده نیـز دخـیـل  
بودند كه در این بـحـث مشـخـص،  

ایـن رشـد  .)  فعال نامربوط ھستند 
امـا در  "   درصـدی ٣ " اقتـصـادی  

یك برھه از تـاریـخ رشـد سـرمـایـه  
ـیـد مـایـحـتـاج   داری دیگر بـا تـول
زندگی انسانھا بدست نمی آیـد و  
سرمایه مجبور است بـه خـریـد و  
ـتـه بـازی و   فروش دارایی و سـف

ـیـاورد  یـعـنـی زمـانـی  .  غیره رو ب
وسایل مایحتاج زندگی بشریت را  
ـیـد،   تولید می كند كه با ایـن تـول

ــصـادی ھــم  "   درصـد ٣ "  ـت رشــد اق

 دفاع از جاودانگی سرمایه داری
 ناصر اصغری 
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  ٣ " امـا ایـن  .  تـأمـیـن مـی شـود 
ھای اضافه شده، سـرمـایـه  " درصد 

داری را به نقطه ای مـی رسـانـد  
كه بایـد دسـت بـه قـمـار بـزنـد و  
ارزش دارائــی ھــای مــوجــود را  

خرید و فـروش  .  بادكنكی باال ببرد 
سفته و بازار سھام و اوراق بـھـادار  
و غیره ھم جـزو ھـمـیـن بـادكـنـك  
ـنـھـا مـرزھـای   ـنـد كـه نـه ت ھست
سرمایه داری كینزی را در مـی  
نوردد، بلكه ھیچ درجـه ریـاضـت  
ـیـسـت  . ھم جوابگـوی بـحـرانـش ن

ـنـھـا چـیـزی   بقول دیوید ھاروی ت
ـر سـرمـایـه   كه دربـاره بـحـران اخـی
داری می توان گـفـت ایـن اسـت  

چرا اینقدر طول كشید تا وارد  " كه  
اما سعیـد  "  این بحران عمیق شود؟ 

رھنما خرید و فروش ارز و سـھـام  
ـره را یـك   و اوراق سھام دار و غـی

ــد  ــوژی مــی دان ــول ــدئ ؟ مــی  ! ای
ــویســد  ــد و فــروش  : " ن   ٢٤ خــری

ـــه  ـت ی ارز و ســـھـــام در    ســـاعــ
ھـایـی از    ھای جھانی، جنبه   بورس 

ــی و   ــوژی افــراط ــول ــدئ ــن ای ای
اگر بر  ."  العاده ارتجاعی است   فوق 

این باور باشیم كه این ایدئـولـوژی  
بد است و مستحق اسـت گـورش  
ـرود و بـــا   ــ ـــد و ب ـن ــ ـم ك را گــ

دیگـری از سـرمـایـه  " ایدئولوژی " 
داری جایگزین شـود، چـیـزی از  

 ! سرمایه داری باقی نمی ماند 
امروزه اما ھمـه، و از جـمـلـه  
سعید رھنما ھم، بر این باورند كـه  
سرمایه داری با یك بحران عـمـیـق  

مـعـنـای ایـن حـرف  .  درگیر است 
چیست؟ بحرانھای سرمایـه داری  

ـنـد  یـعـنـی  .  می آمدند و می رفت
ــا حــجــمــی از   یــك دوره ای م
ـم كـه بـایـد ارزش   ـی سرمایه داشـت
ـبـاشـت   ـر ان اضافه بیشتر تولید و ب

گفتیـم كـه اگـر  .  سرمایه بیافزاید 
این امر اتفاق نمی افتـاد، یـعـنـی  

ــن   ــه طــور  "   درصــد ٣ " اگــر ای ب
روزمره تأمین نمی شـد، سـرمـایـه  

بـه مـرور  .  با بحران روبرو می شد 
ـبـاشـت   زمان این ارزش اضـافـه ان
ـبـود   شده به حدی رسید كه قادر ن

. بر خود بیافـزایـد "   درصد ٣ "دیگر  
اینجاست كه سرمایـه وارد بـحـران  

ــق  .  مــی شــد  ــرمــایــه، از طــری س
دولتھایش، این بحرانھا را بـعـد از  
ـیـونـی   ـل مدتی بـا جـنـگـھـای مـی
ـبـاھـی   جھانی و خـرابـی و بـه ت

كشاندن زندگی مردم فقیر از سـر  
ــلــس در  .  مــی گــذرانــد  ــم انــگ ھ

ـیـس "  و  "  وضعیت طبقه كارگر انگل
ــال " ھـم مــاركــس در   ــت ــن  "  كــاپــی ای

ھـای دوره ای را تـوضـیـح    بحران 
ـتـدا دوره ھـای  .  می دھـنـد  در اب

ــحــران درازتــر و عــمــق   ــن دو ب بــی
ھر چـه  .  بحرانھا نسبتا كمتر بودند 

ـر   ـیـشـت   ٣ " بر سـرمـایـه مـوجـود ب
ـیـن دو  "  درصد  اضافه شد، دوره ب

بحران طوالنی تر و عمق بـحـرانـھـا  
سـعـیـد رھـنـمـا بـه  .  بیشتر شـدنـد 

ی مـعـامـالت پـولـی و    مجموعه " 
ـرل دولـت  ـت " ھـا   مالی خارج از کـن

ــد كــه   ــش از  " اشــاره مــی كــن بــی
ـنـد،  ٢٠  یـعـنـی  ( تریلیون دالر ھسـت

ـیـد    تر از مـجـمـوعـه   بزرگ  ی تـول
ناخالص مـلـی امـریـکـا و چـیـن  

 و در  ٢٠٠٨ در ســـال  " ).   
بحبوحه بحران مالـی مـعـروف بـه  

ـیـن  " بحران خانه "  ، یكی از مسـئـول
ـلـی پـول   بلندپایه صندوق بین الـمـل

 Ceyla Pazarbasiogluبه نام  
و   Ira Glassدر یك مصاحبه با  

Adam Davidson   این مـقـدار
ـیـون دالر اعـالم كـرد ٧٠ را   ـل .  تری

ـر مـجـمـوعـه  ٣ یعنی حـدود   ـراب  ب
تولید ناخـالـص مـلـی آمـریـكـا و  

  ٢٠٠٠ ھمین مقدار در سال  !  چین 
ـیـون دالر بـود ٣٦ حدود   ـل ـری در  .   ت
ـر  ٢  سال به بیش از  ٨ عرض   ـراب  ب

واقعـا چـه تـعـداد آدم  .  رسیده بود 
ـرود   باید ھست و نیستشان بر باد ب
كه این بحران از سر بگذرد؟ خـانـه  
ـرس،   ـب خرابـی مـردم در یـونـان، ق
ـقـال،   ـرت ایسلند، انگلیس، آمریكا، پ
ایرلند و غیره در واقع بـخـشـی از  
ـنـد  ! راه حلھـای ایـن بـحـران ھسـت

ـیـسـت و   سعید رھنما اقتصاددان ن
ـتـظـار نـدارم كـه اسـتـاد   من ھم ان
علـوم سـیـاسـی چـیـز زیـادی از  

ولـی خـود  .  اقتصاد سیاسی بدانـد 
ــن   ــور كــرده اســت كــه ای را مــجــب
حرفھا را بزند تا به یـك سـیـاسـت  

 .مشخص كمكی بكند 
 

توصیه ھمكاری با 
 نھادھای خانه خراب كن

ـقـالب   دنیا در تـب و تـاب ان
است؛ چه آنـجـا كـه ھـمـه وقـوع  
انقالب در كشـورھـایـی مشـخـص  
ـبـی   ـی مثل مصر، تونس، سوریه، ل
و بحرین اذعان می كنند؛ و چـه  

آنجاھائی كه مثل یونان، ایسلند و  
اسپانیا که دست كمی از شـرایـط  

بـخـش  .  مثل مصر و تونس ندارنـد 
ــه صــرفــا   ــا و ن اعـظــم مــردم دنــی
روشنفكران و دانشگاھیـان، امـروزه  
به این نتیجه رسیده اند كه در ایـن  
دنیا راه حل اصالح سیستم، نـانـی  

به ھمـیـن  .  سر سفره شان نمی آورد 
دلیل انقالب یك گفتمان غالب در  
ــاســت اســت  ــی ــروز س ــیــای ام . دن

ـقـابـل   نوشته سعید رھنما نیز در ت
با ھمـیـن وضـعـیـت نـوشـتـه شـده  

ـیـجـه  .  است  ـت ـر ایـن ن ـفـاقـا ب او ات
ــه ھــا و   ــت ــری مــن در نــوش ــی گ
مصاحبه ھای بعدی حول نـوشـتـه  
ـری مـی كـنـد  . خود، تأكید بیشـت

مشكل اما برای كسانی كه مـی  
ـلـه   خواھند با لباس چپ به مـقـاب
ـرونـد،   با انقالب و شرایط انقالبی ب
ـقـالبـات نـه از سـر   این است كه ان
ـیـل مسـدود   مصلحت، كـه بـه دل
ـرای اصـالح و   شدن ھمه راھھـا ب

مسـدود  .  اصالحات رخ می دھنـد 
شدن راه اصالحات ھـم نـه از سـر  
ــكــه   ــه داری، بــل ــاثــت ســرمــای خــب
بخاطر بحرانھایی اسـت كـه خـود  
نویسنده مـطـلـب فـوق ھـم بـه آن  

ــر بــه كــاركــرد  .  اذعــان دارد  بــاالت
ھای سـرمـایـه داری اشـاره    بحران 
اما نویسـنـده طـوری حـرف  .  كردم 

می زند كه انگار جلوی جـامـعـه  
ـفـی وجـود دارد   ـل انتخابھای مخـت
ـروھـای چـپ   كه اگر احزاب و نی
ــا   ــد ب ــد و بــرون ــن ــكــن ــگــی ب زرن
ـتـصـاد جـھـان را   نھادھایی كـه اق
ھدایت می كنند ساخت و پـاخـت  
ـیـدی و   ـل ـنـد از پ كنند، می تـوان
پلشـتـی ھـای جـامـعـه سـرمـایـه  

ــد  ــكــاھــن ــد !  داری ب : مــی گــوی
نیروھای چپ ھر کشور، ھـمـراه  " 

ــی   ــگــر نــیــروھــای مــتــرق ــا دی ب
ــاســت   مــی  ــا ســی ــد ب ــوانــن ــای    ت ھ
ـرقـی در جـھـت    واقع  بینـانـه و مـت

بھبود شرایط اکثریت زحمتکش و  
ـرقـی در کشـور   استقرار دولت مـت
خود مبارزه کنند، و با ھـمـیـاری  
ــگــر   ــی در دی ــای مــتــرق نــیــروھ
ــای   ــادھ ــھ ــان ن ــھ ــای ج کشــورھ

ـیـن  ــدوق    ب ـلـی، از جـمـلـه صـن الـمـل
المللی پـول، بـانـک جـھـانـی،    بین 

سـازمـان تـجـارت جـھـانـی را در  
خواھانه و    ھای ترقی   جھت سیاست 

داری    ضد انـحـصـارھـای سـرمـایـه 

سـوی    تـدریـج بـه   سوق دھند، و بـه 
خواھـانـه    فازھای آرمانی و عدالت 

اینھا ھمه شان تعارف  ."  پیش روند 
ــد  ــن ــاســت ھــای واقــع  . " ھســت ــی س
ـنـد كـه  "  بینـانـه  را ھـمـه مـی دان

روشنفكران بورژوا به رضایت دادن  
! به ریاضت اقتصادی می گوینـد 

كمی پائین تر به اختصار بـه ایـن  
 . موضوع خواھم پرداخت 

می گوید نیروھای چپ ھـر  
ـروھـای  " كشور، ھمراه با   ـی دیـگـر ن

این دیگر یك بـدعـت از  "!  مترقی 
ـیـده و دیـده  .  سعید رھنماسـت  شـن

ــال   ــد مـث ـم كــه كسـی بـگـوی بـودی
جنبش كارگری و یا جنبـش زنـان  
ـروھـای   ـی ھمراه با دیگر جنبش و ن

ــرقــی، امــا   ــر  " مــت چــپ و دیــگ
واقـعـا مـقـولـه  "  نیروھای انقـالبـی 

ــازه  ــم  .  ایســت   ت ــی مــی گــوئــی وقــت
ـروھـای چـپ " و یـا  "  چپ "  ـی ،  " ن

منظور این است كه ھمه نیروھـای  
ـنـد  . مترقی در ھمین كمـپ ھسـت

ـرچـپـی   آن كدام نیروی مترقی غـی
ـرود بـا آن   است كه چـپ بـایـد ب

 ؟ !ھمراھی كند 
گفتم كه نویسنده مـخـاطـبـش  
را می فرستد دنبال ھمـكـاری بـا  
ـلـی ای كـه   ـیـن الـمـل نھادھـای ب
سیاستھای اقتصادی تعییـن مـی  

مشكـل ایـن مـوضـوع ایـن  .  كنند 
است كه ھمین نـھـادھـای مـالـی  
ـتـمـردان   ھستند كه اتفاقا برای دول
ــنــد  ــن مــی كــن ــی ــی ــع . ســیــاســت ت

ـر نـورافـكـن   سیاستمـدارانـی را زی
می گیرند كه برای حـل بـحـران،  
ـنـد  ـبـاھـی بـكـشـان . جامعه را به ت

ـتـصـاد نـوبـل   بنیاد نوبل، جـایـزه اق
كه توسط بـانـك مـركـزی سـوئـد  ( 

سـال  )  ھدایت و كنتـرل مـی شـود 
ــه  ٣  را بـه  ٢٠١٠   اقــتـصــاددان ب

ــامــھــای   ،  Peter Diamondن
D a l e  M o r t e n s e n و   

Christopher Pissarides 
ــرد  ــر، عضــو  .  اعــطــا ك ــل یــان ھس

ـرنـدگـان جـایـزه   کمیته انتخاب گی
مـنـظـور  ( ایـن مـدل  : " گفنه است 

ـنـای   مدل اقتصادی ای كه بر مـب
آن این اقتصاددانان جایـزه گـرفـتـه  

میگوید که اگـر آدم مـیـزان  )  اند 
پولی که بیکاران از صندوق بیمـه  
ـنـد را   بیـکـاری دریـافـت مـیـکـن
ــوقــت ســطــح   ــدھــد، آن کــاھــش ب
دستمزدھا کاھش پیـدا مـیـکـنـد،  

شدت جستجوی کار افزایش پیدا  
ـری   میکند و مردم کارھای بیشـت

ـنـد  مـنـظـور ایـن  ."  را قبول میـکـن
ـبـال   ـرونـد دن نیست كه مثال مردم ب

ــه اصــطــالح   " پســت " كــارھــای ب
موجود كه كمتر كسی حـاضـر بـه  
ــای   ــھـاســت، مــعـن ــه آن تـن دادن ب
گفته یان ھسلر بـه زبـان آدمـیـزاد  
این است كه بیمـه ھـا را كـاھـش  
ـرای   بدھید كه مردم با ھمدیـگـر ب
قبول دستمزدھای بسیار پاییـن در  
ـتـا   شركتھا و كارخانجاتی كـه سـن
ـر مـیـدادنـد،   دستمزد بسـیـار بـاالت

ـم  .  رقابت بكنند  می خواھم بـگـوی
كه راه حل نھادھای مثل صنـدوق  

المللی پـول، بـانـک جـھـانـی،    بین 
سازمان تجارت جـھـانـی و بـانـك  
مركزی سوئـد نـه ایـن اسـت كـه  
چپی برود با خواھش و تـمـنـا بـه  
آنھا پیشـنـھـاد ھـمـكـاری بـدھـد؛  
ــھــا و   ــخــاب ســیــاســت ــت ــكــه ان ــل ب
سیاستمدارانی است كه جامعـه را  
ـرا   تا جائی كه امكان دارد به قـھـق

با ھمكاری و انتـظـار گـذر  .  ببرند 
تدریجی از این شرایط جلوی ایـن  

فـقـط بـا  .  قھقرا گرفته نمی شود 
اعتراض و انقالب اسـت كـه مـی  

 . شود جلوی آن را گرفت 
 

سرمایه داری را باید 
 انداخت

سعید رھنما چـنـدیـن بـار در  
ـتـی كـه بـه چـپ   نوشته اش وق
ـنـد   ـیـسـتـی اشـاره مـی ك سوسیال

خـوش  " و  "  خیال پرداز "دوست دارد  
ـبـال  "  اتوپیك " و  "  خیال  را ھم بـه دن

او كـه خـود مـنـجـالب  .  آن بیاورد 
ـنـد و نـمـی   ـی این سیستم را می ب
تواند پلیدی و پلشتی ھای آن را  
برنشمارد، اما تصمیم گرفته اسـت  
كه برای برحذر داشتن دیـگـران از  
تالش برای گذر از این مـنـجـالب  

ـیـایـد  : مـی نـویسـد .  بـه مـیـدان ب
داری با شـدت    بحران اخیر سرمایه " 

و حدتی که در سطحی وسیـع در  
جـھـان ادامـه دارد، بســیـاری را،  

ویژه در میان روشنفکران چـپ،    به 
ـری رسـانـده کـه    به این نتیجـه  گـی

داری سـر آمـده    دوران نظام سرمایه 
ـرار     و تنـھـا راه  ـق حـل مـمـکـن اسـت

ـیـسـتـی   بالفاصلـه نـظـام سـوسـیـال
ــورد  ."  اســت  ــا در م ــه م ــجــرب ت

روشنفكران چپ در ایـن دوره بـا  
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اتفـاقـا  .  تجربه ایشان متفاوت است 
ـنـد و   روشنفكـران چـپ مـی دان
بخاطر ھمین سمینار و كنفرانس و  
ـرای   كنگره می گذارند، كه اگر ب
ــحــران راه چــاره ای   گــذر از ب
ــی اگــر بــرای   ــد، یـعــن ــدیشــن ــان ـی ن
خالصی از سیستم سرمایـه داری  
دست به كار نشونـد، خـود بـحـران  
اقتصادی می تـوانـد بـحـرانـھـای  
اجتماعی بسیار بزرگی را دامـن  
بزند كه نصف جمعیت جھان را در  

ـنـد  !  خود ببلعد  اگر جامعه فكـر ك
و بپذیرد كه برای زنده مـانـدن جـز  
راه حلھای فردی راه حل دیگـری  
وجود ندارد، ھمسایه به راحـتـی و  
بسیار توجیه پذیرتر ھمسـایـه بـغـل  
ــی را از بــیـن خـواھــد بــرد  . دسـت

رقابتھای شخـصـی جـای اتـحـاد  
برای یافتن راه حل ھای انسـانـی  

روشنفـكـران چـپ  .  را می گیرند 
اینرا می دانند و به ھمیـن خـاطـر  
ـرای مـتـشـكـل   در ھر تجـمـعـی ب
شدن و اعتراض متشكل و متـحـد  
به سیستم سرمایه داری، چـه در  
ـر و مـیـدان آفـتـاب   میـدان تـحـری
ـبـش اشـغـال   اسپانیا و چه در جـن
ـره، شـركـت   نیویورك و تورنتو و غی
ــرای ایــجــاد   ــرده و راه چــاره ب ك
ـنـده و از   ـن نھادھای مـتـشـكـل ك
ـنـد  . جمله حزب سیاسی می جسـت

ــاب   ـن ــه داری اجـت سـقـوط سـرمـای
ناپذیر است اگـر انسـان شـروع بـه  

اگر نكـنـد و  .  ساقط كردنش بكند 
ـتـد   ـف ـی منتظر بماند كه خود بخود ب
ـرسـد، ایـن   ـیـسـم ب و نوبت سوسـیـال

ـقـول  .  ھیچ وقت اتفاق نمی افتـد  ب
دیوید ھاروی كه در مصاحبه اش  

بـی بـی   Hard Talkبا برنامه  
سیستم سـرمـایـه  : " سی می گوید 

داری ھرگـز خـود بـخـود سـقـوط  
ـلـكـه بـایـد آن را   نخواھـد كـرد، ب

انباشت سرمایه را پایانـی  !  انداخت 
نیست، مگر اینكه نقـطـه پـایـانـی  

طبقه سـرمـایـه دار  !  بر آن بگذاریم 
ھرگز قدرت را به میل خـود رھـا  
نخواھد كرد، باید از قدرت خلعـش  

 !"كنیم 
ـرار بـالفـاصـلـه  " در مورد   استق

ھم باید گفت كـه در  "  سوسیالیسم 
ـیـونـدد  امـا  .  خالء به وقوع نمـی پ

ـرار  " این بـه خـنـده گـرفـتـن   ـق اسـت
ـیـسـم  كـمــی  "  بـالفـاصـلـه سـوسـیـال

او كه خود را چـپ  .  عجیب است 

ــرار   ــق ــت ــه حســاب مــی آورد، اس ب
بالفاصله ھیچ نوع سوسیالیسـمـی  
ـــال   ـی ــ ـــوس ـــوع س ـــی ن ـت ــ را، ح

او  .  دمكراتیكش را ھم قبول نـدارد 
ــد كــه   در عــالــم واقــع مـی گــوی
سرمایه ھمانند خفاش خـون آشـام  

بـه آن خـون  .  احتیاج به خون دارد 
 !بدھید 
 

سرمایه داری جاودانه 
 می ماند

سعید رھنما در گرد و خـاكـی  
ـیـن شـبـه   كه راه انداخته است، چن
ای را دامن زده كه شاید تعـدادی  
ـبـاه فـكـر   از مخاطبینـش بـه اشـت
كنند او واقعا می خواھد سرمـایـه  

ــوم  ( داری یــك روزی   حــاال مــعــل
با نـظـامـی عـادالنـه  )  نیست كی 

ــود  ــن ش ــزی ــگ ــای ــود را  .  ج او خ
فـرض  "  سوسیال دمكرات رادیكـال " 

: می كند و دیدیم كه نوشته اسـت 
سوسیـال دمـوکـراسـی  رادیـکـال،  " 

ھـای    برخالف سوسیال دموکراسـی 
ـر    موجود، ھدفش مبارزه  ـیـگـی ی پ

ـرای گـذر تـدریـجـی از   عملـی ب
ـــه  ــای وی در  ."  داری اســـت   ســرم

ـبـش مـی نـویســد  ـتـدای مــطـل : اب
ــه "  ــای ــادر اســت    ســرم ــه ق داری ن

ـنـوع ذاتـی    بحران  ھای متعدد و مت
خود را از بین ببرد، و نه بیکـاری  

ــت    را ریشـه  کـن نـمـایـد، یـا عـدال
ـرار کـنـد و   ـرق اجتماعی واقعـی ب

امـا  .  ھای دیـگـر   بسیاری ناتوانی 
ــســت کــه   ــی ــی ن ــن ــن بــدان مــع ای

ھـای    داری به خاطر تناقض   سرمایه 
پــس  ."  رود   اش از بــیـن مــی   ذاتـی 

ـیـده اسـت كـه   ـر ایـن عـق ایشـان ب
سرمـایـه داری گـرچـه ھـمـیـشـه  
دارای تناقض بوده، امـا ایـن ابـدا  
بدین معنی نیست كه روزی ایـن  
. تناقضات آن را از پای در آورنـد 
: در ادامه جمله فوق مـی نـویسـد 

ــه "  ــن    ســرمــای ــی از بــی داری وقــت
رود که در سطح مـلـی یـک    می 

ضد ھژمونی و آلترناتیو سـیـاسـی  
بتواند خود را جایگزین آن کند، و  
ــای   ــادھ ــھ ــی ن ــان در ســطــح جــھ

ھـای    المللی سیاسـت   اقتصادی بین 
ــتــی را پــی  ــس ــی ــال ــی ــری    ســوس ــی گ

سعید رھنما امیدوار اسـت  ."  کنند 
كه روزی بانك جـھـانـی، صـنـدوق  
بین الملل پول و سـازمـان تـجـارت  
ـــوی   ـــت و س ـــم ـــی س ـــان ـــھ ج

ــد  ـرن ــگــی ــی ب ــسـت ــدون  .  سـوســیـالــی ب
ـر ایـن   تعارف بگویم خودش ھـم ب
امر واقف است كه دارد مخاطبش  
ـبـال نـخـود   را سر گـرم كـرده و دن

ـم كـه  .  سیاه مـی فـرسـتـد  ـی ـت گـف
نھادھایی را كه سعید رھنـمـا مـا  
ـنـد، نـه   را به آنھا امیدوار مـی ك
برای سمت و سوی سوسیالیستـی  
ـر   پیدا كردن، كه برای فائق آمدن ب
بحرانھای سـرمـایـه داری بـوجـود  

و اگـر ایـن نـھـادھـا در  .  آمده اند 
كار خود مـوفـق شـونـد، رتـوریـك  
اینكه روزی گاماس گامـاس بـه  
ـیـسـتـی گـام   یك جامعه سـوسـیـال
ـــك   ــز ی ــت، ج ــواھــیــم گـــذاش خ
كالھبرداری سیاسی چیز دیگـری  

 .نیست 
ــن   امـا سـئـوال اسـاسـی در ای
رابطه این است كـه اگـر سـرمـایـه  
داری قــادر اســت ھــمــیــشــه بــر  
ـنـار   تناقضات خود فائـق آیـد و ك
زدن سـرمـایـه داری بـا تـحــوالت  
انقالبی ھم از دستـور خـارج مـی  
شود، این موضوع كه مثل مسئلـه  
مرغ و تـخـم مـرغ غـامـض مـی  
گردد، از این نوشته و ایـن بـحـث،  
ـر   چه چیزی قرار است دسـت گـی

 ! خواننده بشود؟ 
 

 و جوابھای راست" چپ"
گفتم كه نوشته سعید رھـنـمـا  
برای یك ھدف سیـاسـی خـاصـی  
نوشته شده است و این كـار او را  
ـیـض گـوئـی،   ـق مجبور به ضد و ن
كلی گوئـی و تـكـرار حـرفـھـای  
ــســوخ كــرده اســت  ــط و مــن ــرب ـی . ب

ـرای   ـنـز ب سیاستھای اقتصادی كی
او حد اعالی چپ گرایی اسـت،  
ــاس   ـب ــنـد كـه ل ـی امـا الزم مـی ب

ـپـوشـد  ؟  ! طرفـداری از مـاركـس ب
سعید رھنـمـا ھـیـچـگـونـه  " چپ " 

