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ـیـد سـاز "کابینه   شـروع  "   حسن کل
رسانـه ھـای  .  "به کار کرده است 
بخصـوص بـی  " ( داخلی و خارجی 

ــگــران  ــان  )  بـی ســی و دی ــن اطــمــی
ـفـاقـاتـی   میدھند که دارد یک ات

دور و زمانه ای اسـت  .  می افتد 
ــش ھــای   ــب کــه روزگــار بــر جــن
ـنـگ آمـده و گـر نـه   اسالمی ت
ھیچ بعید نبود در پایـان روز رای  
اعتماد مجلس اسالمی به کابینـه  

ـر "  بـه  "  تدبیر و امید ندای الله اکـب
شکرانه رای اعتمـاد مـجـلـس بـه  
اکثریت کابینه، دراین رسـانـه ھـا  

ـبـه  !  سر داده شـود    ٢٥ از روز شـن
ــتــاب   مــرداد وزرای جــدیــد بــا ش
سرکار خود حاضرشـدنـد و وزرای  

ـردنـد  "  صندلی وزارت " قبلی   را سـپ
ـــد  ـن ــ ـت ــ ـــد در  .  و رف وزرای جـــدی

ھـمـگـی  "  روزھای رای اعـتـمـاد " 

ـیـس شـان یـعـنـی   چه از زبـان رئ
ـم   ـی ـق روحانـی چـه خـودشـان مسـت

ـنـد کـه   مـطـیـع و  "  تاکیـد داشـت
ـر  ـنـد "  منقاد رھـب آنـھـا کـه  .  ھسـت

 یـک  ٨٨ متھم بودند که در سال  
ــنــه " جــورھــایــی در   ــت ــرکــت  "  ف ش

ـرخـی   داشتند، حضور خود را در ب
ــد چــون   ــن ــدانســت جــاھــا الزم مــی
ھمانگونه که تاکید کردند نگـران  
نظام بودند که چیزی نمـانـده بـود  

ـنـان  .  سرنگون گـردد  ـی ایشـان اطـم
دادند که ھیچ اقدامی علیه نظـام  
ــی مــرتـکــب   الـھــی و امـام زمـان
نشدند و کسانی مانند ربیعـی در  
جمع ھم جنسانش تاکید کرد کـه  
ـقـطـه قـوت اش   امنیتی بـودنـش ن

در حالـی کـه در روزھـای  . است 
قبل در مصاحبه بـا رسـانـه ھـای  

 مروری بر انقالب مصر
 
 شروع انقالب) ١

ـقـالب   انقالب مصـر، مـثـل ھـر ان
ــر تضــادھــا و   ــت ــر بس دیــگــری، ب
. تناقضات طبقاتی شکل گـرفـت 

ـیـشـرفـتـه   نظام سرمایه داری در پ
ــی ھــم   ــای غــرب ــن کشــورھ تــری
ـریـت   ـر اکـث زندگی سـخـتـی را ب
عظیم مردم تحـمـیـل کـرده اسـت،  
اما در کشـورھـای بـه اصـطـالح  
ـریـت   عقب مانده زندگی برای اکث

ـر  .  مردم غیر قابل تحمل اسـت  فـق
و گرانی و دستمزدھای ناچـیـز و  
بیکاری و اعتیاد و تن فروشی و  
ناامیدی با ناسیونالیسم و مـذھـب  
ـر و   ـی و فساد و ظلم و ستم و تـحـق
زور و خفقان و دیکتاتـوری ھـمـراه  

شده و جسم و روان انسانھـا را بـه  
تباھـی مـیـکـشـد و انسـانـھـا را  
ـرای   ناگزیر از جستجوی راھـی ب
خالصی از این وضعیت و مـبـارزه  

ــد  ــن ــک ســی ســال حــکــومــت  .  مــی
مبارک و نظامـیـان ارتـش، جـان  
. مردم مصر را به لب رسـانـده بـود 

اعتصابات و اعتراضات بزرگ و  
کوچک اجتماعی و کـارگـری  
با سرکوب و زنـدان و شـکـنـجـه  

اعـتـصـاب  .  پاسخ گـرفـتـه بـودنـد 
بزرگ کـارخـانـه ھـای نسـاجـی  

 در  ٢٠٠٨ شھرک المحله در سال  
ششم آوریل با حمایت وسیع جوانان  
ـیـسـت   و نیروھای چپ و سوسـیـال
مـواجـه شـده بـود کـه بـه عــروج  

منجر گشـت،  "  ششم آوریل "جنبش  
اما اوضاع اقتصادی و سـیـاسـی  

ـر قـابـل تـحـمـل   مردم ھمچنان غی
ـتـل فـجـیـع جـوانـی  . باقی ماند  ق

ــن   ــد در در ژوئ ــد ســعـی ـنـام خـال ب
 در شھر اسـکـنـدریـه مـورد  ٢٠١٠ 

اعتراض وسیع مردم مصر و بـویـژه  
رسـانـه ھـای  .  جوانان قرار گرفـت 

ـنـھـای مـوبـال تـا   ـف ـل مجازی از ت
ــر فضــای   ــا تــویــت ــوک ت ــب ــس فــی

ما ھمـه خـالـد  "مجازی را با پیام  
ـم  ـی . سـرشـار کـردنـد "  سعـیـد ھسـت

ـر  "  ششم آوریل " جنبش   با تـکـیـه ب
ـقـالب   ـر ان ـی این فضا، و تحـت تـاث

ـر     ٢٠١٠ تونس که اواسط دسـامـب
ـتـه   شروع شده بود و طی چند ھـف
بساط حکومت بن علی را در ھـم  

  ٢٠١١ پیچـیـده بـود، در ژانـویـه  
ـر   فراخوان تجمع در مـیـدان تـحـری

 اخبار کارگری
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 : مبارزه طبقاتی
 پرولتاریا و بورژوازی

 
کمونیسم کـارگـری امـا 
فرقه مصلحین خیالـپـرداز 
و قھرمانان مشتاق نجات 

جـامـعـه .  بشریـت نـیـسـت
کمونیستی الگو و نسخه 
ای ســاخــتــه و پــرداخــتــه 
ــــی  ذھــــن خــــردمــــنــــدان
. خـــیـــرانـــدیـــش نـــیـــســـت

کــمــونــیــســم کــارگــری 
جنبشی است که از بطـن 
ــه  خــود جــامــعــه ســرمــای
داری معاصر برمـیـخـیـزد 
و افـــق و آرمــانـــھـــا و 
اعتراض بخـش عـظـیـمـی 
ــعــه را  ــن جــام از ھــمــی

 . منعکس میکند
ــیــه جــوامــع  ــاریــخ کــل ت
تاکنونی تاریخ مبـارزه و 
. کشمکش طبقاتی اسـت

جـدالـی بـی وقــفـه، گــاه 
آشــکــار و گــاه پــنــھــان، 
میان طبقات استثـمـارگـر 
و استثمار شونده، ستمگر 
و تحت سـتـم در ادوار و 
جوامع مختلف در جـریـان 

ایــن جــدال .  بــوده اســت
طبقاتی است که منشـاء 
اصلی تحول و تغـیـیـر در 

 . جامعه است
برخالف جـوامـع پـیـشـیـن 
که عـمـومـا بـر سـلـسـلـه 

مـــراتـــب طـــبـــقـــاتـــی و 
قشربندی ھای پـیـچـیـده 
ای بــنــا شــده بــودنــد، 
جــامــعــه مــدرن ســرمــایــه 
داری تقسیم طبـقـاتـی را 
. بسیار سـاده کـرده اسـت

جامعه معاصر، عـلـیـرغـم 
تـنــوع وســیـع مشــاغــل و 
تــقــســیــم کــار گســتــرده، 
بطور کلی بـر مـحـور دو 
اردوگاه طبقـاتـی اصـلـی 
کــه رودرروی یــکــدیــگــر 
قرار گرفته انـد سـازمـان 

کـارگـران و :  یافته اسـت
سرمایه داران، پرولتاریا و 

 . بورژوازی
تقابل این دو اردوگـاه در 
ــن ســطــح  ــری ــه ای ت ــای پ
سرمنشاء و مبنای کلیه 
ـــــای  ـــــکـــــش ھ ـــــم کش
اقــتــصــادی، ســیــاســی و 
ــکــری و  ــی و ف ــقــوق ح
فرھنگی متنوعـی اسـت 
که در جامعه معاصر در 

نــه فــقــط .  جــریــان اســت
حـــیـــات ســـیـــاســـی و 
اقتصادی جامعه، بـلـکـه 
حتی زندگی فرھنگی و 
فکری و عـلـمـی انسـان 
امـــروز کـــه بـــظـــاھــــر 
قـلــمــروھــایــی مســتــقــل و 
مـاوراء طــبــقــاتـی بــنــظــر 
مــیــرســنــد، مــھــر ایـــن 
صــفــبــنــدی مــحــوری در 

جــامــعــه مــدرن ســرمــایــه 
. داری را بـر خـود دارنـد

اردوی پرولتـاریـا، اردوی 
کارگران، با ھـمـه تـنـوع 
ــھــا و  ــده آل افــکــار و ای
گرایشات و احـزابـی کـه 
در آن وجود دارد، نماینـده 
تغییر و یا تـعـدیـل نـظـام 
ــوده  ــع ت ــف ــه ن ــود ب مــوج
محروم و تـحـت سـتـم در 

اردوی .  جـــامـــعـــه اســـت
بورژوازی، باز بـا کـلـیـه 
مکاتب و احزاب سیاسـی 
و متفکرین و شـخـصـیـت 
ھای رنگارنگش، خواھان 
حفظ ارکان وضع موجـود 
است و در مـقـابـل فشـار 
آزادیـخــواھـی و مســاوات 
طلبی کارگری از نـظـام 
سرمایه داری و قـدرت و 
امــتــیــازات اقــتــصــادی و 
سیاسی بـورژوازی دفـاع 

 . میکند
کمـونـیـسـم کـارگـری از 
این مبارزه طبـقـاتـی سـر 

صــفــی در .  بــر مــیــکــنــد
. اردوگــاه پــرولــتــاریــاســت

کــمــونــیــســم کــارگــری 
جـنـبــش انــقـالبــی طــبـقــه 
کارگـر بـرای واژگـونـی 
نــظــام ســرمــایــه داری و 
ایجاد یک جامعـه نـویـن 
بـــدون طـــبـــقـــه و بـــدون 
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ـر  .  قاھره داد  مردم بجان آمده از فـق
ـم و   ـم و سـت و فساد و زور و ظـل
ـر و بـی حـقـوقـی بـه ایـن   ـی تحـق
ــبــت دادنــد  ــث . فــراخــوان پــاســخ م

 .انقالب مصر متولد شده بود 
 
سقوط مبارک و ) ٢

 قدرت گیری ارتش
با تـجـمـع جـوانـان در مـیـدان  
ـقـه   تحریر مردم مصـر حـول آن حـل

نـان، آزادی،  " زدند و با شعارھای  
مبارک بـایـد  " و  "  کرامت انسانی 

به مـبـارزه خـود تـا سـقـوط  "  برود 
نـه وعـده و  . مبارک ادامه دادند 

وعیدھای اصالحات کارگر شـد،  
ـر   ـر و وکـیـل مـوث ـر وزی ـی ـی نه تـغ
افتاد، و نه حمله ھـای وحشـیـانـه  
ـرد  ـیـش ب . شتر سواران کاری از پ

مردم بدرستی راس نظام را نشـانـه  
رفته بـودنـد و سـر کـوتـاه آمـدن  

با پیوستن صفوف متحـد  .  نداشتند 
کارگران در ھفته آخـر مـبـارزات،  
سـرمــایـه داری مصــر، ارتــش، و  
اربابان خارجی آن راھی بجز کنار  

مـردم  .  گذاشتن راس نظام نداشتند 
مصر اولین پیـروزی بـزرگ خـود  

اما برداشتـن  .  را بدست آورده بودند 
ـر سـر   ـقـالب ب قدمھای بـعـدی ان
توھمات و ناروشنی ھا و فرمـولـه  
ــھــا دچــار دســت   ــت ــودن خــواس ــب ن

پـایـه ای  .  انـدازھـای جــدی شـد 
ـریـن   ترین، ملموس ترین، و مـھـمـت
ـری   ـراب خواستھای آزادیخواھانه و ب
ـری   ـراب طلبانه مثل آزادی زن،  ب
ــد و   ـی زن و مـرد، آزادی بـدون ق
شرط بیان و تشـکـل و تـحـزب و  
ــغــو اعــدام، آزادی   ــظــاھــرات، ل ت
زندانیان سیاسی، و جدائی مذھـب  
از دولـت و ادارات عـمـومـی در  
دستور مردم انقالبی قرار نگـرفـتـه  

خواست سقوط و سـرنـگـونـی  .  بود 
مبارک به سـرنـگـونـی و کـنـار  
رفتن نھادھای حـکـومـتـی مـثـل  
ارتش و پلیس و نیروھای امنیتـی  
و دستگـاه قضـائـی و نـھـادھـای  
. اقتـصـادی ربـط داده نشـده بـود 

کنترل مستقیم مردم و شـوراھـای  

ــی و مــردمــی بــر امــور   مــحــل
اقتصادی و سـیـاسـی کشـور از  
ـیـت مـردم غـایـب   خواستھا و ذھـن

 .بود 
ارتــش کــه طــی ســی ســال  
ستون فقرات حسنی مبارک بـود  
و در تمام سرکوبھا و غارتھای آن  
ــود قــدرت را   پشـت و پــنـاھــش ب

در جـریـان سـقـوط  .  بدست گرفت 
مبارک ارتش با مشورت اربـابـان  
ـم در   ـی ـق آمریکائی خود بطور مست
سرکوب انقالب شـرکـت نـکـرد و  

ایـن  .  خود را بی طرف اعالم کـرد 
پدیده باضافه توھمات اقشاری از  
ـیـغـات شـبـانـه روزی   ـل ـب مردم و ت
رسانـه ھـای داخـلـی و خـارجـی  

ارتــش بــرادر  " بـورژوازی در بـاب  
و ارتش حافظ مملکـت و  " ماست 

حافظ انقالب اسـت، ارتـش را از  
ـرد  مـبـارک  .  زیر تیغ انقالب بدر ب

سقوط کرد اما ارتشی که سـتـون  
ــود بــر مصــدر امــور   ـرات او ب فـق

طولی نکشید کـه افـراد  .  نشست 
و اقشار مـتـوھـم مـردم مصـر بـه  
ــی، ضــد   ــت ضــد انســان ــاھــی م
مردمی، و ضد انقالبی ارتش پـی  

ـیـمـی  .  بردند  طی یـک سـال و ن
کـه شـورای نـظــامـی ارتـش بــر  
ــردم بــطــور   مصــدر امــور بــود، م
مرتب و گسترده علیـه حـکـومـت  
ژنرال ھا مبارزه کردند و خواسـتـار  
. سقوط و کنار گذاشتن آن شـدنـد 

ـر از دوازده   ـیـشـت طی این مـدت ب
ھزار نفر دستگیر شـدنـد و تـحـت  
شرایط وحشیانه به زندان انـداخـتـه  

ــد  ــه  .  شــدن ــارزات مــردم ادام مــب
حکومت نظامیان را غیر مـمـکـن  
کرد و ارتش ناگزیر شد مضحکـه  
ای از یک دولت غیر نظامی را  

 .سر ھم بندی کند 
اولین شکست به انقالب مصر  

ــحــمــیــل شــده بــود  ــھــا  .  ت ــون ــی ــل مــی
مردمی که متحـد و یـکـپـارچـه  
میدانھا و خیابانھای مصـر را بـه  
ـــد   ـــودن ـــود درآورده ب ـرف خ تصــ
ـیـشـرویـھـای بسـیـار   میتوانستند پ
ـنـد و تـمـام دم و   ـری بـکـن بیـشـت
ـیـس و   ـل دستگاه نظام از ارتش و پ
ـیــتـی و دســتـگــاه   ـروھــای امــن ـی ن

ـره را در   قضائی و مجلس و غـی
ھم بکوبند بعد از سقوط مبـارک  

این اولین شکـسـت  .  متوقف شدند 
نـظـام  .  بزرگ انقـالب مصـر بـود 

ـر راس خـود بـه   ـی ـی توانست با تـغ
امـا مـردم  .  حکومت ادامـه دھـد 

انقالبی ھـنـوز مـیـدان مـبـارزه را  
 .ترک نکرده بودند 

 
اوباشان اسالمی ) ٣

 سرکار می آیند
ارتش، که در اثر مبارزات ھـر  
روزه مردم پس از سقوط مـبـارک  
سودای ادامه حکومت ژنرالھـا از  
ـیـب   سرش پریده بود، مجبور به ترت
دادن نمایش نوشتن قانون اسـاسـی  
ــلــس، و   ــخــابــات مــج ــت جــدیــد، ان
. انتخابات ریاست جـمـھـوری شـد 

ــوط   مــردمــی کــه بــر ســر ســق
ــارک و بــا خــواســت   ــب ــان،  " م ن

مـتـحـد  "  آزادی، و کرامت انسانی 
ــازی   ــد وارد مــیــدان ب شــده بــودن
ـرای آن   جدیدی می شدنـد کـه ب

ــودنــد  ــب ــبــق  .  آمــاده ن ــر چــه ط اگ
ـتـه ھـای   معمول ھر انقالبی کـمـی
ـقـالبـی و تشـکـلـھـای   محـلـی ان
کارگری زیادی شـکـل گـرفـتـه  
بودند، ولی مردم از داشتن حـزبـی  
ـتـخـابـات   سیاسی که آنھا را در ان
. نمایندگی کـنـد مـحـروم بـودنـد 

ــن و نــیــروھــای   ــمــی ــمــســل اخـوان ال
اسـالمـی دیـگـر  -ارتجاعی مـلـی 

که ھم در اعتصابـات الـمـحـلـه و  
ھم در انقالب ژانویه ناخونـھـایشـان  
ـیـاده روھـا   را می جویدنـد و از پ
مشغول تماشای تحوالت بودند، و  
در مبارزات سخـت و خـطـرنـاک  
ـرالـھـا از   مردم علیه حـکـومـت ژن
ارتش حمایت میکردند، مـیـدانـدار  

 .مجلس و انتخابات شدند 
در حالی که نیروھـای چـپ  
و پیـشـرو از حـزب خـود مـحـروم  
ـم مـبـارک   بودند و در زمـان رژی
بشدت سرکوب شده بودند، اخـوان  
المسلمین با وجود سرکوب نسـبـی  
از طرف مـبـارک تـوانسـتـه بـود  
بزرگترین تشکل حـزبـی مصـر را  

ـنـھـا حـتـی در  .  داشتـه بـاشـنـد  ای
ــده   ـن ــس مــبـارک ھـم نـمــای مـجـل

بازار و بـورژوازی عـقـب  .  داشتند 
. مانده و مذھبی نیز پشتشان بـود 

با تکیه به امکانات تشـکـیـالتـی  
و امکانات مالی و تبلیغاتی کـه  
از منابع و رسانه ھای داخـلـی و  
ـنـد   خارجی نصیبشان میشد توانست
ـیـو بـه مـردم   خود را بعنوان آلترنـات

 .مصر بفروشند 
ــورژوازی شــکــســت خــورده   ب
ـــھـــا و   ـت ــ ـر، ارتـــش، و دول مصــ

