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ھفته گذشته با سر و صدای زیـاد  
ــانــک مــرکــزی   ــس کــل ب رئــی
ـیـن شـد  . جمھوری اسـالمـی تـعـی

رســـانـــه ھـــای فـــارســـی زبـــان  
ـر را   بورژوازی تا توانستند این خـب

اگر معـجـزه ھـزاره  .  بزرگ کردند 
توزرد از کـار  )  احمد نژاد ( سابق  

در آمـده بـود گـویـی ایـن دفـعـه  
واقعا معجزه ھزاره رخ داده  ھـمـه  
چیز با یک انتصاب درسـت شـده  
و ھمین امـروز و فـردا اسـت کـه  
ـیـکـاری   مشکالتی مانند تورم و ب
حل شود و گویا کـال مشـکـالت  
اقتصادی دود میشود و به آسـمـان  
ـرود، فـقـط یـک کـم  زمـان   می

ـری  .  میخـواھـد  اسـحـاق جـھـانـگـی
ــم   ــی در مــراس مــعــاون اول روحــان
ــلــی و   ــب ــر عــامــل ق ــودیــع مــدی ت
ــر جــدیــد بــانــک   ــرفــی مــدی مــع

بـایـد  : " مرکزی تاکید مـیـکـنـد  
بگوییم که شرایط کشور، پیچیـده  

ــش  ــال ــت و چ ــش   اس ــای پــی رو    ھ
ھا کار کارشناسی    نیازمند ساعت 

ما در این دوره نیازمنـد  . ...  است 
شـدن    حاکمیت عـقـالنـی و جـاری 

ھـای    گیـری   علم اقتصاد در تصمیم 
ــم  ــی ایشــان مشــخــص  ."  خــود ھســت

ـــد  ـردن ــ ـــک ـــت "  ن ـــاع ـــار    س ـــا ک ھ

چند ساعت است ھـر  "  کارشناسی 
ـرار اسـت   چه کـه ھسـت چـون ق
علم اقتصاد جاری شـود بـه نـظـر  

 سـاعـت  ٨٧٦٠ میرسد دست کـم  
ــا   ــق ــی ــنــی دق وقــت الزم اســت یــع

ــکــســال   روز اول کــه  ١٠٠ در  .  ی
وعده شان را دادند که مشـکـالت  
معیشتی مردم حل شود قرار اسـت  
مھمترین کارشان ایـن بـاشـد کـه  
ـنـد   بودجـه امسـال را اصـالح کـن

ــه کــدام ســمــت  (   حـاال اصـالح ب
بعد بودجه سـال دیـگـر را  ).  بماند 

 آذر  ١٥ تنظیم کنند که انشااله تا  
ــرم دزدان   ــلــس مــحــت ــدیــم مــج ــق ت
ـنـکـه   ـر ای اسالمی شود و مـھـمـت
سازمان بودجه و برنـامـه ریـزی را  

ـم  .  احیا کنند  و اما تا بودجه تنظـی
شود و در مجلس طرح و تصـویـب  

ـنـد  بـعـدش ھـم  .  شود، میشود اسـف
که سال جدید است بایـد دیـد آقـا  
ــام گــذاری   ــده را چــه ن ســال آیــن

یـک سـه مـاھـی بـایـد  .  میکند 
سعی شود که سخنان گھربار آقـا  
رمز گشایی شود خب این میشود  
نه ماه، میماند سه مـاه دیـگـرکـه  
ـفـاقـات چـگـونـه   آن ھم باید دید ات
ـیـسـت   پیش میرود تحریم ھسـت، ن

ـیـز مـثـل ھـر   جنبش کـارگـری ن
بخش دیگر جامعه انـعـکـاسـی از  
گـرایشـات و جـریـانـات سـیـاســی  

امـا بـطـور کـلـی  .  مختلف اسـت 
ــتــوان از دو گــرایــش اصــلــی   مــی
ـبـش   راست و چپ  در درون جـن

ــت  ــن  .  کــارگــری ســخــن گــف ای
تفکیک نه بر اساس قطب بنـدی  
ھای ایدئولوژیک بلکه بر اسـاس  
ــن   ــمــاعــی  ای شــکــل بــروز اجــت
گرایشات به روشـنـی تـمـیـز داده  

من در این نوشتـه تـالش  .  میشود 
ــی و   ــیــک عــمــل ــک ــن تــف دارم ای
ــارزات   ــب اجــتــمــاعــی را در دل م

 .کارگری نشان دھم 
وقتی در سـطـح مشـاھـده بـه  
ـاه   ــگــ ـات کــارگـــری ن ــراضــ اعــت

می بینیم که شکل بیان  .  میکنیم 
ــراضــات در ایــران   ــت ــن اع ــه ای اولــی

ـیـن  .  خواستھای صنفی است  از ھم
رو در بسیاری از مبارزات ممـکـن  

ـیـه بـراحـتـی   است در نـگـاھـی اول
نتوان گرایشات راست و چـپ در  
درون جنبـش کـارگـری را از ھـم  

ـارزات  . تمیز داد  یا حتی در این مـب
بعضا  این گرایشات بر سـر طـلـب  
ـار یـکـدیـگـر   یکسری خواستھا کن

ــد  ــروزات  .  قـرار مــیـگــیـرن امـا در ب
ـارزه اسـت   اجتماعی و اشـکـال مـب
ـتـر   که این گرایشات خود را روشـن
بیان میکنند و از یکدیگر کـامـال  
متمایز شده و در تقابل با ھـم قـرار  

ـتـر دو  .  میگیرند  ـارت روشـن به عـب
ـبـش   گرایش راست و چپ در جـن
ــمــان ھــا و   ــت کــارگــری بــا گــف
ــاوتــی عــمــل   ــف رویــکــردھــای مــت
میکنند و اینجاست کـه  کـامـال  

ـنـد  ـفـکــیـک ھســت ـابـل  ت ــن  .  ق ای
 گفتمان ھا و رویکردھا کدامند؟ 

گرایش راست در درون 
 جنبش کارگری

 رویـکــرد گــرایــش راســت در  
جنبـش کـارگـری رویـکـردی در  

چھـارچـوبـه نـظـام و حـفـظ نـظـم  
گفتمان آن فـراخـوان  .  موجود است 

کارگران به بیعت با قانون کـار و  
قانون اساسی حکـومـت اسـالمـی  

راھکارش  محـدود کـردن  .   است 
مبارزات کارگرای در چھارچوب  
قوانین موجود، ارجاع کارگران بـه  
ـیـش گـرفـتـن   ـتـی و پ مراجع دول
ـفـی   سیاست انتظار، تاکید بر صـن

ــارزات   ــودن و بــر مــب آرام و  " ب
ــمــت جــو  و تــالش بــرای  "  مســال

کشاندن تجـمـعـات کـارگـری بـه  
درون سالنھا و کریدورھای ادارات  

ـتـی اسـت  تـا  .  کار و مراجعی دول
مبادا اعتراضات کارگری اشکال  

ـرد  در  .  تعرضی تـری بـخـود بـگـی
نزاعھای درون حکومتی نیـز ایـن  
گرایش ھمواره کـنـار بـخـشـی از  
ـرار گـرفـتـه و یـک   حکومـت ق
تالش آن جلب کارگران به حمایـت  

 راست و چپ در  درون جنبش کارگری
 شھال دانشفر 

 مدل اقتصادی محال
 یاشار سھندی 

 درسهاي انقالب مصر براي مردم ایران
 بیکاري، سونامی در جریان

 سونامی بیکاري
 شرح حالی از کارگران بازنشسته فوالد
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دست اسد و دیگر 
جانیان از زندگی مردم 

 !سوریه کوتاه
 

ـرود   آنچه که بر مـردم سـوریـه مـی
ـتـشـار  .  مایه شرم بشـریـت اسـت  ان

ــع بــمــبــاران   ــی صــحــنــه ھــای فــج
ـتـه گـذشـتـه کـه بـه   شیمایی ھف
احتمال قوی کار رژیم اسد اسـت،  
ـیـز   در عین اینکه اپوزیسیـون او ن
بھمان اندازه ظرفیت این جنایـت را  
دارد، این لکه ننگ را بـاردیـگـر  

 .به رخ جھانیان کشید 
کمتر صحنه سـیـاسـت جـھـان  
ـریـن   چنین کلکسیونی از شنیـع ت
ـریـن   ـنـده ت جنایـات، مشـمـئـز کـن
ــازی   ــکــه ت ــا و ی ــاکــاری ھ ری
ارتجاعی ترین نیروھای سـیـاسـی  
. زمان ما را یکجـا در خـود دارد 

حتی در رابطه با جنـایـت آشـکـار  
بمباران شیمایی آنچه کـه شـاھـد  
آن ھستیم رقابت و شـاخ و شـانـه  
ــش از   ــحـدیــن کشـی غــرب و مــت
ــه و جــمــھــوری   ــی ــکــســو و روس ی
ـر سـر   اسالمی از سـوی دیـگـر ب
تامین منافـع شـان در سـوریـه و  
ــوبـه خــود   ـن ــه اســت کـه ب ــطـق مـن
نگرانی بیش از پیش مـردم جـھـان  
ــای   ــارویــی ھ ــگ و روی از جــن

دولـت  .  نظامی را برانگیخته اسـت 
آمریکا و ھم پیمانانش که اکـنـون  
به بھانه بـمـبـاران شـیـمـیـائـی در  
تدارک حمله نظامی ھستنـد، در  
شکل گیـری وضـع فـاجـعـه بـار  

 .حاضر به سھم خود شریک اند 
قربانی بالفصل این وضـعـیـت  

ـنـد کـه   بـه  " مردم قھرمانـی ھسـت
ـردنـد  ـیـه  ".  عرش اعالء ھجوم ب عـل

ــه   ــاه چــھــل ســال ــظــام ســی یــک ن
ـتـل عـام ھـای   دیکتاتوری که ق
بسیار در پرونده اش دارد دست بـه  

" نان و کـرامـت "انقالب زدند تا به  
ـیـش  .  دست یابند  مردمی که بـا ب

ـیـونـھـا   ـل از صد ھزار کشته و مـی
آواره و نابودی ابتدائیـات زنـدگـی  
اجتماعـی پـاسـخ گـرفـتـه انـد و  
ـرای آنـھـا   مصائبی بازھم بیشتر ب

این در واقع مجـازات  .  در راه است 
ـقـالبـی تـوسـط   انقالب و مـردم ان
ـریـن و   ـیـف ت مجموعه ای از کـث
ارتجاعی ترین نیروھای بورژوازی  
در عصر ماست که خود در حـال  
ــا   ــدرت ب ــگ ق ــت و جــن ــاب رق

 .یکدیگرند 
متھم ردیف اول ایـن جـنـایـت  
علیه بشریـت بـی شـک اسـد و  

ـم اسـد  .  رژیم اوست  سرنگونی رژی
گام اول در رھایی مردم سوریه از  
ـیـه شـان   این جھنمی است که عـل

ــد  ــا کــرده ان ـپ ــھــا و  .  ب ــمــام دولــت ت
ـروھـایـی کـه از اسـد حـمـایـت   نی
ــه، جــمــھــوری   ــی ــد، روس ــن ــن مــیــک
ـره   اسالمی، حزب الله لبنان و غـی
ھمگی مستقیما در ایـن جـنـایـت  
ـم   شریک اند و باید ھـمـچـون رژی
اسد مورد اعتراض و انزجـار تـمـام  

 .مردم جھان قرار گیرند 
ـم اسـد   ھرچند سرنگـونـی رژی
اول قدم در رھـایـی مـردم سـوریـه  
است، اما نباید اجازه داد نیروھای  
سـیـاه اسـالمـی و ارتـجـاعـی در  
ــف او کــه در پــی   صــف مــخــال
ـنـد و   اھداف ضد بشری خود ھست
ــا   ــھــای غــرب و ی تــوســط دولــت
ــت   ــه حــمــای ــان و تــرکــی عــربســت
میشوند، بر زندگی مـردم سـوریـه  

در واقع مبارزه بـحـق  . حاکم شوند 
ـیـه   و قھرمانانه مـردم سـوریـه عـل
اسد، عرصه دخالت انواع و اقسـام  
نیروھای ارتجاعی منطـقـه ای و  
ـنـده و   جھانـی شـده اسـت کـه آی

نـان  " منافع خود را در اثر انقالبات  
در منطقه خـاورمـیـانـه  "  و کرامت 

باید زنـدگـی،  .  در خطر می بینند 
آرمانھا و انقالب مـردم سـوریـه را  
ـنـده   از منگنه نحس و نـابـوده کـن
رقابت و کشمکش منطقـه ای و  
ــورژوایــی   جـھــانـی قـطــب ھــای ب

 .نجات داد 
در این میان جـریـانـات کـوتـه  
نظر و پا در ھوائی که در دوسـال  
ـم اسـد   و نیم گذشته، جنایات رژی
و حامیانش نظیر دولـت روسـیـه و  
جمھوری اسالمی و حزب اللـه را  
با سکوت نظاره کرده اند، به اسـم  

مـبـارزه  " و یا  "  جنبش ضد جنگ " 
. بـمـیـدان آمـده انـد "  با امپریالیسـم 

اینھا عمال و در بھترین حـالـت از  
. تدوام وضع موجود دفاع میکننـد 

ـیــم اسـت جـمـھــوری   دو سـال و ن
اسالمی و روسیه دارند در کـنـار  
ـیـه مـردم مـیـجـنـگـنـد و   اسد عـل
ـنـھـا یـاد   ـنـد امـا ای کشتار میکن

دو سـال  .  دخالت خارجی نیفتـادنـد 
و نیم است که ترکیه و عـربسـتـان  
ـتـھـای   ـبـانـی دول ـی و قطر بـا پشـت

ـلـف   دیگر دارنـد دسـتـجـات مـخـت
ارتجاعی و تروریست اسـالمـی را  
مسلح میکننـد و بـه جـان مـردم  
می اندازند این جـمـاعـت بـه یـاد  

بـایـد  .  جنبش ضد جنگ نیفتادنـد 
نگرانی و اضـطـراب بـحـق مـردم  
جھان از اوضاع سوریه و دلسـوزی  
و ھمسرنوشتی آنھا با مردم سوریه  
ــه   ــگــری فـعــال و ب ـت ــه دخــال را ب
نیرویی تبدیل کرد که دست اسـد  
ـتـکـاران دیـگـر را از   و ھمه جنـای

 .زندگی مردم سوریه کوتاه کند 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ـــان را   ـــھ ـردم آزاده ج ــ ـران م ــ ای
ـرای یـاری بـه   فرامیـخـوانـد تـا ب
ـرای رھـایـی   مبارزه مردم سوریه ب
از شر رژیم اسد و جـھـنـمـی کـه  
نیروھای رنگارنگ بورژوایـی در  
سوریه برپـا کـرده انـد بـه مـیـدان  

نباید  .  نباید ساکت نشست .  بیایند 
ـریـن و   اجازه داد که ارتـجـاعـی ت
ـیـن   ـروھـا چـن ـی ضد بشری تریـن ن

ــنــد  جــھــان بــایــد  .  مــیــدانــدار بــاش
ـراض و   یکپـارچـه مـمـلـو از اعـت
نفرت علیه رژیم اسـد و جـنـایـات  

ـتـھـا را  . وحشتناکش شود  باید دول
ــن   ــحــت فشــار قــرار داد کــه ای ت
حکومت را در ھمـه جـا و بـطـور  
کامل بایکوت کنند، سفارتـخـانـه  
ـیـن   ھایش را ببندند و از مجامع ب

مـا مـردم  .  المللی بیرونش بیندازند 
ـم فضـا را   ـی میلیونی جھان میتوان
بر حـکـومـت اسـد و حـامـیـانـش  

روسـیـه و چـیـن و  .  تنگ کنیـم 
جمھوری اسـالمـی بـایـد بـعـنـوان  
ھمدستی در جنایت علیه بشـریـت  
ـرت مـردم   ـف زیر بیشترین فشار و ن

در یـک کـالم  .  جھان قرار گیرند 
ــایــد خــود را در   مــردم ســوریــه ب
ـــغ و   ـــدری ـی ــ آغـــوش حـــمـــایـــت ب
ـنـد  ـیـاب . ھمبستگی مـردم جـھـان ب

تنھا در متـن ایـن دخـالـت فـعـال  
ـتـوان بـه ھـمـان   است که آنگاه می
درجه موثر نیروھای ارتجاعـی در  
ـیـز تضـعـیـف و از   اپوزیسیون را ن
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از جناحھای درونـی حـکـومـت و  
جلب  به زیر مجموعه ھای خـانـه  

یک مشخصـه  .  کارگر بوده است 
ـرار   بارز این گرایش  زیر حـمـلـه ق
دادن گــرایــش چــپ و شــورایــی  
تحت عنوان دو قـطـبـی شـورا یـا  
ـرای کسـب   سندیکـا، و تـالش ب
اعتبار برای سندیکالیسم راست و  
چسبیدن به قوانین و نظم مـوجـود  

 .  بوده است 
ـلـف   اینھا از جمله اشکال مخت
بروز اجتماعی تقـالھـای گـرایـش  
راست در درون جنـبـش کـارگـری  

ـیـن  .  است  ـروز چـن ـر ب نـمـونـه اخـی
ـــش   ـب ــ ـن ـرایشـــی در درون جــ گــ
ـیـه ای از سـوی   ـیـان کارگـری ب

اتحادیه کارگـران  " تشکلی به اسم  
ــع   ــای ــن ــراردادی و پــیــمــانــی ص ق

در حمایت از  "  پتروشیمی ماھشھر 
ــت   ــعـی وزیــر کــار دول ـی عـلـی رب

کـه  "  اتـحـادیـه " این  . روحانی است 
با چـراغ سـبـز دولـت و حـمـایـت  
مقامات پتروشیمی ماھشھر و از  
باالی سر کارگران تشکـیـل شـده  
ـرقـه   ـف است، ھمچنین نقشی جـز ت
افکنی در مبارزات کارگران ایـن  
ـر سـر   مجتمع بزرگ کـارگـری ب
ــت   ــاه کــردن دس ــوت ــت ک ــواس خ
پیمانکاران در مـحـیـط کـارشـان  
ــانــیــه ای   ــی ــه اســت، در ب ــت ــداش ن
کارگران را در حمـایـت از عـلـی  
ربیعی و کابینه روحانی به نـدای  

تشـکـلـھـای  .  تکبیر فرا میخـوانـد 
دست ساز حکومتی معلوم الـحـال  
دیگری نیز چـون کـانـون عـالـی  
شوراھای اسالمی، کانون عـالـی  
انجمن ھای صنفی، خانه کـارگـر  
ـیـز   و شعباتش در شھرھای دیگر ن
ـیـده و   بر طبل ھمین تبلیغات کـوب
ـیـعـت بـا دولـت   کارگران را بـه ب

ـنـد  ـنـھـا  .   روحانی فرامیخـوان و ای
ھمانھایی ھستند که قبال نیـز در  
حمایت از سعید مرتضوی مـتـھـم  
ردیف اول کھریزک طومار جـمـع  

 .کردند 
اما جـدا از ایـن تشـکـلـھـای  
ــی   آشـکـارا دسـت سـاز حـکــومـت
گفتمان راست را از سـوی جـمـع  
ـلـف راسـت در   ھا و محافل مخـت
ـم  . درون جنبش کـارگـری شـاھـدی

ـیـن   ـرجسـتـه از چـن یک نمـونـه ب

گفتمانھایی را در جریان اعتصاب  
کارگران شـرکـت واحـد در سـال  

در آن ھنگام کشاکش  .   دیدیم ٨٤ 
ــه   بــر ســر دســت بــردن بــر حــرب

“ آرام مدنی ” اعتصاب یا اعتراض  
و روشن کردن چراغھا به عالمـت  
اعتراض، مـوضـوع کشـاکـش دو  
ــن   گـرایـش راسـت و چـپ در ای

در عمل نیز آنچـیـزی  .  تشکل بود 
که قدرت ھزاران کارگر شـرکـت  
واحد را در مقابـل چشـم جـامـعـه  
قرار داد، دست بردن آنـان بـه ابـزار  
اعتصاب و عـقـب رانـدن گـرایـش  

در  .  راست در ایـن مـبـارزات بـود 
ھـمـان مــبـارزات ایــنـجـا و آنـجــا  
گرایش راسـت را بـا شـعـارھـای  

ـرور، عـدالـت،  ” چون   وزیر عدالت پ
ــریــاد  ” ،  “ عــدالــت  ســکــوت مــا ف
و مکاتبات بـا دولـت بـا  “  ماست 
ـرای  “ به نام خـدا ” شروع   ، تـالش ب

کشاندن مـبـارزات کـارگـری بـه  
کریدورھای اداره کار و سردوانـدن  
کارگران و نمـونـه ھـایـی از ایـن  

ـقـش  .  دست دیدیم  نمونه دیگـرش ن
ـلـمـان در   سران کانون صنـفـی مـع

کسانی کـه  .  راس این کانون بود 
ـم بـا شـعـار   وقتی که ھزاران معـل

ـم  "  معـیـشـت، مـنـزلـت، حـق مسـل
ماسـت، خـواسـتـھـایـش را فـریـاد  
میزد او را به اجتماع در زیارتـگـاه  
ــد، تــا   ــدن ــخــوان ــبــره فــر امــی و مــق

 . خیابانھا را آرام کنند 
ـرخـورد بـه   نمونـه دیـگـر در ب
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   مبارزه ب

دیدیم که چـگـونـه  . دستمزدھاست 
گرایشات راست در برابر کارزاری  
بر سر خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  

 ھزار امضا، تـحـت عـنـوان  ٤٠ با  
شکایت به دیـوان عـدالـت اداری  
تالش کردند این مـبـارزات را بـه  

ـنـد  ـم  .  مراجع قانونی بـکـشـان دیـدی
که چگونه در ایـن مـیـان تـالش  
ـر   کردند که خـواسـت کـارگـران ب
ــی و   ــدگــی انســان ــر یــک زن س
افزایش دستمزدھا تـا سـطـح تـورم  
واقعی قیمـت ھـا و در گـام اول  
یک میلیون و پانصد ھزار تومـان  
را به خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  
تا سطح تورم اعالم شده از سـوی  
بانک مرکزی رژیم اسالمی که  

ـر اسـت   ـق خود چند بار زیر خط ف
ـری از   تقلیل دھند و دیگر ھم خـب

 .  ادامه آن نشد 
ــن   ــی ــگــر بــروز چــن ــال دی مــث
ـبـش کـارگـری   گرایشاتی در جـن
دفاع محـافـلـی از ایـن دسـت از  
ــتــصــادی   طــرحــھــای ریــاضــت اق
ــوان   ــت عــن ــح ــژآد ت ــدی ن ــم اح
ـرای شـکـوفـا شـدن   طرحھـایـی ب
اقتصاد جامعه و دعوت کارگـران  
ـــظـــار بـــود  ـت ــ ـر و ان ــ ـب . بـــه صــ

