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خـطـاب بـه  "نامه بھنام ابراھیم زاده  
ـران و   سندیـکـاھـای کـارگـری ای

ـریـن وقـایـع  "  جھان  شاید از مـھـمـت
مربوط بـه مسـائـل كـارگـری در  
. ایران در یك ھفته گـذشـتـه اسـت 

این نامه خطاب به سـنـدیـكـاھـای  
كارگری در ایران و جـھـان اسـت،  
اما در واقع رو بـه ھـمـه كسـانـی  
ـبـشـان   ـل است كه در این جـامـعـه ق
برای آزادی و خـالـصـی از ایـن  

آه دل  .  شرایط جھنمی مـی طـپـد 
ھمه كارگـرانـی اسـت كـه آرزوی  
ــدان خــود را مــی   شــادی فــرزن

آرزوی قلبـی جـامـعـه ای  .  كشند 
ـیـای   است كه در فكر سـاخـتـن دن

 .شاد و بھتر برای كودكان است 
نامه بھنام ھمچنیـن حـرف دل  
ھمه فعالین كارگری ای است كه  
ــوق خــود و   بـخــاطــر دفــاع از حــق
ھمكارانشان مورد اذیت و آزار قرار  

. می گیرند و به زندان مـی رونـد 
مـا را بـه مـعـنـای  : " می گویـد 

بھـنـام  ." واقعی کلمه تنھا نگذارید 
ابراھیم زاده، رضا شھابی، شـاھـرخ  
زمانـی، مـحـمـد جـراحـی، عـلـی  
نجاتی، رسـول بـداغـی، و دھـھـا  
ـنـون یـا   فعال دیگر كارگری كه اك
ـرنـد و یـا   در زندان به سـر مـی ب
ــیــب،   ــق اذیــت و آزار زنــدان و تــع
زندگی را بر آنھا تباه كـرده اسـت،  

اگر صـدای  . نمایندگان كارگرانند 
كارگران به گوش بخش وسیعتـری  
ـنـار   از جامعه رسـیـده اسـت، در ك
اعتراضات ھـر روزه كـارگـران در  
مـحـیـط كـار، حـاصــل زحـمـت و  
فعالیت ھمین عزیزانی ھـم ھسـت  
ـبـش   كه اكنون از جامعـه و از جـن
متشكل كارگری می خواھند كـه  

باید با آغوشـی  . تنھایشان نگذارند 

ما در قسمت اول، مـروری بـر  
انقالب مصر، به اینجا رسیدیم کـه  
کشمکشھای دو سال و نیم مصـر،  
ـیـروزیـھـا و شـکـسـتـھـای   بعد از پ
ـا و حـکـومـت   ـقـالب، بـه کـودت ان

ـاسـب  .  نظامی ارتش منجر شـد  مـن
ــه   ــرداخــتـن ب اسـت کـه قــبـل از پ
درسھای انقالب مصر بـرای مـردم  
ایران کمی بر سر وضعیت فـعـلـی  
ـیـشـروی   مصر مکث کنیم و راه پ

 .آنرا مورد بررسی قرار دھیم 
حکومت نظامی، وضعیت 
فعلی، و سرنوشت انقالب 

 مصر
ـیـون   ـل حضور بیش از سـی مـی
انسان در میـادیـن و خـیـابـانـھـای  

مصر در سی ژوئن حـکـم مـرگ  
سیاسی مورسی و اخوان را صـادر  
کرد اما ایـن ارتـش بـود کـه بـا  
برداشتن الشه این نکبت اسـالمـی  
ـروزی   ـی کار و تالش و مبارزه و پ

بـا  .  مردم را به جیب خـود ریـخـت 
ــگــیــری   ــوان و دســت ــوط اخ ســق
مورسی طرفداران اخوان بـه خـانـه  

برای مدت یک مـاه، دو  .  نرفتند 
میدان النھذه و رابعه الـدعـویـه در  
ـر   ـقـاطـی دیـگـر در سـای قاھره و ن
ــرھــا را بــه اشــغــال خــود در   شــھ

حدود دو ھفته پیش ارتـش  . آوردند 
فرمان تخلیه مـیـدانـھـا را صـادر  
کرد و بـا مـقـاومـت اخـوان وارد  

تـا بـحـال طـبـق آمـار  .  عمل شـد 
ــش از   ــت مصــر بــی رســمــی دول
ھفتصد نفر از طرفـداران مـورسـی  

طـرفـداران اخـوان  .  کشته شده انـد 
ـنـجـاه   طی کشمکش بـا ارتـش پ
کلیسای کاپتیکھای مصـررا بـه  
ـتـل   آتش کشیده و تعدادی را به ق

ـــد  ـــده ان ــان ـراخـــوان  .  رس اخـــوان فــ
تظاھراتھای سراسری به طرفـداران  
ـتـظـار   خود داد اما پاسخـی كـه ان

تظاھراتھا بـعـد از  .  داشت نگرفت 
ــانــه،   ــی ــرکــوب وحش ــد روز س ــن چ
ـنـد و امـروز   ـت ـیـل یـاف ـل ـق بشدت ت

ـرچـیـده  .  تقریبا برچیـده شـده انـد  ب
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ساختار و ارگان 
 ھای قدرت سیاسی 

  
 حکومت شورایی

 
دوران معاصر بیـش از ھـر  
زمان بی حقوقی واقعی مـردم  
و ظاھری بودن دخالت آنھا در  
امر حکومت در دمـوکـراسـی  
ھای لیبرالی و پارلمانی را بـه  

جـامـعـه  .  نمایش گذاشته است 
ای که بخواھـد دخـالـت تـوده  
وسیع مردم را در دولـت و در  
تصـویـب و اجــرای قـوانــیـن و  
ســیــاســتــھــا تضــمــیــن کــنــد،  
نمیتواند بر پارلمان و سـیـسـتـم  
دموکراسـی نـیـابـتـی اسـتـوار  

اعــمــال حــاکــمــیــت در  .  بــاشــد 
ســطــوح مــخــتــلــف، از ســطــح  
محلی تا سراسری باید توسـط  
شــوراھــای خــود مــردم انــجــام  
شود که ھمـه ھـم بـه مـثـابـه  
قانونگذار و ھم مجری قـانـون  

ــیـتــریــن  .  عـمــل مــیـکــنـنــد  عـال
ــور   ــی کش ــت ــکــوم ارگــان ح
کنگره سـراسـری نـمـایـنـدگـان  

ھر  . شوراھای مردم خواھد بود 
 ســال عضــو  ١٦ فــرد بــاالی  

صاحب رای شـورای مـحـلـی  
خود محسوب مـیـشـود و حـق  
ــه   ــی ــرای کــل دارد خــود را ب
مقامات و پست ھای شـورای  
محلـی و یـا نـمـایـنـدگـی در  

 .شوراھای باالتر کاندید نماید 
 انحالل ارتش

ارتش و نـیـروھـای مسـلـح  
حرفه ای در جـامـعـه مـوجـود  
جز دار و دسته ھای مسلـح و  
اجیر طبقه حاکم نیستـنـد کـه  
به ھـزیـنـه کـارگـران و مـردم  
زحمتکش برای تـحـت انـقـیـاد  
نگاھداشتن خـود آنـھـا و نـیـز  

پاسداری از منافع اقـتـصـادی  
و بازار داخـلـی بـورژوازی ھـر  
کشــور در مــقــابــل دیــگــری  

علـیـرغـم  .  سازماندھی شده اند 
اینکه طبقه حاکم مـیـکـوشـد  
تحت عناوین مختلف مـاھـیـت  
طــبــقــاتــی و مصــرف واقــعــی  
ارتش خویش را بپـوشـانـد و آن  
را ارگـانـی عـمـومــی و عــام  
المنفعه قلمـداد نـمـایـد، رابـطـه  
تنگاتنگ ارتش ھا با طبقات  
حاکمه و نقش آنھا در حراسـت  
از منافع اربابان جامعـه بـرای  
توده وسیع مردم، نـه فـقـط در  
کشورھای آسیایی و آفریقایی  
و آمریکای التینی که نـقـش  
ـلـیـس در   سرکوبگر ارتـش و پ
آنھا برجسته تـر و عـلـنـی تـر  
ـلـکـه در اروپـا و   بوده است، ب
آمــریــکــای شــمــالــی ھــم کــه  
اسطوره ارتـش غـیـر سـیـاسـی  
رواج بـیـشـتـری داشـتـه اسـت،  

 . کامال قابل مشاھده است 
حزب کمونیست کـارگـری  
ــش و   ــدن ارت ــرچــی ــع ب مــداف
نـیــروھــای مســلــح حــرفــه ای  

 . است 
ارتش و سـپـاه پـاسـداران و  
سایر نیـروھـای مسـلـح حـرفـه  
ای و نیز کلیه سازمـان ھـای  
ـــتـــظـــامـــی و   ــظـــامـــی و ان ن
جاسوسی و اطالعاتی مخفـی  

 . باید منحل گردند 
نیروی میلـیـس شـوراھـای  
مــردم، مــبــتــنــی بــر آمــوزش  
نظـامـی عـمـومـی و شـرکـت  
ھمگانی در وظایف انتـظـامـی  
و دفـاعـی، جـایـگـزیـن ارتـش  
حــرفــه ای و مــافــوق مــردم  

 . میشود 
حزب کمونیست کـارگـری  
بعالوه معتقد است کـه اصـول  

زیر باید در ھرحال و تحـت ھـر  
شرایطی مادام کـه نـیـروھـای  
مسلح وجود دارند بـه اجـرا در  

 : آیند 
لغو اطـاعـت بـی چـون و  
ــاال در   ــن از ب ــی ــائ چــرای پ

ــیــروھــای مســلــح  ھــر فــرد  .  ن
نـظـامــی حــق دارد از اجــرای  
دستوراتی که بـه نـظـر او بـا  
قوانین کشور در تناقض بـاشـد  
ــی و   ــا اصــول انســان ــا ب و ی
وجدانی وی مـغـایـرت داشـتـه  

 . باشد امتناع نماید 
ھـــر کـــس حـــق دارد از  
شرکـت در جـنـگ و یـا ھـر  
فعالیت نظامی که با اصول و  
اعتقادات وی مغایرت داشـتـه  

 . باشد امتناع نماید 
نیروھای انتظامی بایـد در  
حین ماموریت و انجام وظـیـفـه  
انیفورم نـظـامـی خـود را بـتـن  
داشته باشند و اسلحه خـود را  
به نحوی حمل کنند که دیـده  

تشکیـل نـیـروی مسـلـح  . شود 
ــیــفــورم و یــا انــجــام   فــاقــد اون
ماموریت بعنوان پلیس مسـلـح  
. در لباس سیویل ممنوع اسـت 

این حق ھر شھرونـد اسـت کـه  
ــتــوانــد از حضــور نــیــروھــای   ب
انتظـامـی مسـلـح در مـحـیـط  

مـحـل کـار،  ( پیرامونی خـود  
مـطـلـع  )  زیست، تردد و غـیـره 

 . شود 
ــروھـــای   ـــی ــراد عضـــو ن اف
نظامی حق دارند در فـعـالـیـت  
ھای سیاسی شرکت کننـد و  
ــاســی عضــو   در احــزاب ســی

فعالیت احزاب سیاسی،  .  شوند 
اتحادیه ھا و سایر تشکـل ھـا  
در درون نیروھای نظامـی آزاد  

 . است 
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باز و گرم بـه حـمـایـت از بـھـنـام  
ــای   ــق ــر رف ــم زاده و دیــگ ــی ــراھ اب
ــران   ــرویــم كــه كــارگ ــمــان ب ــی ــدان زن
ـنـد   بیشتری پا جلو بگذارند و بـدان
ـرایشـان   كه اگر فـردا مشـكـلـی ب

 ! ایجاد شد، تنھا نخواھند ماند 
بھنام از رنج ھـمـه مـا در آن  

: مـی نـویسـد .  جامعه می گویـد 
ـیـاردھـا پـول مـردم را  "  من نه میل

باال کشیدم، نه چپـاول کـردم، نـه  
دزدی کردم، نه آدم کشـتـه ام و  
نه به حقوق کسـی تـجـاوز کـرده  

ــن  .  ام  مـن خـواھــان ابــتـدایــی تــری
حقوق ھر انسانی بودم که در ایـن  

مــن  .  جـامـعـه زنـدگـی مـیـکــنـد 
ـقـه   مانند بسیاری دیگر از ھم طـب
ای ھایمان بجـرم دفـاع از حـقـوق  

شناخـتـه شـدم و  " مجرم "کارگران  
خـانـواده ام  .  به زندان محکوم شدم 

ـنـد و نـان   محتاج نـان شـب ھسـت
ھـمـه مـا  ."  آورشان در زندان اسـت 

ـفـت   ـل می توانیم چند نفر گـردن ك
ـم   ـری ـب مفتخور در آن جامعه را نام ب
كه اسلحه به كمر بسته، چـنـد تـا  
نوچه دور و برشـان را گـرفـتـه و  
میلیاردھا دالر پـول مـردم را بـاال  
ـراه   كشیده، چپاول و خـوان یـغـمـا ب
انداخته، سـر دسـتـه دزدان اسـت،  

روزی اش را مــدیــون كشــت و  
ـر اسـت،   ـق كشتار معترضیـن بـه ف
دائم كارش تجاوز به ابتدائی تریـن  
حق و حقوق مـردم زحـمـتـكـش و  

ھر كدام از  .  شریف آن جامعه است 
ـری را نـام   ـف ما می توانیم چند ن
ببریم كه بـخـاطـر دفـاع از حـقـوق  
ــن   ــری ــدت ھــمــكــارانــش مــورد شــدی
اجحافات، از زندان و شكنـجـه تـا  
ـرار   اخراج و توھین و بی حرمتی ق

ـم  . گرفته است  ـی ھمه ما مـی دان
ـلـی   كه اگر بـھـنـام ھـم مـثـل خـی
ـیـن مـی   ھای دیگر سرش را پـای
انداخت و به این ھمه بی عدالتـی  
ــتــش   ای كــه ھــمــه مــا از وســع
ـنـائـی مـی كـرد،   باخبریم بی اعت
ھیچ پـاسـدار و شـكـنـجـه گـری  
ـیـد  . حتی اسمش را ھم نـمـی شـن

ـنـده مـا   بھنام ابراھیم زاده اما نمـای
كارگران و صدای كودكانی اسـت  
كه در آن جامعه نه تنھـا كـودكـی  
ـلـكـه از زنـدگـی   شان تباه شده، ب
. كردن صرف ھم محـروم شـده انـد 

بھنام را بخاطر ھمین شـجـاعـتـش  
ـریـن حـمـایـت و   ـیـشـت باید مورد ب

بھنام را بایـد  .  پشتیبانی قرار دھیم 
ـم و   ـی ـن بعنوان رھبر خود بزرگ ك
به دشمنانمان نشان دھیم كه صـدا  
ـم   ـنـھـا نـخـواھـی و نماینده خود را ت

 .گذاشت 
بھنام را از ھـر جـھـتـی بـایـد  

او پـدری اسـت كـه  .  حمایت كـرد 
ھیچگونه جرمـی مـرتـكـب نشـده  

او نه حتی برای سیر كـردن  .  است 
شكم فرزنـدش مـجـبـور شـده نـان  

نه حـتـی بـخـاطـر  .  كسی را بدزد 
حفاظت از خانه اش تصـادفـا بـه  

ـیـك كـرده اسـت  او نـه  .  كسی شـل
ـرتـاب كـفـشـی بـه   حتی فرصت پ
احمدی نژاد و روحانی و حجاریان  
و خامنه ای و بوش را پیـدا كـرده  

او نه حتی در خیابان باعث  .  است 
او را نـه  .  راھبنـدانـی شـده اسـت 

ـر   حتی بخاطر روزه خواری دستگی
بھنـام بـطـور سـاده  "  جرم . " كرده اند 

دفاع از ما كارگران و فرزندان مـا  
او پدری اسـت كـه  !  كارگران است 

ھر پدری قاعدتـا بـایـد دردش را  
مـن  : " مـی نـویسـد .  احساس كند 

دیگر تاب تحمل نگـاه فـرزنـدم را  

ـیـمـارسـتـان  .  ندارم  امروز وقتی به ب
محک می بردمش کـه مـجـددا  
ـری شـود، اضـطـراب سـراسـر   بسـت

نگران بـود  . وجودش را گرفته بود 
که آیا مـن در کـنـارش خـواھـم  
ـنـکـه بـایـد بـه زنـدان   ماند یـا ای

درک  .  بازگردم و تنھایش بگذارم 
این وضعیت برای شماھا که پـدر  

مـن دارم از  .  ھستید سخت نیست 
درد و رنج فرزندم که دارد جـلـوی  
چشمم قـطـره قـطـره آب مـیـشـود  

نگـران وضـعـیـت او  .  نابود میشوم 
در عـیـن حـال نـگـران از  .  ھستـم 

ـرنـگـردم و   اینکه اگر بـه زنـدان ب
ـروھـای   ـی ـم، ن درکنار فرزندم بـمـان
انتظامی به خانه ام میریزند یا در  
کنار بستر فـرزنـدم بـا تـوھـیـن و  
ـقـل ام   ـت اذیت و آزار بـه زنـدان مـن

نامه ھای نیمـا پسـرم  .  می کنند 
و ذبیجه ھـمـسـرم، و نـامـه ھـای  
خودم تـاکـنـون بـاعـث نشـده کـه  

یـا حـداقـل  .  حکم آزادیم را بدھنـد 
تا بھبود حال فرزندم دست از سـرم  

باید سئوال كرد كـه چـرا  ."  بردارند 
ـرنـد؟ آیـا   بھنام را به زندان مـی ب

قتلی از او سر زده است؟ آیا مـال  
بھـنـام  " جرم "كسی را خورده است؟  

بطور بسیار ساده دفاع از حق خـود  
و كارگرانی است كه ھر روزه حـق  
. و حقـوقشـان پـایـمـال مـی شـود 

بـھـنـام دفـاع از كـودكـانـی  "  جـرم " 
ـبـاه   ـر آنـھـا ت است كه زندگی را ب

ـیـمـا، فـرزنـد  .  كرده اند  سالمتـی ن
بھنام را به گرو گـرفـتـه انـد كـه  
بھنام دیگری به خود جرأت نـدھـد  

ـیـمـا را  !  دیگر از این كارھا بكند  ن
پرپر می كنند كه ماھا سرمـان را  

از مـا  " پایین بیاندازیم و در كـار  
ـم "  بھتران  ـی درسـت بـه  .  دخالت نكن

ھمین دلیل كه بـھـنـام را بـخـاطـر  
ارعاب ما اذیت و جـگـر گـوشـه  
ـنـد و در   ـن اش را شكنجه مـی ك
ـیـحـه قـطـره   جلوی چشـم او و ذب
قطره آبش می كنند، باید بـه ایـن  
جنایت اعتراض كرد و به دفـاع از  

 . او برخاست 
 ٢٠١٣  اوت  ٢٥ 

بھنام ابراھیم زاده فریاد ماست، با ھمه توان 
 حمایتش می كنیم

  ١  از صفحه  

 ١٢٣ اطالعیه  
بھنام ابراھیم زاده باید 

 کنار فرزندش باشد
 

 شـھـریـور  ٤   بعد از ظھر امـروز  
 بار دیگر بھنام ابراھیم زاده از  ٩٢ 

رھبران شناخته شده کارگری کـه  
بخاطر بیماری فرزندش نیـمـا کـه  
ـیـمـاری خـطـرنـاک سـرطـان   بـه ب
خونی مبتالست، به مرخصی ای  
کوتاه مدت آمـده بـود، بـه زنـدان  

 .اوین بازگردانده شد 
 

با کارزاری جـھـانـی بـه ایـن  
اقدام جنایتکارانه رژیم اسالمی و  
ـم زاده بـه   ـراھـی بازگرداندن بھنام اب

 .زندان اعتراض کینم 
 

ـم زاده   ـراھـی  سـال  ٥  بھـنـام اب
حکم زندان دارد که سـه سـال آن  

بھنام بخاطـر  .  را سپری کرده است 
ـر   شکنجه ھایـی کـه در زنـدان ب

 درصد شنـوایـی  ٧٥ وی وارد شده  
گوش چپش را از دست داده و از  

امـا  .  ناحیه گردن آسیب دیده است 
به دلیل بیمـاری فـرزنـدش حـتـی  
فرصت رجوع به پزشک و درمـان  

 .  نداشته است 
 

تصمیم ضد بشری و از تـرس  
و وحشــت رژیــم اســالمــی بــرای  
ــھــنـام ابــراھـیــم زاده   ــدن ب بـازگــردان
ـرای فشـار   بخشی از تـالش آن ب
ــن   ــالــی ــع آوردن بــر رھــبــران و ف
کارگری و عـقـب زدن مـبـارزات  

ــری اســت  بــه ایــن اقــدام  .  کــارگ

جنایتکارانه جمھوری اسـالمـی و  
ـم زاده بـه   ـراھـی بازگرداندن بھنام اب
ــیــم  .  زنـدان وســیـعــا اعـتــراض کـن

زبیده حاجی زاده ھمسر بـھـنـام در  
مرداد ماه طی نامه ای  ١٧ تاریخ  

خطاب بـه ھـمـگـان و نـھـادھـای  
ــدوســت در ســراســر جــھــان   انســان
. حمایتی جھانی را استمداد کـرد 

ـرده وسـیـعـا بـه   ـتـی گسـت با حمای
درخواست زبیده حاجی زاده پـاسـخ  
دھیـم و خـواسـتـار آزادی فـوری  
ـم  . بھنام ابراھیم زاده از زنـدان شـوی

نیما بـه  .  بھنام باید فورا آزاد شود 
وجود پدرش نیاز دارد، بھنام بـایـد  
ـیـده   کنار فرزندش و ھـمـسـرش زب

بھنـام بـایـد در عـیـن حـال  .  باشد 
ــجــه   ــحــت درمــان بــرای مــعــال ت

 .بیماریھایش قرار گیرد 

 
جمھوری اسـالمـی کـارگـران  
زندانی و زندانیان سـیـاسـی را بـه  
ـر فشـار و آزار   اشکال مختلف زی

ــدھــد  ــی ــرار م ــه قــطــع  .  ق ــل از جــم
ـیـان، مـمـانـعـت از   مـالقـات زنـدان
ـیـانـی کـه در ھـمـان   درمان زنـدان
ــه   ــھــای رژیــم اســالمــی ب ــدان زن
ـیـدا   ـتـال پ بیماریھـای دشـواری اب
کرده اند، و حتی بـعـضـا تـھـدیـد  
جانی آنان ھمه و ھـمـه از جـمـلـه  
ـرای   ـم اسـالمـی ب شگردھای رژی
ــی و   ــران زنــدان ــر کــارگ فشــار ب

ــت  ــاســی اس ــان ســی ــدانــی ــا  .  زن ب
ھا و    کارزاری جھانی به این فشار 

 .تھدیدات اعتراض کنیم 
 

ــی و   ــدان ھــمــه کــارگــران زن

زندانیـان سـیـاسـی بـایـد فـورا از  
 .زندان آزاد شوند 

 
 كمپین برای آزادی كـارگـران  
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 بھنام ابراھیم زاده دوباره  به زندان اوین بازگردانده شد
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شدن تظاھراتھای طرفداران اخـوان  
و تنگ شدن میـدان عـمـل آنـھـا  
چشم انداز جنگ داخـلـی را تـا  

رونـد  .  حدود زیادی کنار زده است 
محتمل اوضاع مصر این است که  
ارتش طی چند مـاه آتـی قـدرت  
ـروسـه   خود را استحکام بـخـشـد، پ
ــد،   ــانـون اسـاســی جــدی تصـویــب ق
ـتـخـابـات   انتخابات مـجـلـس، و ان
ـرنـامـه   ریاست جمھوری را طبـق ب
قبلی به انـجـام رسـانـد، و دولـت  
مدنی باب طبع خود را سـر کـار  

اما اینکه این دولـت جـدیـد  .  آورد 
چه حال و روزی خواھد داشـت و  
چـقـدر دوام خـواھـد آورد مـعـلـوم  

اوضاع مصر ھنوز بحرانـی  .  نیست 
و سیال است و ھر نوع تغییری در  

 .چشم انداز می باشد 
 

آرایش و تناسب نیروھا 
 در مصر

ـروی   ـی امروز در مصر چھـار ن
ـیــروی   ــاضـافـه ن ــه ب ـت سـازمـانــیـاف
پتانسـیـل مـردم بـازیـگـر صـحـنـه  

ارتش، لیبرالھـا و  :  سیاست ھستند 
ــــوان،   ـرد، اخ ـــ ــــم ــــش ت ـب ـــ ـن ـــ ج
. سوسیالیستھای انقالبی، و مـردم 

ــه   ــایـد ب ــن نــیــروھـا ب ـر ای عـالوه ب
بورژوازی جھانی و مـنـطـقـه ای  
اشاره کرد که یک فاکتور ثابت  
ــه   ــه ب ــالب اســت و بسـت ضـد انــق
ـروی   ـی شرایط، طرف ایـن یـا آن ن