ــه  ــان ــه    رس ــارجــی صــحــن ــای خ ھ
انتخابات را طـوری چـیـدنـد کـه  
ـیـو   ـرنـات ـت مردم انقالب کـرده دو آل

یا محمد مورسـی  :  بیشتر نداشتند 
از اخوان، یا احمد شفیق، نـخـسـت  
. وزیر سـابـق مـبـارک، از ارتـش 

ـیـوی چـپ و انسـانـی در   آلترنات
جـبـھـه  .  برابر مردم وجـود نـداشـت 

ـیـسـم تـا حـدی   چپ و سـوسـیـال
تحزب نیافته و ضعیف و نـاروشـن  
بود که بزرگترین سـازمـان چـپ  
ـقـالبـی   مصر، سوسیالیستیـھـای ان
ـقـدرت   مصر، برای جلوگیری از ب
رسیدن احمد شفیق حمایت خود را  
ـرار   پشت ارتجاع و کثافت اخوان ق

ـر سـر  .  دادند  بخشھایی از مردم، ب
ــات   ــغ ــی ــل ــود و تــب ــات خ ــم ــوھ ت
بورژوازی و نبود آلترناتیو چپ و  
ـم و   انسانی، که از سرکوب و سـت
توحش ارتش طـی یـک سـال و  

شـورای  ( نیم حـکـومـت اسـکـف  
بـه جـان  )  عالی نـظـامـیـان ارتـش 

. آمده بودند به اخـوان رای دادنـد 
ـر مـردم و   دومین شکست سخت ب

 .انقالب مصر تحمیل شده بود 
 

مورسی بزیر کشیده ) ٤
 میشود

یکسال حکومـت مـورسـی و  
اوباشان اسالمی اخـوان بـه مـردم  
ـریـن   مصر نشان داد که امید کمـت
ــدگــی خــود زیــر   ــودی در زن بـھــب
ـیـھـوده   حکومت اسالمی کامال ب

فقر و بیکاری و گـرانـی و  . است 
بی حقوقی و تحقیر ادامـه یـافـت  

ــم شــد  ــر ھ ــر  .  و شــدیــدت عــالوه ب
معضالت و مشکالت عدیـده ای  
که از دوران مبارک و حکـومـت  
نظامیان بجا مانده بود و ھر کـدام  

تشدید ھم شـده بـودنـد، بـخـتـک  
اسالم و قوانیـن اسـالمـی ھـم بـه  

زن و  .  مشکالت مردم اضافه شد 
ـر   کودک و جـوان بـی حـقـوق ت

دامنه سرکوب و تھـدیـد و  .  شدند 
. تجـاوز بـه زنـان افـزایـش یـافـت 

معلوم شد که اسـالم مـعـتـدل بـه  
ھمان اندازه اسالم غیر معتدل ضـد  
انسان و ضد زن و ضـد آزادی و  
ـیـشـرفـت   ضد کـودک و ضـد پ

مردم مصر چاره ای جز بـه  .  است 
زیر کشیـدن بـخـتـک حـکـومـت  

 .اسالمی نداشتند 
ــدن   ـر کشـی ــزی ــزش بــرای ب خـی
ـیـن   مورسی و اخوان از ھـمـان اول
روزھای حکومت اسالمـی شـروع  

نیروھای چپ و سکـوالر از  . شد 
اولین روزھای حکومـت مـورسـی  

ـروھـایـی  .  در برابر او ایسـتـادنـد  ـی ن
ــکــی بــرای   ــی ــت ــاک ــطــور ت کــه ب
ــیــدن   ــقــدرت رس ــری از ب ــی ــوگ ــل ج
آلترناتیو ارتش پشت اخـوان رفـتـه  
بودند نیز بخود آمدند و در برابر او  

مردمی ھم که کمترین  .  ایستادند 
توھمی به بارگاه اسـالم و اخـوان  
ــخــت  ــوھــمـشــان فـروری ــد ت ــن . داشـت

ـیـونـی  ٢٢ طومار اعتراضی   ـل  مـی
برای بزیر کشیدن مورسـی امضـا  

ـبـشـی کـه  .  شد  بـه فـراخـوان جـن
نام گـرفـت و بـه فـراخـوان  "  تمرد " 

ـیـش از  "  ششم آوریل " جنبش     ٣٠ ب
 ژوئن مـیـدانـھـا  ٣٠ میلیون نفر در  

و خیابانھای شھرھای مصر را بـه  
تصرف خود در آوردند و خـواسـتـار  
کنار رفتن و سـقـوط مـورسـی و  

ـر از  .  اخوان شدند  عمر حکومت پ
ــجــاع   ــافــت و ارت ــث چــرک و ک

امـا  .  اسالمی به پایان رسیده بـود 
نبـود یـک حـزب سـیـاسـی کـه  
جنگ میلیونھا انسان بجـان آمـده  
ـــالمـــی را   ـــت اس ـــوم ـــک از ح
نمایندگی کنـد و مـبـارزه را تـا  
ـری   آخر پیش ببرد ھمچـنـان زنـجـی
بود برپای انقالب و بازھـم جـلـوی  

مـردمـی  .  پیشروی آن را گـرفـت 
کـه از کـثـافـت اسـالم و اخــوان  

 مروری بر انقالب مصر و درسھای آن برای مردم ایران 
 قسمت اول  

 

 ١  از صفحه  
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خالص شده بـودنـد دوبـاره در دام  
 .نکبت ارتش گرفتار آمدند 

ـــدرت  )  ٥  ـــاره ق ـــش دوب ارت
ـرد و حـکـومــت نـظـامــی   مـیـگـی

 انقالب را به پرتگاه سقوط میبرد 
ـیـون انسـان   ـل بیشتر از سی مـی
بجان آمده از نکبت اسالم و اخـوان  
که میادین و خیابانھای مصـر را  
تسخیر کرده بودند یک التیمـاتـوم  

 سـاعـتـه بـه دولـت اسـالمـی  ٢٤ 
شـم سـیـاسـی  .  مورسی میـدھـنـد 

ارتش و اربابان آن به آنـھـا حـالـی  
میکند که مقاومت در برابر سیـل  
ـیـون انسـان و   ـل بنیان کن سی مـی
دفاع از مورسی یک خـودکشـی  

ارتـش  .  سیاسی تمام عـیـار اسـت 
این را ھم مـتـوجـه مـیـشـود کـه  
سقوط اخـوان بـدسـت خـود مـردم  
ـیـن مـردم و ارتـش را   توازن قوا ب
بنفع مردم تمام میکند و در قـدم  
ـیـه ارتـش   بعدی قدرت مـردم عـل

مـیـشـود  .  بکار گرفته خواھد شـد 
ـیـجـه را   ـت از این توضیحات ایـن ن
ـر   گرفت که کودتای ارتش بیـشـت
از اینکه علیه مـورسـی و اخـوان  
ـیـه مـردم  . باشد، کودتائی بود عـل

ـنـه   به این ترتیب، ارتشی که زمـی
را برای سرکار آمـدن مـورسـی و  
اخوان آماده کرده بـود و در تـمـام  
غارتھا و جنایتھای آن ھمدست و  
شریک بود بـا مشـاھـده طـومـار  

ــن  ٢٢  ــری ــزرگــت ــی و ب ــون ــی ــل  مــی
ــوط   ــر ســق ــخ بش ــاری تــظــاھــرات ت
ـر مـی   مورسی را حتمی و ناگـزی

 ساعـتـه خـود  ٤٨ بیند و التیماتوم  
ــالفــات اعــالم   را بــرای حــل اخــت

ارتش با  ایـن کـار خـود  .  میکند 
بر عظیم ترین خیـزش تـاریـخ بشـر  
رودست میزند و سناریوی سـرکـار  
آمدن دوباره خود را تـدارک مـی  

ارتشی که ھمـیـن یـکـسـال  .  بیند 
پیش در اثر مبارزات مـردم کـنـار  
زده شده بود دوباره بعنـوان حـامـی  

ـیـت " و  "  کشـور "  و  "  مـردم " و  "  امـن
ـقـالب "  . وارد صـحـنـه مـیـشـود "  ان

ابتکار عمل از دست مـردم خـارج  
 .میشود 

سی میلیون انسانی که تـمـام  
میادین و خیابانھای مصـر را در  
تصرف خود داشتند میتوانستند بـا  
یک تلنگر تار و پود اخوان را در  
ـرتـوان   ـرا بـدسـت پ ھم بشکنند و آن
ـنـد، امـا در   خود تماما نابود کـن

نبود یک فرمانده سیاسی رشـتـه  
مـردم  .  امور را به ارتش میسپارنـد 

با تمام قدرت وارد میدان جـنـگ  
شده بودند اما فاقد یـک مـرکـز  
فرماندھی بودند تا فرمـان حـمـلـه  
نھایی را صادر کند و پیروزی را  

مردم باز ھم در  .  از آن آنھا گرداند 
نبود یک حزب سـیـاسـی روشـن  
ـروی دشـمـن   ـی بین بـازی را بـه ن

سومین شکـسـت بـه  .  باخته بودند 
ــل   ــحـمــی ــالب مصـر ت ـق مـردم و ان
ــن و   ــری ــزرگــت ــه ب ــود ک ــش مــی

 .خطرناکترین آنھاست 
ـر   ــــ ـراب ــــ ـــــی در ب ـــــورس م
ـیـمـاتـومـھـای مـردم و ارتـش   اولت
مقاومت مـیـکـنـد و رجـزخـوانـی  
ھای اسالمی مقاومت و شھـادت  

ارتش کودتا مـیـکـنـد  . سر میدھد 
ــر   ــزی و مــورســی بــدســت ارتــش ب

تالش و مبارزه و  .  کشیده میشود 
نبردی کـه بـازیـگـران اصـلـی آن  
ـقـالبـی بـودنـد   مردم و نیروھـای ان
بنام ارتش تمام مـیـشـود و ارتـش  
صحنه چـرخـان مـیـدان تـحـوالت  

 .میگردد 
 
اعالم حکومت ) ٦

نظامی ارتش و سرنوشت 
 انقالب مصر

با دستگیری محمد مـورسـی  
و اعالم دولت موقت شـش مـاھـه  
توسط ارتش، اخوان تسلیم نشـد و  
میدان سیاست را تـرک نـکـرد و  
. نمی توانست ھم اینکار را بکـنـد 

چرا كه اینکار پایان عمر سیاسـی  
طرفداران اخـوان در  .  اخوان میشد 

میدانھای النھذه و رابعه الـدعـویـه  
بعد از حدود یکـمـاه  .  تجمع کردند 

ارتش تصمیم به پاکسـازی اخـوان  
بـه  .  از میادین و خیابانھا گـرفـت 

ــا تــروریســم و   ــارزه ب ــه مــب ــھــان ب
ـــت   ـی ـــدرو وضـــعــ ـن ــ ـروھـــای ت ــ نــی
اضــطــراری و یــک حــکــومــت  
نظامی یک ماھه اعالم شد کـه  
ـیـــن   ــ ـرور ب ـــور و مــ ـب در آن عــ

 صـبـح  ٥  شـب تـا  ٧ ساعتھـای  
ـتـوانـد   ممنوع میشود و ارتـش مـی
ــنــد   ــی ھــر کســی را مــنــاســب بــب
دستگیر و زندانی بکند بی آنـکـه  
پاسـخـگـوی قـانـونـی یـا کسـی  

 .باشد 
 ...ادامه دارد  

 ٢٠١٣  آگوست  ١٨ 

 جنایات ارتش مصر را محکوم میکنیم
 

ارتش مصر تھاجم خونینی را به تظاھرات و تجمعات نیروھای مدافع اخوان المسلین به جـریـان 
اما .   نفر را تایید میکند٥٠٠آمار رسمی خود دولت تا این لحظه مرگ بیشاز . انداخته است

 نفر و زخمی شدن شماری بسیار بـیـشـتـر سـخـن ٢٠٠٠اخوان المسلمین از کشته شدن بیش از 
در مجموع روشـن اسـت .  در شھرھای مختلف مصر حکومت نظامی اعالم شده است. میگوید

 .که ارتش مصمم است ھرگونه حرکت نیروھای حامی مرسی را قلع و قمع کند
جنایات و کشتار تظاھر کنندگان با ھیچ توجیھی قابل قبول نیـسـت و بـایـد از طـرف ھـمـه 

نفس این کشتار و جـنـایـت یـک اقـدام ضـد .  نیروھای انسان دوست و رادیکال محکوم شود
اما در عین حال ارتش دارد با این تھاجم خونـیـن جـای پـای خـود را مـحـکـم .  انسانی است

میکند تا نه فقط حرکات نیروھای ارتجاعی نظیراخوان المسلمین بلکه کال ھرگونه تـحـرک 
ایـن .  انقالبی را نیز سرکوب کند و جامعه را به شرایطی مشابه قبـل از انـقـالب بـازگـردانـد

ضعف رھبری و تحزب و برنامه انقالبی در صف انقالب بود که به ارتش که در جریان انقالب 
بشدت تضعیف شده و عقب رانده شده بود امکان داد کـه فـرصـت را بـرای بـه زیـر کشـیـدن 

ھم خود را ھمراه اکثریـت .  انقالبی اخوان و مرسی از مردم بگیرد و با یک تیر دو نشان بزند
عظیم مردمی که خواھان برکناری مرسی بودند نشان بدھد و ھم خود زمام امور را در دسـت 

این روندی بسیار خطرناک و علیه انقـالب اسـت .  بگیرد و به وسط صحنه سیاست پا بگذارد
 .و جبھه انقالب باید با ھوشیاری با این حرکت ارتش مقابله کند

اعتراضات ھرروزه و تظاھرات چند ده میلیونی مردم انقـالبـی مصـر عـلـیـه مـرسـی و اخـوان 
، یک حرکت تاریخی برای عبـور دادن مصـر از ارتـجـاع و ) تیرماه(المسلمین در ماه ژوئیه 

تحجر و یکه تازی نیروھای ارتجاعی اسالمی نظیر اخوان المسلمین به سـمـت یـک جـامـعـه 
اما یک وظیفه دیگر غیرقابل چشم پوشی و تاریخ ساز انقالب این است که بـا . انسانی بود

ھوشیاری، ارتش و کل بقایای نظام سابق را از صحنه سیاست جارو کند و اجـازه نـدھـد کـه 
 .ارتش انقالب را به شکست بکشاند

 ن
فرت از ارتجاع اسالمی و مرسی نباید باعث شود که مردم انقالبی بر کشتار حـامـیـان آنـھـا 
توسط ارتش چشم ببندند و اجازه دھند که ارتش در سرکوب بیرحمانه تظـاھـرات و تـجـمـعـات 

ھیچ تردیدی نباید داشت که ھم ارتش و ھم ارتجاع اسالمی نماینده و .  دست بازی پیدا کند
ابزار حاکمیت بخشھای مختلف یک اقلیت مفتخور سرمایه دار ھستند و ھرچه ارتش فرصت 
قدرت نمایی بیشتری پیدا کند و در سرکوب تظاھرات و تجمعـات رقـبـای اسـالمـیـش دسـت 
بازتری پیدا کند، بدون ھیچ تردیدی این قدرت خود را فردا علیه آزادیخواھان و انقالبیون نیز 

از قـدرت "  اخـوان" مردم انقالبی باید خواھان کنار رفتن ھم ارتش و ھم .  به کار خواھد گرفت
ایـن تـنـھـا راه .  شوند و خود از طریق متشکل شدن در شوراھایشان قـدرت را بـدسـت گـیـرنـد

 .پیروزی انقالب و تحولی اساسی در جھت خواستھای مردم و انقالب است
 

جبھه انقالب باید بعنوان صاحب انقالب قدم جلو بگذارد، از ارتش سلب اختیار کند و در قـدم 
اول جدایی دین از دولت، آزادی تجمع و تحزب و تشکـل، آزادی کـلـیـه زنـدانـیـان سـیـاسـی، 
برابری کامل زن و مرد و لغو اعدام و ھمچنین رفاه و آموزش و درمان رایـگـان بـرای تـک 

این ھـا گـامـھـای .  تک مردم را بعنوان قوانین جامعه اعالم کند و از آن قاطعانه دفاع کند
اساسی و فوری برای زنده نگاه داشتن انقالب و پیشروی آن تا محو کامل سلطه دیکتاتوری 

 .یک اقلیت مفتخور بر جامعه است
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١٣ اوت ١٥، ١٣٩٢ مرداد ٢٤
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ــدان دلــخــوشــی   ــن ــتــی چ حــکــوم
ـقـطـه قـوت " نداشت که از ایـن   " ن
ــد  ــاد کــن و بــرای  . (  خــودش ی

نویسنده این یادداشت بسیار جالـب  
بود که بی بی سی وقتی نـوبـت  
بررسی سوابق ربیعی رسیـد ھـیـچ  
ـقـش   اشاره ای نکرد کـه ایشـان ن
ـری وزارت   اساسی در شکـل گـی
اطــالعــات جــمــھــوری اســالمــی  
ـر تـحـصـیـالت و   ـلـکـه ب داشـتـه ب
ــت   ــدیــری ــان ایشــان در م ــجــربــی ت
ـتـه   ـب استراتژیک تاکید کرد و ال

ــیــچ   ــظــوری " ھ ــن ــنــد "  م ــت !) نــداش
ـرگـزاری   علیرضا محجـوب و خـب
ایلنا از طـومـارھـای جـعـلـی یـاد  
کردند که کارگران در حمایت از  
ــد  ــعــی امضــا کــردن ! وزارت ربــی

سرکوب کارگران در ھمه این سـه  
دھــه گــواه ایــن اســت کــه ایــن  
طــومــارچــقــدر دروغــیــن اســت و  
مدعیان آن کسانی جز چماقداران  

" شـاخـه کـارگـری " و مزدوران در  
ــه   ــد ک ــودن ــت نــب ــکــوم ــن ح ای
ــمــی   ــخــارشــان ســرکــوب دائ افــت

 . کارگران بوده است 
بھرحال وزرا ھمگی قول دادنـد  

ـرای   روز  .  آمـدنـد "  خـدمـت " کـه ب
ـر   ـت یکشنبه سایتھای حکومتی تی

 روز  ١٠٠ معیشت مردم در  " زدند 
نـوبـخـت  ".  شـود   آینده متحـول مـی 

ـتـصــادی   ـم اق ـی یـکـی اعضـای ت
مـعـاون  " روحانی که اکنون عنوان  

ـردی    برنامه  ریزی و نـظـارت راھـب
: " را یدک میکشد " جمھور   رئیس 

،  ٩٢ اصـالح قـانـون بـودجـه سـال  
ــت و   ــدیــری ــان م ــای ســازم احــی

ریزی و تھیه الیحـه بـودجـه    برنامه 

ــال   ــت ٩٣ س ـــوی ھـــای     را از اول
  ١٠٠ اقتصادی اجرایی دولـت در  

بـه گـزارش  ". روز آینده اعالم کرد 
بـا  "  خبـرگـزاری مـھـر، نـوبـخـت  

ـیـل رصـد و   تاکید بر اینکه به دل
ــررســی گــزارشــھــای    مــاھــه  ٤ ب

نخست سال جاری دولـت یـازدھـم  
ــانــون   ــا جــدیــت قصــد اصــالح ق ب

 را در دستـور  ٩٢ بودجه قانون سال  
کار خواھد داد، بر مقابله با تـورم  
ـر در   و فراھم آوردن وضعـیـت بـھـت
زندگی معیـشـتـی مـردم تـاکـیـد  
کرد و یکی دیگر از راھکارھای  
ـنـاسـب مـیـان   مقابله با تـورم را ت
نقدینگـی در جـامـعـه و عـرضـه  