گفتمانھایی که به طور واقعی با  
نفرت عمیق کارگران روبرو میشـد  
ـرده کـارگـری   و اعتراضات گسـت
در ھمین چند ساله اخیر پاسـخـی  
ــه ھــمــه ایــن خــزعــبــالت بــود  . ب

ـنـکـه راسـت در   خالصه کـالم ای
جنبش کارگری بخشی از تـالش  

اما جنـبـش  . برای حفظ نظام است 
اعتراضی گسترده کـارگـری ھـر  
روز اشکال تعـرضـی تـری بـخـود  
ــطــی   ــرب ــگــر بــی ــه و نشــان ــرفــت گ
گرایشات راست به خواستھا و بـه  

 . مبارزات کارگری است 
 

رادیکالیسم و چپ در 
جنبش کارگری کجا 

 ایستاده است
ــش    امــروز چــپ در جــنــب
ـریـن گـرایـش   ـفـوذت کارگری بـا ن

این را بروشنی در مبـارزات  .  است 
ھــر روزه کــارگــری و اشــکــال  
. اعتراضات کارگری میتوان دیـد 

ساختن تشکل امر خود کـارگـران  
است، بـا مـجـوز یـا بـی مـجـوز  
ـم   تجمع میکنیم، اول مه حق مسـل
ماست، تشکل حق مسلم مـاسـت،  
در برابر تعرضات حکومت ساکـت  

ـبـول  .  نمی نشینیم  ـر را ق ـق خـط ف
ــم، شــورایــعــالــی کــار   ــی ــن ــک ــی نــم
ـیـسـت،   نمایندگان ما کـارگـران ن
ـبـول   ـبـه گـری را ق طرح سه جـان
ـره از جـمـلـه   ـره و غـی نداریم و غی
گفتـمـانـھـای  ھـر روزه گـرایـش  
ــش   ــکــال و چــپ در جــنــب رادی
کارگری است و فضای عمومی  

 . آنرا شکل داده است 
یک مشخصه گرایش چـپ  
در جنبش کارگری اتکای آن بـه  
جنبش مجامع عمومی کارگـری  

ـرای اعـمـال اراده   بعنوان محلی ب
ــیــم کــارگــران اســت  ــق ــه  .  مســت ب

عبارتی روشنتر گرایـش رادیـکـال  
و چپ قدرت خود را از تجمعـات  
ـرد، آنـجـایـی ھـم   کارگری میگی
که بعنوان حق و حقوقش به قانـون  
ـرد،   ـب و بندھای قانونی دسـت مـی
اھرم فشار و اتکایش به تجمـعـات  
ــصــاب   اعــتــراضــی و قــدرت اعــت

ـر  .  کارگران است  نمونه ھـای اخـی
ــن   ــرایــش و ای ــرد ایــن گ ــک ــل عــم
ـراضــات   رادیـکـالــیـسـم را در اعــت
ـر،   کارگران زاگرس قروه، کیان تای
صنایع فلزی، محـورسـازان پـارس  
ـم  ـی . جنوبی و غیره و غیره می بین

در زاگرس قروه کارگـران پـارک  
ــه مـحـل مـجـمــع   ایـن شـھــر را ب
عمومی خود تبدیل کرده و مـی  
بینیم که چگـونـه کـارگـران  بـا  
صف متحد خود کارفرما را گـام  

ــد  ــرانــن ــب مــی ــه گــام عــق در  .  ب
ـیـز   ـر ن مبارزات کارگران کیان تای
ما شاھد اینیم که ایـن کـارگـران  
با تشکیل مجمع عـمـومـی خـود  
ـرنـد، در   ـم مـیـگـی متحدانه تصـمـی
ــی کــارخــانـه مــی   ــعــطـیــل ـرابــر ت ب
ایستند  و دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه  
ـنـد و مـبـارزه   خود را نقد مـیـکـن
کارگران صنایع فلزی و غیره نیـز  
نمونه ھای دیگرش است و ھـمـه  
ـقـا نشـانـگـر ایـن رونـد   ـی اینھا دق

 . است 
ھمچنین با وجود مـمـنـوعـیـت  
حق اعتصـاب و حـق تشـکـل در  
جمھوری اسالمی، به یمن قـدرت  
ـبـش   رادیکالیسم و چـپ در جـن
ــی   ــای کــارگــری اســت کــه بــرپ
تجمعات کارگری و اعتصاب بـه  
امر ھر روزه کارگران تبـدیـل شـده  
و در بسـیـاری از ایـن مـبـارزات  
کارگران بر حقوق ایـام اعـتـصـاب  

وجـود  . خود نیز تاکید گذاشته اند 
تشکلھای مـوجـود کـارگـری را  
ــه ھــمــت خــود کــارگــران   کــه ب
تشکیل شده است را نیز بـایـد در  

 . راستای ھمین تالشھا دید 
ـیـسـم و   در عین حال رادیـکـال
چپ یک پایه اصلی جـدال ھـر  
ـر تـعـرضـات   ـراب روزه کارگران در ب
ـیـش کشـیـدن   رژیم اسـالمـی و پ

ـبـات کـارگـران   خواستھا و مـطـال
ـیـز چـھــره  .  اسـت  بـطـور واقـعـی ن

روشن گرایش چپ و رادیکال در  
جنبش کارگری را در تـجـمـعـات  
اعتراضی ھر روزه کـارگـران، در  
اشکال مبارزاتی آنان و کشـانـدن  
ــه بــیــرون از   ــن اعــتــراضــات ب ای
کارخانه ھا و به سطح جـامـعـه و  
تالش برای جلب حمایـت مـردم و  
جھان، در شـرکـت و دخـالـت ھـر  

ھای کـارگـری    روزه بیشتر خانواده 
ـری، در   ـــارزات کـــارگــ ـب در مــ
ــاده کــارگــران از   ــف گسـتــرش اســت
ـرای رسـانـدن   مدیای اجتماعـی ب
صدای اعتراضات خود به جامعـه  
ـره   ـره و غـی ـیـان و غـی و به جـھـان

اینھا ھمـه اشـکـالـی  .  میتوان دید 
ـراضـات   از مبارزه است که به اعت
کارگری رنگ و وزن سـیـاسـی  

 .تری داده است 
ـنـکـه جـلـو آمـدن   و خالصه ای
صفی از رھبران کارگران و بیانیـه  
ھای تعرضی و رادیکال آنھا کـه  
بطور واقعی انعکاسی از صـدای  
اعتراض کارگران و کـل جـامـعـه  
ــه ای از   ــت ــوی بــرجس ــل ــاب اســت ت
ـیـسـم در   موقعیت چپ و رادیکال

 . جنبش کارگری است 
ـفـه ھـا و   نگاھی به این مـول
نگاھی به مبارزات کارگـری بـه  
روشنی رشد نفوذ چـپ در راس  
جنبش کـارگـری را بـه نـمـایـش  

به اعتبار این موقعـیـت  .  میگذارد 
ــش   ـب چـپ اســت کــه امــروز جــن
ـیـن   کارگری تـوانسـتـه اسـت چـن
ـر تـحـوالت   وزن سنگینـی در سـی

بـویـژه  .  سیاسی جامعه پیدا کـنـد 
موقعیت گرایش رادیکال و چـپ  
در جنبش کـارگـری را بـایـد در  
متن اوضاع سـیـاسـی جـامـعـه و  
ــگـونـی رژیــم   شـرایـطـی کـه سـرن
ـم   اسالمی و خالصی از این جـھـن
خواست قلبـی ھـمـه مـردم اسـت،  

اینھا ھمه نقطـه قـوت ھـای  .  دید 
ـرای   ماست که باید سکو پرشی ب
ـری بـه   ـیـشـت برداشتن گامـھـای ب

  ١  از صفحه   راست و چپ در  درون جنبش کارگری
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ـبـار قـابـل  .  جلو باشد  به ھمین اعت
ــن   ــی ــه در چــن ــت ک تصــور اس
شرایطی گفتمان ھای راسـت جـز  
بعنوان یک مانع، نمیتواند مکـان  
ــی در جــنــبــش   ــدان ــدان چــن و مــی

این موانـع را  . کارگری پیدا کند 
باید شـنـاخـت و آنـھـا را طـرد و  

 .منزوی کرد 
نــمــونــه ھــایــی از کــارکــرد  
ــمــان ھــای راســت در درون   ــت گــف
جنبش کارگری را اشـاره کـردم،  
نمونه ھایی دیـگـر از ایـن دسـت  
زیاد است که میتوان دید چگونـه  
این رویکردھا باعث شـده کـه بـا  
ــراض در   ــنــحــصــر مــانــدن اعــت م

ــه  ــوب ــارچ ــھ ــی و    چ ــون ــان ــای ق ھ
ـیـن مـراجـع   پاسکاری کارگـران ب
مختلف دولتی، مبـارزه کـارگـران  

وجـود  .  به فرسودگی کشیده شود 

ـقـای   ـنـه ھـای ب ـیـز زمـی خفقان ن
ــن گــرایشــاتــی را فــراھــم   ــی چــن

ـقـد گـرایشـات  .  میکند  ـرایـن ن بناب
راست و منزوی کـردن آنـھـا امـر  
مھمی برای متـحـد کـردن صـف  

 . اعتراض کارگران است 
بطور مثال به اوضـاع بـعـد از  
مضحکه انتخابـات و روی کـار  
آمــدن دولــت روحــانــی نــگــاھــی  

ـم  ــ ـی ــ ـن ـــدت  .  کــ ـــن م ـی ــ ـــم در ھ
ـر شـده اسـت  ـیـشـت . سرکوبگریھا ب
ــر شــده اســت  ــت ــش ــی . اعــدام ھــا ب

ــھــای ارشــاد کــارخــود را   گشــت
میکننـد، طـرح ھـای حـجـاب و  
عفاف و رجز خوانی ھـای سـردار  
ــره   ــی ــا و غ ــی رادان و ســاجــدی ن
ساجایش است و در وعـده ھـای  
ـر سـر   جناب روحانی نیز سخنی ب
افزایش دسـتـمـزد و خـواسـتـھـای  

ـر سـر   مردم نیست و ھمه بـحـث ب
ــھــای   ــاضــت ادامــه طــرحــھــای ری
اقتصادی تا کنونی اسـت،  امـا  
ـر جـــامـــعـــه ای کـــه   ــ ـراب ــ در ب
ــرصــد   ــھــایــی دارد و مــت ــت خــواس
ــدای   ــه ص ــت ک ــی اس فــرصــت
ـفـی   اعتراضش را بلند کند،  طـی
از اپوزسیـون درون حـکـومـتـی و  
ـتـی و   ـری جریانات تـوده ای، اکـث
ـتـمـان   غیره  به تکاپو افتاده با گف
اینکه باید صبر کرد، ھـمـه چـیـز  
یکباره درسـت نـمـیـشـود و زمـان  
میبرد، نباید تـوقـعـاتـمـان را بـاال  
ببریم، باید فرصت دھیم، کارگـران  
ـیـعـت بـا دولـت   و جامعه را بـه ب

ــدال "  ــت ــد واع ــی ــر و ام فــرا  "  تــدبــی
رسانه ھایی چـون بـی  .  میخوانند 

ـیـز   بی سی و صـدای آمـریـکـا ن
ــد  ــن ــدگــوھــای آن ھســت ــن ــا  .  بــل ب

ــد کــه   ــن ــکــوش ــی ــیــغــاتشــان م ــل تــب
ـتـصـادی   سیاستـھـای ریـاضـت اق
ــوان   ــه عــن ــی را ب ــان ــت روح دول
گشایش اقتصادی به کارگـران و  

ھمه این ھیاھو نیـز  .  مردم بفروشند 
در تقابل با جامعه ای بر پـا شـده  
ـر و   است که در اعتـراض بـه فـق
ـفـجـار   فالکت حـاکـم بـه مـرز ان
ــش   ــده شــده اســت و جــنــب ــی کش
ـیـز یـک   اعتراضـی کـارگـری ن
. بخش فعال این اعتراضـات اسـت 

با خواستھای سراسری خـود و بـا  
خواست افزایش فوری دستمـزدھـا  
به جلو بیاییم و این ھیـاھـو ھـا را  

بویژه در شرایطـی کـه  .  کنار زنیم 
ــر روز   ــری ھ ــراضــات کــارگ ــت اع
گسترده تر میشـود، در شـرایـطـی  
که این مبارزات ھر روز اشکالـی  
سازمانیافته تر و تـعـرضـی تـری  

بخود میگیرد و در شرایـطـی کـه  
گفتمان بر سـر خـواسـت افـزایـش  
دستمزدھا و اعتصابـات سـراسـری  
ــن و رھــبــران   ــمــان فــعــالــی ــت گــف
کارگریست، میتوان به تدارک و  
به استقبال اعـتـصـابـات سـراسـری  

ـیـن اسـت  .  کارگری رفت  این چن
که میتوان تقالھای راست و ھمـه  
این ھیاھوھا را ھمراه با تعـرضـات  
. ھر روزه رژیم اسالمی عـقـب زد 

ــن اســت کــه جــنــبــش   ــی ــن چــن ای
کارگری میتواند نقـش تـاریـخـی  
خـود را در راس مــبـارزات کــل  

باید این گفتمـان  . جامعه ایفا کند 
ــش   ــه درون جــنــب ــا ب ــع را وســی

 .  کارگری و کل جامعه ببریم 

 ھزار کارگر بازنشستھ  ٨٧ 
فوالد با معضل دستمزدھای  

کارگرانی  .  معوقھ روبرویند 
کھ سالھا در تونلھا ومعادن و  
والد   انجات بزرگ ف کارخ
کار کرده اند و امروز چنین  
در بی تامینی بسر میبرند و  
برای گرفتن ھمان حقوق و  
د   ای ان ب انھ ش اھ رری م مق
مرتبا تجمع کنند، جاده ببندند،  

مبارزه برای  .  اعتراض کنند 
دستمزدھای پرداخت نشده  
بخشی از جدال ھر روزه  
ھ   میلیونھا کارگر و از جمل
کارگران بازنشستھ در ایران  

  ٧٠ این درحالیست کھ  . است 
ا   ران ب ارگ ن ک د ای درص
ی   ن ع وق،  ی ق ل ح داق ح
دستمزدی چند بار زیر خط  

نا بر  .  فقر زندگی میکنند  ب
ھا در شھر   گزارش ھا تن

ان   رم ر از  ١٥ ک ف زار ن  ھ
کارگران بازنشستھ صنعت  

از این  .  فوالد زندگی میکنند 
ھای زرند    تعداد در شھرستان 

 ھزار نفر،  ٥     و کوھبنان 
سیرجان و بردسیر ھزار  

 بافت و بزنجان ھزار    نفر، 
ر و   ف زار ن ر، راور ھ ف ن

ھای    ھمچنین در شھرستان 
م تعداد زیادی   جیرفت و ب

این  .   وجود دارد   بازنشستھ 
کارگران ھم اکنون دو ماه  

ود را   ھ خ ان اھ وق م ق ح
د  ارن ک ب ل زار از  ٣٠ .   ط  ھ

کارگران بازنشستھ صنایع  
فوالد در استان اصفھان بسر  
میبرند و ھجده ھزار نفر از  
آنھا ساکن شھر اصفھان  

 ..ھستند 
بازنشستگان فوالد کارگرانی  
ھستند کھ جوانی شان را با   
کار و تالش  بین ذرات گرد  
و غبار معدنی و حرارت  
د و   ده ان ذران االی آھن گ ب
ا خس   ان ب ر آن ث روز اک ام
خس سینھ و مشکالت ریوی  
بانند  . و تنفسی دست بھ گری

ھ   از جملھ بسیاری از این ب
ل    ار در تون ا ک ھ ال ل س دلی
دچار امراض مختلف معدنی  

 و با استفاده از اکسیژن    شده 
 .کنند   مصنوعی زندگی می 

ن   م ای ھ ل م ض ع ک م ی
ت   ق پرداخ کارگران تعوی

ت  ان اس ایش زدھ م از  .  دست
 دستمزد  ٥  تا  ٤ جملھ تعویق  

بھ آنان  امری عادی است و  
ھ   ھان ھ ب پرداخت آن مرتبا ب
ر   ی ظ ول ن م ع ای م ھ
ورشکستگی ، نبود نقدینگی  

. و غیره بھ تعویق می افتد 
ل   ض ع ر م الوه ب ع
دستمزدھای پرداخت نشده،  
این کارگران با معضالت  
ودن   اال ب گری چون  ب دی
ی و   ان ای درم ھ ھ ن زی ھ
ک و   زش ت از پ ی محروم

آنھم در سن  .  دارو روبرویند 
کھولت کھ بیش از ھر وقت  

 . نیاز بھ درمان و دارو دارند 
خصوصا اینکھ کارگران  
بازنشستھ صنعت فوالد از  
ط   ی محی دم ایمین تاثیر ع
کارشان در طول سالھا کار  
بر ریھ  و تنفس خود درد  
ی   روز حت د و ام ن کش ی م
داروی مورد نیاز خود را  

ھ  .  نمیتوانند تامین کنند  بھ گفت
والد    ع ف ای ن ران ص ارگ ک
چ   ی ا را ھ ھ رارداد آن ق
دارد و   داروخانھ ای قبول ن
وی   گ واب ز ج ی چ کس ن ھی

ست  ی ا ن ھ ازھای آن ی در  .  ن
درمانگاه تامین اجتماعی  
واده   ان ران و خ ارگ فوالد ک
ا در   ھ د ساعت ای ایشان ب ھ
انتظار بنشینند تا مورد معاینھ  

د  رن ک  .  قرار گی ازه پزش ت

ده   مان متخصصی نیز آنجا ن
است و کارگران ناگزیرند با  
ھزینھ آزاد بھ پزشکی بیرون  
. از درمانگاه مراجعھ کنند 

بدین ترتیب ھزینھ ھای کمر  
شکن زندگی، افزایش ھر  
ار   ن ا در ک ت ھ م ی روزه ق
تعویق پرداخت دستمزدھا و  
بی تامینی این کارگران از  
ره   ی و غی ان خدمات درم
ش از   خ ن ب ی ای دگ زن
ار   ت فش ح ران را ت ارگ ک

 .  شدیدی قرار داده است 
ر   ا ب ن ھ ب ت ذش ال گ  در س
ی   س اسالم ھ مجل مصوب
صندوق بازنشستگی صنایع  

منتقل  !!  فوالد بھ وزارت رفاه 
اما در کشاکش بر سر  .  شد 

دوق ،   ن ن ص م ای ائ ن غ
ا   ادھ ھ ن ن ن ای ی ران ب کارگ
پاسکاری میشوند و کسی  

 . جوابگوی آنھا نیست 
در چند سالھ اخیر کارگران  
والد   ع ف ای ھ صن ت س ازنش ب
مبارزات متحدانھ برای نقد  
ھایشان و برای   ب کردن طل
ون   می چ ھ ای م ھ خواست
ھ   م ی ا، ب زدھ م ش دست افزای

ط   رای ود ش ب ھ ان و ب درم
ھ اند  یک  .  زندگیشان داشت

نمونھ آن مبارزات کارگران  
بازنشستھ ذوب آھن اصفھان  
ھ   است کھ در سال طی بیانی

 ماده ای بر خواستھای  ٦ ای  
پرداخت بموقع دستمزدھا در  
وری   ش ف زای اه، اف ر م ھ
دستمزدھا متناسب با نرخ  
ا و   االھ ت ک ی م ی ق ع واق
متناسب با رشد آن، بیمھ  
درمانی رایگان برای ھمھ  
مردم، تحصیل رایگان برای  
ع   ل مجم ھمگان و تشکی
وان   ھ عن ومی خود ب عم
محلی برای تصمیم گیری و  
پیگیری خواستھایشان تاکید  

خواستھای کارگران  . گذاشتند 
ن    ھ ذوب آھ ت س ازنش ب
اصفھان خواستھای ھمھ  
کارگران بازنشستھ و کل  

این خواستھا را  . جامعھ است 
در ھمھ جا در سر فصل  

 . مطالباتمان قرار دھیم 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

 شرح حالی از کارگران بازنشسته فوالد
 شھال دانشفر 
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امریکا بـه سـوریـه حـمـلـه کـرده،  
ــن مــدت   ــازه اگــر در ای ــکــرده ت ن
تصمیم سازان جمھـوری اسـالمـی  
ھمدیـگـر را پـاره و پـوره نـکـرده  

بـعـد از یـکـسـال ھـم بـه  .  باشنـد 
امت الھـی  ( عرض ھموطنان عزیز 

میرساننـد کـه مشـکـالت  )  سابق 
خیلی بیشتر از آنـچـه کـه فـکـر  

احـمـدی  " میکردنـد ھسـت چـون  
ـیـسـت  واژه ھـا چـه  " (  نژاد پوپول

ـلـی  )  معصومانه خرج میشونـد  خـی
کار خرابی کرده، ایـن اسـت کـه  

 .حاال، حاالھا کار درست نمیشود 
ـیـس جـدیـد  "  ولی اله سیف "  رئ

بانک مرکزی در مراسم معرفـی  
اکـنـون کشـور    ھـم :"  خود میگوید 

ـرار گـرفـتـه   ـری ق در شرایط خطـی
ـتـصـاد،    منفی .  است  شـدن رشـد اق

تورم مزمن کشور و رشد شـتـابـان  
ـنـگـی از   ـقـدی آن و رشـد بـاالی ن

و ایشـان  "  ھای موجود است   چالش 
ــحــایــی   ــا دم مســی ــرار اســت ب ق

ـرطـرف    خودشان این چالش  ھـا را ب
ــنـد  ـرار اسـت بـعــد از  .  کـن امــا ق

ــن   یـکـسـال کـار کـارشـنـاسـی ای
ـرطـرف شـود؟    چالش  ھا چگونـه ب

ـنـگـونـه تـوضـیـح   وزیر اقتـصـاد ای
ھای اقتصادی و    فعالیت : "میدھد 
ـیـدی بـا کـمـبـود    بنگاه  ھـای تـول

نقدینگی و سـرمـایـه در گـردش  
ـرایـن آن چـیـزی   روبرو ھستند بناب
که در اولویت دولت تدبیر و امـیـد  
است ھدایت نقدینگی و اعتبارات  
ــت   ــه ســم ــکــی ب ــان ــســتــم ب ســی

ـیـدی و تـامـیـن    فعالیت  ھـای تـول
ـنـگـاه  ھـای    سرمـایـه در گـردش ب

ـرای ھـدایـت  ."  اقتـصـادی اسـت  ب
ـنـگـاه  ھـای    نقدینگـی بـه طـرف ب

شما بخوانید سـرمـایـه  (  اقتصادی 
یکسال کـار کـارشـنـاسـی  )  داران 

الزم نیست چون قبال نـخـبـه گـان  
ــه داری کــار   ــصـادی ســرمـای ـت اق
ــد و روشــن   ــردن ــاســی ک کــارشــن
ـثـمـار   ساختند که چگونه باید است
کرد و وظیفه ذاتی دولت سرمـایـه  
داری نـگـھــبـانـی از ایـن بســاط  