 .ضد انقالب داخلی قرار میگیرد 
بازیگر اصلی صـحـنـه  :  ارتش 

. سیاست مصر امروز ارتـش اسـت 
تانکھا و واحدھای نظامی ارتـش  
ـر   ـیـس ب ـل و نیروھای امنیتـی و پ
میادین و خیابانھای مصـر حـکـم  

دولت موقت شش مـاھـه  .  میرانند 
به ریاست الـعـدلـی و بـا شـرکـت  
ـرخـی از   لیبرالھا و جنش تمرد و ب
نیروھای چپ تحت کنترل ارتـش  

ــمــع  .  اســت  ــع و ق ــا قــل ھــمــراه ب
ـر   نیروھای اخوان، ارتش فضا را ب
ھر گونه اعتراض و تـظـاھـرات و  
ـروی دیـگـری   ـی ابراز وجـود ھـر ن
بویژه نیروھای چپ و آزادیـخـواه  
ــه کــارگـر تــنــگ کــرده   ــق و طــب

یک نمونه از تعرض ارتـش  .  است 
ــوب   ــارگــر ســرک ــه ک ــق ــه طــب ب
اعتصاب کارگرانن فـوالد سـوئـز  

می باشد که ھمزمان با سرکـوب  
در کـنـار  .  اخوان صورت گـرفـت 

نیروھای شرکت کننـده در دولـت  
موقت، بخشھای قابل توجھـی از  

ـریـت  ( مردم   شاید بشود گفت اکـث
ــه  ) مــردم  ــوھــم ب ، از اقشــار مــت

ــداران   ــا طــرف ــش ت ــی ارت دوســت
 .مبارک، نیز با ارتش ھستند 

اخوان الـمـسـلـمـیـن در  :  اخوان 
حال حاضر تحت سـرکـوب شـدیـد  

فراخوانھای تظاھـرات  .  ارتش است 
ـیـه کـودتـای ارتـش از طـرف   عل

سـران  .  اخوان پاسخ نگرفـتـه اسـت 
ـر و   اخوان بطور جـمـعـی دسـتـگـی

امـا نـمـی  .  راھی زندانھا شده انـد 
شود پرونده اخـوان را بسـتـه شـده  

ــقـی کـرد  ـل ـیــرو در حــال  .  ت ایـن ن
ـروی مـخـالـف   ـی حاضر بزرگترین ن
. ارتش و حکومت نظامـی ھسـت 

اگر سیاستـھـای سـرکـوب ارتـش  
ـروھـا ادامـه   ـی علیه اخوان و سایر ن

یابد این احتمال ھست کـه اخـوان  
با بازی کردن کارت مظلـومـیـت،  
و این واقعیت که نیروھای چـپ  

ـنـد،   در حال حاضر ضـعـیـف ھسـت
ـروی مـطـرح   ـی بتواند دوباره یک ن

 .در سیاست مصر باشد 
ــھـا، جـنــبـش تـمــرد، و   ـرال ــب ـی ل
: چپھای شریک در دولت موقـت 

ــا   ــن نــیــروھ ــی ای ــان ــخــش فــوق ب
سرنوشتشان را به سرنـوشـت ارتـش  
گره زده اند و تا اطالع ثـانـوی بـا  
آن خواھند بود، اما بخش تحتانـی  
این نیروھا با ادامه سرکوبھا و بـا  
ــلــی از   ــافــتــن حــداق ــی ــیــت ن ــع واق
ــالب دســت از   ــھــای انــق خــواســت

در  .  حمایت ارتش خواھند کشـیـد 
حال حاضر تـمـام بـخـشـھـای ایـن  
ـرار دارنـد  . نیروھا در کنار ارتش ق

ایستادن این نیروھا در کنار ارتـش  
بخشھای وسیعی از مـردم را بـه  

بـویـژه  .  ارتش متوھـم کـرده اسـت 
نیروھای جنبش تمرد در سـرکـوب  
ـم   ـی ـق طرفداران اخـوان بـطـور مسـت

جی جـی  . شرکت کرده و میکند 

ــکــی از کــادرھــای   ــراھــیــم، ی اب
ـقـالبـی   رھبری سوسیالیستھـای ان
ـقـش   ـقـالب ن که در تمام پروسـه ان

فعال و مـوثـری داشـتـه اسـت در  
مصاحـبـه ای از قشـر فـوقـانـی  
ـبـش تـمـرد بـعـنـوان   ـروھـای جـن نی

 .نیروھای فاشیست نام میبرد 
ـقـالبـی  ـیـسـتـھـای ان : سوسـیـال

ـریـن   سوسیالیستھای انقالبی مھمت
نیروی چپ مصر ھستند کـه در  
تمام مراحل انقـالب از اعـتـصـاب  
ــوط   ــا ســق ــه ت ــمــحــل کــارگــران ال
مورسی نقـش قـابـل تـوجـھـی را  

این نیرو، با وجـود  .  بازی کرده اند 
ــروی   ــی ایــنــكــه از چــپ تــریــن ن

صحنه سیاسـی مصـر بـودنـد، از  
ـرد  ـب : چند ضعف اساسی رنـج مـی

ــت   ــه اس ــوانســت ــکــه نــت اول ایــن
خواستھای فوری و اساسی مـردم  

ـری زن  :  مصر مثل  آزادی زن، براب
ـیـان سـیـاسـی،   و مرد، آزادی زندان
سکوالریسـم، آزادی تشـکـلـھـای  
ـره را   کارگری و اجتماعی و غـی
ـرچـم مـردم   فرموله کـرده و بـه پ

نه تنھـا  .  انقالبی مصر تبدیل کند 
این، بلکه یکی از نیروھایـی بـود  
ـرای   که خواستـار حـکـم اعـدام ب

مبارک بود، یعنی ھنوز خواسـت  
لغو حکـم اعـدام در دسـتـور ایـن  

دوم، این نیرو خـود را  .  نیرو نیست 
بعنوان رھبر انقالب مطـرح نـکـرده  

ـنـاسـب قـوا اجـازه  .  است  حاال یا ت
ـراز وجـودی بـه آن نـداده   چنین اب
. است و یا در ذھنیتش نبوده اسـت 

سوم، در طول فعالیت و مـبـارزات  
خود ھرگز موضع مـحـکـمـی در  
برابر نیروھای اسالمی مثل اخـوان  

غیر از یکسال بعد از بـه  ( نگرفت  
و حـتـی در  ). قدرت رسیدن اخوان 

انتخابات ریاست جمھوری یکسـال  
امـروز  .  پیش از اخوان حمایت کرد 

ـقـالبـی در پـی   سوسیالیستھای ان
ـیـه  "  جبھه انقالبی " ایجاد یک   عـل

ـنـد  . ھم ارتـش و ھـم اخـوان ھسـت
ــیــه ای کــه   ــان ــی ــریــن ب ــبــق آخ ط
ـتـاریـخ   ـقـالبـی ب سوسیالیستھای ان

 آگـوسـت صـادر کـرده اسـت،  ١٥ 
ـیـت   ـل این نیرو در حال حاضر در اق

اما بـا  .  ضعیفی قرار گرفته است 
توجه به سابقه و نفوذی کـه ایـن  
نیرو در بیـن بـخـشـھـای چـپ و  
ــا   ــی و کــارگـران دارد و ب ـقـالب ان
توجه به این واقـعـیـت کـه اقشـار  
مختلف مردم به دشمنی ارتش بـا  
خواستھای خود آگاه خواھند شـد،  
میشود امیدوار بود که بـا اتـخـاذ  
ـیـھـای درسـت و   مواضع و سیاست
انقالبی بتواند انقالب مصـر را از  
تحلیل رفتـن و شـکـسـت نـجـات  

 .دھند 
ـقـالبـی  بـخـش اعـظـم  :  مردم ان

ــا از ســر تــرس از   مــردم مصــر ی
جنگ داخلـی و بـخـطـر افـتـادن  
امنیت، یا از سر توھم به دوسـتـی  
ارتش، یا از سر انتظار و امیـد بـه  
ـروھـای شـرکـت   دولت موقت و نی
ـنـاسـب   کننده در آن، و یا از سـر ت
قوا و تالش برای شکست قطعـی  
اخوان در کنار ارتش قرار گـرفـتـه  

اما اکثریت عظیم اینھا ھمان  .  اند 
ـر و   انسانھایی ھستند کـه از فـق
ـر و سـرکـوب و   ـی بیکاری و تحـق

گی به تنگ آمـده و بـا    بی آینده 

 مروری بر انقالب مصر و درسھای آن 
 )قسمت دوم(برای مردم ایران 

 ١  از صفحه   
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دیکتاتوری مبارك، بـا حـکـومـت  
ــا   ــظــامــی ارتــش، و ب شــورای ن
حکومت اسالمی مورسی درگیـر  

روشـن اسـت  .  شده و نبـرد کـردنـد 
که ارتش و دولت موقـت ذره ای  

ــای   ــھ ــواســت ــان، آزادی،  " از خ ن
ــمـاعــی، و کــرامــت   ــت اجــت عـدال

. را برآورده نـخـواھـد کـرد "  انسانی 
اینکه چقدر طول خـواھـد کشـیـد  
تا تـمـام تـوھـمـات مـردمـی کـه  
امروز پشت ارتش ھستند بریـزد از  
ـر   پیش معلوم نیست و بسته به سـی
تحوالت دارد، اما روشن است کـه  

 .خیلی طول نخواھد کشید 
 

 نغمه ھای شکست طلبان
کم نیستند کسانی که از ھم  
اکنون حکم شکست انقالب مصر  

ثریـا شـھـابـی،  .  را صادر کرده اند 
از رھبران حزب حکمتیست شـاخـه  
ـیـن   کورش مدرسی، شـایـد از اول
کسانی باشد که پرچم شـکـسـت  
ـیـان   انقالب مصر را به این شکل ب

انقالب مصر، مـیـدان  : "کرده است 
ـیـونـی و   ـل التحریره، جـمـعـیـت مـی
میلیونی که جھانی را بـه مـدت  
دو سال محسور قدرت و عـظـمـت  
خود کرده بود، سرانجام پس از دو  
سال، زیر پتک خردکننده توھم و  
ـیـون مصـر، بـه   ـقـالب خودفریبـی ان

!"  زانود درآمـد و شـکـسـت خـورد 

ـرای اعـالم   البته این زوق زدگی ب
ـیـسـت  . شکـسـت امـر تـازه ای ن

ھمان روز بعد از سقوط مـبـارک  
 و بـدسـت  ٢٠١١  فـوریـه  ١١ در  

گرفتن قـدرت تـوسـط طـنـطـاوی  

ـقـالب مصـر را   خیلیھا شکست ان
بـا سـر کـار آمـدن  .  اعالم کردنـد 

ـبـان   مورسی ھم دوباره شکست طل
ـرچـم شـکـسـت   به صف شدند و پ

ـنـد  ـرداشـت حـتـمـا در  .  انقـالب را ب
ـقـالب مصـر   شرایط سختی که ان
در آن گرفتار آمده است اشـخـاص  
ــری نــغــمــه   ــروھــھــای زیــادت و گ
شکست انقـالب را سـر خـواھـنـد  

اما اعالم شکست انقالب در  . داد 
این مرحله چـیـزی جـز شـکـسـت  

ــیــســت  ــبــی ن ــقــالب مصــر  .  طــل ان
تاکنون موانع زیادی را از سـر راه  

ــی   ـل ـی خـود کـنـار زده اسـت و دل
ـیـن نـکـنـد  . نیست که دوباره چـن

ـقـالب در   اگر چه شرایط امروز ان
ـر بسـیـار   ـیـشـت مقایسه با مراحل پ
پیچیده و سخت اسـت، امـا مـردم  

ـنـجـا   مصر تجربیات زیـادی تـا ای
 .کسب کرده اند 

 
 انقالب مصر ادامه دارد

سرنگونی مبارک، یکسال و  
ـرالـھـا،   نیم مبارزه با حـکـومـت ژن
ــارزه بــا حــکــومــت   ــب یــکــســال م
ــای ھــر روزه   مــورســی، نــبــردھ

و بـمـیـدان آوردن  ...  خیابانی، و  
سی میلیون انسان بـه مـیـادیـن و  
خیابانھا ھـمـه نشـان از پـویـائـی،  
سرسختی، عمق، قدرت، و ادامـه  

انقـالب مصـر  .  انقالب مصر دارند 
ــدن بــه   ــی ــرای رس نــان، آزادی،  " ب

ــمـاعــی، و کــرامــت   ــت اجــت عـدال
شـروع شـد و بـمـدت دو  "  انسانی 

سال و نیم بی وقفه ادامه یافت و  
در این مسیر عظیم ترین تظاھـرات  

شـرایـط  .  تاریخ بشر را سازمان داد 
امروز سخت و پیچیده و سـردرگـم  
ـتـه   کننده است امـا کسـی نـگـف
است که شرایط انقـالبـی آسـان و  

ـنـظـر  .  ساده و روشن خـواھـد بـود  ب
من دیری نخواھد پایید که بخـش  
اعظم کسانی کـه امـروز بـه ھـر  
ــی پشــت ارتــش مصــر را   دلــیــل
گرفته اند از آن کـنـار خـواھـنـد  
کشید و جایگاه خود را در صـف  

عـلـت  .  انقالب باز خواھنـد یـافـت 
این است که، ھمانطور که پیشتـر  
گفته شد ارتش و دولت مـوقـت و  
دولت بعد از آن، به ھیچ یـک از  

خواستھای ریشه ای مردم جـواب  
خـاطـره و تـجـربـه  .  نخـواھـنـد داد 

ــــارزات،   ـب ـــ ــــات، م ــــصــــاب ـت اعـــ
ـردھـا ھـنـوز در   ـب کشمکشھا، و ن
ـیـونـھـا   ذھنیت فردی و جمعی میل
. انسان مصری زنـده و داغ اسـت 

ـقـالب مصـر   در مورد اینکه آیا ان
ادامه خواھد یـافـت یـا نـه بـایـد  
ـقـالبـی و   سخنان رباب المھدی، ان
ـقـالب مصـر را   تحلیلگر فـعـال ان
بخاطر آورد کـه دربـاره سـر کـار  
: آمدن مورسی و اخوان مـیـگـفـت 

ما راه خیابان آمدن برای تغییر را  " 
ــه ایــم  ــاد گــرفــت ــدیــم  .  ی اگــر دی

مــورســی و اخــوان پــاســخــگــوی  
ـنـد دوبـاره بـه   خواستھای ما نیست
ـرات   ـی خیابان خواھیـم آمـد و تـعـی

ــم داد  ــی ــقــل بــه  " ( الزم را خــواھ ن
ـم  ).  معـنـی  ـی تـاریـخ دو سـال و ن

انقالب مصـر تـاریـخ بـه خـیـابـان  
ـر دادن اوضـاع بـوده   ـی ـی آمدن و تغ

ـر ایـن اسـت  .  است  احتمال زیـاد ب
شاید  .  که دوباره چنین خواھد بود 

ــا مــردم   ــان بــبــرد ت ــی زم کــم
ـنـد و   پیچیدگی اوضـاع را دریـاب
ازتوھم خود بـه ارتـش و اخـوان و  
ـروھـای ارتـجـاعـی و   لیبرالھا و نی
بورژوازی دیگر خالص شوند، اما  
ـنـکـار صـورت   به احتمـال زیـاد ای

بنابر ایـن مـیـشـود  .  خواھد گرفت 
ـقـالب   گفت و امیدوار بـود کـه ان

 .مصر ادامه دارد 
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ـــون  ١٩٤٠  اوت  ٢١ روز   ـئ ــ ، ل
ـریـن   تروتسكـی، یـكـی از بـزرگـت
ـقـالب روسـیـه در   شخصیتھـای ان

 سالگی و در حـالـی كـه  ٦٠ سن  
در مكزیك در تبعید بـه سـر مـی  
برد، به دست یكی از مأمـوران ك  

 . گ ب به قتل رسید 
ـیـسـتـھـای   بخش اعـظـم كـمـون
ایرانی تروتسكـی را خـوب نـمـی  

این مسئله به نـظـر مـن  .  شناسند 
ـنـكـه چـپ  .  دو دلیل دارد  اول ای

ـر از ھـر جـای   ـیـشـت ایران شایـد ب
دیگر دنیا تحت تأثیر آمـوزه ھـای  
ـنـدگـوھـای تـحـریـف و   مستقیم بل

ـیـن، از كـانـال    دروغ  پراكنـی اسـتـال
ـروتسـكـی  .  حزب توده بود  تصویر ت

از ھمه عكسھای دسته جمعـی و  
ـتـابـی حـذف   نام او از ھر سند و ك

تروتسكـی ای كـه در سـال  .  شد 
ـر  ٢٦ ، در سن  ١٩٠٥   سالگی رھـب

انقالب و مھمترین ابزار آن انقالب،  
. یعنی شورای شھر پتروگراد بـود 

ـیـن از  ١٩١٧ در انقالب   ـن  بعد از ل
ـقـالب، و   اصلی ترین رھبر ایـن ان
ــزار آن،   ــن اب ــری ــت ــر مــھــم ــب ــاز رھ ب

ارتش سـرخ  .  شورای پتروگراد شد 
ـری كـرد و   را سازمان داد و رھـب
ضدانقالب ارتش سفید را شكسـت  

یك چنین شخصیتی نه تنھـا  .  داد 
از اسناد و تاریخ انقالب روسیه بـه  
معنای واقعی كلـمـه حـذف شـد،  
ـیـسـت و   بلكه تصویری ضـدكـمـون
ــالب روســیـه و طــرفــدار   ـق ضـد ان
فاشیسـم از او بـدسـت داده مـی  

ــاب  .  شــد  ــخ حــزب  " در كــت ــاری ت
ــســت   ــی ــحــاد  )  بــلــشــویــك ( كــمــون ات

،  " جماھیر شوروی، دوره مـخـتـصـر 
ـران در دوره   كه در بین چپھای ای

 دست بدست می شـد،  ٥٧ انقالب  
ـروتسـكــی   ـلـمـه از ت حـتـی یـك ك
ـریـن كـار   بعنوان فردی كه كوچكت
مثبتی در زندگـی سـیـاسـی اش  

ھر جـائـی  .  كرده، اشاره نشده است 
كه اسمی از او آورده شده، بعـنـوان  
سردسته یك باند و آدم خرابـكـار و  
. ضد لنین از او نام برده شده اسـت 

ـران ھـم صـادر   ھمین تصویر بـه ای
 !شد 

دلیل دوم ھم شاید ایـن بـاشـد  
ـتـھـایـی كـه   كه احزاب و شـخـصـی

ـیـت  "  تروتسكیسـت " تحت نام   فـعـال
ــگـی از اســالم   ــد جــمـل ـن مـی كــن
ــصــا رژیــم   ــخ ــی و مش ــاس ســی

جمھوری اسـالمـی دفـاع كـرده و  
ایـن خـود بـاعـث ایـن  .  می كنند 

ـر جـوانـی در   می شـود كـه كـمـت
ـبـال   ـتـی نشـان دھـد دن ایران رغـب
ـرود كــه   ـتـی ب شـنـاخـتـن شـخـصـی

دوستان نزدیك و جـان  "  طرفدارانش " 
ـنـد  در  !  بر كف رژیم اسالمی ھسـت

ـریـن   اوایل انقالب شناخـتـه شـده ت
ـران بـابـك   فرد تروتسكیسـت در ای
زھــرایــی بــود كــه مشــاور دولــت  

اسالمی و جناح بنـی صـدر شـده  
ھمه تروتسكیستـھـا ذوق زده  .  بود 

چاوز و دولت او ھستند كه او ھـم  
 .جانی احمدی نژاد بود   رفیق جان 

این اما بی انصـافـی بـه ایـن  
شخصیت بزرگ تاریخ اسـت كـه  
با گروه ھای حاشیه ای شناخـتـه  
ـنـدگـوھـای   ـل شود و یا از طریـق ب

 .استالین سراغ او برویم 
 

 تاریخ انقالب روسیه
در ایـن یـادداشـت مـن قصــد  

ـروتسـكـی را نـدارم  در  .  معرفی ت
ـم مـی خـواھـد   ـلـش دل ـت سالروز ق
كتابی كه به نظر مـن واقـعـا یـك  
شاھكار بی نظیر ھم ادبـی و ھـم  
ـم  : تاریخی اسـت را مـعـرفـی كـن

ــه "  ــالب روســی ــخ انــق ــاری ــن  ".  ت ای
 جلدی را ھـر زمـانـی  ٣ شاھكار  

ـرد، امـا   می شود خواند و لـذت ب
در این دوره و زمانه كـه تـحـوالت  

ـیـا را   ـراضــات دن ـقـالبـی و اعـت ان
فراگرفته اند، خواندن این كتاب و  
ـریـن واقـعـه   درس گرفتن از بزرگت
ــر،   ــب ــت ــقــالب اك ــری، ان ــاریــخ بش ت

ــاتــی اســت  ــی ــه  !  ح ــن كــتــاب ب ای
ـلـب   سئواالت آكتیویستی كه در ق
انقالب است و دنبال جواب درسـت  
ـیـك و سـیـاسـت   ـت برای اتخاذ تـاك
. درست می گـردد را مـی دھـد 

خواننده بـا جـایـگـاه اشـخـاص در  

ــالب، تشــكــل  ــای    رھــبــری انــق ھ
ــالبــی، حــزب رھــبــر انــقــالب،   انــق
ــســه ھــای احــتــمــالــی ضــد   دســی
انقالب و غیره و غیره آشـنـا مـی  

ـتـدای  .  شود  تروتسكی در ھمان اب
ــل   ــاب مــی گــویــد كــه مــث ــت ك
ژورنالیستھـای دروغـیـن مـدعـی  

ـیـسـت " بی طرفی "  . ، بـی طـرف ن
تروتسكی خـود  . درست می گوید 

از ھمان روز ورود بـه روسـیـه در  
ماه مـه، لـحـظـه بـه لـحـظـه ایـن  

 . انقالب را رھبری می كند 
تروتسكی تصویری جـامـع از  
ـقـالب بـه   شرایط روسیه قبل از ان
خواننـده مـی دھـد كـه چـگـونـه  
ــه نـوعــی   ھـمـیـن شـرایـط خـود ب
ــجــاری   ــت انــف ــه حــال ــه را ب روسـی

ــود  ــده ب ــه در  .  رســان مــردم روســی
ـیـام زدنـد كـه   شرایطی دست به ق

 میلیون نفر از جوانـان ایـن  ١٥ تزار  
كشور را بـه سـربـازی گـرفـتـه و  

بخش اعظمشـان را اعـزام جـبـھـه  
از ایـن  .  ھای جـنـگ كـرده بـود 

ــیـون نــفــر  ٢ تـعــداد،   ــل  و نــیــم مــی
جانشان را در جبھـه ھـا از دسـت  
ـر   دادند و ھمان تعداد ھـم یـا اسـی
جنگی شده و یا در ایـن جـنـگ  

فقر بـی حـد و  .  معلول شده بودند 
ــه را   ــه روســی ــع ــام ــی ج ــاب حس

ـراضـات بـه  .  فـراگـرفـتـه بـود  اعـت
كمبود نان و سـوخـت در سـرمـای  

ــاد   ــع ــه ھــر روز اب ســوزان روســی
ـنـد  ـت . وسیعتری به خود می گـرف

تروتسكی اما صرف ایـن شـرایـط  
ـقـالب   ـرای ان فقر و فـالكـت را ب

در پیشگفتار بـه  .  كافی نمی داند 
ــویســد  ــد دو و ســه مــی ن : جــل

ـنـھـایـی  "  محرومیتھای صرف به ت
ـیـام   برای برانگیـخـتـن مـردم بـه ق

ـیـن بـود،  .  كافی نیـسـت  اگـر چـن
ـیـام مـی   توده ھـا ھـمـیـشـه در ق

ـیـام الزم  .  بودند  برای در گرفتن ق
ـم قـطـعـا   است كه ورشكستی رژی
برمال شود و محرومیتھا را تحمـل  

ــر ســازد  ــر آن،  .  نــاپــذی و عــالوه ب
شرایط و اندیشه ھای جدیـد بـایـد  
ـرای   چشم انداز انقالبی تازه ای ب

آنگاه ھمان تـوده  .  توده ھا باز كنند 
ھا به خاطر اھداف ارجمنـدی كـه  
ـیـش   آن اندیشه ھـای جـدیـد در پ
نھاده است، نشان خواھنـد داد كـه  
ـتـھـای دو   تاب تـحـمـل مـحـرومـی

." چندان و سه چندان را نیز دارنـد 
ـلـه اسـت   و برای توضیح این مسـئ
ـقـالب،   ـر ان كه جایگاه حـزب رھـب
ـیـویسـتـھـای   ـت لنین و رھبران و آك
حاضر در خیابانھا، كارخانه ھـا و  
ـروگـراد   ـت مھمتر در شورای شھر پ