." کاال از سوی دیگر  اعالم کرد 
ـتـی  .  اینھا ھمه یعنی ھـیـچـی  وق

ـر   ـتـه ھـای وزی بخصوص بـه گـف
ـر و امـیـد " اقتصاد کابینه    ـی " تـدب

ـفـت   " توجه کنیم که میـگـویـد ن
ـقـدم  : " است "  نکبت منابع  ـت من مع

ــصــادی ایــران   ــه اقــت کــه مســال
یکـسـری مشـکـالت سـاخـتـاری  

ـنـد   است که در دوره  ـل مـدت و    ای ب
 بـا افـزایـش  ٥٠     عمـدتـا  از دھـه 

ھای نفتـی شـکـل گـرفـتـه    درآمد 
بنابراین مشکالت موجود  ... است  

ـران یـک پـدیـده  ی کـامــال    در ای
ــه  ــســت و ســابــق ــد نــی ــن    جــدی ی ای

 بـاز مـی  ٥٠ ی    بیماری به دھـه 
گردد که آثارش ھنوز در اقتـصـاد  

ـرجـاسـت   ـتـه بـایـد  ...  ایران پاب ـب ال
ــاشــیــم کــه بــروز   ــه ب ــوجــه داشــت ت

ــع "  ـیـل ســوء  "  نـکـبـت مـنـاب بـه دل
ـریـت در تـخـصـیــص و بـھــره   مـدی
ــع و مــواھــب   ــاب بــرداری از مــن

ایشـان  ...". دھد    خدادادی رخ می 
ـرای درمـان   تاکید میکنـد کـه ب

سالھـای سـال وقـت  " بیماری "این  
نیاز است  و تازه این بـه شـرطـی  

ــع " اســت کــه   ــاب ــت مــن ــب ــک بــه  "  ن
حســابــھــای شــخــص شــان واریــز  

ـرای مـا  .  نگردد  نکبـت مـنـابـع ب
توده مردم نکبت خـوانـده مـیـشـود  
ـیـسـت ریـالـی از ایـن   چون قرار ن
ـنـه   منابع برای رفاه ما مـردم ھـزی
ـرای خـود ایشـان   شود و گر نـه ب
ــرکــت اســت کــه بــا آن   ــیــن ب ع
ـر پـول   میتوانند حسابھایشـان را پ
ـتـی   ـی سازند و دستگـاھـھـای امـن
شان به پشـتـوانـه ھـمـیـن نـکـبـت  
منابع است که امینت این جنابـان  

 .را تضمین میکند 
 ھمه رسانه ھـای بـورژوازی  
به ما اطمینان دادند که ایـن وزرا  
دنیا دیده ھستنـد و در ایـن کـار  
استخوان خرد کردند و مـا شـاھـد  
ھستیم که اولین اقـدامـات ایشـان  
ھمه وعده ھای پوچ و تـوخـالـی  
است و قرار نیست کـه مـعـیـشـت  
ـرار اسـت   مردم بھبود یابد بلکـه ق
میزان رشد اقتصادی مثبت شـود  
ـثـمـار و بـاز ھـم   و این یعنی اسـت

شاید، امـا، اگـر بـودجـه  . استثمار 
ـرل   ـت اصالح شد، اگر نقدینگی کن
ـنـده بـه   شد، اگـر بـودجـه سـال آی
موقع تنظیم گردید، اگر اتـحـادیـه  
ـران روی خـوش نشـان   اروپا به ای

شـایـد، امـا و اگـر  ..... داد اگر  
! وضعیت معیشت مردم بھبود یابد 

البته قرار نیست از نکبـت مـنـابـع  
سھمی نصـیـب مـردم شـود چـون  

ـرار   ـلـکـه ق بھرحال نکـبـت اسـت ب
ـیـد بـھـبـود  " است   زیرساختھای تول
ـرار اسـت تضـمـیـن  ".  یابد  یعنی ق

شود که کارگر خامـوش و ارزان  
مـردان ریـاسـت  " ھـمـه ایـن  . بماند 

ـنـه حسـن  " جمھوری  ـی که در کـاب
ـیـش از سـه   روحانی جمع شدند، ب
دھه است که امتحان خود را پـس  
دادند و ھر طرح و قانونـی و ایـده  

در ذھـن شـان  "  استراتـژیـک " ای  
بوده ھمه در جھت خانه خرابی مـا  

گـواھـی آن  .  کارگران بـوده اسـت 
ـر سـر مـا   روزگاری اسـت کـه ب

ـران آوردنـــد  ـــکـــی از  .  کـــارگــ ی
ـم   ــ ـی ــ ـــاوردھـــای شـــاخـــص ت دســت
اقتصادی روحانی که ھمگی در  

یـعـنـی  "  سردار سازندگـی " خدمت  
ــد ایـن بـوده کــه   ـر شـاه بـودن اکـب
استخدام رسمی در این مـمـلـکـت  
ـراردادھـای   رسما ملغی گردید و ق
ــای   ــھ ــد امضــا و شــرکــت ــی ســف
ـراه افـتـاد کـه ایـن   پیمانکـاری ب
ــش اســاســی در خــانــه   مــوارد نــق
.  خرابی ما کارگران داشته و دارد 

ـتـصـادی   این وزرا بخصوص تیم اق
این دولت تاکید میکند که قانون  
حـذف یـارانـه را بـه قـوت ادامـه  
ـنـد   ـتـظـر ھسـت خواھد داد فقط مـن
که شرایط فراھم شود که مرحـلـه  

ھـمـیـن  .  دوم آنرا عملیاتـی سـازنـد 
یک وعده نشان میدھد که واقعا  
قرار است چقـدر مـعـیـشـت مـردم  

 .بھبود یابد 
ــا  " امـا   مـا کـارگــران ایــران ب

توجه به عملکرد ضـد کـارگـری  
دولتھای تاکنونی و با تـوجـه بـه   

ـنـه   ـی اینکه آقای  روحانی و کـاب
اش ھــمــگـی از وزرا و مــدیــران  
اجرایی تاکنونی کشور بوده اند و  
ھمه آنان بنوبـه خـود سـھـمـی در  
تحمیل شرایط فالکتبار کـنـونـی  
ـنـھـا سـر   بر ما داشته انـد،  نـه ت
مست رای مثبت مجلس شـورای  
اسالمی به کابینه ایشان نخواھیـم  
ـم کـرد بـا   شد بلکه تالش خـواھـی
اتحاد و ھمبستگی سراسری خـود   
ـبـش   و تضمیـن حضـور یـک جـن
قدرتـمـنـد کـارگـری در صـحـنـه  
ـفـای   ـی اجتمـاعـی، دسـت بـه اسـت

این گوشـه  ."  حقوق حقه خود بزنیم 
ــه آزاد   ــحــادی ــه ات ــانــی ای از بــی
کارگران است که بواقع حـرف دل  

تـا جـمـھـوری  .  ما کارگران است 
اسالمـی ھسـت مـعـیـشـت مـردم  
. ھیچگاه بھـبـود نـخـواھـد یـافـت 

ـتـدای قـرن   اینجا ایران است در اب
بیست یکم و حکومتی متعلق بـه  
ـرون وسـطـی کـه ھـیـچ   اعماق ق
چیـزش بـه زنـدگـی امـروز ربـط  

دروغ و فـریـب و سـرکـوب  .  ندارد 
شیرازه این حکـومـت را تشـکـیـل  
میدھد چـرا کـه ایـن حـکـومـت  
کارش نکبـت زدن بـه  زنـدگـی  
است و برای اینکار چیزی بیشتـر  
جز دروغ و فریـب وسـرکـوب الزم  

و براستی ما کارگـران جـز  .  ندارد 
با اتحاد و ھمبسـتـگـی سـراسـری  
خـود  و تضـمــیـن حضــور یــک  
ـبـش قـدرتـمـنـد کـارگـری در   جن
صحنه اجتماعی، به  حقوق حـقـه  

 .خود نخواھیم رسید 

 ١  از صفحه   کابینه دروغ و نکبت

  ساعته کانال جدید٢٤تلویزیون 
  عمودی ٥ /٦اف ای سی  -١١٢٠٠فرکانس : مشخصات ماھواره  ھات برد 

 
 negah e shoma  شبکه ٢٧٥٠٠سیمبل ریت 

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



١٣٩٢ مرداد ٢٩  کارگر کمونيست  6 

در گرامیداشـت یـاد عـزیـز  
علی مرادی که او را ھفته پیش  
برای ھمیـشـه از دسـت دادیـم،  
مقاله ای از وی که در کارگر  

   ٢٠٠٧   در سال  ٥٨ کمونیست   
بچاپ رسیده بـود را، مـجـددا  

یـادش ھـمـواره  .  منتشر میکنیم 
 ھمراه ماست 

 کارگر کمونیست 
 

ــرای مــن ھــرســال   اول مــه ب
 روز مـبـارزه و  ٢٠ یادآور خـاطـره  

ـراض و اعـتـصـاب فـرامـوش   اعـت
ـیـش در   نشدنی در چـنـد سـال پ
كارخانه صنعتـی مـعـدنـی پـارس  
ـرش اسـت   وابسته به صنایع گسـت
كه مـن در آن زمـان در ان كـار  

روزی کـه تـوام بـود بـا  .  میكردم 
 روز اعتراض واعتـصـاب  ٢٠ شروع  

متحدانه كارگران و نھایتا به زانـو  
درآوردن کارفرمایان این کـارخـانـه  

جـریـان  .  و بسیاری تجارب دیـگـر 
ازین قرار بـود كـه چـنـد مـاھـی  
گـذشـتـه بـود و از دسـتـمـزد ھــا  

ھر روز در رسـتـوران  .  خبری نبود 
کارخانه از گوشـه وکـنـار نـوای  
ـراضـات خــامـوش بـه گــوش   اعـت

اوایل اردیبھشت ماه بـود  .  میرسید 
ـم   ـی ـت ـم گـرف که چند نفری تصمـی
که به بھانه نزدیکی اول مـه روز  
کارگر تدارک یک تجمع را در  
ــم  ــدھــی ــه ب . غــذا خــوری کــارخــان

مقدمات این کار را طوری فراھم  
ـم   ـی آودیم که اول با جشن شروع کن
ـیـش   و در ادامه طوری برنامه را پ
ببریم که ھمگی اعالم اعـتـصـاب  

روز کـارگـر فـرا رسـیـد و  .  کنیم 
تمام کارگران و حتی کـارمـنـدان  
بخشھایی که در کارخانه مستقـر  
بودند بـه سـالـن رسـتـوران آمـدنـد  
مدیر کارخانه آمده بود که مـثـال  
به کارگران تبریک بـگـویـد کـه  
از میان جـمـع یـک کـارگـر بـه  
حالت تمسخر سئوال کرد شما که  
تبریک میگویید آیـا کسـی در  

و بـعـد  !  این روز متولد شده است؟ 
ــســت   ــا الزم نــی ــم ادامــه داد ش
تبریک بگویید لطفا مزدمان کـه  
مـاھــھــا اســت پــرداخــت نشــده را  

و سخنانی در ایـن  .  پرداخت کنید 
 .راستا 
 

ــود کــه حــقــوق   ــت مــاه ب ھــف

ماھیانه کارگران داده نشده بـود و  
ھر ماه مقدار ناچیزی به صـورت  

و  .  علی الحساب پرداخت مـیـشـد 
ـلـف   ھر ماه به بھـانـه ھـای مـخـت
اینکه کارخـانـه دارد ورشـکـسـت  
میشود کارگران را سـرگـرم کـرده  

ـنـد  ـیـل  .  و ساکت نگاه میداشت بـدل
ـراکــنـدگــی کـارگــران بـواســطــه   پ

تقریبا سـخـت بـود  .  شرایط شغلی 
که کارگران بتوانند تبادل نـظـر و  

و آن  .  یا گفتگویی داشته باشـنـد 
ـنـد در   اتحاد اتفاق نظری که بتوان
یک جا و یک زمان جمع شونـد  
و درمورد این مشکـل مشـتـرک  
ـرســنـد را   ــجـه مـطــلـوب ب ـی بـه نــت

این روز بـھـانـه ای شـد  . نداشتند 
 .برای این تجمع 

روز جـھـانـی کـارگـران آغــاز  
 روزه بـود و ایـن  ٢٠ یک تحصن  

ـیـن   روز توانسـت ایـن اتـحـاد را ب
 . کارگران کارخانه بوجود بیاورد 

ــا   مـراسـم از ظـھــر شـروع و ت
پایان ھمـان روز ادامـه یـافـت در  
ـــعـــضـــی از   ـرای ب ــ طـــول روز ب
کارگران بدرستی روز کارگر روز  
مجھولی بـود و در ھـمـان جـمـع  
ـلـی ھـا سـئـواالتـی در مـورد   خی
پیدایش این روز میکردند و بعـضـا  
ــان جــمــع بــه   ــی ــاســخــھــایــی درم پ

کم کـم  .  صورت عموم داده میشد 
ـر مـیـشـد  شـور  .  جو بسیار پخته ت

ـبـی رسـتـوران کـارخـانـه را   عجـی
ــه بــود  ــت ــرف ــه شــد کــه  .  گ ــت ــف گ

کارگـران در گـذشـتـه سـاعـتـھـا  
ــشــتــر از ھشــت ســاعــت کــار   بــی
میکردند و مـا ایـن زمـان ھشـت  
ـراضـات   ساعت کار را مدیون اعـت

ـم  ـی و  .  کارگران در آمـریـکـا ھسـت
خونھا داده شده تا بتوانیم کـاھـش  
ــا   ـی سـاعـت کـار را رسـمـا  در دن

والبته حق ما بیشتـر  .  داشته باشیم 
ووووو  .  اسـت ولـی داده نـمـیـشـود 

صحبت ھایی که  .  صحبت میشد 
ـم تـا آن روز در ھـیـچ   فکر کـن

) منظورم آن دوره ھـاسـت ( جمعی  
آن روز چنـدیـن بـار  .  شنیده نمیشد 

سوت کـار زده شـد امـا کسـی  
در پـایـان سـاعـت  .  توجھی نکـرد 

ـم   کاری کارگران به اتفاق تصـمـی
گرفتند که فردا بعد از رخـتـکـن  
با لباس کار به رسـتـوران آمـده و  

 . اعالم تحصن کنند 
روز دوم آغازشد چند ساعتـی  
ــکــه چــطــور   ـن گـپ در مــورد ای
ـیـش   شروع و از کجا و چگـونـه پ
ببرند در میان کـارگـران اخـتـالف  
سلیقه ھـائـی بـود کـه چـگـونـه  
نشستن و اعتراض را شـروع کـرده  
تا بتوانند نتیجه مطلـوبـی از ایـن  

ــد  ــدسـت آورن در مــورد  .  حـرکـت ب
اشکاالت و کمبود ھایی کـه در  
ــت شــد و   ــب ــود صــح ــه ب کــارخــان
فرموله کردنشان با ھم بـه تـوافـق  
رسیدیم و این که خواستـه ھـا در  
حول مسایل صنفی مطـرح شـونـد  
. تا بھانه دست کسـی داده نشـود 

از  .  بھرحال آغاز خیلی خوبی شـد 
طرف مدیریت به کارگران اخـطـار  
داده شد کـه رسـتـوران را تـرک  
ــه مــحــل کــارھــایشــان   کــرده و ب

ـرگـردنـد  ــن  .  ب ــوجـھـی بـه ای امـا ت
کارگران خـواسـتـار  . اخطارھا نشد 

این شدند که مدیر کـارخـانـه بـه  
. داخل سالن بیاید و توضیح بـدھـد 

ـریـت عـکـس ا   اما از طـرف مـدی
لعملی نشان داده نشد تـا روز دوم  

 .ھم سپری شد 
روز سوم ا نـگـار کـه مـحـل  
کار به رستوران منتقل شده اسـت  
کارگران مشتاقانه بعد از تعویـض  
لباس یك راسـت بـه مـحـل غـذا  

در ایـن روز یـک  .  خوری آمدند 
سری خـواسـتـه ھـا را مشـخـص  
كردیم و ھمه جمع از این خـواسـتـه  

 . ھا حمایت کردند 
 : خواسته ھایمان اینھا بودند 

دستمزد ھای عقب افتـاده    -١ 
 . ما فورا  پرداخت شود 

مدیر تولید که یک فـرد    -٢ 
ضد کارگر است از سمتـش عـزل  

 .شود 
حــمــام ھــای کــار خــانــه    -٣ 

ـنـجـره شـکـسـتـه   تعمیر و درب و پ
 . تعویض گردد 

ـران    -٤  ـــژه کـــارگــ ســـود وی
 . پرداخت شود 

کارگران از لـوازم ایـمـنـی    -٥ 
 .استانداردی برخوردار شوند 

ــرار داد ســه مــاه    -٦  ــرح ق ط
این طرح مربوط بـه  ( ملغی شود  

آن دسته از کـارگـرانـی بـود کـه  
ـرارداد کـاری   بصورت سه ماھه ق
داشتند و کـارفـرمـا آنـھـا را در  
انتھای دو ماه وبیـسـت و نـه روز  
اخـراج مــی کـرد و ھـمــیـن امــر  
یعنی امضا این قرار داد آنـھـا را  
ـراضـی   ـریـن اعـت از حق کـوچـکـت

 )محروم میکرد 
تحصن درچـنـد روز مـتـوالـی  

ھـر روز کـارگــران  .  ادامـه یـافـت 
ــه   ــدن ب مصــمــم تــر بــرای رســی

 . مطالبات خود پا می فشردند 
ــاالخــره   بــعــد از چــنــد روز ب
ـنـا   گرچه تمامی خواسته ھـا عـی
گرفته نشـد ولـی کـارفـرمـا بـه  

در این تحـصـن  .  بیشترینش تن داد 
ــه   ھـر چــنـد کــارگـران کــامـال ب
موفقیت نرسیدند ولی این حـرکـت  
باعث شد کارگران یک پارچه و  
متحـد شـونـد و از ایـن تـحـصـن  

ــآمــوزنــد  ــی ــادی ب و  .  درســھــای زی
نتیجه اتحاد و مـبـارزه را عـمـال  

ــد  ــن ــن ــجــربــه ک در طــول مــدت  .  ت
تحصن از طرف مدیریت کارخـانـه  
ــع گســتــرش   ــای و ســازمــان صــن
نوسازی توصیه شد کـه تـحـصـن  
ــر کــارھــا   ــه س را شــکــســتــه وب

در مواقعی ھـم تـھـدیـد  .  برگردند 
کردند که اگر اعتصاب را خاتمه  
ـنـد و   ندھند چنین وچنان می کن
ـلـمـداد   این کار را تضعیف دولت ق
و چوب الی چرخ دولت گذاشتـن  

 روز  ٢٠ ایـن اعـتـصـاب  .  شمردند 
ـنـج مـاه   ادامه داشت و کارگران پ
از حقوق ھای عقب افـتـاده خـود  

ـیـد  . را دریافت کردند  ـر تـول و مدی
ھم استعـفـا داد و حـمـام ھـا بـاز  
ـرداخـت سـود   سازی شد و قـول پ