ـرار  .  استثمـار اسـت  ـتـی ق امـا وق
است یک ریال بـابـت رفـاه مـردم  
ــاســان آالرام   خــرج شــود کــارشــن
میدھند مبادا ھمین جوری ھزینـه  
کنید، نقدینگی زیاد میشود تـورم  

ـیـدا   باال میرود بیکاری گسترش پ
ــمــاری   ــه بــی ــصــاد ب ــد اقــت ــکــن مـی
ھلندی دچار میـشـود و از ھـمـه  

وایـن  !  مھمتر پس کی کار کـنـد 
ـریـن سـوال اسـت و پـاســخ   مـھـمـت
روشن است اما چگونه بایـد کـار  
کند؟ چون کسی به زبـان خـوش  
تن به استثمار نمیدھد پس چـمـاق  

ــن را  .  دولــت الزم اســت  کــی ای
ــاســان   تـوجــیـه مــیـکــنـد؟ کــارشـن

باالخره روزی ھـر کسـی  .  محترم 
ــرســد روزی   از یــک جــای مــی

 .بگذریم ....! ایشان ھم از  
ـنـگـی بـه سـوی   ـقـدی ھدایت ن
بنگاھھای تولیدی آرزوی سی و  
چند ساله این حکومت است امـا  

ـرنـامـه ای   اعـم از  (  چرا ھیچ ب
ـره  )  پنج ساله و بیست سالـه و غـی

ـیـش نـمـی رود؟   این حـکـومـت پ
:" وزیر اقتصاد روحانـی مـیـگـویـد 

تیم اقتصادی دولـت کـار کشـتـه  
ـم چـی   ـی ـنـد و ھـمـه مـیـدان ھسـت

ـقـت ھـم ھـمـیـن  ."  میخواھیم  ـی حـق
است که میدانند چه میـخـواھـنـد  
ـنـد   راه رسیدن به آن را ھـم مـیـدان
اما بعد از مدتی مانند سـگ و  
ـرنـد کـه فـالنـی   ـپ گربه بـھـم مـی
کارشکنی کرد و در کـار دولـت  
ـرای ھـمـیـن از   سنگ انـداخـت ب
ـنـی شـده عـقـب   ـی ـیـش ب برنامه پ

این حکومت بـا وجـود  ...  ھستیم  
فراھم کردن کارگر ارزان  که ھـر  
ــم ارزان تــر ھــم مــیــشــود   روز ھ

نمونه آخرش سال گذشته یـک  (  
ـر سـقـوط   ـر اث شبه مزد کـارگـر ب

چـرا  )  ریال سه برابر کاھش یافـت 
ـنـگـی ھـنـوز   ـقـدی به قول ایشـان ن

سـرمـایـه گـذار  " سرگردان است و  
ـتـی نـدارد   خارجی ھم ھیـچ رغـب
ـران سـرمـایـه   که پـولـش را در ای

ـنـھـمـه  " گذاری کند  ، و با وجود ای
قوانین ضد کـارگـری کـه سـود  
سرمایه را تضمین مـیـکـنـد چـرا  

ـنـگـی  " آنگونه که میگویند   ـقـدی ن
ــرود و نــه   ــه ســمــت داللــی مــی ب

 ؟  "تولید 
ـم کـه   ما بارھا تاکـیـد کـردی
این حکومت مشکل اش سیاسـی  

ــه اقــتـصــادی  ــه  .  اسـت ن ــه ن ــت الــب
آنگـونـه کـه مـثـال کـارشـنـاسـان  

بورژوازی در رادیو فردا و بی بـی  
سی و جا ھای دیـگـر  مـدعـی  
میشـونـد کـه مشـکـل سـیـاسـی  
ــط   ــا و رواب ــھ ــم ــحــری ــه ت ــل مســئ
دیپلماتیـک اسـت و گـویـا اگـر  

" جواد ظـریـف " یک کسی مانند  
بشود وزیر امور خارجه جـمـھـوری  
. اسالمـی مسـایـل حـل مـیـشـود 

چون بلد اسـت چـگـونـه از زبـان  
دیپلماتیک استفاده کـنـد و خـود  
روحانی ھم استاد این کارھـاسـت،  
ـراو و   ـیـش بـا جـک اسـت سالھا پ
خاویر سوالنا بستنی میـل کـردنـد  
و این دو شـھـادت مـیـدھـنـد کـه  

یـکـی  !  روحانی مرد خندانی است 
ـرم کـه   از این کارشـنـاسـان مـحـت
البته در دولت جمھوری اسـالمـی  
ـم کـجـای   ـی نیست و ساکن نمیدان
ــه ای   ــت ــوش فــرانســه اســت  در ن
مفصلی  چین و ایران را مقـایسـه  
ـیـجـه   ـت کرده است و نھایتا چنین ن

بیش ازسـی سـال  :" گیری میکند 
چین از  .  از عمر دو مدل میگذرد 

یک کشور نیمه عقب مـانـده بـه  
دومین قدرت اقتصادی در جـھـان  
ـیـن   رسید و بازار اقتصاد و مالی ب
ـر قـاطـع خـود   المللی را تحت تاثی

ـقـش در تـمـام  .  قرارداده است  این ن
ـر بـوده   سیاستھای بین المللی موث
ـقـش   و دورنمای جـھـان بـه ایـن ن

ایران از یک کشور  .  وابسته است 
ــب مــانــده بــه کشــور   ــق ــمــه ع نــی
اسالمی با اقتصاد رانتی بحـرانـی  

دیپلومـاسـی جـھـانـی  .  بدل گردید 
ـیـت   علیه دولت ایران اسـت، فـعـال
ـران راکـد   بازرگانـی جـھـان بـا ای
است، در داخـل کشـور صـنـعـت  
نفت و خودروسازی و کشـاورزی  
ــد،   ـراردارن ـیـادی ق در نـاتـوانـی بــن
ـریـن   بدھی دولت و کشور به بـاالت
ـران در   حد خود رسیـده اسـت و ای

ـراردارد  ـبـداد  .  ورشکستگـی ق اسـت
ــھــب   ــت ــل ــبــی زنــدگــی را م مــذھ
ساخته، فسادرا ھـمـه جـا پـخـش  
کرده، سقوط اخـالقـی را وسـعـت  
داده و ویرانگری زیست محـیـطـی  
راباوج رسانده و مردم از حاکمـیـت  

پـس  .  قشر انگل به ستوه آمده انـد 
از بیش از سـی سـال کـارآئـی و  
ـتـصـاد چـیـن   ـربـخـشـی مـدل اق اث

ــه داری   ــی ســرمــای ــازار جــھــان درب
مورد تائید ھمگـانـی اسـت و در  
ـتـصـاد   ھمان زمان بن بست مدل اق
اسالمی ایران و ورشکستگی آن،  

جالل ایجـابـی  "( امری روشن است 
 )استاد دانشگاه در فرانسه 

مسلم است آرزوی این اسـتـاد  
و ھمه اساتید دیگر از جـنـس ایـن  

ـتـصـاد  " اسـت کـه روزی   مـدل اق
نیز دربازار جھانـی سـرمـایـه  " ایران 

ــی " داری   " مـورد تـائــیـد ھـمــگـان
باشد، اما با وجود ایـن حـکـومـت  

حاال این بماند  ( امکان پذیر نیست  
ـیـز   که آن مدل اقتصادی موعود ن
بــرای مــن کــارگــر جــز ســتــم و  
استثمار از نـوعـی دیـگـر فـراھـم  

مـورد  "  قشـر انـگـل )" نخواھد آورد 
اشاره استاد بـه مـعـنـای واقـعـی  
ـنـد امـا روزگـاری نـه   انگل ھست
ـر سـرمـایـه   چندان دور که کـار ب
تنگ شده بود، چرا که مردم بـه  
خیابـان آمـده نـزدیـک بـود کـار  
دست نظام سرمـایـه داری بـدھـد،  
ـنـھـا کسـی  را کـه   بورژوازی ت
ـتـوانـد   میتوانست پیدا کند که می
سرمایه را از این وضعیـت نـجـات  

. بـود "  قشـر انـگـل " بدھد ھـمـیـن  
بسیاری مانند ھمین جناب استـاد  
ــات و   ـروزھــا در تـوصــیـف وجـن آن
محسنات این قشر انـگـل گـویـی  
سبقت را از ھـم مـی روبـدنـد و  
ھنوز ھم به دنبال نمونه خندان ایـن  
قشر انگل میگـردنـد تـا بـزرگـش  

ھمان کاری کـه در سـال  .  کنند 
 کردند و این ھیـوال را چـنـان  ٥٧ 

زیبا نشان دادند که خـودشـان ھـم  
ـرض   باورشان شد و وقتی ھم مـعـت
شدند که راه این نیست که شـمـا  

ـرون  " میروید از   ـی دایره خدمت بـه ب
 ." پرت شدند 

ــگــل   ــن قشــر ان ــود ای ــرار ب ق
ـرار بـود    مـرد  " موقتی باشنـد، ق

باشند اما خـود بـه بـحـران  "  بحران 
ــه داری در ایــران   مـزمــن سـرمــای

ـیـس یـک  .  تبدیل شدند  وقتی رئ
حکومتی در روزی که ھـمـه در  
ـیـف اسـت   مجلس سرشان گرم تحل

 میلیـارد تـومـان را بـه  ٢٢  تا  ١٦ 
حساب شخصی خودش میریـزد و  
رسانه ھای رسمی حکومت از آن  
ـنـد  به عنوان دله دزدی یاد میـکـن

راست میگویند وقتی سه ھـزار  ( 
میلیارد تومان جابجا میشود و یـا  

فردی به نام پوستیـن    -این آخری  
ـپـا    -دوز  رکود زده ازشـرکـت سـای
 ھزار میلیارد تومـان اخـتـالس  ١٠ 

کرده کار احمدی نژاد دله دزدی  
ــد کــه  )  اســت  ــشــوی ــی ــوجــه م ــت م

مشکل این حکومت جاری نبودن  
ـفـس   علم اقتصاد نیست مشـکـل ن
ــن حــکــومــت اســت کــه ھــر   ای
شخصیت این حکومت ھـر کـجـا  
ـرسـد امـان نـمـیـدھـد،   دستـش مـی

 . غارت میکنند 
 جمھوری اسالمـی بـا وجـود  
سرکوبگری بی حد و حصر خـود  
ــه کــارگـر ارزان را   ــوانسـت ـت امـا ن

ــگــه دارد  ــا وجــود  .  خــامــوش ن ب
توحش اسالمی حاکم یک نـگـاه  
گذرا به جنبـش کـارگـری نشـان  
ــدھــد کــه کــارگــر خــامــوش   مــی

ــســت  ــی ــن  .  ن ــاری از فــعــالــی ــی بس
کارگری اکنون با اسم و رسـم در  
ــد   ـن جـامـعـه شــنـاخـتـه شــده ھسـت

ـقـش  ٥٧ درسال  (    ھـم بـا وجـود ن
ــران یــک فــعــال   اســاســی کــارگ
کارگر به نام در سطح وسیعی در  

ـبـود  ـنـھـا  )  جامعه شناخته شده ن ای
کـارگـران  .  ساکت نبوده و نیستنـد 

ــد طــومــار   ــن ــن ــک را ھــدایــت مــی
اعتراضی جمع میکننـد بـه حـق،  
به نمایندگی از طرف سـی ھـزار  
کارگر با ریاست مجلس اسالمـی  
بگو و مگو کنند و وزیر کـار را  

با وجود خطـر  .  به چالش میکشند 
ـنـدگـی   زندان و شکنجـه در نـمـای
ــد کــردن   ــن ــل کــردن کــارگــران و ب
ـیـــچ   ـران از ھــ صـــدای کـــارگــ
ـنـد  . کوششی فروگذاری نمی کن
. چالش اصلی سرمایه اینجا است 

ـیـن یـکـی از   اقداماتی مانند تعی
ـنـام ایـن حـکـومـت   جنایتکـاران ب
ـر   یعنی علی ربیعی به عنوان وزی
کار بیش از گذشتـه مسـخـره بـه  

ـرسـد  اقـدامـاتـی از ایـن  .  نظر مـی
ــگــرمــی بــرای   ــچ دل دســت ھــی

دولت روحانی اگـر  . سرمایه نیست 
ـتـوانـد   ھنری داشته باشـد شـایـد ب
وقت را بکـشـد امـا نـمـی تـوانـد  
جنبـش کـارگـری را کـه یـک  

ـیـسـت  "  مطالبـاتـی " جنبش صرفا   ن
 . کامال سرکوب کند 

ـیـش از   بحران این حکـومـت پ
ـتـصــای   آنـکـه ورشـکـســتـگـی اق
بـاشـد، ورشـکـســتـگـی سـیـاســی  

این حکومت تنھا با اتکـاء  .  است 

 ١  از صفحه   مدل اقتصادی محال
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به سرکوب بی نھایت خشـن کـه  
از خود در داخل و ھمدستانـش در  
سوریه نشان داده اسـت، تـوانسـتـه  

امـا ھـمـیـن  .  تاکنون سرپا بـمـانـد 
ــردم   ــوده م حــکــومــت از ســوی ت
ــن   ــی ــرای ھــم ــیــشــود ب تــھــدیــد م
ـتـوانسـتـه بـه آرامــش   ھـیـچـگـاه ن
ـتـی   برسد، ھمیشه خودش را مـوق

ــرده اســت  جــاری شــدن  .  حــس ک
ھم ھـیـچ کـمـکـی  "  علم اقتصاد " 

بـه  .  به این حکومـت نـمـی کـنـد 
عنوان نمونه حذف یارانه ھا یکـی  

ــن " از   ــی تــری ــم ــای  "  عــل ــارھ ک
اقتصادی بـود کـه خـود اکـنـون  
طنابی به پای این حکومت شـده  

بھرحال اگر ھم علم اقتصـاد  .  است 
جاری شود برای ما کارگران جـز  
ـر ثـمـری دیـگـری   ـیـشـت نکـبـت ب

ـریـن حـالـت  .  ندارد  وعده ھا در بھت
برای ما کارگران باز ھم استثـمـار  

ـر را وعـده مـیـدھـد  دولـت  .  بیـشـت
تدبیر و امید نیز ادامه جـمـھـوری  
ـران جـز بـا   اسالمی و جـامـعـه ای
سرنگونی انقالبی ایـن حـکـومـت  

 .به رھایی دست پیدا نمی کند 

این را خودش می گـویـد  .   ساله است  ٢٨ 
ـیـشـتـر نشـان مـی  ١٠ ولی چھره اش    سـال ب

متاھل اسـت  .  فوق دیپلم معماری دارد  .  دھد  
بـعـداز  .  وخانواده اش درگنبد زندگی می کند  

سربازی ، یک سال دریکی از شـرکـت ھـای  
ساختمانی درایـران کـار مـی کـرده و مـدتـی  

 . است که دراستانبول ترکیه کارمی کند  
 چی شده که سر ازاستانبول درآوردی ؟ -
 .پیشنھاد یکی از ھمشھری ھایم بود   -
 درآن جا چی کارمی کنی ؟  -
ــگــرزی    - در یــک کــارگــاه  بــزرگ رن

 .کارمی کنم  
ـیـرمـی  ٣٠ روزی    -مزدت خوبه ؟    -   ل
 .گیرم  
 چند ساعت کار می کنی ؟  -
ـا  ٦ از . شب کارم    - .  صـبـح  ٦  غـروب ت
بعضی وقـت ھـا اضـافـه  .   ساعت  ١٢ یعنی  

روزھای یک شنبه کـه  . کاری ھم می کنم  
. اون جا تعطیله ، من کـه جـایـی نـدارم بـرم  

ـابـت اضـافـه  ٢ ساعتی  . کارمی کنم   ـیـر ب  ل
 .کاری می گیرم  

اول کـه اومـده  .  نـه    -بیمه ھستـی ؟    -
ـاب   بودم ازباالی سکو افتادم پایم شکست ، ارب

بعدا پول درمان را از مـزدم  "  شفاخانه  " مرا برد  
 . کسر کرد  

 چقدر خرج می کنی ؟  -
  ٨٠٠ با چندنفر یک اتاق اجاره کردیم     -

ـفـر  .  لیر اجاره می دھیم   ـیـر  ٢٠٠ بـرای ھـرن  ل
  لیـر ھـم خـرج غـذایـم مـی  ٣٠٠ .  می افتد 

مـی  .   لیر می مانه  ٥٠٠ از مزدم فقط  .  شه  
 . فرستم برای زنم  

 حساب بانکی داری ؟  -
ـار مـی رم مـحـلـه    - نه ، ماھی یـک ب

ـاس   ـب آکسارای ، ھمشھریام که می آن خریـد ل
برای فروش ، پول را می دم به اون ھا که بـه  

 .زنم بدھند  
 ماھه کـه  ٩   -چند وقته این جایی ؟    – 

ـنـگ  .  خانواده ام را ندیدم   دلم خیلی بـراشـون ت
. فقط ھفته ای یک بار تلفن می زنم  .  شده  

 . ھمسرم ، پشت تلفن  فقط  گریه می کنه  
 سخت نیست ؟  -
. قرارداد یـک سـالـه بسـتـم  .  مجبورم    -

گـرو  .  اگه زودتـر بـرم ، مـزدم رو نـمـی ده  
ـاب مـی  .  گرفته   ھمیشه دوماه مزدم پیش ارب
 . مانه   
ـیـشـکـی راضـی    -راضی ھسـتـی ؟    - ھ

  ١٥ .  مثل برده ازمان کارمـی کشـه  .  نیست  
ـیـم   دقیقه برای چایی خوردن استراحت داریم و ن

 ١٠ از وقتی که اومـدم  . ساعت ھم برای شام  

کمـر شـلـوارش  . (   کیلو وزن کم کردم  ١٢   –
ــش الی آن جــا مــی  .  را مــی کشــد   مشــت

 .لباسام برام گشاد شدند  .) گیرد  
ـیـسـت    - اآلن ھـمـه  .  الغر شـدن کـه بـدن

 !دوست دارند الغر بشن  
من که چاق نبودم کـه بـخـواھـم بـرای    -

الغر کـه بشـم ،  .  خوش تیپ شدن الغر بشم  
قـوت بـدنـم آب  .  دیگر جـان نـدارم کـارکـنـم  

 ...شده  
 چند نفر دراین کارگاه کارمی کنین ؟  -
عرب و افـغـانـی و ایـرانـی و  .  نفر  ٩٠   -

ـاد مـی  .  ترکیه ای   حـاال عـرب ھـا دارن زی
 . نفر شب کار وبقیه روزکار  ٤٠ .  شن  
 رفتار کارفرما با شما چه طوره ؟  -
ـابـه و مـا    - چه طور باید باشه ؟ اون ارب

ـا  .  برده شیم دیگه   ـیـشـتـر مـا را ب " ھـی  "  ب
ـا  .   صدامی زنـه   اگـر بـریـم بـرای چـایـی ی

ـقـه دیـر بـرگـردیـم ، داد   دستشویی ویک دقی
 . وفریاد می کنه  

با کارگرھای دیـگـه درد دل ھـم مـی    -
 کنی ؟ 
اون قدرخسته ایـم  . آخه وقت نداریم  . کم    -

 .که حال وحوصله ای برای مون نمی مونه  
 چی می گین به ھم ؟  -
از غریبی ، از دلتنگی ،  ازخانواده ، از    -

 ...ھرچی که پیش بیاد دیگه  
از فشار وسختی کار با ھم حـرف نـمـی    -

ــن ؟   ـی ــده ؟    -زن ــی چــی فــای ــم ول ــی مــی زن
کارگرای ترک اگه دردی داشته باشـن مـی  
رن به اداره کار خبرمـی دن  ولـی مـا جـرات  

ــم   ــگـی ــر  .  نـداریـم بـه کسـی ب چـون کـه غـی
اگه ببینند بیرون مـان مـی  .  ھستیم  ! قانونی  
کارگرھای ترک ھم چشم ندارنـد مـا  .  کنند  

می گن شما ھا اومدیـن کـار مـا  . رو ببینند  
اضـافـه کـاری مـون کـم  .  رو خراب کردیـن  

 ...شده  
روی    -دقیقا بگو چه کارمی کنی ؟    -

رنـگ ھـا را  .  دستگاه رنگ کار می کـنـم  
مواظبم که غلظـت رنـگ  .  توی آن می ریزم  
رنگ ھا توی یـک لـولـه   .  ، کم وزیاد نشود 

ھـا  "  تی شرت  "  می رن به نقاله مانندی که  
. وجوراب ھا و بلوزھا از زیرش رد مـی شـن  

کـارش سـخـت تـر  .  قبلن ، شابلون مـی زدم  
ـا دسـت بـود  .  بود   ولـی  .  چـون ھـمـه ش ب

ھر شابلونی کـه مـی  .  مسئولیتش کم تر بود  
ـاس  ولـی کـارکـردن   ـب دادن ، می زدم روی ل
ــش   ـت ـی روی مـاشـیـن راحـت تـره ولـی مسـئـول

ـزه ، یـک ھـو  .  بیشتره   اگه رنگ ھا بھم بری
آن وقـت  .  یک عالمه لباس خراب مـی شـه  

 .ارباب ما را جریمه می کنه  
ولـی  . آره    -تا حاال جریمه ھم شـدی ؟    -

ـاب  .  دستـگـاه خـراب بـود  .  گناه من نبود   ارب
. بھانه می کنه کـه از مـزدمـان کـم کـنـه  

ـیـر ازم کـم کـرد  ١٠٠ یک بار   خـالـصـه  .   ل
 ! لیر کم نکنه  ٢٠  – ١٠ ماھی نیست که  

آخرین باری که با ھمسرت حرف زدی ،    -
 .ھمین چند روز پیش بود   -کی بود ؟  

) می خـنـدد    (  -چی بھش گفتی ؟    -
 دارم می آم  ...  گفتم  
 -چـی گــفـت ؟  ...  خـوشـحـال شـد ؟   -
 !چقدر داری می آری ؟ : گفت  
 خب ، چقدر می خوای ببری ؟  -
 ! میلیون  ٣  – ٢ خیلی که بشه   -
خرد خرد ھـم بـراش مـی    -!  ھمه اش ؟   -

 ھـزار  ٨٠٠   –  ٧٠٠ دستکم مـاھـی  .  فرستم  
ـفـره  !  تومن   خـرج کـن  .  اون ھـم کـه یـک ن
جمع مـی کـنـه کـه یـک آلـونـک  .  نیست  
 –  ٥٠٠ .   من ھم که دارم می برم  .  بسازیم  
ـای جـریـمـه  ٦٠٠  .  ھزارتومنش که می ره پ

 .بقیه ش می مونه برای خانه  
 جریمه دیگه برای چی ؟  -
 مـاه  ٦ مـن  .   مـاھـه اسـت  ٣ اقامـتـم    -

تـوی مـرز جـریـمـه ام مـی  .  قاچاقی موندم  
 . ماه بعد بازھم می تونم برم ترکیه  ٣ . کنن  
ـفـر ایـرانـی اون جـا    - فکرمی کنی چندن

