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 ژوئن روز جھانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی ٢٠  
 
  ژوئن روز جھانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی ٢٠ 

ـرای  . "  ژوئن را  روز جھانی حمایت از زندانیان سـیـاسـی اعـالم داشـتـه اسـت ٢٠ کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی   ـیـن ب ـپ کـم
آزادی کارگران زندانی خود را در این اقدام مھم اعتراضی سھیم دانسته و از ھمه تشکلھای کارگری و نھادھای انسـانـدوسـت در سـراسـر  

ـیـن  .  جھان انتظار دارد که از این روز اعتراض جھانی حمایت کنند  ـران کـارگـری و فـعـال برای متوقف شدن  فشار بر روی فعالین و رھـب
ـیـان   ـیـد و شـرط ھـمـه کـارگـران و زنـدان سیاسی در عرصه ھای مختلف به رژیم اسالمی فشار بیاورند و خواستار آزادی فوری و بدون ق

 . سیاسی شوند 
 :لیستی از کارگران زندانی در ایران را در زیر مشاھده میکنید 

ـران کـارگـری    عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل : بھنام ابراھیم زاده   - ھای کارگری و از فعالین دفاع از حقوق کودک و از رھب
ـتـال شـده  .  محبوب در ایران است  او زیر فشار کارزاری جھانی و بخاطر اینکه تنھا فرزندش نیما به بیماری خونی خـطـرنـاک سـرطـان مـب

اکنون علیرغم تاکید پزشکان  معالج نیما مبنی بر نیاز وی بر وجود پدرش در کـنـار او، بـا تـمـدیـد مـرخصـی  .  است از زندان مرخص شد 
بعالوه بھنام در مدت مرخصی خود حتی فرصت درمان بیـمـاریـھـای کـه در زنـدان و  .  بھنام موافقت نشده و او را به زندان احضار کرده اند 

بـازگـردانـدن بـھـنـام  .  درصد شنوایی گوش چپش را از دست داده است ٧٥ از جمله  . بخاطر شکنجه ھای زندان مبتال شده را پیدا نکرده است 
 .به زندان یک جنایت آشکار است 

ـر  . عضو ھیات مدیره سندیکای شرکت واحد و یکی دیگر از رھبران سرشناس کارگری در ایران است : رضا شھابی   - رضا شھـابـی زی
ـرار  .  ھای رژیم اسالمی در وضعیت جسمانی بدی قرار گرفت و خطر فلج شدن او را تھدید میکرد   شکنجه  ـرای تـحـت درمـان ق بدنبال کارزاری جھانی و اعتراضات خودش با مرخصی او ب

ـریـل ١٥ (  فـروردیـن  ٢٦ اما علیرغم پایان نیافتن معالجات وی جانیان اسالمی با تمدید مرخصی او مخالفت کرده و روز  . گرفتنش موافق شد  . وی را مـجـددا بـه زنـدان بـازگـردانـدنـد )   آپ
 .سال حکم زندان دارد  سه سال آنرا سپری کرده است ٦ رضا شھابی   . بازگشت رضا به زندان سالمتی وی را به خطر خواھد انداخت 

خوشبـخـتـانـه  .  او اخیرا به خاطر سرطانی شدن غده تیروئیدش، مورد جراحی قرار گرفت . یکی دیگر از اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلھای کارگری است : محمد جراحی   - 
اما بعد از عمل علیرغم تاکیدات  پرشکان متخصص و معالج وی مبنی به نیاز محمد جراحی به گذراندن دوره قرنطینه ده روز در فضـای ویـزه و  .  سرطان وی بدخیم نبود 
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بھداشتی بیمارستـان و یـا مـنـزل،  
ـم اسـالمـی   مقامات قضایـی رژی
ــدنــد  ــردان ــازگ ــدان ب ــه زن . وی را ب

اتخاذ چنین تصمـیـمـی از سـوی  
ـم اسـالمـی   مقامات قضایـی رژی

محـمـد  .  یک جنایت آشکار است 
جراحی بـایـد فـورا آزاد و تـحـت  
ـرد  ـرار گـی . درمان پزشکی الزم ق

 سـال زنـدان  ٥ محمد جراحـی بـه  
ـری  ١ محکوم است و    سال آنرا سـپ

 .کرده است 
ــی   - ــان ــاھــرخ زم ــو  :  ش عض

ـرای ایـجـاد   ـری ب ـیـگـی ـتـه پ ـی کم
تشــکــل ھــای کــارگــری و از  
فعالین شناخته شده کارگـری در  

ـریـز اسـت  ـب او در خــرداد  .  شـھـر ت
ـر و  بـه  ٩٠ سال  سـال  ١١  دستـگـی

شـاھـرخ  .  زندان محکوم شده اسـت 
ــامــه ای در مــورد   ــال طــی ن قــب
شکنـجـه ھـا و فشـارھـای درون  

 زندان و تھدید خطر جانی  
برای وی، نامه ای خطاب به  
سازمانھای کارگـری در سـراسـر  
جھان نوشت و خواستار حمـایـت و  

 .  پشتیبانی شد 
عضو کمیتـه  : پدرام نصراللھی 

ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  
تشکلھای کارگری و از چـھـرھـا  
ھای شناخته کارگـری در شـھـر  

ــدج اســت  ــن ــر  .  ســن ــه خــاط ــدرام ب پ

ـتـش در ایـن   مبارزاتـش و عضـوی
 ماه زندان مـحـکـوم  ١٩ کمیته به  
 . شده است 

ـر   ـنـاه، مـظـف  شریف سـاعـد پ
ــا  ــی ــران  :  صــالــح ن ــب دو تــن از رھ

ــری و از   ــه شــده کــارگ ــت شــنــاخ
ـره اتـحـادیـه   اعضای ھیئت  مـدی

ـنـد     ٩١ آزاد کارگران ایران در اسـف
 مـاه  ٦ به  "  توھین به نظام " به اتھام  

شـریـف  .  حبس محـکـوم شـده انـد 
ساعد پناه یـکـی از ھـمـاھـنـگ  
ــنــدگــان طــومــار ســی ھــزار   ــن ک
کـارگــر بــر سـرخــواســت افــزایــش  

ـیـا  .  دستمزدھاست  مظفر صالحی ن
در سال گذشته بخاطر حمایتش از  
ــار   ــن یــک کــاتــون خــواب در ک
خبابان و ھـوای سـرد و حـمـایـت  

 .. مردم از وی، زندانی و بازداشت شد 
عضـو کـانـون  :  رسول بـداغـی 

  ١١ او در  .  صنفی معلمـان اسـت 
 بخاطـر مـبـارزاتـش  ٨٨ اردیبھشت  

در دفاع از حقوق معلمان دستگیـر  
 سـال  ٦  بـه  ٨٩  مـرداد  ١٣ و در  

ــت از  ٥ زنـدان و    ســال مــحــرومـی
 .  شرکت در احزاب محکوم گردید 

ــبــری  ــدالــرضــا قــن ــم  :  عــب مــعــل
ـرضـی اسـت کـه در جـریـان   معـت
اعتراضات گسترده مردم در سـال  

 دستگیر و ابتـدا بـه او حـکـم  ٨٨ 
ــد از  .  اعــدام داده شــد  ــع ــا ب ام

اعتراضات گسترده این حکم لـغـو  

ـم  .  گردید  او ھمچنان در زندان رژی
 .اسالمی بسر میبرد 

 اردیبـھـشـت روز  ١٢ بعالوه در  
بعد از اول مه روز جھانی کـارگـر  
جلیل محـمـدی یـکـی دیـگـر از  
اعضای کمیتـه ھـمـاھـنـگـی در  
شھر سنندج دستگیر و ھـمـچـنـان  

در ھـمـیـن روز دو  .  در زندان است 
نفر از فعالین کارگری کـارخـانـه  
ایران خودرو در تھران بـه اسـامـی  
ــرام   ــم خــانــی و بــھ مــحــمــد قــاس
سعیدی نیز دستگیر و به مکانـی  
ــقــل گــردیــدنــد  ــت ــن ــوم م ــل ــا مــع . ن

ـبـھـشـت  ١٤ ھمچنین در روز    اردی
ـیـن   نیز محـمـد احـیـایـی از فـعـال

ھـای    کارگری یکـی از شـکـرت 
ــھــران   خــودروســازی در اطــراف ت

 .دستگیر و زندانی شده است 
ــران و   ــد رھــب ــھــدی فشــار و ت
ــن کــارگــری جــزیــی از   فــعــالــی
ـم اسـالمـی   سیـاسـت دائـمـی رژی
ـیـابـی   برای جلوگیری از سـازمـان
مبارزات کارگری، و عـقـب زدن  
جنبش کارگری و کـل جـامـعـه  

ـیـد  .  است  به ھر شکلی که میتوان
 ژوئن روز جھانی حمایت از  ٢٠ از  

ـیـان سـیـاسـی در   کارگران و زندان
 .ایران حمایت  کنید 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندان  
 

ژوئن روز جھانی حمایت از کارگران  ٢٠
 زندانی و زندانیان سیاسی

 ١  از صفحه  

 تلویزیون کانال جدید
 ٥ /٦اف ای سی  -١١٦٤٢فرکانس : مشخصات ماھواره ھات برد 
 kurd channel  شبکه ٢٧٥٠٠افقی سیمبل ریت 

 ٥ تا ٤ و نیم شب به وقت ایران ٧ و نیم تا ٦ھمه روزه : ساعات پخش
 به وقت اروپای مركزی  و مجددا

ھشت تا یازده شب به وقت (  و نیم تا یك و نیم شب به وقت ایران ١٠ 
 )اروپای مرکزی

تلفن          nctv.tamas@gmail.com:    ایمیل
 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧:تماس



 3 ٢٦٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

دوست عزیزی به نام منوچھر بعـد  
در نقد تـزھـایـی  "از مطالعه مقاله  

ـقـه كـارگـر در   بر علیه تحزب طـب
چـنـد سـئـوال مـطـرح كـرده  "  ایران 
ـقـه  : " نـوشـتـه اسـت .  است  آیـا طـب

ـفـكـر   كارگر ایران در كل به ایـن ت
ـیـاز بـه حـزب   رسیـده اسـت كـه ن

و در مورد آن  "  طبقه خودش داره؟ 
بخش كه گفتـه بـودم حـزب بـایـد  
بتواند توجه رھبران كارگری را بـه  
: خود جلب كند، سئوال كرده اسـت 

ـران كـارگـری  "  آیا باید تـوجـه رھـب
ایـن  "  جلب شود یا خود كـارگـران؟ 

ــال جــواب   ــب دوســت عــزیــز بــه دن
كوتاھی كه برایش نوشتـم، سـئـوال  

ـیـز مـطـرح كـرد  در  : " دیگری را ن
روزگار نوجوانی خوانـده بـودم كـه  
تشكیل حزب طبقه كارگـر دارای  

ـقـه  )  ١ شرایطی اسـت،   وجـود طـب
. كارگر صنعتی كه پرولتاریا باشد 

این طبقه به لزوم داشتن حـزب  )  ٢ 
ـیـشـاھـنـگ  )  ٣ . خود آگاه باشد  پ

ـرسـد   و مـی ."  ھم موجود بـاشـد  : پ
آیا این شرایط را در ایران كنـونـی  " 

ـیـد یـا كـال ایـن شـرایـط   ـن می بی
ــد و   ــی كــن ــم ــگــر صــدق ن دی
ـبـش   ـر جـن ـنـی ب ـلـھـای نـوی ـی تحـل

 "كارگری حاكم است؟ 
ھـا    برای جواب به ایـن سـئـوال 

ـقـه " اول از خود   ـم "  طب ـی ـن . شـروع ك
ـقـه كـارگـر " برای مـن   جـمـع  "  طـب

ــیــســت؛ امــا   ــران ن عــددی كــارگ
در یـك سـطـح  "  جنبش كـارگـری " 

". در یك سـطـح " می گویم  !  ھست 
در یـك  " در واقع به ھمان معنـای  

ـنـوعـی  "  طبقه كارگر " " سطح  ھـم ب
امـا  .  جمع عددی كارگران ھسـت 
ـتـی كـه از   ـقـه " چگونه؟ وق " طـب

حرف می زنیم، داریم از یك پدیـده  
ـم  ـی از یـك  .  تاریخی حرف مـی زن
یكسـری  !  رابطه اجتماعی تاریخی 

روابط و حـوادث كـه حـتـی مـی  
توانند به ھم بی ربط ھم بـه نـظـر  

اینكه انسانھا در اجتماع با  .  بیایند 
ھم چـه رابـطـه ای دارنـد و ایـن  
ـیـد و   رابطه تـا آنـجـا كـه بـه تـول
ـرمـی گـردد   ـیـد زنـدگـی ب بازتـول
انسانھا را در كدام قطب قرار مـی  
دھد، رابطه ای كه این انسانھا در  
تجربـه و آگـاھـی بـا ھـم دارنـد،  
رابطه ای كه این انسانھا در سـھـم  
بردن از تولید در جـامـعـه بـا ھـم  

ایـن رابـطـه امـا مـثـل ھـر  . دارند 

ــرچــه مــادی   ــطــه دیــگــری گ راب
نیست اما بدون وجود انسانـھـا كـه  

" كـارگـر " اینجا در شخص شخیص  
جلـوه مـی نـمـایـد  "  سرمایه دار "و  

گـرچـه  "  تـرس . " تجلی می گردد 
مادی نیست، اما بدون دو شخص  
و یا دو موقعیت كـه یـكـی مـی  
ترساند و دیگری می ترسد، قابـل  

بدون تصـور  "  احترام . " تصور نیست 
دو شخص مثال اربـاب و رعـیـت  

بـدون  "  عشـق . " قابل تصور نیـسـت 
ـیـسـت  . تصور عشاق قابل تصور ن

ھـا    ھم بـدون رابـطـه انسـان "  طبقه " 
 .قابل تصور نیست 

ـــی از   ـت ــ ــا وق ـــش  " ام ـب ــ ـن جــ
ـم از  "  كارگری  حرف می زنیم داری

سوخت و ساز و در حـركـت بـودن  
ــقــه   ــب انســانــھــای ســازنــده یــك ط
مشخص در جـامـعـه حـرف مـی  

ـران كـارگـری،  .  زنیم  فعالین و رھب
ھـای    اعتراضات كارگری، تشـكـل 

نـه  "  كارگر "بدون  . كارگری و غیره 
جنبش كارگـری مـعـنـا دارد، نـه  
ـقـه   حزب كارگری و نه حتـی طـب

حال بـا ایـن تـوضـیـحـات  .  كارگر 
ــد بــه ســراغ   ــی ــلــی، اجــازه بــدھ ك

 .سئواالت باال برویم 
 

ابراز احتیاج به حزب از 
 طرف كارگران

آیا طبقه كارگر ایران در كـل  " 
ـیـاز بـه   به این تفكر رسـیـده كـه ن

آیـا تـك  "  حزب طبقه خودش داره؟ 
تك كارگران به این نتیجـه رسـیـده  
انـد كـه بـایـد حـزب خـودشـان را  

بعید به نـظـر مـی  !  داشته باشند؟ 
ـیـن  .  رسد  ـران و فـعـال آیا ھمه رھب

ـفـكـر   ـیـجـه و ت ـت كارگری به این ن
رسیده اند كـه حـزب خـودشـان را  
داشته باشند؟ این ھم بعید به نظـر  

امـا در  .  می رسد كه چنین باشد 
بین ھم توده كارگران و ھم فعالیـن  
و رھبران كارگری، به وفور شاھـد  
ـیـاز بـه وجـود   این ھستیم كه از ن
حزب طبقه كارگر حـرف زده شـده  

حتمـا بـه  " طبقه كارگر "اما  . است 
حزب خودش نیاز دارد كه مـنـافـع  

آن طبقه را كه از زن خـانـه دار و  
كال زنان بی حقوق در آن جـامـعـه  
تا كارگر ساختمانی و فصلی، تـا  
ـیـكـاری   جوان دانشجو و جـوانـان ب
كه زندگی شان تباه شده است، تـا  
كارگر صنعتی و كارگران معـادن،  
تا معلمان و پرستاران و كـارمـنـدان  
ـرد،   جزء و غیره را در بر مـی گـی

ـنـد  ـنـدگـی ك ـقـه  . " نمای حـزب طـب
ـقـه  " كارگر  ـنـده سـیـاسـی طـب نمـای

ــگ   ــه در جــن كــارگــر اســت ك
طبقاتی از استقالل سـیـاسـی ایـن  
طبقه دفاع می كند و مـنـافـع آن  

ـلـی  .  را بجلو می برد  ـب در مقاله ق
. به تفصیل در این بـاره حـرف زدم 

اما باز ھم تأكید می كنم كه جـدا  
از اینكه چند نفر از تك كـارگـران  
ـبـش   ـیـن جـن ـران و فـعـال و یا رھـب
ـیـجـه رسـیـده   ـت كارگری بـه ایـن ن
باشند كه اكنون وقت ایجـاد حـزب  
و یا پیوستن به حزب طبقه كارگـر  
است، بر این ضرورت سـایـه نـمـی  
ـیـاجـی   افكند كه طبقه كارگر احـت
مبرم، به مبرمـیـت نـان شـب، بـه  

ــوحــه  .  حــزب خــود دارد  ــب ــح در ب
ـتـی كـه كـارگـران  ٥٧ انقالب   ، وق

كمر رژیم شاه را شكستند، حـزبـی  
كه خود برنامه ای داشته باشـد و  
ـرنـامـه   ادعا كند كه برنـامـه اش ب
سیاسی طبقه كارگر اسـت وجـود  

بزرگترین جریانـات چـپ  .  نداشت 
سیاسی آن زمـان، مـثـل سـازمـان  
ــكــھــای فـدائــی و ســازمــان   چـری
پیكار در راه آزادی طبقه كـارگـر،  

ـنـكـه   چـطـوری  " داشتند دربـاره ای
ـقـه كـارگـر بسـازنـد  بـا  "  حزب طـب

خودشان و با ھمدیـگـر بـحـثـھـای  
ھیچ كـارگـر  .  كشافی می كردند 

ـبـول نـداشـت   و ھیچ آدم عاقلی ق
كه حزبی مثـل حـزب تـوده و یـا  
حزب رنجبران كه كـارگـران را بـه  
دفاع از جمھوری اسـالمـی و یـا  

ھایی از جمھـوری اسـالمـی    جناح 
ـقـه   فرامی خـوانـدنـد، احـزاب طـب

در نوشته قبلی بـه  !  كارگر ھستند 
ـلـشـویـك   تفصیل به نمونـه حـزب ب

  ١٩١٧ اشاره كردم كـه در فـوریـه  

چه عرض و طول كوچكی داشـت  
و در مقطعی كه بحران حـاكـمـیـت  
به اوج خود رسید و كارگران دنبـال  
نماینده سیاسی خود بودند، صدھـا  
ــه و   ــام ــه بــرن ــارگــر ب ــزار ك ھ

 .سیاستھای آن روی آوردند 
 

حزب و رھبران جنبش 
كارگری و جنبش ھای 

 اعتراضی
ــه رھــبــران  "  ــوج ــد ت ــای ــا ب آی

ــلــب شــود یــا خــود   ــری ج كــارگ
ــوجــه  !  ھــر دو "  كــارگــران؟  ــا ت ام

ـر بـه   ـت كارگران معموال بسیار آسان
ــه  ــل ــه  " ای مــثـل    مسـئ ــق حــزب طــب
ـران كـارگـران  "  كارگر  از طریق رھـب

ــق   ــری ــلــب مــی شــود تــا از ط ج
اطالعیه و مقاله و نفس وجـود آن  

رھبران و فعالین كـارگـری  .  حزب 
معموال در بھترین و بدترین شرایط  
ھمراه و یاور كـارگـران بـوده و در  
اعتصابات و اعتراضات كـارگـری  
ــوی   ـری كـرده و جـل آنـھـا را رھـب

ــد  ــوده ان در  .  صــف اعــتــراضــات ب
سختی ھا دستشان را گـرفـتـه و  

در مـواقـع  .  به كمكشان رسیده اند 
گرفتن تصمـیـمـھـای سـخـت، راه  
حل نشانشان داده اند و ھزار و یـك  

اینھا ھمان معتمـدیـن  .  مورد دیگر 
كارگران در كارخانه و كـارگـاه و  

ـنـد  اگـر  .  محالت كـارگـری ھسـت
ـران را   حزبی بتواند توجه ایـن رھـب
به خود و برنامه و نقـشـه عـمـلـش  
ــش   ـب ــب كــنـد، تـوجــه كــل جــن جـل
كارگری و تك تك كارگران را ھـم  

 .به خودش جلب كرده است 
كارگران و توده ھای معتـرض  
ــكـش ھــمـیـشـه و بـطــور   و زحـمـت
مشخص در دوران سـرنـوشـت سـاز  
ــرانــی   قــادر بــه پــیــدا كــردان رھــب
نیستند كه بطور قاطع و راسـخ از  
ــاع كــرده و   ــا دف ــھ ــع آن ــاف مــن
. سخنگوی مطالبات آنھا بـاشـنـد 

ـنـد   ـتـوان رھبرانی كه در عین حال ب
ــای   ــوده ھ ــه آن ت ــت ــھــف قــدرت ن

ـیـاورنـد  ایـن  .  معترض را بـه رو ب
وظیفه حزب طبقه كـارگـر، حـزب  

پیشاھنگ سیاسی كارگران اسـت  
كه با سیاستھای درست خود نـظـر  
ــه طــرف آن   ــن رھــبــران را ب ای
سیاستھا جلب كنـد و جـامـعـه را  

ـنـد  ایـن  .  برای نبرد نھایی بسیج ك
ــسـت چـرا كــه   كـار سـاده ای نــی
ـیـا   جنبش طبقه كارگـر بـا یـك دن
ـیـسـت   مزدور و اجیر كرده و ژورنـال
و شكنجه گر روبروست كه جلـوی  

ما كمونیسـتـھـا  .  این كار را بگیرد 
توھمی به این نداریم كه ایـن یـك  
كار بسیار سخت و در عـیـن حـال  
ـرای آزادی و رفـاه   بسیار مـھـم ب

ـرای  .  است  تالش در ایـن راه و ب
ـنـھـا راه   جلب و جذب این رھبران ت
است، نه دست كشیـدن از مـبـارزه  
ــب   ــق ــرای ع ــئــوری ســازی ب و ت

 !نشینی 
ــكــل را   ــن مش ــورژوازی ای ب

ــدارد  ــه  .  ن ــت ــك ھــف در عــرض ی
جنایتـكـارانـی مـثـل مـوسـوی و  
ـنـد و از   كروبی را تو بوق مـیـكـن

مـرتـجـعـی  !  آنھا رھبر مـی سـازد 
مثل خمینـی را دزدكـی بـه مـاه  
می برند و از حضـورش عـكـس  
گرفته و مردم را به تـمـاشـای آن  

ــرنــد  ــوف  .  عــكــس مــی ب ــف از ص
ــعــد مــی   خــودمــان ھــم آدم مســت
ـر خـودمـان سـوار مـی   دزدند و ب
كنند كه سیاستـھـای خـودشـان را  

 .از طریق ایشان به ما حقنه كنند 
 

ھای قدیمی و  تئوری
 ھای تازه تحلیل

ــش دوم   ــخ ــا ب ــه ب ــط در راب
سـئـواالت ایـن دوســت عـزیـز كــه  
كارگران پرولتر وجود داشته باشـنـد  
و ایـن كـارگـران بـه لـزوم داشـتـن  
ـــد و   ـــاشــن ــود آگـــاه ب ــزب خ ح
پیشـاھـنـگ ھـم مـوجـود بـاشـد،  
بھرحال من ھیچوقت به این اصول  
ـرداخـتـه بـاور   از قبل سـاخـتـه و پ

شـایـد مـثـال در سـال  .  نداشته ام 
 صحبت كردن از لزوم ایجـاد  ١٦٠٠ 

ـیـش   یك حزب كارگری یاوه ای ب
نبوده، اما امروز دیگر نـمـی شـود  

 حزب، رھبری و شرایط امروز          
 پاسخ به چند سوال  

 ناصر اصغری  
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كتمان كرد كـه سـرمـایـه داری و  
ــه داری در دور   ــای ــط ســرم رواب
. افتاده ترین جزایر ھم حاكـم اسـت 

ـبـال   پس در نتیجه بجای اینكه دن
ـم كــه چـه تـعـداد از   ایـن بـگــردی
ـر   ـت ـرول كارگران صنعتی ھستند و پ
ــد و چــه تــعــداد از ایــن   شــده ان

ھـا و    كـارگـران ھـنـوز در كـارگـاه 
غیره كار می كنند، بھتر است بـه  
ــســتــم را   ــك ســی ــطــی كــه ی رواب
ـثـمـارگـرانـه مـی   بورژوائی و اسـت
كنند نگاه كنیم و اگـر آن روابـط  
ـر   ـرای ب موجود باشند، حـزب را ب
ـم  ـی ـن . انداختن آن روابـط ایـجـاد ك

ـثـمـار   مثل رابطه كار مزدی و است
ـروی   ـی ـقـه ای كـه جـز ن شدن طـب
ـرای عـرضــه و   ــزی ب كـارش چـی

ــــدارد  ـروش ن ــــه  .  فـــ ــــا ب و ت
ـرمـی گـردد،  "  پیشاھـنـگ "  ھـم ب

ـــی   ـن ــعــ صــرف وجـــود حـــزب، ی
ـقـه ای كـه ایـن   پیشاھـنـگ طـب

حزب نماینده منافـع سـیـاسـی آن  
ــیــل !  اســت  ــل ــھــا تــح ــن ھــای    آیــا ای

اما كـھـنـه  !  جدیدی ھستند، شاید 
و جدیدیش باید در خدمـت آزادی  
و رھایی از این منـجـالبـی بـاشـد  
كه زندگی میلیونھا انسـان را بـه  
تباھی به معنای واقعـی كشـانـده  

 .است 
 

 حزب در شرایط امروزی
ــه ربــط   ــوشــت ــخــش از ن ــن ب ای
مستقیمی به سئواالت مـنـوچـھـر  
ــحــث   ــجــا كــه ب ــدارد؛ امــا از آن ن
سرنگونی جمھوری اسالمی، حال  
چه این سرنگونی عملی بشـود و  
چه نشود، یك بحث داغ روز شـده  
است، الزم است چند نكتـه دربـاره  
ـقـه   مبرمیت پیوستن به حـزب طـب

 .كارگر را مطرح كنم 
ــخــابــات   ــت ــه روز ان ھــر چــه ب
ریاست جمھوری اسالمی نزدیكتـر  

می شویم، بحث ماندن و نـمـانـدن  
ـر مـطـرح   جمھوری اسالمی بیـشـت

ھمه ـ از رفسنجانـی و  . می شود 
احمدی نژاد و مواجب بگیران ریـز  
و درشت رژیم گرفته تا كـارگـران  
و كمونیستھا و زنانی كه زنـدگـی  
شان زیر سیطره این رژیم تباه شـده  
ـم   است ـ دارند درباره آینده ایـن رژی

از دل ایـن بـحـران  .  حرف می زنند 
باید سازماندھـی كـرد و بـاز ھـم  

ـرد  ـــ ــــدھــــی ك كــــدام  .  ســــازمــــان
سازماندھی درست و كـدام غـلـط  
ـیـسـت   است، مثل حكم ریـاضـی ن
كه جواب قطعی از پیشی داشـتـه  

ـتـھـای  .  باشد  اخیرا مطلبی در سای
اینترنتی دیدم كه نویسنده بـعـد از  
ـیـت   لیست كردن چـنـد نـوع فـعـال

ـرد  اگـرچـه الزم  : " نتیجه می گـی
ـیـسـتـی   اند اما سبک کار کمـون
ــوری   ــھ ــم ــی ج ــون ــگ بــرای ســرن

ـنـد  ـیـسـت سـبـک کـار  .  اسالمی ن

ــی بــرای   ــســت ــونــی ــح کــم صــحــی
معماری یک انقالب در شـرایـط  
فعلی تنھا و تنـھـا سـازمـانـدھـی  

نـویسـنـده  ."  مخفی از پایین اسـت 
سـبـك  " یك اصولی دارد كه آن را  

ایـن  .  می خـوانـد "  كار كمونیستی 
ـر مـی   از سردرگمی نویسنـده خـب

من ھیچ كمونیسـتـی  .  بماند . دھد 
ــه   ــاســم ك ــی شــن ــم در ایــران ن

ـیـن "  را  "  سازماندھی مخفی از پـای
ــد  ــاش ــارزه  .  رد كــرده ب ــا مــب ام