وجه اشتراكی با چـپ شـنـاخـتـه  
او  "  چـپ . " شده در تـاریـخ نـدارد 

یك سلسله سیاستھای پراتیك شـده  
ـم سـیـاسـت راسـت اســت  ! در عـال

ـنـز، جـدا از  "چپ "  ـی گرائی نوع ك
اینكه از لحاظ اقتصـادی بـه داد  
ـر بـحـرانـش   ـبـه ب سرمایه برای غـل
رسید، از لحاظ سیاسی با برنـامـه  
ــی مـــدل   ـب ــاھـــی نســ ــای رف ھ
ـری فـــورد،   ــ ـن ـــی ھــ ـت فـــوردیســ
ـر جـامـعـه و   ـراب آلترناتیـویـی در ب
ـری شـــد كـــه   ـــش كـــارگــ ـب ــ ـن جــ

ـلـه   ـب ـر ق ـب سوسیالیسم و انقالب اكت
ــود  مـی خــواھــم  .  گـاھــش شـده ب

ـرار   تأكید كنم كه نه تنھا امـروز ق
ـنـز خـود   ـی دادن آلترناتیو منسوخ ك
یك سیاسـت راسـتـی در جـامـعـه  
است، بلكه در ھـمـان زمـانـی ھـم  
ـیـوی   ـرنـات ـت كه پراتیك می شـد آل

 .راست در جامعه بود 
ــه  " چــپ " امــروزه امــا   ی ك

جامعه با آن آشنا است، مجمـوعـه  
ـنـد كـه یـا در   سیاستھـایـی ھسـت
ـرای بـه دسـت آوردن و   جامعـه ب
اعمال آنھا روزانه تالش می شـود  
و یا سیاستھایی ھستند كه روزانه  
برای پس زدن تالش سیاستـمـداران  
ـری   ـرای بـازپسـگـی دست راستی ب

مـثـل رفـاه،  .  آنھا تالش می شود 
آزادی، برابری، كرامت انسـانـی و  

ـره  ــاال  "  چـپ . " غـی تــالش بــرای ب
تـالش  "  چپ . " بردن دستمزدھاست 

ـتـھـای   برای عقب راندن حملـه دول
ــش   ــاھ ــی بــرای ك ــت راســت دس
خدمات عـمـومـی و اجـتـمـاعـی  

چپ تالش برای مـتـحـزب  .  است 
شدن و مـتـشـكـل كـردن كـارگـران  

ـرای لـغــو  "  چـپ . " اسـت  تــالش ب
تـالش  "  چـپ . " حكم اعـدام اسـت 

برای پس زدن تالش دست راستـی  
ھا برای برگردان حـكـم اعـدام بـه  

ــاســت اسـت  " چــپ . " عـرصــه سـی
تالش برای اعمال برابری واقـعـی  

سـعـیـد رھـنـمـا  .  زن و مـرد اسـت 
خود را نه در مقابل راست  "  چپ " 

ــن   ــل ھـمـی جـامـعـه، كــه در مـقـاب
و نوع متشكل و مـتـحـزب  "  چپ " 

ـنـد  و آن را از  !  آن آلترناتیو می ك
ـرحـذر   تالش برای تغییر جـامـعـه ب

 .می دارد 
ــد  ــمـا مـی گـوی : سـعـیـد رھـن

سوسیـال دمـوکـراسـی رادیـکـال،  " 
ھـای    برخالف سوسیال دموکراسـی 

ـر    موجود، ھدفش مبارزه  ـیـگـی ی پ
ـرای گـذر تـدریـجـی از   عملـی ب

ایشـان خـوب  ."  داری است   سرمایه 
ـیـن   سـوسـیـال  " می دانـد كـه چـن

ای وجود خارجـی دارد  " دمكراسی 
و از لحاظ تاریخی ھـم دوره اش  

ـر کـردن  .  سر آمده اسـت  ـب ـبـش ق ن
گذار تدریجی از سـرمـایـه داری  
به سوسیالیسم زیادی نـاشـیـانـه و  

حتی زمانی كه بـه  .  منسوخ است 
نظر می رسید در این تئوری یـك  
حقانیتی وجـود دارد، انسـان آزاده  

ـیـای   از مبارزه برای زندگی و دن
امروزه كـه ھـمـه  .  بھتر باز نایستاد 

امیدھا به چنین تئوریھا و خـواب  
ـر آب شـده  انـد،    و خیاالتی نقـش ب

زنده كردن این الشه، دیگر زیـادی  
دست كم گرفتن شعـور مـخـاطـب  

 .است 
از لحاظ ارائه راه حل، نوشـتـه  
سعید رھنما از لحاظ سیاسی یـك  
نوشته جنگ سردی تمام عیار و  
ـیـش از   متأسفانه باید گفت كـه ب
. حد سطحی و دست چـنـدم اسـت 

ھدفش تكرار تمسخر آرمانگـرائـی  
. و تالش برای آزادی و برابر اسـت 

ـنـد كـه   او تالشی ھركولی می ك
به سرمایه داری بحران زده كـه بـا  
ھر بحرانش بخشی از جـامـعـه را  
به تباھی می كشـد، چـھـره ای  

این راه حل نیـسـت؛  .  انسانی بدھد 
تخطئه تالش انسان برای گذار از  

سعـیـد رھـنـمـا  .  این وضعیت است 
ھیچ چیزی را از چپ، حتی از  
ـبـول   چپ سوسیال دمكرات ھـم ق

معلوم نیست كه چرا اصرار  .  ندارد 
دارد لباس چپ بپوشد و خـود را  

 . چپ جا بزند 
 ٢٠١٣  آوریل  ٢٨ 
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کـانـون  " در آستانه اول مه سـایـت  
ــوق بشــر  ســایــتــی  "  مــدافــعــان حــق

ــادی و   ــب ــریــن ع ــی وابســتــه بــه ش
ـیـه   ـیـان ھمفکرانش، با درج یـک ب

ـلـی  "خبر داده است   کمپین بین المل
ـران   حمایت از حـقـوق کـارگـران ای

ایـن  ".  فعالیت خود را آغـاز کـرد 
سایت ھیچ اشاره نمی کـنـد کـه  

ـیـن " چه کسـانـی در ایـن   ـپ " کـم
ـیـه  .  فعالیت میکنند  ـیـان در ایـن ب

ـــوان داده شــــده از اول   ـراخ ــ ف
ـبـھـشـت   اردیبھشـت تـا یـازده اردی

ـنـده  "  کلیه افرادی کـه نـگـران آی
ایــران و خــواھــان آزادی تشــکــل  
ھای مستقل کارگری و عـدالـت  
ــمــاعــی و آزادی کــارگــران   ــت اج
ـنـد، درخـواسـت   مبارز در بند ھست
شده است تا به ھر شکل و شـیـوه  
ممکـن، صـدای ھـمـه کـارگـران  
ـران اعـم از کــارگـران شـاغــل،   ای
ـیـکـار، زنـان کـارگـر،   کارگران ب
کودکان کار، کارگـران افـغـان ،  

". به ویژه کارگران در بند بـاشـنـد 
وقتی مشخص نباشـد کـه دسـت  
اندرکاران یک کمپین معین چـه  
کسانی ھستند باید ھم درخواسـت  

" به ھر شکـل مـمـکـن " گردد که  
ـنـده   کلیه افـرادی کـه نـگـران آی
ـنـد،   ایران ھستند یک کاری بکن
حاال چه کاری، مھم نیست چون  
. اساس این کمپین بر فریـب اسـت 

چون این کمپین نگـران انـعـکـاس  
ــاشــد و   ــب ــی صــدای کــارگــران م

آینده ایران و تولیـد  " نگرانی اش از  
. اسـت  "  صنـعـتـی و کشـاورزی 

بھرحال  بـا تـوجـه بـه اعـالم ایـن  
ـریـن عـبـادی   کمپین در سایت شی
چندان سخت نیست که حدس زد  
ــن چــه   ــی ــال کــمــپ ــن مــث پشــت ای
کسانی ھستند، اما با تـوجـه بـه  
ـر زبـانشـان   اینکه این جـریـانـات ب
ھمیشه جاری اسـت کـه شـفـاف  
ـنـھـا   ـرد ت سازی باید صـورت گـی
کاری که خود نمی کنند ھمـیـن  
شفاف سازی است و نیات واقعـی  

خود را پشـت واژه ھـای گـمـراه  
کـافـی  .   کننده پنھان مـیـسـازنـد 

ـیـه نـگـاه   ـیـان است به مـحـتـوای ب
کنید که کارگری که قرار است  
ایشان صـدای آن بـاشـنـد، انسـان  

ـلـکـه   " سـرمـایـه مـلـی "  نیست  ب
ھستند که باید مواظب بـود کـه  

ـرای  " ھدر نرود و   ـتـی ب ـی خطر امـن
ـنـد  ، تـا  " میھن عزیز ایـجـاد نـکـن

ــاریـا " مـبـادا   ـت ــقـه پــرول یــک  "  طـب
کارھای بکند که سرمایه مـلـی  

 .به خطر افتد 
نگاه کسی که دنبال سـود و  
ــفــش اســت،   ــی ضــخــامــت پــول ک
کارگر سرمایـه مـلـی اسـت کـه  
باید حتما مواظبت بـود کـه ھـرز  

با توجه به اینکه  جمھـوری  .  نپرد 
ـتـه   اسالمی حاکم  است، بـه گـف
ـیـه بـاعـث شـده بـخـوبـی   این بیـان

اجـرای  : " کارگران استثمار نشونـد 
سیاست ھای ضـد مـلـی و ضـد  
ــوول   ــات مس ــام ــارگــری مــق ک
ـران، زنـدگـی   جمھوری اسالمی ای
و معیشت میلیون ھـا کـارگـر و  
خانواده ھای کارگری در ایران را  

سـیـاسـت  .  به خطر انـداخـتـه اسـت 
ـتـصـادی، حـذف   ھای تـعـدیـل اق
یارانـه ھـا، خصـوصـی سـازی و  
رشـد اقــتـصــاد انـگــلـی، مـوجــب  
ــراکــز   ــلــی بســیــاری از م ــی ــعــط ت
تولیدی شده و تولید صـنـعـتـی و  
ـیـت   کشاورزی را به سـمـت فـعـال

ــد بــرده اســت  ــول ". ھــای غــیــرم
ـقـدر   نویسندگان بیانیـه مـذکـور آن
ــوران   ــه در ک ــد ک ــور دارن ــع ش
مبارزات کارگران از کارفرمـایـان  
محترم و صاحبان سرمایه بـا ایـن  
ـلـکـه بـا اسـم   واژه ھا یاد نکنند ب

" تولید صنعتی و کشـاورزی " رمز  
از ایشان یاد کننـد کـه سـرمـایـه  

ـر مـولـد " شان به کار   اسـم  " (  غـی
دیگر دزدی و قاچاق و خـریـد و  

بـکـار  ....)  فروش ارز و زمین و  
ــد  ــه ان ــا در اوج  .  انـداخـت ـت و نـھــای

ـری و   ـــوق بشــ ـق احســـاســـات حــ
ـیـن   دارندگی جایزه صلح نوبل چـن

ـر  : "  تاکید میکننـد  بـا تـاکـیـد ب
ضرورت اجرای تعـھـدات مـلـی و  
ـلـی از جـمـلـه تـعـھـدات   بین الـمـل
پذیرفته شده جـمـھـوری اسـالمـی  
ایران، در مقاوله نامه ھای شمـاره  

ـلـی  ٨٩  و  ٩٨  ـیـن الـمـل  سازمـان ب
در مورد آزادی تشکل   ILOکار  

ــمــان،   ــی کــارگــران و مــعــل ــاب " ی
ـلـی حـمـایـت از   کمپین بیـن الـمـل

برای ھـمـد  "  حقوق کارگران ایران  
ـران   لی و ھمراھی با کـارگـران ای
ـنـده   از کلیه افرادی که نـگـران آی

ــران  ــنــد ...  ای درخــواســت  ..."  ھســت
! ھـمـیـن ! کرده یک کاری بکنند 

 !تمام شد 
چـنـانـکـه اشـاره شـد مـا در  

روزی کـه  .  آستانه اول مه ھستیم 
به کسانی متعلق است که ھـیـچ  

اگـر گـاھـی ھـم  .  شمرده میشوند 
ــا قشــر   ــھــا شــود ی ــادی از آن ی
کــارگــران خــوانــده مــیــشــونــد یــا  
ـرحـم   ـلـی ت جامعه کـارگـری، خـی
ــه   ــت ــه ســوم ھــم گــف ــق ــد طــب ــن کـن
ـرار   میشوند که درحاشیه جامعه ق
دارند و نھایت کاری ھم میکننـد  
ـنـد احـمـدی   به دنبال کسـی مـان
نژاد میروند و به او رای میـدھـنـد  
و طبقه متوسط مدرن شـھـری را  

امـا ایـن  !  به زحمت مـی انـدازنـد 
اواخر گویا کشف کردند که ایـن  
چنین نبوده و نبـایـد کـارگـران را  

انعکاس محـدود  .  سپرد "  نسیان "به  
ـتـھـای   مبارزات کارگران در سـای

کـلـمـه  " اپوزیسیون راست، انتـشـار  

سایت موسوی نخـسـت  "  کارگری 
ــعــکــاس   ــوب امــام، ان ــب وزیــر مــح
مبارزات کارگران در بـخـشـھـای  
ــری رســانــه مــانــنــد صــدای   ــب خ
امریکا و اکنون کمپینـی کـه از  
سوی سایت شیرین عبادی اعـالم  
شده، نشان از قدرت طبقه کـارگـر  

ـرای  .  است  البته این فعالیتھا نـه ب
ــر   ــن اســت کــه صــدای کــارگ ای
باشند بلکه تـمـامـا بـدیـن خـاطـر  
اســت کــه صــدای کــارگــر را  
خاموش سـازنـد و کـار ارزان را  
تضمین کنند و سرمایـه مـلـی را  
توسعه دھند و خطر امنیتی را از  
ـنـد  ـر طـرف کـن . جانب کارگران ب
ـنـی مـیـگـفـت  : " آنگونه که خمی

اگر انفجاری میان کارگران واقـع  
ـــی   ـــم ـــس ن ـــچ ک ـی ــ ـــه ھ بش

و ایشـان  )  نقل به معنـی !" (  ماند 
ـرنـد  .  میخواھند جلو انفجار را بگـی

ـتـی گـفـت کـه   این را خمینی وق
دراول مه صد ھا ھزار کارگـر در  
خیابان بودند و اکنون اپـوزیسـیـون  
راست شاھد است که کارگران بـا  

ــا ھــمــه ی  "   کــارگــران ایــران ب
ــای   ــت ھ ــدودی ــح ــا و م فشــارھ
ـتـصـادی   اجتماعی ، سیاسی ، اق
ـروی عـظـیـمـی در   ـی ، ھمواره ، ن
ـثـمـاربـوده و   ـم و اسـت مقابله با ظل

ـیـن  "(  ھستند  ـپ ـیـه کـم ـیـان نقل از ب
ـر، شـاھـد  ) مذکور  ـیـشـت ، از ایـن ب

ھستند که کارگران با وجود ھمـه  
ــتــه   ایــنــھــا تشــکــالتــی را تــوانس
سازمان دھد و اعتصـاب بـزرگـی  

این اپوزیسـیـون  .  را ھم براه بیاندازد 
ـران   شاھد است که یـکـی از رھـب
کارگران بـه صـفـوف اپـوزیسـیـون  
ـیـوسـت تـمـام قـدرت   راست کـه پ
اجتماعی اش مـحـو شـد و ایـن  
نشان میدھد که چقدر اپوزیسیـون  

ـفـور   راست در نـزد کـارگـران مـن
ـیـن سـایـت  . ھستند  ـپ در پشت کـم

ـنـد   شیرین عبادی کسـانـی ھسـت
کـه مــوافـق ھـمــه ســیـاســتـھــای  
جمھوری اسـالمـی بـودنـد فـقـط  

ــد  ــودن ایشــان  .  نـگــران اجــرای آن ب
ـتـی   ھمان کسانی ھستند کـه وق
جایزه نوبل را گرفتند یک کـالم  
نگفتند که چـه کسـی بـه روی  
کارگران خاتون آباد آتـش گشـود،  
برای ھمـیـن ھـم اسـم شـان ذکـر  
ــی   ــی شــود چــرا کــه حــت ــم ن
ـم،   نمیخواھند بگویند اشتباه کـردی
ــن   ــکـه اسـاســا ھــمـه ای ـن ـرای ای ب
سیاستھا کـه مـوجـبـات فـالکـت  
ـرسـمـیـت   امروز کارگران شده را، ب

 .میشناسند 
ــی   ــم ــارگــران ن ــا ک ــا م ام

با ھـمـیـن اول مـاه مـه،  .  گذاریم 
بارھا گفتیم نمی گذاریم که دنیـا  

در ھمـیـن  .  بر پایه استثمار بچرخد 
ـم  بـس  :  اول ماه مه تـاکـیـد کـردی

ـنـد، بـه  !  است  محل مان نـگـذاشـت
رویمان تفنگ کشیدند اما کوتـاه  

ــدیــم  ــام ــات و  .  نــی ــصــاب ــا اعــت ب
ـراکــنـده مـان، امــا   اعـتــراضـات پ
ـم بـورژوازی   گسترده مان، توانستی
را وادار کنیم کـه قـدرت مـا را  

ظـاھـرا امسـال  .  برسمیت شـنـاسـد 
ھمه راھھا را بسته اند تا اول مـه  
بی سر و صدا بگـذرد امـا اعـالم  
ھمین کمپین نشـان مـیـدھـد کـه  
ـتـانسـیـل   طبقه کـارگـر از چـه پ
عظیمی برخوردار است و نشـان از  
.  پیشروی مبارزات کارگران اسـت 

اول مه حتی اگر کارگران موفـق  
ــراســمــی   ــیــچ م ــرگــزاری ھ بــه ب
نشوند، ھمین عکس العمـل ھـای  
ھراسان نمایندگان بورژوازی نشـان  
میدھد قدرت کارگر چـه ھـراس  
ـرای ایشـان و چـه   انگیز اسـت ب
ـرای تـوده مـردم   بـاشـکـوه اسـت ب

 زنده باد اول مه . تھیدست 
 
 

 اول ماه مه، ھراس انگیز و باشکوه
 یاشار سھندی  

 زنده باد اعتصابات سراسری کارگری برای افزایش دستمزد
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شوراھای اسالمی اعالم کرده اند  
  ١٣٩٢ که در باره مصـوبـه سـال  

پیرامون حداقل دستمـزد بـه دیـوان  
عدالت اداری رژیم شکایت کـرده  

اینھا مرحمت کرده و بـجـای  .  اند 
 درصـدی، خـواسـتـار  ٢٥ افزایش  

ــل    درصــدی  ٣٥ افــزایــش حــداق
  ٤٠ -  ٣٠ یعنـی  .  دستمزد شده اند 

ـر از سـطـح   ـیـشـت ھزار تـومـانـی ب
ـم  .  دستمزد موجـود  از ایـن بـگـذری

که حتی اگر بـعـد از چـنـد مـاه  
ـفـع   دیوان عدالت اداری رژیم بـه ن
تغییر حـداقـل دسـتـمـزد حـکـمـی  

 ھـزار  ٤٠   -٣٠ صادر کند، ھمین  
ـــه تـــورم   ـــوجـــه ب ـــا ت ـــومـــان ب ت
افسارگسیخته بسیار بی ارزش و  
در واقع از سوی تورم بلعیده مـی  

اما واقعیت ایـن اسـت کـه  .  شود 
ـرد  . چاقو دسـتـه خـود را نـمـی ب

ـرای   ـم ب دیوان عـدالـت اداری رژی
مسئله حساس و سراسری حـداقـل  

از  .  دستمزد کاری نـخـواھـد کـرد 
مذاکرات پیرامون  تعیین حـداقـل  

ـیـداسـت کـه   ١٣٩٢ دستمزد   ھـم پ
  ١٥ ابتدا صحبت بر سـر افـزایـش  

ـتـا و   درصدی بوده و اینکـه نـھـای
 درصـدی  ٢٥ زیر فشار به افزایش  

 .راضی شده اند 
در واقــع ھــدف  شــوراھــای  
ــه   اسـالمـی از ارجـاع شـکـایـت ب
ــزی   ــت اداری چــی ــدال ــوان ع دی

اینھا نه دلشـان بـه  .  دیگری است 
ــدگــی کــارگــران   حــال وضــع زن
سـوخـتـه و نـه نـگـران مـعـاش و  

نگرانی آنـھـا  .  زندگی آنھا ھستند 
ـراض   بیشتر از بـاال گـرفـتـن اعـت
ــمـزد در   ـیــرامـون دسـت کـارگـران پ
ـر   آستانه اول مـه و یـا در ایـام پ
ــاب بــرگــزاری مضــحــکــه   ــھ الــت

ــاتــی رژیــم اســت  ــخــاب مــی  .  انــت
ـنـد و   خواھند کارگران را سر بدوان
ــه اصــالح   ــا در کــریــدورھــای ب ی
ـبـال نـخـود   ـم دن دیوان عدالـت رژی

شاید از این طـریـق  . سیاه بفرستند  
بتوانند از اعتراضات کـارگـری و  
ــا   روردیـایــی آشــکــار کــارگــران ب

حکومت اسالمی سـرمـایـه داران  
ـری   بر سر مسئله دستمزد جـلـوگـی

 .کنند 
اما این تالش خیلی مایوسانه  

ـرد کـه بـه  .  است  کسی نمی پـذی
ــه بــرود و ایــن جــمــاعــت بــا   خــان
ـلـه   خواسته ھای آنچنانی سر مسئ
دستمزد برایشـان چـک و چـانـه  

ـیـت کـارگـر در  .  بزند  ـق رمز مـوف
اعتراض دسته جمعی و متـحـدانـه  

ـیـل طـرح  .  اوست  از قضا یک دل
شکایت شوراھـای اسـالمـی ایـن  
است کـه کـارگـران در صـحـنـه  
ھستند و خانه کارگری ھـا مـی  
خواھند به قول معروف از قـافـلـه  

ـیـش از  .  عقب نیفتند  از مـدتـھـا پ
ـیــیـن حــداقـل دســتـمـزد  ســال   تـع

ــن  ١٣٩٢  ــالــی ــع ــکــار ف ــه ابــت  ب
کارگری طـومـاری بـه امضـای  

 ھزار از کارگران کارخانجـات  ٣٠ 
و مراکز مختلف کـار در سـراسـر  
کشـور رسـیـد کـه در نـوع خــود  

در این طـومـار  .  بیسابقه بوده است 
ــظــارات واقــعــی   ــھــا و انــت خــواســت
ـیـان   کارگران در زمینه دستـمـزد ب

خواست افزایش حداقـل  .  شده است 
دستمزدھا متناسب با سـطـح تـورم  

  ٤ و بر مبنای ھزینه ھای خانوار  
ــم   ــی ــق ــت ــیــل بــودن مس ــره و دخ ــف ن
ــدگــان مــنــتـخــب مـجــامــع   ـن نـمــای
ـرخ   ـیـن ن عمومی كارگری در تعـی

در پی جمع آوری  .  دستمزدھایشان 
این امضاھا کارگـران در مـقـابـل  
ــی و   ــورای اســالم ــس ش مــجــل
ساختـمـان وزرات کـار دسـت بـه  
اعتراض زدند و خواھان رسیدگـی  

فشار ھمیـن  .  به مطالباتشان شدند 
ــراضــات کــارگــری در   ــت حــد اع
ـیـن   ـرامـون تـعـی جریان مذاکرات پی

 در شـورای  ١٣٩٢ حداقل دستمزد  
ـتـا   عالی کار منعکس شد و نھـای

 درصـد  ٢٥  در صد  ١٥ آنھا بجای  
بـعـد  .  دستمزدھا را افزایـش دادنـد 

  ٤٨٧ از تعییـن حـداقـل دسـتـمـزد  
ـیـز کـارگـران بـا   ھزار تـومـانـی ن
ــه ھــای مــخــتــلــف   ــانــی صــدور بــی

ـرای  "  بدرست اعالم کردند کـه   ب
ـیـن حـداقـل   ما كارگران پرونده تعی

 نه تنھا مختـومـه  ١٣٩٢ مزد سال  
نشده  بلكه جنگ بر سـر حـداقـل  
مزد تازه  آغاز شده اسـت  و مـا  
ـیـن   برای لغو این مصـوبـه و تـعـی
حداقل دستمزدی كه حـق حـیـات،  
آبرو و شرافت مان را تضمین کند  

 ." خواھیم جنگید 
ھمین اعالم جنـگ ھـا سـت  
که جماعت شوراھای اسالمی را  
دسـت پـاچـه و سـراسـیـمـه کــرده  

در اینکه باید تصمیـم ضـد  .  است 
کارگری  شـورای عـالـی کـار  
ملغـی اعـالم شـود جـای ھـیـچ  

ـیـسـت  ایـن  .  شک و شبھـه ای ن
تصمیم یکجانبه و علیه ھستی و  
زندگی میلیونـھـا کـارگـراسـت و  
. طبعا باید فورا پس گرفتـه شـود 

اما صحبت بر سر ایـن اسـت کـه  
برای پیگیری ایـن خـواسـت چـه  
راھی را باید پیمود؟ پاسخ ھـمـان  
ـیـن کـارگـری و   است کـه فـعـال
ھماھنگ کنندگان کمپیـن سـی  

اعتصـاب و  .  ھزار امضا گفته اند 
اعتصاب در  .  مبارزه دسته جمعی 

کارخانجات و مراکز کارگری بـا  
خواست افزایش دستمزد و برپـایـی  
اعتراض دسته جمعی در مـقـابـل  
ـتـی   مجلس، اداره کار و دوایر دول

ـیـش شـرط  .  به ھـمـیـن مـنـظـور  پ
اینکـه کـارگـران در مـذاکـره بـا  
ـتـی   ـی ـق دولت و کارفرمـایـان مـوف
ــه   ــت ک ــن اس ــد ای ــت آورن ــدس ب
کـارگـران در صــحـنـه بـاشــنـد و  
ـرای حـقـوقشـان مـبـارزه   ھمـواره ب

زور و سمبـه کـارگـران در  .  کنند 
صحنه جدال واقعی به آنھا امکان  
. بھتری در مذاکرات خـواھـد داد 

در غیر اینصورت دولت و سرمایـه  
ــن   داران ســر خــواســت و فــعــالــی
. کارگری را زیر آب خواھند کرد 

تجربه مبارزات کارگری چـه در  
ایران و چه در جھان بر این تاکیـد  
ــه دار و   ــت ســرمــای دارد کــه دول
کارفرمایان زمانـی گـوش شـنـوا  