 کارمی کنند ؟ 
ـفـر ؟ شـایـدم  ٢٠٠٠  نفر ؟  ١٠٠٠ بگم    -  ن

 .  ھزارنفر می شن  ١٢  – ١٠ : خیلی بیشتر  
 چه کارمی کنند ؟  -
بـعـضـی ھـا  .  خیلی ھاشون دستفروشی    -

ـنـد   .  مثل من توی فابریکـا  کـار مـی کـن
ـازار  "  مرتر و آکسارای  "  خیلی ھا ، توی   و ب
ـلـی ھــا ھـم گـارسـون و  .  فـروشـنـده انـد   خــی

ـتـل ھـا ومسـافـرخـونـه ھـا  .   آشپزند   تـوی ھ
ما مثل افغانی ھـا ی تـوی  .  کارمی کنند  

ـا  .  ایرانیم   با اونا چه جوری رفتار می شه ؟ ب
ـا  .  ما ھا  ھم می شه   ـازه بـدتـر از اون ـا  .  ت ب

ـتـر   ـلـی بـھ ـی مھاجرین افـغـانـی تـوی ایـران خ
 . رفتارمی شه  

ـا دوسـت دارنـد     - پس چرا به قول تو ارباب
 کارگرھای غیرترک استخدام کنند ؟ 

چـون کـه  :  به دوردست ھا نگاه می کـنـد 
ـنـد  .  می خوان مزد کم بدھنـد   ـیـمـه نـکـن . ب

 . بیشتر کاربکشند  
اگـه    -دوباره به ترکیه  برمی گردی ؟    -

چون کـه بـچـه  .  تو ایران کار باشه می مونم  
ھـم  )  تـرکـیـه  (  اون جـا  .  ام داره دنیا می آد  

داره  .  گرونی شـده  .  وضع داره خراب می شه  
دیـگـه  .  دیگه صرف نمی کنه  . بھم می ریزه  

ـنـد ژاپـن   ـت گذشت اون روزھایـی کـه مـی رف
ـیـن جـا   ـا ھـم ـا وی ـی ـا اسـتـرال کارمی کردنـد ی

اون جا ھـم  .  و دالر می بردند ایران  )  ترکیه  ( 
ھــمـه جـا حـرف از جـنــگ  .  بـھـم ریـخـتـه   

 کال دنیا بھم ریخته  . وخونریزیه  
 

 باما مثل برده رفتارمی کنند
 پای صحبت یک کارگر مھاجر ایرانی 

 مھراب دشتی 

يک دنيای 
 بھتر

برنامه 
حزب 

کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد
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انقالب علیه تماممیت  -١

 نظام و حزب
برای رسیدن بـه خـواسـتـھـای  

نـان، آزادی، و کـرامـت  " انقالب،  
، تمام نـظـام کـھـنـه بـایـد  " انسانی 

ـرد و نـابـود   ـرار گـی مورد ھجوم ق
سقـوط و سـرنـگـونـی راس  .  شود 

ـتـوانـد   ـنـھـا مـی نظام یا دیکتاتور ت
ـر سـقـوط و سـرنـگـونـی   آغازی ب
نظام دیکتاتـوری بـاشـد و ادامـه  
مسیر برای سرنگونی تمام اجزا و  
اندامھای نظام بایـد بـدسـت خـود  
ـر   مردم و بموازات و در ادامه به زی
ـرد  . کشیدن سر نظام صـورت بـگـی

دستگاه اجرائـی و اداری یـعـنـی  
ــارلــمــان،   ــنــه و پ ــی ــا کــاب ــت ی دول
دستگاھھای سرکوب از ارتش تـا  
ـتـی تـا   ـی ـروھـای امـن ـی پلیس تا ن
ـبـاس   دستگاھھای جاسوسی تـا ل
شخصیھا تا زنـدانـھـا ، دسـتـگـاه  
قضائی از مراجع قـانـون گـذاری  
تا مراکز اجـرای قـانـون و بـویـژه  
ــھــا و   ــگــاھ ــا، و دســت دادگــاھــھ
نھادھای تبلیغاتـی و فـرھـنـگـی  
بویژه رسانه ھا تماما باید بموازات  
و در ادامه حـمـلـه بـه راس نـظـام  

ـیـه (  ـق ) رئیس جمھور، شاه، ولی ف
مورد ھجوم قرارگرفته شـونـد، در  
ــد، و کــنــار   ھــم شــکــســتــه شــون

تـمـام ایـن اجـزا و  .  گذاشته شوند 
ـرای بـه اسـارت   ارگانھای نظام ب
ـقـه کـارگـر و مـردم   کشیـدن طـب
زحمتکش ساخته و پرداخـتـه شـده  
اند و ھیچـکـدام بـه درد مـردم و  

نشانه گرفتـن  .  انقالب نمی خورند 
ـقـالبـی یـک   راس نظام در ھـر ان
ـراتـژی   امر طبیعـی و یـک اسـت
ــکــه   ــخــاطــر ایــن درســت اســت ب
ـم را   سرنگونی راس نظام کل رژی
دچار تشتت و سـردرگـمـی و از  
کار افتادگی میکند، اما سقوط  
راس نظام تنھا باید بعـنـوان یـک  
ـیـشـروی در   قدم مھم پیروزی و پ
ادامه مسیر انقالب تلقـی شـود و  
عزم مردم انقالبی برای سرنگونـی  
اجزا و اندامھـای دیـگـر نـظـام را  

سـقـوط راس نـظـام  .  جزمتر کـنـد 
نباید مایه کوچکتریـن تـوھـم بـه  
ـفـه در   ـریـن وق بقیه نظام و کوتاھت

 .ادامه انقالب باشد 
یکی از بزرگترین ضـعـفـھـای  
ــود کــه بــا   ــن ب ــالب مصــر ای انــق

سقوط مـبـارک دچـار تـوھـم و  
ھمین مسئله دوبـاره در  .  وقفه شد 

ـیـه مـورسـی   انقالب سی ژوئن عل
این وضعیت در چـنـد  .  تکرار شد 

ــن  :  فـاکـتـور ریشـه داشــت  نـداشـت
ـقـالب   درک و ذھنیت درست از ان
و نظام، نداشتن آلترناتیو سـیـاسـی  
ـنـاسـب   در مقابل نظام کھنـه، و ت

اینکه تمام اجزا و اندامـھـای  .  قوا 
رژیم باید بموازات و بالفاصلـه در  
ــظــام مــورد   ــوط راس ن ادامـه ســق
ــد و در ھــم   ــرن ــی ــرار گ ھــجــوم ق
ـرای   شکسته شوند بخودی خود ب
توده ھای وسـیـع مـردم شـنـاخـتـه  

ـیـسـت  ایـن  .  شده و ملـکـه ذھـن ن
بخش پیشرو، آگاه، و سوسیالیسـت  
جامعه است که باید تـوده ھـا را  
از این واقعیت آگاه کرده و جـھـت  
و توجه حرکت انقـالبـی را بـه آن  

بـمـوازات سـرنـگـونـی،  .  جلب کند 
ــار   ــه شــدن، و کـن درھـم شـکــسـت
ــظــام و   ــه شــدن راس ن گــذاشــت
ارگانھای نظام، راس و ارگانھـای  
دولت انقالبی باید شکل بگیرند و  

ایـن بـدیـن  .  جایگزین آنـھـا شـونـد 
ـقـالبـی   معنی ھست کـه مـردم ان
باید آلترناتیو خود را برای بـدسـت  
گرفتن قدرت سـیـاسـی در تـمـام  
سطوح جامـعـه داشـتـه بـاشـنـد و  
ـقـالبـی را   ارگانھای کھنه ضد ان
ـقـالبـی خـود   با ارگانھای نو و ان

ــنــد  ــگــزیــن کــن اگــر مــردم  .  جــای
انقالبی آلترناتیو خـود را نـداشـتـه  
باشند، طبقات حاکمه راس نـظـام  
و ارگانھایی را که کنار گذاشته  
میشـونـد بـا افـراد و ارگـانـھـای  
ــن   ــگـزی ــشـه آمـاده خـود جـای ھـمـی
میکنند، ھمانطور که بـا سـقـوط  
مبارک عمر سلیمان و ژنرالـھـای  

اینـھـم روشـن  . ارتش سرکار آمدند 
است که امـر سـرنـگـونـی یـک  
ــیــچ رژیــمــی   پــروســه اســت و ھ
یکروزه تمام و کمال سرنگون نمی  

با شکست و کنـارگـذاشـتـه  . شود 
شدن ھـر بـخـش یـا سـطـحـی از  
ـم تـجـدیـد آرایـش   ـیـه رژی رژیم، بق
ـقـا و   ـرای ب میکند و به جنگ ب

ـنـاسـب  .  سلطه خود ادامه میدھد  ت

قوا شاید اجـازه نـدھـد کـه تـمـام  
ارگانھای رژیم کھنه بـالفـاصـلـه  
ــار   ــن ــه شــده و ک ــت درھــم شــکــس
ـروھــای   ـی گـذاشـتـه شـونـد، امــا ن
ــد   ـبـای ـنـد و ن ـقـالبـی نـمـی تـوان ان
ـم   سرنوشت امور را به بقایـای رژی
ــرده و   ــی واگــذار ک ضــد انــقــالب

مـردم  .  صحنه نبرد را ترک کنند 
انقالبی مصر نباید بعد از سـقـوط  
مبارک و یا مورسـی سـرنـوشـت  
امور را به ارتش و بقیه ارگانھای  
دست نخورده رژیم میسپردند و بـه  

 .خانه بر میگشتند 
 داشتن یک حـزب سـیـاسـی  
ــی یــک امــر ضــروری و   ــالب انــق
ـیـف ھـر   کلیدی برای رفع یا تخف
سه ضعف مورد بحث در باال بـود  
ــروم   ــردم مصــر از آن مــح کــه م

ــد  ــودن ــی  .  ب ــاس یــک حــزب ســی
ـتـوانسـت ھـم ضـرورت   انقالبی می
سرنگونی تمام ارگـانـھـای نـظـام،  
ــدن   ــش ران ــل و پــی ھــم تشــکــی
ـیـو، و ھـم در   ـرنـات ـت ارگانـھـای آل
صحنه نبرد ماندن و ادامه انقـالب  
ــز مــردم حــاضــر در   ــی را روی م

ھـمـیـن  . میادین و خیابانھا بگذارد 
مسئله بنوعی دیگر در تـحـوالت  

عـالوه  .   ایران اتفاق افـتـاد ٨٨ سال  
بر تمام ضـعـفـھـای دیـگـری کـه  

ــالب   ــق ــه  ٨٨ ان  داشــت، از جــمــل
سراسری نبودن آن، یـک ضـعـف  

 ایـن بـود کـه  ٨٨ اساسی انقالب  
ــا مــردم حــاضــر در   ــھ ــون ــی ــل مــی
تظاھراتھا در تھران و چـنـد شـھـر  
دیگر از حزبـی کـه آنـھـا را سـر  
خواستھا و شـعـارھـای مشـخـص  
ـقـالب   متحد کند و برای ادامه ان
در خیابانھا و میادین شھرھا نـگـه  
دارد محروم بودند و بـخـش قـابـل  
توجھی از آنھا چشم و گـوشـشـان  
به امثال موسوی و کـروبـی بـود  
تا فـراخـوان تـجـمـع و تـظـاھـرات  
بدھند، و آنھا ھم بـمـحـض درک  
این مسئله که قیام مردم فراتر از  
ـنـد و رای   ـم ب ـی پرچم اصالحات ن
ــن   ــود در حســاس تــری مــن کــو ب
ــه ســکــوت و   شـرایــط مــردم را ب
ـنـی فـراخـوان   آرامش و خانه نشـی

 .دادند 
  

تشکلھا و شوراھای .    ٢
محل کار و زندگی و 

 حزب
یــکــی از مشــخــصــه ھــای  
نظامھای دیکتـاتـوری ایـن اسـت  
که فرصت و امکان ایجاد و رشد  
تشکلھا و شورھای محل کـار و  
. زندگی را به مـردم نـمـی دھـنـد 

اما زمانی که توده ھـای وسـیـع  
مردم و کـارگـران بـه مـیـادیـن و  
ـنـد و روزھـا و   خیابـانـھـا مـی آی
ماھھا دست به تظاھرات و تجـمـع  
ـردازنـد فـرصـت   و نبرد با رژیم میپ
ـرش   ـرای ایـجـاد و گسـت خوبی ب
تشکلھای و شوراھای محل کـار  

ایـن تشـکـلـھـا  .  و زندگی ھسـت 
بطور اتوماتیـک تـا حـدودی در  
ـرنـد و در   ھر انقالبی شکل میگی
ــھــای   ــل ــم تشــک انــقــالب مصــر ھ
کارگری و کمیته ھای دفـاع از  
ـنـد، امـا ھـم   محالت شکل گرفت
ــن   ــحــکــام، و دوام ای ــوع، اســت ن
تشکلھا و ھم سطح گسترش آنـھـا  
با وجود یک حزب سیـاسـی کـه   
تشکل و سـازمـانـدھـی را بـطـور  
مشخص در دسـتـور خـود و تـوده  
ــی مــردم قــرار دھــد   ھـای انــقـالب
ــد در عــمــق و ســطــوح   ــوان ــت ــی م
ــن   ــذیــرد و ای ــجــام پ ــاالتــری ان ب
تشکلھا را ھمیشگی و بخشی از  
واقعـیـت اجـتـمـاعـی و سـیـاسـی  

یکی از ضـعـفـھـای  .  جامعه کند 
 ھـم شـکـل نـگـرفـتـن  ٨٨ انقالب  

ـیـونـھـا  .  تشکلھا و شوراھا بود  میل
مردم ماھھا تجمع و تظاھرات برپـا  
ـروھـای سـرکـوب   ـی کردند و بـا ن
رژیم درگیر شدند اما تشکـلـھـا و  
ـتـوانـد عصـای   شوراھـایـی کـه ب
ـردھـای   ـب دست ادامه مـبـارزه و ن

 .بعدی باشد درست نشد 
  

دوستان و دشمنان .    ٣
 انقالب

 انقالب قبل از ھر چیز یـک  
ـر سـر   امر سلبی ھست، یـعـنـی ب
ــی و طــرد و   ــن و نــف ــخــواســت ن

سـرنـگـونـی نـظـامـی ھسـت کـه  
ـر و مـحـرومـیـت و   استثمار و فـق
بیکاری و تبعیض و بی حـرمـتـی  
ـر   و سرکوب و زندان و کشتار را ب
ـقـه کـارگـر   توده ھای مردم و طـب

بنابر این اولیـن  .  تحمیل کرده است 
دشمن روبروی مردم دولت و بـطـور  

توده ھـای  .  ویژه رئیس دولت است 
ـنـد و   مردم این را بـخـوبـی مـیـدان
بخاطر ھمین ھـم مـبـارزه شـان را  
ــام   ــظ ــی راس ن ــگــون بــرای ســرن

اما ھمانـطـور  .  متمرکز می کنند 
ـتـه شـد، بـخـش   ـر گـف ـیـشـت که پ
بزرگی از مردم امر سرنگـونـی را  
ـلـف   به سطوح و ارگانـھـای مـخـت

ـیـغـات  .  نظام بسط نمی دھنـد  ـل ـب ت
ــه ھـــای   ــان ــع رس دائــم و وســی
بورژوائی داخلی و خارجی یـک  

از  "   مـردمـی " یـا  "  خودی "تصویر  
ـم مـثـل   ـلـف رژی ارگانھـای مـخـت
ــی و   ــگــاه قضــائ ارتــش و دســت
ــه   ــن مــردم ارائ ــس در ذھ مــجــل

ھمچنین نیروھا و احزاب  .  میدھند 
مختلف بورژوائی که با تمامـیـت  
ـثـمـار   و کلیـت نـظـام و امـر اسـت
طبقاتی ھـیـچ مشـکـلـی نـدارنـد  
ـلـه یـا   بلکه بـه ایـن یـا آن مسـئ
مشکل در جامعه اعتـراض دارنـد  
و بخاطر طبیعت بغـایـت بسـتـه و  
ــوری خشــن رژیــم بــرای   ــات دیـکــت
ـم   ـی ھمین خواستھا یا اعتراضـات ن
بند ھم گاھا سرکوب میشوند در  
ذھن بخشھای وسـیـعـی از مـردم  
ــان مــردم قــرار   ــار دوســت در کــن

ــرنـد  ـروھــای  .  مـیـگـی ـی اگــر چـه ن
انقالبی باید تـمـام تـالش خـود را  
ـرو یـا   ـی بکنند تا ھر شخـص یـا ن
ـراضـی بـه   حزبی که اندک اعـت
ـم   ـر از رژی رژیم دارد ھر چه بیشـت
ـقـالب   فاصله گرفته و به جبھـه ان
نزدیکتر شود، اما نمـی شـود ھـر  
مخالف نیم بند رژیم را در کـنـار  

ھـر چـه  .  دوستان انقالب قرار داد 
انقالب پیشروی بیشتری داشتـه و  
ــق تــر شــود اشــخــاص و   عــمــی
نیروھایی که تضاد چـنـدانـی بـا  

 درسھای انقالب مصر برای مردم ایران
 حبیب بکتاش 
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ـنـی   رژیم و یا نظام طبقاتی و مبت
ــد در مـراحــل   ــمـار نـدارن ـث ـر اســت ب
ـر و   ـیـشـت ـقـالب ب مختلف پروسه ان
ـقـالب   بیشتر در صفوف دشمنـان ان

ــد گــرفــت  ــواھــن ــوان  .  قــرار خ اخ
ـرال مـثـل   المسلمین و نیروھای لیب

ــی "  ــھــه نـجــات مـل بــرھــبــری  "  جـب
ـروھـا در   ـی البرداعی از جمله این ن

ـــد  ـن ــ ـت ـر ھســ ـــای  .  مصــ ـروھ ــ ـی ــ ن
ــه   ــی از ب ــالم ــگ اس ــارن ــگ رن
ـبـان تـا سـبـزھـا در   اصـطـالح طـل

ـروھـا  ٨٨ انقالب   ـی  از جمـلـه ایـن ن
کـمـدی واقـعـیـت ھـا در  .  بودنـد 

 از جمله ایـن بـود کـه  ٨٨ انقالب  
اشخاص، احزاب و نیروھایـی کـه  
بظاھر در راس انقالب بـودنـد و از  
طرف رسانه ھای بورژوائی مـثـل  
بی بی سـی و صـدای آمـریـکـا  
بعنوان رھبران حرکتھا و تظاھراتھا  
و اعتراضات مـعـرفـی مـیـشـدنـد  
تقریبا ھیچ بخشی از خواستـھـای  
اثباتی و سلبی مـردم در خـیـابـان  
را نمایندگی نـمـی کـردنـد و در  
اصل به صراحت ھم میگفتند کـه  

امـا  .  ھدفشان حـفـظ نـظـام اسـت 
ـران از   مجموعه شرایط سیاسی ای
جمله سـرکـوب و وحشـی گـری  
ـبـود تـحـزب   ـم و ن بی ماننـد رژی
ـرض را وادار   سیاسی مـردم مـعـت
کرده بود تا از این نیروھا بـعـنـوان  
ــد  ـن ـفـاده کـن . عصـای دسـت اسـت

دیدیم که انواع و اقسام نیروھـایـی  
ـروھـای مـخـالـف یـا   ـی ـنـام ن که ب
ــد از   ــودن ــون مــعــروف ب ــوزیســی اپ
سلطنت طلبھا و دمـوکـراتـھـا تـا  
ـنـد   سکوالرھای نیم بند تماما رفت
پشت اصالح طـبـان و سـبـزھـا و  
ــرار   ــالب ق ــل انــق ــاب عــمــال در مــق

 .گرفتند 
ــروھــای   ــن نــی ــت  بــرای شــنــاخ
دوست و دشمن ھم حزب سیـاسـی  

ــاســی الزم  .  الزم اســت  ــی حــزب س
است تا با شفاف و تیز و عمـده و  
ــھــا و   ــن ــردن خــواســت ــه ک ــرمــول ف

خواستھای اثبـاتـی و  ( نخواستنھا  
ـبـی  ، بـا طـرح و  ) خواستھای سـل

ــیــکــھــا و   ــن تــاکــت ــت ــرف ــکــار گ ب
ـرای   استراتژی مشخص و روشن ب
رسیدن به خواستھا، با اتخاذ شیـوه  
ـروھـای   ھای مناسب برخورد به نی
مختلف دخیل در سـوخـت و سـاز  
ـروھـای   ـی جامعه، و بـا افشـای ن
ـقـالبـی صـف   ارتجاعی و ضـد ان

دوست و دشـمـن را از ھـم تـمـیـز  
ــردم را از   دھــد و تــوده ھــای م
ـروھـــای   ــ ـی ــ ـــه دام ن ـــادن ب ـت ــ دراف
ـرداعـی   ـب ارتجاعی مثل اخوان و ال
و مــوســوی و کــروبــی و رضــا  

بـمـیـدان آوردن  .  پھلوی نجات دھد 
ــاتــی   ــی و اثــب ــب ــھــای ســل خـواســت
ــی   ــگــون ــل ســرن مشــخــصــی مــث
ـم، مـحـاکـمـه تـمـام   تمامیـت رژی
ــارھــا و   ــت ــران و عــامــالن کش آم
ــمــام   ــھــای رژیــم، آزادی ت ــایــت جــن
ـری کـامـل   ـراب زندانیان سیاسی، ب
ـیـد و   زن و مرد، آزادیھای بـدون ق
ـیـان تـا   شرط سیاسی از آزادی ب
تشکل تا تمجع تـا تـظـاھـرات تـا  
اعتصاب، لغو تمام روابط تبعـیـض  
آمیز جنسی و قومی و مذھـبـی،  
ـیـکـاری مـکـفـی،   کار یا بیمـه ب
بــھــداشــت و آمــوزش و پــرورش  
رایگان برای ھمـه، تـامـیـن تـمـام  
ـرای   نیازھای جسمـی و روانـی ب
تمام کودکان، و نظایر آن میتـوانـد  
ـقـالب   صفوف دوستان و دشمنان ان

 .را از ھم تمیز دھد 
  

یا سوسیالیسم یا .     ٤
 بربریت

 واقعیت این اسـت کـه نـظـام  
سرمایه داری امـروز چـیـزی جـز  
ـر و گـرسـنـگـی و   استثمار و فـق
ـنـی و تـن   بیکاری و بـی تـامـی
فروشی و اعتیاد و تبعیض و بـی  
حـرمـتـی و سـرکـوب و زنـدان و  
شکنجه و مذھب و قوم پرستی و  
ـریـت   ـرای اکـث جنگ و کشتـار ب

) انسـانـھـا %  ٩٩ ( عظیم انسانھا  
ــه  .  نـدارد  در مــھـد تـمــدن سـرمــای

داری، در آمریکا و غرب، ھم این  
نظام اکثریت عظیم انسانھا را بـه  
زیستن در شرایطی سخت محکـوم  
کرده اسـت، امـا در کشـورھـای  
ـران   عقب مانـده مـثـل مصـر و ای
ــاک و   ــه تــرســن ــع ــاج ــاد ف ــع اب