عمومی و توده ای، مخفی نـمـی  
فـرض نـویسـنـده ایـن  .  تواند باشـد 

ـنـی   است كه ھر چـه ھسـت، عـل
ھـر  .  كه فرض غلطی اسـت !  است 

ـپـات   ـر سـم ـف جریانـی اگـر ھـزار ن
ـر آن   ـراب علنی داشتـه بـاشـد، ده ب
عضو و كـادر مـخـفـی دارد كـه  
ــد  ــن ــدھـی ھسـت . مشـغــول ســازمـان

ـنـجـا ایـن   ـیـدی ای ـل منتھا كلمه ك
سـازمـانـدھـنـدگـان  " است كه ایـن  

ـراتـژی  "  مخفی  چه برنامه و اسـت
ــد  ــمــه  !  ای دارن ــل ــه نــظــر مــن ك ب

كلیدی ھمان حزب است كـه اگـر  
ــات كــالـســیـك و   بـه تـمــام انــقـالب
معاصر ھم نگاه كنیم بـاز بـه ایـن  

ـم كـه  "  حزب " كلمه   ـر مـی خـوری ب
ــآوردھــا   ــر مــوجــود بــوده دســت اگ
پایدارتر بوده اند و اگر غایب بـوده  

 !شكستھا آسانتر 
بھرحال بـحـث حـزب را بـایـد  
ــه زوایــای   ــاز كــرد و ب ــشــتــر ب بــی

ـر  .  مختلف آن پرداخت  امـا مـھـمـت
اینكه بر مبرمیت آن تأكید كـرد و  
ـران و فـعـالــیـن جـنــبـشـھــای   رھـب
ـبـش   اعتـراضـی و مشـخـصـا جـن
ـیـت حـزبـی   كارگری را بـه فـعـال

 .تشویق كرد 
 ٢٠١٣  مه  ٢٧ 
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ـبـاخ،  "  تصور کنید روسو، ولتر، ھول
ـنـه و ھـگـل، بـه   لسیـنـگ، ھـای
ـیـونـد   صورت یک انسان به ھـم پ

ـیـونـد   .  -خورده باشند  منظورم از پ
خوردن نه این است که کـنـار ھـم  

ـلـکـه در  ]  ھم قرار گرفته باشند   ب
در آن صـورت    -[ ھم آمیخته باشند 

ــد   ــواھــی ــارکــس را خ دکــتــر م
 ."*داشت 
 

وقتی از  مارکس صحبت بـه  
میان می آید الزم نیست زیـاد بـه  

نام او مسـاوی  .  مقدمات پرداخت 
ـر، انسـان،   ـی ـی است با مـبـارزه، تـغ
ـری،   ـراب طبقـه کـارگـر، اتـحـاد، ب
آزادی و نقد ھمه جـھـان سـرمـایـه  
داری و ھمین ھا است که بعد از  
نزدیک به دو قرن نـام او را زنـده  
نگه داشته است و در نظر سنجـی  
بی بی سی جـھـانـی بـه عـنـوان  
. شخصیت ھزاره انتخـاب مـیـشـود 

ــزی کــه کــم   امـا مــارکـس چــی
ــوده  ــه  !  نـداشــتـه دشـمــن ب ــن او کـی

طبقه، یک درصـدی جـامـعـه را  
ـرای خـود   برای ھمیـشـه تـاریـخ ب

دو دھه پیش بود کـه  .  خریده است 
اعالم کردند مارکس دیـگـر مـرد  

ـتـه  .  و تاریخ ھم به پایان رسیـد  ـب ال
ھمین اعترافی بود که تاریخ زنـده  
به مارکس است و ھـمـیـن گـونـه  

 .... اما . ھم ھست 
کارل مارکس در ذھـن ایـن  "  

 مردی است بـا    روزھای ما ژولیده 
ھای بلند که کت و    موھا و ریش 
ای بر تـن دارد، روی    شلوار کھنه 

صندلی نشسته و دسـت راسـتـش  
ـرده   را روی سینه زیر کتش فـرو ب

ایم امـا    اسمش را زیاد شنیده .  است 
او در فکـر  ....  ایم   از او کم خوانده 

. اتحاد پرولتاریا علیه بـورژوا بـود 
ـر جـھـان بـه جـای   ـی ـی به فکر تـغ

منتقد سـرسـخـت  .  تفسیر جھان بود 
ـرداز ارزش    داری و نـظـریـه   سرمایه  پ

ــود  امــا کســی کــه از  .  کــار ب
ـنـه    محاسبه و تعیین درآمد و ھـزی

اش عاجز بود چـگـونـه بـا    خانواده 
ھای اقتصـاد کـالـسـیـک    تئوری 

کرد؟ کسی که سـه    مخالفت می 
ــار   ــھ ــک و چ ــدش در ی فــرزن
ـبـال   سالگی بر اثر فقر مردند به دن
تغییر کدام جـھـان بـود؟ آیـا ایـن  

شناس، تاریـخـدان    فیلسوف، جامعه 
دانست باید برای    و اقتصاددان نمی 

تـری از خـود    آیندگان چھره موفق 
برجای بگذارد؟ آیا خود مـارکـس  
نیازمند انقالب پرولتاریای درونـش  

ایـن  "  علیه بورژوای درونش نبـود؟ 
ـــصـــاددان   ـت ــ ــک اق ـــف ی ـی ــوصــ ت
ژورنالیست جمھوری اسـالمـی از  
مـارکـس در مـجـلـه ای بـه نـام  

روی جـلـد   .  اسـت "  تجـارت فـردا " 
ــه عـکــس  ٤٠ شـمـاره    ایـن مـجـل

ـیـش  "  مارکس و با فونت قرمز   پ
ـیـن شـده اسـت "   گوی ناکام  . تزی

این شماره مجله مذکور به بـھـانـه  
 سالگرد تولد مارکس   بـه  ١٩٥ 

واکـاوی  " قول نویسـنـدگـانـش بـه  
" نظریات مـنـسـوخ شـده مـارکـس 

پرداخته است چرا که انگشت بـه  
ــظــرات   ــده انــد چــرا ن دھــان مــان

ھنوز مطـرح و ھـواخـواه  " مارکس  
 ."بسیار دارد 

ـــی آل  ـی ـــحــ ـــحـــاق، داود    ی اس
جــعــفــری، مــھــدی مــوســی    دانـش 
ـلـی، فـرھـاد    غنی  ـی نژاد، مسعود ن

ــن   ـلـی، مـحـمــد نـھـاونـدیـان، ای ـی ن
ـفـکـر " نامھای آشنا   " مغزھای مـت

ــه   ــن جـمــھــوری اســالمـی در زمــی
اقتصاد ھستند  کـه در شـورای  
سیاست گـذاری مـجـلـه تـجـارت  

اینھا تشخـیـص  . فردا فعال ھستند 
ــه   دادنـد کـه یـک ویـژه نـامـه ب
مناسبت زاد روز تـولـد مـارکـس  

ـنـد  ـتـشـر کـن ـر   .  من ایشـان یـا وزی
ــنــه دولــتــھــای جــمــھــوری   ــی کــاب
اسالمی بودند یا مشاورین رسمی  
دولتھای حاکم جمھوری اسالمـی  
ــاق   ــده ات ــا گــردانــن ــد  و ی ــن ھســت
بازرگانی جمھوری اسالمـی کـه  
ـم   ـنـظـی تجارت این حـکـومـت را ت
ـریـن   میکند، میباشـنـد، بـی آزارت

ـقـدر  .  شان استاد دانشگاه ھستند  آن
اعتبار نزد این حکومت دارند کـه  
کرسی استادی شان را مـحـفـوظ  

ـر  .  مانده است  ایشان یکبـاره از زی
بوته در نیامدند، سه دھه عصـای  
دست حکومت جمھوری اسالمـی  

ــودنــد  ــھــا خــوب بــا اطــالع  .  ب ــن ای
ھستند که این حکومت چـگـونـه  
با بی رحمی تـمـام، بسـیـاری از  
ھواخـواھـان مـارکـس را کشـتـار  

ــرده  ــابــھــای  .  ک ــت ــد ک ــل ھــزاران ج
مارکـس را رسـمـا و در جـلـوی  

بـا  .  دوربین تلویزیون سوزانده اسـت 
خبرند چـنـد کـتـاب فـروشـی در  
ــه آتــش   ــکــت ب ــن مــمـل سـراســر ای
ـران شـده چـون   کشیده شده یـا وی
ــابـھــای مــارکـس را عــرضــه   کـت

ـنـد  .  میکردند  ایشان حتما باید بدان
ھـزاران ھــزار انســان آواره کــوه و  
بیابان شدند تا خود را از شـر ایـن  
حکومت در امان بدارند چـون بـه  
ــد  ـن . نـظـرات مـارکـس بـاور داشـت

ـــن   ـی ــ ـــم ـــد ھ ـن ــ ـــدان ـی ــ ایشـــان م
دانشگاھھایی که ایشان استاد آن  
ھستند و اقتصاد درس مـیـدھـنـد،  
ـــار   ــدان کشــت ــه مــی ــی ب ــان زم
ـبـدیـل شـد کـه در   دانشجویانی ت
کیف ھایشان کتابھای مـارکـس  
ـــار   ـن ــود و در گـــوشـــه و کــ ب
دانشگاھھا بـه بـحـث و مـجـادلـه  
میپرداختند و با توجه بـه دیـدگـاه  
ـرون رفـت جـامـعـه   مارکس راه ب
بشری از وضـعـیـت ضـد بشـری  

 . سرمایه داری را میکاویدند 
ـرای   از انصاف نباید گذشت ب
این ویژه نامه حسابی کار کردنـد  
تا آنجا که امکان دارد مـارکـس  

ـنـد  د  .  را منسوخ شـده اعـالم کـن
رمقاالتی جداگانه از کره شمالـی  
خانواده سونگ، ونزوئـال چـاوز و  
ـرادران   جانشین چاوز و کـوبـای ب
کاسترو، به عنوان نـمـونـه ھـایـی  

ــا   ــرات مــارکــس " کــه ب ــظ اداره  "  ن
میشود یاد کـردنـد تـا مـثـال بـه  
خیال خود مـارکـس را از سـکـه  

ـیـن و  .  بیندازنـد  ـن از انـگـلـس و ل
لوگزامبورگ و کائوتسـکـی بـه  
ــاد   ـراث خـواران پـدر ی عـنـوان مــی

چـه کسـانـی بـا  " کردند و با تیتـر 
ــنــگ   ــه ج ــدر کــارل ب ــراث پ مــی

ـنـد  ـرخـواسـت ـر و آرنـت و  "  ب از پـوپ
ـتـه   دیگران یاد کردند که بـه گـف
این مجلـه از دشـمـنـان مـارکـس  

ـره، دو  .  بودند  ـف در گفتگوی دو ن
ــه   ــصــاددان ب ـت واکــاوی  " دکـتــر اق

" نظریات مـنـسـوخ شـده مـارکـس 
ـر در   ـف پرداختند و یکی از این دون

بحـث خـود مـن  :"  جای میگوید  

ھم این است که اگر مارکـس در  
شرایط فعلـی حـاضـر بـود شـایـد  

ای بـا آن شـدت و غـلـظـت    نظریه 
ـیـان    درباره بـحـران سـرمـایـه  داری ب

ـرای  ." ( کرد   نمی  البته این حـرف ب
من بسیار آشنا بود چـون سـالـھـا  
پیش کارفرمای من نیز مـدعـی  

اگر مارکس کارگر بـود آن  :"  شد 
موسی  غـنـی  !")  حرفھا را نمیزد 

نژاد در نوشته ای در جسـتـجـوی  
این اسـت چـرا نـظـرات مـارکـس  
: ھنوز ھواخواه دارد او مـیـگـویـد 

ـریـن نـظـریـه   مارکـس مـھـم "  ـرداز    ت پ
ــصــاد بــازار یــا بــه   ــت مــخــالــف اق

ــه  . داری اســت   اصــطــالح ســرمــای
ھای وی پـس از گـذشـت    نوشته 

ـم ھـنـوز   ـی ـرن و ن بیش از یـک ق
بخش مخالفـان نـظـام بـازار و    الھام 

ـیـسـم اسـت  بـه  .  طرفداران سوسـیـال
راسـتـی کـدام انـدیشـه مـارکــس  

ـقـه    موجب نفوذ و پـذیـرش بـی  سـاب
تفکر وی از سوی روشنفـکـران و  
عامه مـردم بـوده اسـت؟ چـرا و  

ـلـخ و    رغم تجربه   چگونه به  ھـای ت
ـــه   شـــکـــســـت  ـری ـــظــ ھـــای    خـــورده ن

مارکسیـسـتـی در عـمـل، ھـنـوز  
ـرخــی انـدیشــه  ھــای او ھــواداران    ب

ــر و   ــان اھــل فــک ــی جــدی در م
دانشگاھیان دارد؟ اشتباه مھلـک  

ـتـصـادی مـارکـس    تحلیل  ھـای اق
کدام است که موجب فـروپـاشـی  

ھایی شد که مدعی تـحـقـق    نظام 
ــه انــدیشــه  ــخــشــیــدن ب ھــای وی    ب

موسـی غـنـی نـژاد و و  "  بودند؟ 
فریبرز رئیس دانا در مـنـاظـره ای  

ھـای    در باب مارکسیسم و نظریـه " 
شـرکـت  "  منسـوخ شـده مـارکـس 

جستند و در مقدمه ایـن مـنـاظـره  
نـژاد و    مـوسـی غـنـی : " میخوانیم 

ـیـس  ـرز رئ ـب دانـا در دو ســوی    فـری
ــی  ــاس ــه ســی ــدیش ــاوت ان ــف  -مــت

ـرار دارنـد  نـژاد    غـنـی .  اقتصادی ق
ـــه  ـت ـــاخــ ـن ـرفـــدار    شـــده   شــ ـــن طــ ـری ــ ت

ـردازان    یکی از نـظـریـه  «ھایک » پ
ــریــش اســت کــه بــر   ــتــب ات مــک

ــر    بــه   یــابــی خــود   ســازمــان  خــودی ب
ھا تاکـیـد     کار قیمت   و   اساس ساز  

قـد مـالـکـیـت    دارد و مدافع تـمـام 

ـرز  . خصوصی است  ـب در مقابل فری
ـتـصـاددانـی    رئیس  دانا قرار دارد، اق

 «مارکس »عیار    که طرفدار تمام 
است؛ اندیشمندی کـه مـالـکـیـت  
ـــــــاور   خصـــــــوصـــــــی را ب

دانا را    نژاد و رئیس   غنی ....نداشت 
توان دو قـطـبـی دانسـت کـه    می 

ــر را جــذب   ــگ ــچ گــاه ھــمــدی ھــی
البته این دو ھیچـگـاه  ."  کنند   نمی 

ـنـد  . ھمدیگر را نیز دفع نمـی کـن
تفاوت شان در این است که اولـی  
ــازار آزاد اســت   ــقـد بـه ب بـه مـعــت
ودومی معتقد است دولت باید بـه  

مـن اگـر  ."  فکر فرودستان بـاشـد 
ـقـه   ـفـع طـب بودم قانون کار را به ن

اجـازه  .  کـردم   کارگر بازنگری می 
دادم تجارت خـارجـی تـا ایـن    نمی 

ــد  ــدازه رشــد کــن ــازه ورود  .  ان اج
ــی را   ــجــل چــیــن ــای بــن کــاالھ

ــــــــمــــــــی  .  دادم   ن . . . مــــــــن  . 
سازی را به ایـن شـکـل    خصوصی 

ـــمـــی  ـــال ن اجـــازه  . ...  کــردم   دنــب
ھا مثل قـارچ در    دادم بانک   نمی 

ھـا    نظـارت . ھای شھر برویند   خیابان 
گونه بـه    این ...  کردم   را حذف نمی 

. ... زدم   ھا لطمـه نـمـی   نظام یارانه 
ــل   ــطــی ــع ــامــه را ت ــان بــرن ســازم

ــس  . ..."( کــردم   نـمـی  ـی ـرز رئ ـب فــری
 )دانا 

"   و در نوشته دیگر با عنـوان 
ـیـک   کارل مـارکـس؛ کـاریـزمـات

ژولیده فقیری کـه    -ھمیشه تاریخ 
ـر جـھـان بـود   ـی ـی بـه  "  در فکر تـغ

ـرداخـتـه شـده   زندگی مـارکـس پ
ـقـاد   ـت است و در اینجا است که ان
ـتـصـاددانـان مـطـرح   اصلی ایـن اق
میگردد و گویی نکته نھـانـی را  
ـــــالم   ـــــد اع ـردن ــــ ـــــف ک کش

مردی کـه بـه فـکـر  :" ... کردند 
ــود شــرایــط   ــھــب ــا و ب ــیــر دنــی ــغــی ت
کارگران بود اما در اداره خـانـواده  

ــد  عــوض  ..."  خـودش عــاجــز مــان
ـنـد کـه ھـمـیـن   اینـکـه شـرم کـن
دولتھای سرمایه داری بودند کـه  
مارکس را از ھمه چـیـز مـحـروم  
مـیـکـردنـد و بـه صـورت مـرتــب  
تبعید مـیـکـردنـد و حـتـی دولـت  
ــه   ــچـگــاه او را ب ــان ھــی انـگــلـســت
ـر   ـق ـیـاورد و ف تابعیت خویش در ن
وحشتناکی را به او و خانوده اش  
تحمیل کردند، خـود مـارکـس را  
تحقیر میکنند که در فقر غـوطـه  
ور بوده اما به فکر تغییر دنیا ھـم  

 مارکس، ماتریالیست اھل عمل
 یاشار سھندی 
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خط رسمی ایـن ویـژه  !.  بوده است 
نامه حول ھمـیـن مـیـچـرخـد کـه  

کـه  "  مـردی " ثابت کند ھمچـیـن  
ــزده  چــطــور   ــج مــی ــی گــی حســاب
. میتواند مدعی تغییر دنیا بـاشـد 

ـتـصـاد   موسی غنی نژاد و دو اق
واکـاوی نـظـریـات  " دانی که بـه  

ـنـد  "  منسوخ شده مارکـس  ـرداخـت پ
ـنـد  ـنـایـی    بـی : " تاکید مـیـکـن اعـت

ـم  ـــه مـــھــ ـریـــن و    مـــارکـــس ب تــ
ـتـصـادی    اساسـی  ـریـن مـفـھـوم اق ت

ــع مــورد   ــابـی مــنـاب ـی ــی کــم یـعـن
ــاضــای انســان  ــه    تــق ــا و مســال ھ

ــن مــعــضــل،   ــگــی حــل ای چـگــون
و مشـکـل  ."  انـگـیـز اسـت   شگفت 

اســـاس مـــارکـــس را در ایـــن  
ـیـل  ".  میبینند  سطح تحلیلـش تـحـل

نـظـام  " طبقـاتـی اسـت و ایـن بـا  
کـه ایشـان  "  اقتصـادی مـتـعـارف 

ـرت دارد  از  .  تدریس میکنند مغای
داری    نـظـام سـرمـایـه " نظر ایشان   

ـرات نـھـادی و   ـی ـی قدرت اعمال تغ
ــوســت  ــدازی را دارد   پ ــن  .  ان در ای

ـیـسـت  ... امـا  ."  ھیچ بـحـثـی ن
خـود    لزوما  ھمه این تغییرات خودبه 

یعنی بـابـت  .  صورت نگرفته است 
و قویا  "  ھا ریخته شده است   آن خون 

شـود بـا اصـل    نمی " ...  معتقدند  
ــرد  ــت ک ــف نــظــام  "  ، ." بــازار مــخــال

داری نیز در طـول دو قـرن    سرمایه 
ـر، بسـیـاری اوقـات ھـرکـجـا   اخـی
ـقـادات   ـت توانسته، پاسخی به این ان

ـنـده   داده و ھرکجا پاسخ قانع  ای    کن
ـرداخـتـه   نداشته به اصـالح خـود پ

ــت  ـــد  ."   اس ـی ــاکــ ـــا ت ـــھـــایــت و ن
ــنــد  ــکــن ــر  ...  قــطــعــا   :"...  مــی اگ

داری از    بگوییم االن نظام سرمـایـه 
ـر اسـت،  ١٠٠   سال قبـل خـود بـدت

ـلـی خـنـده  . دار اسـت   این حرف خـی
ـلـی   ایـن نـظـام دسـتـاوردھـای خـی

مثل تحصیـل  .  مھمی داشته است 
و بـھـداشـت و درمـان و افـزایـش  

جامعـه کـم  .... ھا؛    طول عمر آدم 
و بیش بازی که در خیلـی جـاھـا  

ـم از  .  وجود دارد  ولی اگر بخـواھـی
یک دیدگاه مارکسی این تجربـه  

تر شود، باید گفت الزم اسـت    غنی 
ــل   ــاعــی، مــث ــم ــای اجــت ــادھ ــھ ن

ھا و سندیکای کارگـری،    اتحادیه 
وجود داشته باشد تا بتواند قـدرت  

ـقـاتـی را افـزایـش    چـانـه  زنـی طـب
ـتـد یـا    اگر این اتفاق ... دھد  ھا بیف

شـود جـامـعـه    تقـویـت شـود، مـی 

ــت  ــھــتــری داش ــن  ."  ب ــمــی و درھ
ـیـس دانـا   ـرز رئ ـب جاھاست که فری
ـتـن   ـرای گـف ھم چیزی زیادتری ب

 .ندارد 
 این ویژه نامه حرف تـازه ای  

مارکس پیشگوی نـاکـام،  .  ندارد 
ــھــان، مــدیــر   ـن عـارف مســلــک پ
ضعیف در امـور خـانـوده اش، در  
جوانی الابـالـی و بـی تـوجـه بـه  
نصایح پدر که او را از اھـریـمـن  
ـتـا   درونش برحذر میداشت و نـھـای

ـنـده " اینکـه    ـرگـونـه آی ـیـامـب ای    پ
ــد   ــوی ــی را ن ــخــش و آرمــان ــدب امـی

ھــای آن    دھــد کــه ویــژگــی   مــی 
دست کمـی از بـھـشـت مـوعـود  

و ایـن ھـیـچـگـاه شـدنـی  ."  ندارد 
ـتـه ایشـان   نیست چرا که بـه گـف

نشـان  "  تجربه مرگبار سوسیالیسـم " 
ــح   ــظــرات مــارکــس صــحــی داد ن

ـر از  . نیست  ـیـشـت اینھا و بسـیـار ب
اینھا، حرفھایی است که از فـرط  

امـا  .  تکرار، نـخ نـمـا شـده اسـت 
اتفاقات چند ساله اخیر نشـان داد  
که نظـرات مـارکـس صـحـیـح و  
ـرگشـت   درست بوده است و یک ب
ـفـاق   به مارکس در سراسر جھان ات

ــاده اســت  ــاکــیــد  .  افــت مــارکــس ت
ـریـن   ـف میکرد که سرمایـه داری ن
ــن   ــا  ای ــت ام ــی اس ــاع ــم اجــت
اقتصاددانان مدعی ھستند  نـظـام  
سرمایه داری دستاوردھای خیلـی  
مھمی داشته است، مثل تحصیـل  
و بـھـداشـت و درمـان و افـزایـش  

بـا وجـود آنـکـه  .  ھـا   طول عمر آدم 
ـنـدگـان ایـن   یکی از مناظـره کـن
مجله تاکیـد مـیـکـنـد خـونـھـای  

ـتـھـای  " زیادی ریخته شده تـا   دول

شکل بگیـرد امـا آگـاھـانـه  "  رفاه 
ـر   چشم خود رابه تاریخ خونبار و پ
ــه   ــافـت سـرمــای از چــرک و کـث

ــد  ــدن ــن ــب ــگ  .  داری مــی دو جــن
جھانی، صدھا جنگ منطقه ای  
در سـراسـر جـھــان در یـک قــرن  
ـقـالبـات   گذشته، سرکوب خونین ان
ـــای   ـــوده ھ ـراضـــات ت ــ ـت ــ و اع
زحمتکش، روی آوردن سرمایه بـه  
ـنـد   ھارترین جریانات ارتجاعی مـان
ــســم   ــاشــی ــش اســالمــی، ف جــنــب
ھیتلری، سرکوب خونین کارگـران  
ــه   ــا در روســی ــھ ــســت ــونــی ــم و ک
ـریـن   استالینی، کشـتـار کـوچـکـت
ــرای یــک خــواســتــه   ــراض ب اعــت
رفاھی مانند افزایش دستـمـزدھـا،  
نمونه آخرش در افریقای جـنـوبـی،  
ـرانـداز بـانـک   طرحھای خانمـان ب
جھانی و صندوق بین المللی پـول،  
ساخت ھزاران بمب ھسـتـه ای، و  
تھدید نفس حیات موجود زمین با  

ــط زیســت درکــل   ــی ــودی مــح ــاب ن
ـــه   ــه گســتــرده ب ــمــل ــان، ح ــھ ج
ــوســط   ــاوردھــای کــارگــران ت دســت
کسانی مانند تاچر و ریـگـان، و  
ــی،   ــمــیــن ــن دو خ ــار ای در کــن
پینوشـه،سـوھـارتـو، مـحـمـد رضـا  
ــارک، قــذافــی، ایــدی   شـاه، مــب
ــن   ــوتــی ــی، پ ــن، مــوســولــیــن امــی

ـنـد ایشـان  ... و   بسیاری دیگر مان
از دستاوردھای مھـم   سـرمـایـه  
ــوده  و   ــال اخــیــر ب در صــد س
شخصیتھای تاریخی این نظـام را  
ــا   ــه ب ــد ک ــدھــن ــل مــی ــکــی تش
ـنـده   حکومتھای خود تضمیـن کـن
ــن   ــع تــری ــی ــه شــن ــه ب سـود ســرمــای

ھمه این شخصیتھـا   .  شکلھا بودند 

منـابـع  " نیز در پی آن بودند که با  
" محدود به خواستھـای نـامـحـدود 

جواب دھند که نـمـونـه آخـر ایـن  
تبھکـاران، یـعـنـی احـمـدی نـژاد  
دقیقا با ھمیـن اسـتـدالل زنـدگـی  
ــنــون   ــه بــازی ج ــردم را ب ــوده م ت

یادمان نرفتـه  .  خویش گرفته است 
ـرایـش کـف   ـتـصـاددانـان ب ھمین اق
ـنـد کـه   ـن زدند و منتظر ماندند ببی

اگر این آقایـان  . نتیجه چه میشود 
دستاوردی به نام بـھـداشـت را بـه  
سینه سرمایه میزنند، بدین خـاطـر  
ـبـال سـودش   است که سـرمـایـه دن

ـــوده اســـت  ـیـــچ خـــدمـــات  .  ب ھــ
ـیـار   بھداشتی بـه رایـگـان در اخـت
مردم قرار نمی گیرد بلکه چـنـان  
ھزینه بھداشتی و پزشکی سرسـام  
ـیـمـاری   آور است کـه بـا یـک ب
ــه   مـمـکـن اسـت یـک خـانـوده ب

تـحـصـیـل  .  نابودی کشـیـده شـود 
ـرای   اگر اجباری گـردیـده اسـت ب

ـیـد   این اسـت کـه ابـزارھـای تـول
مدرن نیاز بـه سـطـحـی از سـواد  

ھزینه سـواد آمـوزی  . داشته است 
ـم از   ـی نیز یا مستقیم یا غیر مستق
ــردم تــامــیــن شــده   جــیــب خــود م

علم و بھداشت و حتی طـول  . است 
عمر آدمھا به یک کاال در نـظـام  
. سرمایه داری تبـدیـل شـده اسـت 

ـرای   ـنـھـا ب اگر ھـیـچـکـدام از ای
سرمایه سود نداشت ھیـچـگـاه بـه  

یـکـجـاھـایـی  .  دنبال آن نمی رفت 
ھم مـردم ایـن حـقـوق را بـزور از  
ـرون   ـی حلقوم دول سـرمـایـه داری ب

 .کشیدند 
مارکس کسی بود که ریشـه  
ــالت را در   ـــن مشـــک ــمـــه ای ھ

نظامھای طبقاتی می دید و بـه  
نقد جامع و دقیـق نـظـام مـعـاصـر  

ـیـشـگـو بـود، نـه  . پرداخت  او نه پ
ــه   ــســوف، ن ــل ــه فــی ــامــبــر، ن پــی
ــک   ــکــه او ی ــصــاددان، بــل اقــت
ماتریالیسـت اھـل عـمـل، یـعـنـی  