 .را نشان می دھد 
ــالب  " بــا خــوانــدن   ــق تــاریــخ ان

، خواننده با لنین بھتر آشـنـا  " روسیه 
فرق لنین را بـا دیـگـر  .  می شود 

رھبران حزب بلشویك متوجه مـی  
تیزبینی این رھبر استـوار را  .  شود 

بھتر متوجه می شود و قـدر ایـن  
ــر مــی دانــد  ــت . اســتــواری را بــھ

ـلـشـویـك   نزدیكی رھبـری حـزب ب
بـا  )  قبل از ورود لنین به روسـیـه ( 

ـنـد و ھـمـه   ـی منشویكھا را می ب
ـروتسـكـی بـا فـاكـت و   اینھا را ت

ـنـده  .  شواھد نشان مـی دھـد  خـوان
منشویكھا و سوسیال رولوسیونرھـا  

ـروتسـكـی  .  را بھتر می شـنـاسـد  ت
این واقعیت را نشان می دھد كـه  
ـر،   ـب ـت در بین دو انقالب فوریه و اك
ـــال   ـی ـــی ســـوســ ـت ـــن ھـــمـــدســ ای
ـرھـا و مـنـشـویـكـھـا در   رولوسیون
ـروگـراد بـا كـادتـھـا و   ـت شورای پ
ــتـھــای   دیـگــر احــزاب و شـخــصـی
بورژوا در دولـت مـوقـت بـود كـه  
ـر كـرد  . مشكالت مملكت را زیادت

می گوید كه اگر با سـرنـگـونـی  
تزار در فوریه دولت موقـت اعـالم  
ــان   ــس مــی كــرد، امــك ــش ب آت
اجتناب از مشـكـالت بـعـدی كـه  
مردم روسیه با آن دست به گریبـان  

 .شدند، بسیار محتمل بود 
ـرخـورد آن   ـیـسـتـی كـه ب كمـون
موقع رھبرانی چـون كـامـنـوف و  
استالین به دولت موقت و غیره را  
از زبان تاریخنویسان رسمی اتحـاد  
ـر شـوروی خـوانـده اسـت،   جمـاھـی

" تزھـای آوریـل " نمی تواند اھمیت  
" تزھای آوریـل . " لنین را درك كند 

عمدتا در شرایطی نوشته و ارائـه  
می شوند كه بخش عـظـیـمـی از  
رھبران حزب بلشویك سیاستـھـایـی  
مثل سیاستھای منشویكھا اتخـاذ  
كرده بودند و تروتسكی ایـن را بـا  
جدال سیاسی لنین در درون خـود  

در  .  حزب بلشویك نشان می دھـد 
ــران   ــی ــردب ــھــای س ــث ــح ــرات و ب ــظ ن
نشریات حزب بلشـویـك پـی مـی  
گیرد و تالش لنین برای راه نشـان  

 .دادن ھركولی را نشان می دھد 

 در سالگرد قتل تروتسكی، معرفی یك شاھكار
 ناصر اصغری 
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ــط شــكــل   تــروتســكــی شــرای
ـقـالب،   ـریـن ارگـان ان گیری مھمت
شورای شھر پتروگراد را تـوضـیـح  

ــن  .  مـی دھــد  كشــمــكــشـھــای بــی
نمایندگـان در ایـن شـورا كـه بـه  
مرور زمان بلشـویـكـھـا و نـظـرات  
ـتـی   ـری لنین از اقلیتی مطلق به اكث
مطلق شیفـت كـردنـد را بـه دقـت  

قدرت دوگـانـه  .  توضیح می دھد 
ــزی   ـی را ھـم بـا ھـمــان دقـت و ت

یك نـكـتـه كـه  .  توضیح می دھد 
در این كتاب برجسته است، تیـزی  

ـیـن اسـت  ـن ـیـن  .  و ھوشیـاری ل ـن ل
حتی آنجا كه در كـنـگـره حـزبـی  
ــا   ــك رأی مــی آورد ب ــط ی فــق
حوصله نـظـرش را تـوضـیـح مـی  

زمـانـی  ( دھد و بـه مـرور زمـان  
آن موضع را مـوضـع  )  نسبتا كوتاه 

ـنـد  بـا اتـخـاذ  .  كل حـزب مـی ك
ـیـن حـزب   سیاستھای درست، فعال
سوسیال دمكرات را كه سالھـاسـت  
دیگر از فعالیت حزبی و گاھا از  
سیاست ھم كناره گرفتـه انـد، بـه  
ــن حـذب مــی   ـی ــھــای لــن ــاسـت سـی

 . شوند 
ــا خــودداری از   تــروتســكــی ب
نوشـتـن مـوارد حـاشـیـه ای، ھـر  
فصل كتاب را بـه یـك واقـعـه و  
ـقـالب   جدال و شرایط مھمی كه ان
باید از آن عبور مـی كـرد تـا بـه  

ـرسـد، اخـتـصـاص   ھدف خـودش ب
ــد  بــرای تــروتســكــی،  .  مــی دھ

راسپوتین صـرفـا یـك شـخـصـیـت  
ـیـسـت كـه   مست و خوشـگـذران ن
مطبوعات نیمه لیبرال روس دربـاره  
رابطه نامشروع وی با تزارینـا پـچ  

ـیـسـتـی سـر داده انـد،   پچ ژورنـال
ـتـی اسـت در مـتـن   بلكه شخصـی

او در ھمیـن  .  منتھی به آن انقالب 
رابطه ایده بركنار كـردن تـزار بـدون  

ــا و در   ــوده ھ ــت ت ــال ــاخ  " دخ ك
انـدیشـه  " تحت عـنـوان  "  پادشاھی 

بـه دقـت تـوضـیـح  "  انقالب كاخی 
می دھد و چرا این ایـده عـمـلـی  

 . نشد 
" تاریخ انقالب روسـیـه " خواندن  

نه تنھا به خود من كمـك كـرد تـا  
ـلـشـویـكـھـا،   انقالب روسیه، لنین، ب
ـره   منشویكھا و دولت موقت و غـی
ـران   را بھتر بشناسم، بلكه چـپ ای

با خواندن ایـن  .  را ھم بھتر بشناسم 
كتاب خواننـده بـه جـایـگـاه مـتـد  
تروتسكی و لنین به خـود مـقـولـه  

 . انقالب عمیقتر پی می برد 
ـتـابـی  "  تاریخ انقالب روسیـه "  ك

ـتـابـھـایـی   است در سطح بھتریـن ك
. كه تـاکـنـون نـوشـتـه شـده اسـت 

ـتـال " كتابی است در سـطـح   ـی " كـاپ
ـریـن  .  ماركس  ایزك دویچر كه بـھـت

ـروتسـكـی را   ـئـون ت ـیـوگـرافـی ل ب

ـقـالب  " نوشته است درباره   تـایـخ ان
می گوید كـه بـدون شـك  "  روسیه 

یكی از بھترین كتابھایی است كـه  
در اروپا در قرن بیست نوشته شـده  

ـقـالب روسـیـه " اما  .  است  " تاریخ ان
ـنـده را مـثـل   ھم می تـوانـد خـوان

از نـظـر حـجـم قـطـور آن  " كاپیتال " 
بترساند، منتھا ھر سطـر آن ارزش  

 .خواندن و تعمق روی آن را دارد 
این شاھكار تاریخـی و ادبـی  

 توسـط سـعـیـد  ١٣٦٠ در آبان سال  
باستانی و انتـشـارات فـانـوس بـه  
. فارسی ھم ترجمه و منتـشـر شـد 

ـرنـت   ـت نسخه پی دی اف آن در این
ــرســی اســت  ــت ــم قــابــل دس در  .  ھ

ترجمه فارسی آن گرچه جاھـایـی  
بیدقتی ھایی دیده می شود، امـا  
در كل ترجـمـه ای خـوب و روان  

من خواندن این شاھـكـار را  .  است 
ـم كـه   ـن به ھر كسی توصیه می ك
ـنـد در تـمـام عـمـرش   فكر می ك

 . فقط وقت دارد دو كتاب بخواند 
 ٢٠١٣  اوت  ٢٢ 

 

 ! کارگر٢٨٠٠زنجان و بیکارسازی " ایران ترانسفو" خطر تعطیلی 
  

 ٢٨٠٠در زنجان وبه تبع آن بـیـکـارسـازی بـیـش از "  ایران ترانسفو "  از اوایل مرداد ماه امسال خبرھایی مبنی بر احتمال تعطیلی کارخانه 
صاحبان کارخانه و کارفرمایان دلیل این امر را عدم پرداخت بدھی ھای وزرات نیرو بـه .  کارگر در رسانه ھای حکومتی منتشر شده است

تولیدات این کـارخـانـه .   میلیارد تومان می باشد٨٠نیرو به این کارخانه از قرار معلوم  میزان بدھی ھای  وزرات . این کارخانه اعالم کرده اند
 .به سفارش وزرات نیرو که انحصارنصب ترانس ھای برق در ایران را در دست دارد، صورت میگیرد

صاحبان کارخانه ادعا می کنند که درخواستھایشان از وزارت نیرو برای پرداخت بدھی ھایش به این کارخانه به نتیجه ای نـرسـیـده و ایـن 
اینکه وزارت نیرو بدھی ھایش به صاحبان این کارخانه را پـرداخـت بـکـنـد یـا نـکـنـد، .  را برای کارخانه بوجود آورده است"  مشکالتی" امر 

 .فرقی در این واقعیت نمی دھد که تعطیلی این کارخانه بیکاری بیش از دو ھزار کارگررا به دنبال خواھد داشت
بـحـران " سیاست دولت، کارفرمایان و صاحبان کارخانه ھا در طول دو دھه گذشته، توجیه بی شرمانه بیکارسازیھای گسـتـرده، بـا اسـم رمـز

ھـزار این ھمان سیاست نخ نمایی است که بر اساس آن در دوره ھشت ساله دولت احمدی نژاد صدھا .  بوده است.."  بدھی، کمبود نقدینگی و
 .در این میان سرمایه داران و صاحبان کارخانه ھا میلیاردھا تومان از قبل ھمین بیکارسازیھای گسترده به جیب زده اند. کارگر را اخراج کرده اند

داشتن کار بـا دسـتـمـزد کـافـی بـرای .  امنیت شغلی حق کارگران است.  طلبھا و بدھیھای کارفرمایان و دولتشان ربطی به کارگران ندارد
سیاست اخراج و بیکارسازیھای گسترده حکومت اسالمی سرمایـه داران، از جـمـلـه خـطـر بـیـکـاری .  یک زندگی مرفه حق کارگران است

باید با تشکیل مجمـع عـمـومـی .  را باید با اعتصاب و اعتراض و مبارزه برعلیه این سیاستھا به شکست کشاندکارگران در ایران ترانفسوی زنجان 
باید با سالح اعتصاب و تجمع و اعتراض در مـقـابـل نـھـادھـای دولـتـی امـنـیـت .  کارگران در مورد راھھای مقابله با این سیاستھا چاره جویی کرد

 .شغلی را به کارفرمایان و دولتشان تحمیل کرد
 !معیشت، منزلت حق مسلم کارگران است

 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١٣ اگوست ٢٤، ١٣٩٢ شھریور ٢
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طرح اخراج صدھا ھزار 
کارگر افغانستانی توسط 

 جمھوری اسالمی 
 

اوایل ھفته گـذشـتـه مسـئـول  
امور اتباع خارجی وزارت کشـور  

 شـھـریـور  ١٥ رژیم اعالم کرد که  
ماه امسال آخرین مـھـلـت اقـامـت  
صدھا ھزار مـھـاجـر افـغـانـی در  

مقام حـکـومـتـی  .  ایران می باشد 
ـر   ادعا کرد که بازگشت افغانھا ب

ـران،  (  اساس توافق چھارجانبـه   ای
) کمیساریا، افغانستان و پاکستان 

بازگشت داوطلبانه  "  وتحت عنوان  
ــدگــان  ــاھــن ــشــود "  پــن ــی ــر  .  اجــرا م ب

  ١٥ اساس قانون اگرافغانی ھا تا  
ــد،   ــن ــكـن ـران را تــرك ن شـھــریـور ای
ـرای ھـر روز حضـور   بازداشت و ب

 ھـزار تـومـان  ٣٠ در ایران روزانـه  
 .جریمه می شوند 

جمھوری اسـالمـی در تـالش  
است صدھا ھزار مھاجـر افـغـانـی  
ــراف حــکــومــت   ــت ــه اع را کــه ب
ـیـش از   اکثرشان کارگر بـوده و ب
سه دھه در ایران کـار و زنـدگـی  
ـران اخـراج نـمـایـد  . کرده اند، از ای

البته این سیاست جدید رژیم نبـوده  
و جـمـھـوری اسـالمـی بـویـژه در  
ــعــد از   ــه، ب یــک دھــه گــذشــت
ـبـان بـا   سرنگونی حـکـومـت طـال
ــل طــرح   ھــمــکــاری ســازمــان مــل
اخراج صدھا ھزار مھاجر افـغـانـی  

در مورد  .  را به اجرا گذاشته است 
ــیــونــی   ــل ــت مــی ــی ــت جــمــع ــی وضــع
ـران بـایـد   مھاجرین افغانی مقیم ای
کمی به عقب برگشت و وضعیت  
ـیـونـی، آوارگـی   ـل این جمعیت مـی
شان، آمدن به ایران، مشـکـالت و  
موانع و سـیـاسـتـھـای  افـغـانـی  
. ستیزی حکومت را، توضیـح داد 

ــم اســت و آن   یـک نـکــتـه مسـل
ـر از   اینکه کارگران افغانی بیشـت
ـرب   ـر ضــ ــ ـر زی ـــگــ ـر دوره دی ھــ
ـری،   ـــھـــای ضـــدکـــاگــ ـت ـــاســ ســی

راسیستی و نژادپرستانه جمـھـوری  
ـنـجـا سـعـی  .  اسالمی قراردارند  ای

میشود سابقه و تاریخـچـه حضـور  
ـران،   کارگران مھاجر افغـانـی درای
دالیل مھاجرت و وضعـیـت امـروز  

سیاستھای افغـانـی  .  این جمعیت  
 .ستیزی پرداخته شود 

 
جنگ در افـغـانسـتـان و  * 

 آوارگی میلیونی مردم 
ــاد   افـعـانســتـان در دھـه ھشـت
ــه   مـیـالدی قـرن گــذشـتـه صـحـن
رویارویی دوقطب  شـرق و غـرب  
برای گسترش سیطره نفودشـان در  

شـوروی سـابـق بـه  .  منطـقـه بـود 
افغانستان حمله کـرده و آمـریـکـا  
دار و دســتــه ھــای مــجــاھــد را  

جنگی خانمان برانداز  .  مسلح کرد 
ـریـن و ضـد   با شرکت ارتجاعی ت
ــانــات   ــرھــا و جــری ــرن نــی بشــری ت
تروریست اسالمی و غـرب شـروع  
ـیـش از سـه دھـه اسـت   شد که ب

ـر از مـردم  . ادامه دارد  میلیونھا نف
افغانستان برای فـرار ازجـنـگ و  
ـرای   کشتار طرف ھای درگیر و ب
زنده ماندن ایـن کشـور را تـرک  

ـیـن  . کردند  ـران و پـاکسـتـان اول ای
تـحـت  .  مقصـد مـھـاجـریـن بـودنـد 

فشارھای قدرت ھـای آن مـوقـع  
وبویـژه آمـریـکـا وسـازمـان مـلـل،  
جمھوری اسـالمـی مـجـبـور شـد  
ـرای ورود مـھـاجـریـن   مرزھـا را ب

ــد  ــای ــم ــارن ــی ب ــان ــزمــان  .  افــغ ــم ھ
جمھوری اسالمی مشغول جنـگ  

اولین سیاسـتـی  .  با رژیم عراق بود 
ــریــن   کــه رژیــم در مــورد مــھــاج
ـرفـــت    افـــغـــانـــی بـــه کـــار گــ
ــح   ــی ــل ــخــشــا تس ــدھــی وب ســازمــان
اجباری اینھا و اعـزام بـه جـبـھـه  
ـران و   ھای جنـگ ارتـجـاعـی ای

ـقـال مـراکـز  . عراق بود  ھمزمان انت
ــن   ــای ای ــھ اســکــان و اردوگــاھ
جمعیت از استـانـھـای خـراسـان و  
سیستان  و کرمان به  نـزدیـکـی  

ــگــی بـود  ــاطــق جــن رژیــم از  .  مـن

نیروی کار رایگان این مـھـاجـریـن  
ــه   بــرای ســر و ســامــان دادن ب
ـفـاده   امورات جنگی وسیعترین است

استفاده از مـھـاجـریـن  . ھا را کرد 
در مــنـاطــق مــیـن گـذاری شــده  
ـرای   ـرب ـف جنگی، اعزام دھھا ھزار ن
سنگرسازی، جاده سازی، تـامـیـن  
ـم   تدارکات نیروھای نـظـامـی رژی

از جمله سیاستھای جمـھـوری  .. و 
آن  .  اسالمی در دھه اول ش بـود 

 بـخـش  ٦٠ موقع بـویـژه در دھـه  
ـتـصـاد   اعظم ایـن جـمـعـیـت در اق
ـم   ــ ـــگ رژی ـن ــ ـــگـــی و ج ـن ــ ج

ـیـن  .  سازماندھی شدند  ھمزمان اول
قوانین و مقررات ویـژه مـھـاجـریـن  
افغانی توسط حکومت تصویب و  

ـتـجـه ایـن  .  به اجرا گذاشته شد  ـی ن
شده که ھزاران نفر در جبھه ھـای  
. جنگ ارتجاعی کشـتـه شـدنـد 

دھـھـا ھـزار خـانـواده و کــودک  
قربـانـی جـنـگ و سـیـاسـتـھـای  

 .جنگی حکومت شدند 
 
جنگ دار و دستـه ھـای  * 

تروریست اسالمی در افغانستان  
 وسیاستھای رژیم و آمریکا 

با گسترش جنگ دارو دستـه  
ای تــروریســت اســالمــی مــورد  
حمایت آمریکا و بر علیه شـوروی  
ـیـز   سـابـق، جـمـھـوری اسـالمـی ن
توسط غرب و برعلیه سیاستـھـای  
شوروی سـابـق، وارد جـنـگ در  

ـری  .  افغانستان شد  در واقع ھیـسـت
ضد کمونیستی ھمه جـریـانـات و  
ــای تــروریســت   ــه ھ دار و دســت
ــی ضــد   ــوی ــس ــم ــی و ھ ــالم اس
کمونیستی آمریکا و غرب، یک  
اتحاد جھانی بر علیه شـوروی را  

پـازل  .  در افـغـانسـتـان شـکـل داد 
جنگ تروریستھاآن موقع در دھـه  
ھشتاد میالدی قـرن گـذشـتـه بـا  
ورود جمھوری اسالمی، پاکستـان  
به جبھه آمریکا برعلیـه شـوروی،  

ــل شـد  ــن زمــان  .  تـکــمــی در ھــمــی
ــول   ــغ ــی مش ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
ـران بـا   ـقـالب مـردم ای سـرکـوب ان
چراغ سـبـز آمـریـکـا وبـه خـاطـر  

در  .  بـه غــرب شـد "  خـدمــاتــش  " 
تقسیم کار جدید جـھـانـی اردوی  
ــرخــورد بــه مــوضــوع   ــرب در ب غ
جنگ در افغانسـتـان، جـمـھـوری  
ـبـدیـل   اسالمی در کنار آمریکـا ت
به دومین عامل مھم در ھدایت و  

شرکت در جنگ برعلیه شـوروی  
آمریکا و غرب  .  در افغانستان شد 

کمک ھای زیادی به جمھـوری  
 .اسالمی در این مورد ارائه داد 

ھمزمان با این سـیـاسـت ضـد  
انسانی، جـمـھـوری اسـالمـی در  
ــا غـرب و آمــریـکــا   ھـمـکــاری ب
سیاست مسلح کردن افـغـانـی ھـا  
ــی   ــدھ ــان ــیــم ایــران و ســازم مــق
کردنشـان در دار و دسـتـه ھـای  
ارتجاعی اسالمـی ھـوادارخـود و  
. آمریکـا را در دسـتـور گـذاشـت 

ــانــھــای   ــت ــن کــار در اس بــرای ای
خراسان مـراکـز آمـوزش نـظـامـی  
ـر   برای اعـزام بـه افـغـانسـتـان دای

در این مراکز دار و دسـتـه  .  کرد 
ھای تروریست اسالمی دست بـاال  
را داشته و خانه و زندگی صـدھـا  
ھزار مھاجر افغانی را به گروگان  

ـنـد  سـیـاسـت ایـن جـانـوران  .  گرفت
ـران،   اسالمی و شرط مانـدن در ای

، در افـغـانسـتـان  " جھاد  "  رفتن به  
ــود  ــوری اســالمــی ھــم  .  ب ــمــھ ج

ــاســت و در   ــن سـی ھـمــگــام بـا ای
حمایت از تروریست ھای اسالمی  
ھوادارش، اداره اردوگاھـھـا را بـه  

ـیـجـه  .  این دار و دستـه ھـا داد  ـت ن
این سیاست به رسمیـت شـنـاخـتـن  
ــه ھــای   دولـت ســایـه دار و دسـت
ـروریســت اســالمــی   رنـگــارنــگ ت
مورد حمایت آمریکا و جـمـھـوری  
ــود  . اســالمــی در داخــل ایــران ب

سیاستی که زندگی این جمعـیـت  
ـم   ـبـدیـل بـه جـھـن ـیـونـی را ت ـل می

 .اسالمی در ایران کرد 
 
پایان جنگ ایران وعراق و  * 

: خروج شـوروی از افـغـانسـتـان 
 تعرضات رژیم افزایش می یابد 

 
ـران و عـراق   با پایان جنگ ای
و خروج شوروی از افـغـانسـتـان و  
ــاشــی دیــوار   ــروپ در ادامــه اش ف
ــار   ــان دچ ــھ ــن، اوضــاع ج بــرلــی
ـرو تـحـوالت شـد  ـی ـی . بزرگترین تـغ

دوره ای که  زنـده یـاد مـنـصـور  
ـیـن نـظـم   حکمت  دوره طلوع خـون

در افغانسـتـان  .  نوین جھانی نامید 
دار و دسته ھـای مـورد حـمـایـت  
غرب و جـمـھـوری اسـالمـی بـه  

ـران،  .  قدرت رسـیـدنـد  آن مـوقـع ای
پاکستان سازمان ملل اواخـر دھـه  

ـرای  ٨٠   میالدی قـرن گـذشـتـه ب

بازگشت داوطلبـان  "  اولین بار طرح 
مھاجرین را تصویـب و اجـرایـش  " 

ــد  ھــمــزمــان وزرات  .  راآغــاز کــردن
ــه ھــمــراه نــیــروی   کشــور، کــار ب
انتظـامـی مشـغـول اجـرای طـرح  
ـریـن سـرکـوب   اخراج با وحشیانه ت

دھھا طرح وقانون ضـدن  .  ھا شدند 
ـرای ایـجـاد مـحـدودیـت   انسانی ب
ــل   ــدگـی، تـحــصـی ـرای کــارو زن ب
میلیونھا کارگر افغانـی تصـویـب  

ـریـن  .  و به اجرا گذاشته شد  مھـمـت
ـیـن ضـد انسـانـی   محورھای قـوان
ـرخـورد بـه   جمھوری اسالمی در ب
جمعیت میلیونی کارگران مھـاجـر  

 .به شرح زیر بود 
 

اخراج صدھا ھزار کارگر  *  
شاغل در رشته ھای راه سازی،  
ساختمان، کشاورزی،کورپزخانه  

 ھا، شھرداریھا، 
ممنوعیت اشتغال بـه کـار  *  

ـر اسـاس  .  کارگران افغانستـانـی  ب
ـری   ـــون ضـــد کـــارگــ ـــن قـــان ای
ــه   ــانــی کــه اقــدام ب کــارفــرمــای
استخدام کـارگـران کـرده بـاشـنـد  

وزارت کار از  .  جریمه خواھند شد 
ھمه اداره جات تابعش، شھرداریھـا  
خواست که به اشتـغـال کـارگـران  

 . افغانی پایان بدھند 
" طرح آمـایـش حـکـومـت * " 

طرحی که مقامات حکومتی آن  
پاکساری محیط ھـای کـار  " را  

ـر قـانـونـی  " از وجود کارگران غـی
. نامیدند، بـه اجـرا گـذاشـتـه شـد 

ـری، سـرکـوب و   اخراج و دستـگـی
ـتـظـار   زندان وبـخـشـا اعـدام در ان
ــن   ـر ای ـراب ــود کـه در ب کسـانـی ب

 .سیاست ھا مقاومت می کردند 
تصویب قوانین مـمـنـوعـیـت  * 

خرید و فـروش خـانـه، امـالک،  
ـقـول   دارایی ھای منقول و غیر من
. به کارگران و مھاجرین افـغـانـی 

مصادره خانه ھا و بـخـشـا مـحـل  
ھای کسب و کار در شھر ھـای  
ــانـھـای خـراســان،   بـزرگ در اسـت