نه تنھا وضعـیـت  . اظطراری ھست 
در حال حاضر وحشتنـاک اسـت،  
نه تنھا امید ھـیـچ بـھـبـودی در  
ـلـکـه شـرایـط   حال حاضر نیست، ب
بطور محـسـوس و مـداوم بسـوی  
ــد  ــکـن ـر شــدن ســوق مـی ـم ت . وخـی

ـران، زنـــان، جـــوانـــان، و   کـــارگــ
کودکان مصر و ایران زخـم شـالق  
ـر تـن و   سرمایه داری را ھر روز ب
روان خود حس میکنند و از وخیـم  

ـرنـد و   تر شدن اوضـاع ھـم بـا خـب
ـیـسـت  ـر ن . نیازی به توضیح بیشـت

آنچه الزم به ذکر باشد این نـکـتـه  
ـم سـرمـایـه   است که ھـر نـوع رژی
داری در کشورھای عقب مـانـده  
ـران و مصـر سـرکـار   ای مـثـل ای
بیاید در بر ھمین پـاشـنـه خـواھـد  
چرخید و این نکته مھـم و قـابـل  

 .تعمل است 
 سرمایه داران و نظام سرمـایـه  
داری، بویژه بعد از فروپاشی نظام  
ـتـی شـوروی،   سرمـایـه داری دول
نشان داده اند و ثابت کرده اند که  
حد و مرزی بر استثمار و تـوحـش  

ـنـھـا نـود و نـه  .  آنھا نیسـت  نـه ت
ــب   درصـد مــردم کشـورھــای عــق
ـر خـط   مانده به یک زنـدگـی زی
فقر و دھشتناک مـحـکـوم شـده  
ـر و   ـر بـه دره فـق اند و مدام بیشت

ــی و   ــامــیــن ــی ت ــوط  ...  ب ســق
ـلـکـه انـدک تـامـیـن   میکننـد، ب
اجتماعی ھم که در کشـورھـای  
غربـی وجـود داشـت بسـرعـت از  
طبقه کارگر و اقشار زحـمـتـکـش  
پس گرفتـه مـیـشـود و سـرمـایـه  
ــھــای   ــمــاعــی در دســت ھــای اجــت
ــرکــز   ــم ــت ــری م انــدک و انــدکــت

ـروت و  .  مـیـشـود  ــخـش اعـظــم ث ب
ـیـا امـروز در   سرمایه اجتماعی دن
دست تعداد انـگـشـت شـمـاری از  
ـلـھـا، و   شرکتھا، کنسرنھـا، کـارت
ـلـی مـتـمـرکـز   تراستھای بین المـل
شده و یک الیگارشی تمام عیـار  
ـیـا   ـر حـیـات و مـمـات مـردم دن ب

امـروز ایـن  .  حاکـم گشـتـه اسـت 
ــن   ــدوق بــی ــی، صــن بـانــک جــھــان
المللی پول، بـانـکـھـای مـرکـزی  
ــکــا و کشــورھــای   ــا و آمــری اروپ
ـبـانـی   ـی دیگر ھستند که بـه پشـت
ـــای   ـــس، آژانســـھ ـی ــ ـل ــ ـــش، پ ارت
ـبـــاس   ــ ـــاشـــان ل جـــاســـوســـی، اوب
شــخــصــی، و ســایــر نــیــروھــای  
ـیـونـھـا انسـان   امنیتی سرنوشت بیل

این نھادھا ھـر روز  . را رقم میزنند 
چاقتر و قدرتمندتر میشونـد و بـه  
ھـمــان تــنـاســب ھــم کــارگــران و  
ـر و   ـرت ـی ـق زحمتکشان و کودکان ف

 .بی چیزتر می گردند 
 تنھا راه رھایـی انسـانـھـا در  
ـلـی   ھر کشوری و بطور بیـن الـمـل
این است که روابط سرمایه داری  
بطور ریشه ای در ھم شکسـتـه و  
ــردد، کــار مــزدی کــه   ــابــود گ ن

نسخه فقـر و گـرسـنـگـی و بـی  
ـقـه کـارگـر و اقشـار   حقوقی طـب
زحمـتـکـش ھسـت لـغـو گـردد و  
ــری   ــراب ــر اســاس ب جــامــعــه ای ب
ــوقــی و   ــصــادی، حــق کــامــل اقــت
ـر اسـاس   اجتمـاعـی انسـانـھـا و ب
ـفـکـر و   آزادیھای عمیق و وسیع ت
ــدگــی و تشــکــل و   کــار و زن
اعتراض و تظاھرات سـازمـان داده  

 .شود 
ـــاره   ـم در ب ـــه مـــھــ ـل ــ ـئ مســ
ـبـا   کشورھای عقب مانده که تقری
تماما رژیمھای دیکتاتور قـومـی  

ـتـی و   و  ...  و مذھبی و سـلـطـن
ملی بر آنـھـا حـاکـم ھسـت ایـن  
است که این دیکتاتوریھا بـخـاطـر  
بد طینت بودن سران این مملکتھـا  
یا عقب ماندگـی فـرھـنـگـی یـا  
ـیـسـت  ـره ن . تسلسل تاریخی و غـی

این دیکتاتوریھا ضـرورت شـرایـط  
ـتـصــادی ھســت  . فـالکـت بـار اق

جائی که انسانھا فقیر و گـرسـنـه  
و بی حقوق نگه داشته مـیـشـونـد  
طـبـعــا اعـتــراض و اعــتـصـاب و  
ـفـت و مـبـارزه   تظاھرات و مـخـال
ـرای سـرکـوب   بوجود می آید و ب
این حرکتھا ھست که ایـن یـا آن  
. شکل دیکتاتوری الزم مـیـشـود 

یعنی مسئله این است که حـتـی  
برای از بین بردن دیـکـتـاتـوری و  
تبعیضات جـنـسـی، مـذھـبـی، و  
قومی و بی حقوقیھای سـیـاسـی  

ـرد  یـعـنـی  .  باید دست بـه ریشـه ب
حتی برای بدست آوردن آنچه کـه  
دموکراسی نامیده مـیـشـود، کـه  
در غرب حداقلی از آزادی بیان و  
ابراز وجود و تشـکـل و تـجـمـع و  
ـرسـمـیـت   اعتراض و تظاھرات را ب
می شناسد و تحمل میکنـد، ھـم  
ـرد و ریشـه   باید دست به ریشـه ب

ریشـه رابـطـه کـار  .  استثمار است 
ریشه این واقـعـیـت  .  مزدی ھست 

است که اکثریت عظیم انسانھا از  
تمام نعمات زندگی محرومنـد، از  
مالکیت بر ابزار الزم برای کـار و  
ـیـد مـحـرومـنـد و    ـیـت و تـول فعال
ـرای غـذا   برای نفس زنده ماندن، ب
ـرای   خوردن، برای لباس داشتـن، ب
حداقلی از بھداشـت و آمـوزش و  
ــد و   ــورن پــرورش و غــیــره مــجــب
ناچارند که نیروی کارشان را بـه  
ــگــل کــوچــک   ــت ان ــی یـک اقــل
بفروشند که تمـام ابـزار و مـنـابـع  

ـیـت را در   تولید و کـار و فـعـال
اختیار خود دارند و مالـک ھـمـه  

ـریـن  . چیز ھستند  این رابطه در بھت
ـنـام دسـتـمـزد در   حالت مبلـغـی ب
اختیار کارگر میگذارد کـه زنـده  
ـرای   بماند و فردا و پس فردا ھم ب
ــی   ــد ول ــه دار کــار کــن ــرمــای س
ــب   ــگــفــتـی در جــی ــھــای ھـن ـروت ث

ھـمـیـن  .  سرمایه داران قرار میدھد 
ــده   رابــطــه اســت کــه ریشــه پــدی
ــکــاری و خــیــل   ــاک بــی وحشــتــن

ھمین رابـطـه  .  عظیم بیکاران است 
مذھبـی را  -است که ارتجاع ملی 

ـر جـان   ـنـی ب در فرم شاه یـا خـمـی
ھمین رابـطـه  .  مردم مسلط میکند 

است که در تحلیل نھـائـی سـالح  
ــاســـدار و   ــاواک و پ ــت س دس
بسیجی و اوباشان لباس شخـصـی  
ــوع اعــتــراض و   ــدھــد و ھــر ن مـی
اعتصاب و تظاھرات را سـرکـوب  

ھمیـن رابـطـه اسـت کـه  .  میکند 
ریشه فقر و اعتیاد و تن فـروشـی  
و کلیه فروشی و بی بھداشتی و  
ــه آمــوزش و   عــدم دســتــرســی ب

 .پرورش است 
مردم ایران، مثل مـردم مصـر،  
ــر یــک از   ــرای رھــائــی از ھ ب
ـبـعـیـضـات   ستـمـھـا، ظـلـمـھـا و ت
ــنــســی، قــومــی،   ــمــاعــی، ج ــت اج
مذھبی، برای رسیدن به خـواسـت  
ـنـد و مـحـدودی   ـم ب حداقلی و نی

نامیده مـیـشـود،  "  دموکراسی "که  
و برای ھر خواست ابتدائی دیـگـر  
ھم نیاز دارند که دست بـه ریشـه  

ـرنـد  ـب ـلـی و  .  ب ــھـای حـداق خـواسـت
ـر و رو کـردن   ابتدائی مردم به زی
ریشه روابط اجتماعی گره خـورده  

ــدن بــه حــداقــلــی از  .  اســت  ــی رس
زندگی، به حداقلی از آزادیھا، بـه  
ـرام، بـه   حداقلی از حـرمـت و احـت
ــن آمــوزش و   ــی ــام حــداقــلــی از ت
ـلـی از   پرورش و بھداشت، به حداق
ـلـی   بیمه ھای اجتماعی، به حـداق
ـیـت مـحـل   از تامین شعلی و امـن
کار، به حداقلی از امنیت محیـط  
ــمــه   ــی ــلــی از ب زیســت، بــه حــداق
بیکاری، به حداقلی از رھائی زن  

تـمـامـا  ...  و برابری زن و مرد، و  
به لغو رابطه کار مزدی و در ھـم  
شکستن نظام سرمایـه داری گـره  

ـیـسـم یـا  .  خورده است  یا سـوسـیـال
ــی و   ـن ــطـور عــی ـربــریـت امــروز ب ب
ــار   ــع ــک ش ــگــر ی ــی دی ــع واق
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حداکثری نیست، طرح یک ایـده  
ـلـکـه یـک   ـیـسـت، ب آل انسانی ن
ـلـی و یـک واقـعـیـت   شعار حداق

 .عینی و گریز ناپذیر است 
  

 یا حزب یا بربریت.    ٥
ـتـصـاد    در میدان سیاست و اق

ــار   ــای امــروز مــا شــع ــا  " دنــی ی
یا حـزب  "به  " سوسیالیسم یا بربریت 

حـزب  .  ترجمه مـیـشـود "  یا بربریت 
ـقـه کـارگـر و   نماینده سیاسی طـب

ـر  .  اقشـار زحـمـتـکـش اسـت  مسـی
تغییرات اقتصادی و اجتماعی از  
میدان سیاست مـیـگـذرد و حـزب  
ـرای   آن ابزار یا نھادی ھست که ب
ـقـه کـارگـر و   جنگ سیاسی طب
ــک   ــده ی ــای ســتــم دی ــوده ھ ت
ضرورت غیر قابـل چشـم پـوشـی  

ھمانطور که رسیدن به  .  می باشد 
حداقلی از خواستھای انسانـی در  
ـران بـدون دســت   شـرایـط امــروز ای
بردن به ریشه روابط سرمایه داری  
سرابی بیش نیست، دست بردن بـه  
ـیـش   ریشه ھم بدون حزب سرابـی ب

حزب سیاسی کمونیسـتـی  . نیست 
آن ابزاری ھست که برای در ھـم  
شکستن نـظـام سـرمـایـه داری و  
ـیـسـتـی   بنیاد یک جامعه سوسیال
ـری،   ــ ـراب ــ ـــاس آزادی، ب ـر اس ــ ب

نان، آزادی، و  " انسانیت، بر اساس  
، کـامـال الزم و  " کرامت انسانـی 
حزب ابـزار درھـم  .  ضروری ھست 

شکستن نـظـام سـرمـایـه داری و  
ـرای   ـیـسـتـی ب بنای نظام سوسـیـال
طبقه کارگر و اقشار زحـمـتـکـش  

ـم اسـت  کـارگـران و  .  و تحت سـت
توده ھای ستم دیده برای رھـایـی  
از بربریت سرمایه داری و رسـیـدن  
ـیـسـتـی چـاره   به انسانیت سوسیـال
ـتـخـاب حـزب   ای جز ساختن یا ان

 .کمونیستی خود ندارند 
  

به حزب کمونیست کـارگـری  
 .ایران بپیوندید 

کارگر 
کمونیست 
 را بخوانید

 

دوھفته از آغـاز بـه کـار دولـت روحـانـی  
در این دوھفته  تبلیغات کسانی کـه  . گذشت  

نئولیبرالھای اسالمـی  "  عقالنیت   " حاکم کردن  
ـتـصـاد و سـیـاسـت   ـر اق و بخش خصـوصـی ب
کشور را تنھا راه حـل بـن بسـت سـیـاسـی و  
ـنـد،   اقتصادی جمھوری اسالمـی مـی دانسـت

فعالین کمپینی که تـا  .   بی رمق ترشده است 
دو ھفته پیش خنثی کـردن تـحـریـمـھـا ، حـل  
تورم، گرانی، بیکاری ، مشکالت معیـشـتـی  
و باز شدن فضای سیاسی در کوتاه مـدت را  
" به مردم وعد  می دادند و امیدوار بودند که  

ـران    ـقـالب در ای با انتخاب حسـن روحـانـی، ان
، بـا روشـن شـدن ابـعـاد  ."  منتفی شده اسـت 

ـیـن   ـتـصـادی و ازب فاجعه بار ورشکستگی اق
رفتن امید آشتی باغرب در کوتاه مدت، ایـن  

ـنـد کـه   مـوج  "  روزھا نگران ایـن خـطـر ھسـت
مطالبات مردم به گونه ای شتاب بگیرد کـه  
ـلـه ھسـتـه   دولت را ناچار کند که بر سر مسئ

ـرانـی در    -سعید لیالز " ( ای کوتاه بیاید  سخـن
 ").کمپین نه به تحریم "دومین نشست  

ــن بــودن   ــی ــائ ــورم وپ ــار گــرانــی، ت ــن در ک
دستمزدھا، یکی از مھمترین معـضـالتـی کـه  
ـلـکـه   این نگرانی رانه تنھا برای آقای لیالز، ب
در کـل صـفـوف حـکـومـت تشـدیـد کـرده ،  
ـیــروی آمــاد    ــعـی از ن ــخــش وســی ــکــاری ب ـی ب
کاروناتوانی دولت در ایجاد اشتغال برای آنـھـا  

 . است 
 ھفت  گذشته وزیر امور اقتصـاد و دارایـی   

ـیـون   ـل ـم  مـی ـی پیش بینی سونامی ھشـت و ن
بیکار را در آیند  نزدیک پیش بینی کـرد، او  

ـری  ٥ ادعا میکند با اضافه شدن   ـف ـیـون ن  میل
ــحـصــیـل در   کـه در حــال حــاضـر مشـغــول ت
دانشگاھھا ھستند، به سه ونیم ملیون جـویـای  
کار موجود، بزودی بازار کار کشور با بحـران  
ھشت ونیم میلیون کارجو مواجه خواھد شد و  

متاسفـانـه در شـرایـط رکـودی  "  اضافه کرد  
ـرای ایـن   ـم و ایـجـاد شـغـل ب قرار گـرفـتـه ای
جمعیت جویای کار با سختی مواجه اسـت و  
ـیـز   ھمزمان با یک تورم سنگین دو رقـمـی ن

 ."مواجھیم 
ـیـکـارمـوجـود،   اوال آمار سه و نیم میلیون ب
بر مبنای گـزارش ارائـه شـده تـوسـط وزارت  

  ١٣٩٠ کار است که درآن تعداد بیکاران سـال  
ـم  ٢ ، یعنـی   ـی ـیـش، را حـدود سـه ون  سـال پ

ـر اعـالم کـرده بـود  ـف ـرگـزاری   . ( میلیون ن خـب
ـر   ــ ـــھ ـــه  ).  ٥/٢٥/١٣٩٢ م ـــه ب ـــوج ـــا ت ب

بیکارسازیھای گسترده در دوسـال گـذشـتـه ،  
 ھزارنفرھم بـه ایـن جـمـعـیـت  ٨٠٠ اگر سالیانه  

اضافه شده باشد، جمعیت جویای کار فـعـلـی  
ـر اسـت ٥ بیش از  ـف ـیـون ن ـل دومـا  از سـال  .   مـی
ـیـکـاری در آمـارھـای  ١٣٨٤  ـرخ ب  تـعـریـف ن

رسمی تغییر یافته و بر اساس تـعـریـف جـدیـد  
ـتـه   دولت ھر کس حداقل یک ساعـت در ھـف

بـه ایـن  .  شـود   کار کند، شاغل محسوب مـی 
ترتیب میشود تخمین زد که اگر آمار واقـعـی  

ـر از   ـیـشـت   ٨ کارگران جویای کـار مـوجـود ب

ـیـسـت و   ملیون نباشد، چندان کمتر از آن ھم ن
ـتـصـاد و دارایـی   ـر امـور اق سونامی کـه وزی
ـنـده ھشـدارش را   ورسانه ھـای رسـمـی در آی
میدھند، سونامی در جریانی است کـه امـروز  
ـیـکـار را بـه مـرز   زندگی میلیونھا کـارگـر ب
تباھی رسانده است و ایشان رسما  اعالم کـرده  
ـتـوانـد   ـی که کاری برای حل این وضـعـیـت نـم

 .  بکند 
ــی   ــای ــارھ ــه آم ــه ارائ ــت ک  واضــح اس
ـرای   اینچنینی از طرف مقامات دولت جدید ب

ـیـسـت  نشـان دادن  .   حل معضـالت مـوجـود ن
گوشه ھایی از فقر و فالکت مردم و اوضـاع   

" نابسامان اقتصادی برای کـارگـزاران دولـت  
ـرد دارد  "  تدبیـر و امـیـد  بـا ایـن  .  دو کـار ب

از طرفی مسبب شرایط مـوجـود  "  افشاگریھا " 
ـلـی "  را ھمچنان   ـب و  "  مدیریت غـلـط دولـت ق

خود را قھرمان تغییر این شرایط معرفی مـی  
کنند و از طرف دیگر و مھمتراینکه با تـوجـه  
ـبـات مـردم را بـه   به ابعاد بحران، تحقق مـطـال
آینده ای موھوم حواله دھند و عمال  بار بحـران  

 .را به دوش مردم می گذارند 
ـر   تا آنجا که به کارگران و اکثریت مردم ب
میگردد، مدتھاست امیدی به ھیچ یـک از  
جناحھای حکومت برای بھبـود شـرایـط شـان  

حل معضل بیکار ھـم از ایـن قـاعـده  .  ندارند 
واقـعـیـت ایـن اسـت کـه حـل  . مستثنا نیست 

ـرات   ـی ـی ـیـاز بـه تـغ ریشه ای بحران بیکـاری ن
ــھــای   ــت ــرســاخ ــات و زی ــب ــاس ــن ــن در م ــیــادی بــن
اقتصادی دارد، اما معیشت امروز و سـالمـت  
جسمی و روحی میلیونھا کـارگـر مـحـروم از  
ـنـد    ـتـوان بـه آی ـی شغل وخانواده ھـایشـان را نـم

 . نامعلوم موکول کرد 
تامین معیشت مناسب میلیونـھـا کـارگـر  
ـبـا ت   جویای کار وظیفه دولت و جـزء مـطـال
فوری کل جنبش کارگری است که بایـد آن  
را با مبارزه ای متحد وسراسری به حکـومـت  

 .تحمیل کنیم 
 ٢٠١٣  سپتامبر  ٢ 
 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد

 

 بیکاری، سونامی در جریان
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ی    کسی که با توھم تولیـد ھـالـه 
نور دور سر شنوندگان اباطیل اش  
رئیس جمھـور شـده بـود، بـعـد از  
ھشت سال جنگـیـدن بـا واقـعـیـت  
جامعه، بعد از ھشت سـال تـالش  
ـراضـات   ـرل اعـت ـت ـرای کـن عبث ب
عمومی، بعد از ھشت سال جـھـد  

ـران " برای اسالمی کردن   گـیـج  "  ای
ــره  ــنــگ، بــا دای ھــای نــمــاد    و م

منگی کـه گـرد سـر خـودش و  
ـرای   خامنه ای بچرخش در آورد ب
ھمیشه بـه بـایـگـانـی جـمـھـوری  
اسالمی، یعنی مجمع تشـخـیـص  

رفت به آنجا کـه  .  مصلحت رفت 
ــن   ــاقــی ســران زمــی ــار ب در کــن

ی نظام اسالمی مصـلـحـت    خورده 
ایشان نیز  .  نظامشان را پیدا بکنند 

ـبـوھـی بـن بسـت بـه بـن   فقط ان
ـلـی اضـافــه کــرد  . بسـتـھــای قــب

ی دولتی کـه راه حـل اش    پرونده 
برای دردھـای بـی درمـان نـظـام  
ـیـن   ـنـش ھـای ب اسالمی تولیـد ت
المللی بود بی آنکه توانسته باشـد  
مشکل را حل بکند، با تعـرض و  

و ھم کیشان  "  نزدیکان " پشت پای  
ــکــرد و  .  دیــروزی بســتــه شــد  روی

ـــت احـــمـــدی نـــژاد   جـــھـــت دول
ـلـی   بخصوص تولید تنش بین الـمـل

ای و بـحـران    پیرامون انرژی ھسته 
ای برای سـرکـوب جـامـعـه    ھسته 

می چرخید و البته ایـن رویـکـرد  
ایشان از ھسـتـه و  .  جواب ھم نداد 

انرژی اش چیزی نمی خواست و  
نمی دانست، فقط میخـواسـت بـه  

ای جامعـه را    ی بحران ھسته   بھانه 
ـرل بـکـنـد  بـحـران  .  سرکوب و کنت

ھسته ای یکسره از سر نـاچـاری  
و تالشی برای سـرکـوب داخـلـی  

ــجــاد  .  بـود  ــا ای ــد ب ــن مــی خــواســت
ـر سـر بـحـران   درگیری خـارجـی ب

ـری را،    ھسته  ـت ای، بـحـران واقـعـی
ـرل    بحران ھسته  ـت ای داخلی را کـن

ــد  ــن ــه  .  کــن ھــر وقــت در جــامــع
ــح   شــورشــی رخ مــی داد ســط
ــن   ـی صـدای ایـن عـربـده کشــی ب