ـقـد ھـر  .  یک کمونیست بود  به ن
ـرای   موضوعی که دست زد نـه ب
تفنن یا برای خود نمایی و بـاقـی  
ــکــه   ــل گــذاردن جــمــالت قصــار، ب
ـقـد   ھدفش تغییر موضـوع مـورد ن

ـتـصـاد  .  بود  بزرگترین نقد او نقد اق
سیاسی سرمایه داری بود که در  

وی  .  کتاب سرمایه شکل گرفـت 
شخصا در مبارزات سیاسی دوران  
خود مستقیما شرکت کرد تا دنیـا  

مارکس چیزی بـه  .  را تغییر دھد 
تاریخ بدھکار نیست و وقایع اخیـر  
ـقـد   جھان بار دیگر ثابت کرد که ن
. او چقدر صحیح و الزم بوده اسـت 

مغزھای متفکر بورژوازی حـریـف  
ـرای ھـمـیـن بـه   او نمـی شـونـد ب
تحریف وسیع  نظرات او میپردازنـد  
و بعد او را تحقیر میکنند و فکـر  
ـروز از جـنـگ   ـی ـنـد کـه پ میکن

ــد  ــه ان ــن  .  بــرگشــت ــا پــرداخــت ام
اقتصاددانان جمھوری اسالمی بـه  
مارکس نشان از ایـن  دارد کـه  
ـیـز بـه شـدت   ـران ن مارکس در ای

ــه  .  مــطــرح اســت  ــم ــا وجــود ھ ب
ددمنشی ھای حکومـت، حـریـف  

چـون  .  مارکس نتوانستنـد بشـونـد 
ـقـت اسـت  ـی در  .  مارکس عین حـق

ایران مارکس از سـوی جـمـعـیـت  
بزرگی نمایندگی میشود کـه در  

خطـر  .  حزب قوی متشکل ھستند 
ـبـار   کمونیـسـم و بـه ھـمـیـن اعـت
مارکس بار دیگر به شدت مطـرح  
شده است و این خـواب بـورژوازی  

ــتــه کــرده اســت  پــریشــان  .  را آشــف
گویی مانند آنچه درمجـلـه فـوق  
ـر مـایـه   ـیـشـت منتشر شـده اسـت ب
آشفتگـی بـورژوازی مـیـشـود تـا  

 . مایه آرامش او 
 
* 

  ٢٤ توصیف مارکس در سـن  
ســالــگــی از ســوی مــوزز ھ س  
یکی از دوستـان مـارکـس در آن  

ــارل  .  دوران  ــاب ک ــل از کــت نــق
مارکس، زندگی و دیدگـاه ھـای  

 مرتضی محیط  -او 
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ـنـطـور  :  افق  جنبش کارگری  ھمی
ـیـد  ـرده دوم  .  که در جـریـان ھسـت پ

ــت    ــاس ــات ری ــاب ــخ ــش انــت ــای ــم ن
  ٨ جمھوری با بیرون آمدن اسامی  

ــداھــا از صــنــدوق   نــفــر از کــانــدی
شورای نگھبان به پایان رسـیـد و  
ما منتظر اجرای پرده سوم ھستیـم  
کــه قــرار اســت زیــر نــظــر بــیــت  
رھبری و توسط سپاه پـاسـداران و  
دستگاھھای امنیتی اسـم یـکـی  
ـر قـابـل   از این ھشت نفر کـه غـی
ـیـسـت کـه از   ـنـی ھـم ن ـی پیش ب
محافظه کاران باشد، شمـا فـکـر  
میکنید واکنش طبقه کارگـر بـه  
این نمایش و این رونـد چـه بـایـد  

 باشد؟ 
ـر  . روشـن اسـت :  شھـال دانشـف

خواست کارگران، خـواسـت مـردم،  
سـرنـگــونـی جــمـھـوری اسـالمــی  

ــت  ـــن  .  اس ــه ای ــن اســـت ک روش
مضحکه ھیـچ ربـطـی بـه مـردم  
ندارد و مردم نباید در آن شـرکـت  

اما سئوال اینکه رای بایـد  .  کنند 
ـبـی   داد یا نه، سـئـوال بسـیـار عـق
است در این اوضاع و در رابطه بـا  
رژیمی که سی و چند سال است  

ــد  ــکــن ــت مــی ــای دارد  .  دارد جــن
سرکوب میکند و فقر و فـالکـت  
را بر گـرده مـردم تـحـمـیـل کـرده  

ـبـال  .  است  مساله اینست که در ق
این اوضاع ھمـانـطـور کـه سـئـوال  
. شما نیز ھسـت چـه بـایـد کـرد 

انتخابات به نظر مـن گـوشـه ای  
از یک اوضاع سیـاسـی فـراتـری  
ـرار   است که ما  امـروز در آن ق

ـم  جـمـھـوری اسـالمـی  .  گرفته ای
ــر   ــخــابــات را از س ــت چــه ایــن ان
بگذراند و چه نه ، یـک نـکـتـه  
روشن است و آن اینسـت کـه ایـن  
رژیم به بن بسـت کـامـل رسـیـده  

موضوع اینست که اقتصـاد  . است 
این رژیم به این شکل فلـج اسـت،   
ــه ایـن صــورت   ــز ب ـی ــگـشــان ن جـن

ـنـھـا  حـتـی  .  باالگرفتـه اسـت  ای
یکی مثل رفسنجانی را کـه از  
ـم اسـت، در   بنیانـگـزاران ایـن رژی
تـدویـن قـانـون اسـاسـی آن دســت  
داشته است، کسی بوده است کـه  

خامنه ای را جلو آورده است، یـار  
ـنـی بـوده  و سـردار   نزدیک خمی
سازندگی شان بوده است و اساسـا   
برای حفظ نظام آمده بود، بـخـاطـر  
ـنـد تـحـمـل   کمی اختالف نتوانسـت

علتش ھـم تـرس از مـردم  .  کنند 
تحلیل ھای بسیاری از رد  .  است 

ــت ھـا  تـوســط شــورای   صـالحـی
نگھبان و غیره مـیـشـود ولـی در  
این تحلیل ھا کم می بینیـد کـه  

در  .  به فاکتور مـردم اشـاره شـود 
ــیــم کــه   ــن ــکــه مــا مـی بــی حـالــی
ــشــان از   ــه تــرس و وحشــت چـگــون

مـرتـب  .  باال گرفته اسـت "  فتنه  " 
فـرمــانـده نـاجــایشـان مـی آیـد و  
ـنـه ای   میگوید ما آماده ایم و فت

ھـمـیـن االن تـھـران،  .  نخواھد بـود 
تبریز، شیراز، اصفھان و خیلی جـا  
ھا را به حالت نـظـامـی در آورده  

معلوم است که اینھا وحشـت  .  اند 
ـنـسـت  .  دارند  اما مساله اصلـی ای

ـنـطـور   که در این موقعیت رژیم ای
ـرار گـرفـتـه اسـت  . در مخصمه ق

اقتصادش  فرو پاشیده و در سطـح  
جھانی چنین به انزوا کشیده شـده  
ـقـه کـارگـر امـکـان    است، به طـب
میدھد که بپرد جلو و حـرفـھـای   

ــزنــد  ــو و  .  خــودش را ب ــل ــرد ج بــپ
خواستھایش را طرح کند و صـف  
ــد  ــارزه اش را ســازمــان دھ . مــب

ـرای پـایـان   خودش را آماده کند ب
. دادن به این پرده آخر به قول شـمـا 

برای پایان دادن به کل بساط ایـن  
ـم کـه  .  رژیم  من میخـواھـم بـگـوی

ـران امـروز در   طبقه کارگـر در ای
ــخـی قــرار   ــاری ــت ت یـک مــوقـعــی

ـقـش  .  گرفته است  ـنـکـه ن برای ای
طبقه کارگر در پیروزی انقالب و  
برای عقب زدن ھـر نـوع تـالـشـی  
برای الترناتیو سازی از باالی سـر  

 . جامعه تعیین کننده است 
اجـازه  :  افق جنبـش کـارگـری 

بدھید یک سئـوالـی را از شـمـا  
ـتـان   . بکنم  ـت شما در ابتدای صـحـب

ــی کــه   ــه وضــعــیــت ــوجــه ب ــا ت ب
ـرار   جمھوری اسـالمـی  در آن ق
گرفته است، گفتید در یـک بـن  

ایـن بـن بسـت  .  بست کامل است 

ـقـه   چگـونـه و تـوسـط کـدام طـب
 اجتماعی شکسته میشود؟ 

ـر  بـه نـظـر مـن  :  شھـال دانشـف
ـقـه   ـر را امـروز طـب نقش اساسی ت

ـیـد جـمـھـوری  .  کارگر دارد  ـن ـی ـب ب
ــحــاظ   ــه ل اسـالمــی جــامـعــه را ب
ـرا کشـیـده اسـت  . معیشت به قھق

ـر گـرده کـل   فقر و فـالکـت را ب
مـی  .  جامعه حـاکـم کـرده اسـت 

بینید در عین حال چگونـه قشـون  
کشی میکند، ناجای خود را بـه  
خیابان میکشد، اعـدام ھـایـش را  
افزایش داده است، دستگیـری ھـا  
ـیـن و   را افزایش داده اسـت، فـعـال
ـر فشـار و   رھبران کارگری را زی
ـرار مـیـدھـد، بـطـور   دستگیـری ق
ـم زاده   مثال ھمین االن بھنام ابراھـی
را زیر فشار قرار داده که علیرغـم  
ــمــارش کــه بــه   ــی وضــع فــرزنــد ب
ـتـالـسـت بـه زنـدان بـاز   سرطان مب
ـره، امـا کـارگـران و   گردد و غـی
مردم در برابر این وضعیت سـاکـت  

ـتـھـاب  .   نیستند  ـر از ال جامـعـه پ
. است و رژیم نیز در ھـراس اسـت 

ـراض در   یک عرصه دائمـی اعـت
این شرایط اعتراض کارگران بـوده  

ـبـش  .  است  ـبـار جـن به ھمـیـن اعـت
کارگری بـه یـک وزنـه ای در  
. تحوالت سیاسی تبدیل شده است 

ـبـار ایـن مـوقـعـیـت امـروز   به اعت
ـرای   طبقه کارگر مکان مھمـی ب
ـرای   عقب زدن رژیم اسـالمـی و ب
ــر   بســیــج کــل جــامــعــه پشــت س
ــای   ــھ ــواســت ــول خ ــودش و ح خ

بـه  .  سراسری و اساسی خـود دارد 
ـقـش   ھمین دلیل است که من بر ن
تاریخی طبقه کارگر در شـرایـط  

ـفـای  .  کنونی اشاره کردم  برای ای
ـیـن   ـران و فـعـال این نقش باید رھـب
ـنـد  . کارگری این شرایط را دریـاب

در صفی متحد و قدرتمند ظـاھـر  
ـراز وجـود سـیـاسـی   شوند و بـا اب
خود بیایند و بیانگر خـواسـتـھـای  

ـیـن  .  کل جـامـعـه بـاشـنـد  ھـمـچـن
ضـروری اسـت کـه تشـکــلـھــای  
کارگری با یکدیگر متـشـکـل و  
متحد عمل کنند و به این شـکـل  
ما شاھد یک قدرتنمایی بزرگ  

ـم   ـقـه کـارگـر خـواھـی از طرف طـب
ـرای  .   بود  به نـظـر مـن شـرایـط ب

ـقـشـی از سـوی   ـیـن ن ایفای چـن
. طبقه کارگر بسیار مساعد است 

اعتراضات کارگری دارد ایـن را  
ــدھــد و فضــای پــر از   نشـان مــی
اعتراض مـحـیـطـھـای کـارگـری  

 . دارد این را نشان میدھد 
بسـیـار  :  افق جنبش کارگـری 

خوب این یـک بـحـث عـمـومـی  
ـتـوانـد   است که طبقه کـارگـر مـی
ـرود بـه   این بن بست را بشکند و ب
ــاده کــردن خــودش و   ســمــت آم
ھمانطور که شما اشاره کردیـد بـا  
ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری و  
ـنـجـا و   متحد کـردن مـبـارزات ای
ــری تــر کــردنــش  ــجــا و ســراس . آن

منتھا در ایـن روزھـایـی کـه در  
ـرار   آستانه برگزاری این نـمـایـش ق
ـر   گرفته ایم، وظـایـف مشـخـص ت
ـیـن   فعالین جنبش کارگری، فـعـال
ــیــســت   ــالــیــســت و کــمــون ــی ســوس

 کارگری چیست؟    
ـر  در ایـن روزھـا  :  شھال دانشـف

ـتـخـابـاتشـان را داغ   ـنـور ان آنـھـا ت
ـتـمـان ھـا و   میکنند، با ھمین گف
بحث ھا و جنگ و جدالـھـایشـان،  
برای مردم ھم این فضـا، فضـای  
ایــنــســت کــه در جــمــع ھــا، در  
ـنـد   محافل و در ھر جا کـه ھسـت
ھمین بحث ھایی را که ما اینجا  

کـارگـران  .  داریم،  داشتـه بـاشـنـد 
ـنـد   کمونیست و چپ تـالش کـن
ـتـمـان را بـه مـیـان   که ھمین گـف

ـر سـر  .  کارگران ببرند  ـتـمـان ب گـف
ــکــه چــگــونـه صــف خــود را   ـن ای
ـنـد، چـگـونـه حـول   متشکـل کـن
خواستھای سـراسـری خـود جـمـع  
ــه خــود را بــرای   ــد، چــگـون بشـون
ـنـد  . مبارزات گسترده تر آماده کـن

گفتمان بر سر اینکه بـه تـدارک  
ـرونـد  . اعتصابات سراسـری شـان ب

ـردم   ــاره کــ ــه اش ــور ک ــط ــان ــم ھ
اعتصابات کارگری امروز وسـیـع  

در دھـھـا مـرکـز  .  و گسترده است 
کارگری در این شھر و آن شـھـر  

بطور مثال نیشـکـر  .  اعتراض است 
ھفت تپه، نورد لـولـه صـفـا، مـس  

ــران   خــاتــون آبــاد، قــنــد اھــواز، ای
ــجــاتــی در   خــودرو و در کــارخــان
سنندج، و در ھر جایی کـه نـگـاه  
ـراضـات مـیـجـوشـد  . میکنید اعـت

ــن   ــالــی ــع ــارگــری، ف رھــبــران ک
ـنـسـت کـه   کمونیست نقشـشـان ای
که این فضا را دریابند و ھـمـیـن  
بحث ھا را به میان توده کارگـران  

ـرنـد  ـب مـحـور کـار  .  و به جامعـه ب
مجامـع عـمـومـی کـارگـری را    
ـر سـر   ـر روی بـحـث ب بگـذارنـد ب
مبارزاتشان و بر سـر خـواسـتـھـای  
ــل   ــث اســاســی ای کــه دارنــد، م
خواست افزایـش دسـتـمـزدھـا کـه  
خواسـت کـل جـامـعـه و مـتـحـد  
. کننده صف کل کـارگـران اسـت 

ــحــد کــردن   ــا  بــر ســر مــت و ی
ــارزاتـی کـه دارنـد بـه بـحــث   مـب

تـالش  .  بنشیننند و تصمیم بگیرند 
ـیـن مــحـیـط ھــای   ـنـد کــه ب کـن
ــف  کــه در   کــارگــری مــخــتــل
اعتراض و مبارزه ھستنـد، تـمـاس  
برقرار کنند و زمینه اعـتـصـابـات  
متحد، یـکـدسـت و ھـمـزمـان در  
. شھرھای مختلف را فراھم کننـد 

بکوشـنـد تـا کـل جـامـعـه را از  
اعتراضات خود مطلع کـرده و بـه  

ـرایـن  .  حرکت در آورند و غیره  ـنـاب ب
می بینید که کارھای بسـیـاری  
ـران   ــ ـب ـر دوش رھــ ــ ــت کـــه ب اس
ـیـسـت   کارگری و کارگران کمـون
قرار دارد که به قول شما در ایـن  
اوضاع مشخص انجام دھند و افق  
روشنی را در مقابل کل جـامـعـه  

ـیـد کـارگـران و  .  قرار دھنـد  ـن ـی ـب ب
ـلـی چـیـز ھـا را   ـران خـی مـردم ای

دوره خـاتـمـی را  .  تجربه کرده اند 
خاتمی ھشـت  .  مردم تجربه کردند 

ـم وقـت خـریـد  .  سال برای این رژی
ــری و   ــران کــارگ ــابــرایــن رھــب ــن ب
ـیـسـت بـایـد ایـن   کارگران کـمـون
گفتمان را بـه مـیـان کـارگـران و  

 گفتگوی برنامه افق جنبش کارگری تلویزیون کوموله با شھال دانشفر
 طبقه کارگر و نمایش انتخابات در ایران 
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جامعه ببرند که این رژیم با ھـمـه  
ـرود و   دارو دسـتـه ھـایـش بـایـد ب

ــد  ــن دارو  .  گـورش را گــم کــن ای
ـر   دسته ھای رزیم دعـواھـایشـان ب
ـر سـر چـگـونـگـی   سر قدرت و ب

ــت  ــام اس ــظ ــظ ن ـرم  .  حــف ــ ــالتــف پ
ــظ نـظـام اســت  ـرکشـان حـف . مشـت

بنابراین کـل ایـن بسـاط را بـایـد  
و بـایـد از ھـمـه ایـن  .  جمع کـرد 

ــه گــرفــت  ــجــرب ــخ ت ــاری مــردم  .  ت
ـم   رفسنجانی سردار سازندگی رژی
اسالمی را تجربه کردند، خاتـمـی  
را تجربه کردند، احمـدی نـژاد را  
ــد بســاط   ــه کــردنــد، و بــای ــرب ــج ت
جمھوری اسـالمـی بـا کـل دارو  

ایـن  .  دسته ھایـش را جـمـع کـرد 
ـران   گفتمانی است کـه بـایـد رھـب
ـیـسـت   کارگری و کارگران کمـون
به میان کارگران و کـل جـامـعـه  
ـری   ـراب ببرند و افق آزادیخواھی و ب
طلبی را در مقابل آنان بگذارند و  
پرچمدار خواستھای کـل جـامـعـه  

 .باشند 
بـعـنـوان  : افق جنبش کارگری 

آخریـن سـئـوال در رابـطـه بـا ایـن  
ـقـه   نمایش آیا شرکت نـکـردن طـب
کارگر و کل مردم در این نمایـش  
و پـاســخ نـه دادن بـه جـمـھــوری  
ـرای کشـیـدنشـان پـای   اسالمی ب
صندوق ھایی به نام رای میتوانـد  

ــارازت تــا   ــب گــامــی در تــداوم م
 کنونی و مبارزات آینده باشد؟ 

ـر  ـقـا ھـمـیـن  :  شھال دانشـف ـی دق
ـقـه  .  طور است  شرکت نکـردن طـب

کارگر و کل مردم در این نمایـش  
ــه بـزرگ بـه جــمـھــوری   یـک ن

اما ھمانـطـور کـه  .  اسالمی است 
ـتـظـار کـمـی   اشـاره کـردم ایـن ان

روشن است که نباید رای  .  است  
باید صندوق ھای رای ھـمـه  .  داد 

بایـد تـمـام  .  جا سوت و کور باشد 
ـتـخـابـاتـی سـوت و   حوزه ھـای ان

باید در عین حال ھمـه  .  کور باشد 
ـیـن   ـنـھـا را پـای ـرھـای ای جا پوسـت
کشید و بـه جـای آن ھـمـه جـا  

ـم   نوشت رای ما سـرنـگـونـی رژی
به جای آن نـوشـت  .  اسالمی است 

ـری اسـت  ـراب . رای ما آزادی و ب
. باید فضا، فضای اعتراض باشـد 

در محالت، در کارخانجات و در  
ـر از  .  ھمه جا  اما بحث مـن فـرات
ـنـسـت کـه  . این است  حرف من ای

ـنـطـور بـه جـان   اکنون که اینھا ای
ـیـن بـه بـن بسـت   ھم افتاده و چـن
رسیده اند، فرصتی است برای مـا  
ـیـدا   ـم و سـازمـان پ که آماده شوی

از ھمیـن االن بـه تـدارک  .  کنیم 
ـم  ـروی . اعتراضات سراسـری مـان ب

خالصه حرفم اینـسـت کـه  رای  
ـم   مردم سـرنـگـونـی کـل ایـن رژی

ـبـایـد در  .  است  کارگران و مردم ن
و  .  ایـن نـمــایـش شـرکــت کـنــنـد 

شرکت ھم نخواھند کـرد و حـرف  
 .خود مردم نیز ھمین است 
شـھـال  :  افق جنبش کـارگـری 

دانشفر از اینکه در این گفتگـوی  
ــش   ـب کـوتـاه در بــرنـامــه افــق جــن
ـلـویـزیـون کـومـولـه   کارگری در ت
شرکت کردیـد، مـجـددا از شـمـا  

 .تشکر میکنم 
ـر  ــ ـف ـم  :  شـــھـــال دانشــ مـــن ھــ

 .   متشکرم 

حاشیه ھایی مھمتر از 
 متن
 

ـــت   ـی ـــامـــی رد صـــالحــ ســـون
ـریـن مـوضـوع   رفسنجانـی مـھـمـت
ــی وخــارجــی   ــل رســانــه ھــای داخ
درھفت  گذشته بود که حتـی خـود  

و تمـام اخـبـار  "  انتخابات " موضوع  
طـی  .  دیگر را ھم به حاشیه رانـد 

دوھفت  گذشته فضای رسـانـه ھـا  
تماما  به اخبار، گزارشات، تحلیـل  
ــه   ــی ک ــان ــای کس ــھ ــاھ ــدگ ودی

را آخـریـن  "  عالیجناب سرخ پـوش " 
شانس برای حفـظ وضـع مـوجـود  
می دانند، ونتایج رد صالحیـت او  
ـــان،   ــگـــھــب ــورای ن از طــرف ش

ــود   ــصــاص داده شــده ب بــه  .  اخــت
ـر   اینـکـه در کـمـال نـابـاوری وزی
ــکــا، شــورای   امـور خــارجــه امـری
نگھبان با رد صالحیـت ھـاشـمـی  

،  "  مسیر دموکراسی را سد کـرد " 
و به تحلیلگر بی بی سـی نشـان  

ــت   ــمــی ــاک ــه ح ــگــر  "  داد ک دی
ـفـس   شادابی، انعطاف واعتماد به ن

رسانه ھا طـی  .  گذشته را ندارد "  
دوھفت  گذشتـه تـمـامـا درخـدمـت  
ـفـاوتـی  بـود   جریانھای ظاھرا  مـت
که از خود کاخ سفید تا سلطـنـت  
ــز ودرشــت، از اصــالح   ــبـان ری طـل

طلبان داخل و بیرون حکـومـت تـا  
بی بـی  "  بی طرف "ژورنالیستھای  

سی، و خالصه  تمـام جـریـانـاتـی  
ـنـد   که امیدوارند و تالش می کن
ــاالی   ــت مـردم و از ب بـدون دخـال
سرآنھا، بحران حکومت را تخفیـف  
دھند، پشت رفسنجانی بخط شـده  

ھمگی آنھا امیدوار بـودنـد  .  بودند 
ــد خـرداد   ــوان ــی بــت ــجــان   ٧٦ رفسـن

دیگری خلق کند، تنشھای رابطه  
با آمریکـا وغـرب را کـم کـنـد،  
ـتـدریـج حـل   بحران اقتصـادی را ب
ــظــار   ــت ــم در ان ــد و مــردم ھ ــن ک
تغییرات تدریجی به ھمین شـرایـط  
. مشقتبار کنونی رضـایـت دھـنـد 

اکنون با رد صالحیت رفسنجانـی  
ـرآب   ـقـش ب نه تنھا رویـاھـایشـان ن
شده، بلکه بزرگترین نگرانی آنـھـا  
بقول ھمان تحلیلگر بی بـی سـی  

در ایـن اوضـاع  " این اسـت کـه   
ـرد کـه   نیروھایی بھـره خـواھـنـد ب
ـر   خواستار تحریم انتخابـات و فـرات
از آن، ســرنـگــونـی حـکــومـت از  
ــا   ــی و ی ــچــی مــدن ــق ســرپــی طـری

 ." مبارزه خشونت آمیز ھستند 
ــه   ــود ک ــن ب ــدا روش از ابــت
انتخابـات مـحـل تصـویـه حسـاب  
ـیـجـه   ـت باندھای حکومـت و در ن
ـر   تضعیف و آشفتگی باز ھم بیشـت

با توجه بـه  .  صفوف آن خواھد شد 
سوء مدیریـت احـمـدی  " سناریوی  

ــژاد  ــحــران  "  ن ــل ب ــام ــوان ع ــعــن ب
حکومت، امید باندھای حـاکـم و  
کل بورژوازی پیدا کـردن کسـی  
است که بتـوانـد نـظـام را از ایـن  

ظاھـرا   .  مرحله بسالمت عبور دھد 
بحران عمیق اقتصادی، حاد شـدن  
اختالفات بـانـدھـای حـکـومـتـی  
وناتوانی آنھا در حل بحـران، خشـم  
ـبـار   وانزجار مردم از شرایط فـالکـت
ـراضـات   معیشتی وخطر تکـراراعـت

ـر ایـن شـرایـط،  ٨٨ سال   ـر بسـت  ب
رفسنجانی را متقاعـد کـرده بـود  
ــوری   ــدات ــدی ــا اعــالم کــان کــه ب
. درقامت ناجی نظام ظـاھـر شـود 

ـنـھـا حـمـایـت   او با ایـن کـارنـه ت
بخشی ازحکومت را به خود جلب  
ـیـو   ـرنـات ـت کرد، بلکـه عـمـال بـه آل
مشترک جنبش راست پرو غـرب  
ـرای حـل   و جنبش ملی مذھبی ب
ـبـدیـل   بحران جمھوری اسـالمـی ت

ـیـغـات  .  شد  ـل ـب امـا عـلـی رغـم ت
گسترده ای که درایـن مـدت در  

او  "  حل بـحـران " بار  توانایی ھای  
در رسانه ھا براه افتـاد، فـقـط دو  
ھفته کافی بـود تـا بـی ربـطـی  
ــی وکــل   ــجــان ــو رفســن ــاتــی ــرن آلــت
ــنــد    ــه شــرایــط شــکــن ــورژوازی ب ب
حکومت و خواسته ھـای واقـعـی  

ــن  .  مـردم روشـن شـود  طـی ھـمــی
مدت برای چندمیـن بـار مـعـلـوم  
شد بحران جمھـوری اسـالمـی بـا  
ـروسـ    جابجایی عناصری از آن درپ

 .قابل حل نیست " انتخابات "
ـــن اســـت کـــه   ـــت ای ــعــی واق
ــن بســت   ــن عــامــل ب ــری ــمــت مــھ

حکومت، مردمی ھستند که بـی  
حقوقی وشرایط فالکتبار فـعـلـی  
ـرنـد  . را با ھیچ ترفندی نمی پـذی

چیزی که بخصـوص در ایـن دو  
ـری   ھفتـه بـه حـاشـیـه ھـای خـب
رسانه ھا رانده شد، مبارز   وسـیـع  
ـیـه   کارگران و اکثریـت مـردم عـل
ــکــاری وبــی   ــی ــر، ب ــرانــی، فــق گ
حقوقی بود، مبارزه ای که تـمـام  
ـیـوسـازی ھـای تـاکـنـونـی   آلترنات
حکومت و بخشھای حاشیه ایـش  

در  .  را بی خـاصـیـت کـرده اسـت 
ــن   ــه ای کــه کــل مــاشــی ــت دوھـف
ـم   ـل تبلیغاتی بورژوازی مشـغـول ق
ــوانـایـھــای   فـرسـایـی در وصـف ت
رفسنجانی برای نـجـات کشـورو  
ـراض   ـتــ ـــود، دھـــھـــا اعــ ـردم ب مــ
کارگری در جـریـان بـود کـه در  
حاشیـ  رسـانـه ھـای رسـمـی ھـم  

 .بسختی دیده می شد 
تـجــمـع جـمــعـی از كــارگــران  
كارخانه نساجی سیمین اصـفـھـان،  
در اعتـراض بـه مـحـروم شـدن از  
ــتــگــی   مــزایــای قــانــون بــازنشــس