ــم داده شــد  کــمــی ھــم  .  ویــژه ھ
ـیـدا   استاندارد ھای ایمنی بھبود پ

اما دستاوردھـای مـا فـقـط  .  كرد 
این پیروزی و حـرکـت  .  اینھا نبود 

اعتراضی باعث شد کـه فضـای  
کارگـران از  .  كارخانه عوض شود 

ـرخـوردار شـدنـد  . روحیات بھتری ب
ـر شـد  . روابط نزدیكتر و دوستانه ت

در طول این مدت تعداد زیادی از  
خواسته ھا را مجبور شدند عملی  

ــد  ــن ــن ــن در گــرو ھــمــان  .  ك و ای
فشارھایی بـود کـه بـا اتـحـاد و  
استقامـت كـارگـران بـدسـت آمـده  

 .بود 
پیامد ھای این وقـایـع پـایـان  
ــان ضــربــه   نــیــافــت و کــارفــرمــای
ــی جــواب   ــه ب ــت ــران را الــب کــارگ
نگذاشتند و بعد از فرو کش شدن  
این اعتصاب در طـی چـنـد مـاه  

 کارگر و خـود مـن را بـه  ٤ بعد  
بھانه ھای مختلـف بـاز خـریـد و  

 . اخراج کردند 
 روز تـحـصـن  ٢٠ اما در مقطع  

ـنـد بـا   ـتـوانسـت مھم این بود کـه ن
ترفند ھای گوناگون این جـوشـش  
و ھمدلی کـارگـران را خـامـوش  

و این نتیجه یک اتحاد و  .  کنند 
ھمبستگی بین کارگران بود کـه  
ـنـد بـه حـقـوقـھـای عـقـب   توانسـت

 .افتاده خودشان برسند 
زنده باد اتحاد و ھمـبـسـتـگـی  

زنده باد اول مـه  .  جھانی گارگران 
 .روز جھانی کارگران 

 
 ٢٠٠٧ آپریل  

 

کارگر 
کمونیست را  

 بخوانید

 : پیروزی کارگران در گرو مبارزه و اتحاد
 یك تجربه

 ) علی برقی (علی مرادی  
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شرایط سخت و نا امـن کـار ھـر  
روز جان عده ای از کـارگـران را  

ـرار مـیـدھـد  ھـر  .  مورد مخاطره ق
ــب   ــعــددی از آســی روز مــوارد مـت
دیدن و یا کشته شدن کارگران بر  
اثر عدم وجود امکانات ایمنی در  
ــن جــامــعــه   ــار ای گــوشــه  و کــن
مصیبت زده اتفـاق مـیـافـتـد کـه  
تنھا تعداد کمی از آنھا ثبت و یـا  

ـفـات  .  منتـشـر مـیـشـود  ـل تـعـداد ت
ناشی از نا امنی محیط کـار در  

 بـه  ١٣٩٢ ماه ھای تیر و مـرداد  
ــده اســت  در  .  ده ھــا مــورد رســی

ــونــی کــه   ــابســامــان کــن اوضـاع ن
کارگران روزانه در مقابل دولـت و  
کارفرماھا برای احقاق حقوقھـای  
ـنـد، و   معوقه در حال مبارزه ھسـت
در شرایطی که میلیونھـا خـانـواده  
کارگر و مزدبگیر درگیر تـامـیـن  
معیشت در شرایط بسـیـار دشـوار  
گرانی ھستند، متـاسـفـانـه تـوجـه  
جدی کارگران در مـحـیـط ھـای  
ـراضـی   کار و مقابله جدی و اعـت

بـه  "  ناامـنـی مـحـیـط کـار "علیه  
آنـچـه  .  حاشیه رانده شده  اسـت  

مسلم است این است که سـرمـایـه  
داران ھمچون کاالیـی بـی ارزش  
به کارگر مینگرند و آنـچـه کـه  
برایشان اھمیت حیاتی دارد کسب  

ـر اسـت  ـیـشـت و از  .  سود ھر چه ب
آنجا که رعایت اصول ایـمـنـی و  
ـنـه   بھداشت محیط کـار جـز ھـزی
ھاست و از سود آنـھـا مـیـکـاھـد،  
بنابراین طبیعی است که سرمـایـه  
داران به این مساله توجه چندانـی  

تضمین ایمنی و بھـداشـت  .  نکنند 
ـیـل مـخـاطـرات   ـل محیط کار و تق
کار به حداقل ممکن، بدون ھیـچ  
ــاده از   ــف ــا اســت صــرفــه جــویــی، ب
ــیــالت و   ــریــن تســھ ــه ت ــت ــرف ــش ــی پ
امکانات مورد استفـاده در سـطـح  

نظارت و معاینه پـزشـکـی  .  جھان 
ــرات و   ــر مــخــاط ــراب ــم در ب مــنــظ

کـه در  ( بیماری ھای حـرفـه ای 
محیط کار از قبیل بیماری ھای  
ـر روی   ریوی، کمر درد و فشار ب
ـیـه و   اعصاب و عضـالت و کـل

و نـاشـی از  )  چشم وارد مـیـشـود 
ــزشــکــی   ــوســط مــراجــع پ کــار، ت
ـنـه   مستقل از کـارفـرمـا، بـه ھـزی

بیمه کـامـل  .  کارفرمایان و دولت 
کارگران در مـقـابـل صـدمـات و  
خسارات ناشـی از کـار، اعـم از  

اینکه در محیط کار و یـا خـارج  
آن رخ دھد و بدون اینکه کـارگـر  
نیازی به اثبات قصور کارفرما و  

ـرداخـت  .  یا مدیریت داشته بـاشـد  پ
حقوق کـامـل بـازنشـسـتـگـی بـه  
کارگرانی که در نتیجه صدمـات  
ناشی از کار توانایی کـار کـردن  

ــد  ــن ــدھ در راس  .  را از دســت مــی
مطالبات و خواستـھـای فـوری و  

 .دائمی کارگران باید قرار گیرد 

برای جلوگیری از مـرگ و  
ــه   ــودن ب ــح کــار حســاس ب ســوان
ــط کــار اســت  ــات مــحــی . امــکــان

کارگـران بـایـد ھـمـه جـا، دائـمـا  
ـفـاوتـی بـه امـر   نسبـت بـه بـی ت
بھداشت و ایـمـنـی مـحـیـط کـار  

ـیـن گـام جـمـع  .  ھشدار بدھنـد  اول
شدن و تشکیل مجـمـع عـمـومـی  

جــمــع شــدن و بــه بــحــث  .  اســت 
گذاشتن شرایط ایـمـنـی مـحـیـط  
ــتــن   ــحــت فشــار گــذاش کــار و ت
کارفرما و ارگانھای مسـئـول بـا  
قدرت و تصمیم جـمـعـی عـمـلـی  

 . میشود 
ــی   ــاامــن ــوردی ن ــی م بــررس
ــرداد   ــط کــار در تــیــر و م مــحــی

 ١٣٩٢ 
چـھـارکـارگـر چـاه  :  مرداد ٢٧ 

ـقـه چـاه   کن درحین حفر یک حـل
ــاط یــک دامــداری در   در حــی

شھرستان شھریار، بـه عـلـت گـاز  
گرفتگی در عمق چاه مـحـبـوس  

از این تعداد دو کارگـر بـه  / شدند 
علت گاز گرفتگی شـدیـد فـوت  

 . کردند 
 

ـفـجـار گـاز  :  مرداد ٢٥  بر اثر ان
ـیـدی   مایع در یک کـارگـاه تـول

واقع دراتوبان شھیـد   «موزائیک »
کسائی تبریز سـه کـارگـر دچـار  

مصدومیت شدیـد شـدنـد کـه بـا  
ــن   تــالش نــیــروھــای امــدادی ای

ـنـد  ـت نشـت  .   کارگران نجـات یـاف
گاز مایه در طبقه فـوقـانـی ایـن  
ــراحــت   ــت کــارگــاه کــه مــحــل اس
کارگران بوده است عـامـل ایـجـاد  
ـر   انفجـار ذكـر شـده کـه عـالوه ب
مجروحیت سه کارگـر، کـارخـانـه  
نیز متحمل خسارت مالی زیـادی  

 . شده است 
در پی آتش سـوزی  :  مرداد ١٢ 

در ساختمـان در حـال سـاخـت در  
ـتـھـای   شھرک شھیـد بـاقـری، ان
بلوار پارسای غربی کارگر جـوان  

ــه کــام  ٢٠  ــی را ب ــه افــغــان  ســال
 .  مرگ کشاند 

یـکـی از کـارگـران  :  مـرداد ٩ 
ــان واقــع در   شــاغــل در ســد داری
شھرستان پاوه در حین کـار دچـار  

بر اثر ایـن سـانـحـه  .  سانحه گردید 

عبدالوحید ویسی کارگر شـرکـت  
کلھام در بخش ترانسپـورت دچـار  
سوختگی شدید در ناحیه صـورت  

 .و دستھایش شد 
 
کـارگــر چـاه کــن  :   مـرداد ٧ 

 سـال سـن داشـت  ٤٠ که حـدود  
ھنگام حفر چاه در گودال سـقـوط  

ـری چـاه  ٢٠ کرده و در عمق    مـت
 محبوس و جانباخت 

 
ـر  :  مرداد ٦  حادثه ای مبنـی ب

سقـوط کـارگـران از داربسـت در  
ــاجــرود  ــاده ج ــی  -ج ــوال ــمــرد ح ک

ــه مــرکــز   ــه امــرســان ب ــان کــارخ
ـر کـارگـر  ٢ .   اورژانس تھـران  ـف  ن

ــادن از   ــی بـعــد از افــت ــمـان سـاخــت
ـیـاده   داربست، بر روی یک عابر پ
سقـوط نـمـودنـد کـه ایـن حـادثـه  

 نفـر  ٣ مصدومیت و مجروحیت ھر  
 . را به دنبال داشت 

 
ـر  :  مرداد ٦  حادثه ای مبنـی ب

سقـوط کـارگـران از داربسـت در  
ــاجــرود  ــاده ج ــی  -ج ــوال ــمــرد ح ک

ــه مــرکــز   ــه امــرســان ب ــان کــارخ
ـر کـارگـر  ٢ .   اورژانس تھـران  ـف  ن

ــادن از   ــی بـعــد از افــت ــمـان سـاخــت
ـیـاده   داربست، بر روی یک عابر پ
سقـوط نـمـودنـد کـه ایـن حـادثـه  

 نفـر  ٣ مصدومیت و مجروحیت ھر  
 . را به دنبال داشت 

 
کارگر شھرداری بـه  :  مرداد ٩ 
 سـالـه،  ٣٢ ،  " مھدی قھرمانلو " نام  

اھل شھرستان چالدران، به ھنـگـام  
ی رانندگـی    نظافت شھر در حادثه 

ـرخـورد    و در نتیجه   خـودرو،  ٢ ی ب
مھـدی  . " جان خود را از دست داد 

ــو  ــھــرمــانــل ــرداری،  "  ق کــارگــر شــھ
متأھل و صاحب یک فرزند بـوده  
ــه   ــال ب ــق اســت کــه پــس از انــت
بیمارستان، به دلیل شدت جـراحـت  

 .وارده، جان خود را از دست داد 
 

ـر  :   مرداد ١٠  ـف مرگ یـک ن
و زخمی شدن دو نفر بر اثر انفجـار  
خط لوله انتقال گاز در شھـرسـتـان  

 .آغاجاری 
 
 کارگر ساختمانی  ١٦/٥/٩٢  
ـیـا    طـالـب مـحـمـدی " بانام   اھـل  " ن

ــه  ــای دادان ــگــر از    روســت ی کــمــان
توابع مـریـوان مـوقـع کـار دچـار  

ایـن  .  ی برق گرفتگـی شـد   حادثه 
ی دوم    کارگر موقع کار در طبقه 

ساختمـانـی در خـیـابـان شـھـدای  
ــدج   ــن ــلــت  )  ســه راه فــرح ( ســن ــع ب

ـرق و    نزدیکی کـابـل  ـر ب ـی ھـای ت
ــار بــرق   ــا دچ ــھ ــا آن ــورد ب بــرخ
ـیـھـوش شـد کـه   گرفـتـگـی و ب
توسط دیگر کارگـران ھـمـکـارش  
در ساختمان به بیمارسـتـان بـعـثـت  

 .سنندج انتقال داده شد 
 
ـرق گـرفـتـگـی و  :  مرداد ١٥  ب

مرگ کارگرچـاھـکـن جـوان در  
ـر  ١٦ اعماق چاھی به عمـق    مـت

  ١٧ در خیابان شادآبـاد ، خـیـابـان  
 متری دوم، دربعـد از  ١٥ شھریور،  
در محل حادثـه  .  مرداد ١٤ ظھر روز 

یک ساخـتـمـان در حـال سـاخـت  
  ٣٥ مشاھده می شد كه كارگری  

ساله افغانی دچار برق گرفتگـی  
  ١٦ ودر انتھای چاھی بـه عـمـق  

 .متر گرفتار شده بود 
 
در پی وقـوع حـادثـه  :  مرداد ٥ 

ــرســتــان   ــرفــتــگــی در شــھ بــرق گ
 ساله این واحـد بـه  ٣٠ نکا،کارگر 

علت شـدت جـراحـات وارده جـان  
 .باخت 
 
در حیاط یك مـنـزل  :   مرداد ٢ 

ـرک   ـــع درشـــھــ ـــی واق ــكـــون مس

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

تلفات بیشتر در اثر نا امنی 
 محیط کار
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ــعــصــر   ــی ــابــان ول ــی قــیــامــدشــت، خ
ـر   شمالی، دو مقنـی مشـغـول حـف
چاه جدید جھت فـاضـالب بـودنـد  
ـبـاری چـاه   که ناگـھـان دیـواره ان
قدیمی ھـمـراه بـا آوار خـاک و  
فاضالب آن به داخـل چـاه جـدیـد  
ـفـاق   فروریخت که در پـی ایـن ات

ـری  ٥ ھر دو مقنـی درعـمـق    مـت
. چاه در زیر آوار گـرفـتـار شـدنـد 

آتش نشانان بالفاصله پس از ایمـن  
ـر   سازی مـحـل و زدن كـارگـاه ب

روی دھانه چاه، بی درنـگ وارد  
ـر   چاه شده و نفر اول را سالم از زی
ـیــرون از چـاه ھـدایــت   خـاك بـه ب

ـر دوم  .  كردند  ـف تالش برای یافتن ن
ــا   ــدا کــرد ت ــان ادامــه پــی ھــمــچــن
سرانجام بعد از جستـجـوی فـراوان  
در زیر آب فاضالب چاه توانستنـد  
ـرون از   نفر دوم را نیز یافته و به بی
چاه منتقل كننـد كـه مـتـا سـفـانـه  
عـوامـل اورژانـس پـس از انـجــام  
ـیـه مـرگ وی را   ـنـات اول معـای

 .تا یید کردند 
 

درپـی سـقـوط یـک  :  تیـر ٣١ 
ـیـه   کارگر در داخل حوضچه تصف
خانه فاضالب کشتارگاه در بابل،  
ــن   ــی ای ــان ــش نش ــای آت نــیــروھ
شھرستان وارد عمل شـده و جسـد  

 ساله را از حوضـچـه  ٢٢ این جوان  
 .بیرون کشیدند 

 
تصـادف دو خـودروی  :  تیر ٣٠ 

پیـكـر در مـعـدن شـمـاره سـه    غول 

ــه جــای    گــل  ــه ب ــر یــك كشــت گــھ
دو خودرو تراك در معدن  .  گذاشت 

گھر، در حـالـی از    شماره سه گل 
روبرو به یكدیگر برخورد كردند كـه  
در اثر آن، یك نفر در دم جان خـود  
ـنـده دیـگـر   را از دسـت داد و ران

دیــدگــی شــدیــد از    دچــار آســیــب 
این اولیـن تصـادف  .   ناحیه پا شد 

نیست كه در این مـعـدن رخ مـی  
تاكنون بارھا این واقـعـه رخ  .  دھد 

ـیـل سـرعـت   داده است آن ھم به دل

ـیـل آن ھـم  .  ھا است   باالی تراك  دل
این است كه در این معـدن حـقـوق  
ــه   ــار ب ــار ب ــداد آم ــع بــراســاس ت

بـه ایـن  .  رانندگان داده می شـود 
ـر،   ـیـشـت صورت ھر چه سـرویـس ب

ـر  ــشـت ـی ــب  .  حـقـوق ب ـی ــن تــرت بـه ای
كارگران مجبور می شوند، با ایـن  

ـیـكـر بـاسـرعـت    خودروھای غـول  پ
رانندگی كنند كه منـجـر بـه ایـن  

 گونه تصادفات می شود  
 
 ھـنـگـامـی  ٩٢ تیرماه  : تیر ٢٩ 

 ساله  ٣٥  «زاده   محمد بخشی »که  
ــن کــار بــر روی یــک   در حــی
ساختمان بود، براثر برق گرفتـگـی  

 .کشته شد 
 
 سـالـه  ٢٣ کارگری  :  مرداد ٣ 

ـیـغـه   در حین کـار بـا دسـتـگـاه ت
 .برمی گیرد 

پس از سقـوط از     :  وی گفت 
  ٦١ بلندی، برخورد جسم سخت با  

ـرق    ٣٥ گـرفـتـگـی بـا    فوتـی و ب

ھای بـعـدی دالیـل    فوتی در رتبه 
ـر حـوادث نـاشـی از   مرگ بر اث

ــس مــرکــز  .  کـار قــرار دارنـد  ـی ری
تحقیقات پزشکی قـانـونـی ادامـه  

ـــال     :  داد  ـــه امس ـــاھ در دو م
 فـوتـی،  ٤٨ ھای تھـران بـا    استان 

 فـوتـی و  ٢٥ خراسان رضوی بـا  
ـریـن  ١٧ کرمانشاه با   ـیـشـت  فوتی ب

تعداد تلفات حوادث ناشی از کـار  
اند که ایـن آمـار در ھـر    را داشته 

ھا در مـقـایسـه بـا    یک از استان 

ـیـب   ـرت مدت مشابه سال قبل بـه ت
 درصــد  ٤١/٧  و  ٥٦/٣ ،  ١٤/٣ 

وی اضـافـه  .  افزایش داشته است 
ھـای    در ایـن مـدت اسـتـان   : کرد 

خراسان جنوبی با یک فـوتـی و  
اردبیل، خراسان شمالی، زنـجـان و  
سـمـنـان ھـر کـدام بـا دو فـوتـی  
ـر حـوادث   ـر اث ـریـن مـرگ ب کمت

انـد ضـمـن    ناشی از کار را داشتـه 
آنکه استان ایالم طـی ایـن مـدت  
. ھیچ مرگی بر اثر حوادث کار  

ـبـل از تـوقـف   این کارگر جـوان ق
کامل دستگاه که با شدت بسیار  
در حال چرخش بود برای برداشتـن  
پتو دست خود را داخـل دسـتـگـاه  
کرده بـود کـه ایـن حـادثـه روی  

 .داد 
ـرمــاه   ــل  " دوازدھـم تــی اسـمــاعـی

 ساله، اھل روسـتـای  ٥٠ ،  " عبدی 
سقـز  "  سرشیو " از توابع  "   کسنزان " 