ـنـد کـه کـارگـر در   پیدا می کن
محل کار و خیابان حاضر باشد و  

ـر  . دست به اعتراض بزند  ـیـشـت در ب
کشورھای غـربـی کـارگـران بـه  
یمن سالھا مبارزه تواتسنه اند کـه  
حق قانونی اعتـصـاب، تشـکـل و  
ــجــمــع و گــردھــمــایــی   ــایــی ت بــرپ

ـران  .  اعتراضی بدسـت آورنـد  در ای
این حق از کارگران قانـونـا سـلـب  
ـراض   شده است ولی مبارزه و اعـت
و تالش برای ایجاد سـازمـانـھـای  
ـیـوسـتـه جـریـان   واقعی کارگری پ

این تالشـھـا اگـرچـه  .  داشته است 
ـــن   ــالــی ــع ــارگــران و ف بــرای ک
ـنـی   کارگری ھزینه ھای سـنـگـی
چون محکومیـت زنـدان و شـالق  
بھمراه داشته است اما بـھـیـچـوجـه  

ــــف نشــــده اســــت  ــــوق ـت در  .  مـــ
کشورھای غربی در جریان انعقـاد  
قرارداد ھای دسته جمـعـی مـیـان  
ــان   ــای ــا و کــارفــرم ــه ھ ــحــادی ات
اعتصاب تنھا سالح کـارگـران در  
رسیدن به یـک تـوافـق مـطـلـوب  

اگر کارفـرمـا بـه خـواسـت  . است 
ــرات   ــن نــدھــد مــذاک ــران ت کــارگ
مالیده می شود و کـارگـران وارد  
اعتصاب می شوند و آنوقت است  
ــه دار حــرف حســاب   کـه ســرمــای

ــم  .  ســرش مــی شــود  ــران ھ در ای
ـنـکـه   ـم بـا ای بارھا شاھـد بـوده ای
اعتصاب قانونی نیست ولی مثـال  
ـروشــیـمــی   ــه کــارگـران پــت چـگـون
ماھشھر طی سه یـا چـھـار دوره  
ــد   ــه مــوفــق شــدن ــان ــارزه  جــان مــب
بخشی از خـواسـتـھـای خـود در  
زمینه قراردادھای رسـمـی را بـه  

 . دولت و کارفرما تحمیل کنند 
ـفـس   ـر سـر ن بنابراین صحبت ب
استفاده از مجاری قانونی موجـود  
ــواســـت   ــال کــردن خ بــرای دنــب

ـر سـر  .   کارگران نیست  صحبت ب
ـتـگـو و   این است که مذاکره، گف
یا شکایت اگر زور و سـمـبـه ھـر  
روزه کارگر پشت سرش نباشد راه  

ـرد  ـنـھـا سـالح  .  بجایی نخواھد ب ت
کارگر قدرت جمعی ، اعـتـصـاب  

و  
این را از کـارگـر  . اعتراض است 

بگیرید یعنی حکم سرمایه دار از  
 . پیش پیروز شده است 

شورھای اسالمـی اگـر مـی  
ـرای کـارگـران کـاری   خواھـنـد ب
ـر اسـت خـود را   کرده باشند بـھـت
منحل کنند و بـھـمـراه رژیـمـشـان  
اجازه دھند گارگران سـازمـانـھـای  
ــا   ـرپ و تشـکــل واقـعــی خـود را ب
کنند تا آنوقت مـعـلـوم شـود چـه  
کسی حرف اول در مورد دستمـزد  
ــه   ــدرات مــربــوط ب ــق ــر م ــگ و دی

 .   زندگی کارگر را می زند 
 
 

 در باره شکایت شورھای اسالمی به دیوان عدالت رژیم
  پیرامون حداقل دستمزد

 حسن صالحی 

 

يک 
دنيای 

 بھتر
برنامه 
حزب 
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ـتـمـان " انعكاس اخبار میدیا و   " گـف
نیروھای جـمـھـوری اسـالمـی در  
ـبـطـات   ارتباط با مسائـل و مـطـال
کارگری پژواكـی اسـت از جـدل  
ھای طبقاتی ــ  اجـتـمـاعـی در  

نگاھی اجمالی به نوشتـه  .  جامعه 
ایـن واقـعـیـت انـكـار  "  ایلنـا " ھای  

ناپذیر از جدلھای تاكنـون مـوجـود  
و برجسـتـه از جـدال كـارگـران بـا  
دولت و نظام جمھوری اسالمی را  

ــد  ــكــن ــی ــان م ــمــای ــر  .  ن جــدال بــر س
افزایش دستمزدھا و برگزاری روز  
ــردانــدن   جــھــانــی كــارگــر و بــازگ

ــانــون كــار "  ــحــه اصــالح ق بــه  "  الی
 . دولت 

ــات و   ــالــب ــط ــارگــران و م ك
ــا را   ــھ ــده آن ــوبــن اعــتــراضــات ك
میخواھند در شرایـطـی كـه نـظـام  
جمھـوری اسـالمـی در كشـاكـش  
انتخابات است، دستمایه جنگ و  

علیـرضـا  ». دعوای جناحھا بكنند 
ــون   «مــحــجــوب  ــس فــراكســی رئــی

ـرجسـتـه  "  كارگری "  مجلس نمونه ب
از این دسته از مزدوران اسـت كـه  
ــس و شــوھــا   ایــنــروزھــا در مــجــل

او در ارتبـاط  .  فعاالنه حضور دارد 
با رد اصالحیه الیحه قـانـون کـار  

واكنش نمایندگـان   »اعالم میكند؛  
ـنـدگـان كـارگـری و   واكنش نـمـای
كارفـرمـایـی بـه الیـحـه ارسـالـی  
دولت نشان مـی دھـد كـه دولـت  
برخالف قانون برنامـه عـمـل كـرده  

و در ھشتم اردیبھشت مـاه   .«است 
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضـا  
ــیــس   مــحــجــوب در دیــدار بــا رئ
مجلس شورای اسـالمـی كـه بـه  
ـتـه كـارگـر صـورت   مناسـبـت ھـف

ـتـه اسـت  از آقـای  »:  گرفت، گـف
کنیم کـه تـا    الریجانی تشکر می 

امروز در مجلس پای تصمـیـمـات  
و مصوبات کارگری مانده و ھـر  

ای که بـه مـجـلـس    طرح و الیحه 
    آمده در جایی که احسـاس کـرده 
خطری متوجه کارگـران اسـت بـا  
نشان دادن راه درست بـه مـجـلـس  

 که حقی از ایـن    مانع از این شده 
و   .«قشر زحمت کش ضایع شـود 

با این حیله و رفتارھای مـزورانـه  
ـیـت   ـق میخواھد آن انـدازه از مـوف
جنبش كارگری را كـه در چـنـد  
سال گـذشـتـه و بـطـور فـعـال در  
یكسال گذشتـه تـوسـط كـارگـران  
برای باالبردن دستمزدھا انجام شـده  

كثیفت ترین عناصـر  "  بخشایش " به  
ـیـس   نظام جمھوری اسالمـی و رئ

مـحـجـوب و  .  مجلـس ربـط دھـد 
دارو دسته ھـای خـانـه كـارگـری  
ـقـه كـارگـر   میخواھند از قبـل طـب

ــایــی "  ــجــانــی و  "  ھــدای ــرای الری ب
و بـه ایـن  .  خامنه ای تزیین كنند 

ـرای   وسیله سرمایه ای انسـانـی ب
خود درست كنند و بـه ایـن امـیـد  
ــای   ــد كــارگـران را بــپ ـن ــوان ـت كـه ب
ـبـداری از   صندوق رای و بـه جـان
جناحی كه اینروزھـا مـحـجـوب و  
سایر ھم مسلكانش به گـرد آنـھـا  

ـرنـد  ـب اصـالحـیـه  .!  جمع شده اند، ب
ای که دولت  بـه مـجـلـس ارائـه  
كـرد حــاصـل پــنـج ســال مـذاکــره  
ــمـایــنـده کــارفـرمــایـان و   دولـت، ن
نماینده شوراھای اسالمی و خانـه  
ـنـده   کارگر از یک طرف و نـمـای

ـقـول  .  دولت از طرف دیگر  بـود   ب
خودشان بیش از نود درصد از ایـن  
ـبـی آن   اصـالحـیـه و مـواد تصـوی

ــت  ــوده اس ــق ب ــواف ــورد ت در  .  م
ـرچـیـده   اصالحیه، دولت خـواھـان ب
شــدن شــوراھــا و انــجــمــن ھــای   
ــی   ــگــزیــن اسـالمــی  شــده و جــای
انجمنھای صنفی را مطـرح کـرده  

خوشحالـی کسـانـی مـثـل  .  است 
ـروسـه   «علیرضا مـحـجـوب » در پ

بارگرداندن اصـالح الیـحـه قـانـون  
ـبـش   ـرای جـن کار از ایـن بـابـت ب

و  .  کارگـری قـابـل درک اسـت 
ــکــات؛ امــا یــك   ــن ن خــارج از ای
ـر كـه   واقعیت جدی و انكار نـاپـذی
بر پیكر جمھوری اسالمی از دوره  

ــالب   ــاكــنــون ســنــگــیــنــی  ٥٧ انــق ت
طـی سـال  .   میكنـد، وجـود دارد 

ھای عمر جمھوری اسـالمـی، و  
ـبـل از آن، تـحـرک حـول   حتی ق
ــر ســر   ــارزه ب ــب ــون کــار و م قــان
مطالبات کارگـران ھـمـیـشـه داغ  

ـراض کـارگـری،  .   بوده است  اعـت
تالش برای شکل دادن بـه قـانـون  
کار بھتر ھـمـیـشـه وجـود داشـتـه  
ـیـسـم ھـای   است و یکی از مکان
ـقـه کـارگـر   نھادینـه شـده در طـب
ـنـاق   است کـه بـا تـوجـه بـه اخـت
سیاسی و ممنوعیت تشکل ھـای  
واقعی کارگران، در قالب شـبـکـه  
ھای مبارزاتی  در جـریـان بـوده  

حساسـیـت بـه قـانـون کـار  .  است 
ــران   ــان کــارگ ــی بــخــصــوص در م
ـران از یـک طـرف و   صنعتی ای

کارگران کارگاه ھای کوچـک،  
تـالش  .  ھمـیـشـه زنـده بـوده اسـت 

برای قبوالندن مطالبات فـوری از  
جمله دستمزدھا، تامین زندگی بـا  
ـیـکـار،   حقوق بیکاری کارگـران ب
ــه   ــل ــمــاعــی از جــم ــت خــدمــات اج
اقدامات فوری است که میتـوانـد   
ــظــام   ــطــی کــه پــیــکــر ن در شــرای
جمھوری اسالمی تمام قـد بـجـان  
ھم افتاده اند، با تعـرض آگـاھـانـه  

 . کارگران، ممکن گردد 
 

ـراضـات   در ھفته گذشتـه اعـت
کارگری در اشـکـال اعـتـصـاب،  
تجمع، و تظاھرات خیابانـی ادامـه  

اعتصاب کـارگـران  ». داشته است 
بخش خدمات موتوری شھـرداری  

تجـمـع کـارگـران راه   »،  «شوشتر 
 »،  «آھن یزد مقابل اسـتـانـداری 

ــال   تـجـمـع کـارگــران کـاشـی روی
ــان  تــجــمــع کــارکــنــان   »،  «ســمــن

ــه و   ــوی ــل ــگــی ــھ ــداری ک ــان اســت
تـجـمـع کـارگـزاران   »،  «بویراحمد 

ــوی   ــی جــل ــای ــابــرات روســت مــخ
کارگران نورد لوله صفـا   .«مجلس 

به اعتصاب خود پایان دادند و بـه  
ــقــوق ھــای   ــرداخــت ح خــواســت پ

ـراض  .  معوقـه خـود رسـیـدنـد  اعـت
کارگران آھن آالت فـروش ھـای  
ــش   ــزای ــدج بــرای اف ــن شــھــر ســن
دستمزدھا نیز با موفقیت بـه ثـمـر  

 . رسید 
اما در مراکز کار و کارخانـه  
ـیـداد   ھا نا امنـی مـحـیـط كـار ب

ـلـخ مسـمـومـیـت  .   میکند  ـر ت خب
ــران  ٣٠٠ غــذایــی  ــر از كــارگ   نــف

ــی در پــروژه ی   ــوب ــارس جــن پ
پتروشیمی مروارید ھشـدار جـدی  
ـنـی   دیگری است به کارگران مـب
بر دخالت موثر و سازمانیافتـه بـه  
ـریـن   منظور دسترسی بـه مـدرن ت
امکـانـات ایـمـنـی و دخـالـت در  
ـردن ایـمـنـی مـحـیـط   حفظ و باالب

و رشد روزافزون حوادث کار  .  کار 
  ٥ مانند اصفھان ھـر روز  ( روزانه  
در راس اخـبـار کـارگـری  ) حادثه 

در  ١٣٩١ در ســال  .  قــرار گــرفــت 
کارگـر  ٧٧ مراکز کار در اصفھان  

 حـادثـه  ١٨٨١ جان باخته اند و   
ــبــت شــده اســت  و در  .  کــاری ث

ـر  ٩١  کارگر در سال  ٢٦ سنندج    ب
اثر حـوادث نـاشـی از کـار جـان  

ـقـص عضـو  ٢١ . باخته اند   مورد ن
 مورد قطع عضـو بـه وجـود  ١٤ و  

 مورد از صـدمـات  ١٤٩ آمده که  
 .به بخش ساختمان مربوط است 

 درصد از سـوانـح  ٦٠  بیش از  
و حوادث مربوط به حوادث ناشـی  
از کار مربوط به بخش ساخـتـمـان  

ـیـل  ٩١ و در سـال  .  است   در اردب
ـرق  ٦  ـیـل ب کارگر ساختمانی به دل

 . گرفتگی جان باخته اند 
بیکاری از مسائل مھـم و از  
گرھی ترین مصاف ھای جامـعـه  

ـیـونـی اسـت  ـل پـدیـده  .  در سطح می
ای روبه افزایش و ھـر روز ابـعـاد  
ـر زنـدگـی   ـیـکـاری ب فالکتبـار ب
ـر گـذار شـده   ـی میلیونھا انسان تـاث

ـبـه  .  است  گزارش زیر ما را به جـن
ھای زنـده اجـتـمـاعـی و آمـاری  

 .بیکاری آشنا میکند 
ـیـکـاری  » موضوع اشتغال و ب

ـرانـی  ٣   میلیون کارجوی جـوان ای
که بخش اعظمی از آن را فـارغ  
التحصیالن دانشـگـاھـی تشـکـیـل  
ـریـن دغـدغـه   می دھند از مھم ت
ھا و مسائل خانواده ھا در کشـور  

مجموع تالشھـا  . به شمار می آید  
و اقدامات دولت در سالھای اخیـر  
نه تنھا مـنـجـر بـه حـل مـعـضـل  
بیکاری نشده، بلکه باعث تثبیـت  
این مشکل آزاردھنده در خـانـواده  
ھا و باقی ماندن بیـکـاران فـراوان  
ـیـز شـده اسـت  . در سطح جامعه ن

ـرای   اشتغال؛ موضوعـی جـذاب ب
ــان   ــاس ــارشــن ــن ک ــت ــن گــف ــخ س
ـیـن   اقتصادی و بازار کار و ھمچن
مقامات دولتی می گوینـد رشـد  

  ٦٠ یکباره جمعیت کشور در دھه  
باعث انباشته شـدن صـدھـا ھـزار  
تقاضا برای کـار در دھـه ھـای  

 شـده بـه نـحـوی کـه  ٩٠  و  ٨٠ 
باعث از بین رفتن تعـادل عـرضـه  
و تقاضای نیروی کار در کشـور  
ـرای ھـر   شده و در حـال حـاضـر ب
ـلـکـه   فرصت شـغـلـی ده ھـا و ب

ــل کــرده   ــحــصــی صــدھــا جــوان ت
رشد یکباره و  .  داوطلب می شوند 

جھشی جمعـیـت کشـور در دھـه  
 و تبدیل شدن به یک کشـور  ٦٠ 

جوان باعث شـد تـا امـروز دسـت  
ــواده ھــا  ٧٠ کـم در    درصــد خــان

ـتـحـصـیـل   جوانانی پس از فـارغ ال
شدن از دانشگاه ھا بـه سـن کـار  
برسند و بـازار کـار را بـا یـک  
ـنـدگـان   ھجوم ناخواسته ای از جوی

ـنـد  بـا ایـن حـال  .  کار مواجه کـن
آماده نبودن فضا و یا به عبـارتـی  
ـنـگـاه ھـای فـعـال در   ناتـوانـی ب
ـتـی، تـعـاونـی و   بخش ھـای دول
خصوصی در جذب کارجویان بـی  
ـفـاده از   شمار و گـرایـش بـه اسـت
ــروی   ــی ــه جــای ن ــولــوژی ب ــن تــک
ـلـی از ایـن   فیزیکی کـار و دالی
ــوازن   ــامــت ــث ورود ن ــاع ــت ب دس
کارجویان به بازار کار در یـکـی  

ـر شـده اسـت  ھـجـوم  .  دو دھه اخـی
ناخواسته به بازار کار در واقع بـه  
تعدادی کـه کـارجـویـان بـه سـن  
کار رسیدند، بازار کار بستـر الزم  
برای جذب آنھا را فراھم نـکـرد و  
این مسئله خـود بـه خـود بـاعـث  
تاخیر صدھا ھزار جوان برای ورود  

ـیـان  .  به فضای اشتغـال شـد  بـه ب
  ٥ دیگر، جوانـانـی کـه بـایـد در  

 وارد بـازار کـار  ٨٠ سال اول دھه  
می شدند، به دلیل برخورد کـردن  
با کمبود فرصتـھـای شـغـلـی در  

ـر  ٨٠ نیمه دوم دھـه    و بـا تـاخـی
ــدســالــه مــوفــق بــه ورود در   ــن چ
ـلـه   عرصه کار شدند و ایـن مسـئ
باعث باال رفتن سن کارجویان در  
ـبـاشـتـه شـدن   ورود به اشتغال و ان

ـبـا  .  بیکاری در کشـور شـد  ـری ـق ت
ـر  ٤ می تـوان گـفـت    دولـت اخـی

ـلـه   کشور به صورت جدی با مسئ
ــکــاری جــوانــان و کــارجــویــان   بــی

 و یـکـی دو سـال  ٦٠ متولد دھه  
 مواجه شـده انـد و  ٥٠ اواخر دھه  

با وجود شعارھـای فـراوانـی کـه  
ــه داده شــد، امــا   ــن ــی در ایــن زم
تاکنون ایـن پـدیـده نـامـیـمـون در  

 در حاشیه اخبار كارگری
 نسان نودینیان 
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  ٣ کشور باقی مانده و ھنـوز ھـم  
طبق آمـار رسـمـی  ( میلیون جوان  

ـنـا  ٥ و  )  مرکز آمار ایران   میلیون ب
ــررســمــی   ــی ــیــل ھــای غ ــل ــه تــح ب
کارشـنـاسـان بـازار کـار؛ شـانـس  
ـیـدا نـکـرده   ورود به بازار کار را پ

 .اند 
انباشت بیکاری در کشور بـا  
اینکه دو سال است کشور به دھه  

 وارد شـده، امـا ھـنـوز تـعـداد  ٩٠ 
  ٦٠ زیادی از جوانان متولـد دھـه  

به بازار کار وارد نشده انـد و ایـن  
ــده شــدن   ــاعــث کشــی ــه ب ــل مســئ
تقاضای کار دھه شصتی ھـا بـه  

 شـده اسـت و مـقـامـات  ٩٠ دھه  
وزارت تـــعـــاون، کـــار و رفـــاه  
اجتماعی می گویند موج تقاضـا  

ـرای ورود بـه بـازار   و ترافیـک ب
ـیـز  ٩٤ کار دست کـم تـا سـال    ن

در صـورت  .  ادامه خواھـد داشـت 
ادامه روند فعلی اشتغال زایی در  
کشور، به زودی مـتـولـدیـن سـال  

ـیـز خـود را  ٧٠ ھای اول دھـه    ن
برای ورود به بازار کار آماده می  
کنند در حـالـی کـه ھـنـوز دھـه  
ـنـد   شصتی ھای بیشـمـاری ھسـت
که در جستجوی شـغـل خـواھـنـد  

از نتایج نامنـاسـب دیـگـر از  .  بود 
بیـن رفـتـن تـعـادل در عـرضـه و  
تقاضای نیروی کار کشـور مـی  
ــر   ــی ــتــرش چشــمــگ ــه گس تــوان ب
ــی و   ـرزمــیــن مشـاغــل کــاذب، زی
مواردی از این دست اشـاره کـرد  
ـرای   که اساسا ماھیـت شـغـلـی ب

افراد به ھمراه ندارند و فـعـاالن در  
ـرای گـذرانـدن   این بخش صـرفـا ب
ــن   ــامــی ــود و ت امــور روزمــره خ
ـلـی بـه ایـن وادی   معیشت حـداق

شــایــد تــعــداد  .  وارد مــی شــونــد 
افرادی که مشاغل کاذب را بـه  
عنوان شغلی ایـده آل و مـنـاسـب  
بدانند و با عالقـه در ایـن بـخـش  
ــار   ــاشـنـد بسـی فـعـالــیـت داشــتـه ب
انگشت شمار باشد که خـود ایـن  
مسئله نشـان مـی دھـد ورود بـه  
ــل   ــه دلــی ــن عــرصــه صــرفــا ب ای
ــدی از ورود بــه مشــاغــل   ــاامــی ن
ـیـن   رسمی و مـنـاسـب و ھـمـچـن
ـقـاضـای کـار   وجود صدھا ھزار ت

بیکاری پـس از  .  در کشور باشد 
ـیـن در   یک دوره اشتغال  ھـمـچـن

ـبـایـد از نـاپـایـداری   این بـخـش ن
بـخــشــی از مشـاغــل مــوجــود و  
کاھش امنیت شغلی در بسیـاری  
از واحدھا غافل مانـد، چـرا کـه  
این مسئله خود به تنھایی بـاعـث  
ــوجــھــی از   ــابـل ت ــخــش ق خـروج ب
ــان پــس از یــک دوره   کــارجــوی
اشتغال و پیوستـن آنـھـا بـه صـف  

بـاال رفـتـن  .  بیکـاری مـی شـود 
ـیـه، ورود   ھزینه تـامـیـن مـواد اول
ـنـگـاه   تکنولوژی ھای جدید بـه ب
ــه حضــور   ــاز ب ھــا و کــاھــش نــی
فیزیکی افـراد، افـت بـھـره وری  
نیروی کار به دلیل دسـتـمـزدھـای  
پایین، واردات بی رویه کـاالھـای  
ـیـت   ـیـت خـارجـی، فـعـال ـف بی کی
ــیــن و   ــرفــیــت پــای واحــدھــا بــا ظ

غیرفعال بودن بخش قابل توجـھـی  
ـیـل مشـکـالت   از توان تولید به دل
ـنـه   نقدینگی، رشـد جـھـشـی ھـزی
ھای انرژی پس از اجرای فـازاول  
ھدفمندی یارانه ھا و مسائلی از  
این دست عالوه بر دامـن زدن بـه  
ناپایداری مشاغل در بسیـاری از  
واحدھای کشور، بیکاری بخشی  
ـیـز رقـم زده   از شاغالن فعلی را ن

ھـم اکـنـون نــرخ رسـمــی  .   اسـت 
 سـالـه  ٢٩  تا  ١٥ بیکاری جوانان  

 درصد اسـت،  ٣٠  تا  ٢٥ در کشور  
بخش قابل توجھی از این جمعیـت  
ـنـد کـه   متولدین دھه شصت ھست
ـرای ورود بـه بـازار کـار   امروز ب
ـــد  ـــده ان ـــب ش ـل ــ . کشـــور داوط

 )بخشھایی از گزارش مھر (

 :١٠٠ اطالعیه شماره  

 احضار و بازجویی 
خلیل کریمی از رھبران 
 کارگری در شھر سنندج 

 
وحشت جمھوری اسالمی از كارگران را بیـش از ھـر زمـان  
ـتـوان بـه وضـوح شـاھـد بـود  . در آستانه اول مه ھر سال مـی

حكومت به سراغ رھبران و فعالین شنـاخـتـه شـده كـارگـری  
. میرود و تالش میكند از آنھا را از تـدارك اول مـه بـازدارد 

ـنـد و ھـرچـه   ـن ـی ـب كارگران باید ھمین وحشت حكومـت را ب
ـرشـور   وسیعتر اول مه را با اجتماعات و گردھمایـی ھـای پ

ـنـد  ـن ـریـن پـاسـخ بـه ایـن  .  خود برگزار ك ـریـن ت ایـن درخـورت
 . حكومت در برخورد به رھبران كارگری است 

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران خلیل کریمی از رھبران شناخته شده کارگری در شھـر  
ـره ایـن تشـکـل کـارگـری   سنندج و از اعضای ھیات مـدی

 اردیبھشت و در آسـتـانـه روز جـھـانـی کـارگـر  ٨ صبح روز  
توسط اطالعات رژیم اسالمی در این شھر احضـار و مـورد  

ـبـھـشـت  ٩ بازجویی قرار گرفت و قرار اسـت کـه روز    اردی
این بازجـویـی از سـاعـت ھشـت  . مورد محاکمه قرار گیرد 

ـتـی در اداره   ـی صبح این روز  توسـط چـنـدیـن مـامـور امـن
ـتـی   ـی اطالعات شھر سنندج انجام گرفـت و مـامـوریـن امـن
ـرای   رژیم اسالمی با اعالم اینکه وی در حال ھماھنـگـی ب
ـنـدج اسـت،   برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در شھر سـن
ـر قـانـونـی خـوانـدان اتـحـادیـه آزاد   تالش کردند که بـا غـی
کارگران ایران و اتھامات مختلف وی را وادار به استعفـا از  

اما خلیل کریمی عضـویـت در  .  این تشکل کارگری کنند 
ـر بـار ایـن   تشکل کارگری را حق کـارگـران دانسـتـه و زی
ـرگـزاری مـراسـم اول   فشار نرفت  و بر حق کارگران برای ب

ـبـال ایـن  .  ماه مه، روز جھانی کارگر تـاکـیـد گـذاشـت  بـدن
 ظـھـر تـوسـط  ١٢.٣٠ بازجویی خلیل کریـمـی در سـاعـت  