ــان  آور در    مشــاغــل ســخــت و زی
مقابل سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی  
ـفـاق   تھران که در روزھای اخیر ات
افتـاد،  و اعـتـصـاب مـتـحـدانـه  
ـپـه کـه   کارگران نیشکـر ھـفـت ت
ـنـد کـارفـرمـا را   طی آن تـوانسـت
ـنـد  و   وادار به عقب نشینـی کـن
ــه   ــه خــواســت ــابـی ب ــی پـس از دسـت
ھایشان پایان یافت، نمونـه ھـایـی  

ـراضـات بـود  در مـورد  .  ازاین اعـت
دیــگــری از اعــتــراضــات اخــیــر  
ـم زاده    ـراھـی کارگـری،  بـھـنـام اب
فعال سرشناس کارگری و حـقـوق  

ــه   ــامـه ای کـه ب کـودکــان در ن
اجالس سازمان جھانی کـار، آی  
ال او، نوشت از نمایندگان اتحادیه  
ھای کارگری شرکت کننـده در  
اجالس خواست بـه بـازگـردانـدنـش  
ـنـد وخـطـاب   به زندان اعتراض کـن

اما به شـمـا کـه  : " به آنھا نوشت 
به عنوان سازمـان جـھـانـی کـار،  
آی ال او که به اسم کارگر دارید  
ـراض دارم   ـیـد ، اعـت سخن میگوی
که تا کی در برابر این ھمـه بـی  
ــد  ــی ــوقــی ســکــوت مــی کـن . حـق

ـنـسـت کـه   انتظار من کـارگـر ای
ــده در   ــن ــھــای شــرکــت کــن ــت دول
ـر فشـار بـگـذاریـد   اجالستان را زی
که پایه ای ترین حقوق کـارگـران  

ـنـد  حـق  .  و انسانھا را رعایـت کـن
تشکل ، حـق اعـتـصـاب، آزادی  
بدون قید وشرط بیان ھمگی مثـل  
نفس کشیدن و حـقـوق پـایـه ای  
ـقـض آنـھـا یـک   انسانی است و ن

 ."تخلف آشکار است 
اگر چه این نمـونـه ھـا وکـل  
اعتراضات جاری در متن رقـابـت  
باالییھا برای نجات سیستم غارت  
و چپاول، موقتا  به حـاشـیـه رانـده  
ـرای مـردمـی کـه    شده اند، اما ب
بـدنــبـال راه رھــایـی از شــر فــقــر  
وفالکت کنونی ھستند مھمتریـن  
ـرش   موضوع متحد کردن و گسـت
ـر یـا   این اعتراضات است کـه دی
زود باید به بستر اصلـی تـحـوالت  

 .تبدیل شوند 
      ٢٠١٣  می  ٣ 
 
 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد
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 در اھمیت ابراز وجود 
بین المللی و جلب افكار 

 :  عمومی
نامه بھنام ابراھیم زاده بـه  )  ١ 

) آی ال او ( سازمان جـھـانـی كـار 
دادخواھـی او و دفـاع از حـقـوق  
ــران   ــایــه ای كــارگــران و كــارگ پ
ــی اقــدامــی درســت و در   ــدان زن
ـراضـی   انطبـاق بـا وضـعـیـت اعـت

ھر چند تجـمـع  .  كارگران، میباشد 
سازمان جھانی كار مخـلـوطـی از  
ـبـش   گرایشات غالب در درون جـن
ـتـھـا و   كارگری و نماینـدگـان دول
ــن   ـی احـزاب ســیـاسـی در سـطــح ب
ـتـوانسـتـه   ـنـون ن المللی است و تاك
ـیـك در مـقـابـل   بطـور سـیـسـتـمـات
ــدادی و ضــد   ــب كشــورھــای اســت
كارگر از جمله جمھوری اسالمـی  
اقدامات موثر و قابل اتـكـایـی از  
ـنـھـا   ـروز دھـد، بـا تـمـام ای خود ب

دادخــواھــی و اعــالم مــطــالــبــات    
كارگران و عطف توجه ایـن نـھـاد  
به مسائل و كارگران و مسـائـل و  
مشكالت فرزندش، قابل اھـمـیـت  

ــھــادھــا و  .  اســت  ــه ھــر درجــه ن ب
ـنـد   ـتـوان شخصیت ھای كارگری ب
در تحكیم ارتباط با نھادھای بیـن  
المللـی گـام جـلـو بـگـذارنـد، بـه  
ــش   ــدرت و ابــراز وجــود جــنــب ق

ـراز  .  كارگری كمك خـواھـد كـرد  اب
ــان   ــگــوی وجــود رھــبــران و ســخــن
كارگران از جمله بھنام ابراھیم زاده  
در سطح بین المللی نیز به انـزوای  
جمھوری اسالمی و در مـنـگـنـه  
قرار دادن نھادھای ضد كارگـر از  
جمله نھادھای شوراھای اسالمی  
ـر و   ــه كـارگــر امـری مـوث و خـان

ـیـن كـارگـری  .  بجایی اسـت  فـعـال
ـراز وجـود،   باید در راستای ایـن اب
گامھای ھر چه بیشتر و مـحـكـم  

ــد  ــطــی كــه   .  تـری بــردارن در شـرای
تعداد زیـادی از احـزاب چـپ و  
كمونیسـم كـارگـری در خـارج از  
ـیـن   ـپ كشور روزانه  در اعـالم كـم
ھای حمایتی و به منـظـور جـلـب  
افكار عمومی فعاالنه در ارتبـاط  
با سندیكا، اتحادیه و كنفدراسـیـون  
ھــای كــارگــری در كشــورھــای  
ـبـاط و   جھان ھستند، نـامـه و ارت
ــران   ــب ــران و رھ دادخــواھــی كــارگ
ـر   كارگری این اقدامات را قوی ت
و از وزنه و اھمیت قابل تـوجـھـی  

ــرد  ــبــش  .  بــرخــوردار خــواھــد ك ــن ج

كارگری در ایران و سـخـنـگـویـان  
این جنبش كـه روزانـه بـه بـھـانـه  
ھای مختلف از جانب نـھـادھـای  
امنیتی، دولت و كارفرماھا تـحـت  
پیگرد، دستگیری و اذیـت و آزار  
قرار میگیرند، باید با تـالـشـھـای  
ـبـش كـارگـری،   آگاھانـه كـل جـن
ـبـی   مطالبات و خواست و حق طـل
خود را در اختیار افكار عمومـی،  
نھادھای كارگری، و سـنـدیـكـا و  
اتحادیه ھای كارگـری در سـطـح  

ـیـه  ))  ٢ .  بین المللی بگذارند  بیـان
ــدج و   ــن جـمــعــی از كــارگــران سـن
ــخــشــی از   ــز خــود ب حــومــه نــی
دادخواھـی رادیـكـال كـارگـران را  

ـنـدج  .  منعكس میكند  كارگران سن
و حومه در چـنـد سـال گـذشـتـه  
بیش از ھمیشه مورد اذیت و آزار،  
دستگیری و مـحـاکـمـات واھـی  

فعال كارگری را  .  قرار گرفته اند 
بجرم انعكاس حق طلبی كـارگـران  
و در دست گرفتن مطالباتشان بـه  

ـرون  .  زندان میفرستند  انگیزاسیون ق
ــا   ــھــا را ب وسـطــایــی در مــورد آن
ـنـد و   شدیدترین وجه اعمال میـكـن
دفاع  آنھا از آزادی تشكل و بیـان  
ـبـاتشـان   و حق طلبی و طرح مطـال

ــســی ـ  "  را در دادگــاه  ــی ھــای پــل
. امنیتی زیر ذره بیـن مـیـگـذارنـد 

چاره دور زدن و ممـانـعـت از ایـن  
ــت و آزار و   ــار، اذی ــه فش ــم ھ
ــن دســت   ــگــیــری، گــذاشــت دســت
ــھــادھــا و   كــارگــران در دســت ن
ـیـن   ـیـشـرو در سـطـح ب كارگـران پ

ـم  .  المللی است  ـراھـی نامه بھنام  اب
ـنـدج و   زاده و بیانیه كـارگـران سـن
. حومه بخشی از این تالش اسـت 

ــاســـی   ــان و احـــزاب ســی ــازم س
اپوزیسیون و مـخـالـف جـمـھـوری  
ـبـه   اسالمی باید در ایندوره بـا سـن
قوی تر از ھـمـیـشـه در دفـاع از  
ــی و در دفـاع از   كـارگـران زنـدان
مطالبات آنـھـا در سـطـح افـكـار  
ـراض   عمومی بـه مـبـارزه و اعـت

ـنـد  حضـور در مـقـابـل  .  دست بـزن
و  )  ای ال او (  سازمان جھانی كار 

دفاع از حقوق پایه ای كارگران و  
بیرون راندن نھادھای ضـد كـارگـر  
كه از طـرف جـمـھـوری اسـالمـی  

كـارگـران شـركـت  "  نماینـده " بعنوان  
ـیـه  .  میكنند، ضـروری اسـت  ـیـان ب

ــدج و   ــن جـمــعــی از كــارگــران سـن
ما ھـر روز  ». حومه ضمیمه است 

ــری   ــگــی ــت و ھــر ســال شــاھــد دس
ـیـن کـارگــری   کـارگـران و فـعــال
ـران   توسط حافظان سـرمـایـه در ای

ـیـن  .  ھستیم  این کارگـران و فـعـال
کارگری تنھـا بـه جـرم دفـاع از  
ــوق انســانــی   ــق ــن ح ــری ــدایــی ت ابــت
ـرای سـاخـتـن   کارگران و تـالش ب
زندگی شایسته انسانی برای آنـان  
ـرای ایـجـاد تشـکـل   و کـوشـش ب
ــارگــری و   ــل ک ــق ــای مســت ھ
ــد   ــت ض ــعــی ــه وض اعــتــراض ب
ـری مـــوجـــود، تـــوســـط   کـــارگــ
ــب و   ــعــقــی ــی ت ــیــت نــیــروھــای امــن

ایـن  .  دستگیر و زندانی می شوند 
ـران مـقـاولـه   در حالی است که ای

ــای   ــامــه ھ  را در  ٨٩  و  ٨٧ ن
ـلـی کـار امضـا   سازمان بین الـمـل
نموده است؛ اما ھمچنان عـمـال و  
ـلـف،   با استفاده از ابزارھـای مـخـت
مــانــع از ایــجــاد تشــکــل ھــای  
خودساخته ی کارگران می شـود  
و ھیچ توجھی به تـعـھـدات خـود  

از  .  در ایـن سـازمـان نـمـی کـنـد 
طرف دیگر در روز جھانی کارگـر  
که کارگران تـمـام کشـورھـا بـه  
خیابان ھا آمده و خـواسـت ھـا و  
ـنـد،   مطالبات خود را فریاد می زن
حافظان سرمایه با پلیسی نـمـودن  
ــان ھــای شـھــرھــا،   ــاب فضـای خـی
مراسم ھای گـرامـی داشـت روز  
کارگر را شدیدا سرکوب نمـوده و  
کارگران را بـه جـرم شـرکـت در  
مراسم روز جھانی کارگر، ضـرب  
و جرح و بـازداشـت و مـحـاکـمـه  

در حال حاضـر ده ھـا  !  می کنند 
ــن   ــالــی ــع ــارگــران و ف ــن از ک ت
کارگری دوران محکومیـت خـود  
ـنـد و   را در زندان ھا طی می کن
تعدادی دیگر با قید وثیقـه ھـای  
ـتـظـر صـدور حـکـم از   سنگین من
ـنـد و تـعـدادی   طرف دادگاه ھسـت
ھمچنان در بازداشتگاه ھای اداره  
ـفـی بـه   ـی ی اطالعات در بـالتـکـل

ــد  مــا جــمــعــی از  .  ســر مــی بــرن
کارگران سنندج و حـومـه ضـمـن  
محکوم نمودن تعقیب و تـھـدیـد و  

ــران و فــعــالــیــن   ــازداشــت کــارگ ب
کارگری، از تـمـامـی کـارگـران،  
ـری و   تشـــکـــل ھـــای کـــارگــ
ــوق   ــمـاعــی و حــق نـھــادھــای اجــت
ـــی   ـــی و خـــارج ـل ــ ـری داخ بشــ
خواستاریم که به ھر طریق ممکن  
ـیـه   برای لـغـو احـکـام صـادره عـل
ـیـن کـارگـری و   کارگران و فعـال
آزادی فوری و بدون قید و شـرط  

ـنـد  ــمـای جـمـعـی از  .  آنـان تـالش ن
 خـرداد  ٤ کارگران سنندج و حومه  

 ١٣٩٢ 
ـــــ  ــ ــ  ـ

ـــه   ـــك ـــح ـران و مض ــ ـــارگ ك
ـیـسـت روز بـه  :  انتخابـات  حـدود ب

ـتـخـابـات مـانـده   انجام مضحكه ان
ــھــاب  .  اســت  ــجــكــاوی و الــت كــن

ـرامـون ایـن مضـحـكـه   ـی سیاسی پ
انتخاباتی به كل جـامـعـه سـرایـت  

كسی نمیتواند بـا بـی  .  كرده است 
تفاوتی از كنار این وضعیت عبـور  

سوال و بحث در میان اقشـار  .  كند 
ـر   ـیـشـت اجتماعی جامعه ھـر روز ب

این مضحكه انتـخـابـاتـی  .  میشود 
ـرگـزار مـیـشـود كـه   در شرایطی ب
ــان و ایــران   ــھ اوضــاع امــروز ج
ـری   دستخوش تحـوالت چشـمـگـی

تـحـوالت مـھـمـی در  .  شده اسـت 
سطح دنیا، منطقـه خـاورمـیـانـه و  
شمال افریقا صـحـنـه سـیـاسـی و  
ـروھـای   ـی ـنـدی و آرایـش ن صف ب
ــی كــارگــران و مــزدبـگــیــران   اصـل
ــرف و صــف   جــامــعــه از یــك ط
كنسرن، بانكھا، بیمه ھا، دولت ھـا  
و بورژواھای حریص و مفت خـور  
ـرار داده اسـت  . را در مقابل ھـم ق

جنبش كـارگـری و كـارگـران در  
ـراض   ـلـف در اعـت كشورھای مخت

ـنـد  جــدال  .  دائـمـی و مـداوم ھسـت
ـرای   رادیكالیسم انقالبی و تالش ب
زندگی بھتر و دفاع از كـرامـت و  
ـیـن   ـن حرمت میلیاردھا نفر از سـاك

طـرح  " ،  " اسالم سیـاسـی "در مقابل  
در  "  دمـكـراسـی " ،  " ھای نـاتـویـی 

جدال طبقاتی بیش از  !  جریان است 
ھر دوره ای به صـحـنـه سـیـاسـی  

ـران  .  جامعه رانده شـده اسـت  در ای
تحت حاكمیت فاشسیم اسالمی و  
بورژوازی حـریـص و مـفـت خـور  
صدھا نفر از این كاپیتالیستھـا بـه  
صف میلیاردرھای جھان پیـوسـتـه  
ـریـن زنـدگـی و رفـاه و   اند، بـھـت
ـر   ـر اث سوداندوزی و استثـمـار را ب

ــكــاری   رنـج و كـار كــارگــران، بــی
ـر،   ـق میلیونی، تورم و گـرانـی و ف

ـقـه  .  بھم زده اند  انتخـابـات بـه طـب
ــگــران جــامــعــه   ــاول ــپ حــاكــم و چ

ــن  .  بـورژواھـا مـربـوط اسـت  در ای
مضحكه خبری از آزادی تشـكـل  
! و بیان و كاندیداتوری زنان نیسـت 

ـبـل  "  انتخابات " در این نوع   كه از ق
تعدادی جنایت كار، انسان كـش و  

 «احراز صالحیـت »قاتل تحت نام  
ــال یــك مشــت آخــونــد از   از كــان

ـقـھـی ھـا   ــان ( ف ) شـورای نـگـھـب
معرفی میشـونـد بـه كـارگـران و  
ـیـونـی جـامـعـه در   ـل شھروندان مـی
ــد  ــدارن ــی ن ــط ــچ رب . ایــران ھــی

ـبـدادی  "  انتخابات "  در این نظام است
. و فاشسیم اسـالمـی پـوچ اسـت 

انتخاب، كارگران به حكم مـنـافـع  
ـبـی و   طبقاتی و به حكم حـق طـل
اعتراضات روزمره در دفاعشان از  
ـبـات شـان، دفـاع از آزادی   مطـال
ــه   ــدن ب ــان و رســی تشــكــل و بــی
مـطــالــبـاتــی كـه طــی ســه دھــه  
ــد، اســت  ــه مــرح كــرده ان . گـذشـت

ـتـاریـای صـنـعـتـی و   انتخاب پرول
ــگـیــران   ــی مـزدب ــیـون ـل صـفـوف مـی
ـیـسـتـی   جامعه یك انقالب سوسیـال

ـیـغ و  .  و لغو كارمـزدی اسـت  ـل ـب ت
پروكاسیونـھـای بـی مـایـه ھـیـچ  
كدام از این ھا كه بنـام  كـانـدیـدا  
معرفی شـده انـد، ھـیـچ ربـط و  
ـراض و   قرابتی با زنـدگـی و اعـت

ـیـن  .  مبارزه كـارگـران نـدارد  فـعـال
كارگری باید با ھوشیاری اوضـاع  
ـنـد  ـن ـیـب ك . سیاسی كنونی را تعق

ــن   ــی ــد در دل چــن ــای كــارگــران ب
ـلـغ مـردم و   شرایطی مبشر و مـب
جامعه برای نـزدیـكـی، اتـحـاد و  
ـقـاتـی در   ایجاد ھم سرنوشتی طـب
مقابل صف فاشیسـم اسـالمـی و  

جامعه در التھاب  .  بورژواھا باشند 
امـر  .  سیاسی قرار گـرفـتـه اسـت 

ـران   پرولتاریای صنعتی و مزدبـگـی
میلیونـی جـامـعـه آمـاده شـدن و  
ــمــالــی   ــحــوالت احــت ــت در ت دخــال

 . است 
 

در حاشیه 
 اخبار کارگری

 نسان نودینیان 
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 كارگران
 

 بھنام ابراھیم زاده
 نامه به سازمان جھانی کار آی ال او

. ژوئن اجالس ساالنه جـھـانـی کـار اسـت ٤ :  اول خرداد 
ـم زاده بـخـاطـر   ـراھـی من بـھـنـام  اب
مبارزاتم در دفاع از حقوق کـارگـر  

 سـال حـکـم   ٥ و حقـوق کـودکـان  
سه سالش را پشـت سـر  .  زندان دارم 

گذاشته ام و االن نیز با وجـودیـکـه  
تنھا فرزندم بدلیل ابتال بـه سـرطـان  

.  خونی بستری است،  میخواھند من را به زندان بازگرداننـد 
از ھمه نھادھای کارگری و انساندوسـت در سـراسـر جـھـان  

ـنـد  خـواھـان  .  انتظار دارم که در برابر این تصمیم اعتراض کن
ـیـد و شـرط کـارگـران زنـدانـی و   آزادی فوری و بـدون ق

از نمایندگان اتحادیـه کـارگـری در  .  زندانیان سیاسی شوند 
اجالس آی ال او انتظار دارم که از مـبـارزات کـارگـران در  

ـنـد  ـبـانـی کـن ـی امـا بـه   .  ایران و از انتظار من حمایت و پشت
شما که به عنوان سازمان جھانی کار، آی ال او  کـه بـه   
ـراض دارم کـه تـا   اسم کارگر دارید سخن میگویید ، اعـت

ـتـظـار  .  کی در برابر این ھمه بی حقوقی سکوت میکنیـد  ان
ـنـده در   ـتـھـای شـرکـت کـن ـنـسـت کـه  دول من کارگر ای
ـریـن حـقـوق   اجالستان را زیر فشار بگذارید کـه پـایـه ای ت

ـنـد  حـق تشـکـل ، حـق  .  کارگران و انسانھا را رعایـت کـن
ـفـس   اعتصاب، آزادی بدون قید وشرط بیان ھمـگـی مـثـل ن
ـقـض آنـھـا یـک   کشیدن و حقوق پایه ای انسانی است و ن

ـیـداد  .  تخلف آشکار است  ـر و گـرانـی ب ـران فـق بویـژه در ای
ـر زنـدگـی  .  میکند  ـق ـر خـط ف ـر زی دستمزدھای چندین براب

امـروز  .  بخش عظیمی از جامعه را به نابودی کشانده اسـت 
کارگران در ایران بخاطر اعتراض به این وضعـیـت و حـق و  

باید به این دستگیری ھـا و  .  حقوق پایه ای خود در زندانند 
. به فشار به رھبران و فعالین کارگری باید  اعتـراض شـود 

من با نوشتن این نامه تالش کردم صدای اعتراض خـودم و  
.  خانواده ام و کارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسـی بـاشـم 

 کارگر زندانی  . بھنام ابراھیم زاده 
 

خطاب به ھمه عزیزانی که من را حمایت 
 کردند

 بھنام ابراھیم زاده 
ـم زاده وبـالگ نـویـس  :  ١٣٩٢ خرداد   ـراھـی نامه بھنام اب

خطاب به ھمه عزیزانی که مـن را  !  وفعال كارگری وكودك 
 .حمایت کردند 

ـم کـه بـا   من بھنام ابراھیم زاده کارگر زندانی ای ھسـت
حمایتھای گسترده شما عزیزان از زندان مرخص شدم تا نـزد  

ـیـمـاری دشـواری  ١٤ نیما پسر  . فرزند بیمارم باشم   ساله ام ب
ـیـمـارسـتـان مـحـک در تـھـران   دارد و مد تیست کـه در ب

نزدیک به سه سال در زندان بودن من و بـعـد  .  بستری است 
ـر روی   ھم بیماری دردناک فرزندم  ھـمـه مشـکـالت را ب

امـا او ھـمـچـون  .  دوش ھمسرم زبیده حاجی زاده آوار کـرد 
میخواھم ھـمـیـن  .  ستون محکمی ایستاد و  اتکای من شد 

جا از او بعنوان یک مادر، یک ھمسر و یک انسـان آزاده   
 .قدردانی کنم 

ـیـده روزھـای سـخـتـی را پشـت سـر   اکـنـون مـن و زب
من که بخاطر شکنجه ھا و فشـارھـای داخـل  .  میگذرانیم 

 درصد شنوایی گوش چپم را از دسـت داده ام و  ٧٥ زندان  
از درد مھره گردنم درد میکشم حتی فـرصـت مـراجـعـه بـه  

 دکتر و درمان برای خودم را 
ـنـھـا فـرزنـدم از   نداشته ام و ھمه مشغله ام نجات جان ت

امـا  .  چنگ بیماری مھلکی است که دچارش شـده اسـت 
اكنون مقامات پافشاری می كنند كه به زندان برگـردم ایـن  
ـیـمـاری اسـت و بـه   ـر ب در حالی است ھنوز فرزندم در بسـت
وضعیت پزشكی خودم رسیدگـی نـكـرده ام چـرا كـه وقـت  

ولـی چـه  .  كافی به خاطرمریضی فرزند عزیزم نداشتـه ام  
شیرین است وقتی خـود را در حـمـایـت وسـیـع انسـانـھـای  

ـم  ـی ـن ـی ھـر روز  .  آزادیخواه در ایران و در سـطـح جـھـان مـی ب
دوستان بسیاری که ھر گـز آنـھـا را نـدیـده بـودم و نـمـی  
ـیـمـای عـزیـزم   ـنـد و جـویـای حـال ن شناختم،  زنگ مـیـزن

از فعالیـن کـارگـری تـا تشـکـلـھـا و نـھـادھـای  .  میشوند 
ـنـد،   مختلفی که سنگرھای مبارزه کارگران  و مـردم ھسـت

از دانشجو تـا  کـانـون ھـایـی چـون کـانـون نـویسـنـدگـان    
ـلـف ھـمـه بـه   وكانون ھای كارگری و ان جی او ھای مخـت
سراغمان آمدند و با حمایتشان و پشتیبانیشان به ما امـیـد و  

من یک فعال مدافع حـقـوق کـارگـر و  .  توانایی بخشیدید 
این صدھا انسانی که بـه سـراغ مـا  .  حقوق کودک ھستم 

ـنـد  از  .  آمدند در واقع آزادیخواھی و انسانیت را ارج گـذاشـت
ـرار   تک تک عزیزانی که ما را در حلقه مـحـبـت خـود ق

ما را حمایت و پشتیبانی کردند و نگذاشتند در ایـن  .  دادند 
ـلـب سـپـاسـگـزارم  عـزیـزان  .   ایام تلخ تنھا بمانیم، از صمیم ق

ـری اسـت .  قدردانی میکنم  ـراب آرمـان  .  آرمان من آزادی و ب
ـتـه آرزوی  .  من رفاه و شادی برای ھمه کودکـان اسـت  ـب ال

ـیـمـاسـت  امـا  مـن  .  ھمین امروزم نجات جان فرزند دلبندم ن
ھنوز یک کارگر زندانی ام که به او مـرخصـی داده شـده  
است و مرخصـی اش را  چـنـد روز چـنـد روز  تـمـدیـد  
میکنند تا فراموش نکند که ھر آن بـه سـراغـش خـواھـنـد  
ـرای ازادی و دفـاع از   آمد و دوباره به خاطر مـبـارزاتـش ب

امـا بـا ایـن حـال چـھـارم  . انسانیت به بندش خواھند کشیـد 
ـیـمـارسـتـان مـحـك دوبـاره   خرداد تنھا فرزندم با اینـكـه در ب
بستری می شود وطول درمانش شـروع مـی شـود مـرا بـه  

ـنـد   امـروز از ھـمـه شـمـا انسـانـھـای  . زندان بر مـی گـردان
ازادیخواه در ایران و در سراسر جھان میخواھم که ھـمـچـنـان  
ـقـه حـمـایـت و   ـیـمـای مـن را در حـل من و خانواده ام و ن
پشتیبانی خود قرار دھید و خواھان آزادی بدون قید و شـرط  

نیمای من به پدرش نیاز دارد مـن بـایـد  .  من از زندان شوید 
 .آزاد و در کنار او باشم 

البته این را ھم بگویم که من خود را در درد و نگـرانـی  
ـنـد شـریـک   خانواده ھای بسیاری که عزیزانشـان در زنـدان

ـم کـه  .  میدانم  نگران وضع ھمکـارم مـحـمـد جـراحـی ھسـت

و خـواھـان  .  بیماری سرطان جان او را به خطر انداختـه اسـت 
ـنـدم رضـا شـھـابـی ؛   آزادی فوری او و دیگر ھمکاران درب
ـلـھـی، رسـول بـداغـی، و ھـمـه   شاھرخ زمانی، پدرام نصـرال

 . کارگرانی ھستم که در ھمین ماه اخیر دستگیر شده اند 
ـیـسـت  مـن  .  کارگران و ما انسانھای آزادیـخـواه زنـدان ن

ـیـان   خواستار آزادی ھمه جای ما کارگران زنـدانـی و زنـدان
 .سیاسی از زندان ھستم 

بھنام ابراھیم زاده عضو كمیته پیگیری تشـكـلـھـای ازاد  
 ٩٢ كارگری وجمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان خرداد  

  
کارگران افغانی و ایرانی : ناھید خداجو

 زیر یک آوار دفن می شوند
مثل ھمیشه خبر کوتاه، تکان دھنده  و  :   اردیبھشت ٣٠ 

ـبـه  .  غم انگیز بود  ـبـھـسـت مـاه   ٢٦ بامداد روز پنج شن  اردی
براثر ریزش ساختمانی مسکونـی در خـیـابـان جـیـحـون سـه  

سخنگوی سازمان آتـش نشـانـی شـھـر  .  کارگر جان باختند 
نیروھای آتش نشانی  بعد از چـنـد  :  تھران در این باره گفت 

ساعت در نھایت دو کارگر ایرانی  و یک کارگر افغـانـی  
را از زیر آوار بیرون کشیدند اما متاسفانه ھر سه کارگر بـه  

ـر  .   دلیل جراحت شدید فوت کرده بودند  اخبار رسمی و غـی
رسمی نشان می دھد طـی  یـک  مـاه گـذشـتـه، انـواع  
حوادث در بخش ساختمان منجر به جان باختن  نزدیـک بـه  