به دلیل حوادث ناشی از کـار در  
ایـن کـارگـر،  .  قزوین جـان بـاخـت 

ــنــگــام   ــأھــل بــوده کــه بــه ھ ــت م

ـیـل بـی  تـوجـھـی    جوشکاری به دل
کارفرما به درخواست وی و عـدم  
نصب وسـایـل ایـمـنـی در مـحـل  
کار، از ساختمان درحال ساخت به  
پایین سقوط کرد و در نھایت جان  

 .دھد   خود را از دست می 
ــران ،کــارگــاھــی  ١١  ــر تــھ ــی ت

گلدسته بـه عـلـت    -دراسالمشھر  
ــن   ــزی ــنــروبــن ــخــارات تــی ــارب ــش انــت
ــاعــث   ــد کــه ب ــق گــردی دچــارحــری
ــــد دو   ــــدی ــــگــــی ش ـت ـــ ــــوخ س

ــد  ــارگــرگــردی ــارگــر  . ک ــک ک ی
ساختمانی حین کار در یـکـی از  
محالت قدیمی شھر کرمـانشـاه ،  
بعلت فرو ریختن سقف یک بـاب  
منزل مسکونی جان شـرا ازدسـت  

 .داد 
 

ـر ١٢  ــــ ـی ــــ ـرداری  :  ت ــــ گـــــودب
 سـالـه  ٢٠ غیراصولی جان کارگر  

ـرداری  .  را در کـرج گـرفـت  گـودب
ـنـجـمـیـن   غیراصولی روز گذشته پ
قربانی منجـر بـه فـوت خـود در  
چھار ماه گذشته در شـھـر کـرج  

ــن گــزارش مــی  .  را گــرفــت  ای
افزاید، سومیـن حـادثـه سـنـگـیـن  
ـر   گودبرداری طی چھار مـاه اخـی
در کرج روی داد که ھر یک از  
ـریـن   این حوادث موجب بروز شدیدت

ـرای    آسیب  ھای جانی و مـالـی ب
ھمسایگان یا کارگران شاغـل در  

ھای اطـراف یـا در حـال    ساختمان 
احداث شده است؛ روندی کـه بـه  
ــه   ــوجــه ب ــا ت نــظــر مــی رســد ب

ـرخـی سـازنـدگـان بـه    کم  توجھی ب
رعایت اصول ایمنی در سـاخـت و  
ساز ھمچنان ادامـه داشـتـه و بـا  

 . کند   جان ھموطنان بازی می 
 
مرگ دلـخـراش یـک  : تیر ٩ 

. شکـن   کارگر در دستگاه سنگ  
کارگری بـه نـام امـجـد چشـمـه  
ـتـن   سپی کارگر شرکـت سـاشـا ب
ـرچـه و   ـی ــن آمـاده و ت ـت سـازنـده ب

ـنـی در   ـت   ١٥ بلوک و قطـعـات ب
ـنـدج   کیلومتری جاده کامیاران سن
به داخل سنگ شـکـن افـتـاده و  
ــمــارســتــان   ــه بــی ــال ب ــق پــس از انــت
متاسفانه جـان خـود را از دسـت  

ایــن کــارگــر جــوان ســاکــن  .  داد 
ــای کــانــی کــوه در     ١٠ روســت

ــاران   ــومــتــری جــاده کــامــی ــل کــی
 . کرمانشاه بود 

  
ــای  :  تــیــر ٨  ــواره ھ ــزش دی ری

ـرداری شـده در   یک زمین گـودب
ـلـو،  ١٧ خیابان   ـردوق ـی  شـھـریـور، ت

کوچـه پـوسـتـی ،مـرگ شـدنـد  
ـر  ٢٥ کارگر    ساله افغانی  را زی

 .آوار و خاک رقم زد 
 
کارگاه قاب سـازی در  :  تیر ٦ 

خیابان حر شھرک شھید رجـایـی  
ــق شــد و  ــد دچــار حــری   ٢ مشــھ

مصــدوم بــرجــا گــذاشــت در ایــن  
  ١٤  و  ١٢  پسر نـوجـوان  ٢ حادثه  

ـرخـی   سالـه از نـاحـیـه دسـت و ب
 . اعضا دچار سوختگی شدند 

 
ـنـدگـی در  :  تیر ٥  سـانـحـه ران

ــن    ــاخـت   ٢ خـوی مــوجـب جـان ب
ـــکـــی   ـرداری ،ی ـر شـــھــ کـــارگــ
ازسرنشینان خودرو و مصدوم شـدن  

 . نفردیگر شد ٢ 
       

ــار  :   تــیــر ٤  ــادک ــک اســت ی
ـقـه شـشـم یـک   جوشکار از طـب
ساختمان در حال احداث در شـھـر  
کرمانشاه سقوط کرد و جان خـود  

 . را از دست داد 
 

ــارگــر   ــه ٢٨ ک ــال ای در     س
در حـیـن   «صـفـا داشـت »منطقه  

کار با دستگاه پرس سه انـگـشـت  
 دست خود را از دست داد 
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 اعتراضات كارگری

 
 

شعار مرگ بر خامنه ای توسط کارگران 
 شھرداری نجف آباد

 
بنا به گزاراشات رسیده کـارگـران شـھـرداری در نـجـف  
آباد روز یکشنبه با شعار مرگ بر خامنه ای و شـکـسـتـن  
ـم   ـیـه رژی شیشه ھای ساختمان شھرداری خشم خـود را عـل

ـم از  . آخوندی ابراز کردند  آنھا به خودداری کـارگـزاران رژی
ـراض   ـیـمـانـکـاران اعـت پرداخت حقوق و تسویـه حسـاب بـا پ

ـبـاس  .  کردند  ـروھـای ل ـی دقایقی از این حرکت اعتراضـی، ن
شخصی مجھز به سالح وارد صحنه شـدنـد و کـارگـران را  

یکی از کـارگـران بـه نـام  .  وحشیانه مورد حمله قرار دادند 
خانواده این کـارگـر  . سجادی خون آلود راھی بیمارستان شد 

.  ھـم چـنـان در کـمـا بـوده اسـت ٢٢ گفته اند تا ساعـت  
تـن از کـارگـران  ٦٠ مزدوران لباس شخصی ھمچنین بیش از 

 .را دستگیر کردند 
 

گیری حقوق  موفقیت كارگران در باز پس
  روز اعتصاب٧معوق پس از 

سـازان    كارگران پیمانكار اجرایی كه برای شـركـت مـحـور 
مشغول كار در پارس جنوبی بودند،به اعتصـاب خـود پـایـان  

 روز اعتصاب و تحمیل زیان ناشی از تاخیـر  ٧ پس از  .  دادند 
در پیشرفت كار پروژه، پای كارفرما را به معركه باز شـد و  

ـرداخـت سـه مـاه حـقـوق    شركت محـور  سـازان مـجـبـور بـه پ
 .كارگران پیمانكار اجرایی شد 

 
این موفقیت  كارگران پیمانكار اجرایـی بـاعـث شـد كـه  

سـازان ھـم دسـت از كـار    ی شركت مـحـور   كاركنان بالواسطه 
بكشند و طولی نكشید كه آنان نیز حـقـوق مـعـوق خـود را  

 .دریافت كردند 
كانون مدافعان حقوق كارگر این موفقیت را به كـارگـران  

گوید و بار دیگر ضرورت ھمبـسـتـگـی و ایـجـاد    تبریك می 
ـرای احـقـاق حـق كـارگـران   ـقـل كـارگـری را ب تشكل مسـت

 كند   یادآوری می 
 

کارگران اخراجی فوالد زاگرس ھمزمان با 
برگزاری جلسه ھیات تشخیص اداره کار 

شھرستان قروه دست به تجمع در مقابل این 
 اداره زدند

ـران  ـیـش از  :  اتحادیه آزاد کارگران ای پـس از گـذشـت ب

یکماه از اعتراضات کـارگـران اخـراجـی فـوالد زاگـرس و  
ـروه، صـبـح   شکایت آنھا از کارفرما به اداره کار شھرستان ق

ـرای رسـیـدگـی بـه   امروز جلسه ھیات تشخیص این اداره ب
شکایت این کارگران برگزار شد و ھمزمان با تشـکـیـل ایـن  
جلسه کارگران اخراجی فوالد زاگرس دسـت بـه تـجـمـع در  
مقابل اداره کار شھرستان قروه  زدند و با نصـب پـالکـاردی  

ـر  .  بر روی دیوار آن خواھان احقاق حقوق حـقـه شـدنـد  ـنـا ب ب
ـران، جـلـسـه   گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای

ـروه کـه از سـاعـت     ٩ ھیات تشخیص اداره کار شھرستان ق
صبح با شرکت جعفر عظیم زاده عضو ھیات مدیره اتحـادیـه  
آزاد کارگران ایران به عنوان نماینده کـارگـران بـا ھـمـراھـی  
شش نفر از آنان از یک سو و نماینـده کـارفـرمـا از سـوی  
ـنـده   ـنـدج و نـمـای دیگر و ھمچنین ناظرینی از اداره کار سـن
ـرگـزار شـد   ھای کارگری و کارفرمایی استان کردستان  ب
ــه کــارگــران اخــراجــی فــوالد زاگــرس را مــورد   ــی شــکــوائ
رسیدگی قرار داد و مقرر گردید رای ایـن ھـیـات در وقـت  

ـنـده کـارفـرمـای  .  مقتضی صادر شود  در این جـلـسـه نـمـای
فوالد زاگرس با تعیین شـروطـی از جـمـلـه عـدم شـکـایـت  
کارگران از کارفرمـا در مـراجـع ذیصـالح اعـالم کـرد در  
صورت احراز رابـطـه کـارگـری و کـارفـرمـایـی کـارگـران  
ـرداخـت مـعـوقـات ایـن کـارگـران   اخراجی فوالد زاگـرس پ

 مـاه  ٥ بالمانع است و بر این اساس قول پرداخت یـکـمـاه از  
ـنـده داد  ؟  ! دستمزد معوقه این کارگران را در طول ده روز آی

اما نماینده کارگران با رد اظھارات نماینده کارفرما و ارائـه  
ـر مــحـرزیــت رابـطــه کــارگـری و   ــی مـبــنـی ب ــانـون ادلـه ق
کارفرمایی  کارگران اخراجی فوالد زاگرس با کـارفـرمـا،  

 ماه دسـتـمـزد و  ٥ بر بازگشت بکار این کارگران و پرداخت  
دیگر معوقات آنان تاکید نمود و بر این اساس الیحه ای را  

ـم نـمـود  در  .  به ھیات تشخیص اداره کار شھرستان قروه تسلی
ـیـن   این الیحـه کـارگـران اخـراجـی فـوالد زاگـرس بـا تـعـی
اولتیماتومی ده روزه برای پرداخت کلیـه مـعـوقـات خـود از  
ـر   سوی کارفرما، بر حق خود مبنی بر ادعـای خسـارت دی
کرد در پرداخت این معوقـات در مـراجـع قـانـونـی تـاکـیـد  
. نمودند و خواھان رسیدگی فوری به خواستھای خود شدنـد 

ـر    درصـد  ٢٠ در این جلسه  نماینده کـارفـرمـا در حـالـی ب
باقی مانده بازسازی کارخـانـه و  وصـل کـدخـدامـنـشـانـه  
ـری مـجـدد   کارگران به بیمه بیکاری و سپس به بکـار گـی
ـبـال   آنان با ھمان شیوه کدخدامنشانه تـاکـیـد داشـت کـه ق
کارفرمای فوالد زاگرس در کمیسیون اصـل نـود مـجـلـس  

ـنـا  .  شورای اسالمی بر فروش کارخانه صحه گذاشته بـود  ب
ـرض فـوالد زاگـرس پـس از   بر این گزارش، کارگران مـعـت
ـروه و   پایان جلسه ھیات تشـخـیـص اداره کـار شـھـرسـتـان ق
شنیدن گزارش نماینده ھایشان از جلسه ھیات تشخیـص، بـه  
تجمع خود در مقابل این اداره پایـان دادنـد و اعـالم کـردنـد  
برای پیگیری مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس شـورای  
ـرار   اسالمی که مورد بـی تـوجـھـی مسـئـوالن اسـتـانـی ق
گرفته است در وقت مقتضی بار دیگر عازم تھران خـواھـنـد  

رسیدگی به شکایت و تجمع امروز کارگران اخـراجـی  .  شد 
ـروه در حـالـی   فوالد زاگرس در مقابل اداره کار شھرستان ق
ـر خـواسـتـی در   ـف برگزار شد که این کارگران با تنظیـم کـی
دادگاه عمومـی بـخـش سـریـش آبـاد در پـی شـکـایـت از  
کارفرما در رابطه با نقض عضو ناشی از کار در کـارخـانـه  

ـران  .  فوالد زاگرس ھستند    ٢٣   –اتحادیه آزاد کـارگـران ای
 ١٣٩٢ مرداد ماه  

 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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تجمع کارگران شھرداری اھواز در اعتراض 
 به عدم دریافت حقوق

 اھـواز در  ١ کارگـران شـھـرداری مـنـطـقـه  :  مرداد ٢٨  
اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دست مزدشان در مـقـابـل  
ـرداخـت   درب شھرداری منطقه تـجـمـع کـرده و خـواسـتـار پ
ـرض در   حقوقشان شدند در این رابطه یکی از کارگران معـت

ـتـدای امسـال حـق  :  مصاحبه با خبرنگار رھیاب گفت  از اب
سنوات ما داده نشده است و  چـھـار مـاه مـی شـود کـه  

ـیـن افـزود .  حقوقی دریافت نکرده ایم  ـر  :  وی ھمچن عـالوه ب
ـم   حقوق و مزایا ، ما ھنوز عیدی خود را دریافت نـکـرده ای
ـم، مـا   ـی و ھنوز با مشکالت بیمه دست و پنجه نرم می کـن
اینجا جمع شده ایم تا صدایمان را به مسئولین برسانیم ، ایـن  
حق فرزندان ماست که داده نشده است ، مـا در ایـام عـیـد  
ـیـن   ـم مسـئـول ـم و امـیـدواری شرمنده خانواده ھای خـود شـدی

 . رسیدگی کنند 
 

  كارگران
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون 
دعوت به ندای تکبیر از سوی نھاد موسوم 
به  اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی 
صنایع پتروشیمی ماھشھر  برای حمایت از 

 کابینه دولت روحانی
 مـرداد  نـھـادی مـوسـوم بـه اتـحـادیـه کـارگـران  ٢١  

قراردادی و پیمانی صنایع پتروشیمی ماھشھر و بندر امـام،  
طی بیانیه ای اعالم کرده است به شـكـرانـه رأی اعـتـمـاد  

 ھـزار کـارگـر صـنـایـع  ٢٧ مجلس به کابینه  دکتر روحانی  
ـبـه نـدای  ١٢ پتروشیمی ماھشھر ساعت    ظھر فردا چھارشـن

ـروشـیـمـی  .  تکبیر سر خواھند داد  ـت کارگران و ھمکاران در پ
بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماھشـھـر ھـمـانـطـور کـه  
خود بخوبی میدانید این نھاد پس از مبارزات جـانـانـه شـمـا  

 بطور نسبـی  ٩١  آغاز و در اواسط سال  ٨٩ که از اواخر سال  
اما این نھاد از زمان ایـجـادش  .  به بار نشست، ایجاد گردید 

ـروشـیـمـی ھـا   ـت ـریـت پ و در شرایطی که وزارت نفت و مـدی
ـریـت کـارگـران   ـم بـا اکـث ـی ـق ھمچنان از انعقاد قرارداد مسـت
ـنـه   پیمانکاری خودداری میکند ھیـچـکـاری در ایـن زمـی

ـر  ٧٠ صورت نداده است و ھمچنان حدود    درصد کارگران زی
یوغ شرکتھای پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام و دیـگـر  

این نھاد ھیـچـگـاه  .  پتروشیمی ھای منطقه ویژه  قرار دارند 
دعوت به دو دقیقه تعطیل کار و اعتراض بـه عـدم اجـرای  
مصوبه ھیات وزیران مبنی بر حذف شرکتھای پیمـانـکـاری  
و یا رسیدگی به دیگر خواستھای بر حق شما نـکـرده اسـت  
ـنـده سـیـاسـی شـمـا   اما به یک مرتبه خود را در مقام نمای
ـرگـزاریـھـا و رو بـه   قرار داده و با انتشار بیانیـه ای در خـب

ـراردادی  ٢٧ افکار عمومی اعالم کرده است    ھزار کارگر ق
ـروشـیـمـی ھـای   ـت و پیمانی پتروشیمی بندر امام و دیـگـر پ
ماھشھر، ندای تکبیر شکرانه برای رای اعتماد مجلس بـه  

مـا در اتـحـادیـه آزاد  .   کابینه روحانـی سـر خـواھـنـد داد 
کارگران ایران و شما ھمکاران در پتروشیمی ھای ماھشـھـر  
ھمگی میدانیم که چنین ادعـایـی یـک ادعـای پـوچ و  

ما و شما میدانیم که این نـھـاد از بـاالی سـر  .  واھی است 
ـروشـیـمـی ایـجـاد شـده اسـت و ربـطـی بـه   ـت ما کارگران پ

با اینحـال از آنـجـا  .  مطالبات و زندگی و معیشت ما ندارد 
ـرگـزاری کـار   که بیانیه این نھاد دست ساز بر سر تیتـر خـب

ـم بـا صـدور ایـن  " ایلنا "ایران   نقش بسته است  بر خـود دیـدی
بیانیه اعالم کنیم که ما کارگران ایران و بـویـژه کـارگـران  
ـتـداری   صنایع پتروشیمی، مجیـز گـوی ھـیـچ دولـت و اق

ما اجازه نخواھیم داد نھادھایی کـه از بـاالی  .  نخواھیم شد 
سر ما کارگران و با چراغ سبز دولت و مدیریت پتروشـیـمـی  
ھا ایجاد شده اند اعتبار و نفوذ اجتماعی مـا کـارگـران را  

ـنـد  لـذا مـا بـا  .  دستمایه جنگ قدرت و زرگری خـود کـن
محکوم کردن اقدام عوامفریبانه نھـاد مـوسـوم بـه اتـحـادیـه  
ـروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر    ـت کارگران قراردادی و پیمانی پ

ـیـمـانـی ایـن  ٢٧ مبنی بر حمایت    ھزار کارگر قراردادی و پ
ـم  مـا  :  پتروشیمی ھا از کابینه دولت روحانی، اعالم مـیـداری

ـتـھـای   کارگران ایران با توجه به عملکرد ضد کارگری دول
تاکنونی و با توجه به  اینکه آقای  روحانی و کابینـه اش  
ھمگی از وزرا و مدیران اجرایی تاکنونی کشور بوده انـد و  
ـبـار   ھمه آنان بنوبه خود سھمی در تحـمـیـل شـرایـط فـالکـت
ـبـت   کنونی بر ما داشته اند،  نه تنھا سـر مسـت رای مـث
مجلس شورای اسالمی به کابینه ایشان نخواھیم شد بلـکـه  
تالش خواھیم کرد با اتحاد و ھمبستگی سراسری خـود  و  
تضمین حضور یک جنبش قدرتمند کـارگـری در صـحـنـه  

اتحـادیـه  .  اجتماعی، دست به استیفای حقوق حقه خود بزنیم 
  مرداد ماه ٢٢  –آزاد کارگران ایران  