ـتـی جـمـھـوری اسـالمـی بـه شـعـبـه چـھـار   مامورین امنی

ـنـدج   دادیاری دادگاه انقالب جمھوری اسالمی در شـھـر سـن
منتقل و ھمانجا برای او پرونده قضایی تشکـیـل شـد و بـه  

ـبـھـشـت سـاعـت  ٩ وی ابالغ گردید که روز    صـبـح  ٩  اردی
 .جھت محاکمه در این شعبه حاضر باشد 

 
ـنـدج    جمھوری اسالمی از برگزاری اول مه در شـھـرسـن

ھا شھره یـافـتـه و جـایـگـاه مـھـمـی در    که به شھر اول مه 
احضار، بازجـویـی و  .  بزرگداشت این روز مھم دارد، میترسد 

ـیـن   محاکمه خلیل کریمی، نشانـه ای از تـرس آن از چـن
کارگران در مقابـل ایـن  .  رویدادی آنھم در شھر سنندج است 

مردم سنندج الگوھـای خـوبـی از  .  تعرضات خواھند ایستاد 
ھـای سـیـاسـی    مبارزه در دفاع از رھبران کارگری و چـھـره 

 . محبوب خود دارند 
 ٢٠١٣ آوریل  ٢٨   ،  ٩٢   اردیبھشت  ٨ 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 

 Shahla_daneshfar@yahoo.com شھال دانشفر 
  Bahram.Soroush@gmail.comبھرام سروش 

 http://free-them-now.blogspot.com 
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 ویژه اول ماه مه
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
 مناسبت فرا رسیدن روز جھانی کارگر

 زنده باد اول ماه مه روز جھانی کارگر 
با خواست تجدید نظر فـوری در حـداقـل  :   اردیبھشت ٧ 

ـر پـا   مزد و در اعتراض به گرانی، مراسم اول مـاه مـه را ب
. خواھیم داشت اول ماه مه روز جھانی کارگـر در راه اسـت 

ـرای مـا   این روز یک روز بسیار مھـم و سـرنـوشـت سـاز ب
ـراض  .  کارگران است  این روز، روز  به خیـابـان آمـدن و اعـت

ـری اسـت  ـراب . کارگران در سرتاسر جھان به بی عدالتی و ناب
ما نیز در ایران، باید و حق داریم ھمچون کارگـران سـرتـاسـر  
جھان در این روز به خیابانھا بیائیـم و نسـبـت بـه وضـعـیـت  

ـم  نـمـیـشـود کـه ھـر روزه ھـم  .  مشقت بارمان معترض شـوی
ھزینه ھای زندگی چندین برابر شود و ھم با تعیین حـداقـل  
ـیـش   مزدی معادل سه چھار برابر زیر خط فقر، گرسنگـی ب
از پیشی را بر ما تحمیل کنند و ھم سکوت و خـامـوشـی  

ما این سکوت را درسال گذشته با طوماری سی ھـزار  .  را 
ـم   ـی ـراضـی در ھـم شـکـسـت نفری و بر پایی تجمعـاتـی اعـت

امسال ما کارگران ایران در شرایطی به استقبال اول مـاه  ... و 
مه روز جھانی کارگر میرویم  که در آخرین روزھـای سـال  
ـره   ـف گذشته و در حالیکه سبد ھزینه یک خـانـوار چـھـار ن
ـیـون و ھشـتـصـد ھـزار تـومـان اعـالم شـده بـود   ـل یک می
شورایعالی کار دولت جمھوری اسالمی با تصویـب حـداقـل  

 ھزار تومانی نشان داد که نه تنھا انسـان بـودن و  ٤٨٧ مزد  
حق ما کارگران برای برخورداری از یک زندگـی انسـانـی  
برایشان ھیچ معنایی ندارد بلکه در صدد آن ھستند تا بـی  
رحمانه تر از ھر زمانی کل ھزینه ھای بن بست اقتـصـادی  
موجود را که خود مسبب آن بوده اند بر دوش ما کـارگـران  
ـره ھـای خـالـی   ـیـش سـف سر ریز کنند و با چپاول بیش از پ
میلیونھا خانواده کارگری، اقتصاد بحران زده مـوجـود را در  

از  .  راستای تامین منافع اقلیتی ناچیز سر پـا نـگـاه دارنـد 
ـبـوده   سال گذشته به این سو، ماه و فصلی در این مملکت ن
ـیـدا   است که ھزینه ھای زندگی به چندین برابر افـزایـش پ
نکرده باشد، با اینحال ھنوز چـنـد صـبـاحـی از آغـاز سـال  
ـرخـی   جدید نگذشته است که بار دیگر قیمـت گـوشـت و ب
دیگر از اقالم غذایی سر به فلک کشید و از ھـم اکـنـون  
ـرژی و   طرح مربوط به افزایش قیمت نـان و حـامـلـھـای ان
حذف ارز مرجع برای کاالھای وارداتی سرآغاز دیـگـری از  
چندین برابر شدن ھزینه ھای زندگی را در طول ھفته ھـا و  

دولت ھمیشه و در ھر حالی بـھـای  .  ماھھای آینده کلید زد 
ھر کاالیی را که اختیار قیمت گذاری آن بدسـت اش بـوده  
ـبـع آن بـخـش خصـوصـی و   است افزایش داده است و بـه ت
ـیـدی شـان   صاحبان سرمایه نیز قیمت کاالھا و خدمات تـول

ـقـا مـا  .  را باال برده اند  اما زمانی که نوبت به زندگـی و ب
ـنـھـا ھـیـچ   کارگران در این مملکت رسیده است دولت نـه ت
مسئولیتی برای تامین معاش  میلیونھا خانـواده کـارگـری  
برای خود قائل نشده است بلکه بـا ھـر آنـچـه کـه در یـد  
ـنـه ھـای بـحـران   قدرتش  بوده، تالش نـمـوده اسـت تـا ھـزی
ـرون کشـد،   ـی اقتصادی موجود را از گـرده مـا کـارگـران ب
بطوریکه دولت خود راسا با اخذ ارزش افزوده شش درصـدی  
ـره   ـر سـر سـف از ھر آن چیزی که با حداقل مـزد کـنـونـی ب
ھای خالی کارگران قرار میگیرد ھر روزه مشغول چپـاول و  
غارت از این حداقل مزد ناچیز و خـفـت بـار مـا کـارگـران  

ـران  . است  اینان خود بیش از ھمـه مـا کـارگـران و مـردم ای
 ھـزار تـومـانـی مـعـادل اجـاره  ٤٨٧ میدانند که حداقل مزد  

بھای آلونکی در فقیر نشین ترین محالت مراکـز اسـتـانـھـا  
ـریـن   ـبـانـه ت ـری ـیـسـت امـا بـا عـوامـف در سراسر کشور نیـز ن
ـر   اشکالی، قانونی را که خود وضع کرده اند و می بـایـد ب
ـر پـا   ـنـد زی ـیـن کـن اساس آن حداقل مزد کـارگـران را تـعـی
ـراض   میگذارند و آنجا نیز که ما کـارگـران دسـت بـه اعـت
ـر پـایـی   میزنیم و ھمچون کارگران سرتاسر جھان در صـدد ب
ـر   تجمعات خیابانی در اعتراض به وضعیت مصیبت بارمان ب
ـیـش   می آئیم، قانون و ھزار و یک مصـلـحـت دیـگـر را پ
میکشند تا ما کارگران به ھر درجه از فقـر و گـرسـنـگـی  

ـرای مـا  .  که منافع شان ایجاب میکند تن در دھیـم  امـا ب
کارگران ھیچ مصلحتی باالتر از تامین معیشت مـان کـه  

ما در سال گـذشـتـه بـا  .  عین شرافت مان است وجود ندارد 
جمع آوری طوماری اعتراضی در سطحی سـراسـری نشـان  
دادیم که میتوانیم دست در دست ھـم نسـبـت بـه وضـعـیـت  

نشان دادیم که دیگـر تـحـمـل  .  مشقت بارمان معترض شویم 
ـریـز   ـب وضعیت موجود را نداریم، نشان دادیم کاسه صبرمـان ل
شده است و دیگر حاضر نیستیم بیش از آنچه کـه تـاکـنـون  
ـبـاھـی زنـدگـی   تن به فقر و فالکت سپرده ایم نظـاره گـر ت

ـردیـد  شـرایـط  .  خود و خانواده ھایمان شویم  بدون ذره ای ت
ـریـن شـرایـطـی اسـت کـه مـا   حاضر یکی از مصیبت بـارت
ـقـه ای در طـی سـی سـال   کارگران ایران بـطـور بـی سـاب

شیرازه ھای ھیچ جامـعـه ای  .  گذشته با آن مواجه بوده ایم 
ـر روی پـایـه ای کـه امـروزه مـا   ـیـا ب در ھـیـچ جـای دن
ـرار   ـر روی آن ق کارگران و مردم ایران به لحاظ معیشتـی ب
ـرا بـایـد دولـت و دسـت   ـن ـیـسـت، ای گرفته ایم قـابـل دوام ن
اندرکاران حکومتی بدانند و نیز بدانند کـه دیـگـر ذره ای  
تحمل برای ما کارگران جھت تداوم وضـعـیـت مشـقـت بـار  

کارگران و ھمکاران در سـراسـر  .    کنونی باقی نمانده است 
. اینک اول ماه مه روز جھانی کارگر در راه اسـت !   کشور 

ـرای مـا   این روز یک روز بسیار مھـم و سـرنـوشـت سـاز ب
ـراض  .  کارگران است  این روز، روز  به خیـابـان آمـدن و اعـت

ـری اسـت  ـراب . کارگران در سرتاسر جھان به بی عدالتی و ناب
ما نیز در ایران، باید و حق داریم ھمچون کارگـران سـرتـاسـر  
جھان در این روز به خیابانھا بیائیـم و نسـبـت بـه وضـعـیـت  

ـم  نـمـیـشـود کـه ھـر روزه ھـم  .  مشقت بارمان معترض شـوی
ھزینه ھای زندگی چندین برابر شود و ھم با تعیین حـداقـل  
ـیـش   مزدی معادل سه چھار برابر زیر خط فقر، گرسنگـی ب
از پیشی را بر ما تحمیل کنند و ھم سکوت و خـامـوشـی  

ما این سکوت را درسال گذشته با طوماری سی ھـزار  .  را 
ـم و بـه   ـی نفری و بر پایی تجمعاتی اعتراضی در ھم شکست
یقین اینک نیز قادریم در دفاع از زندگـی و شـرافـت مـان  

اول ماه مـه امسـال  .  دست به اعتراضات گسترده تری بزنیم 
ـیـن روزی خـواھـد بـود، روز   ـران چـن برای ما کـارگـران ای
ـراض بـه حـداقـل مـزد   اعتراض به تورم و گرانی و روز اعـت

زنده باد اول مـاه  . مصوب با خواست تجدید نظر فوری در آن 
ـران    –مه   زنده باد ھمبستگی و اتحاد سراسری کارگـران ای

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

پیش بسوی برگزاری مراسم روز جھانی 
سندیکای کارگران خبازی ھای  -کارگر

سندیکای کارگران  -شھر سنندج و حومه 
 خبازی ھای مریوان و سروآباد 

روز  ( یازدھم اردیبھشت مصادف اسـت بـا اول مـاه مـه  
، روزی که کارگـران آمـریـکـایـی در سـال  ) جھانی کارگر 

 به پا خواستند و خواھان برسمیت شناخته شدن حقـوق  ١٨٨٦ 
انسانی خود شدند که متـاسـفـانـه آمـاج تـھـاجـم وحشـیـانـه  

ـنـد  ـت از  .  سرمایه داران و حامیان سرمایه درآمریکا قرار گـرف
ـقـاتـی خـود ھـر   آن زمان تاکنون کارگران بنا به خصلت طـب
ساله و در سراسر جھان این روز را گرامی مـی دارنـد و آن  

در ایـن روز  .  را نماد مبارزات طبقاتی خود قرار می دھـنـد 
کارگران که اکثریت جامعه بشری را تشکیل مـی دھـنـد،  
علیه تمامی نابرابری ھای اجتماعی ھم صدا با ھـم فـریـاد  
ـثـمـار انسـان از انسـان   ـر افـتـادن اسـت می زنند و خواھـان ب

کارگرانی که برای زنده ماندن چیزی جـز فـروش  .  ھستند 
نیروی کارشان را در قبال اندک مزدی ندارنـد، در حـالـی  
ـیـد مـی   که تمامی ثروت و سامان این کره خاکـی را تـول

ـرنـد  امسـال مـا  .  کنند در شرایط بس اسفباری بسـر مـی ب
ـبـال روز جـھـانـی   ـق کارگران ایران نیز در شـرایـطـی بـه اسـت
ـیـکـاری، اخـراج سـازی ھـای   کارگر می رویم که تورم، ب
ـر و دھـھـا و   گسترده، دستمزدھای چندین برابر زیر خط فـق
صدھا معضل دیگر زندگی کارگران و خانـواده ھـایشـان را  
ـیـز ایـن   به ورطه سراشیبی انـداخـتـه اسـت و روز بـه روز ن

ھمبستگی کـارگـری،  !! کارگران . فشارھا افزایش می آبد 
ـقـاتـی   ضرورتی است برخاسته از ھستـی و مـوجـودیـت طـب
ـم   کارگران، چرا که کارگران در سـراسـر جـھـان تـحـت سـت
واحدی قرار دارند، توسط طبقه واحدی استثمار مـی شـونـد  
و اھداف و منافع آنھا در سراسر جھان مشترک انـد ھـمـان  
ـیـده   ـن گونه که منافع سرمایه داری در سراسر جھان در ھم ت
شده و سرمایه داری جھانی با اینکه فرھنگ ھا، زبان ھـا  
و ملیت ھای متفاوت دارند، ھیچ گـاه مـنـافـع مشـتـرک  
شان را فراموش نمی کنند و خود را یک خانـواده بـزرگ  
ـر کـارگـران و   ـیـشـت ـثـمـار ھـر چـه ب می دانند و برای اسـت
پایمالی حقوق آنھا و برای اینکه منافع خود را در مـقـابـل  
ھم نبینند سازمان ھا و نھادھـای تـجـارت جـھـانـی درسـت  

ـنـدج و  .  می کنند  به ھمین خاطر ما کارگران خباز در سـن
مریوان در راستای ھمبستگی و اتحاد طبقاتی خود امسـال  
طی بیانیه ای مشترک ضمن تبریـک ایـن روز بـه آحـاد  
ـر انسـانـی   مردم زحمتکش؛ نسبت به معیشت اسفبار و غـی
ـرض   کارگران بطور عام و کارگران خباز بـطـور اخـص مـعـت

ــم  ــی ــت ــبــات خــود ھس ــاق مــطــال ــق .     ١ .  بــوده و خــواھــان اح
برسمیت شناخته شدن روز جھـانـی کـارگـر بـه عـنـوان روز  
تعطیل رسمی در ایران و برپایی مراسم ھای ایـن روز بـطـور  

  ٤٨٧ ما کارگران خباز، تعیین حداقل دستـمـزد  .  ٢ . مستقل 
ھزار تومان برای کارگران را توھین به شان کـارگـران مـی  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـیـن حـداقـل   دانیم و خواھان لغو جلسات سه جانبه برای تـعـی
ــم  ــی ــت ــاز افــزایــش  .  ٣ .  دســتــمــزدھــا ھس ــب ــران خ مــا کــارگ

ـر   ـیـمـت نـان غـی دستمزدھای خود را بر اساس گران شـدن ق
ـر   قانونی دانسته و خواستار احتـسـاب دسـتـمـزدھـای خـود ب

ـم  مـا خـواھـان  .  ٤ .  اساس تورم واقعی در کشور می بـاشـی
ـرای   اجرایی کردن کامل قانون مشاغل سخت و زیان آور، ب
کلیه کارگران شاغل در این صنف می باشیم و خـواسـتـار  
آن ھستیم تا کارگران خباز از بازنشستگی پیـش از مـوعـد  

ما خواھان امنیت شغلی کـارگـران در  . ٥ . بھره مند گردند 
ما کارگران خـبـاز   .  ٦ .کارگاھھای زیر پنج نفر می باشیم 

الیحه اصالحیه قانون کار را حمله ای آشکار به مـعـیـشـت  
کارگران می دانیـم و خـواسـتـار عـدم اجـرای ایـن الیـحـه  

ـم  ـی ـقـل  .  ٧ .  ھست مـا کـارگـران خـبـاز تشـکـل ھـای مسـت
کارگری را حق قانونی خود می دانیم و خواستار برسـمـیـت  
شناخته شدن تشکالت مستقـل کـارگـری از طـرف دولـت  

ما کارگران خباز ھر گونه اھـانـت بـه کـرامـت  .  ٨ . ھستیم 
ـم   ـی انسان علی الخصوص زنان را در جامعه محکوم می کن
ـرای زن و مـرد در   و خواستار احتساب حقوق مـتـسـاوی ب

ما ضمن محکوم کردن کـار کـودکـان  .   ٩ . جامعه ھستیم 
ـر انسـانـی در اجـتـمـاع   خواھان برچیده شدن ایـن عـمـل غـی

مدیریت درمان تامـیـن اجـتـمـاعـی اسـتـان بـه  .  ١٠ . ھستیم 
ـرای   ـرار بـود ب   ١٣ وعده خود وفا کند ودرمانگاھی کـه ق

ھزار بیمه شده اصلی شھرستانھای مریوان وسـروآبـاد احـداث  
ـقـاتـی  . کند را عملی کند  زنده بـاد روز ھـمـبـسـتـگـی طـب
 سـنـدیـکـای کـارگـران خـبـازی  ١٣٩٢ کارگران اردیبھشت  

ھای شھر سنندج و حومه   سندیکـای کـارگـران خـبـازی  
 ھای مریوان و سروآباد 

 
بیانیه اتحاد بین المللی به مناسبت اول مه 

٢٠١٣ 
 در سالی که گذشت ھمزمان با تدوام بـحـران جـھـانـی  
سرمایه داری، شاھد تعمیق و ھر چه گسترده شدن سیـاسـت  
ھای ریاضت اقتصادی و حمله به دسـتـاوردھـای کـارگـران  

در اتـحـادیـه  .   در سراسر جھان از جمله در جھان غرب بودیم 
اروپا، سرمایه داری یونان برای پنجمـیـن سـال مـتـوالـی بـه  

در ایـن کشـور از اغـاز بـحـران  .  رشد منفی خود ادامه داد 
ـیـکـار شـده انـد،   اقتصادی تا کنون میلیون ھا نفر از کار ب

.  درصـد رسـیـده اسـت ٢٧ نرخ رسمی بیکاری به بیـش از  
ـیـکـار اسـت  ـر ب در  .   یعنی از ھر سه نفر واجد کار یک نف

ھمان حال کاھش دستمزد کسانی که ھنوز بر سـر کـارنـد،  
کاھش شدید خـدمـات اجـتـمـاعـی و  .  ھمچنان ادامه  دارد 

رفاھی، اکثریت بزرگی از مردم یونان را به آستانه فـالکـت  
ـیـکـاری  .  رانده است  در اسپانیای بحران زده نیز نرخ رسمی ب

ـر  ٦  درصد رسیده و تعداد بیکاران از مرز  ٢٧ به   ـف ـیـون ن ـل  می
ـیـن  .  گذشته است  ـیـکـاری ب طبق آمارھای رسمی در صد ب

ـیـش از   ـتـصـاد  .    در صـد رسـیـده اسـت ٥٠ جوانان بـه ب اق
انگلستان برای چندمین سال متوالی با رکود روبرو بـوده، و  
ـر افـزایـش   ـف ـیـون ن ـل تعداد بیکاران این کشور به دو و نیم می

 تـاکـنـون  ٢٠٠٧ از آغاز بحران در اواخـر سـال  .  یافته است 
دستمزدھای واقعی در این کشور رسال سیر نـزولـی داشـتـه  

در حالی که نرخ رسمی  تـورم  از سـوی بـانـک  .   است 
 درصد اعالم شده ، حداقل دستمـزد، تـوسـط  ٢  / ٩ مرکزی   

اقتصاد فرانسه ایـن  .  دولت،  تنھا یک درصد افزایش یافت 

ـیـش از     ٥/٣ دومین اقتصاد منطقه یورو زمین گیر شده و ب
در یـک کـالم   .   میلیون نفر به بیکاری محکوم شـده انـد 

اقتصاد منقطه پولی  یورو و اتحادیه اروپا در رکـود دسـت  
ـتـصـادی،  .  و پا می زند  در مواجھه بـا رکـود و بـحـران اق

طبقات حاکم، تقریبا در ھمه کشورھا، بـا تـداوم و تشـدیـد  
سیاست ریاضت اقتصادی، یعنی خصوصی سازی، کاھـش  
ـرده، و حـمـلـه بـه خـدمـات   دستمزدھا، بیکارسازیھای گست
رفاھی و اجتماعی  با ھمـه تـوان در تـالش انـد کـه بـار  
ـقـه کـارگـر و   بحران اقصادی سرمایه داری را  بر دوش طب

ـرار دھـنـد  در اروپـای  .   محروم ترین الیه ھای اجتماعـی ق
ـقـایـای دولـت رفـاه و ھـمـه   ـنـاوی ب شمالی و در اسکـانـدی
ـقـه   دستاورد رفاھی که نـاشـی از دھـھـا سـال مـبـارزه طـب
کارگر بوده،  مورد ھجوم قرار گرفته و در معرض نـابـودی  

ـیـن ضـدکـارگـری  .  است  در مواردی حتی با تصویـب قـوان
ـرش تشـکـالت   عمال موانع جدی بر سر راه ایـجـاد و گسـت

از جمله میتوان به تصـویـب قـانـون  .   کارگری قرار داده اند 
در ایالت میشیگان امـریـکـا اشـاره  "  حق کار " ضدکارگری  

ـیـز بـه   کرد که امکان تعمیم آن به ایالـت ھـای دیـگـر و ن
ھمه اینھا به واقـع  بـه مـعـنـای اعـالم  .  کانادا وجود دارد 

ـقـه   جنگ آشکار طبقاتی از سوی طبقات حاکم علیـه طـب
ـرش  .   کارگر است  ـیـن شـاھـد گسـت در سال گذشته ھمچـن

ـم  .  ابعاد سرکوب علیه کارگران و فعالیـن کـارگـری  بـودی
یک نمونه به شدت وحشیانه و جـنـایـت کـارانـه آن را در  

ـیـس تـا  .   اگوست سال گذشته در آفریقای جنوبی دیدیم  ـل پ
دندان مسلح آفریقای جنوبی در برنامه ای از پیش تـدارک  
ـتـی، بـه کـارگـران   دیده شده به دستور مقامـات بـاالی دول
ـرد و بـه روی    اعتصابی معادن پالتین ماریـکـانـا ھـجـوم ب

دھھا معـدن چـی در ایـن کشـتـار  .   کارگران آتش گشود 
ـیـز بـه مـنـظـور  .   وحشیانه قتل عام شدند  بعد از قتل عام ن

سرپوش نھادن بر ابعاد جنـایـت و شـکـسـت دادن کـارگـران  
ـیـن کـارگـری مـورد   اعتصابی، شاھدان این کشتار و فعـال

این کشـتـار وحشـیـانـه  .  تھدید و پیگرد قانونی قرار گرفتند 
ـقـای جـنـوبـی   نشان داد، که اگر چه رژیم  آپارتاید در آفـری
برافتاد، اما بدلیل بقاء و حـفـظ سـرمـایـه داری، کـارگـران  
ھمچنان و به شدت استثمار و سرکوب می شونـد و آنـگـاه  
نیز که برای رسیدن به حقوق اولیه خود دست به اعـتـصـاب  
ـروھـای سـرکـوبـگـر دولـت   ـی و اعتراض می زنند توسـط  ن

ـتـل عـام مـعـدنـچـیـان  .   سرمایه داری به قتل می رسنـد  ق
افریقای جنوبی یک بار دیگـر نشـان داد در چـھـارچـوب  
مناسبات استثمارگرانه  سرمایه داری،  کـارگـران و مـردم  
محروم جھان به آزادی و برابری واقعـی و بـه زنـدگـی ای  

امـا جـنـایـت  .   که در شان انسان باشد دست نخواھند یافت 
سرمایه داری و دولت ھـای حـامـی ایـن نـظـام، فـقـط بـه  
. سرکوب و کشتار مستقیم کـارگـران مـحـدود نـمـی شـود 

سالی که گذشت باز ھم  شاھد تداوم کشتـار کـارگـران از  
بنگالدش و پاکستان تا دیگر نقاط جھان در کوره ھای آدم  

سرمایـه  .  سوزی بودیم که نامش را محیط کار گذاشته اند 
داران به ویژه در حوزه ھای فوق ارزان نیروی کار بـا دولـت  
ھایی که جان کارگران برایشان کمترین اھمیتی نـدارد، در  
ـیـه    ـر پـا گـذاشـتـن حـقـوق اول ولع  کسب سود بیشتر، با زی
کارگران، و عدم رعایت  حـداقـل اسـتـانـداردھـای ایـمـنـی  
محیـط کـار، مـوجـبـات کشـتـار عـمـومـی کـارگـران در  

آمارھـا  .  کارخانه ھا و محیط ھای کار را فراھم می آورند 

ـیـون   ـل نشان میدھد که بطور متوسط ھر سال بیش از دو مـی
ـیـمـاری ھـای   ـیـل حـوادث و ب زن و مرد، جان خود را به دل

کارگران جھـان، بـطـور  .   مرتبط با کار، از دست می دھند 
 میلیون حـوادث نـاشـی از  ٢٧٠ متوسط  ھر سال با بیش از  

ـیـه یـک کـارگـر در  ١٥ در ھـر  . کار   روبرو ھستند   ثـان
ـر کـار و یـا  ٦٠٠٠ جھان، و یا  ـر اث  کـارگـر در ھـر روز، ب

. حوادث ناشی از کار، جان خـود را از دسـت مـی دھـنـد 
تعداد کسانی که در اثر حوادث ناشی از کار جان خـود را  
از دست میدھند از تـعـداد کسـانـی کـه در جـبـھـه ھـای  

اما  جنـایـت  .  جنگ  کشته می شوند، بمراتب بیشتر است 
ھای سرمایه داری جھانی و دولت ھا ی آن به ھـمـیـن جـا  