ـنـکـه  کـل  .    کارگر شده است ٢٠  این  اخبـار  ضـمـن ای
حوادث منجر به مرگ را پوشش نمی دھند، اکثـر حـوادث  
ـرق   منـجـر بـه قـطـع عضـو، شـکـسـتـگـی، سـوخـتـگـی، ب
ـیـت ھـا و عـارضـه ھـای شـدیـد   ـلـول گرفتگی و دیگر مع
ـر   جسمی ناشی از سوانح کار در بخش ساختمان را نیز در ب

 تـا  ٣ آمارغیر رسمی حاکی از شاغـل بـودن  .  نمی گیرند 
 میلیون نفر دربخش ساختمان می باشد که از ایـن تـعـداد  ٥ 

صنعت سـاخـتـمـان  .  بیش از یک میلیون نفر افغانی ھستند 
 رشـتـه ای  ٨٤  شرکت ثبت شده و  ٥٠٠ در ایران با بیش از  

که در این  بخش فعالیت می کنند، فـوق سـود تضـمـیـن  
ـرد  . شده ای  را از بویژه وجود کارگران ارزان افغانی مـی ب

در تعیین  مزد و ساعات کـار، کـارفـرمـا دسـت  بـاال را  
بازرسی کار، آموزش کار، ایمنی کار و بطور کـلـی  .  دارد 

ـریـت  .  قانون کار در صنعت ساختمان معنایی ندارند  در اکـث
قریب به اتفاق پروژه ھای ساختمانی  از دستکـش، کـاله و  

ابزار کار غیر اسـتـانـدارد، عـدم  . کفش ایمنی خبری نیست 
ـرداریـھـای   رعایت استانداردھای الزم در ساخت و ساز، گودب

) چـاه (  غیر استاندارد،  کار در ارتفاع  و یا در عمق زمـیـن 
و شدت کار و خستگی مفـرط از جـمـلـه عـوامـل اصـلـی  
ـنـد  . افزایش حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمـان ھسـت

ـربـانـی    درصـد  ٥٠ در استان تھران کارگران سـاخـتـمـانـی ق
ـیـز   ـنـد و در کـل کشـور ن    ٤٠ حوادث ناشی از کار ھسـت

درصد کل سوانح  ناشی از کار در بخش ساختمان میباشـد  
 درصد منجر به فوت مـی  ٢١  درصد مصدومیت و  ١٩ که  

ـنـد و  .  شوند   اکثریت قریب به اتفاق این کارگران بیمه نیست
ـبـل نـمـی   ـق ـتـی را مـت ـی اغلب کارفرماھا نیز ھیچ مسـئـول

ـری  .  شوند  اربابان سرمایه به کارگران افغـانـی  مـزد کـمـت
میدھند و از آنھا  کار سخت تری می کشند، حقـوق شـان  
ـر سـوانـح   ـراب ـردازنـد و در ب را باال می کشند یا دیر مـی پ
ـنـد  ـیـسـت ـرخـوردار ن ـیـمـه ای ب . ناشی از کـار  از ھـیـچ ب

ـرغـم ھـمـه   ـی ـیـز عـل مطبوعات و رسانه ھای حـکـومـتـی ن

 اخبار کارگری
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ستمگری ھایی که برکارگران افغانی روا میشـود، افـکـار  
ـنـد و   ـیـج مـی کـن عمومی را بر علیه این زحمتکشان تھـی

ـرده   ـیـکـاری گسـت ـیـونـی  ١١ ( علت ب ـل ـرخـی از  )   مـی و ب
خشونتھای اجتماعی را به آنھا نسبت می دھـنـد تـا بـدیـن  
ـیـن کـارگـران   وسیله بذر کینه، نفـرت و دو دسـتـگـی را ب
ـر   بکارند و معضل بیکاری و خشونتـھـای اجـتـمـاعـی را ب

بطور واقعی  ھمه ی ابعاد درد و  .   دوش آنان سر ریز کنند 
رنج  کارگران افغانی را نمی تـوان  در قـالـب  کـلـمـات  

زندگانی آنھا با ھراس از جـنـگ، نـاامـنـی،  .  توصیف کرد 
ــان شــروع  مــی شــود  ــب ــگــی و طــال آوارگــی و   .   گــرســن

مھاجرتشان به سوی  مرزھا  اگر با گـلـولـه ھـای مـرگ  
بار مرزداران  مواجه  نشـود، گـرفـتـار سـرکـیـسـه شـدن از  
ـیـز بـه   ـتـی ن سوی  قاچاقچی ھای انسان  مـیـشـود و وق
ـر   مقصد می رسند در قعر چاھھا، در گودبرداری ھـا و زی
ـبـت   آوار ساختمانھا مرگ در انتظارشان نشسته است تا عاق
طومار یک عمر زندگانی پر از  وحشت و درد و رنج را بـا  

ـنـد   .   مرگی عذاب آور تکمیل  کنند  آنھا زندگی نمی کـن
کـارگـران  .  فاصله  تولد تا مرگ را به سرعـت مـی دونـد 

ـنـاه کـه در بـخـش   ـنـاه سـازان بـی سـرپ افغانـی، ایـن سـرپ
ـریـن حـقـوق انسـانـی   ساختمانی کار میکنند از بدیھـی  ت
ـر   ـبـعـیـض و تـھـدیـد ھـمـواره ب ـر، ت ـی محرومند، توھین، تحق

مـحـرومـیـت از کـار،  .   زندگی شان سایه  افـکـنـده اسـت 
دستگیری  با ضرب و شتم، ضبط اموال و اخراج از کشـور  

اغلب زنان و کـودکـان افـغـانـی  .  ھمواره  دامنگیرشان است 
در اقامتگاھھـایـی فـاقـد ھـرگـونـه  امـکـانـات رفـاھـی،  
بھداشتی و آموزشی زندگی میکنند و از ھر گونـه حـقـوق  
اجتماعی محروم ھستند و اما این شرکتھای سرمایه داری   
ھستند که  ساختمانھا را برروی  محرومیت کودکان، زنـان  
ـنـد  ـنـا مـی کـن . واستخوانھای کارگران افغانی و ایرانـی ب

ـرای در   کارگران افغانی با علم و یقین از خـطـر مـرگ، ب
ـر   ـرونـد، ب آوردن لقمه نانی با  وحشت از داربسـتـھـا بـاال مـی
ـنـد و در   روی  داربستھای  لرزان  و  سسـت کـار مـیـکـن
عمق چاھی میروند که خود می دانند شاید دیـگـر ھـرگـز  

ـنـد  ـن ـی کـارگـران افـغـانـی حـتـی  .   لبخند کودکانشان را نب
ھنگام استراحت  و خواب  شبانه  در آلـونـکـی در مـحـل  
زمین گودبرداری شده  گرفتار ریزش آوار مـیـشـونـد و در  
ـنـد آوار سـرمـایـه،   ـیـسـت ـنـھـا ن خواب جان میدھند اما آنھا ت

نـاھـیـد  .   کارگر افغانی و ایرانی را با ھم دفن مـی کـنـد 
 خداجو عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران  
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ی کارگری ایران،  طی چند سال گذشته 
ھمواره با دو سد بلند تشکل یابی وتحزب 

 . مواجه بوده است
این جنبش با تمام فراز و نشیب ھایـش و بـه انـدازه ی  
ـقـاتـی و تـوازن قـوا،   توان و عمق انکشاف مبارز ه ی طـب
ـبـه گـرایـی و   ـرخـاسـتـه از سـه جـان ـیـه جـریـان ھـای ب عـل
ـلـف   رفرمیستی و تشکلھای متکی به جـنـاح ھـای مـخـت

اعم از سـنـدیـکـا ھـای زرد  ( سرمایه ی داخلی و خارجی  
ـیـسـم   ـریـال دولتی، خانه کارگرتا سازمان ھای وابسته به امـپ

با وجود نقدھـای بـی  . ایستاده است )مانند سولیداریتی سنتر 
پایه و اساسی که اخیرا نفی موجودیت جنبش کارگـری را  
ـقـاط ضـعـف و قـوت و   ـقـل از ن ھدف گرفته اسـت، مسـت

موفقیت دفاعی یا تـعـرضـی واقـعـیـت ایـن اسـت کـه در  
جامعه سرمایه داری جنبش کارگری ھمیشه جـاری و در  

این جنبش برخالف جنبش ھای مـوسـوم بـه  . جریان بوده است 
ـنـا بـه ذات   ـره ب ـم و غـی زنان و دانشجویان، اقوام تـحـت سـت
ـیـل   متناقض نظام اجتماعی تولید سـرمـایـه داری و بـه دل

سرمایـه بـه مـتـن جـامـعـه   –تضاد آشتی ناپذیر میان کار  
ـبـش،  .  پیوند خورده است  تحلیل ھای متفاوت از مفھو م جـن

ـیـابـی و   تشکل و تحزب نمی تواند به دلیل ضعـف سـازمـان
ـقـدان  . تشتت طبقه از انکار جنبش کارگری سخن بگویند  ف

ـقـدان یـک حـزب   تشکل ھای تـود ه ای کـارگـری و ف
سیاسی کارگری  متکی به فعاالن آگاه و پیـشـروان مـبـارز  

موانع تشکـل  .  دلیل موجھی بر نفی جنبش کارگری نیست 
ناگفته پیداست که استبداد سیاسی مھم ترین عـامـل  !  یابی 

اما بـه  .  بازدارنده ایجاد تشکل ھای کارگری مستقل است 
جز مانع مستقیم استبداد می توان به عوامل دیـگـری کـه  
. ایجاد تشکل کارگری را به تاخیرمـی انـدازد اشـاره کـرد 

ـیـکـاری و ضـعـیـف شـدن قـدرت خـریـد و   فقر، فالکت، ب
کاھش توان مالی کـارگـران از ایـن دالیـل مـھـم اسـت و  
ـر شـدن   ـر ت ـی ـق متاسفانه باید گفت که فشار تحریم ھـا و ف

ـر کـرده اسـت  بـا  .  کارگران امکان تشکل یابی را دشـوار ت
ـبـود   ـران و ن ـقـاط ای وجود خیل عظیم بیکـاران در اقصـی ن
امکانات معیشتی مناسب در کنار ترس از گـرسـنـگـی و  
ـیـابـی کـارگـری بـه شـدت   خطر بیکاری، قـدرت سـازمـان

برخالف نظر افراد و احزاب بی ربـط بـه  .  تضعیف شده است 
طبقه کارگر، از درون فشار تحریم و تعمیق خط فقر، ھـیـچ  
ـبـش کـارگـری صـورت   گشایشی در راستای پیشروی جـن

ـقـالب مـی شـد  .  نمی گیرد  اگر فقر و نارضایتی باعـث ان
اکنون در تمام کشورھای فقیر باید انقالب ھای کـارگـری  

ـم ھـا  .  شکل می گرفت  ھمچنین در نتیجه گسترش تـحـری
ـر   ـیـز بـاالت ھزینه ھای زیستی مردم کارگر و زحـمـتـکـش ن

ـقـدم کـه  . رفته است  ـت من به عنوان یک فعال کارگری مع
شرایط وخیم اقتصادی کنونی جنبش کارگری را از حـالـت  
مقابله و تعرض به وضعیت تدافعی کشیده است و اگر ایـن  
ـقـا   ـنـازع ب روند ادامه یابد کارگران ناگزیر میشوند بخاطـر ت
ھم که شده به خیلی از فشارھـای کـارفـرمـایـان تـمـکـیـن  

کارگران در جریان مبـارز   ...!  تشکل و اتحاد تنھا راه  . کنند 
ـنـھـا راه   ـنـد کـه ت طبقاتی آبدیده می شوند و در مـی یـاب

کـاھـش دسـتـمـزد ھـا  ( مقابله با مشکالت روزمر  زنـدگـی  
تنھا راه مبارزه با استثمـار در ایـجـاد  ...)  اخراج، بیکاری و 

ھـیـچ کـارگـری  . تشکل ھای مستقل کارگری نھفته است 
. نمی تواند به تنھایی در برابر کارفرما ایستـاد گـی کـنـد 

ـقـات حـاکـم از طـریـق مـنـزوی کـردن   در طول تاریـخ، طـب
ـر دسـت   ـیـشـت فروشند گان نیروی کارکوشیده اند به سـود ب

ـر مـبـارزه  .  یابند  ـبـه ب ـرای غـل از یک سو سرمـایـه داران ب
کارگران انواع و اقسام اتاق ھای بازرگانی می سازند و از  
سوی دیگر از طریق ایجاد سندیکا ھای زرد و رفـرمـیـسـت  

ـران " و معامله و زد وبنـد بـا   ـبـش  "  رھـب شـنـاخـتـه شـده، جـن
ـنـد  ـفـوذ در مـیـان تشـکـل ھـای  .  کارگری را مھـار کـن ن

ـیـشـروان آنـھـا از   کارگری و به سازش کشیدن فـعـاالن و پ
ـیـن  .  جمله اقدامات سرکوبگرایانه سرمایه داران است  ھـمـچـن

تقلیل یا انحراف مبارز  طبقاتی کارگران به محور مطالبـات  
صرفا صنفی و سطحی از دیگر ترفند ھای سـرمـایـه داران  

ـروی  .  است  ـی ـر ن کارگران باید بیاموزند که فقط با تکـیـه ب

خود و ھم طبقه ای ھایشان از استثمار آزاد می شوند و در  
ھمیـن  .  این راه باید از ھمان ابتدا استقالل مالی داشته باشند 

ـیـسـتـی   ـر یـال استقالل مالی از نھادھای سرمایه ساالر و امپ
ـفـوذ   ضامن تداوم مبارزات جنبش کارگری و جلوگیری از ن

ھـمـانـطـور کـه  !  تشکل سیاسی کارگری .  خطر فساد است 
ـفـی خـالـصـه   گفتم مبارز  کارگری در قالب مبـارزات صـن

ـرای رفـع نـھـایـی  .  نمی شود  ـنـد ب کارگران آگـاه مـی دان
استثمار و رھایی کل جامعه باید به ریشـه ھـای سـرمـایـه  

ـقـه  .داری حمله کرد  ابزار چنین حمله ای حزب سیاسـی طـب
ــد کــه حــزب  .  کـارگــر اســت  ـن ــارز مــی دان کــارگــران مـب

ـقـ    ـیـشـروان آگـاه طـب کارگری از طریق اتـحـاد فـعـاالن و پ
کارگر، پشتیبانی توده ھای کارگر مبارز و مـتـحـد شـدن  

اتـحـاد  .  تشکل ھای مستقل و سرمایه ستیز بیرون می آیـد 
عمل احزاب و سازمان ھای بیرون از گود مبارزه که ھـیـچ  
نفوذی در جنبش کارگری ندارند نمی تواند به ایجاد حـزب  

اتحاد یا انشعـاب گـروه ھـای بـی  .  کارگری کمک کند 
ـرای ایـجـاد حـزب   ربط به طبق  کارگر قادر نیست افـقـی ب

ــان  .  کـارگـری بـگـشـایـد  ـقـ  کـارگـر در مـی ــن طـب مـتـحـدی
روشنفکران انقالبی مـخـالـف سـرمـایـه داری، دانشـجـویـان،  
ـروی کـاروجـود   ـی پرستاران، معلـمـان و ھـمـ  فـروشـنـدگـان ن

البته مھمترین مسئله برای طبق  کارگر این اسـت کـه  . دارند 
مبارزه طبقاتی وقتی می تواند به قدرت واقعی خود تکیـه  
بزند که به نیروی تعیین کنند  خـانـواده ھـای کـارگـری و  

بدون ھمراھـی و ھـمـیـاری  .  بطور مشخص زنان استوار شود 
ـم )  زنان کارگر ( زنان که بطور مستقیم  ـی ـق ـر مسـت زنـان  ( و غـی

ـبـش  )  خانه دار  ـنـد جـن ـبـان ھسـت با استثمـار دسـت بـه گـری
ـقـ   .  کارگری نمی تواند به اھداف خود دست یابـد  حـزب طـب

ـبـش رزمـنـد    کارگر بایستی از بطن مبارزات و از درون جـن
کارگری و عناصر سازماندھنده و تشکل یـاب آن سـاخـتـه  

احزابی که در مبارزات کارگری ھیچ نقشی نـدارنـد  . شود 
ـرقـه   ـف و با سکتاریزم خود در میان فعـاالن کـارگـری بـذر ت
می افشانند نمی توانند داعی  رھبری طبقه کـارگـر داشـتـه  

کارگران فقط با تکا به قدرت طبقاتـی خـود و بـه  .  باشند 
ـیـه   ـرشـان عـل ـروی آشـتـی نـاپـذی ـی پشتوان  توان مبارزاتی و ن

ـثـمـار آزاد شـونـد     سرمایه داری می توانند از قید و بند است
ـرای کـمـک   محمد عبدی پور  عضو کمیته ھماھنگی ب

 به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 
 

 اعتراضات كارگری
 

نماینده ھای کارگران تجمع کننده در 
مقابل مجلس در روز جھانی کارگر خطاب 

وضعیتی که امروز : به نایب رئیس مجلس
بر کارگران ایران تحمیل شده است قابل 
دوام نیست و ھیچ سرکوبی نمیتواند مانع 

اعتراضات کارگری به وضعیت فالکتبار 
 کنونی شود

بدنبال تجمع کارگـری کـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
از سوی ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی و ھـمـکـاران  
ـلـف بـه مـنـاسـبـت روز   این طومار از کارخانه ھـای مـخـت
ـرگـزار   جھانی کارگر در مقابل مجلس شـورای اسـالمـی ب
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شد بدلیل تعطیل بودن مجلس در ھمانروز صورتجلسه ای بـا  
امضا نماینده ھـای ایـن کـارگـران و یـکـی از مشـاوریـن  
ـم   مجلس شورای اسالمی در مورد مطالبات کارگران تنـظـی
ـنـده ھـای   شد و مقرر گردید پس از بازگشائی مجلس نمـای
کارگران تجمع کننده جھت رسیدگی به خواست ھایشان بـه  

ـر گـزارشـھـای  .  مجلس شورای اسالمی دعوت بشوند  بنا ب
رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرو ایـن تـوافـق ظـھـر  

ـرویـن  ٣١ دیروز    اردیبھشت ماه، نماینده ھای این کـارگـران پ
ـنـائـی بـه مـجـلـس   محمدی، شاپور احسانی راد و اشـرف ب
شورای اسالمی دعوت شدند و طـی مـالقـاتـی بـا نـایـب  
رئیس اول مجلس مراتب اعتراض شدید خود را بـه حـداقـل  
مزد ناچیـز کـارگـران و گـرانـی ھـای سـرسـام آور اعـالم  

در این مالقات اشرف بنائی یکی از نماینده ھـای  .  داشتند 
ـیـد مـا  :  کارگران خطاب به ابوترابی اظھار داشت  شما بگوی

 ھزارتومان امرار معاش کنیـم؟ در جـامـعـه  ٤٨٧ چگونه با  
ـثـت   ای که شما ساختید با این مزد، چگونه شرافت و حـی
ـبـھـای اجـتـمـاعـی،   مان را حفظ کنیم؟ مگر این ھمه آسـی
فقر، بدبختی، تن فروشی، بیکاری، گرانی و تورم را نـمـی  
ـنـھـمـه فـالکـت و   بینید؟ مگر حکـومـت و مـجـلـس از ای
ـنـده مـردم تـھـران و   بدبختی خبر ندارند؟ شما به عنوان نمـای
ـری از   نائب رئیس مجلس تاکنون چه اقدامی برای جلوگـی
ـرای مشـکـالت   این ھمه گرانی وتورم انـجـام داده ایـد و ب
ـرده ایـد؟ مـا   ـیـش ب اقتصادی و اجتماعی مردم کاری را پ
ـرمـان بسـر آمـده اسـت مـا   زنان کارگر دیگر تحمل و صـب
مزدمان مطلقا کفاف زندگیمان را نمی دھـد وھـمـیـن حـاال  

در ادامـه ایـن  .  باید  مزدمان متناسب با تورم اضافه شـود 
آقای ابوترابـی، سـال  :  دیدار پروین محمدی نیز اظھار داشت 

 ھزار امضای کارگران معتـرض نـزد  ٢٠ پیش ھم که ما با  
شما آمدیم، گفتید حق با کارگران است و مجلس ھم نوا بـا  

امـا مـا تـاکـنـون از  .  کارگران و پیگر مطالبـات آنـھـاسـت 
پـس از  .  مجلس ھیچ اقدام عملی به نفع کارگران ندیده ایم 

آن دیدار ده ھزار امضای دیگر تحویل دادیم و ھمین االن ده  
چـھـل  .  ھزار امضای کارگری دیگری در دست مان اسـت 

ھزار کارگر در این مملکت خواھان افزایش حـداقـل مـزد و  
ـرای   ـنـحـال ب پایان دادن به گـرانـی و تـورم شـده انـد بـا ای
رسیدگی عملی به خواستھای آنان ھیچ کاری انجام نشـده  

 درصد حقوقی که شب عید اضافه شـد بـا تـورم  ٢٥ . است 
حـال  .  ھمین یکی دو ماه اول سال دود شد و بـه ھـوا رفـت 

 درصدی حاملـھـای  ٣٨ ھم ھمین مجلس با تصویب افزایش  
ـنـه ھـای   ـری ھـزی ـراب انرژی  راه را برای افزایش چـنـدیـن ب

پروین محمدی در ادامه خـطـاب بـه  .  زندگی باز کرده است 
ـیـکـاری،  :  ابوترابی گفت  وزیر کار را به خاطـر ایـن ھـمـه ب

ـره ھـای خـالـی کـارگـران   اخراج، گرسنگی و دزدی از سف
ـنـکـه جـنـگ قـدرت   استیضاح  نمی کنید اما به خاطر ای
ـیـد  . دارید وی را  بر سر انتصاب یک فرد برکنار می کـن

ـرای   وزیر کار فعلی ھم  حاضر نیست جلسـه ای را کـه ب
واقعی کردن دستمزد کارگران وعده داده است برگـزار کـنـد  

حـرف مـن ایـن  .  و مجلس ھم ھیچ کاری انجام نمی دھـد 
است وقتی قیمت سیب زمینی، روغن، برنج و ھمه کـاالھـا  
آزاد میشود چرا نباید مزد کـارگـر واقـعـی بـاشـد؟  چـرا  

 تامین اجتمـاعـی اضـافـه  ٩٦ حقوق بازنشستگان طبق ماده  
  درصـد را بـه بـازنشـسـتـگـان  ٢٥ نمی شود؟ چرا ھمـیـن  

ـره   پرداخت نمی کنند؟ چـرا دسـت بـازار را در غـارت سـف

ھای خالی کارگران و مـردم کـامـال بـاز گـذاشـتـه ایـد؟  
ـم ولـی  :  ابوترابی در جواب گفت  ما حاال بـودجـه ای نـداری

شما حق دارید، کارگران حق دارند و باید مزدشان واقعـی و  
ـتـوانـد  بـه تـدریـج    متناسب با تورم باشد، مجلس ھم بایـد ب

مجلس در کوتاه مدت باید مشـکـالت  .  تورم را کنترل کند 
ـنـه   معیشتی کارگران را حل کند و در بلند  مدت باید زمی

شاپور احسـانـی  .  گسترش تولید و اشتغالزایی را فراھم کند 
ـنـده ھـای کـارگـران در پـاسـخ بـه   راد یکی دیگر از نـمـای

ـرل  :  ابوتربی اظھار داشت  ـت امکان ندارد تورم بـه تـدریـج کـن
  ٣٨ شود خود ھمین مجلس، ھمین چند روز پیـش افـزایـش  

درصدی حاملھای انرژی را تصویب کـرد آنـوقـت شـمـا از  
کنترل تورم صحبت میکنید، کدام کنترل؟ تمام سیاستھـا و  
تصمیم گیریھای مجلس و دولت نشان میدھد که گرانی و  
تورم تشدید می شود اکنون ھم اکثـر کـارخـانـجـات دچـار  

 درصـد  ٤٠  تا  ٣٠ تعطیلی یا  ورشکستگی شده اند و یا با  
ـنـد و ھـر روزه کـارگـران اخـراج   ظرفیت خود کـار مـیـکـن
ـردازنـد، در بسـیـاری از   ـر مـی پ میشوند، حقوق ھـا را دی
شرکتھا حقوق زیر  حداقل مزد مصـوب  را بـه کـارگـران  
پرداخت می کنند، کارگران حق برپائی تشکلھای خـود را  
ندارند و کارفرمایان ھر طوریکه دلشان بخواھد با کـارگـران  

ـتـھـای  .  رفتار میکنند  شاپور احسانی راد در ادامـه صـحـب
سوبسید کاالھای اساسی را قطـع کـرده ایـد و  :  خود گفت 

ـیـد  امـا  .  ھر روز بیش از پیش دارید ایـن را تشـدیـد مـیـکـن
دستمزد کارگران عمال ثابت مانده است، شما سوبسید سـود  
کارفرمایان را با حداقل مزد ناچیزی که به تصویب رسیـده  
است عمال دارید از سفره ھای خالی کارگران  به سـرمـایـه  

در طول این دیدار با صحبتـھـای  ... داران پرداخت میکنید و 
بسیار صریحی که از سوی نماینده ھای کارگـران صـورت  
ـرای   ـنـده ای ب گرفت نایب رئیس مجلس پـاسـخ قـانـع کـن
ـتـھـای آنـان   نماینده ھای کارگران نداشت و در طـول صـحـب

: وی در پایان این جـلـسـه اظـھـار داشـت .  سکوت کرده بود 
ـنـحـال   من در مجلس شورای اسالمی یک رای ھستم با ای
ـنـدگـان   تالش خواھم کرد ھمه این صحبتھا را به دیگر نـمـای

در پایان این دیدار نماینـده ھـای کـارگـران بـا  .  منتقل کنم 
وضعیتی که امـروز  :  ھشدار به دولت و مجلس اعالم کردند 

بر کارگران ایران تحمیل شده است قابل دوام نیست و ھـیـچ  
سرکوبی نمیتواند مانع اعتراضات کـارگـری بـه وضـعـیـت  

ـران  .   فالکتبار کنونی شود  اول    –اتحادیه آزاد کارگران ای
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تجمع كارگران نساجی سیمین در اعتراض 

 به بخشنامه جدید مشاغل سخت
جمعی از كارگران كارخانه نساجـی سـیـمـیـن اصـفـھـان،  
صبح امروز یکشنبه در اعتراض به محروم شدن از مـزایـای  

آور در مـقـابـل    قانون بازنشستگی مشـاغـل سـخـت و زیـان 
 .سازمان تامین اجتماعی تھران تجمع كردند 

به گزارش خبرنگار ایلنا، این كارگران كـه در كـارخـانـه  
نساجی سیمین اصفھان با شرایط سخت و زیان آور اشـتـغـال  
دارند، خواھان بازنشستگی پیـش از مـوعـد در چـارچـوب  

 .قانون مشاغل سخت و زیان آور ھستند 
ـفـت    گفته می  شود دلیل تجمع امروز این كارگران مـخـال

سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد ایـن  
 .كارگران بوده است 

ــه   ــت ــه گــف ب
ـرشـان »  «اصغر ب

دبیر اجرایی خانه  
ــان   ــارگــر اســت ك
ـم   ـــھـــان ھــ ـف اصــ
ــل   ــداق ــون ح اكــن
ــر   ــكــصــد كــارگ ی

ـفـاده از   كارخانه نساجی سیمین اصفھان دارای شـرایـط اسـت
 .قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ھستند 

با این حال سازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی در  :  وی افزود 
ترین بخشنامه مربوط بـه اجـرای قـانـون بـازنشـسـتـگـی    تازه 

مشاغل سخت و زیان آور شرایطی را تعیین كـرده اسـت كـه  
ـفـی   ـت به موجب آن بازنشستگی كارگران نساجی سیمین مـن

 .شده است 
به گفته برشان در بـخـشـنـامـه جـدیـد سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی آمده است كه كارگـران مشـمـول قـانـون مشـاغـل  
سخت و زیان آور برای استفـاده از مـزایـای بـازنشـسـتـگـی  
ـفـه   پیش از موعد نبایـد در سـوابـق كـاری خـود دارای وق

 باشند 
 

 تجمع اعتراضی 
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  
ـراضـی   ـرگـزاری تـجـمـع اعـت کارگری طی گـزارشـی از ب
ـر داد  . کارگران اخراجی کارخانه ایران خودرو در سنندج خـب

ـبـه   ـبـھـشـت مـاه  ٣١ طبق گزارش مزبور روز سـه شـن  اردی
ـنـدج   ـنـدگـی  ( نمایندگی کارخانه ایران خـودرو در سـن نـمـای