ـر مـیـکـردنـد  ـنـدت ـل بـا  .  المللی را ب
ای نه تنھـا    دمیدن در شیپور ھسته 

مردم را با ترس از جنگ روبرو و  
ـلـکـه   وادار به سکوت میکـردنـد ب
ـیـز   بخشھـای از اپـوزیسـیـون را ن
ــردنــد  . پشــت ســر خــود بــخــط ک

چپھای ضد امپریالیست ھم دل و  
 –ھمزبان با باقی بخشھای ملی  

مذھبی سند پشت سند، در بیانیـه  
ـیـه جـنـگ   ـر عـل ـیـه ب ـیـان پشت ب
ـری   آمریکا علیه ایران مـوضـعـگـی
ـیـکـھـای   میکردند و حتـی تـاکـت
ھمراھی با جمھوری اسـالمـی در  

امـا  .  زمان جنگ را مدون کردند 
ـیـن    عربده کشی ھا در عرصه  ی ب

ـر تـحـمـیـل فشـار   المللی عـالوه ب
وحشتناک به مردم، خود ماشـیـن  
سرکوب جمھوری اسالمی را نیـز  
دچار مشکالتی کرد کـه تـا بـه  
ـتـه   ـب حال تجـربـه نـکـرده بـود و ال

مردم سر جـایشـان  .  نتیجه نیز نداد 
یـک قـدم ھـم پـا پـس  .  مانـدنـد 

ــد  ــن ــت ــگــذاش ــاره ! " ن " ھــای   کــاغــذ پ
ـر   سازمان ملل فـقـط مـردم را زی
ـرس   ــ ــادی پ ـــص ـت ــ ــارھـــای اق فش
نکردند، بلکه سازمان سرکـوب را  

دار کردند و بـه چـالـش    نیز مسئله 
ی    این سازمان از عـھـده .  انداختند 

ـیـامـد   انجام وظیفه  ـر ن مـلـت  .  اش ب
ـروز،   روز بروز، ھر روز بیشتر از دی
. از نظام اسالمی رویگردان شـدنـد 

ــا مضـرات تـاکـتــیـکـھــای   ـت نـھـای
ـیـداری اسـالمـی " و  "  ای   ھسته "  " ب

ـر   ـیـشـت عمال از محاسنش بسیـار ب
ــد  ــد .  ش ــش الزم آم ــذا چــرخ . ل

ـنـی    خامنـه  ای ھـنـوز عـقـب نشـی
ھـنـوز جـام زھـر را  .  نکرده اسـت 

ـلـکـه فـقـط چـرخـیـده   ننوشیـده، ب
. است، از خارج به سـمـت داخـلـی 

جام زھـر را فشـارھـای داخـلـی،  
ای    ھـای ھسـتـه   جنگھـا و بـحـران 

. داخلی بخورد وی خـواھـنـد داد 
ای مـی خـواسـت بـعـد از    خامنه 

ای بـه تـز    حاد شدن بحران ھسـتـه 
بـچـسـبـد کـه  "  بیداری اسـالمـی " 

ھای ضد اسالمـی    تحوالت جنبش 
در ترکیه و مصر با یـک مشـت  
ـر از مـوعـد   محکم پـوچـی زودت
ــات   ــه اثــب ــن یـکــی را ب مـقــرر ای

مشکل نظام اسالمی نـه  .  رساندند 
ــه "  ــه  "  ھســت ــر  " اتــم اســت و ن خــط

، بلکه مشکل جـمـھـوری  " جنگ 
اسالمی مردمیست که بعد از دو  
ــاتشــان   ــالب ھــنـوز بــر مـطــالــب ـق ان

ـنـد  مشـکـل  .  پافشاری مـی کـن
جمھوری اسالمی مردمیست کـه  
در قرن بیست و یک بـه حـق بـه  

ـــوری  ـــمـــھ ـــن    اســـالم و ج اش ت
ــد، مشـکــل جــمــھــوری    نـمــی  دھــن

ـیـسـت کـه سـر تـا   اسالمی بحران
پای اعضایش را گرفـتـه سـت و  
اسالم پاسخی برای ھیچـکـدام از  

اسـالم  .  مشکالت واقعیی آن ندارد 
ـقـالب   ابزار خوبی برای سرکوب ان

 بود ولی ربطی به ایـن سـطـح  ٥٧ 
ـیـای  . از مدنیت ندارد  ربطی به دن

امروز و بخصوص عصر ارتباطـات  
ـیـش از  .  ندارد  اصل و اصـولـش ب
ــدازه  ــن دوران    ان ی تصــور بــرای ای

ـیـسـت  .  مسخره است  اصال حادثه ن
که روسای جمـھـوری ایـن نـظـام  
ــعــد از ھشــت ســال   ضــد زمــان ب

. باز می کننـد "  دانشگاه " ریاست،  
ضربات واقعیات این عقـب مـانـده  
ـیـز طـالـب   ترین آدمھای قرن را ن

 .علم می کند 
مبانی جمھوری اسـالمـی در  
تقابل با واقعیتھای بشر امـروز بـه  
ـیـسـت، لـذا   ھیچ رو پـاسـخـگـو ن
جمھوری اسالمی بـدون سـرکـوب  
حتی یکساعت ھم نمی تواند سـر  

ــد  ــمــان ــن  .  پــا ب ــن ای ــامــی ــرای ت ب
عـربـده  " سرکوب، دیـگـر رویـکـرد  

رو به خارج بـه بـن بسـت  "  کشی 
ــلــی   رســیــده اســت و دشــمــن اص
جمھوری اسـالمـی یـعـنـی مـردم  
ھمچنان سر جـای خـود ایسـتـاده  

در  .  اند و پـا پـس نـمـی گـذارنـد 
ــجـمـعــی، رھـبــر   ھـیـچ صــف و ت
جمھوری اسالمی از تعرض مـردم  

ـقـا  .  قصر در نمـی رود  ـی مـلـت دق
حتی در  . ایشان را ھدف میگیرند 

مـلـت بـه کسـی کـه  "  انتخابات " 
ای را    ای نزدیکی به خامنه   شائبه 

داشته باشد رای نـمـی دھـنـد و  
ـنـد  . درست برعکس عمل می کن

ـتـخـابـاتـی   و این کار را در ھـر ان
 .تکرار کرده و می کنند 

ــت   ــدال، دول ــت اعــت ــذا دول ل
چرخش از رویکرد عـربـده کشـی  

ــه داخــل اســت  ــت  .  از خــارج ب دول
اعتدال دولت عـاقـالنـه جـمـھـوری  

ـیـه  .  اسالمیست  ـتـی اسـت عـل دول
خود مردم، مستقیم و بدون واسـطـه  

بـا ایـن بـن  !  و ھیاھـوی خـارجـی 
ـنـده  ی    بستھای اقتصادی فلج کـن

ـیـش آمـده جــمـھـوری اسـالمــی   پ
ـیـا   دیگر میلی بـه جـنـگ بـا دن

به این نتیجه رسـیـده اسـت  .  ندارد 
ــردم   ــمــا بــا خــود م ــی ــق ــت کــه مس

ــود  ــعــتــرض روبــرو ش ادب و  .  م
کشی و    المللی و عربده   نزاکت بین 

ــد حســن   ــی ــل ــلــی، ک ــایــت داخ جــن
ـنـد و ھـم   ـن روحانی ھم قفل می ب

ــد  ـفـل بـاز مـی کـن ــا  .  ق ایشــان ب
کلیدی آمده است که قصدش در  
ـردن جـان جـمـھـوری   نھایت بـدر ب
. اسالمی از مـعـرکـه نـابـودیسـت 

شدنی نیست، نمیشود مردمـی را  
ساکت کرد که کل این بساط را  

ــد  ــمــی خــواھــن حســن روحــانــی  .  ن
میخـواد بـا جـھـان خـارج مـودب  

بیشترین سـران کشـورھـای  .  باشد 
جــھــان را بــرای مــراســم اعــالم  

ای دعـوت    نزدیکیـش بـا خـامـنـه 
از سر ادب و احترام، از سـر  .  کرد 

حرمت سیاسی بـه جـھـان و اھـل  
ـتـوانـد   سیاستش، دعوت کرد که ب
ـلـی   ـیـن الـمـل فردا پـس تـواضـع ب
دھانھا را در برابر جنایات داخـلـی  

ـر  .  ببندد  ـف ھر ھشت ساعت یک ن
ـنـد تـا اعـتـدال   را اعدام مـی کـن
معنا بشود و البته می بینیم کـه  
ـر ایـن کشـتـارھـا بـاز ھـم   ـراب در ب

ـم  "  حقوق بشریھا "  یعنی امثـال خـان
عبادی ساکت مانده اند و دل بـه  

 .روحانی داده اند 
دولت حسن روحانی مـعـرفـی  

ایشان به امنیتی بـودن  .  شده است 
اگـر  .  دولتش افتـخـار مـی کـنـد 

ـر خـارجـه شـده   ـفـی وزی آقای ظری
است در عوض آقایان بی نـھـایـت  
ـر داخـلـی   جنایتکار و زمختی وزی

ــده  ــد   ش ــی  .  ان ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
ـم    نمی  تواند، نیازش به سرکوب دائ
گذارد که با جـھـان خـارج و    نمی 

ــاشــد،   ــان ب داخـل ھــمــزمــان مـھــرب
لذا این ترکـیـب دولـت  .  نشدنیست 

برای نجات جمھوری اسـالمـی و  
ـتـی  .  اسالم سیاسی الزم اسـت  دول

خشن و بیرحم نسبـت بـه داخـل و  
 .ظریف مھربان نسبت به خارج 

اما طبق مـعـمـول، اعـتـدال و  
اصالح دولـت مـرکـزی اثـرش را  
ــد   ــواھ ــز خ ــون نــی ــوزیســی روی اپ

تقریبا تمامی مجریان و  .  گذاشت 
ھـای مـطـرح    کارشـنـاسـان رسـانـه 

بورژوایی بـه ایـن اعـتـدال دخـیـل  
ـرای  .  بسته اند  داخـلـی ھـایشـان ب

ادب  .  باراک اوبا نامه نوشته انـد 
و نزاکت بین المللی نمی تواند تـا  

 –به کنگره ھای احـزاب مـلـی  
ــد  ــکــن ــدا ن . اســالمــی کــش پــی

جمھوری اسالمی عـمـال بـاز ھـم  
مذھبی را مـی    -نیروھای ملی  

تواند به سکوت و یا ھمـراھـی وا  
ـر   ـت بدارد، اما ما را فقط رادیـکـال

 .می کند 
راه سرنگونی ایـن نـظـام ضـد  

دولت اعـتـدال  .  انسانی را ما بلدیم 
نه راه نجات که فـقـط یـک بـن  

ـیـش رو  .  بست دیـگـرسـت  دوران پ
ـرای جـمـھـوری اسـالمـی دوران   ب
ـیـسـت  ـیـن داخـل . درگیرھـای خـون

ـیـعـی و   دوران رویارویی مجـدد رب
پورمحمدی و امثـالـھـم بـا مـردم،  
دوران اعدام و آدمکشی اسالمی،  

امـا مـردم  !  آنھم بدون پرده پـوشـی 
ـر خـواھـنـد   دشمن خود را زمینگـی

اینبار جام زھر آخر را عـیـن  .  کرد 
ی مـحـمـدرضـا    غلط کـردم نـامـه 

پھلوی بـخـورد حضـرات خـواھـنـد  
ـنـش    نمی .  داد  ـیـد ت شود بـدون تـول
المللی و آنھم در جوار تحـوالت    بین 

تحـوالتـی    -مصر و تونس و ترکیه 
ـیـداری ضـد   که بـایـد آنـھـا را ب
ــامــگــذاری نــمــود    -اســالمــی ن

ـرل   ـت ـران را کـن جامعـه فـعـلـی ای
ــروھــای ســرکــوب  .  کــرد  خــود نــی

ای    خـامـنـه .  مسئله پیدا کرده انـد 
. سوریه را به ھمه نشان می دھـد 

ـیـد مصـر   می گوید کاری نـکـن
کاری نکنید تونـس  .  سوریه بشود 

این جمالت  .  و ترکیه سوریه بشود 
را نه به مردم مصر و سوریـه کـه  

فـتـواھــای  .  رو بـه داخـل مـیـزنـد 
ـرای   مضحک و وزیران قدار، نه ب
ـقـای   ـرای ب اعتدال و امیـد کـه ب
کثیفترین نظام حـکـومـتـی جـھـان  

 .امروز صادر و پیشنھاد شده اند 
 

 
کارگر 

کمونیست 
 را بخوانید

 !از ھاله نور تا اعتدال
 منصور تركاشوند 
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وزیر اقتصاد دولت روحانـی اعـالم  
کرده است به زودی بـازارکـار بـا  
بحران ھشت و نیم میلیون کـارجـو  

دولت روحـانـی  .  مواجه خواھد شد 
ــکــاری وارد   ــی بــی ــام ــون ــا س ب
ــحــران شــده اســت  ــن ب ــری ــت ــق . عـمــی

ــکــاری   ــحــران بــی ــامــی  ب ســون
ـتـصـادی   میلیونی ادامه شرایط اق
و بیکارسازی ھای وسیعی اسـت  
که در بیش از یک دھه گذشتـه  
در سطح سـراسـری ادامـه داشـتـه  

 دبــیــر  ١٣٩٢ در مــرداد  .  اســت 
ـفـی    عالی انجـمـن   کانون  ھـای صـن

کارفرمایی رژیم از بیكاری بیـش  
ــیــون کــارگــر در   ــل از یــک مــی

ھای عمرانـی طـی دو سـال    پروژه 
موج بیکارسازیـھـا  .  اخیر، خبر داد 

ـرار مـقـامـات جـمـھـوری از   به اق
چالش ھای اصلی دولـت ھـا در  

ـر بـوده اسـت  در  .  یک دھـه اخـی
ـیـونـی   ـل کنار بیکارسـازیـھـای مـی
سیل جمعیت جوان به دروازه ھـای  
کار بر دامنه  بحران برای اشتغـال  

ـیـکـاری در  .  افزوده است  دامنـه ب
ــری   ــواده ھــای کــارگ ــان خــان مــی
فراتر رفته و به معضل تمام آحـاد  

ـبـدیـل سـده   و شھروندان  جامعـه ت
کارشـنـاسـان بـازار کـار  ».   است 

ـرای   معتقدند بیـکـاری آنـچـنـان ب
ــه یــک   کشــور جــدی شــده و ب
بحران برای جوانان تبدیل شده کـه  
کمتر خـانـواده ای را مـی تـوان  
یافـت در آن حـداقـل یـک فـرد  
ــاشــد و   ــه ب ــداشــت ــکــار وجــود ن ـی ب
زمانی جلوه بیکـاری در جـامـعـه  
بدتر می شـود کـه بـخـش قـابـل  
ــکــاران کشــور را   ـی تـوجــھـی از ب
تحصیل کـردگـان دانشـگـاھـی و  
ــاالتــر از   افـراد دارای مــدارک ب
ـم مــتـوسـطـه تشــکـیـل مــی   ـل ـپ دی

ــد  ــن ــه  «  .«دھ ــوط ب ــرب ــه م ــل ــئ مس
بیکاری جوانان دانشگاھی چـنـان  
ــه مــطــرح شــده کــه   ــامــع در ج
ـیـن   بیکاری این قشر حـتـی در ب

دارندگـان مـدارک عـالـی فـوق  
ـیـز دیـده مـی   ـرا ن لیسانس و دکت
ــزاران نــفــر از   شــود و امــروز ھ
بیکاران کشور را می توان را در  

  .«این گروه ھا جستجو کرد 
تامین زندگی و ادامه حـیـات 

بیش از سه میلیون بیکـار و  (!)   
ـقـاضـی   ـیـون مـت ـل بیش از پنچ می
کار بر دوش شـھـرونـدان جـامـعـه  

آوار خـرابـی و  .   سنگینی میکند 
مصائب این وضـعـیـت در شـکـل  

ـیـون  ٢ بیش از ( گسترش اعتیاد  ـل مـی
ـیـونـی در  ٧٥ نفر از جمعـیـت   ـل مـی

ـریـن   ایران معتاد ھستند کـه بـاالت
، تـن  ) آمار در سطح جـھـان اسـت 

فروشی، کار کودکـان و کـارتـن  
ـران ھـر   خوابی و مـوج فـرار از ای

در چنـد  .  روزه روبه گسترش است 

ـیـکـه بـه   ماه گذشته مـوج کسـان
کشورھای ترکیه و یونان و دیگـر  
کشورھا  پناه برده اند از مـرز ده  

ــور کـرده اسـت  در  .  ھـا ھـزار عـب
شش ماه گذشته نزدیک به ھفت  
ـیـا  بـعـنـوان   ـرال ـر در اسـت ـف ھزار ن

بیش از ھزار نفر  .  پناھنده رفته اند 
ـیـانـوس و   از این پناھنده ھا در اق
ـیـا و   ـتـال آب ھای نزدیـک بـه ای
استرالیا جان خود را از دسـت داده  

ــامــی  .  انـد  ــان ســون ـی ــان ــھــا قــرب ـن ای
ــد  ــن ــکــاری ھســت ـی ــه  .  ب اعــتــراف ب

دولـت ھـای نـھـم و دھـم  »اینکـه 
درباره مبارزه با بحران بیـکـاری و  
جلوگیری از رونـد فـعـلـی بـازار  
کار وعده ھای فراوانی را مطـرح  
کرده بودند که متاسفانه بـه گـواه  
آمــارھــای ارائــه شــده از ســوی  
ـران در ایـن بـخـش   مرکز آمـار ای
ـیـامـد   چندان موفقیتی به دسـت ن
ــکــاران کشــور   ــداد بــی ــع و در ت

نقل قـول از  )«تغییری حاصل نشد 
بـه امـری  ).  روزنامه مـھـر اسـت 

جمھوری  .  عادی تبدیل شده است 
ــران   ــح ــوان از حــل ب ــات اســالمــی ن

اشتغال و کـار بـا  . بیکاری است 

ـران و بـویـژه در نـظـام   اقتصاد وی
تحت حـاکـمـیـت دزدھـا عـمـلـی  

دولت روحـانـی ھـم وعـده  .  نیست 
رفاه و کـار و اشـتـغـال را نـداده  

ــت  ــی  .  اس ــای ــده ھ ــدازه وع آن ان
توخالی ھم که داده بود اکنون بـا  
تعیین  زمان که مثال تا سه مـاه  
دیگر وقـت مـیـخـواھـد بـه قصـد  
ــونــی   ــن عــادی ســازی اوضــاع ک

سونامی بیکاری  .  حرکت میکند 
یکی از عمیقترین بحرانھای نظـام  
ــت   ــی و دول ــوری اســالم ــھ ــم ج

جمھوری اسـالمـی  .  روحانی است 
توان و قدرت حـل ایـن بـحـران را  

راه  و سرنـوشـت مـردم در  .   ندارد 
گرو اعتراضات وسیع و سـراسـری  

راه چاره در دسـت گـرفـتـن  .  است 
 . پرچم بیمه بیکاری مکفی است 

 
 

 ! در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 سونامی بیکاری

 

 ! سه ھفته کمپین برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی
 !به این کمپین بپیوندید

ود برای  احضار و بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری و اخراج آنھا از مراکز کار سیاستی است کھ جمھوری اسالمی در تمام طول تاریخ حیات ننگین خ 
رھبران و چھره ھای محبوب و شناختھ شده جنبش کارگری، محور و دستاوردھای  . ساکت کردن صدای اعتراض کارگران و کل جامعھ در دستور داشتھ است 

. برای آزادی آنھا تالش کرد و حکومت اسالمی را زیر فشار اعتراضات و مبارزات متحدانھ و گسترده قرار داد .  باید فعاالنھ از آنھا دفاع کرد .  مھم این جنبشند 
جمھوری اسالمی و دستگاه قضایی سرکوبگرانھ اش میخواھند فعالین کارگری و تشکل ھایشان را فلج کرده و مانع رشد تشکل ھای کارگری و گسترش  

برپا کردن اعتراضات وسیع در دفاع از کارگران زندانی و برای  .  نباید اجازه داد کھ حکومت اسالمی بھ این اھداف خود برسد .  اعتصابات و اعتراضات شوند 
ھ  .  آزادی فوری و بی قید و شرط آنھا و مطلع کردن مردم جھان از وضعیت کارگران ایران و سیاست سرکوب جمھوری اسالمی یک ضرورت عاجل است  ب

 .رفتارھای جنایتکارانھ جمھوری اسالمی و دم و دستگاه کثیف امنیتی اش علیھ کارگران و مردم باید پایان داده شود 
 از کلیھ احزاب و سازمان ھای مخالف جمھوری اسالمی، از کلیھ سازمان ھای کارگری و از ھمھ مردم آزاده می خواھد بھ سیاست  ، حزب کمونیست کارگری 

نباید  . وند تعقیب و بازداشت فعالین کارگری توسط جمھوری اسالمی اعتراض کنند و خواھان آزادی فوری فعالین کارگری و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی ش 
این سران  .  ھیچ انسانی بخاطر اعتراض بھ فالکت و بیحقوقی کھ جمھوری اسالمی بھ مردم تحمیل کرده است تحت تعقیب، بازداشت و محاکمھ قرار گیرد 
ھا   یون ل انسان مورد  جمھوری اسالمی ھستند کھ باید بجرم سی و چھار سال جنایت و تحمیل فقر و بیحقوقی بھ یک جامعھ ھفتاد میلیونی و تباه کردن زندگی می

 .محاکمھ قرار گیرند 
 پدرام نصراللھی و رسول بداقی و سایر فعالین کارگری زندانی باید فورا و بدون ھیچ قید و  ،  بھنام ابراھیم زاده ،  شاھرخ زمانی ،  رضا شھابی ، محمد جراحی 

د و کارگران  شرطی آزاد شوند، بھ احضار و محاکمھ فعالین کارگری باید خاتمھ داده شود و کلیھ احکام وثیقھ و زندان و سایر محرومیت ھای اجتماعی لغو شو 
 .اخراجی تماما بھ سر کار خود بازگردند 

 سپتامبر در تعدادی از  ٢١ از اول سپتامبر بمدت سھ ھفتھ کمپینی برای آزادی کارگران زندانی بھ فراخوان سازمانھای مختلف سیاسی برگزار میشود و روز شنبھ  
از ھمھ مردم آزاده میخواھیم بھ این کمپین ملحق شوند و روز  .  کشورھای اروپایی، آمریکای شمالی و استرالیا میتینگ ھا و آکسیون ھای اعتراضی برپا میشود 

 سپتامبر در ھر شھر و کشوری کھ زندگی میکنند بھ آکسیون ھای اعالم شده توسط سازمانھای سیاسی ملحق شوند و یا خود مبتکر برگزاری آکسیون  ٢١ شنبھ  
 .ھای مشابھی بشوند 

 تشکیالت خارج کشور حزب کمونست کارگری ایران 
 ٢٠١٣  اوت  ٣١ 
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 اعتراضات كارگری 

 
تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس در 

مقابل اداره کل کار، تعاون و رفاه 
 اجتماعی استان کردستان

: اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران .  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 روز از برگزاری جلسـه رسـیـدگـی  ٢٠ بدنبال گذشت بیش از  