ـری  . خالصه نمی شود  سیاست ھای جنگ طلبانه و درگـی
ـلـف جـھـان و از جـمـلـه در   ھای نظامی در بخشھای مخت
ـنـاک از   منطقه خاورمیانه، ھـر سـالـه صـحـنـه ھـای ھـول
کشتار عمومی می آفریند؛ صـحـنـه ھـایـی  کـه در آن  
ـرنـظـامـی سـالخـی و   کودکان، سالمندان و زنان و مردان غی
ـبـی ھـا و   تکه تکه می شوند؛ و ھمـه  ایـن جـنـگ طـل
جنگ افروزی ھا از سوی قدرت ھـای سـرمـایـه داری و  

ـرای  " رسانه ھای مـزدور آنـان بـطـور بـی شـرمـانـه   ـرد ب ـب ن
ـرانـه و  " و  "  آزادی "  و  "  دمکراسـی  ـیـشـگـی دخـالـت ھـای پ

سـرمـایـه داری  .  نام می گیرد و توجیه مـی شـود "  انسانی 
جھانی در ھمان حال اصلی تریـن عـامـل تـخـریـب مـحـیـط  

آلودگی ھوا، آلودگی دریاھا و رودخـانـه ھـا،  .   زیست است 
ـتـه    -تخریب جنگل ھا و مراتع و گرمایش زمین،   کـه گـف

می شود باعث خشک سالی ھا در مناطقی و باران ھـای  
ـران گـر در   ـقـه و وی غیر موسمی و سیالب ھـای بـی سـاب

آینده انسان و دیگر موجـودات زنـده در    -مناطق دیگر است 
ـرار داده اسـت  در  .    کره زمین را در معرض خطر جـدی ق

سالی که گذشت در ایران نیز شاھد تشدیـد مصـائـب فـوق  
ـران  .  به اشکال گوناگون بودیم  سرکوب علیه طبقه کارگر ای

. و حمله  به سطح زندگی و معیشت کارگران تشـدیـد شـد 
با وجود بی حقوقی مطلق طبقه کارگر ایران، از جمله عـدم  
ـم جـمـھـوری   ـقـل و اعـتـصـاب، رژی حق ایجاد تشکل مسـت
ـنـد   ـم ب ـی ـیـن ن اسالمی ایران تصمیم گرفت کـه ھـمـان قـوان
خودش را نیز به زیان کارگران و برای تحمیل بـی حـقـوقـی  

نمونه بارز آن پیشنھاد تغییر الیحـه قـانـون  .  بیشتر تغییر دھد 
کار است که امنیت شغلی کارگران را باز ھم بیشتر مـورد  
ـر   ـیـشـت ـثـمـار ب ھجوم قرار می دھد و به کارفرمایان در اسـت
ـری   کارگران و اخراج دل بخواھی آنان قدرت به مراتب بیشـت

فعالین کارگری ھمچنان در زندان بسر مـی  .    می بخشد 
ـیـن کـارگـری   برند و در سال گذشته تعداد دیگری از فـعـال

تـجـمـع ھـا و  .   به جمع  کارگران زندانی اضـافـه شـد نـد 
ـرار   ـری ق ـیـشـت تشکـل ھـای کـارگـری مـورد سـرکـوب ب

ـرای کـمـک  .  گرفتند  مجمع عمومی کمیته ھماھنگی ب
به ایجاد تشکل ھای کارگری در ماه ژوثن در کرج مـورد  

ـر تـعـدادی  . ھجوم وحشیانه قرار گرفت  در ھفتـه ھـای اخـی
ـر و زنـدانـی   دیگر از فعالین کارگری در کردستان دستـگـی
ـیـب، اذیـت و   ـق شدند و بطور کلی صد ھا کارگر مورد تـع

عدم پرداخت دستـمـزد ھـا  .  آزار و نیز شکنجه واقع شده ا ند 
ـرش یـافـت  .  توسط کارفرمـایـان ھـمـچـنـان ادامـه و گسـت

تـعـداد قـابـل  .  کارفرمایان به سادگی دستمزد دزدی کردند 
توجھی از کارگران ماھھا و در پاره ای موارد بین یک تـا  
دو سال  است که دستمزد و مزایای شان را دریافت نـکـرده  
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بحران اقتصادی در کشور و رکود در اکثر واحد ھـای  .  اند 
ـر   ـیـن ت تولیدی تشدید شده و بسیاری از مراکز تولیدی پـای

امنیت شـغـلـی  .  از ظرفیت  تولیدی خود فعالیت می کنند 
ـرار دارد  ایـن در  .  میلیون ھا کارگر در معرض خطر جدی ق

ـرار داد  ٩٠  تا  ٨٠ شرایطی  است که     درصد کارگران با ق
ـر   ـیـت شـغـلـی واقـعـی ب موقت به کار مشغولند و از امـن

ـنـه شـده  .   خوردار نیستند  بیکاری گسترده و میلیونی نھادی
طـبـق  .  وبه یک بالی مزمن اجتماعی تبدیـل شـده اسـت  

ـرخ   ـیـکـارنـد و ن ـران ب آمارھای دولتی سه میلیون نفر در ای
ـیـن      ٢٥  سـال بـه  ٢٤  تـا  ١٥ بیکاری در میان جمعیت ب

ـرده  .  درصد رسیده است   آمار و ارقام واقعی اما بسیار گسـت
فقر و فـالکـت تـحـمـیـل شـده بـه  .  تر از آمار رسمی است 

ـیـن   کارگران و بطور کلی اکثریت مردم ایران  و شکـاف  ب
اقلیت  ثروتمند و اکثریت مردم  بـه  حـدی اسـت کـه در  

ـیـون  .   تاریخ سی و چند سال اخیر سابقه  نداشته اسـت  ـل مـی
ھا خانواده به زیر خط فقر مطلق کشیده شده اند و از عـھـده  

در حـالـی  .   تامین ابتدایی ترین نیازھای خود بر نمی آینـد 
 در صـدی اعـالم   ٣٢ که آمار دولتی، تورم  سال گذشته را  
ـیـش از   در  .  درصـد  اسـت ٥٠ کرده ، تورم واقعی  بسیار ب

ـنـدگـان   ھمین شرایط  شورای عالی کـار مـرکـب از نـمـای
کارفرماھا، دولت و نمایندگان کانون شورای ھـا اسـالمـی  

ـم    –کار    -این تشکل دولتی  ضد کارگر و وابسته به رژی
 را بـی  ٩٢ در اسفند سال گذشته  حـداقـل دسـتـمـزد سـال  

ـر  ٤٨٧ شرمانه    ھزار تومان تعیین کرد در حالی که خط فـق
تشـدیـد  .  حداقل یک و نیم میلیون تومان در ماه می بـاشـد 

ـقـان از یـک طـرف و تـداوم   سرکوب سیـاسـی و جـو خـف
ـیـجـه   ـت ـتـصـادی و در ن سیاست ھـای ریـاضـت کشـی اق
گسترش بیشتر فقر و فالکت و  شیوع انـواع  نـاھـنـجـاری  
ھای اجتماعی از طرف دیگر، و در ھمان حال  وجـود انـواع   
ـرده مـالـی و   باند ھای مافیایی اقتصـادی و فسـاد گسـت
اداری، عمال شرایط زندگی را برای اکثریت مردم  طـاقـت  

 .فرسا و تحمل ناپذیر کرده است  
ـران تـوسـط دولـت   ـتـصـادی ای ـم اق از سوی دیگر تـحـری
ـر وخـامـت اوضـاع افـزوده اسـت  .  آمریکا و متحـدیـن آن، ب

افزایش سرسام آور دارو و مواد غذایی یکی از عوارض ایـن  
اما ھمه اینھا را کـه  .   سیاست اقتصادی ضد انسانی است 

در مـقـابـل ایـن  .  بر شمردیم تمام واقعیت جھان امروز نیسـت 
ھجوم گسترده به سطع معیشت و زندگی کارگران و مـردم  
محروم ، ھمه جا مقاومت و مبـارزه در اشـکـال گـونـاگـون  

در اروپا، اعتصاب ھـا ی عـمـومـی، و  . وجود داشته است 
تظاھرات ھای بزرگ کارگری در یونان و اسپانیا،  نـمـونـه  
ـقـه کـارگـر و مـردم بـه ھـجـوم   ھای برجسته واکـنـش طـب

کشتار معدنچـیـان اعـتـصـابـی تـوسـط   . بوژوازی بوده است 
رژیم آدمکش آفریقای جنونی،  باعث اعتراضات وسـیـع در  

ـقـاط جـھـان شـد  دولـت  .  آفریقای جنوبی و نیز در اقصـی ن
افریقای جنوبی و صاحبان معادن،  اعتصاب معدنچـیـان را  
ــصــاب و   ــت ــداوم اع ــد، امــا ت ــاســخ دادن ــا اتــش و خــون پ ب
ھمبستگی جھانی با معدنچیان اعتصابی بـاعـث شـد کـه  
ـنـد و    آنان بـه بـخـشـی از خـواسـتـه ھـای خـود دسـت یـاب

 درصـدی دسـتـمـزد ھـا  ٢٠ کارفرما ھا مجبور به افزایش   
کشتار کارگران در آتش سوزی کارگاه نساجی در  .   شدند 

ـرای   ـرده ب بنگالدش اعتراضات اجـتـمـاعـی و فشـار گسـت
اقدامات قانونی را   به دنبال داشت و کماکان کارزارھـای  

ـنـگـالدش   بین المللی علیه وضعیت فاجعه بار کارگران در ب
ـتـصـادی  . فعال می باشند  در تقابل  با سیاست ریـاضـت اق

انواع  گوناگون جنبش ھای اجتماعی و تحرکات رادیـکـال  
. در خیابانھای جھان ودرمحیط ھای کـار صـورت گـرفـت 

ـروھـای   ـی کارگران و تشـکـالت کـارگـری، سـازمـانـھـا و ن
ـرض،  تـوحـش شـرکـت ھـا و دولـت ھـای   مترقی و معـت
ـبـانـه آنـھـا را بـه   سرمایه داری و سیاست ھای جنگ طـل

ـران بـا وجـود تـمـام سـرکـوب ھـا،  .  چالش کشـیـدنـد  در ای
. کارگران و فعـال کـارگـری کـمـاکـان مـقـاومـت کـردنـد 

اعتراضات و مبارزه کارگران به شیوه و اشکال مختلـف، از  
اعتصاب گرفته  تا تجمع  و تظاھرات در مقابل نـھـادھـای  
ـرای افـزایـش دسـتـمـزد ھـا ادامـه   دولتی تا تھیه طومـار ب

ـیـن  .   یافت  ـیـگـرد قـانـونـی و حـبـس  فـعـال دستگیری، پ
کارگری توسط  رژیم، نه تنھا  باعث مـرعـوب شـدن انـان  
ـر شـده   ـنـد ت نشده  بلکه بیان، نقد، و اعتراض انھا  تیـز و ت

ـقـه مـا ھـنـوز و  .   است  ـم کـه طـب ـی با این وجـود مـی دان
کماکان غول خفته ای است که سرمایه داری تـمـام ھـم و  
غمش آن است که این غول از جا بر نخیزد و تـوفـان بـه پـا  
نکند؛ و میدانیم که جنبش کارگـری جـھـانـی بـا انـواع و  
ـروسـت کـه   اقسام موانع عملی و نظری از درون و بیرون روب
ـرده سـرمـایـه   بدون پرداختن به انھا  نمی تواند ھـجـوم گسـت
ـر دارد  .  داری را خنثی کند و به سوی اھداف خویش گام ب

ـیـن   اتحاد بین المللی به عنوان یک کارزار ھمـبـسـتـگـی ب
المللی کارگـری، در آسـتـانـه اول مـاه مـه، روز جـھـانـی  
کارگر، با اعتماد و اطمینان بـه درسـتـی اھـداف خـود در  
حمایت از طبقه کارگر ایران و نیز در تقویـت ھـمـبـسـتـگـی  
جھانی کارگری، در سال پیش رو کماکان بـا  تـمـام تـوان  

ـرغـم نشـیـب و  .   تالش خواھد کرد  ـی جنبش کـارگـری عـل
فرازھایش ھمچنان بزرگترین و عظیم ترین جنبش اجتمـاعـی  

ـبـش  .  در جھان است  ما خود را بخش کوچکی از ایـن جـن
می دانیم و در پیشروی آن بـه سـوی اھـداف اش کـه بـه  
چالش کشیدن و سرنگونی سرمـایـه داری جـھـانـی اسـت،  

زنده باد روز جھانی کارگر زنـده  .     ادای سھم خواھیم کرد 
ـیـن   ـقـه کـارگـر اتـحـاد ب باد اتحاد و ھمبستگی جھانی طب

ـران     ٢٠١٣  آوریـل  ٢٧ المللی در حمایت از کارگـران در ای
 ١٣٩٢ ھفتم اردیبھشت ماه 

  
اول ماه مه یازده :  شاپور احسانی راد

 روزاعتراض متحدانه ٩٢اردیبھشت 
 کارگران برای افزایش دستمزدھا

 اول ماه مه یازده اردیبـھـشـت درسـراسـرجـھـان روزجشـن  
شادی و پایکوبی کارگران، روزاتحاد وھمبستگی طبقـاتـی  
ـیـه نـظـام   جھانی کارگران و روزاعتراض و کیفر خواست عـل

در ایران بیش از سـی سـال از یـورش  .   سرمایه داری است 
ـقـالب   نظام سرمایه داری به شوراھای کارگری که از دل ان

در ایـن مـدت در طـول ھشـت سـال  .  بر آمدند میگذرد ٥٧ 
جنگ دستمزد ما کارگران را منـجـمـد کـردنـد و بـا رواج  
قراردادھـای اسـارت بـار مـوقـت سـالـھـاسـت بـا تـعـرضـی  
حریصانه، کار و معاش و زندگی فردی و اجتماعی مـا را  

ـثـمـار شـدیـد،  .  به نابودی کشانده اند  ـر، اسـت ـی توھیـن، تـحـق
بیکاری، اخراج، سرکوب و بگیر و ببند کارگران مـتـعـرض  
به شرایط ھر روزه ما تبدیل شـده اسـت امـا مـا کـارگـران  
ـم  ـم نشـده ای ـی ـم و ھـرگـز تسـل . روی پای خـود ایسـتـاده ای

جوھرکشمکش طبقاتی این قوه محرکه تاریخ بـا  سـوخـت  
وسازخود، شعله ھای امید به زند گی و رھایـی را ھـر دم  
ـبـت بـار   برای ما فروزانتر بر  افروخته و کوره شرایـط مصـی
سی سال گذشته  اگرچه ما را الغر اما چاالک و آبـدیـده  
کرده است و در این سالھا بویژه از دھه ھشتاد بـه ایـن سـو  
ـر عـمـق و دامـنـه تـجـمـعـات و اعـتـصـابـات و   ھر روزه ب

امسـال شـورای  .   اعتراضات کارگـری افـزوده شـده اسـت 
عالی کار به غیر قانونی ترین شکلی با زیر پـا گـذاشـتـن  

 قانون کار و بـا نـا دیـده انـگـاشـتـن تـورم واقـعـا  ٤١ ماد ه  
ـتـمـنـدانـه یـک خـانـوار   ـره،  ٤ موجود و حق حیات شـراف ـف  ن

زندگی و معیشت  میلیونھا خانواده کارگری را بـطـور بـی  
سابقه ای در معرض تباھی قرار داد وشـاخـص فـالکـت را  

ازنـظـر مـا ایـن مصـوبـه  .    درصـد رسـانـد ٤٥ به بیـش از  
ھیچگونه توجیه اقتصادی و اجتماعی و قـانـونـی نـدارد و  
فقط منفعت طلبی  و تخلف مـجـریـان حـامـی سـرمـایـه و  
دشمنی آنھا را به طبقه کارگر نشان میدھد مجریـانـی کـه  
خود قانون را دور زدند و تخـلـف کـردنـد و دغـلـکـارانـه بـه  

)  دیوان عـدالـت اداری (کارگران توصیه می کنند به قانون  
شکایت کنید ما کـارگـران خـواھـان مـحـاکـمـه مـجـریـان  
متخلف، لغو مصوبه حداقل مزد و بـه رسـمـیـت شـنـاخـتـن  
ـرای   یک میلیون و پانصد ھزارتومان بعنوان حـداقـل مـزد ب

ـم  ـی ـلـی از رفـاه ھسـت مـا کـارگـران و  .  برخورداری از حداق
خانواده ھایمان مطلقا نمی توانیم درشرایطی که ھزینه ھـای  
زندگی  بیش از شش برابر افـزایـش یـافـتـه ومـوج گـرانـی  
رسمی وغیر رسمی بطور  تصـاعـدی در حـال بـاال رفـتـن  
ـم و خـامـوش   ـی است با این دستمزدھا زندگی را تحمل کـن

ـیـصـال و  .  بمانیم  اکنون برای ما کارگرانی که به علت است
درماندگی برای گذران زندگی ھـر روزه صـد دفـعـه مـی  

 رنگ وبـوی تـازه  ٩٢ میریم و زنده میشویم یازده اردیبھشت  
ـران اول مـاه مـه گـرامـی  . ای دارد  برای مـا کـارگـران ای

داشت یک خاطره یا بـزرگـداشـت یـک رویـداد تـاریـخـی  
ـیـسـت  زمـان عـمـل اسـت، روز بـه مـیـدان آمــدن  .  صـرف ن

ـر   کارگران به خیابانھاست و روز نـمـایـش مصـمـمـانـه  و پ
ـردن   ـیـن ب قدرت ما بعنوان یک نیروی اجتماعی برای از ب

در این  روز باید کارگران به خـیـابـانـھـا  .  اختالف طبقاتیست 
ـبـات   بیایند و  این روز را به روزی بزرگ برای تحقق مطـال

ـرشـکـوه بـا  . خود بدل کنند  ما کارگران ایران در ایـن روز پ
ـیـکـاری،  ٤٨٧ اعتراض علیه دستمزد   ـیـه ب  ھزارتومانی، عـل

ـری    ـراب ـبـعـیـض و نـاب ـیـه ت علیه سیر صعودی قیمتھا و عـل
ـیـت خـود را در صـفـوفـی مـتـحـد   یک بـار دیـگـر انسـان

زنده باد اتـحـاد وھـمـبـسـتـگـی  . ویکپارچه فریاد خواھیم زد 
 کارگران زنده باد اول ماه مه 

 
 اعتراضات كارگری

 
اعتصاب كارگران بخش خدمات موتوری 

شھرداری شوشتر دراعتراض به عدم 
 دریافت چندین ماه حقوق

كارگران بخش خدمات موتوری شھـرداری  :  اردیبھشت ٥ 
ماھه حـقـوقشـان،از  ١١ تا  ٩ شوشتردر اعتراض به عدم پرداخت 

چھارروزپیش دسـت بـه اعـتـصـاب زده انـد واعـتـصـابشـان  
 .کماکان ادامه دارد 
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کارگران نورد لوله صفا به اعتصاب خود 
 پایان دادند

ـبـھـشـت ٣  ـران :   اردی   ١٢٠٠ :  اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـیـش از   کارگر کارخانه نورد لوله صفا که بدنبال اخـراج  ب

ـرداخـت بـخـشـی از دسـتـمـزد  ١٠٠   نفر از کارگران و عدم پ
ـبـھـشـت مـاه دسـت بـه   معوقه خود از صـبـح روز اول اردی
ـنـکـه   ـروز و پـس از ای اعتصاب زده بودند بعـد از ظـھـر دی
دستمزد معوقه بھمن مـاه سـال گـذشـتـه خـود را دریـافـت  
ـنـد مـاه سـال   کردند و کارفرما وعده پرداخت دستـمـزد اسـف
گذشته را در طی روزھای آینده داد از صـبـح امـروز سـوم  

ـنـد  در رابـطـه بـا  .  اردیبھشت  بر سر کارھای خود بـازگشـت
 نفر از این کارگران نیز یکی از آنـان بـه سـایـت  ١١٧ اخراج  

ما از کـار در ایـن کـارخـانـه و عـدم  :  اتحاد اظھار داشت 
ـم  وضـعـیـت در ایـن  .  پرداخت دستمزدھایمان خسـتـه شـده ای

 بـار  ٥ کارخانه غیر قابل تحمل است، مـن خـودم تـاکـنـون  
اخراج شده و ھر دفعه بر سر کـار بـازگشـتـه ام امـا دیـگـر  

در کـارخـانـه نـورد لـولـه صـفـا ھـمـه  .  نمیتوانیم ادامه دھیم 
ـنـد و   کارگران با قراردادھای مـوقـت مشـغـول بـکـار ھسـت
کارفرما ھر بار که خواسته، توانسته است بـا پـایـان مـدت  
ـنـکـه ایـن کـارگـران بـه   قرارداد کارگران براحتی و بدون ای
لحاظ قانونی دست شان به جایی بند باشد اقـدام بـه اخـراج  

اغلب این کارگران که بطـور مـرتـب و در طـی  .  آنان کند 
 سـال  ٢٠ سالھای گذشته از کار خود اخـراج شـده انـد تـا  

 .سابقه کار داشته اند 
 

تجمع کارگران راه آھن یزد مقابل 
استانداری برای تبدیل وضعیت از شرکتی 

 به قرارداد مستقیم
اداره   «شرکـتـی »نفراز کارگران  ١٠٠ حدود :  اردیبھشت ١ 

ـر   ـی ـی ـراض بـه عـدم تـغ کل راه آھن یزد ظھر امـروز در اعـت
ـم   ـی ـق ـرارداد مسـت وضعیت قرارداد كاری از از شرکتـی بـه ق

ـیـش از  .  مقابل استانداری یزد تجمع کردند  این کـارگـران پ
ـرارداد خـود تـا   این طی طوماری خواستار تغییر وضعیـت ق

 .پایان فروردین ماه شده بودند 
 

تجمع کارگران کاشی رویال سمنان مقابل 
استانداری در اعتراض به تعطیلی کارخانه 

 وعدم دریافت دو ماه حقوق
 کـارگـر کـارخـانـه کـاشـی  ٣٠ بیش از  :   اردیبھشت ١ 

در اعتراض بـه    -  ٩٢ رویال سمنان ـ یکم اردیبھشت ماه سال  
تعطیلی کارخانه از سوی کارفرما وعـدم دریـافـت دو مـاه  
حقوق معوقه خود در مـقـابـل اسـتـانـداری سـمـنـان تـجـمـع  

ـبـه (  فروردین  ٣٠ از صبح  .  کردند  کـارخـانـه کـاشـی  )  شـن
 .رویال سمنان ازجانب کارفرماتعطیل اعالم شده است 

 
تجمع کارکنان استانداری کھگیلویه و 

 بویراحمد
جمعـی از کـارکـنـان اسـتـانـداری اسـتـان  :  اردیبھشت ١ 

کھگیلویه و بویراحمد به دلیل اعتراض نسبت بـه حـقـوق و  
ایـن  .  مزایای خـود در مـحـل اسـتـانـداری تـجـمـع کـردنـد 

ـرض   کارکنان نسبت به حقوق و مزایا  کارمندی خود مـعـت
ھستند که با حضور در محل اسـتـانـداری نسـبـت بـه ایـن  

 .موضوع تجمع و گالیه کردند 
تجمع کارگزاران مخابرات روستایی جلوی 

 ماه ١٤مجلس دراعتراض به عدم پرداخت
 حقوق و مزایا

تعدادی از کارگزاران مخابرات روسـتـایـی  :  اردیبھشت ٤ 
 مـاه حـقـوق و  ١٤ کل استان کشور به علت پرداخـت نشـدن 

 مـجـلـس  ٨٨ مزایای خود و به اجرا در نیامدن مصوبه سال  
ـرات روسـتـایـی،    مبنی بر طرح بیمه کارگزاران مرکز مـخـاب

. جلوی مجلس تجمـع کـردنـد )   اردیبھشت ماه ٤ ( چھارشنبه 
ـروی   ـیـل تـجـمـع روب یکی از ایـن کـارگـزاران در مـورد دل

 طرح مذکور در مجلس شـورای  ٨٨ در سال  : مجلس، گفت 
ـرات   اسالمی، به تصویب رسید اما متاسفانه شـرکـت مـخـاب

وی،  .  ایران ھنوز اقدام به اجرای این مصـوبـه نـکـرده اسـت 
ـنـه  :  ادامه داد  ـن با توجه به تاکیدی کـه از سـوی قـوه مـق

 سـال اسـت کـه  ٣ برای اجرای این مصوبه انجام شده امـا  
اجرای طرح بیمه کارگزاران مرکز مخابرات روستایـی،  بـا  

ـیـان  .  ھای متعددی ھمراه بوده است   چالش  این کارگزار بـا ب
اینکه استمرار بیمه و ساماندھی قراردادھـای کـارگـری از  

بسـیـاری از  :  کنندگان است، افـزود    تجمع   ھای   جمله خواسته 
 ماه است که از حق بیمه و پرداخـت حـقـوق و  ١٤ این افراد  
اند و این برای بار ششم است که جـلـوی درب    بھره   مزایا بی 

ایم اما متاسفانه به نتیجـه مـطـلـوب دسـت    مجلس جمع شده 
 .پیدا نکردیم 

 
 كشاورزان

 
ما دیگر توان معیشت نداریم به داد ما "

 ."برسید
نـژاد در حـالـی    به گزارش مـھـر، احـمـدی :  اردیبھشت ٤ 

اردیبھشت وارد میدان امام شد که  ٤   چھارشنبه  ١١ ساعت  
آمـدنـد    در صف مقدم مردم کشاورزان اصفھانی به چشم می 

نـوشـتـه و پـالکـارد اعـالم    که با در دسـت داشـتـن دسـت  
ـم بـه داد مـا  " کردند؛    می  ما دیـگـر تـوان مـعـیـشـت نـداری

 ."برسید 
 

افزایش دستمزد کارگران آھن آالت فروش 
 ھای شھر سنندج

بر اساس گـزارش رسـیـده کـارگـران آھـن  :  ردیبھشت ٣ 
ـنـکـه بـا   ـنـدج پـس از ای آالت فروشی ھای سطح شھر سـن
گذشت یک ماه از سـال جـدیـد دسـتـمـزدھـایشـان افـزایـش  
نیافته بود، طی فراخوانی از دیگر کارگران شاغل در آھـن  
آالت فروشی ھا خواسته بودند در اعتراض به ثـابـت مـانـدن  

ـبـه مـورخ  ٩١ دستمزدھای خود نسبت به سـال    در روز شـن
ـنـد ٣١/١/٩٢  بـا  .   در مقابل اتحادیه آھن فروشان تجـمـع کـن

ـنـکـه کـارگـران قصـد دارنـد   خبردار شدن کارفرمایان از ای
تجمع کنند به انھا قول داده شد که روز شنبه دستمـزدھـای  