ـر از  ٣٧ ، به دلیل واھی ورشکستگی کارخانه  ) حیدری  ـف  ن
 تـا  ٢ کارگران شاغل در این نمایندگی را که ھر کدام بین  

کـارگـران  .   سال سابقه کار داشتند را از کار اخراج کرد ١٧ 
اخراجی در اعتراض بـه ایـن عـمـل کـارفـرمـا، صـبـح روز  
چھارشنبه اول خردادماه در مقابل اداره تعـاون، کـار و رفـاه  
اجتماعی سنندج تجمع کردند و خواھان بـازگشـت بـه کـار  

نمایندگی ایران خودرو در سـه راه شـھـرک نـایسـر  .  شدند 
 .سنندج واقع است 

 
علیرغم قول مدیران ایران خودرو به 

 روز، کارگران به ٤٥ تا ٤٠پرداخت سنوات 
 مدیریت بی اعتمادند

در ادامه ی اعتراضات کارگران ایران خـودرو،  : دریافتی 
ـنـا  "  کارآمـد "  قرار بر آن بود که کارگران،  تا انتشار   کـه ب

ـر   ـنـی ب ـرداخـت حـق سـنـوات ( بود، قولھای مدیریت مـب ) پ
ـرای کـارگـران در شـرف بـازنشـسـتـگـی  ٤٥ سالیانه    روز، ب

ـبـھـشـت، نشـریـه  ٢١ شنبه  . مکتوب شود، منتظر شوند   اردی
ـراضـات  "  کارآمد "  ی   ـتـشـار اعـت منتشر شد، امـا نـه از ان

ـرارھـای مشـعـلـچـیـان   کارگری خبری بود و نه از قول و ق
ـراض  .  اثری  ـیـه و اعـت ـری،  ٢٠٠ بعد از اعتراضات اول ـف  ن

ـنـی   چند تجمع کوچکتر در کارخانه ی شمالی و کارگـزی
ـران مـنـابـع  .   کل صورت گرفت  مشعلچیان، یکی از مـدی

ـتـه بـود،   ـرضـان، گـف انسانی کارخانه، در گفتـگـو بـا مـعـت
ـرای بـازنشـسـتـگـی   فرمھای پرداختی سالـی یـک مـاه ب

ـیـن    ٤٥  تـا  ٤٠ تعویض شده و پرداختی ھا مانند سال قبل، ب
 اردیبھشـت، بـار دیـگـر، حـدود  ٢٩ یکشنبه  .  روز می باشد 

 نفر، در کارخانه ی شمالی، مجاور دفتر نجـم  ٣٠٠  تا  ٢٠٠ 
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تعدادی از پرسنـل حـراسـت، بـه مـیـان  .  الدین، تجمع کردند 
ـرای   ـرانـی ب کارگران آمدند و یکی از حراستی ھا در سـخـن
جمعیت، ھمان سخنان کلیشه ای را تکرار کرد؛ که مـا بـا  
شما موافق ھستیم، شرایط را درک کنید، بھانه بـه دسـت  

باالخره با اصرار حـراسـتـی ھـا  . کسی ندھید و تجمع نکنید 
قرار شد که چند نماینده به دفتر مشعلچیان بروند، بـعـضـی  
از کارگران مخالف رفتن بودند و میگفتند، ھمینجا تـجـمـع  

ـر  ١٠ حدود  )  باالخره (کنیم و متفرق نشویم،    کارگر بـه دفـت
ـتـه شـده  . مشعلچیان رفتند  از قرار در دفتر به کارگران گـف

ـتـشـر شـده اسـت  ـتـھـا مـن . که خبر اعتراض شـمـا در سـای
 تـا  ٤٠ مشعلچیان بار دیگر تاکید کرد که پرداختی ھا از  

 روز می باشد، اما به ھیچ عنـوان حـاضـر نشـده اسـت  ٤٥ 
چنین به نـظـر مـی  .  که این توافق را کتبا به اطالع برساند 

رسد، که این دور از مبارزات با روحیه ی  اعتراض بـاالی  
. کارگران و با ترس و عقب نشینی مدیریت تمام شده اسـت 

اما کارگران نگران ھستند که مبادا مدیریت قـول خـود را  
ـرداخـتـی را   زیر پا بگذارد، و یا در فرصت بعدی روزھای پ

ھمه منتظر رفتار مدیریت ھستند و آتش اعتـراض  .  کم کند 
 . ھنوز روشن است 

  
تجمع کارگران کاشی گیالنا منجیل مقابل 

درب ورودی کارخانه ومسدودکردن جاده 
اصلی با آتش زدن الستیک در اعتراض  به 

 ماه حقوقشان٩عدم پرداخت 
کارگران شـرکـت کـاشـی گـیـالنـا در  :   اردیبھشت ٢٨ 

ـیـن   اعتراض به عدم پرداخت حقوق نه ماھه خـود و ھـمـچـن
عدم تحقق وعده مسئولین مقـابـل  درب ورودی کـارخـانـه  

یکی از کارگران کارخـانـه کـاشـی گـیـالنـا  . تجمع کردند 
عدم پرداخـت حـقـوق مـعـوقـه کـارگـران عـلـت  :  می گوید 

ـنـده،  .   اصلی تجمع کارگران مـقـابـل کـارخـانـه اسـت  نـمـای
اند که دو ماه بعـد از    فرماندار و مسئوالن شھرستان قول داده 

ھای معوقه پرداخت شود اما تـاکـنـون ایـن    عید کلیه حقوق 
ـرای  .   ھا محقق نشده اند   وعده  کارفرما ھیچ گونـه مـواد ب

ـیـد مـی    تولید کارخانه خریداری نمی  کند و آنچه کـه تـول
ـفـاده   شود استفاده از موادی است که در کارخـانـه بـال اسـت

مسئوالن شھرستان بارھا برای رفع این مشکـل قـول  .   است 
ـتـه گـذشـتـه قـول   دادند و اقای حکیمی نماینده رودبـار ھـف
ـتـه رفـع خـواھـد   دادند که مشکل کارگران طی یـک ھـف

کارگران کارخانه کاشی گیالنا حتی قـادر بـه خـریـد  . شد 
کارگران و بازنشستگـان کـارخـانـه کـه  .   یک نان نیستند 

 نفر می رسد با چنین مشـکـلـی مـواجـه  ٢٥٠ تعدادشان به  
 مشکالت کارگری به عـلـت  ٨٩ از نیمه دوم سال  .  ھستند 

ـرداخـت   سوء مدیریت در اداره کارخانه و به دنبال آن عـدم پ
عدم پرداخت، حقوق، دسـتـمـزد و  .   حقوق کارگران آغاز شد 

معوقه و عدم پرداخت لیست بیمه، مشـکـالتـی حـقـوقـی و  
تـا  .  معیشتی را برای کارگران این کارخانه بـه وجـود آورد 

ھای متعددی برای رفع این مشکل با حضـور    کنون نشست 
مسئوالن برگزار شده است اما مدیریت کارخانـه بـه عـنـوان  

 درصـد  ٥٠ نماینده حقیقی و حقوقی و با دارا بودن بیش از  
از سھام کارخانه اما تا کنون تعھدات خود را عملی نـکـرده  

ـر  .   است  کارگران کارخانه کاشی گیالنا طی سالھای اخـی
انـد تـا    چندین بار جلوی کارخانه و فرمانداری تجمـع کـرده 

ـنـد  ـنـد را رفـع کـن . بتوانند مشکالتی که با آن روبرو ھسـت

ـنـد    برخی کارگران دختران دم  بخت دارند، دارای دانشجو ھست
ـتـی آنـان را  ٨ که عدم پرداخت حقوق طی   ماه شرایط معشی

کسـی بـه داد کـارگـران  .  به وضعیت بجرانی رسانده است 
ــمــی  ــا ن ــالن ــه کــاشــی گـی بــرخـی کــارگــران  .  رســد   کـارخــان

گویند در خانه نون نداریم، بـچـه ام از دانشـگـاه اخـراج    می 
ـرسـد  ـنـکـه کـارگـران  .   شده کی باید به داد کـارگـران ب ای

جلوی درب کارخانه که در حاشیه جاده اصلی قرار گرفـتـه  
ـنـد بـاعـث نـاراحـتـی   است تجمع کنند و الستیک آتش بزن
ـریـت   ـراض بـه مـدی کارگران است، این تـجـمـع ھـا در اعـت

ـرخـی  .  تـوجـھـی بـه رفـع مشـکـالت اسـت   کارخانه و بـی  ب
کارگران ھم کـه خـود را مـعـرفـی نـکـردنـد در خصـوص  
مشکالت کارگرانی گفتند که بیمار سرطانی دارند، حتـی  
کرایه رفت و آمد به کارخانه را ندارند و جلوی زن و بـچـه  

ـراض  .  شرمنده ھستند  کارگران این کارخانـه در ادامـه اعـت
قزوین را مسـدود نـمـودنـد    –خود مدتی جاده ارتباط رشت  

ـر   که با حضور فرمانده نیروی انتـظـامـی رودبـار ایـن مسـی
فرمانده نیروی انتظامی و بخشدار مرکـزی  .  بازگشایی شد 

ـیـدن   رودبار در ادامه بـا حضـور در جـمـع کـارگـران و شـن
مشکالت، آنان را به آرامش دعوت نمودند و به ایـن تـجـمـع  

بـه گـزارش وبـالگ دردنـامــه ھــای یــک  .  پـایـان دادنـد 
ـیـان   خبرنگار،عارفی یکی از کارگران کاشی گیالنا  بـا ب

:  ماه را دریافت نکرده اسـت، گـفـت ٩ اینکه تاکنون حقوق  
ـیـن   شرکت کاشی گیالنا معوقات زیادی داشته و مسـئـول
این شرکت اصال  به فکر کارخانه و کارگران زحـمـت کـش  

ـم،  .  این کارخانه نیستند  ـی نه تنھا حقوق دریـافـت نـمـی کـن
تـمـام آھـن آالت  .   بلکه از لحاظ بیمه ھم بالتکلیف ھستیم 

ـنـد   شرکت را به بھانه پرداخت کردن حقوق و معوقات فروخت
اگر این شـرکـت بـا  .  و مبلغی به کارگران  پرداخت نکردند 

این وضع  مدیریت شود، نمی توان به ادامه حیاتش امیـدوار  
ھمه مسئولین از بحران شرکت کاشی گـیـالنـا مـطـلـع  .  بود 

مـقـصـودی  .   ھستند، اما ھیچ واکنشی نشان نمـی دھـنـد 
یکی دیگر از کارگران کاشی گیالنا با ابراز گلـه مـنـدی  

به طور قانـونـی فـرودیـن  :  از مسئولین شرکت، اظھار داشت 
 سال خدمت من در این شرکت به پایان مـی  ٢٠ ،    ٩١ ماه  

  سال خدمت، فقط سـه روز کسـری  ٢٠ رسید، اما در این  
ـم و  .  داشتم  ـیـف ھسـت بابت سه روز کسری  تاکنون بالتـکـل

امثال من در این شرکت  زیاد ھستند، که با ایـن مشـکـل  
 ماه معوقات حـقـوق  ٧ بیش از  . دست و پنجه نرم می کنند 

مشکالت در این شرکت زیاد است، امـا چـه کسـی  .  دارم 
پاسخگوست؟ یکی از بانـوان شـاغـل در شـرکـت کـاشـی  
ـیـه روبـه   گیالنا نیز با بیان اینکه شرکت با کمبود مواد اول

ـیـن شـرکـت حـتـی مـواد  :  رو می باشد، اذعان کرد  مسئول
ـیـه در   ـنـد، اگـر مـواد اول اولیه شرکت را نیز تھیه نمی کن
ــابـه سـامــان   ــن وضـع ن شـرکـت بـاشــد، کـارگـران بـا ھـمـی

ـنـھـا  .  اقتصادی، چرخه تولید را راه می اندازند  اکنون نـه ت
ـرداخـت   مواد اولیه نیست، بلکه برق شرکت ھـم بـه عـلـت پ

ـرق، قـطـع شـده اسـت  کـارگـران شـرکـت  .  نشدن ھزینه ی ب
ـنـد و وجـدان   کاشی گیالنا با جـان و دل کـار مـی  کـن
کاری دارند، اما مسئولیـن شـرکـت ھـیـچ وقـت رضـایـت  

ـنـد  یـکـی دیـگـر از  .  کارگر را جلـب نـکـرده و نـمـی کـن
کارگران کاشی گیـالنـا کـه خـودش را مـعـرفـی نـکـرد،  

در این آشفته بازار گرانی و تـورم، کـه اجـنـاس بـه  :   گفت 
 ماه بـدون  ٩ صورت موشکی باال می رود، چطور می توان  

ـیـن شـھـرسـتـان مـی   دریافت حقوق زندگی کرد؟ از مسئول
خواھیم که مسئله شرکت کاشی گیالنا را جدی گرفته و  

یکی دیـگـر از کـارگـران کـاشـی  .  در صدد رفع آن باشند 
ما چیز خاصی از مسئولین شرکت نـمـی  :  گیالنا نیز گفت 

ـیـن  .  خواھیم، فقط خواستار حق و حقوق مان ھستیـم  مسـئـول
یکی دیگر از کارگران که بـه  .  فقط وعده وعید می دھند 

ـیـش از  :  شدت از وضع موجود ناراضی بود، اظھار داشـت  ب
ـم ٧  بـا دسـت خـالـی چـطـور  .   ماه حقوق دریافت نـکـرده ای

ـم  ھـر کـدام در خـانـواده  .  پاسخگوی نیازھای خانواده بـاشـی
ـیـمـار و  ـم،  ....  حداقل یک دانشجو، محصل، حـتـی ب داری

ـم از مـخـارج   ـی وقتی حقوقی دریافت نکرده چطور می تـوان
برپایه این گـزارش،کـارگـران کـاشـی گـیـالنـا  .   آنھا برآییم 

منجیل برای چندمین بار به منظور خواستـار حـقـوق خـود،  
در جلوی شرکت کاشی گیالنا گرد ھـم جـمـع شـده و بـا  
آتش زدن چند حلقه الستیک اعتراض خـود را نسـبـت بـه  

ھـمـیـن  .  بی عدالتی در شرکت کاشی گیالنا نشـان دادنـد 
کارگران زحمتکش چند ماه قبل نیز به ھمـیـن مـنـظـور در  
جلوی اداره کار شھرستان رودبار تجمـع نـمـوده و حـتـی بـا  
مسئولین شھرستان نیز مالقات نمودند، اما تنھا چیزی کـه  

 .از آن روز به یادگار ماند، وعده وعیدھای مسئولین ذیربط بود 
 

 تجمع اعتراضی کارگران سد بنیر
ـبـھـشـت ٣٠  ـروز  :   اردی ـر اسـاس گـزارش دریـافـتـی دی ب

ـر در  ٢٩ یکشنبه   ـی  اردیبھشت ماه کارگران شاغل در سد بن
ـیـز عـیـدی  ٤ اعتراض به عدم پرداخت    ماه حقوق معوقه و ن

 صـبـح در  ١١  تـا  ٩ و پاداش سال گذشته خود از سـاعـت  
مقابل  دفتر شرکت استراتوس پیـمـانـکـار ایـن سـد تـجـمـع  

الزم بـه ذکـر  . کردند و خواھان دریافت مطالبات خود شدند 
ـنـدج  ٢٠ است که سد بنیـر در   ـری جـاده سـن ـلـومـت  – کـی

ـفـت در  ٢٠٠ مریوان واقع شده که بیش از    کارگر در دو شـی
ـرای  .  این پروژه مشغول به كار ھستند  كمیته ی ھماھنگی ب

 .  كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری 
 

 اخراج و بیكارسازی 
 

 اخراج کارگران ایران خودرو در سنندج
ـبـه    بر اسـاس گـزارش رسـیـده روز سـه :  خرداد ١    ٣١ شـن

ـنـدج   اردیبھشت ماه نمایندگی کارخانه ایران خـودرو در سـن
، به دلیل واھی ورشکستگی کارخانـه  ) نمایندگی حیدری ( 

ـنـدگـی را کـه ھـر  ٣٧   نفر از کارگران شاغل در این نـمـای
 سال سابقه کار داشتند از کـار اخـراج  ٢ -١٧ کدام میانگین  

کارگران اخراجی این نماینده در اعتراض به این عـمـل  . کرد 
کارفرما، صبح روز اول خردادماه در مقابل اداره تعاون، کـار  
و رفاه اجتماعی شھرستان سنندج تجمع کـردنـد و خـواھـان  

ـنـدگـی  .  بازگشت به کار شدند  الزم به ذکر است کـه نـمـای
ـنـدج واقـع شـده   ایران خودرو در سه راه شھـرک نـایسـر سـن

ـتـه .  است  ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    کـمـی ی ھـمـاھـنـگـی ب
 ھای کارگری   تشکل 
 

کارگروراننده درپی تعطیلی ٣٠٠بیکارشدن 
در سیستان و " گمشاد"بازارچه مرزی 

 بلوچستان
با وجود گره خوردن معاش تـعـدادی از مـردم  :   خرداد ١ 
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ـیـت در بـازارچـه ھـای مـرزی اسـتـان،   مرزنشین بـا فـعـال
 روز است که بازارچه مرزی گـمـشـاد واقـع  ٢٠ نزدیک به  

در شمال سیستان و بلوچستان به دالیل مختلفـی کـه مـردم  
ـنـد،    کمبود ھمکاری مرزبانی را عـلـت اصـلـی آن مـی  دان

ـیـکـار  ٣٠٠ تعطیل شده و نزدیک به   ـنـده ب  نفر کارگر و ران
بازارچه مرزی گمشاد یکی از دو بازارچه مـرزی  .   اند   شده 

ـیـمـی بـا   ـق شمال سیستان و بلوچستان است که رابطـه مسـت
اشتغال مردم این منطقه مـرزی دارد، سـکـنـه نـوار مـرزی  

 سـال  ١٤ شمال این استان با وجود خشکسالی ھای متوالی  
انـد کـه    گذشته، با مشکالت اقتصادی فراوانی مواجه بوده 

بـا  .  این مشکالت عده ای را ناگزیر به مھاجرت کرده است 
 تـا کـنـون  ٨٦ وجود فعالیت بازارچه مرزی گمشاد از سال  

زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم تعداد زیادی از مـردم  
بخش قرقری شھرستان ھیرمند در این بازارچه فراھم شـده و  

ھای متـوالـی    ھای شن و خشکسالی   عده زیادی رنج طوفان 
ـرخـی آن را طـاقـت فـرسـا   را تحمل و زندگی خود را که ب

دانند، ادامه دادند تا اینکه درحـال حـاضـر، مـتـاسـفـانـه    می 
 روز است که این بازارچه به دالیل مختلفـی  ٢٠ نزدیک به  

که مردم علت آن را کمبود ھمکاری نیروھای مرزبانـی بـا  
 .دانند، تعطیل است   تجار می 

 
ویژه  دستگیری و اعتراضات 

علیه دستگیری فعالین 
 كارگری 

 
وضع جسمانی  –٥٢اطالعیه ی شماره ی 

رضا شھابی مجددا و پس از بازگشت به 
 !زندان رو به وخامت است

بنا بر خبرھای رسیده وضعیت جسمانـی رضـا شـھـابـی  
 :پس از احضار مجدد به زندان به این شرح است 

 روز اسـت کـه درد  ٢٠ حدود  
شدیدی در نـاحـیـه کـمـر احسـاس  
می کند و این درد به پای چـپ  
او ھم سرایت می کـنـد بـه حـدی  
ـیـدن و راه   که حتا نشـسـتـن، خـواب
ــار   ــن عــادی ھــم بــرایـش بسـی رفـت
ـنـھـا   دشوار شده است؛ درمـان او ت

خالصه شده است به ھفته ی یک عدد آمپول دگزامـتـازون  
گـردن و بـازوی چـپ او ھـم بـه  !  ب کمپلکـس   -١٢ و ب 

ـیـش از  .  شدت درد می کند  این ھمه در حالی است کـه ب
 روز است درخواست متخصـص جـراح مـغـز و اعصـاب  ٢٠ 

ـرای   کرده است اما تا کنون خبری نشده و ھنگامی کـه ب
درخـواسـت  : "پیگیری مراجعه می کند در جواب می شنود 

ـرسـیـده، مـا   کنندگان جراح مغز و اعصاب به حد نصـاب ن
 "!که نمی توانیم ھر لحظه شما بخواھید دکتر فراھم کنیم 

از موارد باال که بگذریم، دندانھای فـک بـاالی رضـا  
ـیـل احضـار بـه زنـدان بـه صـورت   که موقتا ترمیم و به دل
موقتی روکش شده بود، باعث سـر درد و چشـم دردھـای  

طی پیگیری خانواده ی رضـا شـھـابـی  .  شدیدی شده است 
 اردیبھـشـت  ٢٨ به جھت تکمیل ترمیم دندان ھایش، قرار بود  

ـفـت دادسـتـان   به دندانپزشکی اعزام شود اما به دلیل مـخـال

ایـن  )  به این بھانه که مرخصی طوالنی مدت داشته اسـت ( 
 !امر انجام نشد 

ـراض شـدیـد بـه   کمیته دفاع از رضا شھابی ضمن اعـت
عدم رسیدگی به مشکالت حاد جسمی رضا شـھـابـی کـه  
توان ادامـه حـبـس را از او سـلـب کـرده اسـت، خـواسـتـار  
رسیدگی سریع و فوری به وضعیت این عضو سـنـدیـکـا و  
ھیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی  

 .تھران است 
 ١٣٩٢  خرداد  ٦  -کمیته ی دفاع از رضا شھابی 

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفـاع از رضـا شـھـابـی،  
  ٠٩٣٥٧٣٥٣٤١٢ : آقای محمود صالحی 

 
احضار تیمور امجدی از بازداشت شدگان 

 روز کارگر
فـعـال   «تیمور امـجـدی »طبق گزارشات رسیده  : خرداد ١ 

 اردیبھشت، روز جـھـانـی  ١١ کارگری و از بازداشت شدگان  
  ٤ ی    ی آخرین دفاعیات خود بـه شـعـبـه   کارگر، جھت ارائه 

ـیـت مـلـی بـه  ».  دادیاری سنندج احضار شد  اقدام علیه امن
حـمـل  »،  «ھای ضد انقالب و عضـویـت در آنـھـا   نفع گروه 

سـر دادن  »و   «پالکارد در روز کـارگـر در خـیـابـان غـفـور 
، اتھامات وارده بـه  «شعارھای براندازانه علیه حکومت ایران 

پـایـه و اسـاس    بوده که وی آنـھـا را بـی  «تیمور امجدی »
خوانده و از برگزاری مراسم روز جھانی کارگر دفـاع نـمـوده  
ـیـان   ـیـن ب و آن را حق تمام کارگران جھان دانستـه و ھـمـچـن
نموده که این روز مختص به ھیچ حـزب و گـروه خـاصـی  

ی    کمیتـه .   نیست و متعلق به تمامی کارگران جھان است  
 ھای کارگری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 
آخرین دفاعیات غالب حسینی از فعالین 

 کارگری
جھت آخرین دفاعیـات   «غالب حسینی »:  اردیبھشت ٢٩ 

ـنـدج حـاضـر  ٤ خود در شعبه ی    بازپرسی دادگاه انقالب سن
وی ضمن رد اتھام واھی وابستگی به احزاب خـارج از  . شد 

ی ھماھنگی دفـاع نـمـوده    کشور از فعالیت خود در کمیته 
ی ھماھنگی برای کمک بـه    و بر عضویت خود در کمیته 

ـتـه ی  .  فشاری کرد   ھای کارگری پای   ایجاد تشکل  کمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری،  
ـیـن کـارگـری،   ضمن محکوم کردن اتھامات وارده بر فـعـال
ـیـد و   خواھان رفع اتھام از آنـان و آزادی فـوری و بـدون ق
ـیـان سـیـاسـی   شرط تمامی فعالین کارگری دربنـد و زنـدان

 .باشد   می 
ھـای    ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل   کمیته 
 ١٣٩٢  اردیبھشت  ٢٩ -کارگری 

 
 

 نا امنی محیط كار
 

فریدون شھبازی کارگر کارخانه چرم سازی 
 قورق بر اثر برق گرفتگی جان باخت

ـران :  خرداد ٥  روز جـمـعـه سـوم  :  اتحادیه آزاد کارگـران ای
خرداد ماه فریدون شھبازی کـارگـر کـارخـانـه چـرم سـازی  
ـقـال   ـت قورق در حین کار دچار برق گرفتگی شد و پس از ان

ایـن کـارخـانـه در  .   به بیمارستان توحید سنندج جان بـاخـت 
ـرار دارد و   نزدیکی روستـای قـورق مـنـطـقـه کـامـیـاران ق
مالکیت آن قبال متعلق به بنیاد مستضعفان بـوده اسـت کـه  

  قانون اساسی،  بـه بـخـش خصـوصـی  ٤٤ با اجرای اصل  
 کـارگـر دارد  ٢٠ کارخانه چرم سازی قورق  .    واگذار شد 

و آنان مدت شش ماه است دستـمـزدھـای خـود را دریـافـت  
این در حالی است که کارفرمای این کـارخـانـه  . نکرده اند 

فریدون شـھـبـازی  .   از بیمه کردن کارگران نیز سرباز میزند 
در حالی حین کار دچار برق گرفتگی شـد و جـان بـاخـت  
که  لیست بیمه اش رد نشده بود و ھمچون دیگر کـارگـران  
ـیـش دسـتـمـزد خـود را دریـافـت   این کارخانه از شش ماه پ

 سال سن داشـت و دارای یـک فـرزنـد  ٢٥ نکرده بود وی   
بود که از بیش از یکسال پیش در ایـن کـارخـانـه مشـغـول  

ـراز تـاسـف  .  کار شده بود  ـران بـا اب اتحادیه آزاد کارگـران ای
عمیق از جان باختن فریدون شھبازی، این ضایعـه جـانـگـداز  
ـرش   را به خانواده و ھمکاران وی تسلیت میگوید و بر گسـت
و تعمیق مبارزات سراسری کارگران ایران به عنوان تنھـا راه  
حل برای پایان دادن به وضعیت مصیبت بـار کـنـونـی کـه  
سوانح ناشی از کار و مرگ ھر روزه کـارگـران یـکـی از  

 .ابعاد غیر قابل جبران آن است تاکید میکند 
 

 برق، جوشکار را به کام مرگ برد
جــوشـکــاری کـه در حــال کــار روی یــک  :  خـرداد ٤ 

ـرق  ٧ اسکلت ساختمانی در بولوار   ـر ب ـر اث  تیـرمشـھـد بـود ب
این در حالی بود که به دلیـل رعـد و  .  گرفتگی جان سپرد 

برق و بارندگی راننده جرثقیل و یک نفر دیگر نیـز مـجـروح  
 .شدند 
 

اسامی قربانیان حادثه سایت دفن زباله 
 برمشور شیراز اعالم شد

ـراز پـس   اسامی ھفت قربانی حادثه سایت دفن زباله شـی
بر این اساس در این حـادثـه  .  از كشف آخرین جسد اعالم شد 

ھفت نفر جان خود را از دست دادند كه اسامی آنھا به شـرح  
حسین بھمن پور از كارمندان سایت دفن زبـالـه  -١ :  ذیل است 

 -٣ پرویز بھمـن پـور از كـارمـنـدان سـایـت دفـن زبـالـه   -٢ 
مھندس محمدرضا جنتی از كارشناسان ارشد فضـای سـبـز  

مھندس كریم نوربخش از كارشناسان ارشد فضـای    -٤ شیراز  
ـراز    -٥ سبز شیراز    -٦ حسـیـن بـھـروز از آتـش نشـانـان شـی

مـوسـی رحـیـمـی    -٧ عبدالله فوالدی از آتش نشانان شیراز  
ظھر چھارشنبه سایـت دفـن  ». از كارمندان سایت دفن زباله 

زباله برمشور شیراز دچار حریق شد و آتش نشانـان و دیـگـر  
عوامل شھرداری شیراز برای اطفای حریق بـه مـحـل آتـش  

ـر  .  سوزی مراجعه کرده بودند  حین اطفای حریق زباله ھـا زی
  ٣٠ پای آتش نشانان خالی شد و به ته حفره ای بـه عـمـق  

ـرروی آنـان  ٤٠ متر افتادند و حدود   ـیـز ب  ھـزار تـن زبـالـه ن
درساعات اولیه ایـن حـادثـه اعـالم شـد کـه افـراد  .  ریخت 