به شکایت کارگران فوالد زاگرس در ھیـات تشـخـیـص اداره  
ـات   کار شھرستان قروه و تاخیر در صـدور رای از سـوی ھـی
ـا   ـفـر از ایـن کـارگـران ب مزبور، صبح امروز بیش از یکصد ن
ـابـل   ـق عزیمت به شھر سنندج دست به تجمع اعتـراضـی در م
ـان   اداره کل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردسـت
ــص اداره کــار   ـیــات تشــخـی زدنـد و خــواھـان صـدور رای ھ

بنا بر گزارشھـای  .  شھرستان قروه در مورد شکایت خود شدند 
ـا   رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجـمـع ھـمـزمـان ب
برگزاری یک جلسه خبری با شرکت خبرنگاران رسانه ھـای  

بنا بر این گـزارش، کـارگـران  .  استانی در دفتر مدیر کل بود 
فوالد زاگرس با مشاھده این وضعیت و علیرغم ممانعت  از  
ـا ورود بـه   ورودشان به محل جلسه، در اقدامی اعـتـراضـی ب
جلسه خبری مدیر کل، معترضانه خواھان صدور رای نسـبـت  
ـان قـروه   به شکایت خود در ھیات تشخیص اداره کار شـھـرسـت

بدنبال این وضعیت مدیر کل و مدیر روابـط کـار اداره  . شدند 
ـا   ـان، طـی نشـسـتـی ب ـان کـردسـت کل وزارت کـار در اسـت
ـان وعـده دادنـد روز سـه   کارگران در حضور خبرنگاران بـه آن

 کارگـر اخـراجـی  ٢٣٥ شنبه ھفته جاری رای بازگشت بکار  
 ماه دستمزد معوقه آنان از سـوی  ٥ فوالد زاگرس و استیفای  

ـا  .  ھیات تشخیص اداره کار شھرستان قروه صادر خواھد شد  بن
بر آخرین گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پـس  
ـان   از این جلسه، مدیر روابط کار اداره کل کار استان کـردسـت
ـا   با نماینده ھای کارگران نشستی دیگری برگزار کرد که ت

ـان  )  ظھر ٤٠/١٢ (لحظه مخابره این خبر  ،  جلسه مزبور ھمـچـن
ـا کـارگـران فـوالد   ادامه دارد و چنانچه مسائـل دیـگـری ب
زاگرس مطرح بشود متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کـارگـران  

کـارگـران فـوالد زاگـرس بـطـور  .  ایران بـرگـزار خـواھـد شـد 
ـات   ـانـچـه ھـی متحدانه و قاطعانه ای اعـالم کـرده انـد چـن
تشخیص اداره کار شھرستان قروه اقدام بـه صـدور رای غـیـر  

قانونی در مورد شکایت شان بکند دامنه اعتراضات خـود را  
ـا رسـیـدن بـه حـقـوق   بار دیگر به تھران خواھند کشـانـد و ت

 .قانونی خود از پای نخواھند نشست 
 ١٣٩٢ دھم شھریور ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
کارگران شرکت ملی سرب و روی زنجان 

برای دومین بار، و این بار به ھمراه 
ھای خود در مقابل استانداری  خانواده

 زنجان تجمع کردند
کارگران شرکت مـلـی سـرب و روی زنـجـان  :  شھریور ٥ 

ھـای خـود در    برای دومین بار، و این بار بـه ھـمـراه خـانـواده 
ـتـن  .  مقابل استانداری زنجان تجمع کردنـد  ـاال گـرف پـس از ب

اعتراضات مردمی به دلیل آالینـده بـودن کـارخـانـه سـرب و  
ـاریـخ     ٢٣ روی زنجان و متعاقبا تعطیلی این کـارخـانـه در ت

 کـارگـر شـرکـت  ٤٠٠ )   شھریـورمـاه ٥ (مردادماه، اسه شنبه  
ـیـکـاری  ـار بـه ب شـان    ملی سرب و روی زنجان برای دومین ب

کـارگـران  .  که در آستانه یک ماھگی است اعتراض کردند 
یـکـی از  .  شان را ھم با خـود آورده بـودنـد   ھای   این بار خانواده 

ـلـی  :   معترضین درباره تجمع امـروز گـفـت  در زمـان تـعـطـی
ـال   ـق ـت ـا ان کارخانه مسئوالن به مـا وعـده دادنـد بـه زودی ب

گردیم اما حاال نزدیک به یـک    کارخانه، به کارمان باز می 
ـال ھـم خـبـری   ـق ـت ماه است که کارخانه تعطیل است و از ان

ھـا در تـجـمـع    این کارگر در توضیح ھمراھی خـانـواده .  نیست 
ـبـع  ) کارگران (بیکاری ھر کدام از ما  : امروز، گفت  تنھا مـن

ـابـود مـی   -درآمد یک خانواده چھار   ـفـره را ن ـنـج ن . کـنـد   پ
ـیـت    خانواده  ـنـد کـه اگـر ایـن وضـع ھا ھم به اندازه ما نـگـران

مـان    وقـت بـه کـار سـابـق   بالتکلیفی ادامه پیدا کـنـد، ھـیـچ 
کارگران شرکت ملی سرب و روی پیـش از ایـن،  . بازنگردیم 
ـانـداری زنـجـان تـجـمـع  ٣٠ در تاریخ    مرداد ماه در مقابل است
 کارگران کارخـانـه سـرب و    ھای   تجمعات خانواده . کرده بودند 

شونـد از آن    روی که از شھروندان عادی زنجان محسوب می 
ـابـل   ـق ـأمـل اسـت کـه ایـن اعـتـراضـات در م ـابـل ت جھت ق

. دھـد   استانداری زنجان، واقع در بلوار شھیـد چـمـران رخ مـی 
خیابانی که تا چندی پیش شاھد تجمع اقشار مختلف مـردم  
زنجان به قصد تعطیلی و یا انتقال شرکت ملی سـرب وروی  

شان با تعطیلـی کـارخـانـه بـه    زنجان بود که سرانجام اعتراض 
 . ثمر نشست 

 
تجمع مجدد كارگران مخابرت روستایی 

 مقابل مجلس
کارگران مخابرات روستایی در اعتراض به اجـرا  :شھریور ٦ 

ـان، صـبـح امـروز   ـیـمـه آن نشدن مصوبه مجلس در خصوص ب
کـارگـران مـخـابـرات  .  مجددا مقابل مجـلـس تـجـمـع کـردنـد 

ــزد و   ــان، ی ــای ھــمــدان، کــرم ــانــھ ــت ــایــی كــه از اس ــت روس
ـا تـجـمـع    ھای کنگاور و بھاباد به تھـران آمـده   شھرستان  انـد، ب

ـنـد   ـانـون  ٨٦ مقابل مجلس خواستار اجرای عـدم اجـرای ب  ق
 قانون بودجه سـال جـاری آمـده  ٨٦ در بند  . ، شدند ٩٢ بودجه  
صندوق تأمین اجتماعی موظف اسـت کـارگـزاران و  »:  است 

پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سـایـر افـرادی کـه بـه  
عنوان کارگر یا تـحـت ھـر عـنـوان دیـگـری طـرف قـرارداد    

باشند، را پس از واریز حق بیـمـه سـھـم    مخابرات روستایی می 
ـانـکـار   ـیـم ـا زمـان  )  کـارگـر ( کارگر توسط کارگزار و پ و ت

فروش سھام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانـون  
ـا  .  کار تحت پوشش بیمه قرار دھند  حق بیمه سھم کارفرمـا ت

ـارد   ـی ـل ـی ) ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ( سقف دو ھزار و چھارصد م
این قانون  )  ٩ (  جدول شماره  ٥٥٠٠٠٠  ٧٤ ریال از محل ردیف  

ــن مــی  ـأمــی ــه .  شــود   ت ــخـان ـبــاطــات و فــنــاوری    وزارت ھــای ارت
ـتـصـادی و   اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اق

ـنـد   ـانـون  )  ٦٤ ( دارایی، ملزم به رفـع مشـکـالت اجـرای ب ق
کشور مرتبط با کارگـزاران مـخـابـرات     کل ١٣٩١ بودجه سال  

) شـرکـت مـخـابـرات ایـران ( روستایی بوده و شرکت متـولـی  
ـا کـارگـران،   ـیـم ب ـق ـیـمـه و قـرارداد مسـت متعھد به استمرار ب
پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقـرر  

 «.باشند   در قانون کار می 
 

 كارگران
 

خواستار آزادی من :بھنام ابراھیم زاده
 !شوید تا در کنار فرزند بیمارم باشم

خـطـاب بـه سـنـدیـکـاھــای  
ــان  مــن  !  کــارگــری ایــران وجــھ

ــعــال   ــم زاده ف ــراھــی ــام اب ــھــن ب
ــوق   کــارگــری و مــدافــع حــق
کودکان این نامه را خطـاب بـه  
شمـا کـارگـران سـنـدیـکـاھـای  

چـرا کـه فـکـر  .  ایرانی نوشتـم 
ـیـد کـه   میکنم این شـمـا ھسـت
می توانید در این شرایط سخت  

ـیـش  .  و بحرانی من و خانواده ام را یاری رسانید  شما کـم و ب
ـامـه از  .  از وضعیت من و خـانـواده ام خـبـر داریـد  ـا ایـن ن ب

. شمامی خواھم ما را به معنای واقعی کلمه تنھا نـگـذاریـد 
شما میدانید کـه مـن  .  ما یک طبقه و ھم سرنوشت ھستیم 

را تنھا به جرم دفاع ازحقوق کارگران و زحمتـکـشـان و دفـاع  
ـان دسـتـگـیـرکـردنـد و در   ـاب ـی از حقـوق کـودکـان کـار و خ

ـیـن  .  دادگاھی ناعادالنه محکوم بـه زنـدان شـدم  مـن نـه اول
ـیـمـار  .  زندانی ام و نه آخرین  ـنـوان پـدر یـک فـرزنـد ب اما بع

سرطانی و کسی که از ھر حقوقی محروم شده است، شیـرازه  
خطاب مـن بـه شـمـا ھـم  .  زندگی ام از ھم پاشیده شده است 

ـتـی را   ـیـعـدال طبقه ھایم و وجدانھای بیداردرجھان است ،که ب
ـاال کشـیـدم، نـه  .  نمی پذیرند  من نه میلیاردھا پول مردم را ب

چپاول کردم، نه دزدی کردم، نه آدم کشته ام و نه به حـقـوق  
من خواھان ابتدایـی تـریـن حـقـوق ھـر  . کسی تجاوز کرده ام 

ـنـد  .  انسانی بودم که در این جامعه زندگی میکنـد  مـن مـان
بسیاری دیگر از ھم طبقه ای ھایمان بجـرم دفـاع از حـقـوق  

. شناخته شـدم و بـه زنـدان مـحـکـوم شـدم "  مجرم " کارگران  
ـان آورشـان در زنـدان   ـنـد و ن خانواده ام محتاج نان شب ھسـت

ـتـال شـده و  .  است  تنھا فرزندم به مریضی سـرطـان خـون مـب
حتی نمی توانم با خیال راحـت در دوره  .  پدرش در زندان است 

ـاشـم  مـا کـارگـران از سـرنـوشـت و  . معالجه فرزندم کنار او ب
ـیـم خـانـواده ھـای   زندگی مشقت بار ھم آگاھیم و مـی دان

ـتـه انـد  امـا  .  کارگری در چه وضعیت ناھنجاری قـرار گـرف
من دیگر تاب تحمل نگاه فـرزنـدم را  .  وضعیت من بدتر است 

امروز وقتی به بیمارستان مـحـک مـی بـردمـش کـه  . ندارم 
. مجددا بستری شود، اضطراب سراسر وجودش را گرفته بـود 

ـایـد   نگران بود که آیا من در کنارش خواھم ماند یا اینـکـه ب
درک این وضعیت بـرای  . به زندان بازگردم و تنھایش بگذارم 
من دارم از درد و رنـج  .  شماھا که پدر ھستید سخت نیست 

ـابـود   فرزندم که دارد جلوی چشمم قطره قطره آب مـیـشـود ن
در عـیـن حـال نـگـران از  .  نگران وضعیت او ھسـتـم .  میشوم 

ـیـروھـای   اینکه اگر به زندان برنگردم و درکنار فرزندم بمانم، ن
ـیـن   انتظامی به خانه ام میریزند یا در کنار بسترفرزندم با تـوھ

ـیـمـا  . و اذیت و آزار به زندان منتقل ام می کنند  نامه ھای ن

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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پسرم و ذبیجه ھمسرم، و نامه ھای خودم تاکنون باعث نشـده  
ـبـود حـال فـرزنـدم  .  که حکم آزادیم را بدھند  ـا بـھ یا حداقل ت

ـیـدار . دست از سرم بردارند  مـردم  !  ھم طبقه ھا و وجـدانـھـای ب
از شـمـا مـیـخـواھـم بـه ھـر  !  شریف و مدافع حقوق انسـانـی 

ـیـد و خـواھـان آزادی   شکلی که میتوانید از من حمایت کن
ما بـه  ! من و ھمسر و نیمای عزیزم را تنھا نگذارید . من شوید 

حمایت وکمک شما نیاز داریم خواھان ازادی مـن وتـمـامـی  
فعالین کارگری خصوصا رضـا شـھـابـی ومـحـمـد جـراحـی  

ـیـم زاده  . وشاھرخ زمانی و دیگر ھمکارانم باشید   ـام ابـراھ ـن بـھ
 رونـوشـت بـه  ٩٢ مـردادمـاه  ٣١ فعال کارگـری وکـودک   
سنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت  :  سندیکاھای کارگری ایران 

ـپـه   واحد اتوبوسرانی تھران سندیکای کارگران نیشـکـرھـفـت ت
اھواز سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تھران سنـدیـکـای  

 کارگران نقاش و تزیینات تھران 
 

بازگرداندن بھنام ابراھیم زاده به زندان را 
 قویا محکوم میکنیم

در پی تالشھای بھنام ابراھیم زاده برای تمدیـد مـرخصـی  
ـا   زندان و حضور در کنار فرزند بیمارش، مقامات دادستانـی ب
ـاچـار دیـروز   ـن ـام ب ـن تمدید مرخصی وی موافقت نکردند و بھ
دوشنبه چھارم شھریور ماه خود را بـه زنـدان اویـن مـعـرفـی  

بھنام در حالی بار دیگر در زنـدان اویـن مـحـبـوس شـد  .  کرد 
ـان   که فرزند نوجوانش به علت بیماری سرطـان خـون ھـمـچـن
ـزشـکـان عـدم وجـود   تحت درمان اسـت و بـر اسـاس نـظـر پ
ـیـن ایـن نـوجـوان بـرای   ـال فشارھای روانی و حضور پدر بـر ب

از نـظـر مـا در اتـحـادیـه  .  درمانش یک مسئله حیاتی است 
ـام   ـن آزاد کارگران ایران، این درجه از  رفتار غیر انسانی با بـھ
ـتـن جـان یـک نـوجـوان در بسـتـر   ابراھیم زاده به گـرو گـرف

ایـن  .  بیماری برای به زانو در آوردن این فعال کارگری اسـت 
اقدام غیر انسانی در حق بھنام ابراھیم زاده و خـانـواده وی در  
ـیـر و   شرایطی صورت میگیرد که بوق و کرنای ادعای تـدب
ـامـه ھـا و   اعتدال گرایی دولت یازدھم صـفـحـات ھـمـه روزن

اما بـه  .  رسانه ھای خبری داخلی و خارجی را پر کرده است 
نظر میاید مدعای تدبیر و اعتدال گرایی نه مدعـایـی بـرای  
استیفای حقوق فردی و مدنی مردم ایران، بلکه مدعایی در  
ـلـی   ـل ـیـن الـم برخورد به حوزه ھای قدرت در سطح داخلی و ب

ــران بــا اعــالم انــزجــار از  .  اســت  ــارگــران ای ــه آزاد ک ــادی ــح ات
بازگرداندن بھنام ابراھیم زاده به زندان، مسئولیت این اقدام  را  
بر عھده باالترین مقامات قضائی و اجرایی دولـت جـمـھـوری  
اسالمی میداند و در این میان وارد شدن ھـر گـونـه ضـایـعـه   
ـیـم زاده را کـه   ـام ابـراھ ـن غیر قابل جبرانی به فرزند بیمار بـھ
ـاشـی از بـه زنـدان   میتواند حاصل فشارھا و استرس ھـای ن
ـامـات مـیـدانـد و   افکندن پدر باشد، مستقیما متوجه این مـق
بدینوسیله از ھمه تشکلھای کارگری و نھادھـای مـدنـی و  
حقوق بشری در ایران و سرتاسر جھان میخواھد تا در اقدامـی  
ـام   ـن بسیار عاجل و فوری خواھان آزادی بی قید و شـرط بـھ
ابراھیم زاده، محمد جراحی و رضا شھابـی کـه ھـر کـدام از  
آنان نیز در بدترین شرایط جسمانی در زندان بسـر مـی بـرنـد،  

 ١٣٩٢ پنجم شھریور ماه   -اتحادیه آزاد کارگران ایران . بشوند 
 

خبری کوتاه درباره وضعیت کارگران 
 فوالدزاگرس

نوشته زیر برای پیامک گیر کارگران فلزکارمکانیـک  
. سـالم :  از طرف دوستان فـعـال فـوالد زاگـرس رسـیـده اسـت 

ـا در   ـبـی بـدھـد ت ھیات مدیره زاگرس حاضر نیست تعھد کت
ـیـمـه  . اولین فرصت کارگران را بکار دعـوت بـکـنـد  ـا االن ب ت

بیکاری کارگران در شورای عالی اشـتـغـال عـنـوان نشـده و  
اعتباری اتخـاذ نشـده،ھـمـه عـوامـل در مـورد کـارگـران و  
ـلـوکـه شـده ،اداره کـار   کارخانه توسط استانداری راکـد و ب

چرا که اعتراض کارگـران را  . استان از دادن رای وحشت دارد 
 .بھمراه دارد 

 
 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی

ـانـون   ادامه  خودسری و ق
شکـنـی وزارت اطـالعـات در  
دستگیری و شکنجه مبارزیـن  
ـامـق   و آزادیخواھان تا کـی؟ ن
محمودی پیـرمـرد کشـاورز و  

 ساله کرد بعد از  ٦٢ بی گناه  
 ماه بالتکلیفی و از دسـت  ١٧ 

دادن بینای یک چشـمـش بـر  
اثر شـکـنـجـه ھـای مـامـوران  

وزارت اطالعات در زندان و تبعیدگاه جھنمی رجـایـی شـھـر،  
ـیـن زنـدان  ١٦   روز پیش توسط اطالعات با ھماھنگی مسئول

ربوده شده بود، طی این مدت کوچکترین خبری از وی در  
ـلـوم   ـیـم مـع ـق دست نبود، تا اینکه امروز به صورت غیر مسـت
ـال   ـق ـت ـنـدج ان شد او را برای باز جویی مجدد به اطالعات سـن
داده اند ، نامق محمودی از اھالی روستای ایرانشھر از تـوابـع  
ـازجـوھـا ، قـاضـی و افـراد ابـواب   سقز است ، ماموران ، ب
ـان بـطــور   جـمــعـی جـمــھـوری اسـالمــی مــربـوط بـه زنـدانــی
سیستماتیک و عادات سنتی این نظام به نوع پرونـده و جـرم  
چندان توجھی ندارند بلکه تنھا موضوع مھم برای آنـھـا ایـن  
ـاشـد اگـر ھـر   است که ھیچ زندانی مقاومی وجود نداشته ب
زندانی بخواھد از حق خود دفاع کند تـمـامـی سـازمـانـھـا و  
ـا او را   نھادھای و ماموران مـربـوطـه بسـیـج مـی شـونـد ت
بشکنند این به صورت استراتژی برای جمھوری اسالمی جـا  
ـامـق مـحـمـودی را بـدون   افتاده است بر این مبنا است که ن
ـنـد،   توجه به پرونده اش اذیت و آزار و شکنجه مداوم می کـن

برای گـرفـت  "  او یکی از زندانیان بسیار مقاوم است که دائما 
حق خود پافشاری می کنند و این برای بیماران سـادیسـتـی  
ـلـف   جمھوری اسالمی در کسوت ماموران نھـاد ھـای مـخـت

نھاد ھـا و مـامـوران جـمـھـوری اسـالمـی  .  خوشایند نیست  
ضمن خدمت گزاری به سرمایه داری ، بیمـاری سـادیسـم و  
ـنـد   خود بر تر بینی  در نھاد ھا و سازمـانـھـا و ادا رات مـان

به طـور  ...  وزارت اطالعات ، قوه قضاییه ، سازمان زندانھا و 
ـنـه   سازمانی و حتی فردی اعضاء  به صورت اپیدمی نھـادی

ـاوم و  . شده است   ـق ـان م ـی از این جھت است که با دیدن زنـدان
معترض با نا عدالتی ھا رگ گردنشان برجستـه شـده کـمـر  
ـنـدنـد، در ایـن   به شکنجه و اذیت و ازار آنھا تا مرگ می ب
ـار   ـادی ، سـت راستاست که افشین اسانلو ، کـرمـی خـیـر آب
. بھشتی و دھھا نفر زیر شکنجه بازجوھا به قتل رسیـده انـد  

ـا   ھمچنبن قابل توجه است شروع کار دولت تدبیـر و امـیـد ی
 اعدامی اعالم شده و ادامـه ی خـودسـری و  ٢٧ با  " اعتدال " 

قانون شکنی توسط سربازان گمنام امام زمان که در دزدیـدن  
ـان یـد   ـی و شکنجه کردن و نگـھـداری طـوالنـی مـدت زنـدان

سـالـی کـه  "  بیضای دارند  نشان دھنده مثل معروفی است  
مـا ضـمـن ابـراز نـگـرانـی از  " .  نکوست از بھارش پیـداسـت 

وضعیت نامعلوم نامق محمودی و ادامه شـکـنـجـه وی  و  
دستگیری ، شکنجه و زندانی کردن سایر فعالین کـارگـری  
،اجتماعی ،سیاسی و مذھبی از تمام مردم آزادیخواه ایـران و  
ـیـم ضـمـن   ـیـن حـقـوق انسـانـھـا مـی خـواھ جھـان و مـدافـع
محکومیت فوری این عمل ضدانسانی، اقدامات عملی الزم  

ـان    ـی را برای ممانعت از ادامه شکنـجـه و اذیـت و آزار زنـدان
شاھرخ زمانی،  ناصح یـوسـفـی،  .  برنامه ریزی و اجراء کنند 

     ٦/٦/١٣٩٢ زندان رجایی شھر  . صالح کھندل 
 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و ھیات 
بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و 