اما روز شنبه وعده کارفرمـایـان  . آنھا را افزایش خواھند داد 
مقرر نگردید و بار دیگر کارگران تھدید بـه تـجـمـع در روز  

 کردند؛ اما قبل از اینکه کـارگـران  ١/٢/٩٢ یکشنبه مورخ  
دست به اقدامی عملی بزنند نرخ جدید دستمزد کارگران از  

مـیـل گـرد از   •: سوی کارفرمایان به قرار زیر ابالغ گردید 
ـر آھـن   • تومان افزایش  ١٢  تومان به  ١٠ قرار ھر کیلو از   تی

 تـومـان  ٢٠٠٠  تـومـان بـه  ١٢٠٠  ھر شاخـه از  ٢٠  تا  ١٤ 
ھـزار تـومـان  ٣٠٠٠  ھر شاخه از  ٢٧  و  ٢٤ تیرآھن   •افزایش  

الزم بـه ذكـر اسـت  .   (  ھزار تومان افزایش یافت ٥٠٠٠ به  
كه در مغازه ھای آھن فروشی کارگر بر اساس مـیـزان وزن  

كمیتـه ی  ) آھنی كه خریدارمی خرد مزد دریافت می کند 
 ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری 

 
 اخراج و بیكارسازی

 
كارگر شرکت ھواپیمایی نصر ١٠اخراج
 آسمان

شرکت خدماتی نصـر آسـمـان وابسـتـه بـه  :  اردیبھشت ٤ 
 نفر از نیروھای شرکتی خـود  ١٠ ھواپیمایی آسمان قرار داد  

ـرارداد کـاری ١٣  تا  ٧ را با سوابق   شـان     سال بعد از اتـمـام ق
ـر  .  تمدید نکرد  یکی از کارگران اخراجی با اعـالم ایـن خـب

شرکت تعاونی خـدمـاتـی نصـر آسـمـان وابسـتـه بـه  :  گفت 
ـرار دادی  ١٠ ھواپیمایی آسمان قرارداد   ـروھـای ق ـی ـر از ن ـف  ن

خود را به دلیل آنچه از سـوی کـارفـرمـا کـاھـش بـودجـه  
ـقـه کـار ایـن  .  عنوان شده اسـت، تـمـدیـد نـکـرده اسـت  سـاب

ـر  ٧ ھای خدماتی حداقـل   نیرو   سـال بصـورت  ١٣  و حـداکـث
ھای خدمت كـارگـران    مستمر بوده و این شرکت در طول سال 

ھـا بـطـور    تنھا دو بار قرارداد مـنـعـقـد کـرده و بـاقـی سـال 
ھای قرارداد سفید امضاء كـارگـران    یکسویه با دریافت برگه 

او با اشاره به اینکه کارفرمایـان  .  گرفته است   را به كار می 
ـروی کـار را   ـی خصوصی با دور زدن قانـون کـار، حـقـوق ن

ــد، اضــافـه کـرد   نـادیـده مـی  ـرن ــه ایــنـکــه  :  گــی بـا تـوجــه ب
ھای نیروھای خدماتی در این شـرکـت یـکـسـویـه و    قرارداد 

مـان    سفید امضاء است، ما اطالعی از پایان قرار دادکـاری 
 .نداشتیم 
 

 ویژه افزایش دستمزدھا
 

ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار نفری 
 :کارگران

با بازگرداندن الیحه اصالحی قانون کار از 
مجلس شورای اسالمی یک موفقیت مھم 
برای اعتراضات سراسری کارگران ایران 

 رقم خورد
بدنبال اقدام دولت برای وارد  
کردن اصالحات ضد کـارگـری  
تر در قـانـون کـار و ارسـال آن  
ــس   ــه مــجــل جــھــت تصــویــب  ب
شورای اسالمی، ھزاران کارگـر  
در ســراســر کشــور در طــومــار  
اعتراضی خـود خـواھـان کـنـار  
ــه ضــد   ــح ــن الی ــن ای گــذاشــت

کارگری شدند و در پی آن به فاصله کمی از ارسـال ایـن  
ـنـدگـان   الیحه به مجلس شورای اسالمی، ھـمـاھـنـگ کـن
ـری کـارگـران دســت بـه تـجـمـعــی   ـف طـومـار سـی ھـزار ن
اعتراضی در مقـابـل مـجـلـس زدنـد و طـی مـالقـاتـی بـا  
مسئولین آن، مصرانه بر باز پس فرستادن این الیحه تـاکـیـد  
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ھمزمان با ایـن تـجـمـع،  .  گذاشتند 
کارگران شرکت واحد تھران نیز بـا  
تحویل طوماری دو ھزار نفـری بـه  
ــلــس شــورای   وزارت کــار و مــج
اسالمی مخالفت خـود را بـا ایـن  

  ٥٠ الیحه اعالم کردند و در ادامه  
نفر از کـارگـرانـی کـه در جـمـع  
ـری در   ـف آوری طومار سی ھـزار ن
ـفـاق   ـنـد بـه ات تھران ھمکاری داشت
ـنـدگـان طـومـار در   ھماھنگ کـن
محل وزارت کار دست بـه تـجـمـع  
ــه   ــدگــی ب ــی زدنــد و خــواھــان رس
خواستھای مطرح شده در طـومـار  
ــاز پــس   ــه ب ــجــمــل اعــتــراضــی، مــن
گرفتن الیحه اصالحی قانون کـار  

ھمچنین کـارگـران شـرکـت  . شدند 
ـنـد مـاه  ١٤ واحد تھران نیز در    اسـف

سال گذشته بـا تـجـمـع در مـحـل  
وزارت کار خواھان باز پس گرفتن این الیحه ضد کارگری  

ـراضـات در  .  از مجلـس شـورای اسـالمـی شـدنـد  ایـن اعـت
ـیـن و دیـگـر نـھـادھـای   شرایطی ادامـه داشـت کـه فـعـال
کارگری نیز در ابعادی وسیع به نقد معترضانه ایـن الیـحـه  
ـرنـگـاران و   ضد کارگری  پرداختند و با تـوجـھـی کـه خـب
ـراضـات   مسئولین شریف برخی رسانه ھا در کشـور بـه اعـت
کارگران در مخالفت با ایـن الیـحـه نشـان دادنـد فضـایـی  
. عمومی بر علیه این الیحه ضد کارگـری شـکـل گـرفـت 

امروز این اعتراضات و فضایی که بر علیه این الیحه ضـد  
کارگری شکـل گـرفـت بـه ثـمـر نشـسـت و الیـحـه ضـد  
کارگری اصالح قانون کار از مـجـلـس شـورای اسـالمـی  

ـراضـات  .  بازگردانده شد  ـرای اعـت این یک موفقیت مـھـم ب
اما این مبارزه ھنوز به اتـمـام  .  سراسری کارگران ایران است 

ـرار اسـت بـار دیـگـر ایـن الیـحـه پـس از   نرسیـده اسـت، ق
ـیـار   اصالحاتی از سوی وزارت کار جھت تصـویـب در اخـت

لذا ما کارگران باید بـا  . مجلس شورای اسالمی قرار گیرد 
اتکا به سنتی که در سال گذشته برای پیشبرد مبـارزه ای  
ـرای   سراسری در پیش گرفتیم گامھای مھم دیـگـری را ب
ـرای   تحقق خواست ھایمان در یـک بـعـد مـلـی و بـویـژه ب
ـم  و بـا   ـرداری تجدید نظری فوری در حداقل مزد مصوب ب
ـم  حـقـوق انسـانـی   مبارزه ای متحد و سراسری اجازه ندھـی
مان بیش از آنچه که تاکنون پایمال شده است مورد تعـرض  

ـران در بـازگـردانـدن  . قرار بگیرد  ـیـت مـا کـارگـران ای موفق
الیحه ضد کارگری اصالحی قانون کار یک گام مھم در  

ـیـت را کـه  .  گسترش مبارزه سراسری ماست  ـق ما این مـوف
حاصل زحمات تک تک کارگران در سراسر کشـور اسـت  
صمیمانه به عموم آنان تبریک میگوئیم و بار دیگر بر عـزم  
و اراده خود برای گسترش و تـعـمـیـق مـبـارزات سـراسـری  
ـر حـق شـان   ـبـات ب کارگران ایران برای دست یابی به مـطـال

ھماھنگ کنندگان طـومـار سـی ھـزار  .   پای می فشارم 
 : نفری کارگران 

شیث امانی    –جمیل محمدی   – شاپور احسانی راد  
جعفر عظیم زاده     –پروین محمدی   –شریف ساعد پناه   –

 ١٣٩٢ ھفتم اردیبھشت ماه  
 

ویژه اعتراضات علیه دستگیری 
 فعالین كارگری

آخرین اخبار از وضعیت غالب حسینی و 
 علی آزادی

به گزارش رسیده تـداوم بـازداشـت غـالـب  :   اردیبھشت ٥ 
ـیـن کـارگـری و از اعضـای   حسینی و علی آزادی فـعـال
کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  
ـیـن   کارگری و عدم پاسخگویی مشخص از جـانـب مسـئـول
مربوطه نگرانی خانواده ھـا و دوسـتـان آنـان را نسـبـت بـه  
وضعیت نامشخص و ھمچنین وضعیت سالمتی این فعالیـن  

ــد کـرده اســت  الزم بـه ذکــر اســت کــه  .  کـارگــری تشـدی
ـیـن   بازجویی این دو فعال کارگری به پایان رسیده و مسـئـول
اداره اطالعات از ارجاع پرونده آنان به مراجع قضایـی سـربـاز  
زده ؛ و از پاسخگویی الزم و قانونی به خانـواده ھـای آنـان  

ـریـن و  .  خودداری می نمایند  ـتـی بـا شـدیـدت مسئولین امنی
ـرخـورد نـمـوده و    اھانت آمیزترین وجه ممکن با خانواده ھـا ب
مراجع قضایی، خصوصـن قـاضـی مـربـوطـه بـا تـوجـه بـه  
ھماھنگی اداره ی اطالعات با آنـان مـدام خـانـواده ھـا را  
ـری خـانـواده ھـا   تھدید به بازداشت می نمایـد؛ و پـی گـی
نسبت به وضعیت نامعلوم عزیزان خود را شـایسـتـه ی اشـد  

کمیته ی ھماھـنـگـی ضـمـن  .  برخورد و مجازات می داند 
ـنـی و عـلـی   محکوم کردن ادامه ی بازداشت غالـب حسـی
ـیـد و شـرط ایـن دو   آزادی، خواھان آزادی فوری و بـی ق
ـیـن   ـر کـارگـران و فـعـال ـیـن سـای فعال کارگری و ھـمـچـن

 .کارگری و زندانیان سیاسی می باشد 
کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  

 ١٣٩٢  اردیبھشت  ٥ -ھای کارگری 
 

 محمد جراحی دوره ده روزه قرنطینه را 
 در زندان  می گذراند

محمد  جراحـی كـارگـر زنـدانـی و عضـو  :  فروردین ٣١ 
كمیته پی گیری ایجاد تشكل ھای كارگری ھـمـچـنـان بـا  
ـبـان   بیماری سرطان که ھدیه زندان به اوست، دست بـه گـری

پزشـكـان مـتـخـصـص و  .  است 
ـر   معالج وی بدلیل امکـان پـذی
شدن ادامه معـالـجـه و بـھـبـود  
حال او دستـور داده بـودنـد كـه  
ــه را در   ـن دوره ده روزه قــرنـطــی
ــط و فضــای  ویــژه و   ــی مــح
بھداشتی بیمـارسـتـان و یـا در  

ـیـمـاری   منزل  بگذراند، این تجویز پزشکی کـه حـق ھـر ب
ـیـجـه  ادامـه   است با مخا لفت قوه قضاییه روبرو شد، در نت
معالجه این كارگر زندانی از سـوی پـزشـكـان مـعـالـج  بـا  
مشكالت ایجاد شده از سوی قوه قضاییه چندان مثمر ثـمـر  

مخالفت و ایجاد مشکـل از طـرف قـوه  .  واقع نگردیده است 
ـرد کـه  در مـالقـات   قضاییه در حالی صـورت مـی گـی

خانواده این زندانی با دادستانی به انھا قـول ھـمـكـاری الزم  
مخالفت مسیولین زندان بـا مـراجـعـه مـحـمـد  .  داده شده بود 

جراحی به بیمارستان و یـا مـنـزلـش جـھـت گـذرانـدن دوره  
نقاھت در حقیقت اقدام به قتل عمد این كارگر زندانـی مـی  

ـتـه پـی  .  باشد  ما كارگران و خانواده ایشان و اعضـای كـمـی
گیری مسئولیت ھر گونه اسیبی به این كارگـر زنـدانـی را  

و پاسـخـگـوی  .  به عھده و اراده مستقیم قوه قضاییه میدانیم 
عواقب نا ھنجار این عدم ھمكاری بـا مـعـالـجـه  مـحـمـد  
. جراحی قوقضاییه و دولت جمھوری اسـالمـی مـی بـاشـد 

 كمیته پیگیری  
 

 تشكلھای كارگری
 

دیدار اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار 
 وخیابان با بھنام ونیما ابراھیم زاده

ـم  :  اردینھشـت ٢  ـراھـی ـری خـانـواده بـھـنـام اب پـایـگـاه خـب
زاده،اعضای جمعیت دفاع از کودکان کاروخیابان وتـعـدادی  
از کودکان کارو خیابان این جمعیت واقع در پاسگاه نـعـمـت  
ـیـمـا   آباد تھران، امروز دوشنبه در بیمـارسـتـان مـحـک بـا ن
. فرزند بیمار، زندانی دربند بھنام ابراھیـم زاده دیـدار کـردنـد 

اعضای جمعیت به ھمراه خود تعدادی از کودکان کار ایـن  
مرکز را نیز برای دیدن فرزند کارگر معترض زندانی بھـنـام  
ابراھیم زاده به بیمارستان محک آورده بودند واز نزدیـک بـا  

ـیـمـا در کـنـار  .  نیما این فرزند طبقه کارگر دیدن کـردنـد  ن
فعالین حقوق کودک وکودکان کار بیش از یک  ساعـت  

ھریک از کودکـان ضـمـن مـعـرفـی خـود از  .  سپری کرد 
نحوه کار کردن واینکه از چند سالـگـی مـجـبـوربـودنـد بـه  

جبار کـودکـی بـود کـه  .  کار مشغول شوند صحبت کردند 

ـنـکـه   در این دیدار از کار سخت وطاقـت فـرسـای خـود وای
چگونه توانسته در کنار فعالین این مرکـز ھـم کـار کـنـد  

دیـگـرکـودک  .   وھم دیپلم خود را بگیرد توضـیـحـاتـی داد 
ـرو   ـروشـی در مـت ـف ـر از کـار ودسـت ـی این جمعیت به نام کـب
وخیابانھا واینکه ھم کار مـی کـنـد ودر س مـی خـوانـد  

نیما نیز از مریضی خود واینکه چگـونـه در  .   صحبت کرد 
نبود پدر به مـریضـی دچـار شـده امـا شـجـاعـانـه بـا ایـن  
مریضی مقابله می کند ودر کنار این سعی دارد تحـصـیـل  
ـیـن کـودک   ـرای فـعـال ـیـز ادامـه بـدھـد ب ودرس خود را ن
ـیـمـا آمـده بـودنـد تـوضـیـح داد  . وکودکانی که به دیـدن ن

اعضای جمعیت دفاع از کودکان وکودکان کار این مـرکـز  
از زحمات بیدریغ بھنام واینکه ھمواره حتـی در درون زنـدان  
صدای کودکان بوده نھایت تشکر وقـدر دانـی خـودشـان را  
ابراز داشته وبرای نیمای عزیز نیز آرزوی بـھـبـودی ھـرچـه  
ـرای   ـبـه  ب ـر حـمـایـت ھـمـه جـان سریعتر کردندوبار دیـگـر ب
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بھبودی نیما تاکید کردندو ھمواره بر حمایتھای خود از ایـن  
ـم زاده بـه گـرمـی از  . خانواده ادامه خواھند داد  بھنام ابراھـی

اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار وکودکان این مـرکـز  
 . استقبال کرد 

 
 نا امنی محیط كار

 
 یك خبر تلخ دیگر از پارس جنوبی

بنا به اطالعات رسـیـده،    -کانون مدافعان حقوق کارگر  
ـیـت و  ٣٠/١/٩٢ در تاریخ   ـف ـی ـرل ك ـت ـن ـر از  ٣٠٠  رئیس ك ـف  ن

ـروشـیـمـی مـرواریـد از   ـت كارگران پارس جنوبی در پروژه ی پ
مـالـك و  "  كـارآمـد " مھندس  .  مسمومیت غذایی بیمار شدند 

كه پیمانكار این پروژه و تـحـصـیـل  "  شركت محورسازان "مدیر  
ـرای   ـنـه ب ـریـن ھـزی كرده ی آلمان است، سعی دارد تا با كم ت
ـریـن   غذای پرسنل و كم كردن امكانات حداقلی كارگاه، بیشـت

این سودمحـوری  .  سود را نصیب شركت پیمانكاری خود كند 
تـخـم مـرغ تـاریـخ  ( موجب استفاده از مـوادغـذایـی فـاسـد  

ـر  )  مصرف گذشتـه  ـرای شـام كـارگـران شـده كـه عـالوه ب ب
 QC ساله ی مسوول  ٣٠ مسمومیت منجر به مرگ جوان  

ـیـز دچـار  ٣٠٠ شركت،  ) كنترل كیفیت (    نفر از كارگـران را ن
پس از این ماجرا سه روز است كه كـارگـران از  .  بیماری كرد 

ـنـد  ـر شـركـت  .  حاضر شدن در محل كار امتناع می کـن مـدی
ـرسـنـل را   پیمانـكـاری در پـی آن اسـت كـه مـرگ ایـن پ
خودكشی بنمایاند و این مساله كارگران را عصبانی تر كـرده  

ـریـن  .  است  حذف امكانات كارگری در كارگـاه دم دسـتـی ت
ـریـن   ـیـشـت ابزار برای كارفرمایان سود اندیش شده و تا كنـون ب

عـدم نـظـارت  .  آسیب را برای زحمتكشان به بـار آورده اسـت 
تشكل ھای كارگری بر وضعیت كار به تـداوم ایـن فـجـایـع  

 .منجر خواھد شد 
 

 ٥رشد روزافزون حوادث کار وقوع روزانه 
ترین استان  حادثه کار دراصفھان صنعتی

 کارگر حادثه کاری ٨٨١ھزار و  -کشور
 ٩١ کارگردر سال ٧٧وجان باختن

 ھـزار واحـد  ٨ در استان اصفھان با بیش از  :   اردیبھشت ٣ 
ترین استان كشـور را    صنعتی ریز و درشت كه داعیه صنعتی 

دھـد     حادثه کـار رخ مـی ٥ دارد ھر روز به صورت میانگین  
که منجر به از دسـت رفـتـن سـالمـت و در مـواردی جـان  

شود که در برابر دغدغه مـعـیـشـت، سـالمـت    کارگرانی می 
ـرخـورد جسـم بـا  .  کمترین نگرانی آنھاست  سقوط از ارتفاع، ب

ـرق گـرفـتـگـی و   فرد، فرو ریختن شی، زمین خـوردگـی، ب
ترین حوادثی ھستند که ھـر روز مـواردی از    سوختگی مھم 

ھا در کارگاھھای بزرگ و کـوچـک اسـتـان اصـفـھـان    آن 
ـر اسـاس آمـارھـای  .  کشـد   کارگران را به کـام خـود مـی  ب

رسمی که اداره کل تعاون کـار ور فـاه اجـتـمـاعـی اسـتـان  
ـیـش از     ٨ اصفھان منتشر کرده، در قطب صنعتـی کشـور ب

ـیـت مـی  ـنـد کـه بـا وجـود    ھزار واحد صنعتی فعال   ٦٠ کـن
ھـا و    بازرس ایمنی کار، امکان سرکشـی بـه ایـن کـارگـاه 

ھا وجود ندارد، اما بر اساس قـانـون    بازرسی تجھیزات فنی آن 

ـیـش از    باید در تمام کارخانه  ـر در آن ٥٢ ھایی کـه ب ـف ھـا     ن
شاغل ھستند، کمیته حـفـاظـت ایـمـنـی تشـکـیـل شـود تـا  
ـرد و   ـب آگاھی کارگران را درباره رعایت نکات ایمنی بـاال ب

با این وجود ھـر روز در  .  دیگر نیاز به حضور بازرسان نباشد 
گوشه و کنار استان، اخبار تلخی درباره وقـوع حـوادث کـار  

اول  »تـوجـھـی بـه شـعـار    شود که حکایت از بی   منتشر می 
یـکـی  .  ھای کسب و کار اسـت   در محیط  «ایمنی بعد کار 

ـتـه    ترین و نـاگـوار   از جنجال بر انگیز  ـریـن ایـن حـوادث، ھـف ت
گذشته در ورزشگاه نقش جھان اصفھان رخ داد کـه بـاعـث  

ـر  .  شد دو کارگر جان خود را از دست بدھنـد  جـداسـازی غـی
 تنی رئیس اداره بازرسـی اداره  ٢٠ ایمنی جرثقیل    اصولی و نا 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفھان ، اظھار نظر دربـاره  
ـری   ـیـشـت ـیـازمـنـد زمـان ب علت دقیق و فنی این حادثه را ن

اطالعات اولیه که از این حـادثـه بـه دسـت  :  دانست و افزود 
آمده حکایت از آن دارد که سازندگان این مجموعه ورزشـی  

ـم    با یک شرکت سازنده جرثقیل    ٢٠ ھای سـنـگـیـن و عـظـی
تنی قرارداد بسته بودند و با اتمام عملیات اجرای بخشـی از  
ورزشگاه، قرار بود این جرثقیل دمونتاژ و بـه جـای دیـگـری  

ـفـاده  .  منتقل شود  امیر مسعود حاجی رستم با اشاره بـه اسـت
ـرای  ١٨٠  و  ١٠٠ ،  ٤٠ ،  ٣٥ از چند جرثقیل موبایل با تناژ    ب
ـیـل :  جداسازی سازه بزرگتر، گفت  ـق ھـا بـا تـعـدادی    این جـرث

ـنـد   بلوک سیمانی ثابت شده بودند تا تعادل خود را حفظ کن
اما زمان دمونتاژ کردن متاسفانه در حال انجام فرایند جـابـه  
جایی، چھار بلوک سیمانی فروریختـه و تـعـادل یـکـی از  

ـفـاع    ھا به ھم می   جرثقیل    ٤٠ خورد و دوکـارگـر کـه در ارت
ـنـد   اند، به زمین سقـوط مـی   ھا بوده   متری باالی جرثقیل  . کـن

ـتـاژ بـه   وی دلیل اصلی وقوع این حادثه را انجام روال دمـون
ایـن  :  شکل غیر ایمن و غیر اصولی بیان کـرد و ادامـه داد 

ـری انـجـام    کار باید در زمان طـوالنـی  ـیـشـت ـر و بـا دقـت ب ت
شده که متاسفانه رعایت نکردن این نـکـات مـنـجـر بـه    می 

ـم شـده   ـیـل عـظـی ـق مرگ دو کارگر پیمانکار دمونتـاژ جـرث
رئیس اداره بازرس کاراز شکایت خانواده این متوفـیـان  . است 

ـر داد و گـفـت  بـعـد از تـکـمـیـل  :  به مـراجـع قضـایـی خـب
ـتـظـامـی و قضـایـی    گزارش  ھای نھایی، پرونده به مراجع ان

ـیـاز    فرستاده می  شود که این کار حداقل یک مـاه زمـان ن
 حادثه کـار در سـال  ٦٤٤ وی با اشاره به وقوع ھزار و  . دارد 
ـر دچـار  ٨٨١ در ایـن حـوادث ھـزار و  :   تصریح کرد ٩١  ـف  ن

 که ھـزار و  ٩٠ آسیب شدند که این آمار در مقایسه با سال  
ـر حـادثـه دیـده ٩٩٠  حادثه رخ داده و ھـزار و  ٧٠٩  ـف انـد،     ن

ـر  ٧٧ حاجی رستم از فوت  . دھد   کاھش نشان می   کـارگـر ب
: اثر حوادث ناشی از کار در سال گذشته خبر داد و گـفـت 

ـقـص عضـو،  ١١٢  نفر نیز دچار قطع عضو،  ١٩٧    ٧٢٣  نفر ن
اند که فقط آمـار     نفر سوختگی شده ٨٢ مورد شکستگی و  

ـری را  ٥  رشـد  ٩٠ حوادث سوختگی در مقایسه با سال   ـف  ن
ـیـس اداره  .  دھـد   نشـان مـی  رشــد روزافـزون حـوادث کـار ری

بازرسی اسـتـان بـا اشـاره بـه رشـد روزافـزون حـوادث کـار  
ـرخ دیـه گـفـت  : متناسب با جمعیت شاغـالن و بـاالرفـتـن ن

شـود کـارگـران حـتـی حـوادث    افزایش نرخ دیه بـاعـث مـی 
کوچک را نیز به اداره کار گزارش دھند و از کارفرمـایـان  

شکایت کنند اما در گذشته بسیاری از این دسـت حـوادث  
به صورت کدخدامنشی و با توافق بین کـارگـرو کـارفـرمـا  

وی از اظـھـار نـظـر دربـاره وضـعـیـت ایـمـنـی  .  شد   حل می 
: کارگاھھای تولیدی استان خودداری کرد و اظـھـار داشـت 

توان آمار دقیقی در این زمینه اعالم کرد چـون شـرایـط    نمی 
تخصـص رد    کارفرمایان بی .  ھا ھر روز متغییر است   این واحد 

ـفـاده از   ـر لـزوم اسـت صالحیت شوند حاجی رستم با تاکـیـد ب
کارگران متخصص و باتجربه در کارھای سخت و پیـچـیـده،  

کارفرمایان نیز در چنین مواردی باید از تخـصـص و  :  گفت 
ـیـد   تجربه کافی برخوردار باشند به ھمین دلیل مـوضـوع تـای
صالحیت کارفـرمـایـان در اداره کـل تـعـاون، کـار و رفـاه  
اجتماعی استان اصفھان، روال جدیدی است کـه در دسـتـور  
کار قرار گرفته و امیدواریم تاثیر قابل تـوجـھـی در ایـمـنـی  

وی از مـمـنـوعـیـت  .  ھای کسب و کار داشته باشـد   محیط 
ـر داد و   واگذاری کار به کارفرمایان رد صالحیت شـده خـب