 کرمان، تھران، مرکزی، 
ــعــرضــات   *   ــن ت ــار ای در کـن

ـــاد   ـــج ـرح ای ــ ـــا و  " ط ـــھ ـــدان زن
،  " ندامتگاھھای ویژه افغـانـی ھـا 

ـیـغـات راسـیـسـتـی و   ـل به ھمراه تب
نژاد پرستانه اسالمیستی و ایرانـی  

ـیـه مـھـاجـریـن افـغـانـی  بـه  .  برعل
اعتراف وزارت کشور رژیم جـمـعـا  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ــاطــق  ٢٣  ــا در مــن ــدان، عــمـدت  زن
ــری، بــه دور از شــھــرھــای   کــوی

ـر بـه  .  بزرگ وجود دارد  ـف ھزاران ن
اتھامـات واھـی خـریـد و فـروش  

 .مواد مخدر در زندانھا ھستند 
سازمـانـدھـی اعـدامـھـای  *  

ـر شـده  :  گسترده مھاجرین دستـگـی
ھزاران نفر تا به امرو بویـژه در دو  
دھه گـذشـتـه تـوسـط جـمـھـوری  
ـــد  ـــده ان ـــی اعـــدام ش . اســـالم

ـراضـــات خـــانـــواده ھـــا و   ــ ـت اعــ
بازماندگان  به جمھوری اسالمـی  

 .وبر علیه اعدام ھا ادامه دارد 
 مـورد  ١٣ صدور بیـش از  *  

ـرسـتـانـه   قوانین راسیستی و نژاد پ
ـیــبـل  ـردد در  :  از ق مــمـنـوعــیـت ت

اماکن عمومی، ممنوعـیـت ورود  
ــه ھــا،   ــابــخــان ــارکــھــا، کــت بــه پ
ممنوعیت تحصـیـل، مـمـنـوعـیـت  
ورود کودکان به مھد کـودکـھـا،  
ـرانـی بـا   ممنوعیت ازدواج زنـان ای
مھاجریـن افـغـانـی، مـمـنـوعـیـت  
ـفـاده از چـنـدغـاز امـکـانـات   است

 پزشکی، 
ــرح  *   ــه اجــرا گــذاشــتــن ط ب
بـخـوان  "  مـھـمـانشـھـرھـا  "  ایجاد  

اردوگاھھای اجباری در مـنـاطـق  
مرزی خـراسـان، سـیـسـتـان، طـرح  
ـقـال بـه   ـت جمع آوری از شھرھا و ان

ھـمـکـاری سـازمـان  .  اردوگـاھـھـا 
ملل با طرح ھـای ضـد انسـانـی  
ـری و   رژیم در سرکوب و دستـگـی

 .اعزام به اردوگاھھای اجباری 
زد وبند دولت دار و دسـتـه  * 

ـقـدرت رسـیـده در   ھای اسالمی ب
ـرای    ـم بــ ــ ـــا رژی ـــان ب ـت افـــغـــانســ
سازماندھی اخـراج ھـای صـدھـا  

ـری  ـف ایـجـاد اروگـاھـھـای  .  ھزار ن
ویـژه  اخــراج بـه افــغـانسـتـان در  

 .مناطق مرزی 
ـررات بـا   تمام این قوانین و مـق
توافق سازمان ملل، دولت فـعـلـی  

 .افغانستان صورت گرفت 
 

  ١١ قدرت گیری طالبان،  * 
مـھـاجـریـن  سپتامر و وضـعـیـت  

 افغانی 
در ادامه جنگ دار و درسـتـه  
ھای تررویست اسالمی، غـرب و  
ـبـان را روی  کـار   پاکستان طـال

ـریـت و  . آوردند  ـرب رژیم طالبان بـا ب
ـربـه سـرکـوب   وحشیگریھای بیشـت

دوبـاره  .  مردم و بویژه زنان پرداخـت 

ـبـان اوج   ـرورطـال فرار از حکومت ت
آمریکا و غرب به اعـمـال  .  گرفت 

ــران را   ــم ای ــران، رژی فشــار بــه ای
متقاعد کردند که فعال اخراج ھـا  
ــاطــق   ــن ــرده و در م را تــوقــف ک
مرزی به افغانی ھای فـراری از  
ـنـاھـگـاه   دست حکومت طالبان، پ

  ١١ بـا حـمـالت  .  مـوقـت بـدھـنـد 
ــکـا، جـنــگ   ـتـامـبــر بـه آمـری سـپ
. تروریستھا وارد ابعاد دیگری شـد 

 آمـریـکـا بـه  ٢٠٠١ در اکتبر سال  
ــم بــه   ــارزه بــا تــروریس ــب ــھــانــه م ب

مـھـاجـریـن  .  افغانستان حمله کـرد 
ــان   ـران در اسـت ـیــم ای افـغـانـی مـق
ـران   خراسان مسلح و با حـمـایـت ای

ــان  دار  "  اتـحــاد شــمـال  "  وارد جـری
ودسته ھای تروریست اسـالمـی و  
ــکـا و غــرب   ــحـد آمـری فـعـال مـت

یک بار دیگر دھھـا ھـزار  .  شدند 
ــه   ــگ روان ــاجــر بــرای جــن ــھ م

باالخره حکومـت  .  افغانستان شدند 
طالبـا ن سـرنـگـون شـد و دولـت  

از اوایـل  .  کرزای سر کارآورده شد 
 مـیـالدی جـمـھـوری  ٢٠٠٢ سال  

اسالمی و افغانسـتـان و سـازمـان  
مـلـل دوبـاره اجــرای طـرح ھـا و  
سیاسـت ھـای اخـراج مـھـاجـریـن  
ــور   ــی را در دســت ــان ــانســت ــغ اف

ــنــد  ــت ــل بــی  .  گــذاش ــل ســازمــان م
 دالر  ١٠ شرمانه اعالم کـرد کـه  

ـرای   ـرنـج ب پول و یـک کـیـسـه ب
ـر   کسانـی کـه بـه افـغـانسـتـان ب

 .میگردند، پرداخت می کنند 
 

ــرده  *   ــت ــای گس ــراج ھ اخ
کارگران و مھاجرین افغانستانی  

 .آغاز میشود 
در کنار سیاستھای تاکنونـی  
ــحــمــیــل   جــمــھــوری اســالمــی درت
ـرای   سخت ترن زنـدگـی و کـار ب
کارگران مـھـاجـر، از زمـان روی  
ـروژه   کارآمدن دولت احمدی نژاد پ
ـری در   ـف اخراجھای دھـھـا ھـزار ن

ـرای  .  ماه در دستور قرار گـرفـت  ب
ـرد ایـن امـر وزرات کشـور   پیـشـب

ـرای  ٥٠٠  ـنـه ب  میلیارد تومان ھزی
ـرده و   ـریـھـای گسـت آغاز دسـتـگـی
اعزام بـه اردوگـاھـھـای اجـبـاری  

به اداره جـات کـار و  .  ھزینه کرد 
شھرداریھا اعالم شـد کـه بـخـش  
ویژه افغـانـھـا ایـجـاد کـرده و بـا  
ـتـظـامـی، امــر   ـروی ان ـی دخـالـت ن
.  دستگیریھـا را سـازمـان بـدھـنـد 

دولت احمدی نژاد تـمـرکـز را بـه  
. استانھای تھران، کرمان گذاشـت 

ـیـش از یـک   به گفته حکومت ب
ـر مـھـاجـر افـغـانـی و   ـف میلیـون ن
عمدتا کارگران در ایـن مـنـاطـق  

 .سکونت دارند 
ــه   ــالش شــد ک ــان ت ــزم ــم ھ
کارگران افـغـانـی را بـه عـنـوان  
ــیـن بــیـکــاری   مـقـصــران و عــامـل
ـرده در ایـن مـنـاطـق اعــالم   گسـت

اداره جات کـار و مـراکـز  . نمایند 
ـیـه   ـیـان دولتی رسما اطـالعـیـه و ب
دادند و اعالم کردند که کارگـران  

 ھزار فرصـت  ٨٠٠ افغانی بیش از  
ـیـار دارنـد  وزارت  .  شغلی را دراخت

کار و شوراھای اسالمی و خـانـه  
ـرای شـنـاسـایـی و   کارگر رژیم ب
ــر   ــران مــھــاج ــری کــارگ ــی دســتــگ
افغانی دھھا طـرح در واحـدھـای  
تولیدی و کارخانجات به اجـرا در  

خانه کـارگـر در کـنـگـره  .  آوردند 
ھای ساالنه اش اخـراج کـارگـران  
افـغــانـی راتصــویـب کــرد و بــی  
شرمانه کارگران مھاجر را عـامـل  

 .بیکاری در ایران اعالم کرد 
 

اخـراج صـدھـا  :  نتیجه گیـری 
ـران   ـم ای ـی ھزار کارگر افغانـی مـق

ــا از   ــاز  ١٥ رســم ــوز آغ  شــھــری
ـرده در  . میشود  این تـعـرض گسـت

ادامه سیاستھای سه دھه گذشتـه  
جمھوری اسالمی سـرمـایـه داران  
ـیـونـی   ـل بر علیه این جـمـعـیـت مـی
ــر مــی بــاشــد  ــران مــھــاج . کــارگ

سـیـاسـت ھـای ضــد کـارگــری،  
اخراج کارگران شـاغـل افـغـانـی،  
ایجاد دھھا مـورد مـمـنـوعـیـت و  
ــت   ـرای ایـن جـمــعـی مـحــدودیـت ب
ـم زنـدگـی   ـی ـق میلیونی بطور مسـت

 میلیون نفر از مھاجـریـن  ٣ بیش از  
را با خانواده ھایشان تـھـدیـد مـی  

ــد  دونســل از کــودکــان ایــن  .  کــن
. جمیعت در ایران به دنیا آمده انـد 

سه نسل از پـدران و مـادران ایـن  
جمعیت در بدترین شـرایـط کـاری  
ــمـزدھــا و زیــر   ــن دسـت ـری بـا کـمــت

ــی   ــسـت اســالمــی  -سـرکــوب راســی
مدام سرمـایـه داران و دولـت، در  
ـرو ت و   ـر ث ایران کـار کـرده و ب
ـیـان   دارایی ھایـی حـکـومـت جـان

بر اساس آمار  .  اسالمی افزوده اند 
ــام خــود حـکــومـت  ارزش   و ارق
مالی کار کارگـران افـغـانـی در  

تولید ناخالص ملی ایران در دوھـه  
ـم  ٥  تا  ٤ گذشته رقمی بین   ـی  و ن

ــوده اســت  ــارد دالر ب ــی ــل ــه  .  مــی ب
عبارتی این پـولـی کـه سـرمـایـه  
داران از قبل کارارزان این جمعیـت  

ـیـونـی دزدیـده انـد  ـل ـقـابـال  .  می مـت
وزارات کشور بی شرمـانـه اعـالم  
میکند کـه حضـور افـغـانـھـا در  
ـنـه   ایران برای این حـکـومـت ھـزی

حـدود دوسـال  .  ھای زیـادی دارد 
ــخــش   ــش وزارت کــار رژیــم، ب ـی پ
مربوط به کارگران خارجی اعـالم  
کرد که ھزینه ھـای اخـتـصـاص  
داده شده به امورات کل کارگـران  

 تـا  ٢٠٠ مھاجر در سال رقمی بین  
ایـن  .   میلیون دالر می باشـد ٣٤٠ 

درحالی که حکـومـت سـاالنـه از  
سازمان ملل و امور پناھندگـانـش  

  ١٠٠ در ایران رقمی نزدیـک بـه  
میلیون دالرکمک دریـافـت مـی  

سازمان ملل می گوید که  .  کند 
ـنـه اسـکـان در   بخش درمان، ھـزی
اردوگاھھا را از مـحـل ایـن پـول  

ـم ھسـت  .  می پردازد  آنـچـه مسـل
ـم   ـی صدھا ھزار کارگر افغانی مـق
ایران برثروت و امکـانـات جـامـعـه  

در حالیکـه خـودشـان  .  افزدوده اند 
ـبـشـان نشـده،   نه تنھا چیزی نصـی
بلکه مدام حکـومـت از آنـھـا بـه  
بھانه ھای مختلف اخـاذی کـرده  
ــایشــان را   ــی ھ ــخــشــا دارای و ب
ــن جــمــعــیــت   مصــادره کــرده و ای
ـیـونـی را از کـل امـکـانـات   میل
. درمانی، مسکن، تـحـصـیـل و  

حـکـومـت  .  محروم کـرده  اسـت . 
ـران   دزدان و قاتالن سـرمـایـه در ای
درطول سه دھـه گـذشـتـه شـدیـد  
ـثـمـار و بـھـره کشـی از   ترین است
ـران   ــارگــ ــار ارزان ک نــیــروی ک

 . افغانی را سازمان داده است 
ــران مــھــاجــر افــغــانــی   کــارگ
ـقـه   ـر از طـب بخشی جدایی نـاپـذی

کارگران  .  کارگر ایران می باشند 
ایران در برابر اخـراج صـدھـا ھـزار  
ـبـایـد   ھم سرنوشت و ھمکار خود ن

کـارگـران  .  فقط نظاره گر بـاشـنـد 
افغانی بارھا و بارھا در طول ایـن  
ـر   سه دھه به انحاء مختلف در براب
ــه   ــای رژیــم دســت ب ــھ ــاســت ســی

ایـن  .  اعتراض و مـبـارزه زده انـد 
ـیـسـتـی   ـرنـاسـیـونـال یک وظیفه انت
طبقه کارگر ایران است که از ھـم  
طبقه ای ھایش در برابر تعرضـات  

ــه   ــه داران، از جــمــل دولـت ســرمـای
ـراض و   اخـراجشـان دسـت بـه اعـت

ـران  .  مبارزه بزند  ـقـه کـارگـر ای طب
ــران   ــم دفــاع از کــارگ ــد پــرچ ــای ب
افغانی، برخورداری از حق اقامـت  
و کــار و بــرخــورداری از یــک  
ـران   زندگی برابر با سایر مردمان ای

درطول این سه دھـه  .  را بلند نماید 
ـرانـی و   گذشته بارھا کارگـران ای
ـیـه   ـر عـل افغانی در کـنـار ھـم ب
ـتـش مـبـارزات   سرمایه داران و دول
ـرده انـد  ـیـش ب . متحدانه ای ار پ

ـنـھـا   ـبـایـد ت کارگران افغانی را ن
اگر راھـی و چـاره ای  . گذاشت 

برای رھایی این جمعیت میلیونـی  
از وضعیت تـحـمـیـل شـده تـوسـط  
ـر   دولت اسالمی سـرمـایـه داران ب
این جمیعت وجـود داشـتـه بـاشـد،  
ـرش مـبـارزات   تنھا و تنـھـا گسـت
ـقـه   متحدانه و قدرتـمـنـد کـل طـب
ـیـه   ـرعـل کارگر ایران و افـغـانـی ب

بـایـد  .  ھمه این مصائب می باشد 
جلوی این نسل کشی جـمـھـوری  
اسالمی سرمایه داران را را سـد  

ـر از  .  کـرد  اخــراج صــدھـا ھـزارنــف
کارگران افغانی باید بدون قیـد و  
ــوقــف شــود  ــت .  شــرط و وفــورا م

ــدگــی   ــک زن بــرخــورداری ار ی
انسانی شایسته این جمعیت و حق  

ـــخـــوران و  .  شـــان اســـت  ـت ــ ـف ــ ـن مــ
سرکوبگـران حـکـومـت اسـالمـی  
سرمایه داران با در پیـش گـرفـتـن  
این سیاستھاب راسیستـی و نـژاد  
پرستانه پرونده جنایاتشان را قـطـور  

سـران و مـقـامـات  .  تر کـرده انـد 
جمھوری اسالمی به ھـمـراه سـران  
و سرکردگان دار و دسـتـه ھـای  
ــوالن   تــروریســت اســالمــی مســئ
مستقیم این جنایات بـوده و بـایـد  

 . دستگیر و محاکمه گردند 
 

 
کارگر 

کمونیست را  
 بخوانید
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ــداوم و   ــاالخــره اعــتــراضــات م ب
پیگیرانه کارگران فـوالد زاگـرس  
قروه با سپری کردن ده ھـا سـد و  

ـیـت رسـیـد  ـق ـلـغ  .  مانع به موف مـب
ــرحــلــه اول فــروش   حــاصــل از م
خاک ضایعات چینی به حسـاب  
کارگران فوالد زاگرس واریـز شـد   
ــد حــکــم   ــن ــوانســت و کــارگــران ت
ـــن   ــف فــروش ای ــوق ــی ت ــائ قض
ـیـز   ضایعات توسط کارفـرمـا را ن

این موفقیت گـام  .  بدست بر آورند 
اول از اعتراضات بیش از دو مـاه  
تجمع، تظاھرات و برپایی مـجـمـع  
ــت ھـــای   ــمـــای ــی و ح ــوم ــم ع
ـقـه ای ھـای   صمیمیانـه ھـم طـب
کارگران و در راس آنھـا حـمـایـت  
ـبـه خـانـواده ھـای   ھای بـی شـائ

دور سـوم  .   کارگران، حاصل شـد 
ــوالد   از مــذاکــرات کــارگــران ف

مرداد بـا سـمـاجـت  ٢٣ زاگرس در  
ـیـجـه بـه پـایـان   ـت کارفرمـا بـی ن

 مرداد بـا  ٢٨ کارگران در   . رسید 
شنیدن خبر فروش اموال کارخـانـه  
ــه   در مـقـابـل در ورودی کـارخـان
تجمع کردند و مانع خـروج امـوال  

ایـن تـجـمـعـات  .  کارخـانـه شـدنـد 
اعتراضـی در دور اول و دوم بـا  

ـیـجـه رسـیـد  ـت ایـن  .  موفقیت بـه ن
ــری   ــگــی ــل پــی ــه دلــی ــت ب مــوفــقــی
ــر ســر خــواســتــھــای   ــران ب کــارگ
. خودشان به سرانجـام خـود رسـیـد 

ـرداخــت   خـواسـت کـارگـران کـه پ
دستمزدھای مـعـوقـه و مـزایـای  
ـلـه بـا اخـراج   پرداخت نشده و مقـاب

ـر بـه  ١٨ در  .  دسته جمعی بـود  ـی ت
ــوســط  ٢٥٠  نــفــر از کــارگــران ت

کارفرما اعالم شد که کـارخـانـه  
در  .  را میفروشد و تعطیل میکـنـد 

ـروسـه   ھمان ساعتھای شروع این پ

اخراج دسـتـه جـمـعـی کـارگـران  ( 
کارگران دست بـه  )  فوالد زاگرس 

در  .  اعتراض دسته جـمـعـی زدنـد 
ـراضـی   مقابل کارخانه تجمـع اعـت
ــی بــه   ــت ــد و وق را ســازمــان دادن
نتیجه نرسیدند دسـتـه جـمـعـی در  

ــنــدج   ــن ــر س ــان  ( شــھ ــت مــرکــز اس
و در جـلـو اسـتـانـداری  )  کردستان 

. تجمع اعتراضی را ادامـه دادنـد 
استاندار و کارفرما به خواستھای  
کارگران با بی تـوجـھـی بـه ایـن  

کـارگـران  .  اعتراض برخورد کردند 

تیر تجمعات خودشان را بـه  ٢٤ در  
ـری در تـھــران   ـیـت رھـب مـقـابـل ب

ـری بـا  . کشاندند  ـیـت رھـب دفتر ب
ــن   ــی کــردن ای ــیــت فشــار و امــن
اعتراضات به قصد تعطیـل کـردن  
. اعتراضات از مذاکره سرباز زدنـد 

ــان بــر   ــچــن ــم ــارگــران ھ امــا ک
در نتیجه  .  خواستھایشان پایفشردند 

ـری   ـیـت رھـب ـر ب استقامتشان دفـت
مجبور شد با ارسال نامـه ای بـه  
مجلس ادامه اعتراضات کارگران  
ــد  ـفــرســت ــس ب ــه طـرف مــجـل . را ب

ــل   ــاب ــق ــراض در م ــت ــران اع کــارگ
ـر ادامـه  ٢٥ مـجـلـس را در    ـی  ت

دادند و در نـامـه ای خـطـاب بـه  
ـر را ارائـه  ٥ مجلس   ـبـه زی  مـطـال
ـ بازگشت به کار و یـا  ١ . میدھند 

در غیر اینصـورت بـازنشـسـتـگـی  

ـبـات  ٢ بیش از موعد   ـ ارائه مـطـال
ـ  ٣ سریع حقوق و معوقات گذشته  

ـیـد پـده   اجرای سـخـتـی کـار تـای
قبلی و درج آن در سـوابـق کـاری  

ـفـاوت در  ٤ ما   ـت ــ ارائـه مـابـه ال
ـرونـده  ٥ سنوات گذشته   ـ بررسـی پ

پزشکی پرسنـل تـوسـط پـزشـک  
ــد  ـــم ــعــت ـــن  .  م ــت فشـــار ای ـــح ت
ـنـدگـان  ٢٥ اعتراضات    نفر از نـمـای

ـبـات و   خواھان رسیدگی به مـطـل
در  .  خواست کـارگـران مـیـشـونـد 

نتیجه کـمـیـسـیـون اصـل نـود بـا  

ــد روزه از   ــت چــن ــھــل ــک م ی
کارگران میخواھد به تجمعـاتشـان  

در راه بـازگشـت بـه  .  پایان دھنـد 
ــه   ــروه دســتــه جــمــعــی ب ــر ق شــھ

بـا  .  کارخانه فوالد زاگرس میروند 
مانع عوامل امنیتی روبرو و مانع  
ورود به محل کار توسط عـوامـل  

بـا ایـجـاد ایـن  .  امنیتی میشـونـد 
ـنـی   موانـع کـارگـران عـقـب نشـی
نمیکنند و در پارک شھر تصمیـم  
ــرپــایــی مــجــمــع عــمــومــی   بــه ب

در این مجمع عمـومـی  .  میگیرند 
کارگران بر ادامه اعتراضات خـود  

ـنـد    ٣١ و از  .   پافشـاری مـیـکـن
ــل   ــاب ـیــرمـاه در تـھــران و در مـق ت
مجلس شورای اسالمی تجمـعـات  

ــده  .  خــود را ادامــه دادنــد  ــن نــمــای
ــن مــحــمــدی از   ــروی کــارگــران پ

ـر از   اتحادیه آزاد کارگران و دو نف
ـرای   کارگـران کـارخـانـه فـوالد ب
شرکت در جلسه کمیسیـون اصـل  

ــد  ــس شــدن ــود وارد مــجــل و بــا  .  ن
برگزاری جلسه با این کمـیـسـیـون  
تجمع کارگران فوالد زاگـرس در  

در  .   مقابل مجلس به پایان رسیـد 
ـر عـامـل   این کمیسیون کـه مـدی
کارخانه، نماینده ھـای ھـر یـک  
ـروه و   از سھامداران، نماینده شھر ق
رئیس کمیسیون کارگری مجلس  

ـنـد و حـدود     ٥ نیز شـرکـت داشـت
ساعت طول کشید این کمیسـیـون  
ـر   کارفرما را متعھد به تـوافـق زی

ـلـی   -١ : کرد  کارفرما حق تـعـطـی
فوالد زاگرس و اخـراج کـارگـران  
را ندارد و کارگران شاغـل در آن  
کارخانه تحت ھر شرایطی کارگر  
ـنـد  . فوالد زاگرس به حساب میـای

در صـورت فـروش کـارخـانـه    -٢ 
اسناد و مدارک فروش بـایـد در  

ـرار   اختیار کمیسیون اصـل نـود ق
ـرای ایـن کـمـیـسـیـون   گیرد تـا ب
محرز شود کـه خـریـدار تـمـامـی  
تعھدات مربوط به کارگران فـوالد  

تعـھـدات  .  زاگرس را پذیرفته است 
خریدار کارخانه در صورتی مـورد  
قبول واقع خواھد شد کـه خـریـدار  
ــدازی   ــرای راه ان ادلــه کــافــی ب
کارخانه، گسترش تولید و حـفـظ  
امنیت شغلی کـارگـران را ارائـه  

کارفرما مـتـعـھـد   -٣ . نموده باشد 
ــه مــعــوقــات   ــی ــه پــرداخــت کــل ب
ــد   کـارگـران مـیـشــود و مـی بـای
تمامی تعھدات خود در مورد آنان  

از آنـجـا کـه در    -٤ . را اجرا کند 
ـیـدی در   ــول حـال حــاضـر ھــیـچ ت
کارخانه صورت نمیگیرد تا زمـان  
ــه خــریــدار   ــه ب واگــذاری کــارخــان