 
ضرب و شتم و تھدید به اخراج کارگران 

 تنیه در سنندج شرکت پیش
سـاخـتـه    تنیه سازنده لوله و دیوار بتونی پیـش   شرکت پیش 

ـری  ٥ ھای سبک و فشرده پالستیکی در    و لوله  ـلـومـت  کـی
کارفرمـای  .  شھر سنندج و جنب فرودگاه این شھر قرار دارد 

ـرای اخـراج کـارگـران   این شرکت به نام محمود کرباسیان ب
برده با یکی از کـارگـران    فشار زیادی آورده تا جایی که نام 

ـم ایـن   به نام عابدین صلواتی درگیر و پس از ضـرب و شـت
کارگـر، وی را اخـراج نـمـود و سـعـی نـمـوده اسـت کـه  

ـرعـکـس    کارگران را وادار نماید تا قضیه کتک  کاری را ب
گواھی کنند و با مقاومت یکی دیگر از کارگران بـه نـام  

ـرده مـجـددا شـروع بـه تـوھـیـن و تـھـدیـد    خانی، نام   سعدی  ب
این اعمال ضد کارگـری در طـول  .  کارگران به اخراج نمود 

ـتـه .  یک ماه گذشته بسیـار شـدت گـرفـتـه اسـت  ی    کـمـی
 ھای کارگری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 
ی جمعی از کارگران وفعالین  بیانیه

 کارگری روستای آویھنگ
 !کارگران، فعالین کارگری، مردم شرافتمند 

ی ما بـه زنـدگـی سـخـت کـارگـران در جـھـان و    ھمه 
ـراردادھـای  .  بخصوص در ایران واقفیم  ـیـکـاری، ق گـرانـی، ب

ـر خـط   ـر زی ـراب موقت و سفید امضاء، دستمزدھای چندین ب
ـتـی     ھای معوقه، تبعیض   فقر، حقوق  ھـای نـژادی و جـنـسـی

ـره    کاری و اجتماعی، اخراج  ـره وغـی ھا و بیکارسـازیـھـا وغـی
ـیـاد، دزدی،   که بر مسائل و معضالت اجتماعی مانند اعـت

ی ضـعـیـف و    افزوده، زندگی را برای طبقه ...  فروشی و   تن 
ـبـدیـل    به جھنمی عـذاب ) کارگران (کش جامعه    زحمت  آور ت

ھـایشـان در ایـن مـنـجـالب     کارگران و خـانـواده .  کرده است 
ـریـن صـدمـه   ساخته  ـیـشـت ی    ی دست کارفرمایان و اربابان، ب

ـم   .  شـونـد   جسمی، روانی و ذھنی را متحمل مـی  در سـیـسـت
ی    ھـای افسـارگسـیـخـتـه   مبتنی  بر سرمایه، تـورم و بـحـران 
ـقـاط    اقتصادی امری معمول و اجتناب  ناپذیر بوده و در کل ن

ـبـط   جھان به مانند زنجیرھایی به ھم تنیده ھماھنگ و مـرت
کنند؛ اینگونه است که بحـران پـولـی    و متأثربرھم عمل می 

ـر    ومالی در منطقه  ـی ای فورا  بر دیـگـر مـنـاطـق جـھـان تـأث
ـنـد بـانـک    گذارد؛ حتی اگر راه حل   می  ـتـی مـان ھای مـوق

ـر  ... المللی پول و   جھانی وصندوق بین  ـراب فعالیتشان را چند ب
بحران اقتصادی ایران نیز ازیـن قـاعـده  .  روزی کنند   و شبانه 

ـرای رھـایـی از تـورم .  مستثنی نیست  ھـا و    سرمایه داران ب
ـیـن   ھای اقتصادی  منطقـه   بحران  ـریـن    ای و ب ـیـشـت ـلـی، ب ـل الـم

ـریـن    فشارھا را متوجه جامعه و بـازار مـی  ـیـشـت ـنـد و ب کـن
ـیـدگـران ( خسران متوجه قشر فقیر جامعه   ) کـارگـران و تـول

کـارگـران کـه جـز  .  خواھد بود و کسی نیز جوابگو نیسـت 
ـرای امـرار مـعـاش و زنـدگـی،   فروش نیروی کـار خـود ب

ای دگر ندارند محکوم به زور زنده مانـدن و ذره ذره    سرمایه 
ـنـد  ـتـه بـازار سـرمـایـه داری ھسـت . فنا شـدن در ایـن آشـف

ـیـز بـا   ـلـخ ن کوچکترین اعتراض  کارگران به این شـرایـط  ت
سرکوب و تعقیب، بازداشت و زندانی کردن توسط حـامـیـان  

صـدور احـکـام  .  شـود   و حافظـان سـرمـایـه پـاسـخ داده مـی 
ـیـن    سنگین  تحمل  حبس  ـرای فـعـال ھای تعلیقی و تعزیـری ب

ـتـه  ی ھـمـاھـنـگـی در    کارگری و بخصوص اعضای کـمـی
ـرانسـانـی    ایران از این نمونه سرکـوب  ـرخـوردھـای غـی ھـا و ب

ـنـھـا جـرمشـان دفـاع ازحـقـوق ھـم    است؛ انسان  ھایی کـه ت
ـیـن کـارگـری  . ھایشان است   ای   طبقه  مگر کارگران و فـعـال

ی یک زندگی انسانی چـه چـیـز دیـگـری    بغیر از مطالبه 
خواھند؟؟ آیا اعتراض به اینھمه معـضـالت اجـتـمـاعـی    می 

جرم است؟ آیا اعتراض به اخراج کارگـران زن و مـرد و یـا  
ـیـت    دستمزدھای زیر خط فقر پاسخش زندان است؟ آیا فـعـال
فعاالن  کارگری درخور  زندان و شکنـجـه اسـت؟ آیـا دفـاع  

کش  جامعه مسـتـحـق     ازکارگران و نیروی تولیدگر و زحمت 
ـبـول    زندان است؟؟ تنھا محکمه  ای که چنین احکامی را ق

پرستی ھستند که آگـاھـانـه    دارد مجمع  استثمارگران  سرمایه 
ی نـامشـروع خـود و دیـگـر    جھت حفظ و انباشت سـرمـایـه 

شرکایشان بدون توجه به مسائل انسانی از ھیچ کـوشـشـی  
مـا کـارگـران  ! ھای زحمتکش   ای   ھم طبقه . فروگذار نیستند 

ـروی    ھا و حیله   درمقابل  این سیاست  ـی ـر ن ھا بغیر از تـکـیـه ب
ھایمان ھیچ حـامـی  دلسـوز  دیـگـری    ای   ھمدردھا وھم طبقه 

یـابـی و    نداریم پس باید که با اتحاد عملمان در امر سازمـان 
داری، قدرت نیروی متشکـل خـویـش    یابی به سرمایه   تشکل 

ھـای    ایجاد تشکـل .  را نشان داده و به رھایی خویش برخیزیم 
مستقل از دولت توسط کارگران حقی بدیھی اسـت کـه در  

ـیـز بـدان اشـاره  )  ٢٧  واصـل  ٢٦ اصل  (قانون اساسی ایران   ن
یـابـی وصـفـوف    تشکل .  شده؛ پس کاری غیر قانونی نیست 

ی تضعـیـف    متحد و متشکل  خیل  کارگران  زن و مرد، مایه 
ی  تا بن دندان مسلح است، از ھمین رو اسـت    سیستم سرمایه 

ـلـه کـرده و سـعـی دارد   که در ھر جای جھان بـا آن مـقـاب
ـقـی و تـعـزیـری   ـی ـل فعالین  جنبش کارگری را با احکام تـع

یـابـی    گیر ومنزوی و منفعل کـنـد تـا قـدرت تشـکـل   زمین 
کارگران را دچار واھمه وناامیدی و تضعیف کنند تا خـود  

ـروت  انـدوزی نـامشـروع خـویـش    بدون مزاحمی ھمچنان بـه ث
یـابـی    تشـکـل !  کـارگـران .  واستثمار زحمتکشان ادامه دھـنـد 

وتنھا نگذاشتن  فعالین  جنبش  کـارگـری وھـمـسـو شـدن بـا  
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ـفـه بـوده و    فریادھای برابری  ـریـن وظـی خواھانه اشـان بـزرگـت
ـیـمـان اسـت  . مؤثرترین راه پیروزی از بند استثمار وظلم طبقات

ما جمعی از فعالین کارگری و کارگران فصلی روسـتـای  
ـری    ای   سخن با ھم طبقه   آویھنگ ھمگام وھم  ھایمان دسـتـگـی

ـیـن   ـیـه فـعـال و بازداشت و صدور احکام سنگـیـن زنـدان عـل
ـرای کـمـک بـه    کارگری واعضای کمیته  ی ھماھنگی ب

ـم و ضـمـن    ھای کارگری را محکوم می   ایجاد تشکل  ـی کن
ـرانسـانـی،   خواستار پایان دادن به صدور این نـوع احـکـام غـی
خواھان آزادی بی قید و شرط کارگران و فعالین کارگـری  

ی    زنده باد مبـارزه .  ھای  سیاسی ھستیم   زندانی وخیل  زندانی 
یـابـی    طبقاتی کارگران علیه سرمایه داری زنده بـاد تشـکـل 

ـنـده بـاد   کارگران زنده باد صفوف مـتـشـکـل کـارگـران پـای
 ١٣٩٢ جنبش کارگری  مرداد  

 
  اخراج و بیكارسازی

 
 بیکارسازی در اتوبوسرانی بندر عباس

 نیـروی شـرکـتـی سـازمـان اتـوبـوسـرانـی  ٢٣ :  مرداد ٢٧ 
یکـی از  .  شھرداری بندرعباس از کار خود اخراج شدنده اند 

ـرعـامـل  ( پور    محمدرضا حمزه : " شدگان گفته است   اخراج  مـدی
 کـه    با اعالم ایـن )  سازمان اتوبوسرانی شھرداری بندرعباس 

  ٢٣  نیرو را ندارد، عـذر ایـن  ٢٣ توان پرداخت ھزینه ی این  
." نیروی جوان و نیازمنـد بـه کـار را بـه راحـتـی خـواسـت 

ھـای اداری، بـازرسـی، خـط    کارمندان اخراجی در بـخـش " 
بر اسـاس  ."  اند   بانی و جایگاه سوخت گازوئیل فعالیت داشته 

این گزارش ھم چنین این کارگران تاکنون دو ماه حـقـوق و  
 .اند   بیمه ی خود را دریافت نکرده 

 
 «اخشان»ھا، کارگران  رکود خودرو سازی

 را نصف كرد
ھای خودروسازی باعث كاھـش و بـعـضـا    رکود كارخانه 

توقف فعالیت واحدھای قطعه سازی از جمله كـارخـانـه یـك  
. شده اسـت  «اخشان »واحد تولید كمربند ایمنی خودرو به نام  

ـیـد طـی دو سـال گـذشـتـه، تـعـداد   پس از آغاز بحران تـول
ـیـدا کـرده اسـت  . کارگران کارخانه اخشان به نصف تقلیل پ

ـیـدی حـدود    پیش   کـارگـر شـاغـل  ٨٠٠ تر در این واحد تـول
بـودنـد، نـوسـانـات ارزی و افــت و خـیـزھـای مـوجـود در  

ھای خودور سازی باعـث شـد تـا تـعـداد کـارگـران    کاخانه 
  ٤٠٠ شاغل در این کارخانه سازنده کمربند ایمنی به حـدود  

 . نفر کاھش یابد 
 
  شھر اول بیکار٢٠

  ٤٣ ، زابـل  ٢ ٤٣  درصد، ایرانشھر  ٤ ٤٣ مسجد سلیمان با  
 درصـد،  ٧ ٣٧  درصد، باوی با  ٨ ٣٨ درصد، سیب و سوران با  

 درصـد،  ٩ ٣٥ ، زھک با  ٣٦ ، دشت آزادگان  ٣ ٣٧ ھیرمند با  
 و خـرامـه بـا  ٢ ٣٤  درصد، اندیمشک بـا  ٩ ٣٥ شادگان با  

 شھر بیکار اول کشور مـحـسـوب مـی  ٢٠  درصد جزو  ٨ ٣١ 
، انـدیـکـا  ٤ ٣٠  درصد، سرپـل ذھـاب  ٦ ٣٠ مریوان با  . شوند 
  ٣٠  و سـربـاز بـا  ٢ ٣٠  درصد، خرمشھر با  ٢ ٣٠ ، پاوه  ٣ ٣٠ 

ـرار دارنـد ٢٠ درصد در گروه   ـیـکـار کشـور ق .  شـھـر اول ب
ـرخ  ٢ ٤٣ مسجد سلیمان،ایرانشھر   ـریـن ن  و زابـل دارای بـاالت

  ٢ ٥٣ نرخ بیکاری در شھرستان بشاگرد به میـزان  .  بیکاری 

ـیـن شـھـر  .  درصد و باالترین نرخ بیکاری کشور است  ھمچن
 درصـد و سـراوان در اسـتـان سـیـسـتـان و  ٩ ٤٦ جوانرود با  

 درصد به ترتیب دومین و سومین شھر بـا  ٨ ٤٤ بلوچستان با  
به صورت کلی، برررسـی  .  نرخ بیکاری باال در کشور است 

ـیـکـاری در   ـرخ ب ھا نشان می دھد در حال حاضر فاصله ن
 درصد با ابوموسـی بـا  ٢ ٥٣ بیکارترین شھر کشور به میزان  

فاصـلـه  .   درصد است ٨ ٤٨  درصد به میزان  ٢ ١ نرخ بیکاری  
 درصئدی نرخ بیکاری در شھرھای کشـور نشـان  ٤٩ حدود  

دھنده توزیع نامتوازن فـرصـت ھـا در کشـور از سـویـی و  
توسعه نیافتگی مناطقی از کشور به لحاظ بھره منـدی از  

 )منبع مھر .(صنعت، کارخانجات و تولید است 
 

ھای شھرک   درصد کارگاه٧٠بیش از 
 صنعتی ارومیه تعطیل و نیمه فعال ھستند

ـر    تعطیلی گسترده واحد  ـق ـیـدی مسـت ھای صنعتی و تول
صـنـعـتـی    -واحدھای تولیدی .   در شھرک صنعتی ارومیه 

تعطیل و نیمه تعطیل در فازھای یـک، دو وسـه شـھـرک  
 درصـد از  ٧٠ ھم اکنون بیش از  . صنعتی ارومیه قرار دارند 

 صـنـعـتـی    ھای تولیدی وصنعتی مستقر در شـھـرک   واحد 
مســئـوالن بـه مشـکــالت  .  ارومـیـه دچـار بـحــران ھسـتــنـد 

دھند و ایـن درحـالـی اسـت    ھای بحرانزده اھمیتی نمی   واحد 
ـرای صـاحـبـان   که استمرار این وضـعـیـت مشـکـالتـی را ب

ـیـکـاران  .   صنایع و کارگران ایجاد کرده است  از مـجـمـوع ب
ـیـمـه  ١٠ استان آذربایجان غربی فقـط    درصـد از آنـان بـه ب

ـقـی کـارگـران بـا    بیکاری معرفی می  شوند و ارتبـاط مـاب
 .شود   بازار کار پس از تسویه حساب بطور کامل قطع می 

 
بالتکلیفی دو ساله کارگران قارچ سینا پس 

 از اخراج
ـریـت را عـامـل  ٦٧  ”   کارگر قارچ سینا که سـوءمـدی

ـنـد، خـواسـتـار    اصلی بحران در کارخانه و تعطیلی آن می  دان
ـیـدی    پی  گیری مسئوالن جھت رفع مشکالت این واحد تـول

 سـالـه  ٢٥ تـا  ٢٠ کارگران قارچ سینا دارای سوابق  “  . شدند 
ترین مشکل این کارگران بازنشـسـتـگـی بـا    عمده ”.  ھستند 

مشاغل سخت و زیان آور است و باید طبق قانون بازنشـسـتـه  
شوند، اما به دلیل عدم پرداخت سھم کـارفـرمـا بـه تـامـیـن  
ـیـش از مـوعـد،   اجتماعی و اجرا نشدن قانون بازنشسنگی پ

ـیـکـاری    اکنون بیکار و مقرری   این کارگران ھم  بگیر بیـمـه ب
 “.اند   شده 

 
ویژه  دستگیری و اعتراضات 

علیه دستگیری فعالین 
 كارگری

 
 !یک کارگر جوان در زندان کشته شد

ـردنـد،    خواھم، ھمان   من پسرم را سالم می "  طور که او را ب
 "!طور ھم باید به ما پسش بدھند   ھمان 

 ابولفضل رجبی، کارگری جوان به اتھام دزدی مـوتـور  
ـتـی پـدر   در شھر میانه دستگیر میشود و پس از سه روز وق

ـنـد  ـرود بـه او مـیـگـوی خـدا  : " او برای مالقات به زندان مـی
ـنـد شـلـوارش خـودش را دار زده  .  پسرت را بیامرزد   او با ب

ـیـت  !"  است  و به این ترتیب تالش میکنند از پذیرفتن مسئـول
 .کشتن او زیر شکنجه شانه خالی میکنند 

ابوالفضل اولین قربانی شکنجه در زندانھـای جـمـھـوری  
ھمه از انـواع شـکـنـجـه ھـایـی کـه اداره  .  اسالمی نیست 

قپانـی وجـوجـه  .  آگاھی علیه متھمان به کار میبرد آگاھیم 
کباب کردن و بی خوابی مفرط وانواع دیگر شکنجه ھـای  
وحشتناک وطاقت فرسا روشھای معمول بازجویی در اداره  

 .ھای آگاھی جمھوری اسالمی است 
 جمھوری اسالمی تاکنون با اعدام و شکنجه و قتل و  

ـنـھـا فـرق  . جنایت به عمر نکبت بار خود ادامه داده اسـت   ت
امروز با گذشته این است که امروز از ترس اعتـراض مـردم  
ـتـل تـوسـط آدمـکـشـانـش در زنـدانـھـا را   مجـبـور اسـت ق

 !اعالم کند " خودکشی "
ـم  : "  پدر ابوالفضل اعالم کـرده اسـت  مـن پسـرم را سـال

طور ھـم بـایـد بـه    طور که او را بردند، ھمان   خواھم، ھمان   می 
ـرونـده پسـر  !"  ما پسش بدھند  ـری پ او مصرانه خواھان پیـگـی

ـتـل و مـحـاکـمـه    جانباخته اش  ـیـن ایـن ق  معرفـی مسـئـول
 .آنھاست 

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری مردم را بـه  
ـفـضـل کـه خـواھـان   حمایت ھر چه گسترده تر از پـدر ابـوال
پیگیری پرونده اوست فرا میخواند و اعالم میکند که تنـھـا  
راه رھا شدن جوانان این کشور از زیر دست و پای مـامـوران  

 سـرنـگـونـی    انتظامی و آگاھی و امنیتی حکومت اسالمی 
 .این حکومت است 

 سرنگون باد حکومت اسالمی شکنجه و اعدام 
 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٣  اگوست  ١٨ ،  ١٣٩٢  مرداد  ٢٧ 
 