تکمیل این سامانه اطالعاتـی بـایـد بـه مـرور زمـان  :  افزود 
در ھـر  .  کشـد   اتفاق بیفتد و احتماال یکی دو سال طـول مـی 

ترین سرمایه یک کشـور    ترین و مھم   حال نیروی کار، بزرگ 
ـیـس اداره    به شمار می  ـر اسـاس آمـار ری رود و از آنجا که ب

ـریـن   ـیـشـت اورژانس پیش بیمارستانی شـھـرسـتـان اصـفـھـان، ب
 تـا  ٢٠ مصدومان حوادث کار در سال گذشته از گروه سنی  

ـریـن عـلـت درخـواسـت کـمـک بـعـد از  ٥٠  ـیـشـت  سـال و ب
ـرخـورد جسـم بـا فـرد بـوده،    بیماری  ھا، سقوط از ارتفـاع و ب

ـرخـوردار اسـت   رسیدگی به این موضوع از اھمیت ویژه  . ای ب
 ایلنا :منبع 
 

 کارگر در سال گذشته بر اثر ٢٦مرگ 
 .حوادث ناشی از کار
ـیـش از    درصـد از سـوانـح و حـوادث  ٦٠ در سننـدج، ب

مربوط به حوادث ناشی از کار مربوط به بـخـش سـاخـتـمـان  
تعداد حوادث ناشی از کار در کـردسـتـان طـی سـال  .  است 

ـرایـن اسـاس  .   مورد بوده اسـت ٢٣٦ گذشته مجموعا     ١٣٠ ب
. انـد   نفر در شھرستان سنندج دچار حوادث ناشی از کار شـده 

 مورد از حوادث منجر به فوت کـارگـر  ٢٦ در سال گذشته،  
 مورد قطع عضو بـه وجـود  ١٤  مورد نقص عضو و  ٢١ شده،  

 . مورد از صدمات به بخش ساختمان مربوط است ١٤٩ آمده که  
 

کارگر ساختمانی به دلیل برق ٦جان باختن 
 گرفتگی در اردبیل درسال گذشته

ـیـل  :   اردیبھشت ٤  مرگ شش کارگر ساختمانـی بـه دل
برق گرفتگی و بی توجھی به ایمنی محیط کـار دراسـتـان  

 درصد سوانح ایـمـنـی در مـحـیـط  ٥٠ نزدیک به  .   اردبیل 
ـرق رسـانـی اسـت  عـدم  .  ھای کار مربوط به سیستمـھـای ب

رعایت نکات ایمنی، نصب ناردست داربسـتـھـای فـلـزی و  
استفاده نادرست و غیر ایمن از مـاشـیـن آالت سـنـگـیـن در  

  .مجاورت سیستمھای برق رسانی موجب بروز این حوادث است 
 ساله در ٧٧خودکشی یک کارگر بازنشسته 

 شھرکرد
ـرمـرد   ـی   ٧٧ بنا به گزارش دریافتی، صبح امروز یـک پ



 17 ٢٥٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـنـد   ـل ساله به نام حسین دھقانی کارگـر بـازنشـسـتـه کـوره ب
ـنـجـره کـانـون بـازنشـسـتـگـان   ذوب آھن اصفھان خود را از پ

ـتـه مـی شـود وی  .  فوالد شھرکرد به پایین پرتاب کرد  گف
که برای دھمین بار به کانون بازنشسـتـگـان مـراجـعـه مـی  
کرد تا علت پرداخت نشدن حقوقش را بپرسد وقتی با پـاسـخ  
رد مسئوالن مواجه شد، به سمت بـالـکـن رفـت، در را بـاز  

 کرد و خود را به پایین پرتاب کرد و جان سپرد 
 

جان باختن زن کارگر درپی سقوط ازطبقه 
 چھارم ساختمان

، یـک زن  "اشرفی اصفھانی "در محدوده  :  اردیبھشت ٣ 
ـنـدای یـک سـاخـتـمـان  "   اعظم " به اسم   ـل نظافت چی از ب

 .سقوط کرده و جان خود را از دست داد 
 

ریزش دیوار مرگ یک کارگر جوان را رقم 
 زد

ـرسـیـده  :   اردیبھشت ٢  در شرق به غرب خیابان دماونـد، ن
ـبـش کـوچـه بـاغشـاھـی   به خیابان سبالن، خیابان نبییـان، ن
ریزش دیوارساختمان بدلیل گودبرداری مرگ کارگر را بـه  

در مـحـل  .  رارقـم زد )  از تبعـه افـغـان (  ساله ٣٠ ع  -نام کریم 
ـبـی   ـر مـربـع و بـه  ٢٠٠ حادثه زمینی به مساحت تقری  مـت

ـرداری شـده  ٥ عمق    متر برای احداث ساختمان جدیـد گـودب
بود و کارگران برای برپایی فونداسیون در حـال کـار بـودنـد  
که ناگھان دیوار قبلی ساختمان در ضلع شـرقـی فـرو مـی  
ریزد و یکی از کارگران در میان خاک و سـنـگ و آجـر  

 .  گرفتار می شود 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده 
 

 ماه حقوق کارگران مجتمع ١٦تعویق 
 دامداری مھاباد

مـجـتـمـع دامـداری مـھـابـاد از جـمـلـه  :   اردیبـھـشـت ٧ 
زده كردستان است كه كارگرانـش    ھای تولیدی بحران   مجموعه 

 ماه حقوق دریـافـت  ١٦  ساله،  ٢٦  تا  ١٧ با وجود سوابق كار  
ـنـده كـارگـران مـجـتـمـع دامـداری مـھـابـاد  .  انـد   نكـرده  نـمـای
 مـاه اسـت  ١٦  کارگر این مجتمع دامداری  ٤٣ :  گوید   می 

او  .  انـد   که به بھانه کمبود منابع مالی حقوق دریافت نکرده 
ـیـدی،   در تشریح جزئیات مشکالت کارگران ایـن واحـد تـول

  ٩١  و  ٩٠ این معوقات مربوط به پنج ماھه اول سال  : افزود 
به ھمراه عیدی و پاداش بوده و در سال جاری نیز کـارگـران  

ایـن کـارگـر اضـافـه  .  انـد   ھنوز ھیچ حقوقی دریافت نکرده 
با واگـذاری مـجـتـمـع بـزرگ دامـداری بـه بـخـش  :  کرد 

خصوصی، مشکالت کارگران این واحد تولیدی آغـاز شـد  
بطوری که اینك کارفرما بدون توجه به معیشـت کـارگـران  

 مـاه حـقـوق آنـان کـوتـاھـی  ١٦ ھایشان از پرداخت    وخانواده 
 سـالـه کـارگـران  ٢٦  تـا  ١٧ او با اشاره به سوابق  .  کند   می 

ـیـت شـغـلـی  :  این مجتمع کشتارگاھـی اظـھـار داشـت  امـن
کارگران با افزایش مشکالت این مـجـتـمـع کشـتـارگـاھـی  
ـر از   ـف بیش از پیش به خطر افتاده است به طوری کـه دو ن

ـراض بـه  ١٧ کارگران با سوابق بیـش از   ـیـل اعـت  سـال بـدل
افزایش مشکالت کارگران، با پایان قرار داد کـاری اخـراج  

گفتنی است مجتمع دامداری مـھـابـاد وابسـتـه بـه  .  اند   شده 

ـنـد    شرکت غدیر سبز، داری زیر مجموعه  ھای صنعتی ھمان
ھما مرغ، سردخانه زمزم، و کشت صنعت مھاباد اسـت کـه  

ـرخـی نـوسـانـات در بـازار و آغـاز  ٨٦ پس از سال    با بروز ب
واردات گسترده گوشت، با واگذاری به بـخـش خصـوصـی،  

 کـارگـر دچـار مشـکـل  ٢١٧ از نظر تامین منابع مالی با  
نھایت این کارگران به مرور تعدیل و ھم اکـنـون          شد که در  

 ماه حـقـوق  ١٦  کارگر این مجتمع به علت عدم دریافت  ٤٣ 
ـرو شـده  . انـد   معوقه با مشکالت معیـشـتـی عـدیـده ای روب

 ایلنا :منبع 
 
ناجی غریق مازندران ازسال گذشته ٦٠٠

 تاکنون حقوقی دریافت نکرده اند
ناجیان غـریـق دریـای مـازنـدران از سـال  :   اردیبھشت ٦ 

مـوضـوع  .   گذشته تا کنون حقوق خود را دریافت نکره انـد 
عدم پرداخت حقوق ناجیان غریق در مازندران بارھا از طـریـق  

ھا و حتی خود ناجیان غریق مطرح شد که تاکنون نـه    رسانه 
ھایی که از جانب نـاجـیـان    گزارشی کارساز بود و نه گالیه 

غریق مطرح شد و نه مسئولی حاضر بـه پـاسـخـگـویـی در  
ـر  ٦٠٠ در سال گذشته نزدیک به  .  این زمینه می باشد  ـف  ن

ناجی کار امداد ونجات افرادی که در سـواحـل مـازنـدران  
دچارمشکل و حادثه شده بودند را بر عھده داشته و حضـور  
ذی قیمت آنھا بارھا و بارھا باعث نجات افـراد و مـانـع از  

البته در قبال این زحمت ھا قردادی ھـم  .  غرق شدن آنھا شد 
ـبـال   منعقد شد که طی آن مقرر شد ماھانه ھر ناجـی در ق

 ھـزارتـومـان  ٤٥٠ خطرات پرشماری که این کار دارد تنـھـا  
ـیـن اسـتـانـداری مـازنـدران   حقوق دریافت کند و در ایـن ب
ـلـغـی   متعھد به پرداخت حقوق ناجیان غریق شد اما تنھا مـب
که ناجیان غریق از استانداری مازندران بابت حقوق و مـزایـا  

عـدم  اجـرای تـعـھـد  .  دریافت کردند حـقـوق مـاه اول بـود 
ـیـز بـا واکـنـش   استانداری مازندران نسبت به این مسـالـه ن
ناجیان غریق و حسین اسالمی  رئیس ھیئت ناجـیـان غـریـق  

بحـران عـدم  : استان قرار گرفت تا آنجا که وی اعالم داشت 
پرداخت حقوق نـاجـیـان غـریـق بـه حـدی جـدی اسـت کـه  

ھای ناجیان غریق برای پرداخت مطالبـاتشـان بـا مـن    خانواده 
ناجیان غریق اگر در سـطـح سـواحـل دریـا  .  گیرند   تماس می 

ـیـون تـومـان    بالل فروشی می  کردند ماھیانه حدود یک میل
ـنـگ   درآمد داشتند در حالیکه این افراد در حـال حـاضـر ل

ـنـد ٤٥٠ ماھانه   مسـئـوالن اسـتـان  .   ھـزار تـومـان پـول ھسـت
ـبـار   ـیـون تـومـان  ٤٥٠ مازندران اگر چه از تامین اعـت ـل  مـی

ھزینه حقوق ناجیان غـریـق مـازنـدران بـه حسـاب اداره کـل  
ورزش و جوانان استان مازندران خبر داده بودند اما سـرنـوشـت  

ای    این پول نیز مشخص نیست و این دستگاه با وجود رسـانـه 
 .شدن این موضوع ترجیح داد که سکوت کند 

 
 فقر و ترازدی زندگی كارگران 

 
یك روز دیگر با كودكان محك در 

 بیمارستان محك
 آنجا بیمارستان كودكان سرطانی است جای كه فـرزنـدم  

طی این چند مـاه شـایـد  .  نیمای عزیز در آن بستری است  
خیلی ھا آنھای كه از دور فقط خبر ما را پیگیربوده اند تـا  
حدودی از درد ھا ورنج ھای مـا مـطـلـع بـوده انـد امـا در  

ـنـارمـان بـوده   تھران آنھای كه لحظه به لحظه ودم به دم درك
اند به خوبی می دانند كه درطول ایـن چـنـد مـاه مـا چـه  
ـم ومــی   ــاكـی را سـپــری كــرده ای روزھـای سـخــت ودھشـن

وقتی بـه روزھـای گـذشـتـه واوایـل روزھـای كـه بـه  . كنیم 
مرخصی آمده بودم می اندیشم چیزی در خاطراتم ندارم جـز  
ـنـھـا   ـرای نـجـات جـان ت اینكه  ھمچونحاال با تمام وجودم ب
ـیـمـای   ـم ن فرزندم  در تالش بودم واینكه چگـونـه مـی تـوان

ـبـود غـم دھـھـا  . عزیزم را نجات دھم  تازه این تنھا غم مـن ن
كودك دیگر كه از نزدیك در بیمـارسـتـان مـحـك نـظـاره گـره  
مرگ تدریجی شان بودم و خانواده ھـای انـھـا  بـه شـدت  

ـرص   ــ ـــل دارو ق ـــك مش
ـنـد وھـمـچـنـان ھـم   داشـت

وقتی خـودم روزھـا  . دارند 
ـبـال قـرص   وشبھـا بـه دن
ــای   ــم وداروی بــرای نــی
عزیزم در سطح شھرتھـران  
وگاه شـھـرسـتـانـھـا مـی  
ـیـس   گردم یاد سخنـان رئ

ـم   جمھور وشخص دوم مملكت آقای احمدی نـژاد مـی افـت
ـرای   كه مدتھا پیش گفت مامشكل دارو قرص نداریم مـن ب
پیدا كردندارو قرصھای نیما بارھا به نا صر خسرو جـاھـھـای  

ـیـدا نـكـردم  حـرص  .  دیگر شھر تھران رفتم اماحتی آزاد ھم پ
 وجوش ونفرت وتنفر 

سراپای وجودم را فرا می گیرد كه در مـمـلـكـتـی كـه  
این ھمه ثروتھای ملی نھفته است باید كمـبـود دارو داشـتـه  

كودكـان كـار  .  باشیم وشاھد مرگ تدریجی عزیزانمان باشیم 
مسیر رفت آمـد مـن گـاھـی  . وزنان تن فروش داشته باشیم 

ـرو   مواقع با مترو است متروی شھرری به تجریش داخـل مـت
ـیـمـاری اسـت امـا   باور كن بااینكه عزیزترین كسم در بستر ب
ـم   ـن ـی ـب وقتی این كودكان وزنان ودختران جوان دستفروش را مـی
در این وضعیت كار می كنند قلبم بیشتر مجروع مـی شـود  
ـقـه   من آنھا رادرك مكینم چرا كه من ھم عضوی از این طـب
ـنـز    ام من سواربھترین ومدل باال ترین مـاشـیـن مـاكسـیـمـا وب

bmw   نمیشم من سفرھای خارجی نمی رم چرا كه من نیـز
بافقر وفالكت ونداری ودر خانواده كارگری بزرگ شدم وبـه  
ـم؛   ـم اسـت ووخـی خوبی درد جامعه را می فھم اوضـاع وخـی
ـرو خـیـابـان   مردم به شدت از وضع موجود می نالند در مـت
وبیمارستان وبازار واماكن عمومی وغیره  حرفھا ھمه دیـگـر  
یكی شده این چه وضعی است كه ما داریم آقا نـمـیـشـه بـا  

ـیـن  .  این ھزینه ھای سرسام آور وتورم زندگی كرد  طبقـه پـای
جامعه خصوصا بیشتر از ھمه كارگران زیر فشـار وسـخـتـی  

از انتخابات حرف می زنند چه انتـخـابـاتـی سـی سـال  .  اند 
ـرفـنـدھـای   ـنـدت است چه گلی بر سر ما زده اند كه حاال بـزن
ـرضـنـد   انتخاباتی دیگر كارآیی ندارد مـردم بـه شـدت مـعـت

ـنـد  .  وناراضی اند  ـل ھر لحظه شورش گرسنگان شـایـد سـر ب
ـنـكـه  .  كند  ـیـسـت  دردآور از آن ای اما درد من یكی دوتا ن

بعضی مواقع وقتی دوپای این كودكان كار را معلق رو ھـوا  
می بینم كه در سطل اشغال دنبال اشیاء ویا خـوراكـی مـی  
ـر   گردند از كودك زیر چھار سال گرفته تا ھیجده ساله ودخـت
ـرو   جوان وزن سالـخـورده ومـردان مسـن  در راھـروھـای مـت
ـر رفـت   وخیابان غم وغصه تمامی آن كودكانی كه در مسـی
وآمد بیمارستان شھرری به دارآباد وبیمارستان محك مجـبـور  

ـیـاد  .  ند نان آور خانه باشند برایم تمامی ندارد  وضعـیـت اعـت
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ومواد مخدر وروی آوردن جوانان این ممـلـكـت ھـم بـخـشـی  
ـم  ـی ـرش ھسـت .  دیگر از معضالت جامعه است كه گریبـانـگـی

ـیـسـت   چه كسی باید جوابگوی این وضعیت باشد مـعـلـوم ن
؛اما برگردیم به روزھا ولحظه ھای بیمارسـتـان  مـحـك ؛از  
روز اول شنبه یعنی اول اردیبھشـت وای كـه چـه روزھـای  

از لـحـظـه ای  .  من به ھمراه ھمسرم با استرس سپـری كـردم 
ـتـی   كه نیما متوجه شد كه باتمدید مرخصی ام دستگاه امنی
وقضایی مخالفت كرده وایت وپالكت ھای بدنش پاییـن آمـد  
ـرتـو    وبارھا تشنج كرد در طی چند روز نیما بارھا ای تی وپ
ـیـمـارسـتـان مـحـك بـه   ـراپـی؛ شـد از ب درمانـی ؛ رادیـو ت
ـتـی اسـكـن   بیمارستان سینا اطھر درتجریش منتقل شد وسـی

ـیـمـا  .   وآزمایش ھای دیگر روش صـورت گـرفـت  امـروز ن
سیمو التور وپرتو درمانی شد این كار به مدت ھفت روز در  
ـبـافـیـان   ـی ـم قـال ھفت نوبت طبق گفته پزشك معالج نیما خـان

فردا باز ما بیمارستان محك  باید در كنار نیـمـا  .  ادامه دارد 
ـنـدسـرطـان   باشیم نمی دانم این وضع كی تمامی پیـدامـی ك

 .ھزینه ھم دارد  . نیما درد دارد 
  ٩٢ بھنام ابراھیم زاده تھران اردیبھشت  

 
 نسل جوان و بیكار

ـیـون کـارجـوی جـوان  ٣ موضوع اشتغال و بیکاری   ـل  می
ـتـحـصـیـالن   ایرانی کـه بـخـش اعـظـمـی از آن را فـارغ ال
دانشگاھی تشکیل می دھند از مھم تریـن دغـدغـه ھـا و  

مـجـمـوع  . مسائل خانواده ھا در کشور به شـمـار مـی آیـد  
تالشھا و اقدامات دولت در سالھای اخیر نه تنھا منـجـر بـه  
حل معضل بیکاری نشده، بلکه باعث تثبیت ایـن مشـکـل  
ـیـکـاران فـراوان در   آزاردھنده در خانواده ھا و باقی مـانـدن ب

ـرای  . سطح جامعه نیز شده است  اشتغال؛ موضوعی جذاب ب
ـیـن   سخن گفتن کارشناسان اقتصادی و بازار کار و ھـمـچـن
مقامات دولتی می گویند رشد یکباره جمعیـت کشـور در  

ـرای کـار  ٦٠ دھه    باعث انباشته شدن صدھا ھزار تقـاضـا ب
ـیـن  ٩٠  و  ٨٠ در دھه ھای    شده به نحوی کـه بـاعـث از ب

رفتن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور شـده و  
در حال حاضر برای ھر فرصت شغلی ده ھا و بلکه صـدھـا  

رشـد یـکـبـاره و  .  جوان تحصیل کرده داوطـلـب مـی شـونـد 
 و تبدیل شـدن بـه یـک  ٦٠ جھشی جمعیت کشور در دھه  

 درصـد  ٧٠ کشور جوان باعث شد تا امـروز دسـت کـم در  
خانواده ھا جوانانی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشـگـاه  
ـرسـنـد و بـازار کـار را بـا یـک ھـجـوم   ھا به سن کـار ب

ـنـد  بـا ایـن حـال  .  ناخواسته ای از جویندگان کار مواجه کن
آماده نبودن فضا و یا به عبارتی ناتوانی بنگاه ھای فـعـال  
ـتـی، تـعـاونـی و خصـوصـی در جـذب   در بخش ھـای دول
کارجویان بی شمار و گرایش به استفاده از تکـنـولـوژی بـه  
ـلـی از ایـن دسـت بـاعـث   جای نیروی فیزیکی کار و دالی
ـر   ورود نامتوازن کارجویان به بازار کار در یکی دو دھه اخـی

ھجوم ناخواسته به بازار کار در واقع به تـعـدادی  . شده است 
ـر الزم   که کارجویان به سن کار رسـیـدنـد، بـازار کـار بسـت
برای جذب آنھا را فراھم نکرد و این مسئلـه خـود بـه خـود  
باعث تاخیر صدھا ھزار جوان برای ورود به فضای اشـتـغـال  

  ٨٠  سال اول دھه  ٥ به بیان دیگر، جوانانی که باید در  .  شد 
وارد بازار کار می شدند، به دلیل برخورد کردن بـا کـمـبـود  

 و با تاخیر چندسـالـه  ٨٠ فرصتھای شغلی در نیمه دوم دھه  

موفق به ورود در عرصه کار شدند و این مسئله باعث بـاال  
ـبـاشـتـه شـدن   رفتن سن کارجویان در ورود به اشـتـغـال و ان

 دولت اخیـر  ٤ تقریبا می توان گفت  .  بیکاری در کشور شد 
ـیـکـاری جـوانـان و   ـلـه ب کشور به صـورت جـدی بـا مسـئ

  ٥٠  و یکی دو سـال اواخـر دھـه  ٦٠ کارجویان متولد دھه  
مواجه شده اند و با وجود شعارھـای فـراوانـی کـه در ایـن  
زمینه داده شد، اما تاکنون این پدیده نـامـیـمـون در کشـور  

طبـق آمـار رسـمـی  (  میلیون جوان  ٣ باقی مانده و ھنوز ھم  
 میلیون بنا به تحلیل ھای غیررسمـی  ٥ و  )  مرکز آمار ایران 

ـیـدا   کارشناسان بازار کار؛ شانس ورود بـه بـازار کـار را پ
 .نکرده اند 

ـنـکـه دو سـال اسـت   انباشت بیکاری در کشـور بـا ای
 وارد شـده، امـا ھـنـوز تـعـداد زیـادی از  ٩٠ کشور به دھه  

 به بـازار کـار وارد نشـده انـد و ایـن  ٦٠ جوانان متولد دھه  
مسئله باعث کشیده شدن تقاضای کار دھه شصتی ھا بـه  

 شده است و مقامـات وزارت تـعـاون، کـار و رفـاه  ٩٠ دھه  
اجتماعی می گویند موج تقاضا و ترافیک برای ورود بـه  

در  .   نیز ادامه خواھـد داشـت ٩٤ بازار کار دست کم تا سال  
صورت ادامه روند فعلی اشتغال زایی در کشور، بـه زودی  

ـرای ورود بـه  ٧٠ متولدین سال ھای اول دھه    نیز خـود را ب
بازار کار آماده می کنند در حالی که ھنوز دھه شـصـتـی  
. ھای بیشماری ھستند که در جستجوی شغل خواھند بـود 

از نتایج نامناسب دیگر از بین رفـتـن تـعـادل در عـرضـه و  
ـر   تقاضای نیروی کار کشور می توان به گسترش چشمگی
مشاغل کاذب، زیرزمینی و مـواردی از ایـن دسـت اشـاره  
کرد که اساسا ماھیت شغلی برای افراد به ھمراه نـدارنـد و  
فعاالن در این بخش صرفا برای گذراندن امور روزمـره خـود  
. و تامین معیشت حداقلی بـه ایـن وادی وارد مـی شـونـد 

شاید تعداد افرادی که مشاغل کاذب را به عنوان شـغـلـی  
ـیـت   ایده آل و مناسب بدانند و با عالقه در این بـخـش فـعـال
ـلـه   داشته باشند بسیار انگشت شمار باشد که خود این مسئ
نشان می دھد ورود به این عرصه صرفا به دلیل نـاامـیـدی  
ـیـن وجـود   از ورود به مشاغل رسمی و مـنـاسـب و ھـمـچـن

بیکاری پـس از  .  صدھا ھزار تقاضای کار در کشور باشد 
یک دوره اشتغال  ھمچنین در این بخش نباید از ناپایـداری  
ـیـت شـغـلـی در   بخشی از مشاغل موجـود و کـاھـش امـن
بسیاری از واحدھا غافل ماند، چرا که این مسئله خود بـه  
تنھایی باعث خروج بخش قابل توجھی از کارجویان پـس از  
ـیـکـاری مـی   یک دوره اشتغال و پیوستن آنھـا بـه صـف ب

باال رفتن ھزینه تامین مواد اولیه، ورود تـکـنـولـوژی  .  شود 
ـیـزیـکـی   ھای جدید به بنگاه ھا و کاھش نیاز به حضـور ف
ـیـل دسـتـمـزدھـای   افراد، افت بھره وری نیروی کـار بـه دل
ـیـت خـارجـی،   ـف پایین، واردات بی رویه کـاالھـای بـی کـی
فعالیت واحدھا با ظرفیت پایین و غیرفعال بودن بخش قـابـل  
ـنـگـی، رشـد   ـقـدی توجھی از توان تولید به دلیل مشکـالت ن
جھشی ھزینه ھای انرژی پس از اجرای فازاول ھدفـمـنـدی  
ـر دامـن زدن بـه   یارانه ھا و مسائلی از این دسـت عـالوه ب
ناپایداری مشاغل در بسیاری از واحدھای کشور، بیکاری  

ھـم اکـنـون  .   بخشی از شاغالن فعلی را نیز رقم زده اسـت 
  ٢٥  سالـه در کشـور  ٢٩  تا  ١٥ نرخ رسمی بیکاری جوانان  

 درصد است، بخش قابـل تـوجـھـی از ایـن جـمـعـیـت  ٣٠ تا  
ـرای ورود بـه بـازار   متولدین دھه شصت ھستند که امروز ب

 )بخشھایی از گزارش مھر . (کار کشور داوطلب شده اند 

 گزارش
 

نگرانی كارگران خدماتی فرودگاه المرد از 
 شایعه تغییر قرارداد

ـروھـای خـدمـاتـی  ٣٠ فحدود  :   اردیبھشت ٥  ـی ـر از ن ـف  ن
ـر وضـعـیـت   ـی فرودگاه المرد در استان فارس نسبت به  تـغـی