احتمالی، کارفرما می باید ادلـه  
ھای خود را برای توقف تولید بـه  
شورایعالی کار ارائه دھد تـا ایـن  
شورا بر اساس آن بیمه مربـوط بـه  
کارفرمایان را تایید کند تا مبلـغ  
ـیـمـه بـه   حاصل از دریافـت ایـن ب
ــمــزد بــه کــارگــران   ــت ــوان دس ــن ع
ــاوت   ــف ــرداخــت شــود و مــابــه ت پ
کسـری مـزد کــارگـران راسـا از  
ـرداخـت گـردد   سوی کـارفـرمـا پ
ـنـده ھـای   بدنبال این تـوافـق نـمـای
کارگران در جمع ھـمـکـاران خـود  
ـرویـن مـحـمـدی   حاضر شدنـد و پ
گزارش این توافق را به آنان ارائـه  
نمود و بدنبال آن کـارگـران فـوالد  
زاگرس با پـایـان دادن بـه تـجـمـع  
شان با بدرقه برخـی از کـارگـران  
ــھــران عــازم   حــامــی خــود در ت

کارگـران در  .  شھرستان قروه شدند 
یک مـبـارزه ھـمـاھـنـگ وھـمـه  
ـیـجـه را   ـت جانبه توانستنـد  ایـن ن

مـبـارزه مشـتـرک  .  ممکن کنند 
کارگران و تصمیـم مشـتـرک بـا  
تجمع ھای پی درپی با تشـکـیـل  
ــا   مـجـمـع عـمـومـی  خـودشـان ب
ـم ھـایـی کـه در مـجـمــع   تصـمـی
ـنـد، وجـود   ـت عمومی ھا می گرف
نمایندگان کـارگـران و کـارگـران  
پیشرو که  خواسـت کـارگـران را  
ـر تـمــام   ــد و زی ـبـال مـی کـردن دن
فشارھایی که معموال  وجود دارد  
قرار داشتند و در فضای امـیـد و  
ناامیدی به پیروزی این مـبـارزات  
.  ایـن مــبـارزات جــلـو مــی رفــت 

ـنـده کـارگـران بـا   کارگران ونـمـای
ھوشـیـاری ودقـت وآگـاھـی کـه  
ازقانون دارند و با دفاع سرسختانـه  
ـفـــظ   و درســـت از خـــود و حــ
ـر   اتحادشان، توطئه ھا کارفرما  ب
ـرای بـه شـکـسـت   علیه آنھـا و ب
کشاندنشان انـجـام داده را بـاطـل  
ـر ایـن   کرده واین تضمینی  شـد ب
ـتـوانـد بـه راحـتـی   که کارفرما ن
کاله سر کارگران بگذارد وبـازھـم  
حقه بازی ھـای آنـھـا بـا ادارات  
ــه    ـی ـر عـل ـیــتـی ب ـتـظـامــی وامـن ان

ـنـد  ـف ـی یـکـبـار  .  کارگران به کار ب
ـنـد   فرماندار مزدور را جلـو انـداخـت
این مزدور با تمام امکان و توانـش  
در مقابل خواست کارگران ایستاد  
و اعالم کرد که صـورت جـلـسـه  

ــدارد  ــود ارزش ن ــه  .  اصــل ن ــت الــب
کارگران در مـقـابـل ایـن مـزدور  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 یک موفقیت و ده ھا کار
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جمھوری اسالمی و خـدمـتـگـذار  
ــادنـد  مــرداد  ١٢ .   کـارفــرمــا ایســت

کارگران فـوالد زاگـرس پـس از  
عزیمت بـه کـارخـانـه و امضـای  
دفتر حضور و غیاب با در دسـت  
داشتن صـورتـجـلـسـه کـمـیـسـیـون  
ــع   ــم ــج ــه ت ــت ب ــود دس اصــل ن
اعتراضـی در مـقـابـل اداره کـار  
ـروه زدنـد و خـواھـان   شھـرسـتـان ق
ــه و   ــس ــجــل ــورت ــن ص اجــرای ای
رسیدگـی بـه خـواسـتـھـای خـود  

بــدنــبــال ایــن تــجــمــع  .  مــیــشــونــد 
اعتراضی، نماینده ھای کـارگـران  
به جلسه ای در اداره کار دعـوت  

ـیـس اداره  . شدند  در این جلـسـه رئ

ــا دادن   ــان قــروه ب کــار شــھــرســت
ـنـده ھـای   جوابھای سرباال به نمـای
کارگران اعالم کرد صـورتـجـلـسـه  
کمیسیون اصل نود ارزشـی نـدارد  
و شما برای رسیدگی بـه ھـر دو  

ـتـان   دریـافـت  ( مورد از خواستـھـای
چـھــار مــاه دســتـمــزد مــعـوقــه و  

می باید شکایـت  )  بازگشت بکار 
ـرای ارائـه  ١٨ کنید و تا    مـرداد ب

ھـمـیـن  .   شکایت فـرصـت داریـد 
مسئله که آیا کارفرما قبول مـی  
کــنــد یــک ســوال جــدی اســت   
چون تا کـنـون تـجـربـه کـارگـران  
ومبارزاتی که تاحاال وجود داشتـه   
این را نشان داده کـه بـه راحـتـی   
اداره کـار یـا اداره اطـالعـات یـا  
مرکز و مقامات دولتی  حـامـی  
کارفرما می شوند مثل ھمـیـشـه  
نظم ومنافعی که آنھا الزم دارنـد  
ــزی  بــرای   ــاالتــر از ھــر چــی ب

ــرمــایــه داری و   ــدگــان س ــن نــمــای
مقامات جمھوری اسالمـی اسـت  
واین ھا ھستند که جاده را صـاف  
ـرای اخـراج   و ھـمـوار کـرده انـد ب
وسرکوب کارگران  کـه صـدای  

این تجارب و  .  آنھا به جایی نرسد 
حمایتھای اداره کار و فـرمـانـدار  
ــت کــرد کــه   ــاب ــن را ث قــروه ای
کارگران با اعتراض و تـداوم ایـن  
ـنـد   ـتـوان اعتراضات اسـت کـه مـی
خواست و مطالبـاتشـان را تـحـقـق  

به ھمین دلیل اسـت کـه  .  بخشند 
ھنوز اعتراضات کـارگـران ادامـه  

ـنـی  .  داشت  کارگـران عـقـب نشـی
ـرای عـمـلـی   نکرده و ھمـچـنـان ب

دریـافـت  ( کردن خـواسـت ھـایشـان 
پــنــچ مــاه دســتــمــزد مــعــوقــه و  

ــکــار  ــجــمــعــات  )  بـازگشــت ب ــه ت ب
در  .  اعتراضی شـان ادامـه دادنـد 

ــاه   ــش از دو م اعــتــراضــات بــی
کارگران فـوالد زاگـرس دو دوره  
ــاوت را کــارگــران ســپــری   ــف ــت م

دور اول و یـا شـروع ایـن  .  کردند 
اعتراضات است تا به ثمر رسـیـدن  
تجمعاتشان در تـھـران و کشـانـدن  
کمیسیون اصل نود و کارفرما بـه  

در این  .  قبول خواستھای کارگران 
ـراضـات بـه انـدازه   مرحله این اعـت
ــه تــجــمــعــات   ــمــاد ب ــت کــافــی اع
اعتراضی و مـجـمـع عـمـومـی و  
.  تداوم مبارزه را ایجاد کرده اسـت 

و دور دوم که با سماجت و ایـجـاد  
سد و موانع از جانب کـارفـرمـا و  
اداره کار و فرماندار ایـجـاد شـده  

این دوره و تداوم اعتراضـات  .  است 

ـر و   اما در گرو اقـدامـات جـدیـدت
در راس  .  سارمانیافته تری  بـود 

ـرخـورد رادیـکـال و   این اقدامات ب
کـارگـران بـا  .  آگاھانه قرار داشت 

ـنـی تـمـام روش جـاری از   ـی تیز ب
مفت خوری و سنت بازار سرمایـه  
. داران و کارفرماھـا را دور زدنـد 

در مـقـابـل کـارفـرمـا کـه قصـد  
 «خاک و مـاشـیـن آالت »فروش 

کارخانه را داشت بـا ھـوشـیـاری  
دست به تجمع رادیـکـال  .  ایستادند 

ـرل  .  و انقالبی زدند  ـت و عـمـال کـن
بخش عمده از کارخانه را کسـب  

ــجــه ایــن اقــدامــات  .  کــردنــد  ــی نــت
ـیـت   رادیکال و انقالبی اولین موفق

ـلـغ  .  بود  ـنـد مـب و کارگران توانسـت
ــرحــلــه اول فــروش   حــاصــل از م
ـنـی را بـه   خاک ضـایـعـات چـی
حساب ھای بـانـکـی شـان واریـز  

 . کنند 
ــران و   حــفــظ  اتــحــاد کــارگ
ھماھنگ بودن آنھا برای عـمـلـی  
کردن و به ثمر رساندن نتـایـج ایـن  
ــــجــــارب و   ـراضــــات، ت ـــ ـت ـــ اع
ــد   دسـتـاوردھــای کســب شـده بـای
ــن کــارگــری بــه   ــی ــوســط فــعــال ت
ـراضـات   ـلـف اعـت بخشھـای مـخـت

مسـالـه  .  کارگران بسط داده شـود 
اصلی برای ھر فـعـال کـارگـری  
در مبارزات کـارگـران ایـن اسـت  
ــارب   ــج ــاد و ت ــح ــن ات کــه  ای
ـر را،   تاکنونی ھمین مبارزات اخی

اتحاد و اتکا بـه  .   ماندگار کنند 
ـر   مجمع عمومی  و پـافشـاری ب

ـنـھـا  .  تداوم اعتراض و تجمعـات  ای

ـنـد کـه   مھمتریـن اھـدافـی ھسـت
کارگران در مبارزات روزمره شـان  
دنبال کرده اند و از ایـن روش بـا  
ــابــل دولــت و   ــق ــیــت در م ــق مــوف

ادامـه  .  کارفرما استفاده کرده انـد 
ــقــالبــی   ــن روش رادیــکــال و ان ای

ـتـی کـه  .   حیاتی است  ـی ھر فعـال
ـر   کارگران در این مدت داشتند  ب
مجمع عمومی کارگران مـتـکـی  

ــزار  .  بـود  ــن اب ــری ــن مــھــمــت پــس ای
کارگران بود، ھمین را باید حـفـظ  

ــجـمـعـات و  .   کـرد  ھـمـگــام بـا ت
ــروس   ــران زاگ ــراضــات کــارگ اعــت
قروه، قطـعـا  جـمـع ھـا و تشـکـل  
ـیـن   ھای موجود کارگران و فـعـال

ـقـش   کارگری  در این مبـارزات ن
ــه آزاد   ــحــادی ــا کــرده انــد، ات ــف ای
ـنـه دفـاع    کارگران ، بویژه  در زمـی
از کارگران و شرکت در جـلـسـات  
آنھا با کـمـیـسـیـون اصـل نـود، و  
ـروه و   کارفرما و فرماندار شھـر ق
ــوشـش قــرار دادن اخــبـار و   ـر پ زی

ـر  .  تجمعات خوب عمـل کـرد  سـای
ـتـشـار اطـالعـیـه   تشکلھا ھم با ان
ھای حمایتی از این اعتراضات و  
. مطالبات کارگران حمایت کردند 

این خود نیز دستاورد مھم و قـابـل  
این سـنـت را بـایـد  . اتکایی است 

ایـن  .  بیش از ایـن بـکـار گـرفـت 
ـنـھـا   اعتراضات نشان دادند کـه ت
متحد واقعی و طبیعی کـارگـران  
ــھــای مــوجــود و   زاگــرس تشــکــل
ــواده   ــری و خــان فــعــالــیــن کــارگ

 . ھایشان ھستند 
موفقیت مھـم کـارگـران امـا  

پایـان و تسـویـه حسـاب پـایـانـی  
ــروع  .  نــیــســت  ــیــت، ش ــق ایــن مــوف

به ایـن  .  اقدامات جدی تری است 
ـبـار ده ھـا کـار و اقـدامـات   اعت
عملی در دستور کار کارگـران و  
ـرار خـواھـد   ـیـن کـارگـری ق فعـال

ـیـت  .  گرفت  ـق در پـایـان ایـن مـوف
کارگران با کسب بخـشـھـایـی از  
منابع مالی تنھا بخش کـوچـک  
ـرداخـت نشـده را   از حـقـوقـھـای پ

ــد  ـران کـرده ان ــه  .  جـب ھـنـور مسـال
ـیـکـاری و   ـیـمـه ب اشتغال و یـا ب
ــاشـی از ایـن دوره از   خسـارات ن
اعتراضات که بار مالی با ھزینـه  
ــی را بـه خـانـواده ھــای   ـیـون ـل مـی
کارگری تحمیل کرده اسـت، بـی  

تحقق و بکرسی  .!  جواب مانده اند 
نشاندن این مطلبات پایه  ای در  
ـتـی   گرو  ایجاد صندوقھای حمـای

ــی اسـت  ــه مــجــمــع  .  مـال اتـکــا ب
ـیـن و راه کـارھـای   عمومـی روت
ـیـمـه   تحقق؛ مساله اشتغال و یـا ب
بیکاری و خسارات ناشی از ایـن  
دوره در گرو ادامه این اعتراضـات  

ـبـاط  .  در شکل رادیکـال اسـت  ارت
روتین نمایندگان مجمع عـمـومـی  
ـلـف   کارگران با بـخـشـھـای مـخـت
مراکز تولیدی و کارخانه ھـا در  
سطح سراسری و دعـوت از آنـھـا  
ــرکــت در مــجــمــع عــمــومــی   ش
ــب   ــظــور جــل ــه مــن کــارگــران ب
حمایتھای گسترده و ھمـاھـنـگـی  
ــونــی  ــن ــاک ــجــارب ت ــقــال ت ــت . و ان

موفقیت تاکنونی کارگران فـوالد  
ــه اعــتــراضــات   زاگــرس از زاوی
کارگری خود نیز حـائـز اھـمـیـت  

کارگران با اتکا به کـار و  .  است 
فعالیـت قـانـونـی و ھـمـزمـان در  
ـم جـمـعـی   اتکا به قدرت و تصمـی
ـیـت یـعـنـی   این دو عرصه از فعال

راه  ( بدست گرفتن امکـان گـرایـی 
و اقـدامـات  )  ھای قانونی موجود 

ــد  ــن ــکــار گــرفــت ــکــال را ب . رادی
ھماھنگ کردن ایـن دو عـرصـه  
ـر   ـی تجربه مھم و قابل اتکا و تـکـث

بـه ایـن مـعـنـی کـارگـران  .  است 
ـلـف از   توانستند در فازھای مـخـت
کانال امکانات قانونی و اتکا بـه  
ـیـت را   ـق مجمع عمومی این مـوف

ـر کـارگـران  .  کسب کننـد  درود ب
 ! فوالد زاگرس 
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کسب یک موفقیت مھم توسط کارگران 

 فوالد زاگرس
ـبـال تـالش کـارفـرمـای  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  بدن

فوالد زاگرس برای فروش خاک ضایعات چـدنـی در روز  
 مرداد ماه جاری و ممانعت قاطعانه کـارگـران از اقـدام  ٢٧ 

ـر واریـز پـول فـروش ایـن   ـنـی ب کارفرما و خواست آنان مـب
ـلـغ  ٣١ ضایعات به حساب کارگران، امروز    مـرداد مـاه مـب

حاصل از مرحله اول فروش این خاک به حساب کـارگـران  
ھمچنین کـارگـران فـوالد زاگـرس  . فوالد زاگرس واریز شد 

موفق شدند از صبح دیروز حکم قضائی توقـف فـروش ایـن  
ـر آورنـد  ـیـز بـدسـت ب ـر  .  ضایعات توسط کارفرما را ن ـنـا ب ب

ـرو   ـی ـران پ گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـرر شـده اسـت مـراحـل   خواست کارگران فوالد زاگـرس مـق
ـیـز بـه   دیگر فروش خاک ضایعات چدنی این کـارخـانـه ن

 ماه است دستـمـزدی دریـافـت  ٥ حساب کارگران که مدت  
 مـرداد  ٢٧ الزم به یادآوری اسـت روز  .  نکرده اند واریز شود 

ماه کـارفـرمـای فـوالد زاگـرس  پـس از فـروش خـاک  
ضایعات چدنی سعی در خروج این مواد از کارخانه داشـت  
ـلـه در   که کارگران به محض کسـب اطـالع از ایـن مسـئ
ـری   مقابل کارخانه حاضر شدند و از خروج این مواد جلـوگـی

  ١٢ بدنبال این وضعیت بار دیگر کارفـرمـا سـاعـت  .  کردند 
ـر از   ـف شب اقدام به اینکار کرد کـه بـاز ھـم حـدود صـد ن

 شـب بـا حضـور در مـقـابـل  ١٢ کارگران  در ھمان ساعت  
ـرای مـمـانـعـت   درب کارخانه مانع خـروج مـواد شـدنـد و ب
کامل از اقدامات احتمالی کارفرما شـب را ھـمـانـجـا بـه  
صبح رساندند و در ادامه این کشمکش که طی چـنـد روز  
گذشته ادامه داشت موفق شدند ھم واریز مبالغ حـاصـل از  
فروش خاک ضایعات چدنی را به حساب کارگران بدسـت  
آورند و ھم حکم قضائی توقف فروش این ضایعـات تـوسـط  

ـران بـا  . کارفرما را کسب کنند  اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ــت کــارگـران فــوالد زاگــرس در   ـراز مســرت از مـوفــقــی اب
جلوگیری از اقدامات کارفرما و  موفقیـت آنـھـا در واریـز  
مبالغ حاصل از فروش خاک ضایعات چـدنـی بـه حسـاب  
کارگران، خواھان بازگشت بکار فوری این کـارگـران و راه  
. اندازی  مجدد این کارخانه مھم در استان کردسـتـان اسـت 

 ١٣٩٢  مرداد ماه  ٣١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

 16 و 15 تن از كارگران فاز 500اعتصاب 
 پارس جنوبي

 مـرداد مـاه،  4دوشنبـه    -کانون مدافعان حقوق کارگر 
ـيـمـانـكـار   چھارمين روز اعتصاب كارگران شركت پاينـدان، پ

 كـارگـر شـاغـل  500.  پارس جنوبي است 16 و  15فاز  
 ماه است كه حقوق دريـافـت نـكـرده  5 الي  4در اين شركت  

ـيـت،    اين كارگران به رغم خوابگاه متروك و غذاي بي .  اند  كيف
آمـيـز اسـت، در ايـن شـركـت     ي كـافـي تـوھـيـن   كه به انـدازه 

كنند و تنھا به دريـافـت حـقـوق مـاھـانـه    پيمانكاري كار مي 
بـا ايـن حـال گـروھـي از  .  دلخوش و راضـي خـواھـنـد بـود 

 ماه است كـه حـقـوق دريـافـت  4 ماه و گروھي  5كارگران  
پول نداريم ھـر  : " آقاي كيانيان مدير پروژه  گفته اند .  اند   نكرده 

كسي شما رو مجبور به مـونـدن نـكـرده  .  كه نمي خواھد برود 
الزم به يادآوري اسـت كـه پـارس جـنـوبـي از جـمـلـه  ..." ( و 

مناطق ويژه اقتصادي است و مناطق ويژه از شـمـول قـانـون  
در اين مناطق كارفرما بـه ھـر طـريـق عـمـل  .  كار خارج اند 

شـود و ھـمـيـن بـاعـث سـوء    كند، غيرقانوني محسوب نـمـي 
ي كارفرمايان شده است به طوري كـه حـتـي حـداقـل    استفاده 

 شود   استانداردھاي مناسبات سرمايه داري را ھم رعايت نمي 
 

 كارگران
 

دست به دست شدن جزیره صنعتی صدرا و 
 سرنوشت مبھم صدھا کارگر این شرکت

ـریـن حـجـم  )  صنایع دریایی ایران ( شركت صدرا   كه بیشـت
ـنـدر   فعالیتش در بوشھر است و شعبه ھایی در خرمشھر و ب
ـتـی جـدیـد یـافـت  . عباس نیز دارد برای سومین بار  مدیری

ـتـدا در امـر  ١٣٤٧ این شركت كه در سال   تاسیس شده بود اب
ـقـالب در صـنـایـع فـرا  .  كشتی سازی فعال بـود  پـس از ان

ساحل ھم فعالیتش را از سر گرفت و بسیاری از سكـوھـای  
ـر   ـفـت را ب دریایی پارس جنوبی و ھمچنین شركـت مـلـی ن

ـیـن بـار در سـال  .  روی دریا ساخت   شـركـت  ١٣٨٢ نـخـسـت
 درصد از سھام ایـن شـرکـت  ٣٥ سرمایه گذاری بانك ملی  

از  .   میلیارد تومان از دولت خریداری کـرد ٤٠٧ را به ارزش  
ـرسـنـل   ـرده پ تبعات این خرید در آن زمان، اخراج سازی گسـت
رسمی و قراردادی بود كه با اعتصابـات بـزرگ كـارگـری  

نقطه اوج این اعتراضات تحسن ھـزاران كـارگـر  .   مواجه شد 
 بود كـه بـا شـدت ھـر چـه  ١٣٨٤ جلوی استانداری در سال 

تمام تر توسط نیروھای امنیتی  سـركـوب شـد و طـی آن  
.  تعدادی از فعالین كارگری این شرکت نیز بازداشت شـدنـد 

ـراضـات بـعـدی در ایـن   اما این سرکوب نتوانست مانع اعـت
شرکت بزرگ شود بطوریکه در سالھای بعد نیز کـارگـران  
شرکت صدرا در اعتراض به اخراج سـازی ھـا اعـتـصـابـات  
ـبـود   زیادی را صورت دادند اما این اعتراضات با توجه بـه ن
تشکل کارگری در این شرکت و عدم سازماندھی مناسـب  
کارگران، منجر به توقـف اخـراج سـازیـھـا و تـحـمـیـل بـی  

ـر ایـن کـارگـران نشـد  ـر ب ـرودار ایـن  .  حقوقی بیـشـت در گـی
اعتراضات و تحمیل بی حقوقی بیشتر بر کارگران شـرکـت  

 درصـد  ٣٥ صدرا بود که پس از شـش سـال از واگـذاری  
سھم این شرکت به شرکت سرمایه گـذاری بـانـک مـلـی،  

 بـه  ١٣٨٨  درصد سھم شرکت صدرا در سـال  ٥١ بار دیگر  
 میلیارد تومان به قرارگاه خاتم االنبیا واگـذار شـد  ٧٦ مبلغ  

و عمال سکان ھدایت این شرکت معظم به دسـت ایـن نـھـاد  
ـراردادھـای   افتاد و ھمزمان پروژه ھای جدیدی از جـمـلـه ق
ساخت چندین كشتی و سكوھای نفتی بسته شد كه منـجـر  

در این مرحله  شرکت صـدرا  .  به جذب نیروھای پیمانی شد 

اگر چه از لحاظ كمی با افزایش نیرو مـواجـه شـد امـا از  
نظر كیفی كارگران را از حقوق قانونی خویش بشدت محـروم  
كردند از جمله ایـن بـی حـقـوقـی ھـایـی کـه پـس از ایـن  
ـتـوان بـه  بـاال رفـتـن   واگذاری بر کارگران تحمیل شد، می
ـیـمـه   شدت کار، قطع پرداخت سنوات به کارگران، نصـفـه ن
ـیـت شـغـلـی   ـر امـن ـیـشـت دادن عیدی و پایین آمدن ھر چه ب

در ایـن مـرحـلـه شـدت کـار و عـدم  .   کارگران اشاره کرد 
رعایت ایمنی در محیط کار به چنان درجه ای رسیـد کـه  
فقط در مدت یکسال چھار کارگر در حین کار جـان خـود  
را از دست دادند و گذشته از اینھا در این اواخـر  كـارگـران  
اخراجی را كه سالھا در شرکت صدرا زحمت كشـیـده بـودنـد  
با تبصره ھای واھی از گرفتن بیمه بیكاری محروم کـردنـد  
ـیـز زخـمـی   تا جفای سازمان تامین اجتماعی و اداره كـار ن

ـیـافـزایـد  ـر اسـاس  .  دیگر بر زخـمـھـای کـارگـران صـدرا ب ب
ـرغـم   ـی اطالعات مندرج در رسانه ھای رسمی اسـتـانـی عـل
شدت کار و بھره کشی بیش از حد از کـارگـران در طـول  

  ١٤٠٠ شش سال گذشتـه، در حـال حـاضـر ایـن  شـرکـت  
ـیـجـه آن بـار   ـت میلیارد تومان بدھی باال آورده است که در ن

 درصـد  ٦٢ دیگر به فروش گذاشته شد و مرداد ماه امسال  
از سھام آن به یک شرکت خصـوصـی بـه نـام آبـاد راھـان  

این واگذاری جـدیـد در حـالـی صـورت  .  پارس واگذار شد 
گرفته است که اغلب کارگـران ایـن شـرکـت تـا سـه مـاه  

ـر از کـارشـنـاسـان و  ٩٠ دستمزد معوقه دارند و حـدود   ـف  ن
مھندسان آن تعدیل نیرو شده اند و صدھا کارگر این شرکـت  
در شرایط پیچیده و سرگردانی قرار گرفته اند و از فـردای  