ـتـدای امـر  ١٢ گرفتار شده در زباله    نفر بودند کـه ھـمـان اب
ـیـز  .  شش نفر زنده از زیر آوار پیدا شد  ـبـه ن از روز چـھـارشـن

ـرون کشـیـده شـد امـا   ـی تاکنون جسد پنج نفر از آوار زبالـه ب
احتمال می رود ھنوز سه جسد دیگر در کـوھـی از زبـالـه  

ـفـه در حـال  .  مدفون باشد  عملیات تجسس اجسـاد بـدون وق
انجام است و حتی دستگاه ھای مخصوصی نیز از جـنـوب  

بـولـدوزرھـا  . کشور برای تجسس در اعماق ارسال شـده اسـت 
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ـرای رسـیـدن بـه اجسـاد   نیز در حال کنار زدن زبـالـه ھـا ب
 .«ھستند 

اخباری درباره وضعیت کارگران جان 
باخته، مفقودومجروح حادثه سایت بازیافت 

 زباله شھرداری شیراز
ــراز ســاعــت   ــی ــان ش ــت ھــالل احــمــر شــھــرســت جــمــعــی

براثر ریزش آوار در سـایـت بـازیـافـت زبـالـه  : دقیقه  ٣٥ و ١٤ 
ـر  (  شھرداری شیراز ، واقع در برمشور    مـحـور  ١٠ کیلـومـت

متاسفانه تعدادی از نیروھای مرکز بـازیـافـت  )  شیراز فسا  
ـبـوھـی از زبـالـه گـرفـتـار شـدنـد کـه   و اتش نشانی زیر ان
تاکنون آمار دقیقی از تعداد مجروحان و یا کشتـه شـدگـان  

 .این حادثه دردسترس نمی باشد  
سخنگوی سازمان امـداد و  : دقیقه ٤٥ و ١٤ ایسنا ساعت  

ـیـات    نجات جمعیت ھالل  ـل ـرای  ١٢ احمر از عـم  امـدادگـر ب
آوار سـایـت بـازیـافـت     شده در ریزش    محبوس ٣٨ نجات جان  
ـیـات  . شیراز خبرداد  ـل ـیـات عـم حسین درخشان در تشریح جزئ

ـره  :  آوار در سایت بازیافت زباله، گفت   ریزش  ـق وقـوع یـک ف
ــق  ١٢:١٠ آوار در ســاعــت    حــادثــه ریــزش  ــری  امــروز از ط

وی  .   اعالم شد ١٤٧ ھای    نشانی شیراز به مرکز فوریت   آتش 
با بیان اینکه با توجه به نحوه گزارش دریافتی، بـالفـاصـلـه  
: چھار تیم عملیاتی بـه مـحـل حـادثـه اعـزام شـد، گـفـت 

ـنـد کـه سـایـت   امدادگران با حضور در صحنه حادثه دریافت
ـراز بـه   «برمشور »بازیافت زباله   ـراز کـه در مـحـور شـی شی

. چھره قرار دارد، ریزش کـرده اسـت   فساء قبل از گردنه گل 
ـیـان    سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت ھالل  احمر با ب

 کـارگـر و  ٣٠ ھای دریافتی غیررسـمـی   اینکه طبق گزارش 
انـد،    نشانی در زیرآوار محبـوس شـده   ھشت تن از عوامل آتش 

سایت بازیافت زباله متعلق به شھرداری بوده کـه در  :  گفت 
وی  .  حال حاضر عملیات برای نجات این افـراد ادامـه دارد 

 تـن از  ١٠ با بیان اینکه با تالش چند ساعتـه امـدادگـران  
ـرای    محبوس  ـنـد و اقـدامـات ب ـت شدگان این آوار نجـات یـاف

: شدگان ادامـه دارد بـه ایسـنـا گـفـت   نجات دیگر محبوس 
یافتگان برای انتقال به مراکز درمـان تـحـویـل    تمامی نجات 
ــن  ــســی ــی ــد   تـکــن ــگــاران  .  ھــای اورژانــس شــدن ــرن ــاشــگــاه خــب ب

ـر آوار  ٨ کارگـر و  ٣٠ : دقیقه ١٢ و ١٥ ساعت   آتـش نشـان، زی
رئیس سازمان امداد و نجات جمعـیـت ھـالل  . سایت بازیافت 

ـر  :  احمر کشور گفت  بر اثر آوار در سایت باز یـافـت زبـالـه ب
.  آتش نشان زیر آوار مانـدنـد ٨  کارگر و  ٣٠ مشور در شیراز  

ـر گـفـت  ایـن حـادثـه در  :   محمود مظفر با اعـالم ایـن خـب
 دقیقه روز چھارشنبه از طریق اطالع رسـانـی  ١٢:١٠ ساعت  

وی  .  آتش نشانی مورد امداد گری ھالل احمر قرار گـرفـت 
ـبـل از   ـراز فسـا ق با اشاره به اینکه این اتفاق در محور شـی
:  گردنه گلچھره سایت بازیافت زباله شـھـرداری بـوده افـزود 

ـر  ٤٠ تعداد افراد گزارش شده در زیر آوار   ـر بـه طـور غـی ـف  ن
ـر  ٥  آتش نشان گزارش شده که تا بدین لحظه  ٨ رسمی و   ـف ن

ـرون کشـیـده   ـی از آنان توسط  تیم امداد و نجات از زیر آوار ب
ـم،  ٤ ھمچنیـن  :  مظھر در ادامه گفت .   شدند  ـی ـره   ١٢  ت ـف  ن

ـم  آنشـت  ـی زنـده  (  برای امداد رسانی ھا اعزام، که یـک ت
به ھمراه سگ ھای جست وجو گر برای کمک بـه  )  یاب 

وی در خـاتـمـه  .  افراد  محبوس در زیر آوار اعزام گردیدند  
با توجه به اینکه  علت ریزش ھـنـوز مـعـلـوم  :  اظھار داشت 

نیست، افراد نجات یافته از  زیر آوار تـحـویـل اورژانـس بـه  
ـقـه ١٦ و ١٧ فارس .  مرکز درمانی منتقل شدند  ـی گـرفـتـار  :  دق

ـبـوھـی از  ٧  تا  ٦ شدن   ـر ان  کارگر خدماتی شھـرداری  زی
زباله در مرکز بازیافت زباله شیراز بعد از ظھر امـروز شـش  
ـر ریـزش   ـراز در اث تا ھفت کارگر خدماتـی شـھـرداری شـی

اند که تالش برای نجـات آنـان    کوھی از زباله زیر آوار مانده 
ھـا کـه بـعـد از    خاموش کردن انبوھی از زبـالـه . ادامه دارد 

ھـای ایـن    ظھر امروز دچار حریق شده و در محل دفن زبـالـه 
شھر واقع در برمشور در حال سوختن بـود، در حـیـن انـجـام  

 .اند   وظیفه با ریزش کوھی عظیم از زباله زیر آوار مانده 
انـد و تـالش    از این تعداد، تاکنون چھار نفر نجات یافته 

ـروی    برای نجات سایران، دو امـدادگـر آتـش  ـی نشـانـی، دو ن

فضای سبز شھرداری، دو کارگر پسماند و یک نفر نیز از  
مدیرعامل سـازمـان  .  کارگران خدماتی، ھمچنان ادامه دارد 

ـراز در حـاشـیـه    آتش  نشانی و خدمات ایمنی شـھـرداری شـی
ـر آوار، اظـھـار   امدادرسانی به کـارگـران گـرفـتـار شـده زی

این عملیات امداد و نجات حدود شش ساعـت اسـت  : داشت 
ـبـی افـزود .  که ادامه دارد  ھـا در    ریـزش زبـالـه :  رامین طـال

 متر صورت گرفته که ھمین امـر  ٣٠ یک گودال به عمق  
ممکـن  :  وی گفت .  کار امداد و نجات را دشوار کرده است 
مدیرعامل سـازمـان  .  است این عملیات تا دو روز ادامه یابد 

: نشانی و خدمات ایمنی شھرداری شیراز اضـافـه کـرد   آتش 
ـیـجـه بـی  ـت ـفـه    تالش برای نجات این کارگران تا حصول ن وق

ـراز  .  یـابـد   ادامه مـی  جـمـعـیـت ھـالل احـمـر شـھـرسـتـان شـی
بر اساس آخرین آمار بدست آمده تـعـداد  :  دقیقه ٢٢ و ١٧ ساعت 

 نفر از محبوس شدگان توسط عوامل امدادی رھـاسـازی  ٥ 
  ٢ شده و به مرکز درمانی انتقال یافتند که از ایـن تـعـداد  

 . نفر دیگر کارگران شھرداری بودند  ٣ نفر اتش نشان و  
ـروھـای اتـش نشـانـی و  ٧ ھمچنین   ـی ـر دیـگـر از ن ـف  ن

شھرداری ھمچنان زیر آوار زبـالـه ھـا حـبـس شـده انـد کـه  
عوامل آتش نشانی و ھالل احمر مشغول امـداد رسـانـی بـه  

مدیرکل روابـط  :  دقیقه ٤١ و ١٧ ایسنا ساعت  . آنھا می باشند 
عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت ھالل احـمـر بـا اعـالم  

آواردر سـایـت    یافتگان حادثـه ریـزش   آمار رسمی تعداد نجات 
 فـرد  ١١ در این حـادثـه از مـجـمـوع  :  بازیافت شیراز گفت 

پـویـا  .  انـد   گرفتار در آوار، تاکنون چھار تـن نـجـات یـافـتـه 
نشـان و دو کـارگـر    دو آتـش :  حاجیـان در ایـن بـاره گـفـت 

شھرداری که در ایـن آوار مـحـبـوس شـده بـودنـد، تـوسـط  
به گفته وی، در حـال حـاضـر  .  امدادگران نجات پیدا کردند 

ـرای نـجـات   ھفت تن در زیر آوار محبوس ھستند و تـالش ب
بـزرگـی مسـئـول روابـط    ده .  شدگان ادامه دارد   این محبوس  

ھای پزشکی استان فارس با تـاکـیـد    عمومی مرکز فوریت 
ـیـمـارسـتـان زنـده   براینکه شش مصدوم تا زمان تحویـل بـه ب

چھار مصدوم که از زیرآوار بیرون آورده شدنـد  :  اند، گفت   بوده 
و دو مصدوم دیگر که در محیط سایت دچار مسـمـومـیـت  
ـیـمـارسـتـان   با گازھای ناشی از سوختن زبالـه شـدنـد، بـه ب

ـقـه ١٥ و ٢٣ مھر . اند   شھیدرجایی منتقل شده  ـی ـرای  :  دق امـیـد ب
زنده ماندن مفقودین سایت دفن زباله شیراز ھـمـچـنـان وجـود  

ـرای زنـده  :  دارد مدیرکل حوزه شھرداری شیراز گفت  امید ب
ـراز ھـمـچـنـان   ـرمشـور شـی خارج شدن مفقودین سایت زباله ب

ـبـه در  .  وجود دارد  سیروس پاک فطرت شامگـاه چـھـارشـن
ـرای نـجـات  :  سایت برمشور گفت  تمامی امـکـانـات مـا ب

ـم   مفقودین سایت برمشور به کارگیری شده و مـا امـیـدواری
ـم  ـی وی  .  بتوانیم این افراد را زنده از زیر زباله ھـا خـارج کـن

البته باید به ایـن مـوضـوع تـوجـه داشـت کـه  :  تاکید کرد 
ـرای گـروھـھـای امـداد و کـمـک   وجود زباله ھا کار را ب
رسان مشکل کرده و از طرفی دیگر نگرانی ما حـجـم بـاال  

 .و سنگین زباله ھا بر روی مفقودین است 
مدیرکل حوزه شھردار شیراز با بیان اینکـه در خصـوص  

کسـانـی  :  تعداد مفقودین اختالف نظری وجـود دارد، گـفـت 
 نفر ھستنـد امـا تـا ایـن لـحـظـه  ٧  یا  ٦ که مفقود شده اند  

پاک فطرت یـادآور  .  نتوانستیم عدد دقیق را مشخص کنیم 
 دقیقه از وقوع حـریـق از سـایـت زبـالـه  ١١.٥٣ ساعت  : شد 

ھای برم شور مطلع شدیم و به دلیل حضور آتش نشـانـی در  
خود سایت نیروھای اطفای حریق به منطـقـه سـریـعـا اعـزام  
شدند اما پس از دقایقی به دلیل رانش زباله ھا تعـدادی در  
درون زباله دفن شدند و متاسفانه تا این لحظه ھیچـکـدام از  

ـریـت  ٢١ و ٢٣ مھر . مفقودین پیدا نشده اند  دقیقه مدیر كل مـدی
دسـتـگـاه ھـای مـخـصـوص  :  بحران استانداری فارس گفت 

برای جستجو در اعماق زیـاد از بـوشـھـر و ھـرمـزگـان بـه  
ـراز بـه ایـن   منظور كشف افراد گرفتار در سایت زبـالـه شـی

ـنـكـه  .  منطقه اعزام می شوند  ـیـان ای حسن فیاض پـور بـا ب
در  :  عملیات جستجو برای كشف اجساد ادامـه دارد، گـفـت 

 ساعت از وقـوع ایـن  ١٢ حال حاضر با وجود اینكه نزدیك به  
ـیـات   ـل حادثه در سایت زباله شیراز می گذرد ھمـچـنـان عـم

وی از این حادثه به عنوان یـك حـادثـه  .  جستجو ادامه دارد 
در حال حاضر این حادثه فقط سه بـار  :  نادر یاد كرد و افزود 

در جھان رخ داده كه یك بار در آمریكا، یك بار در كشـوری  
ـر كـل  .  دیگر و ھم اكنون در شیراز به وقوع پیوسته است  مدی

ـری دسـتـگـاه   مدیریت بحران استانداری فارس از بـكـار گـی
با وجـود  :  ھای زنده یاب برای این عملیات خبر داد و گفت 

استفاده از دستگاه ھای زنده یاب از جـمـلـه سـگ امـا بـه  
فـیـاض  .  دلیل بوی تعفن زیاد امكان كشف افراد وجود ندارد 

پور در بخش دیگری از سخـنـان خـود از درخـواسـت اعـزام  
دستگاه ھای مربوط از نیروی دریایی بوشھـر و ھـرمـزگـان  

ـرار اسـت كـه ایـن  :  خبر داد و اظھار داشت  در این راسـتـا ق
دستگاه ھا كه برای جستجو در اعمـاق زیـاد بـه كـار مـی  

ـراز اعـزام شـود  بـا  :  وی گـفـت .  روند از این استانھا به شـی
توجه به عمق زیاد رانش زباله امـكـان جسـتـجـو در اعـمـاق  
زیاد با لودر و بلدوزر وجود ندارد اما با ارسال ایـن دسـتـگـاه  

 .ھا جستجو در تمام اعماق راحت تر می شود 
 

کارگر مجتمع معدنی ٣جان باختن 
 گھردرحادثه تصادف گل

گـھـر    دو کامیون برای مجتمع صـنـعـتـی گـل :   خرداد ١ 
 این محور تانکـری  ١٥ کردند که در کیلومتر    آب حمل می 

گھر در حرکت بود بـه عـلـت انـحـراف بـه    که به سمت گل 
ـر   ـف چپ به تانکر مقابل برخورد و پنج سرنشین آن که سـه ن

 .گھر بودند، جان باختند   کارگران مجتمع گل 
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 ساله بدنبال ٢٠  مصدومیت شدیدکارگر 

سقوط در چاھک آسانسور ساختمان در 
 حال ساخت

سقوط باالبر ویژه حمل مصالح در یک ساختمـان درحـال  
 متری گلستان خیابان ایران زمـیـن شـمـالـی،  ٣٥ احداث، در  

 ساله ای را روانه بیـمـارسـتـان  ٢٠ کوچه بھشت دوم ،کارگر  
ـقـات،  ٢٠ این کارگر  . کرد   ساله افغانی برای رفتـن بـه طـب

ـلـه از   سوار این باالبر شده بود که سقوط ناگھانی ایـن وسـی
طبقه پنجم به انتھای چاھک مـوجـب مصـدومـیـت شـدیـد  
وی شد به طوری که در اثر این حادثه کـامـال بـی ھـوش  

 .شد 
 

 مرگ كارگر ساختمانی
ازمـرگ یـک کـارگـرسـاخـتـمـانـی  :   اردبھشت ٣١ :  قم 

ــاد  ــام  .  درمـحــدوده جــنـت آب ــی بــن ــمـان یـک کــارگـر سـاخــت
ھاشم،ھنگام کار بر روی نمای یـک سـاخـتـمـان از بـاالی  
داربست سقوط بر روی یک خودرو سقوط کـرد ودردم جـان  

 .سپرد 
 

 سقوط جوشکار از ارتفاع
جوشکاری که  در حال سـاخـت  :  اردیبھشت ٣١ : مشھد 

ـفـاع     ٤ اسکلت آسانسوری در خـیـابـان امـام رضـابـود از ارت
 .متری سقوط کرد 

 
 سقوط مرگبار کارگر جوان به چاله آسانسور

 سـالـه  ٣٠ کـارگـر جـوانـی :   شھرك قدس :  اردیبھشت ٢٨ 
از طبقه پنـجـم یـك سـاخـتـمـان در حـال  "   گ .  محمد "بنام  

ساخت به داخل چاله آسـانسـور سـقـوط كـرد و در دم جـان  
 .سپرد 

 
ریزش مواد مذاب جان كارگر کارخانه ذوب 

 فلزات فجر سمنان را گرفت
،سرریز شدن مواد مذاب در کارخانه تازه  :   اردیبھشت ٣٠ 

تاسیس ذوب فلزات فجر سمنان، باعث کشـتـه شـدن یـک  
این حادثه كه به كشته شـدن كـارگـری بـه نـام  .  کارگر شد 

  ٢٦ انجامید، در تاریخ عصر روز پنجشنبه   «مھدی تالشی »
ماه به دلیل انباشت مواد مـذاب داخـل كـوره ذوب    اردیبھشت 

ھـمـكـاران  .  فلزات و سپس سرریز شدن این مواد رخ داده است 
ـنـد   كارگر جان باخته كه شاھد حادثه بـوده  ـت مـھـدی  :  انـد گـف

تالشی با مشاھده سرریز شدن مواد مذاب قصد فرار داشـتـه  
ـر روی مـواد مـذاب   است اما بدلیل از دست دادن تـعـادل ب

 .دھد   افتد و جانش را از دست می   می 
 

 ٤ریزش ساختمان در حال تخریب بر سر 
 کارگر
ریزش آوار بر سر چھار کارگـر در شـرق  :  اردیبھشت ٣٠ 

ـم  کـارگـران  .  تھران واقع در خیابان نبرد جنوبی، خیـابـان مسـل
مشغول تخریب دو ساختمان دو طبقه مسکونی در مـجـاورت  
یکدیگر بودند که ناگھان بخش ھای از سـاخـتـمـان ریـزش  

 .   کرده و سبب محبوس شدن چھار تن در زیر آوار شده است 
 

حقوق و دستمزدھای پرداخت 
 نشده 

 
کارگران کارخانه آزمایش فارس یکسال 

 است که حقوق نگرفته اند
ادامه بیکاری وعـدم دریـافـت یـکـسـال  :   اردیبھشت ٣٠ 
 کارگر کارخانه آزمایش  وشگردھای صاحبـان  ٢٠٠٠ حقوق  

کارخانه  برای دریافت وام میلیاردی وبه تعطیلـی کشـانـدن  
ـیـد  وزمـیـن   ـروش رسـانـدن خـط تـول ـف کارخانـه بـمـنـظـور ب

شرکت آزمایش کـه دو ھـزار کـارگـر  . میلیاردی  کارخانه 
ـنـدگـان آن   داشت، واگذار شده است و بعد از واگذاری گردان

انـد و    اند، شرکت را در گروی بانک گذاشته   را تعطیل کرده 
ـیـاردی از کشـور فـرار کـرده  کـارگـران ایـن  .  انـد   با وام میل
اند و حـاال افـرادی    شرکت یک سال است که حقوق نگرفته 

ـنـد،    که خود را مباشران صاحبان کارخانه مـعـرفـی مـی  کـن
ـراضـه بـه حـراج   خط تولیدھای کارخانه را به عنوان آھـن ق

ـیـاردی ایـن کـارخـانـه را ھـم بـه    گذاشته  ـل اند تا زمیـن مـی
 .فروشند 
 

 توطئه كارفرما
دو تن از مھندسان یک شرکت ساختـمـانـی در  :  سنندج 

سنندح عالوه بر عدم پرداخـت دسـتـمـزد کـارگـران اقـدام بـه  
ـتـی  . تھدید آنان نموده اند  مھندسان این شرکت ساختمانی وق

ـرداخـت دسـتـمـزدھـای   با اعتراض کارگران نسبت به عـدم پ
معوقه خود مواجه شدنـد، آنـان را تـھـدیـد نـمـودنـد کـه در  
صورت ادامه اعتراض اقدام به پرونده سازی علیـه کـارگـران  

 . معترض خواھند نمود 
 

 دزدی و اخاذی از کارگران 
 و كارمندان

 
 پرسنل ٢٥٠٠تاسیس تعاونی بدون اطالع 

 شركت توزیع برق تھران
در   «توزیع برق تـھـران »جمعی از پرسنل شركت  :  خرداد ٤ 
ای به رئیس اداره تعاون تولید و توزیع شھـرسـتـان تـھـران    نامه 

 نفر از كارمندان مالی و اداری ایـن شـركـت كـه  ٥ از تخلف  
ـرق تـھـران »خود را موسس تعاونی    «انرژی گستر تـوزیـع ب

ـتـدای ایـن نـامـه كـه  .   معرفی می كنند خبر داده اند  در اب
ـرق تـھـران  ١٠٠ توسط بیش از    نفر از كاركنان شركت توزیـع ب

 نفر از كارمندان شركت تـوزیـع  ٥ : امضا شده است، آمده است 
ـنـد   برق تھران كه از مسئولین مـالـی و اداری شـركـت ھسـت

 نفر پرسنل دیـگـر شـركـت،  ٢٥٠٠ بدون اطالع و ھماھنگی با  
ـرق تـھـران   ـر تـوزیـع ب ـرژی گسـت خود را موسس تـعـاونـی ان

 مردادماه سال گـذشـتـه بـه تـاسـیـس  ١٨ معرفی و در تاریخ  
.  اقـدام كـرده انـد ١٧٢٧٩٥٨ تعاونی به شـمـاره درخـواسـت  

ـنـھـانـی »كاركنان معترض در ادامه با اشاره به برگزاری    «پ
ـره در   مجمع عمومی تعاونی و انتخاب اعضای ھیـات مـدی

اگر مجمع عـمـومـی  :  ، آورده اند ٩١  مھر ماه سال  ٢٦ تاریخ  
  ١٥ به صورت قانونی برگـزار شـده اسـت اطـالعـیـه تـاریـخ  

 بـه چـه  ٢/٣٢٥٦ اردیبھشت مـاه سـال جـاری بـه شـمـاره  
ـرژی   معناست؟ اطالعیه فوق از سوی موسسان تـعـاونـی ان
ـردی،   گستر توزیع برق تھران به مـعـاونـت ھـای سـتـاد راھـب
مدیران دفاتر مستقل، معاونت ھای ھماھنگی و نـظـارت و  
مدیریت مناطق برق ارسال شده و از آنان خواسته است تا فـرم  
ـیـوسـت شـده انـد   ھای عضویت در تعاونی كه به اطالعیه پ
ـرای اقـدام بـعـدی   توسط پرسنل تكمیل و پـس از امضـا ب

ـرق  .  عودت داده شود  ـرسـنـل شـركـت تـوزیـع ب به گفته ی پ
ـفـوذ  ٩ ی مذكور بعد از حدود    تھران، اطالعیه   ماه با اعمـال ن

مسئوالن و سوء استفاده از مـوقـعـیـت شـغـلـی بـا سـربـرگ  
ـرض در  .  شركت توزیع برق صادر شـده اسـت  ـنـان مـعـت كـارك

ـر تـوزیـع    انتھای نامه، ھیات مدیره  ـرژی گسـت ی تعاونـی ان
 .معرفی كرده اند  «فاقد وجاھت قانونی »برق تھران را  

 
 بازنسشتگان

 
با گذشت دو ماه  از سال از اعمال افزایش 

 حقوق بازنشستگان خبری نیست
ـیـون و ھشـتـصـد   دزدی آشکار از حقوق حدود یک میل

اتـحـادیـه  !  ھزار نفر مستمری بگیر سازمان تامین اجتـمـاعـی 
ـران   درصـدی حـقـوق  ٢٥ پـس از افـزایـش  :  آزاد کارگران ای

بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی،  
از آنجا که طبق ادعای این سـازمـان حـقـوق فـروردیـن مـاه  
ـیـس کـانـون   نیمی از آنان پرداخت شده بود آقای خـبـازھـا رئ
بازنشستگان کشور به جای نمایندگی بازنشستـه ھـا، طـی  
مصاحبه ھایی از سوی تامین اجتماعی  وعـده داد حـقـوق  

 درصـد افـزایـش حـقـوق  ٢٥ اردیبھشت ماه بر اساس اعمـال  
ـفـاوت حـقـوق فـروردیـن مـاه   ـت محاسبه  خواھد شد و مابه ال

اما طولی نکشید که آقـای  .  ھمراه با آن پرداخت خواھد شد 
خبازھا بار دیگر طی مصاحبه ای وعده سر خرمن دیـگـری  
را برای اعمال افزایش حقوق بازنشسته ھا داد و اعـالم کـرد  

 درصدی حقوق بازنشستـه ھـا  ٢٥ از پایان خرداد ماه افزایش  
اعمال خواھد شد اما با رسیدن به روزھای پایانی اردیبھشت  
ماه سعید مرتضوی طی مصاحبه ای با برخی روزنامـه ھـا   

 درصد افـزایـش  ٢٥ اعالم کرد امسال نیز مطابق سال گذشته  
الزم بـه  .  حقوق بازنشستگان اعمال و پرداخت خواھد گـردیـد 

یاد آوری است سازمان تامین اجتماعی ھر ساله با متـوسـط  
 ماھه ای  اقدام به اعمال مصـوبـه افـزایـش حـقـوق  ٥ تاخیر  

ـر در   ـلـغ چـنـدیـن مـاه تـاخـی مستمری بگیران میکند و مـب
افزایش حقوق آنان را در طول سال بصـورت اقسـاط بـه آنـان  

بدین ترتیب و در نتیجه چنین اقـدامـی از  .  پرداخت  میکند 
ـیـارد   ـل سوی سازمان تامین اجتماعی ھـر سـالـه صـدھـا مـی
ـران سـازمـان   تومان  حقوق بازنشسته ھا و مسـتـمـری بـگـی
. تامین اجتماعی در اختیار این سـازمـان بـاقـی مـی مـانـد 

ــوق   ــن دزدی آشــکــار از حــق ــرای نشــان دادن ابــعــاد ای ب
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بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی   
که در بدترین شرایط مشغول زندگی ھستنـد کـافـی اسـت  

ـر  را  ٢٥ تا    درصد افزایش امسال حقوق ھر مستمری بـگـی
 ماه محاسبه کنیم و آنرا ضربدر یک میلیـون و  ٥ در مدت  

ـران در سـراسـر   ھشتصد ھزار نفر آمار تقریبی مستمری بگـی
ـم  ـی ـران سـازمـان تـامـیـن  .( کشور کن آمـار مسـتـمـری بـگـی

ـر بـوده اسـت ١٣٦٢٣٢٣ ،  ١٣٨٢ اجتماعی در سال    ـف ـر  )   ن ب
ــه ھــمــه    ــان ــوق مــاھــی ــوســط حــق ــچـه مــت ــان ایـن اســاس چــن
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را  

 ھزار تومان در نظر بگیریم، در این صورت در مـاه اول  ٦٠٠ 
 تومان از حـقـوق بـازنشـسـتـگـان و  ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مبلغ  

مستمری بگیران در جیب سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی مـی  
ماند و به ترتیب این مبلـغ در مـاھـھـای بـعـدی بـه ارقـام  

 تـومـان  ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :  ماه دوم :  نجومی تری میرسد 
: مـاه چـھـارم   – تـومـان  ٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :  ماه سـوم   –

ـم   – تــــومــــان  ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ــــجـــ ـن ـــ : مــــاه پ
 بعبارتی در پایان ماه پنـجـم امسـال در  ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 درصد افزایش حقوق بازنشستگـان و  ٢٥ نتیجه عدم پرداخت  