در حمایت از کارگران ... فراخوان 
سندیکای کارگران / زندانی 

سندیکای کارگران نقاش , فلزکارمکانیک 
 وتزیینات خانواده اسالو و محمد جراحی

روز از درگـذشـت  ٤٠ 
کارگر زحمتکش افشیـن  
اســالــودر زنــدان رجــایــی  

با تـوجـه  .شھر می گذرد 
ــدان کــه   بــه شــرایــط زن
محدودیت ھای بسیـاری  
برای زندانیان ایجاد مـی  
کنـد و مـوجـب تشـدیـد  

ـیـجـه   ـت ناراحتی ھای جسـمـی و روحـی مـی گـردد ،در ن
ـر مـی کـنـد  در حـال  .  شرایط را برای زندانیان نامطـلـوب ت

حاضر محمدجراحی کارگرنقاش وعضوسندیکای کـارگـران  
ـیـد وعـدم   نقاش وتزیینات تھران به دلیل ابتال به سرطان تیروئ
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دسترسی مناسب به پزشک بـه سـمـت مـرگ سـوق داده  
ـره  .  می شود  رضاشھابی راننده اتوبوس و عضو ھـیـات مـدی

ـیـل   سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران به دل
عدم معالجات و مراقبت ھای پزشکی بعداز عمل جـراحـی  

تا چه زمان کـارگـران  .  در شرایط نامطلوبی به سر می برد 
به خاطرفعالیت ھای کارگری و سندیکایی درجـھـت رفـاه  
ـیـکـار بـایـد از   حال زحمتکشان ایران جان خود را در ایـن پ
ـیـمـار چـه خـطـری در   دست بدھند؟ این کارگران دربنـد وب
بیرون از زندان برای کارفرمایان و سـرمـایـه داری سـودجـو  
دارند که باید ھمچنان از دسترسی به پزشک تا دم مـرگ  
ـم کـه ایـن   ـیـه مـی خـواھـی محروم باشند؟ ما از قوه قضـای
کارگران بیمار و دربند را برای تـکـمـیـل رونـد مـعـالـجـات  

ـنـد  مـا از  .  مناسب پـزشـکـی خـود ،بـی درنـگ آزاد کـن
 WFTUفدراسیـون جـھـانـی سـنـدیـکـاھـای کـارگـری  

ولـوک    ITUCوکنفدراسیون آزاد سندیکاھای کارگـری  
و   ILOو مسـئـول کـارگـری   ITUCکوربیک مـعـاون  

ـراض   ILOھمچنین گای رایدر رییس   ـم اعـت مـی خـواھـی
  ٨٧  و ٩٨ خود را نسبت به عدم رعایت مقاوله نـامـه ھـای  

ـران و   در مورد آزادی فعالیت سـنـدیـکـاھـای کـارگـری ای
ـرای آزادی فـوری   فعالینش به دولت ایران اعالم کـرده و ب
کارگران بیمارسندیکایی فـوق و ھـمـه فـعـاالن کـارگـری  

سندیکای کـارگـران  .  زندانی از ھیچ کوششی دریغ نورزند 
فلزکارمکانیک ھیات بازگشـایـی سـنـدیـکـای کـارگـران  

خـانـواده مـحـمـد جـراحـی   .   خانواده اسـالـو .  نقاش وتزیینات 
 -سـود    -ت  .  ژ . فدراسیون ث :  جھت اطالع  ٢٠/٥/١٣٩٢ 

ــو . اس . اف   -اونســا   ــکــای  . د  . اف . ث   -ث  . ی ــدی ت و ســن
 فلزکاران سوئد 

 
 مرداد در ٢٠رضا شھابی از روز شنبه 

 !اعتصاب درمانی به سر می برد
ــورش   در پــی ی
ــــش   ـی ـــ ــــدی پ ـن ــ چ
نیروھای امنیتی بـه  

ـتـی   ـی   ٣٥٠ بند امـن
ــــن و   ــــدان اوی زن
ــــــای   ــــــوردھ ـرخ ـــــ ب
ــــی و   ــــک ــــزی ـی ـــ ف
رفتـارھـای تـوھـیـن  
آمیز با زندانیان ایـن  
بنـد، ایـن مـأمـوران  

ـراحـت   رضا شھابی را نیز در حالی که روی تخت خود اسـت
ـر داشـتـن  ( می کرد   علیرغم تذکر ھم بندی ھایش مبنی ب

ـرت  )  مشکالت وخیم جسمی  از پا گرفته و به پایین تخت پ
این عمل وحشیانه بـاعـث شـد تـا نـاراحـتـی ھـا و  ! کردند 

ـبـل   مشکالت شدید کمر و پای رضا به مراتب شدیدتر از ق
با وجود این مشکالت طاقت فـرسـا،  .  شده و امان او را ببرد 

ـیـس بـھـداری زنـدان و  ( مسئوالن بھداری زندان   مشخصا  رئ
ھمچنان به بھانه ھـای واھـی از جـمـلـه  )  پزشک بھداری 

. . . نرسیدن زندانیان بیمار به حد نصاب اعزام، تـمـارض و  
از اعزام وی به بیمارستان و مراکز درمانی مناسب سـر بـاز  

این در حالی است که حتی رفتن بـه درمـانـگـاه  .  می زنند 
زندان نیز با مشکالتی از قبیل بازرسـی ھـای چـنـد الیـه،  

ھـنـگـامـی ھـم  .  ھمراه اسـت ... توھین مسئوالن بھداری و  

ـراض   ـیـھـوده اعـت ـتـی ب ـی که زندانیان به این برخوردھای امـن
شـانـس  »:  می کنند با این جواب روبرو مـی شـونـد کـه  

آورده اید که اینجا ھستید، اگر جای دیگر بودید که لـخـت  
 !«تان می کردیم 

در پی این برخوردھای توھین آمیز و عدم رسیدگی بـه  
ـیـان و   وضعیت درمانی که باعث وخیم تر شدن شرایط زنـدان
از جمله رضا شھابی می شود، رضا اعالم کرده اسـت کـه  
تا برطرف شدن این شرایط نامناسب و اعـزام اش بـه یـک  
مرکز درمانی مناسب در خارج از زنـدان و تـحـت نـظـارت  

ـبـه   ـرفـتـن  ٢٠ پزشک متخصص، از روز شـن  مـرداد از پـذی
. ھرگونه خدمات درمانی در داخل زنـدان سـربـاز مـی زنـد 
: وضعیت عمومی رضا شھابی اکنون بـه ایـن شـرح اسـت 

درد کمر و بی حسی پای چپ به شکلی ادامه دارد کـه  
توان تکان دادن انگشت ھای پا و باال آوردن پا از او سـلـب  
شده است، وضعیت معده به ھم ریخته است و از رفـالکـس  
ـیـز تـحـت   شدید رنج می برد که این امر تغذیه ی او را ن
الشعاع قرار می دھد، چربی کبد باالست به گونه ای کـه  

عـمـال  بـه  ...  لکه ھایی روی صورت او ظاھر شده است و  
ـبـانـان از آنـجـا کـه   نظر می رسد مسئوالن امنیتی و زنـدان
ـری خـواه ایـن کـارگـر مـبـارز را   ـراب نتوانسته اند صـدای ب
خاموش کنند، قصد کرده انـد تـا او را بـه تـدریـج رو بـه  

اما تنھا رضا نیست که این شرایط را دارد  !  خاموشی ببرند 
ـرنـد   و زندانیان دیگری نیز که از مشکالت حاد رنج مـی ب
در شرایط مشابھی به سر می برند کـه از آن جـمـلـه مـی  
. توان به یاشار دارالشفا که ھمبندی رضا است اشـاره کـرد 

کمیته ی دفاع از رضا شھابی ضمن ابراز نگرانی شدید از  
وضعیت وخیم او ھرگونه پیامدھای نـاشـی از عـدم درمـان  
مناسب را متوجه مأموران امنیتی و زندانبانان مـی دانـد و  
از تشکل ھای کارگری ایران و جھان می خواھد تا به ھـر  
ـنـد  . شکل ممکن به این وضعیت غیر انسانی اعتـراض کـن

 کمیته  دفاع از رضا شھابی 
 

  دستمزدھای پرداخت نشده
 

 ماھه در پرداخت حقوق کارگران ١١ تأخیر 
 ماشین لنت

کارخانه ماشین لنت كه در زمینه تولید قطعـات خـودرو  
ـنـد، بـا وجـود آنـکـه در سـال   فعالیت مـی  ھـای گـذشـتـه    ك

مشکلی در زمینه تولید و فروش محصوالت خود نـداشـت،  
ھم اکنون به دلیل کمبود نقدینگی و توقف گردش مـالـی،  

ایـن واحـد  .  توان پرداخت دستمـزد کـارگـران خـود را نـدارد 
ھای تولید بعد از    تولیدی به سبب ناتوانی در پرداخت ھزینه 
ـر بـه  ١٠٠ آغاز سال جدید، تعداد کارگران خود را از     ٣٥  نف

نفر کاھش دھد که تمامی کارگران اخراجی و شـاغـل تـا  
اند مـعـوقـات حـقـوقـی خـود را دریـافـت    به امروز نتوانسته 

ـنـکـه یـازده مـاه حـقـوق از  .   کنند  ـر ای کـارگـران عـالوه ب
کارفرما طلب دارند، چھار سال عیـدی، سـنـوات وحـق بـن  

 .اند   خود را نیز دریافت نکرده 
 

 ٢٥٠ ماھه در پرداخت حقوق ٣تاخیر 
 کارگر جھان الکتریک

 ماه است که حقـوق  ٣  کارگر این كارخانه بیش از  ٢٥٠ 

ـریـک  .  اند   دریافت نکرده  کارفرمای کارخـانـه جـھـان الـکـت
واقع در نیشابور حقوق کارگران این واحد تولیـدی را در ده  

کرده اسـت امـا در    سال گذشته ھمواره با تاخیر پرداخت می 
سال جاری حقوق اردیبھشت، خرداد و تیر مـاه کـارگـران تـا  

 مـاه حـقـوق کـارگـران  ٧ تـعـویـق  .  كنون پرداخت نشده است 
 در طبس  «شرکت سازان راه قم »

 
 کارگر شرکت پیمانکاری سازان ١٠٠بیش از 

ماه گذشته حقوقی دریافت ٧راه قم در 
 .اند نکرده

ـیـمـانـکـار وسـازنـده جـاده   «سازان راه قم »شرکت   کـه پ
در شھرستان طبـس اسـت   «راور »به   «دیھوک »محور شھر  

ـیـش از  )  ٩١ ( از دی ماه سال گذشته   معوقـات حـقـوقـی ب
بـه سـبـب افـزایـش  . کارگر خود را پرداخت نکرده است ١٠٠ 

ـیـت   مشکالت مالی از فروردین ماه سال جاری ادامه فـعـال
راه سازی این شرکت موقتا مـتـوقـف شـده و کـارگـران آن  

ھـای راه    اند تـا در واحـد   برای تامین معاش خود ناچار شده 
تعداد کـارگـران کـنـونـی  .  سازی دیگر مشغول به کارشوند 

 نفر است که تعدادی از این کارگـران  ١٥ این کارگاه حدود  
 . در بخشھای نگھبانی وتعداد دیگر راننده کامیون ھستند 

  نا امنی محیط كار 
 

 مرگ دو کارگرمغنی بر اثر گاز گرفتگی
ـقـه چـاه در   چھارکارگر چاه کن درحین حفر یـک حـل
حیاط یک دامداری در شھرستان شھریـار، بـه عـلـت گـاز  

از ایـن تـعـداد دو  /  گرفتگی در عمق چاه محبوس شـدنـد 
 .کارگر به علت گاز گرفتگی شدید فوت کردند 

 
 مصدومیت سه کارگر بر اثر انفجار گاز مایع

ـیـدی   بر اثر انفجـار گـاز مـایـع در یـک کـارگـاه تـول
واقع دراتوبان شھید کسائی تبریز سه کـارگـر   «موزائیک »

ـروھـای   ـی دچار مصدومیـت شـدیـد شـدنـد کـه بـا تـالش ن
نشـت گـاز مـایـه در  .   امدادی این کارگران نجات یافتند 

طبقه فوقانی این کارگاه که محل استراحت کارگران بـوده  
است عامل ایجاد انفجار ذكر شده که عالوه بر مـجـروحـیـت  
سه کارگر، کارخانه نیز متحمل خسارت مالی زیادی شـده  

 .است 
 

 کودکان کار 
كـودكـانـی  .  ھر روز بر تعداد این كودكان افزوده می شود 

كه اینقدر معصوم ھستند كه برای آرزوھا و شغل آینده خـود  
كـودكـانـی كـه  .  دھـنـد   نیز احساسات و مھربانی به خرج می 

ـرای فـرار    ھا با آنھا مواجه می   ھر روز در خیابان  شویم امـا ب
ـر حـاضـر بـه گـفـت وگـو بـا   از اصرارشان برای خرید كـمـت

ـنـد   مریم در بزرگراه خلیج فارس گل فروشی مـی .  آنھاییم  . ك
ـنـد  چـنـد  :  لباس ھایش كھنه اما خوش رنگ و لعاب ھسـت

چرا گل فروشی می كنی؟  چـون  .    سال ١٠ سال داری؟  
شـغـل پـدرت  .   ھمه خواھر و با درھایم گل مـی فـروشـنـد 

ایسـتـد و    ھـا مـی   آید و پشت درخت   چیست؟ پدرم با ما می 
چـرا خـودش گـل نـمـی فـروشـد؟  .   مـانـد   مواظب ما می 

خـرد ولـی از شـمـا    گوید كسی از یك معتاد گل نـمـی   می 
كـنـی؟    كـجـای تـھـران زنـدگـی مـی .   خـرنـد   بھتر گل مـی 
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رسـانـی؟ صـبـح    چطوری خودت را به اینجا می .   آباد   صالح 
ھا را بـا وانـت بـه     وقتی می خواھند گل ٥  ،  ٤:٣٠ ساعت  

ـنـجـا   ـم و بـه ای اینجا بیاورند ما ھم سـوار وانـت مـی شـوی
ـیـد؟    شما و خواھر و برادرھایت درس ھم مـی .   آییم   می  خـوان
ولی خـواھـر  .  تمام كردم ١٩ من كالس چھارم را با معدل  . بله 

ـنـج . ھای خوبی نگرفتند   و برادر بزرگترم نمره  ـبـه   آنھا پ ھـا    شـن
ـیـن    روند و ھمین باعث شـد كـه مـعـدل   مدرسه نمی  شـان پـای

كاره شـوی؟ چـرا؟ دوسـت    دوست داری در آینده چه .   بیاید 
ـم ھـا خـوب  .  معلم بشـوم ...  دوست دارم ... دارم  چـون مـعـل

علی گل فروش دیگری است كه نسبت به سن و  .   ھستند 
سـالـش اسـت و  ١٦ عـلـی  .  سالش كوچكتر به نظر می آیـد 

خب باید به پـدرم  »: می گوید مجبور است گل فروشی كند 
حاضر جواب است و حین مصاحبه سـرش مـدام   «.كمك كنم 

ـری  ھـایـش را از    این طرف و آن طرف می چـرخـد تـا مشـت
ـنـد، امـا بـا ایـن وجـود    پدرش كارگـری مـی . دست ندھد  ك

گل ھـا  .  ھای علی را ھم ھر روز پدرش آماده می كند   گل 
رضا در بزرگراه شھیـد مـحـالتـی تـھـیـه مـی    گل   را از بازار 

كالس اول دبیرستـان اسـت و مـعـدلـش سـال گـذشـتـه  . كند 
ـیـس یـا آتـش .  شده است ١٧/٩٨  نشـان    می خواھد در آینده پل

شان ھم مرتضی گرد آزادگـان اسـت و    محل زندگی .  بشود 
.  ھر روز با مترو خودش را بـه مـحـل كـارش مـی رسـانـد 

ـنـد  ـری اش  .  ھانیه ھم فال فروشی می ك دنـدان ھـای شـی
.   سـال ٨ چند سال داری؟  :  ریخته است و حاضر جواب است 

ـلـه   مدرسه می  ـروم سـوم دبسـتـان   مـی ...  روی؟ ب .  خـواھـم ب
چـرا كـار مـی  .    شـد ١٩ معدل كالس دومت چنـد شـد؟  

.  شـغـل پـدرت چـیـسـت؟ پـدر نـدارم ...   كنی؟ می خنـدد 
كـنـی؟ از جـای زیـارتـی    ھایت را از كـجـا تـھـیـه مـی   فال 
كاره شوی؟ چـرا؟    دوست داری بزرگ شدی چه .   خرم   می 
خونه شما كجـاسـت؟  .   ھا خیلی مھربونن   چون معلم ... معلم 

آییم و با مـادرم فـال    ھا به تھران می   بیرجند است اما تابستان 
در تھران كجا زندگی مـی كـنـی؟ بـا مـادرم  .   فروشیم   می 
ـم   ھا در یك ساختمان خـرابـه مـی   شب  ـی روزھـا ھـم در  .  خـواب

 . خیابون ھستیم 
 

 اخبار بین المللی 
 

تصمیم نژاد پرستانه مقامات در  -سوئیس 
 مورد پناھجویان

ـیـس در نـظـر دارنـد تـا   مقامات برخی از شھرھای سوی
از این جملـه مـی تـوان  .   حقوق پناھجویان را محدود کنند 

به اقدام یکی از شھرھای نزدیک به زوریخ اشاره کرد کـه  
ـم در اردوگـاه   ـی ـنـاھـجـویـان مـق در آن مقامات شھـر ورود پ
پناھندگی را به برخـی مـکـان ھـای عـمـومـی از جـمـلـه  
مدارس، استخرھا، کتابخانه ھا و حتی کلیسا ممنوع کـرده  

اقدامی که موجب خشـم و بـھـت گـروھـھـای حـقـوق  .  اند 
ـرای تـوجـیـه  . بشری شده است  در مقابل شھردار این شـھـر ب

ـنـش  : " تصمیم خود می گوید  این اقدام جھت جلوگیری از ت
ـیـت  .  با ساکنان، بویژه دانشجویان انجام شـده  ـرای امـن ایـن ب

خود آنھاست، می خواھیم مطمئن باشیم که مورد مزاحـمـت  
سخنگوی کمیـسـاریـای عـالـی سـازمـان  ." قرار نمی گیرند 

ملل برای پناھندگان نیز ضمن انتقاد از ایـن اقـدام تـاکـیـد  
ـر   ـنـد سـای کرد که پناھنـدگـان بـایـد در رفـت و آمـد مـان

ـیـسـت  .   شھروندان، آزاد باشند  سیلویا شنکر، نماینده سوسـیـال
این کار مرا یاد آپـارتـایـد مـی  : "پارلمان سوییس می گوید 

دو طبقه اجـتـمـاعـی، یـکـی مـی تـوانـد ھـرجـایـی  :  اندازد 
ـیـل نـوع اقـامـتـش نـمـی   بخواھد برود و دیگری تنھا بـه دل

 ."تواند 
خطر ھر لحظه مرگ برای بدست  -ویتنام 

 ای نان آوردن لقمه
ـریـن  ٤٨ تی تام، زن    ساله ویتنامی یکـی از خـطـرنـاکـت

ـرگـزیـده اسـت  او  .  شغلھای دنیا را برای امرار معاش خود ب
شبانه روز با یک دستگاه فلزیاب، بمب ھـایـی را کـه از  
زمان جنگ ویتنام در خاک پنھان شده اند، پیدا می کنـد  