ـراز نـگـرانـی    قراردادکاری  ـم بـه شـرکـتـی اب ـی ـق شان از مست
براساس این گزارش،یـکـی از کـارگـران خـدمـاتـی  .  کردند 

فرودگاه شھـرسـتـان المـرد  :  فرودگاه المرد در این باره گفت 
 نفر از نیروھـای  ٣٠ در استان فارس قصد دارد قرارداد حدود  

خدماتی قرار داد مستقیم خود را تا پایان خرداد ماه مـجـددا  
ـنـکـه  .  تغییر وضعیت داده و به پیمانکار بسپارد  او با بیـان ای

ـم بـه شـرکـتـی    تبدیل وضعیت این نیرو  ـی ـق ھا از قرارداد مست
ایـن  :  بعد از مصوبه ھیئت دولت خالف قانـون اسـت، گـفـت 

ـئـت   سی کارگر از خرداد ماه سال گذشته طبق مصوبـه ھـی
دولت از قرارداد شرکتی به قرار داد مستقیم تبدیل وضعـیـت  

ـتـه شـده اسـت پـس از    شده  اند و بعد از یازده ماه به آنان گف
مجددا باید پیمانکارخصوصی کار  )  خردادماه ( اتمام قرارداد  

 .کنند 
ـنـدگـی از ھـمـكـارانـش سـخـن   این کارگر که به نـمـای

ــن کـارگـران در بـخـشـھــای  :  گـفـت، اظــھـار داشـت   مـی  ای
تاسیسات، سوخت گیری، تعمیـرات فـرودگـاه المـرد بـا ده  

بـعـد  :  او ھمچنیـن گـفـت .  سال سابقه مشغول به كار ھستند 
ـئـت دولـت در فـرودگـاه   از یازده ماه از اجرای مصـوبـه ھـی
المرد ھنوز یک نسخه از قرارداد کاری کـه بـا فـرودگـاه  

ـرسـیـده اسـت   منعقـد کـرده  ـنـابـھـمـیـن  .  انـد، بـه دسـتـمـان ن ب
شود این تغییر وضعیت قرار داد مـخـتـص    گزارش،گفته می 

ـرار  )  المرد ( نیروھای خدماتی این فرودگاه   ـلـکـه ق نیسـت ب
ھای کشـور    است تمامی نیروھای خدماتی در کل فرودگاه 

ـم بـه شـرکـتـی ( مجددا تغییر وضعیت   ـی ـق ) از قرار داد مسـت
 ) منبع ایلنا .(شوند 
 

 اخبار بین المللی
 

 کشته قربانی ٣٥٠بیش از  -بنگالدش 
 سودجویی سرمایه دارن

ـرونـده   ـنـگـیـن دیـگـری بـه پ نظام سرمایه داری برگ ن
 .قطور جرم و جنایات خود افزود 

 صـبـح بـوقـت  ٩ سـاعـت  )   اردیبھشت ٤ ( آوریل  ٢٤ روز  
ـرای امـرار  ٣٥٠ محلی بیش از    کارگـر بـافـنـدگـی کـه ب

ـر   ـر اث معاش از صبح زود کار خود را آغـاز کـرده بـودنـد ب
ھای بافـنـدگـی مـحـل     طبقه که کارگاه ٨ ریزش ساختمان  

. کارشان در آن واقع شده بود، جان خـود را از دسـت دادنـد 
ـقـود  ١٢٠٠ بیش از    کارگر مجروح و صدھا نفر ھمچنان مـف

 .شان قریب به یقین است   ھستند که احتمال جان باختن 
ـتـخـت  ٣٠ در این ساختمان که در    کیلومتری داکـا پـای

 کـارگـر مشـغـول  ٣١٠٠ بنگالدش واقع شده است بیش از  
 .کار بوده اند 

ـنـی    گویند با وجود ھشدار   کارگران می  ھای مکـر ر مـب
    بر شکاف برداشتن ساختمان، کارفـرمـایـان سـودجـو بـا بـی 

 کامل از کارگران خواستـه بـودنـد تـا بـه کـارشـان    توجھی 
ادامه دھند چرا که از نظر آنھا خـطـری مـتـوجـه کـارگـران  
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این حادثه، خشم عمومی را نسبت بـه شـرایـط  .  نبوده است 
. کار کارگران صنعت پوشاک این کشور برانگیخته اسـت 

این رخداد پرسش ھایی جـدی دربـاره ایـمـنـی کـارگـران و  
ـبـه  .  دستمزدھای کم در بنگالدش مطرح کرده است  روز شـن

سـومـیـن روز مـتـوالـی بـود کـه  )   اردیبھشت ٧ ( آوریل  ٢٧ 
بسیاری از کارخانه ھای پوشاک در بنگالدش بـه حـالـت  

 .تعطیل در آمدند 
ھمزمان اعتراض کارگران از روز حادثـه ھـر روز بـطـور  

ـیـس  .  مداوم ادامه دارد  ـل ھزاران کـارگـر بـطـور روزمـره بـا پ
ـیـن ایـن حـادثـه و   درگیر میشوند و خواھان مجازات عـامـل

ـنـد  ـنـگـالدش دومـیـن صـادر  .  بھبود شرایط کار خود ھست ب
ـنـده مـحـصـوالت و   ـیـد کـن ـیـا و تـول کننده پوشاک در دن

فـروریـخـتـن ایـن  .  خدمات ارزان قیمت محسوب مـی شـود 
ساختمان در روز چھارشنبه سومین سانحه بزرگ صنعـتـی،  

ـر  .  طی پنج ماه گذشته در بنـگـالدش اسـت  در مـاه نـوامـب
  ١١٢ در حومه داکا،  " مد تزرین  " آتش سوزی در کارخانه  

 .نفر را به کشتن داد 
 

 تظاھرات اعتراض آمیز مردم -اردن 
ـراض  آمـیـز، اجـرای   مردم اردن با برگزاری تظاھرات اعـت

اصالحات سیاسی و اقتصادی و پایان یافتن فسـاد در ایـن  
 ھزار تـن از مـردم اردن  ٣ بیش از  . کشور را خواستار شدند 

در تـظـاھـرات مـوسـوم بـه  )   فروردین ٣٠ (آوریل  ١٩ روز جمعه 
ـتـخـت ایـن  "  مسخره بازی را پایان دھیـد "  کـه در امـان پـای

ـرضـان در ایـن  .  کشور برگزار شد، مشـارکـت کـردنـد  مـعـت
ـم سـر دادنـد کـه از آن   تظاھرات شعارھایی را بر ضـد رژی

رژیم گوش فرا دھد، مـردم اردن بـا  " توان به شعار   جمله می 
تظاھرات مشابھـی  .  ، اشاره کرد ."عدالتی مخالف ھستند  بی 

ـلـه اردن   ـی نیز یکروز قبلدر شھرھای اربید، الکراک و الـطـف
 مـارس در  ٣٠ عبدالله دوم پادشاه اردن در تاریخ  . برگزار شد 

جریان تظاھرات معترضان سیاسی که خـواسـتـار اصـالحـات  
. سیاسی و اقتصادی بودند، دولت جدیدی را معـرفـی کـرد 

ـرگـزاری  ٢٠١١ مردم اردن از ژانـویـه سـال    مـیـالدی بـا ب
تظاھرات متعدد خواستار اجرای اصالحات سیاسی از جمـلـه  
انتخاب نخست وزیر جدید بـا رای مـردم و پـایـان دادن بـه  

ـرضـان اردنـی دولـت ایـن  .  اند  فساد در این کشور شده  مـعـت
ـرای بـھـبـود   کشور را متھم کرده  اند که اقدامـات الزم را ب

از زمـان  .  دھـد  یافتن وضعیت اقتصادی کشور انجـام نـمـی 
  ٣ آمیز مردم اردن، پادشاه این کشـور   آغاز تظاھرات اعتراض 

 .نخست وزیر را برکنار کرده است 
 

از کارکنان  اعتصاب ھزاران تن -انگلستان 
 اداره پست

ھزاران تن از کارکنان اداره پست انگلیس بار دیـگـر در  
اعتراض به حذف مشاغل و مناقشه بر سر حقوق و دستمـزد  

ـرپـا کـردنـد   و روند تعطیلی  ـر، اعـتـصـاب یـک روزه ب . دفات
کارفرمایان اداره پست در انگلیس قصد دارند ھفتاد و شـش  
مرکز پستی که بیست درصـد از ایـن شـبـکـه بـه شـمـار  

ـیـاز آن را بـه بـخـش خصـوصـی    می  آید را تعطیل و یا امت
این درحالی اسـت کـه اتـحـادیـه کـارگـران  .   واگذار کنند 

گـویـد،    در مخالفت با این تصمیـم، مـی  (CWU)مخابرات  
ـرار خـواھـد   ـر ق ـی این اقدام بیش از ھشتصد شغل را تحت تاث

اتحادیه کارگران مخابرات ضمن مخالفت شدید با ایـن  .  داد 

کـنـد و    طرح، برای حفظ مشـاغـل و خـدمـات تـالش مـی 
تضمین افزایش پرداخت منصفـانـه کـارکـنـانـی را کـه بـه  

انـد،     میالدی افزایش حقوق نـداشـتـه ٢٠١١ گفته آن از آوریل  
ـر کـل اتـحـادیـه کـارگـران  .  خواستار است  ـی ـلـی ھـیـز دب بی

ـرات مـی  تـوانـد ھـر آن چـه    اداره پسـت مـی : " گـویـد   مخاب
سخن بگوید، امـا  " پایداری "و  " دگرگونی "خواھد درباره    می 

ـرای    واقعیت این است که این  ھا حسن تعابیری ھستند که ب
بستن دفاتر، تغییر ساختار شبـکـه اداره پسـت و واگـذاری  

 ."شوند   ھای خصوصی، استفاده می   اداره امور آن به شرکت 
 اعتصاب کارکنان شرکت ھواپیمایی لوفتانزا  -آلمان  

به گزارش یورو نیوزخطوط ھوایی لوفت ھانـزای آلـمـان  
را بـه  )    اردیبھشت ١ (  آوریل  ٢٢ اکثر پروازھای روز دوشنبه 

ـرواز ایـن روز  ١٧٠٠ از  . دلیل اعتصاب کارکنان لغو کرد   پ
ـلـی صـورت خـواھـنـد   ـب فقط بیست پرواز بر اساس برنامـه ق

کارکنان این شرکت در فرودگـاھـھـای آلـمـان کـه  .  گرفت 
ـر سـر کـار   خواھان افزایش حقوق خود ھستند روز دوشنبه ب

لوفت ھانزا ھفته گذشـتـه بـا درخـواسـت  .  حاضر نمی شوند 
ـر افـزایـش    درصـدی  ٥.٢ اتحادیه ھای کارگری مبنـی ب

 .حقوق در دوازده ماه آینده مخالفت کرد 
 

برای  HSBCاعالم بانک  -انگلستان 
  کارمند١١٠٠اخراج بیش از 

ـبـه    به گزارش خبرگزاری    ٣ (  آوریـل  ٢٤ ھا روز سه شـن
اعـالم کـرد کـه قصـد اخـراج   HSBCبانک  ) اردیبھشت 
ــش از   ــد را دارد ١١٠٠ بــی ــدلــیــل  .   کــارمــن ــانــک ب ــن ب ای

ـری    جایگاھش در بازاراین کـار را قـدمـی  ـبـت در مسـی مـث
ھـای    کارمندان اخراجی از شـعـبـه   تمامی .  درست عنوان کرد 

تعـداد کـل  کـارمـنـدان  .  این بانک در انگلستان خواھد بود 
ـیـا  ٥٢ این بانک در انگلستان     ٢٦١  ھزار و در سـراسـر دن

ماه گذشته این بانک اعالم کرد کـه بـه  .  ھزار نفر ھستند 
ھـا در کـل      میلیارد دالر در ھزینه ٣.٥ منظور صرفه جویی  

ـیـا را دارد ٣٠ قصد اخراج   ایـن  .   ھزار کارمند در سراسـر دن
ـریـن بـانـک در اروپـا   بانک از نظر مقدار سرمـایـه بـزرگـت

 . بشمار میاید 
 

تصمیم کارگران ژنرال موتورز به  -برزیل 
 اعتصاب

ـبـه   ـرز روز چـھـار شـن ـت   ٥ (  آوریـل  ٢٤ به گـزارش روی
کارگران شرکت خودرو سازی ژنرال موتـورز در  )  اردیبھشت 
در جنوب برزیل تصمیم بـه اعـتـصـاب   Gravataiکارخانه  
 درصد دستمزد و کـاھـش  ١٢ خواست آنھا افزایش  . گرفتند 

ـتـه عـنـوان  ٤٠  ساعت به  ٤٢ سا عات کار از    ساعت در ھف
کارفرمایان در مالقاتی که یکروز قبل از اعـالم  . شده است 

 ساعت کـار  ٤١ اعتصاب با نمایندگان کارگران داشتند، با  
ـنـده  ٨.٢ در ھفته و    درصد افزایش دستمزد از ژانویه سـال آی

ـر خـواسـت خـود پـافشـاری    ولی .  موافقت کردند  کارگران ب
کردند و اعالم کردند که به چیزی کمتر از خواست اعـالم  

 کـارگـر  ٤٥٠٠ در این کارخانه  . شده خود رضایت نمیدھند 
ـیـد  ١٢٠٠ مشغول بکار ھستند و روزانه    دستگاه اتومبیل تول

 .میشود 
 

 آمار روز افزون نرخ بیکاری -اسپانیا 
  ٥ (  آوریـل  ٢٥ آمار منتشر شده رسمی در روز پنجشنبه  

نشان می دھد تعداد بیکاران در اسپانیا از مـرز  ) اردیبھشت 
در حالیکه سـیـاسـتـھـای  .  شش میلیون نفر عبور کرده است 

ریاضتی دولت نتوانستـه ایـن کشـور را از گـرداب بـحـران  
مالی نجات دھد، دولت محافظه کار ایـن کشـور در نـظـر  
دارد دارد برنامه ریاضتی جدیدی را بـه کـمـیـسـیـون اروپـا  

 درصد بیکاری، بـعـد از یـونـان  ٢٧.٢ اسپانیا با  . ارائه کند 
باالترین نرخ بیکاری کشورھای منـطـقـه یـورو را بـه خـود  
اختصاص داده و در این میان، شـرایـط جـوانـان ایـن کشـور  

ـیـایـی بـا  .  بسیار ناگوارتر است  رسـانـه ھـا و جـرایـد اسـپـان
ـبـه، بـه بـازتـاب   ـنـجـشـن پرداختن به این مـوضـوع در روز پ
ـر تـعـداد آنـھـا   مشکالت معیشتی خانواده ھا که ھر روز ب

ـیـا مـی  .  افزوده می شود پرداختند  یکی از شھروندان اسـپـان
خانواده ما چھار نفری است و ھمه مـا بـاالی سـن  : " گوید 

این قضـیـه اسـت کـه  .  قانونی ھستیم و ھر چھار نفر بیکار 
: یکی دیگر از شھروندان می گـویـد ."  ما را خرد می کند 

ھر روز تعداد بیکاران افزایش پیدا می کـنـد و اگـر آنـھـا  " 
بخواھند باز ھم میزان خدمات را پایین بیاورند و یـا آنـطـور  
ـم کـار   که شنیده ام سن بازنشستگی را باالتر ببرند نمی دان

ـرضـان در نـظـر دارنـد در  ."  ما به کجا خواھد کشیـد  مـعـت
آستانه ارائه طرح ریاضتی جدید بـه کـمـیـسـیـون اروپـا، در  

ـنـد  بـه ھـمـیـن مـنـظـور وزارت کشـور  .  خیابانھا تجمع کـن
نیروھای ضد شورش را در اطـراف سـاخـتـمـان پـارلـمـان در  

 .مادرید مستقر کرده است 
 

 افزییش بیسابقه نرخ بیکاری -فرانسه 
ـریـن   به گزارش یورو نیوزوزارت کـار فـرانسـه در تـازه ت

ـر داد  ـیـکـاری خـب در  .   گزارش خود از افزایش بی سابقه ب
این گزارش آمده است که طی ماه مارس گذشته نـزدیـک  

ـبـت نـام کـرده  ٣٧ به   ـتـی ث  ھزار نفر در مراکز کاریابی دول
 میلیـون و  ٣ در نتیجه تعداد بیکاران کل کشور از مرز  . اند 

ـر گـذشـت و رکـورد تـاریـخـی سـال  ٢٠٠  ـف   ١٩٩٧  ھزار ن
بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در فرانسـه  .  شکسته شد 

.  ماه اخیر بـه طـور مـداوم افـزایـش داشـتـه اسـت ٢٣ طی  
ـر تـاکـیـد کـرده   فرانسوا اوالند، رئیس جمھور فرانسه پیش ت
ـتـصـادی   بود که تدابیر ویژه دولت برای بھبـود وضـعـیـت اق
کشور در ماه ھای پیش رو تاثیر گـذار خـواھـد بـود و تـا  

امـا  .   نرخ بیکاری کاھـش خـواھـد یـافـت ٢٠١٣ پایان سال  
ـرخ   ـلـی پـول، ن برخالف نظر رئیس جمھور، صندوق بیـن الـمـل

 درصـد  ١١.٦  را با اندکی افزایـش  ٢٠١٤ بیکاری در سال  
 .جمعیت فعال فرانسه تخمین زده است 

 
سیتروئن -اعتصاب کارگران کارخانه پژو

 واردپانزدھمین ھفته شد)حومه پاریس(اولنه
ـنـه  -کارگران کارخانه پژو : ٢٠١٣ آوریل  ٢٤  سیتروئن اول

ـلـی  ) حومه پاریس (  ـرتـعـطـی درمقابل تصمیم مدیریت مبنـی ب
 دراعـتـصـاب  ٢٠١٣ ژانـویـه ١٦ کارگراز ١٤٠٠ کارخانه واخراج 

طی این مدت کارگران  کارخانه ھای دیگـر  .  بسرمی برند 
سیتروئن ازجمله کارخانه ھای شھرھای پواسی وسنـت    -پژو 

آوان جھت اعالم ھمبستگی درجـمـع کـارگـران اعـتـصـابـی  
کارگران کارخانه پواسـی جـھـت  . کارخانه اولنه حاضرشدند 

ـیـشـان دسـت بـه  جـمـع آوری   حمایت ازھمکاران اعـتـصـاب
ـیـن کـارگـران دیـگـرواحـدھـای  .  کمک مالی زدند  ھمـچـن

تولیدی فرانسه باشکال مختلف بااعتصاب و مـبـارزات ایـن  
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کارگران برای جلوگیری ازبسـتـه شـدن کـارخـانـه وازدسـت  
روزھـای گـذشـتـه  .  دادن کارشان اعالم ھمبستگی کـردنـد 

سیتروئن ،تھدیـدکـرد درصـورت ادامـه    -مدیریت شرکت پژو 
قراراسـت طـی  .  اعتصاب کارخانه رازودترتعطیل خواھد کرد 

ـرنـامـه اش جـھـت    -ھفته ھای آینده مدیریت پژو  سیتروئـن ب
ـنـه واخـراج  ١١٠٠٠ اخراج   کارگرازجمله تعطیلی کارخانـه اول
 آوریل سھامداران اصـلـی  ٢٤ . کارگرش را روشن کند ١٤٠٠ 

دردفترشرکت واقع درپاریس خیابان گراندآرمه جمع شده بـوده  
ـرنـد  ـیـون سـرمـایـه شـرکـت را  ٣٥٠ بودند تا تصمیم بگـی ـل مـی

ھـمـزمـان بـاایـن نشـسـت  .  واردبورس کنند وآکسیون بـخـرنـد 
ـتـه   کارگران اعتصابی کارخانه اولنه درآغازپانـزدھـمـیـن ھـف
ـراضـی   اعتصابشان مقابل دفترشرکت دست بـه تـجـمـع اعـت

ت کـارخـانـه  . ژ . ژان پیرمرسیه نماینده  سندیکـای ث .  زدند 
آنـھـا دروغـگـویـان حـرفـه ای  :  اولنه درتجمع امـروز گـفـت 

ما امروزھمزمان بـا بـه جـیـب زدن  .ھستندوشانتاژمی کنند 
میلیون سرمایه شرکت توسط سھام داران،شرکـتـی کـه  ٣٥٠ 

ظاھرا درآستانه ورشکستگی است وتحت این پـوشـش مـی  
ایـن یـک افـتـضـاح  .  خواھدھزاران کـارگـررا اخـراج کـنـد 

ما اینجا جمع شدیم تا صدای اعتراضمان را  . ورسوایی است 
مـا  . به گوششان برسانیم وبگوییم شانتاژشان کـارآیـی نـدارد 

ـم  ـی دولـت چـه مـی  .  ازکارمان وخانواده مان دفاع مـی کـن
ــد؟ مــاســه مــاه اســت کــه   ــد چــه مــی گــوی ــد؟اوالن گــوی
ـیـف مـا روشـن نشـود    ـم وتـا تـکـل ـری دراعتصاب بسـرمـی ب
تجمعات ،اعتراضات واعتصاب ادامه خواھدداشت وکارخانه  

 .اولنه تولیدی نخواھدداشت 
 

اعتراض به سیاست ھای ریاضت اقتصادی 
 درایرلندو پرتغال

ـــه گـــزارش  ـــه  ٢٦ ب ـب ــ ـن ـــوز،روزچـــھـــارشــ ـی ــ ـــورون ـــل ی آوری
ـتـصـادی ازجـانـب   ٢٤  آوریل،ھمزمان با ارائه طرح ریاضـت اق

دولت ایرلند، دھھا نفر با تجمع در مقابل پارلمان ایـن کشـور  
تـجـمـع  .  به برنامه ریاضت اقتصادی دولت اعتـراض کـردنـد 

ـران   ـرای جـب ـتـی ب کنندگان که به کاھش ھزینه ھـای دول
ــعــداد   ــق کـاھــش ت ــت از طــری ــوســط دول ــودجــه ت کسـری ب
ـرض بـودنـد خـواسـتـار   ـیـات مـعـت کارمندان و افـزایـش مـال

ـیـز  .     استعفای نخست وزیر این کشور شدند  دولت پرتغال ن
ھمانند دولت ایرلند برای مقابله با کسری بودجه خود اقـدام  
. به کاھش بودجه بخش دولتی برای سال آینـده کـرده اسـت 

ـتـی ایـن کشـور روز   به ھمین دلیل، کـارکـنـان بـخـش دول
ـراض   چھارشنبه در یک اعتصاب سراسـری دسـت بـه اعـت

این اعتصاب موجب لغو شدن اکثر پروازھای داخـلـی  .  زدند 
سندیـکـاھـای ایـن کشـور  .  و بین المللی در این کشور شد 

می گویند اعتصاب روز چھارشنبه بزرگترین نـوع آن طـی  

ـرتـغـال در بـودجـه سـال  .   دو دھه گذشته بوده است  دولـت پ
آینده خود حقوق کارکنان بخش ھای دولتی را کاھش داده  

  .و اقدام به افزایش مالیات کرده است 
 

کمیته برگزاری اول ماه مه 
در سلیمانیه یاد جانباختگان 
 محیط کار را گرامی داشتند

 
 روز  ٢٨/٤ امروز در پروژه شھر مادر در سلیمانیه مراسم  

جھانی قربانیان محیط کار با شرکت دھھا فعال کـارگـری  
 .برگزار گردید 

ـرگـزاری ایـن مـراسـم     ٣ قابل ذکر است کـه مـکـان ب
کارگر تا به حال جان خود را از دست داده انـد،و از سـوی  
صاحب پروژه اجازه به برگـزاری ایـن مـراسـم داده نشـد،امـا  
ـرگـزاری ایـن   ـر خـواھـان ب ـیـشـت کارگران با جدیت ھر چه ب

 کارگر شدند  و مراسـم را بـا  ٣ مراسم در محیط جانباختن  
 .تھدید صاحبان پروژه و کارفرمایان برگزار کردند 

ـرگـزاری اول    ـتـه ب ـی شھباز محمود یکی از اعضای کم
ماه مه مراسم را آغاز کرد  و بـه مـیـھـمـانـان و کـارگـران  
شرکت کننده در ایـن مـراسـم خـوش امـد گـویـی کـرد و  
ـنـدگـان   ـرای شـرکـت کـن توضیحاتی در رابطه با این روز ب

 .ارائه داد 

بعد از سخنان رفیق شھباز از طرف استاد حسین صـالـح  
گزارشی ارائه گردید که در ان به آمار کارگران قربانی در  

ایشان در ادامه سـخـنـان  . محیط کار در کردستان اشاره نمود 
ـبـل در کـردسـتـان     ٢١ خود بیان کردند که در چھار مـاه ق

ـنـی بـودن   کارگر به دلیل حوادث محـیـط کـار و نـا ایـمـی
در یـک سـال  . محیط کار جان خود را از دسـت داده انـد 

 کارگر به دلیل نبودن ایمـنـی مـیـط کـار جـان  ٥٧ گذشته  
 مـاه  ١٦ خود را از دسـت داده،روی ھـم رفـتـه یـعـنـی در  

 کارگر به دلیل نبودن ایمنی محیط کار  جـان  ٧٨ گذشته  
ـر آنـان کـارگـران مـھـاجـر   خود را از دست داده اند که بیشت

 .اھل کشور ھای ایران و سوریه و بنگالدش بوده اند 

در ادامه مراسم و سخنرانی ھا کـارگـران ایـن جـنـایـت  
محیط کار و صاحبان سرمایه را محکوم نمودند و خـواھـان  
ـم کـردسـتـان در ایـن   ـی ـل پیگیری ھر چه بیشتر حکومـت اق
ـر نـمـیـخـواھـنـد کـه   رابطه شدند و اعالم نمودند از این بیشت
کارگران قربانی سھل انگاری کارفرمایان و سـرمـایـه داران  

ـنـی بـودن  . شوند  در ادامه شرکت کنندگـان خـواسـتـار ایـمـی
ـرای کـارگـران در   محیط کار و فراھم کردن ابزار ایمینی ب

 .پروژھای ساختمانی شدند 
مراسم با ارج نھادن کارگران به قربانیان محـیـط کـار و  

 .اوردن گل به یاد کارگران جانباخته مراسم به پایان رسید 
کمسیون اطـالعـیـه و اعـالمـیـه از تشـکـل کـارگـران  

 ساختمانی در کردستان 

 

 اول ماه مه را با شکوه برگزار کنیم