اتحادیـه آزاد کـارگـران  .    شغلی خود بشدت نگران ھستند 
 ١٣٩٢  مرداد ماه  ٣١  –ایران  
 

کارگران فوالد زاگرس با حضور شبانه در 
محل کارخانه از خروج اموال کارخانه 

 جلوگیری کردند
ـران  در ادامـه کشـمـکـشـھـای  :  اتحادیه آزاد کارگران ای

کارفرمای فوالد زاگرس با کارگران اخراجی این کارخـانـه  
 مـاه دسـتـمـزد مـعـوقـه ایـن  ٥ و خودداری وی از پرداخـت  

 کـارگـر اخـراجـی  ٢٣٥ کارگران و در حالی که شـکـایـت  
ـروه   فوالد زاگرس در ھیات تشخیص اداره کار شـھـرسـتـان ق
در حال رسیدگی است،  کارفرما در ادامه اقـدامـات خـود  
برای خالی کردن کارخانه از دارائی ھایش، اقدام به فـروش  
خاک ضایعات چدنی در شش مرحله و در ھر مـرحـلـه بـه  

ـروز  .   میلیون تومان کرد ١٦٠ مبلغ   بر این اساس کارفرما دی
ـیـن مـحـمـولـه بـه خـریـدار بـود  ـر  .  در پی تحویـل اول ـنـا ب ب

ـران، کـارگـران   گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ای
اخراجی فوالد زاگرس با شنیدن این فـروش بـالفـاصـلـه در  
ـرغـم تـالش مـامـوریـن   ـی محل کارخانه حاضر شـدنـد و عـل
انتظامی در کمک به کارفرما برای انتقال اولین محمولـه،  
ـبـانـانـی را در   مانع انتقال آن از کارخانه شدند و راسا نـگـھ

ـر ایـن گـزارش  .  مقابل درب کارخانه مستقـر کـردنـد  ـنـا ب ب
علیرغم این اقدام از سـوی کـارگـران، کـارفـرمـای فـوالد  

ـیـن  ٢٤ زاگرس ساعت    دیشب بـار دیـگـر تـالش کـرد  اول
ـرد کـه بـا عـکـس الـعـمـل   ـب محموله را از کارخانه بیرون ب

  ٢٤ قاطعانه و فوری کارگران مواجه شد بطوریکه سـاعـت  
 نفر از کارگران بالفاصله در مقـابـل درب  ١٠٠ دیشب حدود  

کارخانه حضور پیدا کردند  و تـا صـبـح امـروز در مـحـل  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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در  .  ماندند و بدین ترتیب مانع خروج اموال کارخـانـه شـدنـد 
ادامه این کشمـکـش، کـارگـران فـوالد زاگـرس مـوافـقـت  
کردند در صورتی که پول ھر شش مـرحـلـه فـروش خـاک  
ضایعات چدنی، قبل از بارگیری به حساب کارگران واریـز  
شود اجازه خارج کردن این ضایعات را از کارخانه خـواھـنـد  

 ١٣٩٢  مرداد ماه  ٢٨  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  . داد 
 

طلب شش ساله بازنشستگان صنایع فلزی 
بدون محاسبه سقوط / شود پرداخت می

 ارزش پول ملی
نماینده کارگران صنایع فلزی از پرداخت شدن مطالبـات  

ـر داد  ـرویـن  ».  کارگران شاغل و بازنشسته این کارخانه خب پ
ھای صنـایـع    با بیان اینکه مالک جدید کارخانه  «محمدی 

فلزی از سه ھفته پیش بخشی از طلـب مـعـوقـه کـارگـران  
ھم اکـنـون  :  است، به ایلنا گفت   این کارخانه را پرداخت کرده 

ھـا     کارگر شاغـل در ایـن کـارخـانـه ٥٠٠ تمامی مطالبات  
ـنـکـه ھـم اکـنـون در  .  پرداخت شده است  وی با یادآوری ای

 کـارگـر  ٣٢٠ ھای صنایع فلزی یک و دو تعـداد    کارخانه 
رسمی در کنار ھمکاران قراردادی خـود مشـغـول بـه کـار  

 مـاه حـقـوق  ٧ این کـارگـران نـزدیـک بـه  :  ھستند، گفت 
ـبـات ھـمـه آن  ھـا    طلبکار بودند که در حـال حـاضـر مـطـال

ـرداخـت  .  پرداخت شده اسـت  ـیـن در خصـوص پ وی ھـمـچـن
ھای شمـاره یـك و دو      مطالبات کارگران بازنشسته کارخانه 

مالک جدید به موازات پرداخت طـلـب  :  صنایع فلزی گفت 
ـرداخـت   کارگران شاغل، مطالبات کـارگـران بـازنشـتـه را پ

ـر ھـمـیـن  :  این فعال صنفی کـارگـری گـفـت .  کرده است  ب
ـر از  ٦٠ اساس تا کنون   ـف  كـارگـر بـازنشـسـتـه ایـن  ٢٢٠  ن

ـبـات    کارخانه  ـر مـطـال ھا موفق به دریـافـت سـنـوات و سـای
به گفته مـحـمـدی تسـویـه حسـاب بـا  .  اند   معوقه خود شده 

ھـا    بازنشستگان به ترتیب تاریخ بازنشستگی و ترک کار آن 
  ٨٦ کارگرانی که از سـال  :  وی یادآور شد . انجام شده است 

ھای صنایع فلزی یک و دو بـازنشـسـتـه    به بعد از کارخانه 
ـنـده  .  انـد   اند موفق به دریافت مـطـابـات خـود نشـده   شده  نـمـای

از آنجایی که در قـانـون  :  کارگران صنایع فلزی ایران گفت 
ـبـکـار ھـیـچ   کار در مورد پرداخت خسارت به کـارگـر طـل

ای نشده است، کارگران شاغل و بازنشسته تنھا اصـل    اشاره 
ـلـه در  :  وی افـزود .  طلب خود را دریافت کـردنـد  ایـن مسـئ

حالی است که به دلیل رکود تورمی و سـقـوط ارزش پـول  
ھـای    ملی، ارزش مطالبات کارگران به کمتر از ثلث قیـمـت 

ـتـه مـحـمـدی تسـویـه حسـاب  .  کنونی رسیده است  بـه گـف
ھا صنایع فلزی با کارگران شاغـل و    مالک جدید کارخانه 

بازنشسته در حـالـی اسـت کـه بـخـش قـابـل تـوجـھـی از  
ـرار   کارگران رسمی این کارخانه در آستانه بازنشـسـتـگـی ق

این احتمال وجود دارد که مالـک جـدیـد  :  وی گفت .  دارند 
ھا بخواھد پس از بازنشستگی کارگـران رسـمـی و    کارخانه 

 .ھا، فعالیت کارخانه را متوقف کند   تسویه حساب با آن 
 

 جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد 
ما مبارزه خود برای افزایش حداقل مزد و 
تحقق دیگر خواستھایمان را به پیش خواھیم 

 برد
در اولین جلسه دولت یازدھم بار دیـگـر بـه  : سایت اتحاد 

مسئله معیشت مردم به عنوان اولویت اصلی دولـت تـاکـیـد  

ـرر   شد  و در این راسـتـا مـق
ــد واردات کــاالھــای   ــردی گ

ـــا ارز     ١٢٢٦ اســـاســـی ب
ـرد  در  .  تومانی صورت بـگـی

ـیـمـت ارز   عین حـال کـه ق
ــان   ــچــن   ٢٤٠٠ مــرجــع ھــم

تومان خواھـد بـود و دولـت  
ـیـن ایـن دو   ـفـاوت ب مابه الت

ـرداخـت خـواھـد   نرخ ارز را به عنوان یارانه به این کـاالھـا پ
ـر  اجـرای قـانـون  .  کرد  از سوی دیگر وزیر کار جدید نیز ب

اما یک چیز در این میان چـه در رابـطـه بـا  .  تاکید کرد 
ـر کـار پـس از تـحـویـل   اظھارات رئیس جمھور و چـه وزی
گرفتن قدرت کم رنگ شده است و آنھم وعده ھایـی اسـت  
ـر   که بطور صریحی در رابطه با  افزایش مزد کارگـران و پ

مسئلـه چـیـسـت؟  .  کردن فاصله دستمزد  با تورم داده بودند 
ـیـن   آیا در بر ھمان پاشنه قبلی خواھد چرخیـد؟ و اگـر چـن
شود کارگران برای رھایی از فقر و فالکت و غـول اخـراج  
و بیکار سازی و عدم تامین امنیت شغلی و دھھا مـعـضـل  

ـرخـی سـواالت  . و مشکل دیگر چه خواھند کرد  اینـھـا و ب
ـر   دیگر مسائلی ھستند که آنھا را سـایـت اتـحـاد بـا جـعـف
ـران و   عظیم زاده عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـری کـارگـران   ـف از ھماھنگ کنندگان طومار چھل ھزار ن

وی در رابطه با دغدغه  مـعـیـشـت  .  در میان گذاشته است 
مردم که دولت به عنوان اولویت اصـلـی اش مـطـرح کـرده  

ـیـد بـه نـظـر مـن  :  است  به سایت اتحاد اظھـار داشـت  ـن ـب ب
 تـومـان  ٢٤٠٠ تصمیم دولت به حفظ نرخ ارز مرجع به مبلغ  

و اجرای مرحله دوم طرح قـطـع سـوبسـیـدھـا تـحـت عـنـوان  
ھدفمندی یارانه ھا،  بیانگر چیزی جز ادامه سـیـاسـتـھـای  

این به ایـن مـعـنـاسـت کـه  .  اقتصادی  دولت پیشین نیست 
ـتـصـادی دولـت دھـم بـه   اساسا قرار نیست سـیـاسـتـھـای اق
ـریـن حـالـت   ـنـانـه ت ـی کناری گذاشته شوند بلکه در خـوشـب
ـتـصـادی کـه در   میتوان انتظار داشت از ھـرج و مـرج  اق
دولت پیشین گریبان جامعه را گـرفـتـه بـود مـقـدار کـمـی  
کاسته شود که البته خود این مسئله ھم جـای بـحـث دارد  
ـرات لـحـظـه ای   چرا که اساسا عدم ثبات اقتصادی و تغیی
در شرایط اقتصادی کشور در دولت دھـم، خـود نـاشـی از  
اجرای ھمین سیاستھای پایه ای یعنی قطع سـوبسـیـدھـا و  
ـران بـوده   بحران اقتصادی با سابقه چندین ساله در اقتصاد ای

به این معنا باید بگویم ادعای دولـت یـک ادعـای  .  است 
متناقض است چرا که از یک سو دغدغه معـشـیـت مـردم  
ـر   را به عنوان اولویت اول مطرح میکند و از سـوی دیـگـر ب

ـرخ ارز مـرجـع     ٢٤٠٠ اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدھا و ن
تومانی که خود از پایه ای ترین علل سقوط زندگی مـردم  

تحریمھا چه؟ آیا تحریمھا تاثیری در  .  بوده است تاکید دارد 
شرایط اقتصادی موجود نداشته اند؟ نه چـنـدان، چـرا کـه  
ـرا رفـتـن رفـاه   ـق مسئله مرحله اول قطع سوبسیدھا و بـه قـھ
مردم مسئله ای نبوده است کـه بـا تـحـریـمـھـا شـروع شـده  

ھم طرح قطع سوبسیدھا و ھم عدم توازن بیـن تـورم و  .  باشد 
ـر مـیـگـردد  در  .  دستمزد کارگران به قبل از آغاز تحـریـھـا ب

دوران جنگ دستمزد کارگران افزایشی پیدا نکرد، پـس از  
ـر کـردن   ـرای پ پایان جنگ نیز، نه تنھـا ھـیـچ تـالـشـی ب
فاصله مزدی کارگران با تورم ھشت ساله جـنـگ صـورت  
ـر   نگرفت بلکه ھر ساله دستمزد کارگران بـا آمـارھـای غـی

واقعی بانک مرکزی در مورد تورم و بـا کـنـار گـذاشـتـن  
ـره   ـف اصل تامین شرافتمندانه سبد ھزینه یک خانوار چھار ن
تعیین گردید و نھایتا در رونـدی  سـه دھـه ای کـار بـه  
ھمینجایی رسیده است که امروزه شاھد آنیم، بـطـوریـکـه در  
شرایط حاضر و بدون ذره ای اغراق حـداقـل مـزد کـارگـران  
حتی برابر با اجاره بھای یک منزل مسکونی نیـسـت و از  
ـرداخـت نـمـیـشـود و   طـرف دیـگـر ایـن دسـتـمـزد مـاھـھـا پ
کارفرمایان ھمچون برده داران اعصار پیشین بر شرایط کـار  

 سـاعـت کـار در ایـن  ١٢ .  و زندگی کارگران تسلط دارند 
ـیـش از   مملکت دیگر یک امر عادی و روتین شده است، ب

 درصد کارگران و حتی کارمندان و مستخدمین دولتـی  ٨٠ 
ـیـار   ـلـه اخـت با قراردادھای موقت مشغول بکارند و این مسـئ

چـرا  .  ھر گونه اعتراضی را از کارگران سـلـب کـرده اسـت 
که کارفرمایان تحت این شرایط دیگر احتیاجـی بـه اخـراج  
کارگران نیز ندارند بلکه با اتمام مدت قرارداد کـارگـر کـه  
ـنـد و ایـن   گاھا یکماھه است با وی تجدید قرارداد نمـیـکـن
مسئله به لحاظ قانونی اخراج کارگر تلقی نـمـیـشـود و بـه  
این ترتیب دست کارگر نیز برای بازگشت بـکـار بـه ھـیـچ  

فکر نمیکنید با بحران اقتصادی مـوجـود  .  جائی بند نیست 
ـیـت   و تحریمھا انتظار افزایش  حداقـل مـزد و تـامـیـن امـن
شغلی کارگران انتظاری دور از واقعیت است؟ به نـظـر مـن  

ببینید  در ایـن مـمـلـکـت از  .  مطلقا و مطلقا چنین نیست 
ـیـد و اولـویـت مـطـلـق گـردش   ـقـطـه شـروع تـول آنجا  که ن
ـتـصـادی  و   اقتصادی، سود صاحبان سرمایه و مافیای اق
کارفرمایان است لذا اولویت اول دولتھا نیز تامین سـودھـای  

اینجـا کـارفـرمـا و صـاحـب  .   نجومی برای آنان بوده است 
ھمین چند سال گذشته را شـمـا در  . سرمایه خدائی میکند 

نظر بگیرید، تحریمھا و یا بحران اقتصادی چه لطمه ای بـه  
ـیـدی   کارفرمایان زده است؟ ھمه آنھا قیمت کـاالھـای تـول
ـتـصـادی از   خود را چندین برابر کرده اند، به بھانه بحـران اق
ـر خـوردار شـده انـد، بـه ایـن بـھـانـه   معافیتھای مالیاتی ب
وامھایی با سودھای بسیار اندک بـانـکـی دریـافـت کـرده  
اند، دیر کرد در بازپرداخت وامھایشـان از طـریـق بـه عـقـب  
ـرای   ـر ب انداختن باز پرداخـت و یـا ایـجـاد شـرایـط سـھـل ت
بازپرداخت مشمول سخاوتمندی دولتھا قرار گرفته است، ھـر  
گاه اراده کرده اند درب کارخانه و کارگاه خود را بسته انـد  
ــی کـار بـه جــائـی رســیـده اســت کـه بسـیـاری از   و حـت
ـرداخـت تـعـمـدی   کارفرمایان با عدم تولید تعمـدی، عـدم پ
دستمزد و اخراج تعمدی و با برنامه کارگر،  وی را بناچـار  
وادار به بستن جاده و خیابان کرده اند تا بـا بـحـرانـی نشـان  
ـیـن   دادن وضعیت، از آنطرف عالوه بر وامھای قانونـی و روت
ـیـز   از تسھیالت میلیـاردی سـازمـان حـمـایـت از صـنـایـع ن

ـنـکـه، کـار  .  برخوردار شوند و برخودار نیز شده اند  خالصه ای
در ایران به جائی رسیده است که کارفـرمـایـان و صـاحـبـان  
ـلـکـه بـطـور   سرمایه نه تنھا زندگی و معیشت کـارگـران، ب
. مطلقی کل ثروت این جامعه را به گـروگـان گـرفـتـه انـد 

ـیـار آنـھـاسـت،   ادارات کار در اختیار آنھاست، بانکھا در اخت
تسھیالت دولتی در اختیار مطلـق آنـھـاسـت، حـتـی بـدرجـه  
ـیـار آنـھـاسـت و   زیادی اعتراض و اعتصاب کارگر در اخـت
ـراض کشـانـدن کـارگـر مـوفـق بـه   آنھا با تعمد در به اعـت
. گرفتن تسھیالت و به معنای واقعی باج از دولت میشونـد 

آنوقت و در این بھشت برینی که برای صاحبان سـرمـایـه و  
ـر در آمـد بـطـور   ـیـات ب کارفرمایان ایجـاد شـده اسـت مـال
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خودکار از دستمزد زیر خط فقر کارگر کسر میشود، شـش  
درصد از ارزش خوراک و نوشاک و پـوشـاک مصـرفـی  
کارگر تحت عنوان ارزش افزوده بر کاالھـای مصـرفـی از  
دستمزد زیر خط فقر کارگر بطور خودکار بـه جـیـب گشـاد  
دولت سرازیر میـشـود، کـارگـر جـھـت درمـان و نـجـات از  
ـرداخـت   گرسنگی یا تامین ھزینه تحصیل فرزندش و یا بـازپ
ـرای دریـافـت یـک وام یـکـی دو   بدھی باال آورده اش، ب
ـم را پشـت سـر بـگـذارد و بـا   میلیونی باید ھفت خان رسـت
نداریم و نمیشود تحقیر آمـیـز روسـا و کـارمـنـدان بـانـکـھـا  

خوب با این شرایطی که تصـویـرش کـردم و  .   مواجه شود 
ـنـد و   ذره ای اغراق نیز در آن وجود ندارد بلکـه ھـمـه مسـت
قابل رویت برای ھمگان است کارفرمایان چه چـیـزی کـم  
ـنـای   دارند که گویا نمیتوانند حداقل مزد کارگران را بر مـب

ـنـد  بـه ھـمـراه  )  بـخـش خصـوصـی ( آنـان .  قانون پرداخـت کـن
مسئولین کارخانه ھا و مراکز تولیدی دولتی و نـھـادھـای  
وابسته به دولت و قدرت، چنان کل ثروت جامعه و زنـدگـی  
ـر   و معیشت کارگران را به گروگان گرفته اند که عـالوه ب
تاراج کل امکانات اقتصادی و ثروتھای موجود جامعه، بـا  
مستمسک قرار دادن ریاکارانه تحریمھا و بحران اقتصـادی،  
ـیـن نـگـه داشـتـن حـداقـل مـزد   ـرای پـای فرصتی طالئی ب
کارگران مھیا دیده اند و با این بھانه ھـا مشـغـول آنـچـنـان  
ـنـد کـه در ھـیـچ   غارت بی سابقه ای از نیروی کار ھسـت

در باالی شھر تھـران  .  جای دنیا نمیتوان نظیرش را پیدا کرد 
و دیگر مراکز استانھا خانه ھای چندین میلیـارد تـومـانـی  
مثل نقل و نبات به فروش میروند، دیگر مثـل سـابـق شـمـا  
ـیـگـاھـی   ـیـونـی را  گـاه و ب ـل ماشینھای چندین صد مـی
ـلـکـه ایـن نـوع   ـیـد ب ـیـسـت اینطرف و آنطرف شھر نظاره گـر ن
ـیـن   ماشینھا را در جای جای باالی شھرھا و جـاده ھـای ب
ـروت و   ـیـد، کـوھـی از ث ـن ـی ـب ـیـد ب ـتـوان شھری به وفور مـی

به نـظـر  .  ولخرجی را ما شاھدیم، این پولھا از کجا آمده اند 
ـر از ایـن وجـود نـدارد کـه ادعـا شـود   من چیزی چرت ت

ـنـد  اگـر نـظـر  .  کارفرمایان قادر به افزایش حداقل مزد نیست
ـیــم کـه دولـت جــدیـد در پـی اجــرای   ـبـول کـن شـمـا را ق
سیاستھای اقتصادی دولت پیشـیـن اسـت بـه نـظـر مـیـایـد  
ـیـونـھـا خـانـواده   ـل شرایط معیشتـی تـوده ھـای مـردم و مـی
کارگری سخت تر خواھد شد در این میان شمـا بـه عـنـوان  
اتحادیه آزاد کارگران ایران و به عنوان ھماھنگ کننـدگـان  
طومار چھل ھزار نفری کارگران چه خواھید کرد؟ کـامـال  

ما اگر در این دو سه ماھه اخیر کار جدی را  .  روشن است 
پیش نبرده ایم فقط به این دلیل بوده است کـه اوال جـامـعـه  
ـرار   در حال و ھوای یک مسئله سیاسی به نام انتخـابـات ق
ـرون رفـت   داشت و از اینجا منتظر باز شدن روزنه ای برای ب
از وضعیت حاضر بود  و دوما بدلیل قطعی بودن جابـجـایـی  
در وزارتخانه ھا و نھادھای مسئول که نتیجه روند طبیـعـی  
انتخابات ریاست جمھوری بود عمال دست مان به جائی بنـد  

ـبـوده اسـت کـه مـا از  .  نمیشد  اما اینھا بـه ایـن مـعـنـا ن
ـفـی   ـی پیگیری مطالبات خود چشم پوشی کرده ایم و یا تخف

ـیـسـت . برای دولت جدید قائل ھستیم  مـا  .  چنیـن چـیـزی ن
منتظر وعده ھا و یا حتی تحقق آنھا بر اسـاس وعـده ھـای  

ھیچـیـک از خـواسـتـھـای مـا در  .  دولتمردان نخواھیم شد 
طومار چھل ھزار نفری کارگران محقق نشده است ھر چنـد  
که ھمین طومار و مبارزات ما و دیگر کـارگـران در سـال  
گذشته باعث شد که تصمیم به افـزایـش حـداقـل مـزد بـه  

 درصد تبدیل بشود اما  این مـیـزان  ٢٥  درصد، به  ١٥ میزان  
ـنـه ھـای   ـر شـدن ھـزی از افزایش مزد با توجه به چندین براب

لـذا  .  زندگی به تمسخر گرفتن خواستھای ما کارگران بـود 
ما بزودی تالشھای خود را جھت تحقق خـواسـتـھـایـمـان در  
ـم گـرفـت و   طومار چھل ھزار نفری کارگران از سر خـواھـی
عالوه بر آن خواھان تغییرات بنیادین در فصـل شـشـم قـانـون  

 سـازمـان جـھـانـی  ٩٨  و  ٨٧ کار و اعمال مقاوله نامه ھای  
ـرا  .  کار خواھیم شد  ـن ـم کـه ای ـنـجـا اعـالم مـیـکـن من ھمـی

ـنـد کـه بـدون   مسئولین مملکتی و دولت جـدیـد بـایـد بـدان
تغییرات جدی در شرایط کار و گـذران زنـدگـی کـارگـران  
ھیچ سنگی بر روی سنگی بند نـخـواھـد شـد لـذا وزارت  
کار به عنوان اولین قدم در راستای بھبود شرایط معیـشـتـی  
خانواده ھای کارگری باید فورا افزایش حداقل مـزد را در  
دستور کار خود بگذارد و بی ھیچ کـم و کـاسـتـی مـاده  

 قانون کار را به اجرا در آورد و به جبران نه تنھا فاصـلـه  ٤١ 
حداقل مزد با تورم در سال جدید بلکه باید به جبران تمامـی  

 قانـون  ٤١ کاستی ھایی که در رابطه با اجرای کامل ماده  
کار  در  طول سالھا و دھه ھـای گـذشـتـه رخ داده اسـت  

این یکی از خواستھای فوری و بدون گـذشـت مـا  . بپردازد 
. کارگران است که باید در اولین قدم و فورا متحـقـق بشـود 

ـنـی   ما کارگران نمیتوانیم دلمان را به وعده رئیس جمھور مب
 قلم کاالی اسـاسـی خـوش  ١٧ بر اختصاص یارانه ارزی به  

ـنـجـا بـھـبـودی در شـرایـط   ـم کـه از ای ـی کنیم و فکر کـن
معیشتی مان حاصل خواھد شد چرا کـه تـازه در صـورت  
اجرای صحیح این دستورالعمل و در خوشبینانه ترین حـالـت،  
فقط و فقط وضعیت حاضر بدتر نخواھد شد وگرنه ذره ای  
تغییر در شرایط اقتصادی موجود و بھبود شرایط معیشـتـی  

ـرنـامـه  . ما کارگران رخ نخواھد داد  لذا ما کاری بـه ایـن ب
ھای دولت نداریم بلکه بطور بی کم و کاستی خواھان ایـن  

ـرخ  .  ھستیم که دستمزد ما کارگران نیز واقعی بشود  اگـر ن
 تومان تثبیت شده است و به این مـعـنـا  ٢٤٠٠ ارز مرجع در  