ـر  ھـزار و سـیـصـد و   مستمری بگیران، سرمایه ای بالغ ب
پنجاه میلیارد تومان از سفره ھای خالی میلیونھا بازنشسـتـه  
و مستمری بگیر به جیب صندوق سازمان تامین اجتمـاعـی  
ـرداخـت ایـن   و چپاول گران آن سرازیر میشود و چنانچه باز پ
ـران در طـول   مبلغ را که بصورت اقساطی به مستمری بگی
ـم   ـری ماھھای باقی مانده سال پرداخت میشود را در نظر بگـی
ـیـارد   ـل آنوقت سرمایه متوسطی در حدود  ھشتصد و ده مـی
تومان به صورت ماھیانه از حقوق بازنشستگان و مستـمـری  
بگیران به جیب سازمان تامین اجتماعی و چـپـاول گـران آن  
ـم   ـیـز بـه حسـاب آوری سرازیر میشود و اگر سود این پول را ن
ـیـونـھـا   ـل ـر مـی آنوقت چپاول از حقوق ناچیز و بـخـور و نـمـی
بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی سـر بـه  

ــد  ــزن ــی   ٣١   –اتــحــادیــه آزاد کــارگــران ایــران  .   فــلــک م
 ١٣٩٢ اردیبھشت ماه  

 
دلیلی برای تاخیر در : پروین محمدی 

 پرداخت مستمری بازنشستگان وجود ندارد
ـرای  :  یك فعال مستقل كارگری گفـت :   اردیبھشت ٣١  ب

ـر سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی در   كارگران بازنشسته تاخـی
ـیـمـه    پرداخت مابه التفاوت مستـمـری   بـه انـدازه تـحـمـیـل ب

 «پروین محـمـدی ». تكمیلی درناك و غیر قابل تحمل است 
متاسفانه كانون بـازنشـسـتـگـان و  :  با اعالم این مطلب گفت 

مستمری بگیران تامین اجتماعی از رسالت اصلی خود بـاز  
ـبـدیـل شـده   ـران سـازمـان ت مانده به بلندگوی تبلیغاتی مـدی

ــی كــانــون  .  اســت  ــل ــت اص ــكــه رســال ــن وی بــا یــادآوری ای
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتـمـاعـی دفـاع از  
: حقوق كارگران بازنشسـتـه و از كـار افـتـاده اسـت، گـفـت 

متاسفانه مسئوالن این نھاد صنفی دفاع از حـقـوق مـوكـالن  
ـیـان  . اند   خود را فراموش كرده  این فعال صنفی كارگری بـا ب

اینكه در سالھای اخیر ھـمـواره مسـئـوالن سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی با تاخیر نسبت به افزایش مستمری بیمه شـدگـان  

ـتـاده اقـدام كـرده  مسـئـوالن  :  انـد گـفـت   بازنشسته و از كار اف
ـر خسـارتـی   ـنـھـا بـابـت ایـن تـاخـی تامین اجـتـمـاعـی نـه ت

ـفـاوت را    نپرداخته  ـت اند كه حتی مبلغ مربوط بـه بـه مـابـه ال
ـرداخـت كـرده  ــد   بصـورت قسـطـی پ ـتـه مـحـمــدی  .  ان بـه گـف

ـنـار ایـن اھـمـال و   مسئوالن سازمان تامین اجتماعـی در ك
تاخیر از چند سال گذشته بدعت جدیدی را بنا نھادند و بـا  

ـلـغ  ١١١  و  ٩٦ نقض مواد    قـانـون تـامـیـن اجـتـمـاعـی، مـب
مستمری ھا را بدون توجه به مصوبه دستمـزدھـای شـورای  

بـا ایـن  :  این فعال كارگری گـفـت .  عالی كار افزایش دادند 
ـیـن   حال با وجود آنكه سازمان تامین اجـتـمـاعـی در نـخـسـت

ـر     درصدی مسـتـمـری ٢٥ روزھای امسال از افزایش   ھـا خـب
داد اما باز ھم به بھانه شائبه تبلیغاتی اعـمـال افـزایـش بـه  

  ٩١ ھرچند در سالھای  : وی یادآور شد . تابستان موكول شد 
ـیـغـات سـیـاسـی  ٩٢ و   ـل ـب ـرای ت  سازمان تامین اجتماعـی ب

ـر اسـاس مـواد    دوباره مستمری   قـانـون  ١١١  و  ٩٦ ھا را ب
تامین اجتماعی و برابر با حداقل مزد مصـوب شـورایـعـالـی  
ـرداخـت   ـر در پ كار تعیین كـرده اسـت امـا ھـمـچـنـان تـاخـی

: این فعال صنفی كـارگـری گـفـت .  ھا ادامه دارد   مستمری 
ـتـی ایـن   این وضعیت در حالی ادامه دارد كه مسـئـوالن دول

انـد    سازمان كنترل منابع و اموال سازمان را در اختیار گرفتـه 
و حتی سال گذشته اعالم كردند كه با ذخیره سازی مـنـابـع  

. ھـا نـدارنـد   ھیچ مشكلی برای افزایش و پرداخت مستمری 
 ایلنا :منبع 
 

 رنجنامه كارگران
 

گزارش خراسان از رنج ھای پدران برای 
 آسایش فرزندان

پدر که باشی، مھم نیست در درونـت چـه مـی گـذرد،  
خسته ای یا این که مشکالت زندگی کمرت را خـم کـرده  

پدر که باشی نگاه یک خانواده به تـوسـت،تـویـی کـه  . است 
ـنـد، آن گـاه   فرزندان و خانواده ات تو را به سان کوه مـی دان
ـایسـتـی   است که برای کوه بودن باید مقابل تمام سختی ھا ب

! بچه ھایم نمی دانند کارگری می کـنـم .  و کمر خم نکنی 
اگر مثل من باشی نمی گذاری دختر جوانت مـتـوجـه شـود  
صبح ھا برای کارگری به میدان می روی تا شایـد کسـی  

بغض لرزه بر صدایش مـی انـدازد   «. بیاید و تو را سرکار ببرد 
یک سال پیش شرکتی که درآن کـار مـی  »:  و می گوید 

کردم تعدیل نیرو کرد و من ھم بی کار شدم اما بچـه ھـایـم  
نمی دانند برای کار به سر میدان می آیم و کـارگـری مـی  

اگـر  . آخر می دانی دخترھا درباره پدرشان تـعـصـب دارنـد . کنم 
ـتـمـانـی مـی کـنـم   دخترم بفھمد با این سن و سال کـار سـاخ

چـنـد سـالـی اگـر  .  نامش مرتضی اسـت  «.غصه می خورد 
بیمه اش را پرداخت کند بازنشستـه مـی شـود امـا شـرکـت  

حاال مجبور اسـت بـرای  .  محل کارش عذرش را خواسته اند 
. گذران زندگی و تامین مخارج زندگی اش کارگـری کـنـد 

ـتـی  »:  می گوید  به ھر دری زدم تا کار پیـدا کـنـم امـا وق
دیدم تمام درھا بسته است بھتـر دیـدم کـارگـری کـنـم ولـی  

ـاھـی  .  شرمنده ھمسر و بچه ھایم نباشم  آخر بچه ھا کـه گـن
این وظیفه من است که بـه عـنـوان  .  نکرده اند آنھا آرزو دارند 

کـار  :می گویم  «.پدر ھر چه می خواھند برایشان فراھم کنم 
سـال  ٦٠ ساختمانی و تخریب ساختمان برای شما که نزدیک  

ـتـی  »:  داری مشکل نیست؟ جوابم را این گونه می دھـد  وق
یک خانواده نگاه شان به دست ھای توست دیـگـر سـخـتـی  

ـا نـدارد  ـا شـرمـنـده شـان  . کار برایت معن ـایـد کـار کـنـی ت ب
من سرپرست یک خانواده ام،پس سخـتـی کـار بـرایـم  . نباشی 

کالج و ترمز گرفتن در این تـرافـیـک بـرایـم   «.معنی ندارد 
ـنـده ھـای  !  عذاب الیم است  میدان بھار شیراز پاتوق بعضی ران

 سـال اسـت  ٢٠ نامش حاج آقا صالح اسـت و  .  تاکسی است 
ـاکسـی   که بازنشسته شده و در طول ھمه این سال ھا روی ت

با این کمر درد و پادرد کـالج و  :  می گوید .  کار می کند 
ترمز گرفتن دراین ترافیک تھران برایم عذاب الیم اسـت امـا  
ـنـه ھـای   ـزی چه کنم اگر کار نکنم نـمـی تـوانـم از پـس ھ

تا نـوه اگـر کـار  ٧ با سه عروس و دو داماد و  .  زندگی برآیم 
ـیـم  ـن . نکنم باید در خانه ام را ببندم و با زنم کنج عزلت بنـشـی

ـنـد؟ کـمـکـت نـمـی   می گویم بچه ھا عصای دستت نیست
کنند؟ با چھره ای که لبخند از آن حـذف نـمـی شـود مـی  

ـایـد  .من پدر آنھا ھستم »: گوید  ـی اگر کمکی ھم از دستم بـرب
ـتـظـاری نـدارم . برایشان انجام مـی دھـم  آنـھـا  .  مـن از آنـھـا ان

مشکالت و زندگی خودشان را دارند حاضرم سختـی بـکـشـم  
خدا ھیچ پـدری را شـرمـنـده  .  ولی چراغ خانه ام روشن باشد 

پیرمـردی دوسـت  . خانواده نکند یاد یکی از آشنایان می افتم 
داشتنی که با وجود سن زیاد و بیماری، برای تامین مخـارج  

ـامـه  . زندگی اش در یک شرکت خصوصی کار می کـنـد  ن
بـه  .  می برد و اگر الزم شود کارنظافت ھم انجام مـی دھـد 

پیرمرد الغر تر از گذشته شده است و دیـگـر  . او سر می زنم 
ـا  . شادابی قدیم را ندارد  ـی وقتی کنارش می نشینی یـک دن

ـاجـر اسـت و حـقـوق  . غم دارد و درد دل  از این که ھنوز مسـت
از ایـن کـه  .  بازنشستگی اش صرف اجاره خـانـه مـی شـود 

ـامـیـن مـخـارج   فشار خون باال دارد اما مجبور اسـت بـرای ت
ـقـط مـی  .  زندگی اش کار کند  نمی خواھد صحبت کنـد ف

. خدا ھیچ پدری را شرمنده خانواده و بچه ھایش نکنـد : گوید 
ـا  !   دعای اطرافیان برای ما کافی است  کارمـنـد اسـت و ب

یک حقوق ثابت باید ھم خرج و مخارج خـانـه را بـدھـد ھـم  
ھـر دوھـم دانشـجـوی  . شھریه تحصیل دو فرزند دانشجویش را 

وقتی پسرش در رشته پزشکی دانشـگـاه  . دانشگاه آزاد ھستند 
ـا   ـاشـد ی ـایـد خـوشـحـال ب ـتـه شـد نـمـی دانسـت ب آزاد پذیـرف

نمی دانست باید به پسرش تبریک بگوید یا این کـه  . ناراحت 
ـلـش بـر   صاف و پوست کنده بگوید نمی تواند از خرج تحصـی

ـتـخـاب کـرد کـه ھـر  . بیاید  اما از بین این دو راه، راھی را ان
حاال پسرش سال سوم دانشـگـاه اسـت  . پدری انتخاب می کند 

و او بعد از ظھر ھا تا پاسی از شب مسافرکشی می کـنـد  
می گوید نمی خـواھـم  . تا خرج تحصیل پسرش را تامین کند 

ـتـی دکـتـر  . پیش ھمکالسی ھایش چیزی کم داشته باشد  وق
دکـتـرھـا کـار  .  شد دعای اطرافیان برای مـا کـافـی اسـت 

ـیـش جـانـش  !  کردن زیاد را برایش ممنوع کرده اند  سی سال پ
ـبـھـه   را کف دستش گرفت و برای دفاع از کشورش راھی ج

ـانـجـا در خـط مـقـدم جـا  . ھا شد  یکی از پاھایش را ھـم،ھـم
دکـتـرھـا کـار کـردن  .  گذاشت و با یک پا به خانه برگشت 

زیاد را برایش ممنوع کرده اند و گفته اند گازھای شیمیایـی  
ـیـد  . دوران جنگ ریه ھایش را از کار انداخته اسـت  حـاج حـم

ـنـد   ـل ـار ھـم سـرب ـا ایـن ب اما از صبح تا شب کار می کند ت
ـیـرون آمـد حـاال  . باشد  کسی که از جنگ تحمیلی سربلند ب

ھمـه اھـل  .می جنگد تا خانواده اش چیزی کم نداشته باشند 
محل او را می شناسند، سوپردار مھربان محله که از صـبـح  
خروس خوان تا آخرین ساعـت ھـای شـب چـراغ مـغـازه اش  
روشن است و برای تامین مخارج زنـدگـی اش تـالش مـی  

ـا پسـرش سـال  !  پدر و پسر گل فروش .  کند  ـفـروش ب مرد گل
ھاست که مقابل دفتر روزنامه ،بین مـاشـیـن ھـا گـل مـی  

ـاسـی  .  فروشند  ـا پ زودتر از ما سرکارش حاضر می شود و ت
از شب ھنوز با دسته ھای گل در دست بین ماشیـن ھـا بـه  

سال ھاست کسبه محـل  . دنبال مشتری برای گل ھایش است 
ـاسـنـد و   و کارمندان شرکت ھای این اطراف او را مـی شـن

ـیـد ھسـتـم  : می گویـد .  مشتری گل ھایش ھستند  بـرادر شـھ
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از  . ولی ھیچ وقت نخواستم از نام برادرم به نان و نوایی بـرسـم 
جنوبی ترین نقطه شھر گل ھا را به دوش می کشم و بـرای  
فروش به این جا می آیم تا اجاره خانه و خرج ومخـارج بـچـه  

احمد ھم یـکـی از  !   ھمه آرزوی یک پدر . ھا را تامین کنم 
ـنـه    ـزی پدرانی است که کارگر نانوایی است و برای تامـیـن ھ

 فرزندش، از صـبـح زود کـه  ٣ ھای زندگی خود و ھمسر و  
. ھنوز ھوا تاریک است در نانوایی مشغـول کـار مـی شـود 

این روزھا ھم که ھوا رو به گرمـاسـت، شـرایـط کـاری اش  
سخت شده است اما با این وجود خم به ابرو نمی آورد و خـدا  
را شاکر است که سـالـم اسـت و مـی تـوانـد کـار کـنـد و  

ھمه سخـتـی ھـا را  »:  می گوید . شرمنده خانواده اش نباشد 
ـنـده بـرای   تحمل می کنم امـا دوسـت دارم فـرزنـدانـم در آی

خـوشـحـالـم  .  خودشان کسی شوند و ھمچنین عاقبت به خیر  
ـا  !   فرزندانم سالم و صالح ھستند  ھاشم آقا پدری اسـت کـه ب

ـفـره را عـھـده دار  ٦ حقوق بازنشستگی اداره یک خانـواده    ن
معلولیتی دارد که به دلیل آن امـکـان ادامـه کـار در  .  است 

ـیـن خـاطـر   شغلی پس از بازنشستگی اش را ندارد و بـه ھـم
اگر سالم بودم حداقل می توانسـتـم  :  می گوید .  ناراحت است 

ـانـه   حاال که فرزندانم بزرگ شده اند و تقریبا ھمه آنھا در آست
سن ازدواج ھستند حمایت شان کنم اما با شـرایـط فـعـلـی ام  
امکان این را ندارم اما به ھر حال خوشحالم که فرزندانم سالـم  

غـالمـرضـا  !  خدارا شکر فعال بیکار نیـسـتـم .!  ھستند و صالح 
کارگر ساختمانی است و اکنون مدتی اسـت کـه در یـک  
ـبـودن کـارش   پروژه ساختمانی کارمی کند و با وجود دائـم ن
ـیـسـت امـا نـگـرانـی   خدا را شکر می کند که فعال  بیکار ن
ـانـد و   ھمیشگی اش این است که مبادا روزی بـی کـار بـم

ـا وجـود  .   فرزند و مادر پیرش را بدھد ٣ نتواند خرج ھمسر و   ب
ـیـرم  :  این می گوید  خدا روزی رسان است و به خاطر مـادر پ

 ھم که شده دستم را می گیرد 
 

 اخبار بین المللی
 

 تھدید معلمان به اعتصاب -ایرلند 
 ھـزار  ٦٦  اتحادیه بزرگ که بیش از  ٣ به گزارش رویترز  

ـانـچـه    معلم را نمایندگی  میکنند، تھدیـد کـرده انـد کـه چـن
بـکـنـد،    ھـا را عـمـلـی   دولت برنامه خود برای کاھش دستمـزد 

ھـا     درصد از اعضا  اتحادیـه ٩١ .  دست به اعتصاب خواھند زد 
دولـت  .  در یک رای گیری به اعتصاب رای مثبت داده انـد 

ـیـون  ٣٠٠ در نظر دارد بمنظور صرفه جوئی در ھزینه ھا،    میل
 درصـد  ٧ انداز بکند و دستمزد معلمان را به میزان    یورو را پس 
 .کاھش بدھد 

 
تظاھرات گسترده بر علیه سیاست  -ایتالیا 

 اقتصادی ریاضت کشی
  ٢٨ (    مـه ١٨ ھزاران تن از مردم در رم پایتخت ایتالیا، شنبه 

ـتـصـادی و  )  اردیبھشت  در اعتراض به وضعیت فالکت بار اق
ـایـی تـظـاھـرات   بیکاری به خیابان ھا ریختند و دست بـه بـرپ

ـاسـت ھـای  .  زدند  ـان سـی ـف تظاھرات کنندگان کـه از مـخـال
ـا   ریاضت اقتصادی و سیاست ھای تعدیلـی دولـت بـودنـد، ب
ـیـکـاری   حمل دست نوشته ھا و تصاویر، اعتراض خود را به ب

ـا  . گسترده نشان دادند  ـت معترضان خواستار تجدید نظر انریکو ل
نخست وزیر ایتالیا در سیاست ھای تعدیلی و ریاضتی دولـت  

ـان و  .  شدند  مائوریتسیو الندینی دبیر کـل اتـحـادیـه کـارکـن
: گـویـد   کارگران بخش صنعت ایتالیا در ایـن تـظـاھـرات مـی 

ـایـد آنـچـه را  "  اگر دولت می خواھد نقش مثبتی ایفا کند ب

که دولت ھای مونتی و برلوسکونی انجام دادند ، بشکنـد و  
من نمی دانـم کـه دولـت  .  بر سیاست ھای جدید تمرکز کند 

قادر به انجام این کار ھست یا نه ولی این چیزی اسـت کـه  
کشور به آن نیاز دارد و به ھمین دلیل اسـت کـه مـا امـروز  

ــم  ــی ــجــا ھســت ــن ــجــی، یــک کــارگــر  ."  ای آنــا مــاریــا پــاری
دولت کارگرھا رو بیچاره کرده، بسیـاری از  : " گوید   بیکارمی 

کار بیکار و خانه نشین شدند، کارگرھایی که حتی حـقـوق  
مـوارد  .  آنھا امروز بیکار و نا امید ھستنـد . بازنشستگی ندارند 

ـتـه  ـاف ـایـد صـدای  .  خودکشی بیش از پیش افزایش ی دولـت ب
 ."اعتراض ما را بشنود 

 
مدارس  اعتراض به طرح تعطیلی -آمریکا 

 در شیکاگو
ـا   صدھا تن از جمله اولیا، دانـش آمـوزان و آمـوزگـاران ب

ھای شیکاگو در امریکا، به طـرح آمـوزش و    آمدن به خیابان 
. پرورش محل برای تعطیلی مدارس دولتی اعـتـراض کـردنـد 

ـلـمـان شـیـکـاگــو   ــحـادیـه مـع ایـن تـظـاھـرات کـه تـوسـط ات
آغاز شـده  )   اردیبھشت ٢٨ (   مه ١٨ سازماندھی شد، روز شنبه  

ـاشـد  ـبـه ادامـه داشـتـه ب ـا عصـر دوشـن ایـن  .   و قرار است ت
اعتراضات بعد از این انجام شد کـه اداره مـنـطـقـه مـرکـزی  

ـنـمـایـی را  ٥٤ شیکاگو فھرستی از   ـتـدایـی و راھ  مدرسه اب
منتشر کرد که تا قبل از سال آینده تحصیلی تعطیل خواھنـد  

ھیئت آموزش و پرورش شیکاگو قصد دارد در روزھـای  . شد 
ـلـی ایـن مـدارس رای گـیـری کـنـد  .  آتی در مـورد تـعـطـی

گویند، به منظور مقابله با کسری بـودجـه    مقامات شھر می 
ھـزاران  .  یک میلیارد دالری، تعطیلی این مدارس الزم اسـت 

فعال، عضو اتحادیه، آموزگار، پدر و مادر و دانـش آمـوز در  
ـز در تـظـاھـرات مشـابـھـی شـرکـت کـردنـد  ـی .  ماه مـارس ن

ـلـی مـدارس   ـزان تـعـطـی تعطیلی مدارس مذکور، باالترین مـی
ظرف یک سال در یکی از شھرھای امریکا را رقـم خـواھـد  

 ھـزار دانـش  ٥٠ این طرح ھمچنین موجب خواھد شد که  . زد 
ـیـش از   آموز مدارس خود را تغییر داده و در عین حال حرفه ب

 .کند    معلم را تھدید می ١٠٠٠ 
 

ھزاران کارگر با  - امارت متحده عربی
خواست افزایش دستمزد دست از کار 

 کشیدند
)  اردیبـھـشـت ٢٩ (   مه ١٩ به گزارش گلف دیلی نیوز روز  

ـا خـواسـت   ـتـک ب ـیـمـان کـاری ارب ھزاران کارگر شـرکـت پ
ھای محـل    افزایش دستمزد دست به اعتصاب زده و در کمپ 

این کارگران ساختمـان سـازی کـه  .   ماندند   شان باقی     زندگی 
ـنـد بــا   ـتـک ھسـت ـیـمـان کـاری ارب در اسـتـخـدام شـرکـت پ

ـا  ١٦٠ ( دستمزدھای بسیار کم   کـار  )   دالر در مـاه ١٩٠  ت
ـاسـب و از    میکنند و کمپ  ھای محل اقامتشان بسیار نامـن

ـیـسـت  ـز بـرخـوردار ن ـی ـنـده  .  حد آقل امکانات بھداشتی ن ـای نـم
ـیـن   شرکت اربتک گفته است که آنھا از نزدیک با مسـئـول
وزارت کار و پلیـس امـارت بـرای حـل مشـکـل در تـمـاس  

ـتـه  .  ھستند  ـی ھمچنین وزارت کار امارت گفته است که کـم
مدیریت بحران کارگری این وزارتخانه از نزدیک موضـوع را  

گوید بر طبق تحقیقات آنھـا    این وزارتخانه می .  تحت نظر دارد 
شرکت اربتک، دستمزد کارگران را مـطـابـق قـرارداد امضـا  

کارگران اعالم کرده اند که بـه  .  کند   شده با آنھا پرداخت می 
 . اعتراض خود برای دستمزد بیشتر ادامه خواھند داد 

کارگران شرکت نفت دست از کار  -کویت 
 کشیدند

به گزارش رویترز کارگران شرکت نفت دولتی در کـویـت  

ـزایـش  )   اردیبھشت ٢٩ (   مه ١٩ از روز یکشنبه   ـا خـواسـت اف ب
ـیـن گـزارش از  .  دستمزد دست از کار کشیدند  بر اسـاس ھـم

ـیـت، آتـش     کـارگـر کـه در بـخـش ١٤٠٠ مجموع   ھـای امـن
ـنـد،    نشانی    ١٠٠٠ و بھداشت این شرکت دولتی کـار مـیـکـن

ـبـل کـه  .   در اعتـصـاب شـرکـت دارنـد   تن  از مـارس سـال ق
 در صدی دستمزد کـارمـنـدان  ٢٥ حکومت مجبور به افزایش  
ـزایـش    دولت شد، کارگـران بـخـش  ـز بـرای اف ـی ھـای دیـگـر ن

کـارگـران گـمـرک و  .  دستمزد خود دست به اقـدام زده انـد 
ـیـمـایـی کـویـت دو نـمـونـه وسـیـع از   کارگران شرکت ھـواپ

 .ھای اخیر است   اعتراضات کارگران در ماه 
 

ھا  اعتراض جوانان و ادامه ناآرمی -سوئد 
  برای چھارمین شب متوالی

ـتـخـت سـوئـد وارد    درگیری  ـای ھای شبانه در استکھلـم، پ
به گفته مسئوالن انتظامی سوئد در  .  چھارمین روز خود شد 

ـبـه   )  خـرداد ١ (  مـه  ٢٢ زد و خوردھای شامگـاه چـھـارشـن
ـان  .  کم یک مامور پلیس مجروح شد   دست  گروھـی از جـوان

ھای خـودروھـا    در شامگاه چھارشنبه با پرتاب سنگ، شیشه 
ـا بـه  .  را شکستند و برخی از آنھـا را بـه آتـش کشـیـدنـد  ـن ب

خبرھای رسیده یک پاسگاه پلیس نیز به آتش کشـیـده شـد،  
نشـانـی بـه سـرعـت از گسـتـرش حـریـق    اما مـامـوران آتـش 
در شھر مالمو، در جنوب سوئد یـعـنـی در  .  جلوگیری کردند 

در  "  یـوروویـژن " مـعـروف بـه    جایی که مسابقات اروپایـی آواز 
ـاآرامـی بـود و   ھفته گذشته در آنـجـا بـرگـزار شـد شـاھـد ن

فـردریـک  .  تعدادی خودرو نیز در این شھر طعمه حـریـق شـد 
ـتـرض خـواسـت کـه    فلد، نخست   راین  ـان مـع وزیر سوئد از جوان

ھای اخیـر در سـوئـد در روز    ناآرامی .   آرامش را حفظ کنند 
ای در شـمـال شـھـر    در ھوسبی، منطقه )   مه ١٩ (شنبه    یک 

  ٦٩ ھـا مـرگ یـک مـرد    دلیل ناآرامی .  استکھلم آغاز شد 
ـیـس سـوئـد  .  ساله توسط ماموران پلیس عنوان شـده اسـت  ـل پ

اعالم کرد که فرد مقتول با قمه قصد حمله بـه مـامـوران را  
ـاظـت از جـان خـود   ـنـھـا بـرای حـف داشته و ماموران پلیس ت

ـیـس  .  اند   مجبور به تیراندازی شده  ـل جوانان معترض این عمل پ
در پی مرگ ایـن  .  دانند   می " تبارھا   خشونت علیه خارجی "را  

ـنـد    مرد، شمار زیادی از جوانان در ھوسبی به خیابان  ھا ریـخـت
ـنـد و خـودروھـای   ـت و با ماموران پلیس به زد و خـورد پـرداخ

در سـه روز گـذشـتـه ایـن  .  شده را به آتـش کشـیـدنـد   پارک 
ـز سـرایـت کـرد   ناآرامی  ـی ـلـم ن . ھا به مناطق جنوبی اسـتـکـھ

ھوسبی یکی از محالت در حومه استکھلم است که تـعـداد  
درآمـد در    ھای ارزان قیمت برای متقاضیان کم   زیادی آپارتمان 

مسئـوالن    بنا به تخمین  .   میالدی در آنجا ساخته شد ٧٠ دھه  
ـیـشـنـه ٨٠ سوئدی   ی     درصد ساکنان ایـن مـنـطـقـه دارای پ

ـفـر بـرآورد  ١٢ جمعیت ھوسبی حدود  . مھاجرت ھستند   ھزار ن
ـاالتـر از  . شود   می  ـار ب میزان بیکاری جوانان در ھوسبی بسـی

بنا به گفته مسـئـوالن  .  میانگین نرخ بیکاری در سوئد است 
ـیـکـاری و    سوئدی این گروه  ھای مھاجر بیش از دیگران از ب

 دسـت بـه کـاھـش  ١٩٩٠ سـوئـد از سـال  .  برند   فقر رنج می 
ـابـی  .  ھای دولتی برای ھمه شھروندان زد   کمک  ـا بـه ارزی بن

ـا    (OECD)سازمان توسعه و ھمکاری اقتصادی در اروپ
اختالف طبقاتی در سوئد در دو دھـه گـذشـتـه بـه سـرعـت  

 .افزایش یافته است 
 

کارگر کمونیست را 
 بخوانید 