ـلـو فـلـز یـک  . و فلز آنھا را می فروشد  او در ازای ھر کی
ــد  ــن ــافــت مــی ک شــالــیــزار  : "  وی مــی گــویــد .  دالر دری

. کوچکی دارم که اغلب به خاطر کم آبـی خشـک اسـت 
می دانم شغل خطرنـاکـی  .  کار زیادی نمی توانم انجام دھم 

یک کاسه خون در ازای یـک  .  اما چاره ای نیست . است 
ـنـھـا کـار  .  کاسه برنج  ـلـه، ھـمـه ای زنده ماندن به ایـن وسـی

 سـال جـنـگ، ھشـت  ٢٠ آمـریـکـا طـی  ."  سرنوشت اسـت 
تـخـمـیـن زده مـی  .  میلیون تن بمب روی ویتنام فـروریـخـت 

ـیـکـه  .  شود که یک سوم این بمبھا منفجر نشده اسـت  زمـان
شوھر تی تام روی یکی از این بـمـب ھـا قـدم گـذاشـت و  
کشته شد، وی بیست وھفت ساله و مادر چـھـار کـودک  

تی تام در مورد جمع آوری بمب، طی این سالھـا مـی  .  بود 
تمـام سـالـھـا کـه ایـن کـار را انـجـام مـی دھـم،  : " گوید 

ـتـی صـدای  .  چیزھای زیادی درباره بمب یاد گرفـتـه ام  وق
دستگاه را می شنوم می فھمم بمب بزرگ یـا کـوچـک  

این بمب ھای خنثی نشده را به خانه می آورم و ھـر  .  است 
 سـنـت مـی فـروشـم،  ٣٠  دالر و  ٢ کدام را به ازای معادل  

اآلن اگـر  . اما دیگر کسی نمی خواھد از این بمب ھا بخرد 
ـنـد و   ـیـای بمب پیدا کنم، باید به گروه ویژه اطالع بدھـم تـا ب

در حال حاضر جـمـع آوری بـمـبـھـای  ."  بمب را از بین ببرند 
سازمان مخصوصـی  .  منفجر نشده، کاری غیر قانونی است 

. در شھر کوانگ تری، مسئولیت این کار را بر عھده دارد 
ـنـدگـان  : "یکی از مسئوالن این سازمان می گوید  جمع کـن

ـبـا ھـر  .  قراضه فلزات کمک خیلی خوبی ھستند  ـری آنھا تق
روز به ما تلفن می کنند و نشانی بمب ھای منفجـر نشـده  

ـتـخـت  ."  ای را به ما می دھند  شـھـر کـوانـگ تـری، پـای
شمالی ترین استان ویتنام یکی از مناطقی است کـه طـی  

ـیـش  .  جنگ بیش از ھمه مورد بمباران قرار گرفت  در دل ب
 درصد  خاک این منطقه بمبھایـی از زمـان جـنـگ  ٩٠ از  

او  .  این بمبھا منبع درآمدی برای تی تـام اسـت .  وجود دارد 
ـرم   ـنـجـه ن برای به دست آوردن یک دالر باید خطر دست و پ

 .کردن با مرگ را در ھر لحظه به جان بخرد 
 

اعالم اعتصاب خلبانان شرکت  -ایرلند 
 ھواپیمایی ایر لینگوس

ـبـانـان شـرکـت   Irish Independent به گزارش   خـل
ـبـه   ھواپیمایی ایر لینگوس اعالم کردند که از روز سـه شـن

 روز دسـت بـه اعـتـصـاب  ٢ به مدت  )  مرداد ٢٩ ( اوت  ٢٠ 
 روز کار میکنند و بدنبال آن دوبـاره  ٢ خواھند زد، پس از آن  

آنـھـا خـواھـان افـزایـش  .   روز کار را متوقف خواھند کرد ٢ 
 مـیـالدی  ٢٠٠٩ گویند که سال    آنھا می . ھا ھستند   دستمزد 

  ٤  درصد از دستمزدشان کاسته شده و بدنبال آن بـمـدت  ١٠ 

ھا منجمد بوده و ھیچ افزایشی نداشته اسـت و    سال دستمزد 
. ھا افزایش پیدا بـکـنـد   ھم اکنون وقت آن رسیده که دستمزد 

ـری در   ـی آنھا اعالم کرده اند که چنانچه این اقدام نتواند تاث
متحقق کردن مطالباتشان داشته باشد، اقدامات جـدیـدی را  

 .در دستور کار خواھند گذشت 
 
 کارگر سنگ ١٤٠٠اعالم اعتصاب  -پرو 
 آھن

 کارگر سنگ آھن شـوگـانـگ  ١٤٠٠ به گزارش رویترز  
ـبـه    اوت دسـت بـه  ١٥ ھیرو اعالم کردند که از روز پنج شن

خولیو اورتیز رھبر اتـحـادیـه کـارگـران ایـن  .  اعتصاب میزنند 
ـا    گـویـد مـاھـھـاسـت کـه در حـال چـانـه زنـی   معـدن مـی  ب

آنھـا حـاضـر بـه    کارفرمایان برای افزایش دستمزد ھستیم ولی 
شوگانگ تنھا شرکـت اسـتـخـراج  .  ھا نیستند   افزایش دستمزد 

از بزرگتریـن    این شرکت یکی .  کننده سنگ آھن در پرو است 
 .صادر کنندگان طال، نقره و مس در دنیا بشمار میرود 

تظاھرات وسیع با خواست سرویس  -برزیل 
  مجانی حمل و نقل عمومی

ـبـه   ـیـوز روز چـھـارشـن   ٢٣ (  اوت  ١٤ به گزارش یورو ن
ـتـصـادی  )  مرداد  ـلـب اق ھزاران نفر از شھروندان سائوپائـولـو، ق

برزیل، علیه ناکارایی سامانه حمل و نقل عـمـومـی در ایـن  
این تجمع، بزرگـتـریـن اعـتـراض  .  شھر دست به تظاھرات زدند 

علیه خدمات سیستم حمل و نقل عمومی در این کشور پـس  
ـیـرو بـود  ـا  .   از تظاھرات میلیونی ماه ژوئن در ریـو دو ژان ب

ـیـس جـمـھـوری بـرزیـل بـر   وجود وعده خانم دیلما روسـف، رئ
افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در این بـخـش از خـدمـات  
ـار   ـائـولـو خـواسـت ـتـرضـان در سـائـوپ عمومی، بسیاری از مـع

یـکـی  .  استفاده رایگان از وسائل حمل و نقل شھری شـده انـد 
از اعضای جنبش موسوم به رفت و آمد رایگان با اشـاره بـه  
این امر که تغییـر در دولـت بـه خـودی خـود راه حـل ایـن  

جنبش ما به ایـن مسـالـه آگـاه  : "  مشکل نیست می گوید 
است که مساله ساختاری است و به این یا آن دولـت ربـطـی  

عوض کردن دولت بدون این که تغییر در ساختار حمـل  .  ندارد 
ـیـل  .  و نقل عمومی کمکی به ما نخواھد کرد  ـیـن دل به ھـم

ـا   است که ما سیستم حمل و نقل عمومی و تجارت مرتبط ب
پـس از حـدود چـھـار  ."  آن را از اساس به چالش کشیده ایـم 

ـا ورود بـه یـک   ـتـرضـان ب ساعت تظاھرات، ده ھا تن از مع
ساختمان شھرداری و تحصن در آن، علیه فساد مـالـی دولـت  
محلی که شبکه متروی این شھر را در دست دارد اعـتـراض  

 . این تجمع با ورود پلیس به خشونت کشیده شد . کردند 
 کارگر معدن مس ٢٥٠٠اعتصاب  -شیلی 

 اسکوندیدا
)  مـرداد ٢٣ (  اوت  ١٤ به گزارش رویترز روز چھارشنبه  

ـا     کارگر بزرگترین معدن مس جھان، یعنی ٢٥٠٠  اسکوندیدا ب
خواست بھبود شرایط کار و افزایش دسـتـمـزد دسـت از کـار  

ـلـی .  کشیدند  ـب بـه وقـوع    و زمـانـی   این اعتصاب بدون اطالع ق
پیوست که کارگران متوجه شدند که پاداش ھر ساله توسـط  

ـاداش در قـرارداد  .  مدیـریـت پـرداخـت نشـده اسـت  پـرداخـت پ
 ھـزار  ٥ این کارگران ھر سال مـعـادل    کارگران ذکر نشده ولی 

  ٢٤ اعـتـصـاب بـرای  .  دالر بعنوان پاداش دریافت مـیـکـردنـد 
ـتـه انـد کـه در    ساعت در نظر گرفته شده ولی  کارگـران گـف

ـیـدا   صورت عدم دریافت پاسخ مثبت، ممکـن اسـت ادامـه پ
ـیـن .  بکند  ـیـن خـواھـان حـذف دورب ھـای    این کارگران ھمـچـن

از محل کارشان و تھیه منظم لیست اضافه کاریـھـا و    مخفی 
 .دریافت بموقع دستمزد بابت آن ھستند 
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ـــی در آذرمـــاه   ـل  در  ١٣٣٨ عــ
شھرستان فومـن از تـوابـع اسـتـان  
گیالن در یک خانواده کـارگـری  

فـرزنـد دوم  .  چشم به جھان گشود 
ــر   خــانــواده و دارای یــک خــواھ
. بزرگتر و سه برادر کوچکتر بـود 

ــل   ــدلــی ــود کــه ب چــھــار ســالــش ب
اشتغال بکار پدر، خانـواده اش بـه  

از ھـمـان  .  تھـران مـھـاجـرت کـرد 
دوران کودکی ھمراه با تحـصـیـل،  
بکار مشغول شـد تـا بـه خـانـواده  
ـقـش   کمک کند و بـه نـوعـی ن
کمک خرج پدر بود و خیلی زود  
ــاتــی و   ــق ــب بــا شــکــاف ھــای ط

روحـیـه  .  تبعیض و فقر آشـنـا شـد 

مبارزاتی و ظلم ستیـزی او چـنـا  
ن قــوت گــرفــت کــه بــا اولــیــن  

ــالب   ــا  ٥٧ زمــزمــه ھــای انــق  ب
گروھی از دوسـتـانـش مـبـارزه بـا  

طولـی  .  رژیم پھلوی را شروع کرد 
نکشید که با سازمان چریکھـای  
فدائی خلق ایران آشنـا شـد و بـه  

علـی عضـو شـاخـه  .  آنھا پیوست 
کارگری این سـازمـان بـود و در  
سازمان دادن تجمعات کارگری و  
اعتراضات آن دوران نقش فـعـالـی  

 .بعھده گرفت 
 

در این سالھا بود که با شھـال  
خباززاده آشنا شد و بعد از مـراسـم  

آن  .  نامزدی راھـی سـربـازی شـد 
روزھا کردستان صحنه ھجوم سپـاه  
و ارتش و اوباش حکومـت بـود و  
علی را بعد از گـذشـت سـه مـاه  

ـنـد بـه   دوره آموزشی قصـد داشـت
ـنـد  عـلـی تـن  .  کردستان اعزام کن

به اعزام به کردستان نداد، خدمـت  
را ترک کرد و فراری شـد و در  
ھمین ایام زنـدگـی مشـتـرک بـا  

 .شھال را شروع کرد 
 

ـنـکـه عـلـی فـنـی   علیرغم ای
کار و تکنسین برق بود اما بدلیل  
ـتـوانسـت کـار   فرار از سـربـازی ن
ـیـدا   ـرای خـود پ ثابت و دائـمـی ب
کند و با مشقـت فـراوان امـورات  
خود را با کارھای غیر مرتبط بـا  

طـی  .  تخصص خود پیش می برد 
ـرانـداز   این سالھا جنگ خـانـمـان ب

ـر عـلـت   ایران و عراق ھم مـزیـد ب
شد و فشارھای زندگی علـی را  
مجبور کرد که سربازی را از سـر  

اما در دوران سـربـازی ھـم  .  گیرد 
ـبـعـیـضـات در   با زورگوئی ھا و ت
ـراض   می افتاد، بـه جـنـگ اعـت
میکرد، بـه پـایـمـال شـدن حـقـوق  
افـراد کـم و سـن و سـالـی کــه  
ـرار   ـفـاده ق مورد تحقیر و سوء اسـت
میگرفتند اعتراض میکـرد و بـه  
ـیـل بـارھـا تـحـت فشـار   ھمین دل
ـرار گـرفـت و حـتـی   فرماندھان ق

حکـومـت سـودای  . دادگاھی شد 
ـر طـبـل   فتح کربال را داشـت و ب
ـیـد و جـنـگ   جنـگ مـی کـوب
ادامه یافت و علی در تـمـام دوره  
سربازی اش در خط مقدم جنـگ  

 .بود 
 

بعد از بـازگشـت از سـربـازی  
در چند کـارخـانـه صـنـعـتـی در  
رشته برق در تھران مشغـول بـکـار  
شد و عرصه دیگری از مبـارزه و  
. اعتراض در مقابلش قرار گـرفـت 

ھمراه با کارگران پیشرو دیگـر در  
ـفـا   سازماندھی اعتراضات نقش ای
کرد و بارھا مورد تھدید و اخـراج  

عضـو سـنـدیـکـای  .  قرار گـرفـت 
فلزکار مکانیک شد و در سـال  

ــده کــارگــران  ٧٢  ــمــایــن ــوان ن ــعــن  ب
شرکت صنعتی معدنـی  " کارخانه  
ـرانـی  در مــقـابـل کــارفـرمـا و  "  ای

انجمن اسالمی ایستـاد و بـاالخـره  
ــقــش فــعــالــی کــه در   ــیــل ن بــدل

سازماندھی جشن اول مـاه مـه و  
پیگیری خواسته ھـای کـارگـران  
ـلـف   داشت، تحت فشارھای مـخـت
مجبور شـد کـارخـانـه را تـرک  

 .کند و به کار آزاد بپردازد 
 

ــل مشــکــالت   ــدلــی ــجــام ب ســران
ـم بـه   امنیتی، علی و شھال تصمی
خروج از کشور گرفتند و در سـال  

ــدشــان  ١٣٧٤  ــا دو فــرزن  ھــمــراه ب
آرمان و سیاوش که در آن سـالـھـا  
سیزده ساله و ھشت سـالـه بـودنـد،  
ـری دشــوار و بـا دردســر   از مسـی
. زیاد خود را به ترکـیـه رسـانـدنـد 

سه ماه را در ترکیه گـذرانـدنـد و  
ـیـسـت   پس ارتباط با حـزب کـمـون
ـنـد و   ـت کارگری به دانمارک رف
پس از ده ماه اقامـت در آنـجـا و  
ـرای اقـامـتـشـان   مشکالتی که ب

ــه تــرک   بــوجــود آمــد نــاچــار ب
 .دانمارک و انتقال به آلمان شدند 

 
با ورود به آلمان، دوره تازه ای  
از زندگی سیـاسـی عـلـی شـروع  

عضـو  )  ١٣٧٦  ( ١٩٩٧ سال  .  شد 
حزب کمونیست کارگری شـد و  

 در  ٢٠٠١  تـا  ١٩٩٩ در سالھای  
منطقه رورگبیت آلمان اعتراضـات  
ـــوق   ــی در دفـــاع از حــق ــزرگ ب

از سـال  .  پناھندگی سـازمـان داد 
ــس عضــو  ٢٠٠٠  ــادر و ســپ  ک

ـر   ـی ـتـه حـزب در آلـمـان و دب کمی
کمیته حزب در کلن شد و تـالش  
ھای ارزنده اش را برای گستـرش  

فعالیت حزب در این شـھـر شـروع  
 .کرد 

 
ـر    علی در آلـمـان   مـنـشـاء اث

    زیادی در زندگی اطرافـیـان خـود 
پناھجویان و مردمی بـود کـه بـا  
ــد  . او از نـزدیـک آشـنـا مـیـشـدن

ـرای   چھره صمیمی و گرم علـی ب
ـرانـی و   بسیاری از پناھنـدگـان ای
ــات   ــع ــم ــج ــه در ت ــی ک مــردم
ــوری   ــھ ــم ــه ج ــی اعــتــراضــی عــل
ـنـد آشـنـا   اسالمی شـرکـت داشـت

ھمواره در صف اول مـبـارزه  .  است 
علیه حکـومـت اسـالمـی حضـور  
داشت و آکسیون ھای مـتـعـددی  

 از جملـه یـکـی از    را سازمان داد 
ــدگــان   ــدھــن ــن و ســازمــان فــعــالــی
تظاھرات بزرگ حزب کمونیـسـت  
ـیـن   ـرل ـرانـس ب ـف کارگری علیه کن

بود که میخواستند خاتمی را بـه  
عنوان نماینده مردم ایران در غـرب  

علی نمونه مجسـم  . معرفی کنند 
انسان آزادیخواھی بـود کـه ھـمـه  
ـری   ـراب جا علیه ستـم و زور و نـاب
ــیــت و   ــاد و از انســان ــت مــی ایس
برابری و آرمانھای سوسیالیسـتـی  

علـی را ھـر کـس  .  دفاع میکرد 
 صـمـیـمـانـه    که دیـد و شـنـاخـت 

ــبــی   دوســت داشــت چــرا کــه قــل
ــن   ــت داشــت ــزرگ بــرای دوس ب
ـنـده      داشت، امـیـد مـیـداد و از آی
. روشنائی و آزادگی دفاع میکرد 

مبارز سرسـخـتـی کـه حـتـی در  
دوران بیمـاری اش بـه حـزبـش و  
آرمانش فکـر مـیـکـرد و در اوج  
بیماری اش با ارسال پیامی برای  
کنفرانس سـاالنـه اعضـای حـزب  
در آلمان، خود را کاندید عضویـت  
ـر   در کمیته آلمان نمود و در بسـت
ـر   بیماری برنامه یک دنیای بـھـت
را بـه دوسـتـی قـدیـمـی کـه بـه  
مالقاتش رفـتـه بـود داد و او را  
. تشویق به عضویت در حزب کـرد 

علی در عین حال پدری مسـئـول  
و مھربان برای آرمـان و سـیـاوش  

 .عزیز بود 
 

ـیـمـه سـال   متاسفانه عـلـی ازن
ـتـال  ٢٠١٢   به سرطان لوزالمعده مـب

شد و دوره دیگری از مبارزه را بـا  
ـیـت   ھمان سرسختی که در فـعـال
ــه   ــی ــار عــل ــب ـن ــاســی داشــت، ای سـی

زنـدگـی را  .  سرطـان، آغـاز کـرد 
ـــه   ـی ـــداشـــت و روحــ ـی دوســـت مــ
ــحــظــات   ــن ل ــری امــیــدوارش تــا آخ
ـرش   زندگی و مقاومت چشـمـگـی
ــان   ــن ــن کــارک ــی ــعــجــب و تــحــس ت

ـرانـگـیـخـت  امـا  .  بیمـارسـتـان را ب
سرطانش رشد کرد و سرانـجـام در  
ساعت یک و چھل و پنج دقیقـه  

 عـلـی  ٢٠١٣  اوت  ١٣ صبح روز  
عزیز چشم از جھان فـرو بسـت و  
ــم   خــانــواده و رفــقــایــش را در غ

 .جانکاه خود فرو برد 
 یاد عزیزش گرامی باد 

 ٢٠١٣  اوت  ١٤ 
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