قیمت ارز دو برابر شده است و یا کاالھـای دیـگـر چـنـدیـن  
برابر افزایش قیمت داشته اند لذا قیمت کاالی قابل عـرضـه  

قـطـع  .  ما کارگران یعنی نیروی کار نیز باید واقعـی بشـود 
سوبسید ارز و دیگر کاالھا و در ھمین حـال عـدم افـزایـش  
ـرار اسـت   حداقل مزد، معنای عملی اش ایـن اسـت کـه ق
جای خالی  این سوبسیدھا و پر کردن جـای آنـھـا در کـل  
گردش اقتصادی کشور از دستمزد ما کـارگـران  تـامـیـن  
بشود و ما این اجازه را نخواھیم داد چـرا کـه ایـن یـعـنـی  
ـرای   فالکت و گرسنگی و درماندگی مطلق ما کارگران ب

این یعنی تحمیل مرگ به مـن کـارگـر و  .  گذران زندگی 
ھمین االن به معنای واقعی کلـمـه مـیـوه  .  ھمسر و فرزندانم 

و شیر از سبد ھزینه خانواده ھای کارگری بر افتاده اسـت،  
من ھمین چند روز پیش برای درمان سرماخوردگی با دارو  

ـلـی  .   ھزار تومان ھزینه کـردم ٥٠ و ویزیت رویھم   ـتـه خـی ـب ال
ـرار   وقت بود دکتر نرفته بودم و در عمـل انـجـام شـده ای ق

ـره مـن  .  گرفتم  با این وضعیت، بر افتادن میوه و شیر از سـف
کارگر پیشکش، من کارگر دیگر قادر نیستم حتی فـرزنـد  
ـیـش پـا افـتـاده ای نـزد   خرد سالم را برای درمان امراض پ

این وضعیت غیر قابل تحمل است و به نظـر مـن  .  دکتر ببرم 
ـیـمـت   چنانچه فورا چاره ای برای آن انـدیشـیـده نشـود و ق
نیروی کار مانند ھر کاالی دیگری واقعی نشود ما بـدون  
ـم کـه شـاھـد تـالطـمـات   تعارف و خودسانسوری باید بگـوی

ھـیـچ جـامـعـه ای و ھـیـچ  .  شدید اجتماعی خواھیم بـود 
مردمی نمیتوانند نظاره گر مرگ و نـابـودی خـود بشـونـد،  
این مسئله اراده گرایی صرف یک جامعه و یا من نـوعـی  
ـیـزم بـدن یـک انسـان   نیست، جامعه انسانی ھمچون ارگـان
زنده و با غریزه ای ھدفمند، برای بقایش و مقابله با خـدشـه  
ھایی که بر آن وارد میشود عکس العمل نشـان مـیـدھـد و  

اما این عکس العمـل در  
جامعه انسـانـی عـکـس  
ـنـده   العملی زیر و رو کـن

ایــنــرا ھــمــه مــا  .  اســت 
 . میدانیم 
 

 -پروین محمدی 
یکسال از واقعه 
کشتار کارگران 

 معدن افریقای جنوبی گذشت
ــران   ــس بــر روی کــارگ ــی ــل ــروھــای پ از روزی کــه نــی
اعتصابی معدنی که توسط شرکت بریتانیایی النمین بـھـره  

ـر و  ٣٤ برداری می شد آتش گشودند و موجب مـرگ   ـف  ن
.  تـن دیـگـر شـدنـد یـکـسـال  گـذشـت ٧٨ مجـروح شـدن  

کارگرانی که فقط در اعتراض به کمی دستمزد و شـرایـط  
سخت کاری بـه اعـتـصـاب روی آورده بـودنـد امـا دولـت  
حامی سرمایه برای حفظ سودھای نجومـی کـارفـرمـا  و  
ـرش خـواسـت افـزایـش مـزد بـه دیـگـر   جلوگیری از گسـت

ـنـدا،  یـکـی از  .  معادن،آنان را به گلوله بست  جان مـانـکـی
ـیـوز مـی گـویـد  ـرخـی از  ” :  کارگران معدنچی بـه یـورون ب

ھمکارانم که کشته شدند ھم سن من بودند و بعضی دیگـر  
ـرای آنـھـا افـتـاده  .  جوانتر از من  ـفـاقـی ب فکر اینکه چه ات

ـراض مـی  .  برای من دردآور است  ما برای حقوق و پول اعـت
کردیم نمی فھمم کسانی که برای حقوق و پولشان مـبـارزه  

سـوال ایـن  “  . و اعتراض می کنند چرا باید کشـتـه شـونـد 
کارگر پرسش ھمه کارگران جھان است برخی وقتھـا تصـور  
میکنیم دولتھا در جـوامـعـی کـه در آنـھـا  دمـوکـراسـی  
ـرای   ـری ب سرمایه داری  حاکم اسـت  حـق و حـقـوق بـھـت
کارگران قائل اند و اگر اعتراضی از سوی کارگران انـجـام  

ـرد  بـه  .  شود تـوجـه الزم و کـافـی بـه آن صـورت مـیـگـی
ھمینگونه نیز بود که کارگران آفریقای جنوبی ایـن کشـور  
مھد دموکراسی قاره آفریقا شرایط غیر انسانی خـود را از  
طریق اعتصاب به دولتی که خود را نماینده ھمـه مـردمـش  
میداند و می نامد ابراز کردند تا بھبودی در زنـدگـی شـان   
حاصل شود اما این اعتصاب به وحشیانه ترین شـکـلـی بـه  

ـیـش  .   خون کشیده شد  اینجاست که ما کارگران بیش از پ
متوجه این موضوع میشویم کـه سـرمـایـه داری، سـرمـایـه  
ـریـن   داری است و اگر منفعـت اش ایـجـاب کـنـد در آزادت
کشور نیز کارگران را بدلیل خواست افزایش مـزد بـه خـون  
ـیـش مـتـوجـه   میکشد، اینجاست که ما کارگران بیش از پ
ـیـس و زنـدان در کـنـار وجـود   ـل میشویم که کـل بسـاط پ
آزادیھای نیم بند، نه برای رفاه کارگران و توده ھای مـردم،  
بلکه برای تضمین سھم بری بیش از پیش سرمـایـه داران از  
ـریـن سـھـم نصـیـب مـا و   دسترنج ما کارگران است تا کمـت

در دنیایی که فرزندانـمـان را بـه کـار  .  خانواده ھایمان شود 
ـرار   ـر مـان ق ـراب ـیـس در ب ـل ـروی پ ـی میگیرند و به عـنـوان ن
میدھند، در دنیایی که در کارخانجات تولید سالح و ابـزار  
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ــنـده ابـزار سـرکـوب خــود   سـرکـوب، کــارگـران تـولــیـد کـن
 درصد اقلیتی مـفـت خـور، سـھـم  ١ میباشند، دردنیایی که  

 درصد از انسانھای کره خاکـی را بـاال مـیـکـشـد، در  ٩٩ 
ـیـاردھـا   ـل دنیایی که در کنار کوھی از ثروت ونـعـمـت، مـی
ـیـایـی کـه   انسان گرسنه سر بر بالین می گـذارنـد و در دن
اعتراض انسانھا به گرسنگی با گلـولـه و سـرکـوب پـاسـخ  
میگیرد نمیتوان و نباید لحظه ای در به زیر کشـیـدن نـظـام  

این نظام چه با دموکـراسـی  .  حاکم بر این دنیا درنگ کرد 
سرمایه دارانه اش و چه با بساط اختناق اش، دنیایـی ضـد  
انسانی است و باید بمثابه لکه ننگی بر دامـن بشـریـت بـه  

گرامی بـاد، یـاد و خـاطـره  .    زباله دانی تاریخ سپرده شود 
کارگران حق طلب افریقای جنوبی و تـمـامـی انسـانـھـایـی  
ـر جـان   ـیـایـی بـھـت که در جای جای جھان برای بر پایی دن

 . عزیزشان را از دست داده اند 
 

نقش كارگران پیشرو و فعاالن كارگری در 
 جنبش كارگری ایران

كارگران آگاه، پیشرو و فعالین كـارگـری  :  رضا شھابی 
در راه احقاق حقوق بـه حـق  
ـنـونـی   كارگران در شرایط ك
ــن   ــد در بــی ــای ــه ب ــع ــام ج
ــــی،   ـــات ـــدم ـران خ ــ ـــارگ ك
شركتی، صنایع و كـارگـران  
میدانی و فصـلـی حضـور  
پیدا كنند و آنھا را نسـبـت  
به شـرایـط بـه وجـود آمـده   
ــكــاری،   ــی، بــی ــل گــران مـث

نبود امنیت شغلی و علت بوجود آمدن این بـحـران ھـا آگـاه  
كنند و با تھیه نشریات و بولتن ھای كـارگـری راه و روش  
مبارزه صنفی و رسیدن به مطالبات قانونی بـه كـارگـران را  
آموزش دھند و كارگران آگاه و پیشرو باید از طریق آمـوزش  
و آگاه دادن به كـارگـران تـمـامـی صـنـوف، تشـكـل ھـای  
ـفـی و   ـبـات صـن كارگری را در كشور رواج دھند تـا مـطـال

ـیـغ  .  سیاسی خودشان را پیگیری كنند  ـل ـب ھمكاران، دو نوع ت
به طور تفكیك ناپذیری ھمانند دو روی سكه بـه یـكـدیـگـر  
مربوطند؛ خواه تبلیغات اقتصادی و خواه تبلیغات سـیـاسـی،  
ـقـاتـی كـارگـری   ـرای مـبـارزه طـب ھر دو به طور یـكـسـان ب

ـقـاتـی، مـبـارزه ای  .  ضروری می باشند  زیرا ھر مبارزه طـب
تبلیغ در بین كارگران ارتباط جدا نشدنی بـا  .  سیاسی  است 

ـیـعـتـا  در شـرایـط   ترویج شكل گیری تشكل ھا دارد و طـب
فعلی جامعه با سطح آگاھی فعلی كارگـران در درجـه اول  

ـرد  ـنـده  .  اھمیت قرار مـی گـی كـارگـران بـایـد نسـبـت بـه آی
ـرنـد  ـم بـگـی ـراض كـارگـران نسـبـت بـه  .  خودشان تصـمـی اعـت

وضعیت موجود جامعه از قبیل كاھش قدرت خریـد خـانـواده  
ـیـن بـودن   ـیـكـاری، پـائ ھای كارگری و مـردم، گـرانـی، ب
ـنـه ھـای   ـیـت شـغـلـی، بـاال بـودن ھـزی دستمزدھا، نبود امن

كـارگـران آگـاه و  .  حق مسلم كـارگـران اسـت ...  درمانی و  
ـبـعـیـض آمـیـز   ـرخـورد ت پیشرو و فعالین كارگری باید نـوع ب
ـنـد بسـتـن   ـنـان مـان كارفرمایان و مدیران با كارگران و كـارك

ـتـه ( قراردادھای سفید امضاء با ضمانت   لـغـو  )  چـك و سـف
قراردادھا به صورت یك طرفه، استفاده مدیران از امـكـانـات  
رفاھی و مسافرت ھای خارجی با ھزینه ھای بیت الـمـال،  
ـران از   ـفـاده مـدی دریافت حقوق و پاداش ھای نجومی، اسـت

اموال بیت المال برای كارھای شخصی، گـرفـتـن وام ھـای  
ـنـد  ( سنگین برای نوسازی صنایع   كه عمال  در جاھایی مـان

ـره سـرمـایـه   ـی آپارتمان سازی، خرید سـھـام در بـورس و غـی
ـر  )  گذاری می كنند  و رفتارھای دوگانه و تـظـاھـر و تـزوی

كارفرمایان و سرمایه داران را در بین عموم كارگران و مـردم  
ـیـن كـارگـری و  .  افشا كنند  كارگران آگاه و پیشرو و فـعـال

جنبش ھای اجتماعی باید با ھم متحـد شـونـد و در تـمـام  
تظاھرات و اعتراضات برای كسب حقوق كارگران و صـنـوف  
ـیـت   ـبـود امـن دیگر از جمله دستمزد، شرایط كار، مسـكـن، ن
ـنـد و   ـن شغلی، كاھش قدرت خرید كارگران و غیره شركـت ك
با آمیختن فعالیت خود با مسائل عملی و روزمـره زنـدگـی  
ـفـاده   كارگران در متوجه كردن كارگران به عمده ترین سوءاسـت
ـبـات خـودشـان را از   ـنـد تـا مـطـال ھا به آنـھـا یـاری رسـان

ـردن فـھـم  .  كارفرمایان دقیق تر و عملی تر طلب كنند  بـاال ب
ـیـه   ـل كارگران در زمینه ھمبستگی و مصـالـح عـمـومـی ك
ـقـه واحـد كـارگـری كـه قسـمـتـی از   كارگران به مثابه طـب
. كارگران جھان را تشكیل می دھند یك امر ضـروری اسـت 

ـیـن   برگزاری نشست ھا برای گفتگو و سؤال و جـواب در ب
ـیـن كـارگـران و   ــه ب ـراری ارتــبـاط صـمـیـمـان ـرق كـارگـران، ب
ـرای كسـب آگـاھـی و   پیشكسوت ھای جنبش كارگـری ب
ـبـه بـا تـمـام   تجربه، چاپ نشریات، بولتن كارگـری، مـكـات
ـیـه ھـای   ـیـان تشكل ھای موجود جنبش كارگری، چـاپ ب
تبلیغی و انتشار آنھا، شكل ھای مختلف فعالیت كـارگـران  

ـبـش  .  پیشرو و فعالین كارگری مـی بـاشـد  ایـجـاد یـك جـن
ـتـمـنـد در   كاگری برای داشتن یك زندگی شایسته و شـراف
ـیـن و   بین كارگران صنعتی و غیر صنعتی و خـدمـاتـی اول

ـیـن  . حیاتی ترین وظیفه كارگران است  كارگران آگاه و فـعـال
ـروھـای خـود را   ـی كارگری در شرایط حاضر جامعـه بـایـد ن
متوجه كارگران بیكار و اخراجی، كـارگـران و كشـاورزان در  
ـقـه   روستاھا و كارگران صنایع و شركتی و خـدمـاتـی و طـب
ـیـش قـدم را   فرودست نمایند و كوشش كنند ذھن كارگران پ
ـنـد، تـا ایـن   نسبت به مسایل معیـشـتـی آنـھـا روشـن نـمـای
. كارگران با كارگرانی كه آگاھی ندارند تماس حاصل كننـد 

ھمكاران ضمن اینكه بین كارگران در زمینه خـواسـت ھـای  
ـیـاجـات   ـر احـت فوری و اقتصادی تبلیغ كنند در عین حـال ب
ـقـه كـارگـر،   سیاسی فوری، مشكالت و خواست ھـای طـب
تجاوزات نیروی انتظامی كه در ھر اعتصاب و در ھـر یـك  
از تظاھرات و اعتراضات كارگری جانب سـرمـایـه داری را  
می گیرد، تمركز كنند و علیه محدودیت حقوق كارگـران بـا  

ـنـد تـا  !  ھمكاران .   ھم متحد شوند  فقط كارگـران مـی تـوان
آخرین لحظه پیگیر و دشمن قـطـعـی سـرمـایـه داری لـجـام  
ـنـد   گسیخته باشند و بنا بر موقعیت طبقاتی خود نمی تـوان
ھم نباشند و قادر به ھیچ گونه گذشت و صلح و مصالـحـه  

ـنـد  ـنـد در راه آزادی  .  ای نیسـت فـقـط كـارگـران مـی تـوان
اقتصادی، سیاسی و دموكراتیك مبارز و پیش قدم بـاشـنـد،  
ـر اسـت   زیرا ظلم و ستم سیاسی و تبعیض در كارگران شدیدت

ـرسـی بـه  -و نمی گذارد در وضعیت این طبقه    كه نـه دسـت
ـفـوذی در افـكـار   مقامات بلند پایه و مدیریتی دارد و نه ن

ـلـی حـاصـل گـردد   -اجتماعی  ـریـن تـعـدی فـقـط  .  كـوچـك ت
ـنـدگـان و سـتـمـگـران را از   كارگران قادرند بنیان استثماركن

در حال حاضر افـول نـظـام سـرمـایـه داری و  .  ریشه برکنند 
ـم، صـنـایـع   ـی بحران ھای ملی را به وضوح با چشم می بین
ـرو شـده   ـیـه روب به دلیل تحریم ھا با بحران مالی و مـواد اول

اند، كارخانه ھا و صنایع قدیمی و كـارخـانـه ھـای جـدیـد،  
خـودمـانـی  ( بنگاه ھای جـدیـد، شـركـت ھـای خصـوصـی  

و بـانـك  )  سازی و شبھه دولتی و به عـبـارتـی خصـوصـی 
ھای خصوصی و غیره و غیره كه مانند قـارچ رشـده كـرده  
. اند یكی پس از دیگری تعطیل یا ورشكسـتـه مـی شـونـد 

نیاز نیست انسان علم غیب داشته باشـد تـا ورشـكـسـتـگـی  
اجتناب ناپذیر را كه از پس شکفتن صنایـع فـرا مـی رسـد  

ـنـگـاه ھـای  !  پیشگویی كند  این ورشكستـگـی صـاحـبـان ب
كوچك و قدیمی و جدید كه در زمان دولت ھـای گـذشـتـه  
بخصوص دولت آقای احـمـدی نـژاد در دور اول بـا وزارت  

 میلیونی ایـجـاد شـده بـود،  ١٠ آقای جھرمی با وام اشتغال  
كارگران را خانه خراب كرد و كارگران و صاحب بنگاه ھـای  
ـنـون مـدت   ـرار داد و اك كوچك را در صف لشگر بیكاران ق
ھاست ھر كارگر آگاه و با فكر به این امر و سیاسـت ھـای  
غلط دولت نھم و دھم و حتی دولت ھای گذشته در رابـطـه  

در شرایط فعلـی كـارگـران  .  با وضعیت كارگران پی برده اند 
باید آگاه تر و متحدتر شوند تا كارفرمایان، كه تـالش مـی  
كنند ھمیشه بار خسارت و عیش و نوش و خـوش گـذرانـی  
و ولخرجی ھای خود و فـرزنـدانشـان را بـه دوش كـارگـران  
ـقـل دیـگـر   بیاندازند، با تشكیل سندیكا و یا ھر تشكل مسـت
ضربه ای كمرشكن متحمل شوند تا كارگران قادر باشند بـه  
مبارزه قطعی علیه سرمایه داری پلیسی كه دسـت و پـای  

ھمـكـاران،  .  كارگران و مردم را به بند كشیده اند اقدام نمایند 
ـرخـی از   زحمتكشان، كارگران و مردم شریف و آزادیـخـواه، ب
آمارھای نگران كننده از طرف نخبگان اجتماعی و شمـاری  
از مسئوالن و پژوھشگران ارشد آسیب ھای اجتماعی فـاش  

ـر  ٥/٥ شده است، عزیزان آیا می دانید ھم اكنون   ـف ـیـون ن  میل
ـنـد  ـیـاد ھسـت ـیـد  .  در كشور درگیر مسئله اعـت آیـا مـی دان

 درصد كـاھـش داشـتـه،  ١٠ ازدواج در سال گذشته نزدیك به  
آیـا مـی  .   درصـد رشـد كـرده ٦ آیا می دانید طالق بیش از  

ـر ورودی بـه زنـدان ھـای كشـور  ٦٠٠ دانید ساالنه   ـف  ھزار ن
 سـال و  ١٣ آیا می دانید سن كشیدن سیگار به  . وجود دارد 

  ١٤  سـال و سـن روسـپـی گـری بـه  ١٧ سن بیوه گی بـه  
. سالگی رسیده است، عزیزان آینده فرزندانمان در خطـر اسـت 

فرزندانمان تحصیالت، امنیت، خانه، كـاشـانـه، كـار، تـغـذیـه  
استاندارد و زندگی شرافتمندانه و انسانی به دور از ھـیـاھـو  
و جنگ و خونریزی می خواھند، از خواب بیـدار شـویـد و  
ـرآمـده از   دست بكار شوید، تشكل ھای مستقل كـارگـری ب

ـیـشـرو،  .  بطن كارگران را تشكیل دھـیـد  كـارگـران آگـاه و پ
ـرآوردن   ـرای ب ـفـكـران كـارگـری ب فعاالن كـارگـری و روشـن
ـیـل   احتیاجات كارگـران كـه یـكـی پـس از دیـگـری بـه دل
ـم و   فشارھای گرانی، بیكاری، اجاره مسكن كمرشكن، ظـل
ـیـاد و   ستم و نابرابری و ناعدالتی و فساد و فـحـشـا و اعـت

راه  .  كاھش قدرت خرید كـمـرشـان خـم شـده، مـتـحـد شـویـد 
درازی در پیش داریم؛ برای متشكل كردن جنبـش كـارگـری  
و ارتباط متقابل با آنھا، برای تامین نیـازھـای كـارگـران از  
ـرویـجـی و   لحاظ آموزش حقوقی، بولتن، نشریات و جزوات ت
تبلیغاتی و برای جمع كردن محافل و حوزه ھـای كـارگـری  
و جنبش ھای اجتماعی متحد بـا آن در یـك صـف واحـد،  
ـم   برای رسیدن به آزادی و دموكراسی واقعی كـه حـق مسـل

خـون مـا،  .  ھمه ھست باید بدون وقفه تالش و كوشـش كـرد 
ـر اللـه   می شكفد بر برف اسفندی خون ما، مـی شـكـفـد ب
خون ما، پیراھن كارگران خون ما، پیراھن دھقانان خـون مـا،  
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ـم بـاران، بـا   پیراھن سربازان خون ما، پیراھن خاك ماست نم ن
نم نم باران، با خون مـا  ...  خون ما، شھر آزادی را می سازد 

خون ما، پیراھن كارگران، خـون  ...  شھر فرداھا را می سازد  
ما، پیراھن دھقانان، خون ما، پیراھن سـربـازان شـعـر از زنـده  
یاد خسرو گلسرخی یادش گرامی  راھش پر رھرو زنـده بـاد  
ـقـل   ـری زنـده بـاد تشـكـل مسـت ـراب كارگر زنده باد آزادی و ب
كارگری پاینده باد جنبش كارگریكارگران جھان متحد شویـد  

ـبـه مـورخ  ٢٠/٢ ساعت   -رضا شھابی   دقیقه بامداد روز شـن
 ٣  اتاق  ٣٥٠ بند سیاسی   – زندان اوین  ٢٦/٥/٩٢ 

 
  اخراج و بیكارسازی

 
 کارگر دیگر از شرکت بانتا آبیدر ٨اخراج 
 سنندج
ـیـدر تـوسـط  ٨ :  مرداد ٢٤   نفر از کار گران شرکت بانتا آب

اخـراج ایـن  .  کارفرمای ایـن شـركـت از کـار اخـراج شـدنـد 
کارگران بدلیل واھی و تکراری اتمام مـراحـل کـار صـورت  
گرفته است، اما کارفرما در اصل برای ادغـام شـرکـت بـا  
چند شرکت پیمانی دیگر و بکارگیری نیـروی جـدیـد کـار  
اقدام به اخراج این کارگران کرده است تا به آنان تمام حـقـوق  

الزم به ذكر است كه ظرف دوھفتـه ی  . ومزایایشان را نپردازد  
.  کارگر از ایـن شـرکـت اخـراج گـردیـده انـد ٤٤ قبل تعداد  

كمیته ی ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای  
 كارگری 
 

 کارگاه ١٠٠تعطیلی بیش از 
 کارگاه و کارخانه قـطـعـه سـازی  ١٠٠ تعطیلی بیش از  

ـیـش از  .   خودرو در این استان  قزوین    ٣٠٠ تا پیش از این ب
کارگاه و کارخانه قطعه سازی در اسـتـان قـزویـن مشـغـول  

  ».  فعالیت بودند 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

 کارگر ٢٠ادامه تأخیر در پرداخت حقوق 
 آب و فاضالب طبس

ھای شرکـت آب و    ، مجری پروژه «فرآیند کاو »شرکت  
  ٢٠  مـاه حـقـوق و دسـتـمـزد  ٧ فاضالب طبس از پرداخـت  

ـیـمـانـکـاری  .  کارگر قراردادی کوتاھی کرده است  شرکت پ
ھای اجرایی خود را در تاریـخ    فرآیند کاو با وجود آنکه پروژه 

 به اتمام رسانده، اما ھـنـوز مـعـوقـات  ٩١  بھمن ماه سال  ٣٠ 
ـیـش از ایـن بـا  .  حقوقی کارگران را پرداخت نـکـرده اسـت  پ

 کارگر، تعداد کـارگـران شـاغـل در ایـن  ٥٠ خروج تدریجی  
مـعـوقـات حـقـوقـی ایـن  .   نفر رسیده  اسـت ٢٠ مجموعه به  

ـنـد مـاه سـال   ـرداخـت نشـده بـود کـه  ٩٠ کارگران از اسف  پ
ـبـات کـارگـران، رقـم   کارفرما با پرداخت بـخـشـی از مـطـال

بـا  .  ھای خود به کارگران را چندین ماه کـاھـش داده   بدھی 
وجود متوقف شدن کار کارگاه، کارگران آن نیز با توجـه بـه  

کردند از ادامه ھمکاری بـا ایـن    اینکه حقوقی دریافت نمی 
شرکت صرف نظر کردند و اکنون تنھا دو کارگر به عـنـوان  

ـر  .  دھند   نگھبان به کار خود ادامه می  بـا وجـود آنـکـه سـای
 ماه است کـه از کـارفـرمـای خـود  ٧ کارگران این شرکت  

ـلـی   حقوق طلب دارند اما این دو نـگـھـبـان بـا وجـود تـعـطـی
 مـاه  ١٣ کارگاه ھمچنان به کار نگھبانی خود ادامه داده و  

 . اند   است که حقوقی نگرفته 
 

   نا امنی محیط كار
 

مرگ كارگر مقنی بر اثر ریزش سطح 
 رو پیاده

ـرزمـیـن خـانـه   دو کارگر مشغول حفاری غیرمجاز در زی
ـر    مسکونی سه طبقه  ـیـشـروی بـه زی ای بودند که به علت پ

پـس از  .  رو برسر آنان ریـزش کـرد   رو، ناگھان پیاده   سطح پیاده 
وقوع این حادثه، یکی از کارگران زیر آوار گرفتار شـده بـود  

 . و دیگری توانسته بود جان خود را نجات دھد 
 

 متری ٦کارگر نقاش بر اثر سقوط از ارتفاع 
 جان باخت

این حادثه در خیابان حکمت تھران زمـانـی رخ داد کـه  
ـم مـو (  ساله قصد برداشتن ابزار نقاشی  ٣٥ کارگری   ـل از  )  ق

ھای استخر ساختمان در حال ساخت داشـت كـه    روی ایرانیت 
ھای پالستیکی بـه داخـل    به دلیل شکستن ناگھانی ایرانیت 

ـقـاش  .   استخر سقوط كرد  شدت آسیب دیدگی این کارگـر ن
 .به حدی بوده که باعث مرگ این کارگر شده است 

 
سوزی یك واحد تولیدی در  در جریان آتش

شھرك چرمشھر تبریز، دو کارگر و سه 
نشانی دچار سوختگی شدید  مأمور آتش

 .شدند
در شھرک چرمشھر تبریز  درجریـان آتـش  :    شھریور ٢  

ـم و  »ھای    سوزی یک واحد تولیدی،  دو کارگر به نام  کری
ـر از  .  دچا ر سوختگی شدیـد شـدنـد  «جبرئیل رنجبر  ـف سـه ن

ماموران آتش نشانی که در جریان اطـفـاء حـریـق ایـن واحـد  
حضور داشتند نیز دچار سوختگی شدند که بـه ھـمـراه ایـن  

 .دو کارگر به بیمارستان انتقال یافتند 
 

 گزارش 
 

اعتراض معلمان به عملکرد صندوق ذخیره 
 فرھنگیان

فرھنگیان از نحوه سرمایه گذاری، امالک، مـوسـسـات  
شان اطالعی ندارنـد و    صندوق ذخیره پولی ...  تحت پوشش و 

ـیـانـه و ارزش دارایـی آن  ھـا اعـالم    تنـھـا مـیـزان سـود سـال
 سال پیش، فرھنـگـیـان سـھـام بـانـک  ٨  الی  ٧ از  . شود   می 

 تـومـان ارزش  ١٠٠ ھر سھم در آن زمـان  .  سرمایه را خریدند 
ـری نـکـرده و  .  داشت  ـی ھنوز ارزش سھام بانک سرمایه تـغـی
ـیـان بـاشـد  ١٠٠   تومان باقی مانده است و سودی که قابل ب

نیز به معلمان پرداخت نشده است قرار بود بـه مـیـزانـی کـه  

ـنـد دولـت    فرھنگیان از حقوقشان به این صندوق واریز می  کن
ھم واریز کند اما دولت این تعھد را با تاخیر چـنـدیـن سـالـه  

آیـد یـکـی از      ھر وزیری کـه سـر کـار مـی .  دھد   انجام می 
ـره   ـر عـامـلـی صـنـدوق ذخـی خواص خود را بـه سـمـت مـدی

ـتـظـارات    فرھنگیان تعیین می  کند و این روند باعـث شـده ان
 .فرھنگیان از این صندوق پولی به ھیچ وجه برآورده نشود 

 
ضرب و شتم و تھدید به اخراج کارگران 

 تنیه در سنندج شرکت پیش
ـیـش   شرکت پیش  سـاخـتـه    تنیه سازنده لوله و دیوار بتونی پ

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

ـرای اخـراج کـارگـران   این شرکت به نام محمود کرباسیـان 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
کارگر، وی را اخراج نمود و سعی نموده است که کـارگـران  

ـرعـکـس گـواھـی    را وادار نماید تا قضیه کتک  کاری را ب
کننـد و بـا مـقـاومـت یـکـی دیـگـر از کـارگـران بـه نـام  

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

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

 ١٣٩٢ مرداد  
  

اذیت و آزار کارگران مھاجر توسط  
 نیروھای رژیم در تاکستان

نیروھای  نظامی رژیم در شھر تاکسـتـان بـا حـمـلـه بـه  
کارگران مھاجر و فصلی جویای کار، ضمـن اذیـت و آزار،  
آنان را از میدان شھر بیرون و روانه پارک جنگلی این شـھـر  

برپایه گزارش دریافتی، تعداد ایـن کـارگـران کـه از  .  نمود 
شھرھای مختلف از جمله بوکـان، سـقـز، دیـوانـدره، تـکـاب،  
شاھین دژ و ھمدان در جستجوی کار، راھی این شھـر شـده  

این کارگران ھمـه روزه از سـاعـت  .   نفر است ٦٠٠ اند حدود  
 در انتظار کار در ایـن مـیـدان تـجـمـع مـی  ١٠  صبح تا  ٧ 

ـرده، اغـلـب کـاری نـمـی   کنند اما به علت بیکاری گسـت
. یابند و با دست خالی به محل سکونت شان بر می گـردنـد 

ـیـز ھـمـه   ـم ن این در حالی است که نیروھای سرکوبـگـر رژی
روزه مزاحم کارگران جویای کار شده و بـا تـوسـل بـه زور،  

ـنـد  ایـن  .  آنان را به پارک جنگلی این شھر منتقل مـی کـن
ـرای   در حالی است که کمتر صاحبکاری حاضر می شود ب

منبع سـایـت  . ( استخدام کارگران به این پارک مراجعه کند 
 ) پیام 

 اخبار بین المللی 
 

 ھزار کارگر در اعتراض ٢اعتراض  -ویتنام 
 غذا به آلودگی
 کـارگـر شـرکـت  ٢٠٠٠ )  مرداد ٢٥ ( اوت  ١٦ روز جمعه  

On Accessories Co  ـیـن ھـونـگ در    در شھر صنعتـی ت
جنوب ایالت تین جیانگ در اعتراض به پیدا شـدن کـرم در  
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شان دست به اعتصاب زدند و خواھان تـوضـیـح    وعده غذایی 
ـیـش مـوقـع    کارگران می .  مدیریت شدند  گویند چنـد روز پ

صرف ناھار متوجه وجود چندین کرم در غـذا مـیـشـونـد و  
بالفاصله به مدیریت شرکت اطالع میدھنـد کـه آنـھـا قـول  

چـنـد روز گـذشـتـه از    کنند ولـی   میدھند موضوع را بررسی 
ـیـب اثـری داده نـمـیـشـود  ـرت کـارگـران  .  این اتفاق، ھـیـچ ت

گویند اعتراض تنھا راه مجبور کـردن کـارفـرمـایـان بـه    می 
 .پاسخگویی است 

 
اعتصاب وسیع کارگران -آفریقای جنوبی 

 کارخانجات خودروسازی
به گزارش خبرگزاریھا کارگران چندین شـرکـت خـودرو  

ـبـه     ٢٨ (  اوت  ١٩ سازی در آفریقای جنوبی از روز دوشـن
اعـتـصـاب کـارگـران  .  دست بـه اعـتـصـاب زده انـد )  مرداد 

کارخانجات خودروسازی، بدنبال شکست مذاکرات اتحـادیـه  
ــزرگ   ــدگـان ھــفـت شــرکـت ب ـن ــمـای مـلـی فــلـزکـاران بـا ن
خودروسازی در خصوص میزان افزایش دسـتـمـزد کـارگـران  

 .انجام می شود 
 ھـزار تـن از کـارگـران  ٢ براساس این گزارش، بیش از  

ـیـز بـه ایـن   خودروسازی شرکت تویوتا واقع در بندر دوربان ن
کارکنان خودروسازی شرکـت فـورد در  .  اعتصاب پیوستند 

ـتـه گـذشـتـه، اعـتـصـاب   شھر پرتوریا، از روز چھارشنبه ھـف
  ٣٠ انتظار می رود که بیـش از  .  خودشان را آغاز کرده اند 

ـقـای   ھزار تن از کارگران کـارخـانـجـات خـودروسـازی آفـری
ـنـد  اتـحـادیـه مـلـی  .  جنوبی دراین اعـتـصـاب شـرکـت کـن
 درصد حـقـوق  ١٤ فلزکاران آفریقای جنوبی، خواھان افزایش  

کارگران این کارخانجات است درحالیکـه کـارفـرمـایـانشـان  
ـیـد  .   درصدی داده انـد ٨  تا  ٧ پیشنھاد   اتـحـادیـه مـلـی تـول

کنندگان خودروی آفریقای جنوبی مـیـزان زیـان نـاشـی از  
ـیـون دالر اعـالم کـرد ٦٠ توقف تولید را روزانه   ـل ـنـج  .   مـی پ

شرکت خودروسازی از ھفت شرکت فعـال در ایـن صـنـعـت  
ـرال مـوتـورز   مھم آفریقای جنوبی از جمله تویوتا، فورد و جن
اعالم کردند تولید آنھا به صورت کامل یا نسبـی مـتـوقـف  

 درصــد صــادرات  ١٢ صــنــعــت خــودروســازی  .  شــده اســت 
آفریقای جنوبی و شش درصد تولید نـاخـالـص داخـلـی ایـن  

 .دھد   کشور را به خود اختصاص می 
 

 ھزار کارگر تولید پارچه و ١٢ -ترکیه 
 پوشاک دست به اعتصاب زدند

ـیـش از  )   مـرداد ٢٤ ( اوت  ١٥ روز پنجشنبه    ھـزار  ١٢ ب
کارگر تولید پارچه و پوشاک با خواست افزایش دسـتـمـزد  

آغـاز شـد کـه    این اعتصاب زمانی .  دست به اعتصاب زدند 
مذاکرات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با شکسـت  

 درصد اضـافـه دسـتـمـزد و  ١٥ کارگران خواھان  .  روبرو شد 
کارفرمایان بـا افـزایـش  .   پاداش در سال ھستند ٤ بازگشت  

ـتـه انـد کـه     درصدی دستمزد ٣  ھا موافقت کرده اند و گـف
ـرداخـت خـواھـنـد کـرد ٣ فقط   ـبـال ایـن  .   پاداش در سال پ ق

از     پـاداش در سـال دریـافـت مـیـکــردنـد ولــی ٤ کـارگـران  
پیش بعد از اینکه کارفرمایان اعالم کردند کـه سـود    مدتی 
 پـاداش در سـال  ٢.٥ ھایشان کاھش  پیدا کرده، به    شرکت 

این کارگران بر خواستھـای خـود پـافشـاری  .  کاھش یافت 
ـیـابـی بـه   ـنـد تـا دسـت کرده اند و گفته اند که مصمم ھسـت

 .مطالباتشان، به اعتراض خود ادامه بدھند 

کارگران شرکت اتومبیل سازی  -کره 
 ھیوندای دست به اعتصاب اخطاری زدند

)  مـرداد ٢٩ (   اوت  ٢٠ روز سه شنبه   AFPبه گزارش  
 ھزار کارگر شرکت خودرو سـازی ھـیـونـدای بـا  ١٢ حدود  

خواست افزایش دستمزد و بـھـبـود شـرایـط کـار دسـت بـه  
 ساعـت در کـارخـانـه  ٢ آنھا بمدت  . اعتصاب اخطاری زدند 

این شرکت در شھر اولسان دست از کـار کشـیـدنـد و    اصلی 
 ساعته تـکـرار  ٢ اعالم کردند که روز بعد نیز این اعتصاب  

این کارگران بھمراه کارگران وابسـتـه بـه شـرکـت  .  میکنند 
آنـھـا  .   اوت تصمیم به اعتصاب گرفتند ١٤ کیا موتورز روز  

ـرای  ١٠   منتظر سپری شدن مھلت قانونی   روزه بابت مذاکره ب
ـنـد تـا اعـتـصـاب خـود را آغـاز   دستیابی به راه حـل ھسـت

ـم بـه  . بکنند  بر طبق قانون کار کره کارگران پس از تصـمـی
 روز فرصـت بـدھـنـد تـا شـایـد از  ١٠ اعتصاب، باید بمدت  

ـتـه  .  طریق مذاکره راه حلی پیدا شود  شرکت ھـیـونـدای گـف
ـیـش از  ٢ است که   ـیـد ب  ساعت اعتصاب معادل کاھش تول

ـیـون دالر  ٣٨  خودرو میشود و  خسارتی معادل  ٢١٠٠  ـل  مـی
ایـن کـارگـران خـواھـان افـزایـش  .   برای شرکت در بر دارد 

و تقسیـم حـد  )   دالر ١١٥ ( ھزار وون در ماه  ١٣٠ حقوق پایه  
 .  درصد سود شرکت بعنوان پاداش، ھستند ٣٠ اقل  

 
اعالم اعتصاب کارگران  -آمریکا 

 ای فست فود رستورانھای زنجیره
به گزارش خبر گـزاریـھـا کـارگـران چـنـدیـن رسـتـوران  

ـنـگ،    زنجیر  ای فست فود از جمله مک دونالدز، برگر کـی
 اوت  ٢٩ ھات و وندیز اعالم کرده اند که روز پنجشنبه    پیتزا 

خـواسـت ایـن  .   دست از کار خواھـنـد کشـیـد )   شھریور ٧ ( 
 دالر در سـاعـت و حـق  ١٥ کارگران افزایش دستمـزد بـه  

 دالر  ٩  تـا  ٧.٥ دستمزد آنھا در حال حاضر از  .  تشکل است 
ھا در آمریکا بشمـار    در ساعت است، که از کمترین دستمزد 

انتظار میرود که ھـزاران کـارگـر ایـن شـرکـتـھـای  .  میرود 
 .ای در این اعتصاب شرکت بکنند   زنجیر 
 

ھا در  اعتصاب کارمندان بیمارستان -یونان 
 اعتراض به سیاست ریاضتی دولت

پزشکان و کارمندان بیمارستان ھای آتن، پایتخت یونـان  
با اعالم اعتصاب دسـت از  (  شھریور  ٢ )   اوت ٢٣ روز جمعه  

ایـن  .  کار کشیده و به راھپیمایی به سوی پارلمان پرداختنـد 
ـلـی تـعـدادی از   ـرنـامـه تـعـطـی ـفـت بـا ب اعتراض در مـخـال
ـیـت شـمـار   ـر مسـوول ـی بیمارستان ھا، انتقال کارمندان و تـغـی
.  بسیاری از شاغالن بیمارستان ھای دولتی صورت گـرفـت 

ـنـده در ایـن اعـتـصـاب و   یکی از پزشکان مشـارکـت کـن
ما داریم مبارزه می کنیم تـا مـردم  : " راھپیمایی می گوید 

دسترسی به بیمارستان ھا داشته باشند و ھیچ تختـی را از  
ـیـن  .  دست ندھیم و ھیچ بیمارستانی تعطیل نشود  ما ھمـچـن

ـتـی و   برای شغلمان و شرایط بھتر در بیمـارسـتـان ھـای دول
ـم  ـی . " خدمات درمانی رایگان برای ھمه، مـبـارزه مـی کـن

ـیـمـاری  ٤٩ می کالیس اداکیس، شھروند    ساله ای که به ب
ـنـج، شـش مـاه  : " صرع مبتال است می گوید  من تا حدود پ

پیش دارو ھایم را رایگان دریافت می کردم؛ داروھایی کـه  
  ٢٥ از تولد تا مرگم باید مصرف شود امـا حـاال مـجـبـورم  

 . "درصد بھای آن را بپردازم 
 

آمار کودکان آواره به یک  -سوریه 
 میلیون نفر رسید

بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، آمار کودکـانـی کـه  
پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه مجبور به تـرک ایـن  
کشور شده اند به یک میلیون کودک رسیده اسـت و ایـن  
رقم، نیمی از کل جمعیتی را شامل می شود که طـی دو  

ـرز،  .  سال اخیر مجبور به ترک سوریه شده اند  ـیـو گـوت آنتـون
جـوانـان  : " کمیسر عالی پناھندگان ملل متحد مـی گـویـد 

آنـھـا  .  سوری خانه، خانواده و آینده شان را از دست داده انـد 
ـیـز دچـار   حتی پس از خروج از کشور و عبور از مـرزھـا ن

ـنـد و  .  آسیب ھای روانی شدیدی ھستند  آنھا افسـرده ھسـت
ـرنـامـه ھـای  . "  نیاز به کمک دارند  ـر ب ـبـان، مـدی تد چـای

اضطراری صندوق حمایت از کـودکـان مـلـل مـتـحـد مـی  
ـرا  : " گوید  وضعیت کودکان سوریه بسیار بحـرانـی اسـت، زی

آنھا خشونتھا را بطور مستقیم احساس کرده اند و خـودشـان  
به این آمار بایـد افـراد  . "  تحت تاثیر خشونت قرار داشته اند 

ـیـز   زیر سن قانونی را که در سوریه بی خانمـان شـده انـد، ن
به گزارش کمیساریای عالی پنـاھـنـدگـان سـازمـان  .  افزود 

، ایـن گـروه،  ) یونیسف ( ملل و صندوق کودکان ملل متحد  
یا زیر حمالت مرگبار جنگ قرار دارند و یا اینکه بـعـنـوان  
جنگجو به خدمت گرفته می شوند که در ھـر دو حـالـت  
ـیـن بشـردوسـتـانـه اسـت  . آنچه بر آنھا می رود بر خالف قوان

یکی از کودکان سوری ساکن اردوگـاه زعـتـاری در اردن  
ـرگـردم : "می گوید  در صـلـح  .  من می خواھم بـه سـوریـه ب

مـی خـواھـم دوبـاره بـا  .  زندگی کنم و به مدرسه بـازگـردم 
ـم  مـی خـواھـم کشـور امـنـی  .  دوستان قدیمی ام بازی کـن

کشوری که بتوان در آنـجـا زنـدگـی کـرد و  .  داشته باشم 
ـران خـردسـال  . "  دوباره آن را خوب و سرسبز دید  یکی از دخت

تـمـام آرزوی مـن ایـن  : " ساکن این اردوگاه نیز می گـویـد 
ایـن تـمـام چـیـزی  .  است که صلح دوباره به سوریه بازگردد 

. است که می خواھم و اینکه ایـن مشـکـالت تـمـام شـود 
ـیـعـی بـازگـردد  . " امیدوارم سال آینده ھمه چیز به حالت طب

بر اساس گزارش سـازمـان مـلـل مـتـحـد، نـزدیـک بـه دو  
ـنـان، عـراق، اردن و   میلیون سوری به کشورھای ترکیه، لب

 .نیز به شمال آفریقا پناه برده اند 
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ھای زندانیـانـی کـه    جمعی از خانواده 
متھم به فروش مواد مخدر ھسـتـنـد،  
امــروز در مــقــابــل مــقــابــل مــجــلــس  
شورای اسالمی دست به تجمـع زدنـد  
و خواھان لغو احکام اعـدام زنـدانـیـان  
ــه اعــدام تــحــت عــنــوان   مــحــکــوم ب

" فروشندگان خرده پای مـواد مـخـدر " 
 .شدند 

این یک حرکت مھم توسـط خـانـواده  
ھای زندانیان مشھور به مواد مـخـدر  
علیه اعدام است و باید مورد حمـایـت  

تاکنـون ھـزاران  .  ھمه مردم قرار گیرد 
ــیــدادگــاه ھــای   ــفــر از مــردم در ب ن
جمھوری اسالمی متھم به نگـھـداری  
یا فروش مواد مـخـدر شـده و اعـدام  
شده اند و ھزاران نـفـر دیـگـر نـیـز در  

 .لیست اعدام ھستند 
طبق آمار مقامات جمھوری اسالمـی  

 میلیون نفر پرونده قضـائـی دارنـد  ١١ 
و طبق اعتراف محـمـد بـاقـر ذوالـقـدر  
معاون راھبردی قوه قضائیه در دیـمـاه  

 ھـزار نـفـر  ٦٠٠ سـاالنـه  " سال قـبـل،  
بدلیل ارتکاب جـرایـم مـخـتـلـف وارد  

بخش قـابـل تـوجـھـی  ".  زندان میشوند 
از زندانیان را معتادان به مواد مـخـدر  
و متھمان به نگھداری یا حمـل مـواد  

قـوانـیـن و  .  مخدر تشکیـل مـیـدھـنـد 
رفتار مسئوالن زنـدانـھـا بـا زنـدانـیـان  

تـحـقـیـر و  .  بسیار ضد انسـانـی اسـت 
بیحرمتی و شکنجه و اذیـت و آزار،  
کیفیت پائین و حـجـم نـاچـیـز مـواد  
غذائی، محیط کثیف زنـدان، فـقـدان  
امکانات سـرمـایشـی و گـرمـایشـی،  
واداشتن زندانیان به کارھـای شـاق و  
اجباری در ساعات طوالنی از جـمـلـه  
شیوه ھای برخورد با زنـدانـیـان بـرای  
در ھم شکستن شـخـصـیـت و روحـیـه  

عالوه بر ایـن در ھـمـه  .  زندانیان است 
زندانھای جـمـھـوری اسـالمـی مـواد  
مخدر به حد کافی توزیع میـشـود و  
بسـیــاری از زنـدانــیـان در طــول دوره  
زندان به اعتیاد کامل روی مـیـاورنـد  
و ساالنه صدھا نفر از زندانیان مـتـھـم  
. به فروش مواد مخدر اعدام میشـونـد 

سایر زندانیان نیز اکثـرا بـدلـیـل فـقـر،  
نزاع ھای مربـوط بـه طـالق و زد و  
خورد و جـرم ھـای مشـابـه تشـکـیـل  

ایــن زنــدانــیــان را اســاســا  .  مــیــدھــنــد 
کارگران و جوانان بیکار و محـرومـی  
تشکیل مـیـدھـنـد کـه قـربـانـی ایـن  
نظامند و اکثـر قـریـب بـه اتـفـاقشـان  

 .باید از زندان ھا آزاد شوند 
اینھا در دادگاه ھائی محاکـمـه شـده  
اند که نه قضاتش با ھیچ مـعـیـاری  
صالحیت دارند و نه متھم از شـرایـط  
عادالنه دفاع از خود و وکیل مـدافـع  

. بـا صـالحــیـت بـرخــوردار بــوده اســت 
قوانین جمھوری اسـالمـی بـر اسـاس  
قوانین شرعـی و تـوضـیـح الـمـسـائـل  
آخوندھای مرتجع نـوشـتـه شـده و بـا  
اســـتـــانـــداردھـــای بـــیـــن الـــمـــلـــلـــی  

از نـظـر  .  کوچکترین خوانـائـی نـدارد 
ما سیستم قضائی جمھوری اسالمـی  
و احکامش مطلقا اعتبـاری نـدارد و  
ھمراه با سرنگونی جمھوری اسـالمـی  
باید در ھـم پـیـچـیـده شـود و بسـاط  
اعـدام و آدمــکــشــی اش نــیــز بــرای  

 .ھمیشه برچیده شود 
ــســت کــارگــری از   ــی ــون ــم حــزب ک
اعتراض خانواده ھا علیه لغـو احـکـام  
اعدام زندانیان حمایت میکند و سـایـر  
ــز   ــی ــان را ن ــی ــدان ــای زن ــواده ھ ــان خ
فرامیخواند که با ھم تماس بـگـیـرنـد  
و بــا راه انــداخــتــن حــرکــات مــداوم،  
جمعی و بزرگ خواھان لغو مجـازات  

حزب ھـمـه مـردم را بـه  .  اعدام شوند 
شـرکـت در ایـن تــجـمـعـات و تــالش  
بــرای گســتــرش ایــن اعــتــراضــات و  
ــان   ــی ــدان ــار زن ــت ــری از كش ــوگــی ــل ج

 .فرامیخواند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٣  اوت  ٢١ ،  ١٣٩٢  مرداد  ٣٠ 

 خانواده ھای زندانیان خواھان لغو احکام اعدام عزیزانشان شدند