تزئینات به حمایت از این ندای انسانی 
پاسخ گفته و از ھرگونه کمکی دریغ 

 نخواھد ورزید
ـنـد : مرداد ٣١  ـب ! رفقای زندانی ما، یاری شما را می طـل

آنچه در ماھھای اخیر برای کارگران زندانی اتفاق می افتـد  
ــت  ــده اس ــن ــگــران کــن ــوان  . ،ن ــراخ ــس از ف   ٢٠/٥/١٣٩٢ پ

ـاش و خـانـواده   ـق سندیکاھای کارگری فلزکارمکانیک و ن
ھای اسالو و جراحی، ھنوز ھیچ اقـدامـی در جـھـت اعـزام  
ـیـرون از زنـدان   رضا شھابی جھت مراقبت ھای پزشکی به ب

ـا مـحـمـد  .  مشاھده نمی شود  برخورد نامناسب مامور زندان ب
 باعـث شـد  ٢٦/٥/١٣٩٢ جراحی در بیمارستان تبریز در تاریخ  

که محمدجراحی در اعتراض به این برخورد نامنـاسـب ،بـدون  
ـاز گـردانـده شـود  ـام  .  ھیچگونه اقدام پزشکی به زندان ب ـن بـھ

ـیـمـا  . ابراھیم زاده کارگر کارخانه ،پدر نیما ابراھیم زاده اسـت  ن
به دلیل ابتال به سرطان تحت درمان قـرار دارد وبـودن پـدرش  

ما از ھمه سـنـدیـکـاھـای  . درکنار او جزو حقوق انسانی است 
کارگری در ایران و جھان ،وجدان ھای بیدار و مـردم شـریـف  
ـیـه ایـران از   می خواھیم که باارسال نامه به رییس قوه قضـای
ایشان بخواھند که برادران زندانی و بیمارمان را از زنـدان آزاد  
ـار ھـمـسـرش   کنند و بھنام ابراھیم زاده به جای زندان در کـن

ـیـه  .  برای بھبودی فرزند بیمارش تالش کند  ایمیل قوه قضـای
INFO@ADIRAN.IR   ــوه ــل ق ــمــل ــن ال ــوربــی ــر ام دفــت

ـیـه  ــکـای کـارگــران   INFO@JUDICIARY.IRقضـای سـنـدی
ـازگشـایـی سـنـدیـکـای کـارگـران  .  فلزکارمکانیک  ھیات ب
 نقاش و تزیینات 

 
محمد : اتحادیه  کارگران فوالد آمریکا

زاده را  جراحی، رضا شھابی و بھنام ابراھیم
 !آزادکنید

ــارگــران  » ــکــای ک ــه ســنــدی ــی ــتــشــار اعــالم پــس از ان
ـازگشـایـی سـنـدیـکـای کـارگـران   فلزکارمکانیک وھیات ب

 و یاری خـواسـتـن از  ٣١/٥/١٣٩٢ نقاش و تزیینات در تاریخ  
رفقای سندیکایمان، اتحادیه کارگران فوالد آمریکا نامه زیـر  
را برای رییس جمھور ایران، ریاست قوه قضاییـه و وزیـر کـار  

این نامه جھت اطالع بـه سـنـدیـکـای کـارگـران  .  ارسال کرد 
ـاده شـد  اتـحـادیـه  کـارگـران فـوالد   «. فلزکارمکانیک فرست

ــارگــران  ــا وحــدت و قــدرت بــرای ک ــک دکــتــر حســن  !  آمــری
ــران  ــی،ریــاسـت جــمــھـوری اســالمــی ای آقــای صــادق  !  روحـان

ـیـعـی،وزیـر کـار !  الریجانی،رییس قوه  قضائیه  ! دکتر علـی رب
ـیـسـت و ھـم    آقایان، این نامه را ھم به  عنوان یک سـنـدیـکـال

نویسم تا نگـرانـی    عنوان یک استاد دانشگاه برای شما می   به 
شدید خود را در مورد رھبـران سـنـدیـکـایـی کـه اکـنـون در  

طـور مشـخـص،    بـه .  برند اعالم کـنـم   سر می   ھای ایران به   زندان 
مایلم در مورد زندگی و سالمتی محـمـد جـراحـی، کـارگـر  
ـات تـھـران،   ـن ـی ـزئ نقاش و عضو سندیکای کارگران نقاش و ت

ـزشـکـی    که به  ـبـت پ دلیل ابتال به سرطان تیروئید و نبود مراق
ـیـن، در  .  در خطر مرگ قرار دارد، ابراز نگرانی نمایم  ھـمـچـن

ـأت   مورد وضعیت رضا شھابی، راننده  اتـوبـوس و عضـو ھـی
رانـی تـھـران،    مدیره  سندیکای کارگران شرکت واحد اتـوبـوس 

ھای پزشکی پس از عمل جراحـی    که در نتیجه  نبود مراقبت 

 



 14  ٢٠١٣ سپامبر ٣  کارگر کمونيست

. کنـم   در وضعیت خطرناکی قرار دارد، ابراز نگرانی شدید می 
زاده،    شدت در مورد دستگیری بھنام ابراھیـم   باالخره،ھمچنین به 

دلیل دفاع از حقـوق    فعال سندیکایی و حقوق کودکان، که به 
زنـدان    طور غیرعادالنه بـه   کارگران و کودکان کار و خیابان به 

ـلـه    خانواده  آقای ابراھیم . محکوم شده است، نگرانم  زاده، از جـم
ـتـال شـده اسـت، در مـعـرض   فرزند او که به سرطان خون مب

مـن از  .  فشار مالی شدید و در مرز گرسـنـگـی قـرار دارنـد 
خـواھـم کـه ھـمـه  ایـن افـراد را    طریق این نامه از شما مـی 

درنگ از زندان آزاد کنید، ھمه  اتھامات علیه آنان را لـغـو    بی 
ـیـن   ـان را تضـم نمایید، و در عین حال سالمتی و تندرستی آن

ـا    پایان می   این نامه را با گفتن این مسأله به .  کنید  برم کـه ب
یـک از    ھای کشورمان در امور ایران مخالفم، و ھـیـچ   دخالت 
جویانه  ایاالت متحده علیه ایران مورد تأییـد    ھای دخالت   برنامه 

ھـایـی    جـویـی   در واقع، من ھمواره با چنین دخالـت .  من نیست 
ـلـب خـود  .  ام   مخالفت کرده  در عین حال، آرزو دارم کـه در ق

ـیـسـت  ـا ایـن سـنـدیـکـال ھـا و    جایی برای برخـورد صـحـیـح ب
ـابـل .  ھای آنان بیابید   خانواده  ـق ـت ـا احـتـرامـات م ـیـل م .   ب . دان

اتـحـادیـه   .  معـاون ارشـد مشـاور کـل حـقـوقـی .  کووالیک 
 ١٣٩٢  شھریور  ٥ کارگران فوالد آمریکا  

 
 احضار جلیل محمدی فعال کارگری

بـه گـزارش رسـیـده  
  ٤/٦/٩٢ دوشنبه مورخ  

جلیل مـحـمـدی فـعـال  
ـبـه ی   کارگری در شع
ـاری   ــــ ـار دادی ــــ چـــــھ
ــدج   ــن ــری ســن دادگســت
ـــن   ـــرای ایـــراد آخـــری ب
. دفاعیاتش حاضـر شـد 

این فعال کارگری تنھا  
ـان کـرد و از آزادی ایـجـاد   ـی جرم خود را دفاع از کارگران ب

الزم بـه ذکـر اسـت کـه  .  تشکل ھای کارگری دفاع کـرد 
 اردیبھشت سال جاری بـه ھـمـراه  ١٢ جلیل محمدی در تاریخ  

حامد محمـودی  " یکی از اعضای کمیته ی ھماھنگی بنام  
  ٦٢ توسط مأمورین اداره ی اطالعات دستگیر و مدت  "  نژاد 

ـا   روز در بازداشتگاه اداره ی اطالعات بسـر بـرد و در آخـر ب
ـتـه ی  .   میلیونـی از زنـدان آزاد شـد ٥٠ قرار وثیقه ی   ـی كـم

  ٦ -ھماھنگی برای كمك به ایـجـاد تشـكـل ھـای كـارگـری 
 ١٣٩٢ شھریور  
 

به مناسبت چھلمین روز درگذشت فعال 
کارگری و عضو کمیته ھماھنگی کاوه 

 خدادادی
ـتـه  ١٠ و  ١٥  ساعت  ٢٢/٤/٩٢ روز   ـی  دقیقه بعد ظھـر کـم

ھماھنگی عضو دلسوز خـود، کـاوه خـدادادی را در یـک  
ـاب   ـن ـز ازدسـت داد –سانحه رانندگی در مسیر جاده ب ـبـری . ت

 در یـک  ١٣٦١ حسن خدادادی معروف به کاوه  در سـال  
ـیـن   خانواده کارگری در روستای کرکره از توابع  شـھـر شـاھ

پدر وی کارگر و  .  دژ آذربایجان غربی چشم به جھان گشود 
آھنگری خوشنام بود، که در کارگاه کوچکش بـه سـاخـتـن  

ــود  ـزار و ادوات کشــاورزی مشــغـول ب ــوز  .  اب کــاوه کــه ھــن
ـاچـار بـود ھـم درس بـخـوانـد و ھـم   ـبـود ن کودکی بیـش ن
ابزارآالتی را که پدرش می ساخـت در مسـیـر جـاده ھـا بـه  
صورت دستفروشی بفروشد واز طریق آن کمک خرج خـانـواده  

ـنـد فـرزنـد  ١٧ در سن  . باشد   سالگی جھت یافتن کار به مـان
سـال  ٣ و بـه مـدت  .  ھزاران کارگر دیگر عازم شھر تھران شد 

او کـه  .  در کارخانه ھای اطراف تھران به کارگری پـرداخـت 
قبلن با درد و رنج و سختی کار آشنا بود کـار در کـارخـانـه  
ـارزه   ـاخـت و مـب وی را پخته تر و عرصه ای تازه بـرای شـن
.  علیه نابرابری ھای نظام سرمایه داری  در برابرش قـرار داد 

ـیـشـتـر کـارگـران تـوسـط   در این مدت شاھد استثمار ھرچه ب
کارفرمایان بود و مشقاتی را که ھم طبقه ای ھایش تحـمـل  

ـنـھـاراه  .  می کردند لمس می نمود  و در طـی ایـن مـدت ت
نجات کارگران را در متحد شدن و تشکل یابی شـان دانسـت  
ـتـه   ـی وبه ھمین دلیل به مانند یـک کـارگـر فـعـال بـه کـم
ـیـن   ـال ھماھنگی پیوست او نه تنھا در میان کـارگـران و فـع
ـتـه   ـی کارگری شھر بوکان بلکـه بـرای دیـگـر اعضـای کـم

ـا بـود  ـام و آشـن خـوشـرویـی،  .  ھماھنگی چـھـره ای خـوشـن
ـارز او بـود  ـاد و  .  صداقت، فداکاری و مھربانی از صفات ب ی

ـابـرابـری ھـای   ـتـن ن ـیـن رف خاطره او و عـزمـش بـرای از ب
از طـرف  جـمـعـی از  .  اجتماعی در  دلھا زنده خواھد مـانـد 

سایت كمیته ی ھماھنـگـی بـرای كـمـك بـه  :دوستانش منبع 
 ایجاد تشكل ھای كارگری 

 
 بازنشستگان

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان ذوب آھن 

اصفھان مقابل ساختمان کانون بازنشستگان 
 ذوب آھن اصفھان

بازنشستگان ذوب آھن و فوالد استان اصـفـھـان  : شھریور ٥ 
در خیابان نشاط و در برابر ساختمان کانون بازنشستگـان ذوب  

این بازنشستگـان کـه چـنـد  . آھن استان اصفھان تجمع کردند 
ـا مشـکـالتـی   ـاده اسـت و ب ماھی است حقوق آنھا عقب افت

رو ھستند، در این تجمـع    برای دریافت طلب خود از دولت روبه 
ـیـشـتـی آنـھـا و   خواستار رسیدگی مسئوالن به وضعیـت مـع

تجمع بازنشـسـتـگـان ذوب آھـن بـه  .  اند   ھا شده   پرداخت معوقه 
مدیرعامل کانـون  .  دلیل سه ماه عقب افتادن حقوق آنھا است 

ای کـه    براساس مصوبـه :  آھن استان اصفھان   بازنشستگان ذوب 
ـایـد دولـت واگـذاری    در سال  ھای گذشته به تصویب رسیـد ب

 ھـزار و  ١٢ اختیار برداشت از صندوق فوالد کشور به میزان  
رسـانـد کـه در دولـت     میلیارد تومان را بـه امضـا مـی ٥٠٠ 

پیشین رحیمی معاون اول رئیس جـمـھـور سـابـق ایـن کـار را  
ھمچنین براساس تـوافـق وزارت  :  وی اظھار داشت .  انجام نداد 

ـیـرمـاه سـال   ـایـد از ت صنعت معدن و تجارت و وزارت رفاه، ب
ـازنشـسـتـگـان فـوالد از سـوی ایـن دو   جاری مسـتـمـری ب

شد کـه    وزراتخانه و از محل منابع صندوق فوالد پرداخت می 
ـئـت دولـت   این توافق به دلیل عدم امضای مصوبه پیشین ھی
برای واگذاری اختیار برداشت از صندوق فوالد ھنوز مـحـقـق  

دستمزد ھمچـیـن بـه بـدھـی ذوب آھـن بـه ایـن  .  نشده است 
ـات سـال  :  صندوق نیز اشـاره کـرد و گـفـت  بـراسـاس مصـوب

ـابـع صـنـدوق حـمـایـت از   ـن گذشته قـرار بـود بـخـشـی از م
بازنشستگان فوالد کشور از محل فروش سنگ آھن تامـیـن  
شود اما شرکت ذوب آھن اصفھان با وجـود فـروش سـنـگ  

 میلیارد تومان اعتبار حاصل از ایـن فـروش را  ٤٠ آھن ھنوز  
 .به صندوق واریز نکرده است 

 
ھای ھر روزه بازنشستگان   صف:داوودرضوی

 برای دریافت مطالبات از بیمه دی
ـاری  :  یک کارگر بازنشسته تھرانی گفت : شھریور ٩  بسـی

ـیـمـه قـرار   از بازنشستگانی که در ازای پرداخت ماھانه حق ب
ـنـد،   ـاده کـن ـف بوده است كه از خدمات بیمه تکمیلی دی اسـت

. انـد   ھـای درمـانـی خـود نشـده   ھنوز موفق به دریافت ھزینـه 
ھـا کـارگـر    داوود رضوی با اشاره به سرگردانـی روزانـه صـد 

ھای اسناد پزشکی بیمه دی واقـع در    بازنشسته در ساختمان 
ـنـرمـنـدان، گـفـت  ـارک ھ رسـد    بـه نـظـر مـی :  میرداماد و پ

شـدگـان    مسئوالن بیمه دی قصد دارند تا با معطل کردن بیمه 
در حال حاضر بازنشـسـتـگـان  .  بازنشسته برای خود زمان بخرد 

  ٥ بیمه شده مجبورند برای وصول مطالبات خود از سـاعـات  
ـیـمـه دی واقـع در  ٧ تا    بامداد در صف نوبت دھی شرکت ب

پارک ھنرمندان حضور داشته باشند و این درحالی است کـه  
ـاطـق دوری چـون کـرج، ورامـیـن،   این بازنشستـگـان از مـن

ـیـمـه  .  شوند   مامازند، اسالمشھر و شھریار عازم می  شـرکـت ب
دی به عنوان بدھکار باید از تمام نیرو و توانایی خـود بـرای  
پاسخگویی به مراجعان استفاده کند و نباید با بازنشـسـتـگـان  

ـا  .  مانند بدھکار رفتار کند  شرکت بیمه دی طی قراردادی ب
کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مکـلـف شـده بـود  

ای    تا در ازای دریافت حق بیمه ماھانه به کارگران بانشـسـتـه 
ـان  ھـای خصـوصـی    که از خدمات درمانی مراکز و بیمـارسـت

. کنند، بخشی از ھزینه درمان را پـرداخـت کـنـد   استفاده می 
علل شرکت بیمه دی از پرداخت ھزینه درمـان بـه کـارگـران  
بازنشسته در حالی ادامه دارد که در فاصله یکسال گذشـتـه  
از یکسو روز به روز بر حجم تعھدات این شرکت افـزوده شـده  
ـتـصـادی از ارزش   است و از سوی دیگر به دلیل نوسانات اق

در حـال حـاضـر  .   اسـت   مطالبات بیمه شدگان کـاسـتـه شـده 
ـنـه درمـانـی   ـزی روزانه انبوھی از بازنشستگان برای دریافت ھ
ـیـمـه دی مـراجـعـه   ـزشـکـی شـرکـت ب خود به واحد اسناد پ

ـیـمـه دی طـبـق قـرارداد  .   کنند   می  با وجود آنکه شرکـت ب
منعقد شده موظف است تا بخشی از ھزینه درمانی پـرداخـت  
شده توسط کارگر بازنشسته را پرداخت کنـد، امـا در عـمـل  
ـا از   مسئوالن این شرکت با امروز و فردا کردن سعی دارند ت

 . انجام تعھدات خود شانه خالی کنند 
 

 اخراج و بیكارسازی 
 

 کارگر غرب استیل در بازگشت از ٥٠اخراج
 تعطیالت تابستانی

 کارگر قـرار دادی کـارخـانـه غـرب  ٥٠ اخراج  : شھریور ٩ 
ـقـه  .  استیل پس از بازگشت از تعطیالت تابستانی خبر داد  ساب

ـنـکـه  .  سال است ١٠  تا  ٧ کار کارگران اخراجی  با توجـه بـه ای
  ٤٥٠ ھنوز از زمان قرارداد سایر کارگران باقی مانـده اسـت،  

ـان مـدت   ـای ـا پ کارگر باسابقه این کارخانه نیز نگرانند کـه ب
ـاشـد و   قرارداد، کارفرما قصد تمدید قرارداد آنان را نـداشـتـه ب

ـیـد  ١٣٦١ کارخانه غرب استیل از سـال  . بیکار شوند  ـا تـول  ب
ـا  ١٣٧٥ ظروف استیل فعالیت خود را آغاز کرد و از سـال    ب

ـلـه   پیوستن به جرگه تولیدکنندگان قطعات بدنه خودرو از جـم
، در کنار گـروه صـنـعـتـی  ٩٠ Lو   ROA،  ٤٠٥ پژو پارس،  

ـا، سـازه   ـپ ـارس خـودرو، سـای ایران خودرو، ساپکو، رنوپارس، پ
 .کند   گستر و زامیاد فعالیت می 

 
 ھزار کارگر ٤درمھرماه با اتمام مسکن مھر،

ساختمانی در بروجرد به جمعیت بیکاران 
 پیوندند می

ـیـش از  ٨ ایلنابتاریخ    ٤ شھریورطی گزارشی از بیـکـاری ب
ـتـدای مـھـر مـاه سـال   ھزار کارگر ساختمانی دربروجرد از اب

براسـاس  .  ھای مسکن مھر خبر داد   جاری به دلیل اتمام پروژه 
ھـای     ھزار کارگر ساختمانی در بـخـش ٤ این گزارش،بیش از  
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ـلـه پـروژھـای     ٥٠٠  ھـزار و  ٦ مختلف مسكن مھر از جـم
واحدی شھرک مھرگان در شمال شھر بـروجـرد مشـغـول بـه  

ھـا در اوایـل    کارند که تمامی این کارگران با تحـویـل واحـد 
 .شوند   مھرماه سال جاری، بیکار می 

 
کارگردر شرکت نیرو ٢٠٠احتمال اخراج 
 محرکه قزوین

ـنـده  :  شھریور ٦  مدیر عامل شرکت نیرو محرکه،تولید کـن
ـبـرز   ـتـی ال انواع گیربکس خودروی پژو واقع در شـھـر صـنـع

 نفر از کارگران پیمانکاری خـود را بـه  ٢٠٠ قصد دارد تعداد  
ـیـد در مـرداد مـاه سـال جـاری   دلیل کاھش سفارشات و تول

ـاشـد  ١٨٥٠ این شرکت دارای  . اخراج نماید   نفر کارگر مـی ب
و با توجه به افزایش قیمـت خـودرو و کـاھـش خـریـد آن در  
سطح بازار و به تبع آن کاھش تولید در شرکت ایـران خـودرو،  
باعث بروز مشکالت کاھش تولید و کار در شـرکـت ھـای  

ـان  .  قطعه ساز استان بویژه نیرو مـحـرکـه شـده اسـت  در اسـت
 شرکت قطعه ساز وجود دارد کـه از ایـن تـعـداد  ١٢٠ قزوین  
 درصد آن فعالیت داشته و مابقی با حداقل ظرفیـت  ٤٠ حدود  

مشغول به تولید می باشند و ایـن مـوضـوع در سـال جـاری  
 .یکی از چالش ھای اقتصادی استان خواھد بود 

 
 میلیون ٧طی ھفت سال گذشته بیش از 

 .فرصت شغلی در ایران حذف شد است
در گزارش مـرکـز  "  ایلنا "به گزارش خبرگزاری حکومتی  

پژوھش ھای رژیم به نبود صحت آماری در دولت ھای نـھـم  
و دھم اشاره و گفته شده که آمار منتشره توسط وزارت کـار  

 میلیون فرصت شغلی بـه احـتـمـال  ٧ رژیم در خصوص حذف  
ـیـشـتـر از آنـچـه کـه   ـزان ب زیاد غیر واقعی است و ایـن مـی

از سوی دیـگـر  .  آمارھای رسمی نشان می دھند، می باشد 
آمارھای مرکز آمار رژیم نیز نشان می دھد کـه طـی سـال  

 ھزار نفر به تعداد شـاغـالن  ٤٠٠ ھای فعالیت دولت دھم تنھا  
 .افزوده شده است 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
 ماه دستمزد معوقه ٤کارگران شرکت پارلو 

 دارند
ــور ٧  کـارگــران  :  اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران :    شـھـری

ـا کـنـون   ـبـھـشـت مـاه امسـال ت کارخانه شرکت پارلو از اردی
ـان در   دستمزدھای خود را دریافت نکرده اند و تـالـشـھـای آن
ـیـجـه ای در بـر   طول اینمدت برای دریافت دستمزدھایشان نت

ـفـر کـارگـر  ٢٣٠ این کارخانه سال گذشتـه   .  نداشته است   ن
 نفر از آنان از کـارھـای خـود  ١٤٠ داشت که تا کنون حدود  

بنا بـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  . اخراج شده اند 
کارگران ایران تمامی کارگران این کارخانه با قرارداد مـوقـت  
دو ماھه مشغول بکارند و از سال گذشته که رونـد پـرداخـت  
دستمزدھایشان با تاخیر مواجه شد بارھا دست به اعتصـاب و  

 کـارگـر ایـن  ٢٣٠ اعتراض زدند اما از آنـجـا کـه تـمـامـی  
کارخانه با قرارداد موقت مشغول بـکـار بـودنـد اعـتـصـاب و  
ـا اخـراج سـازی از سـوی کـارفـرمـا مـواجـه   اعتراض آنان ب

 کارگر که در سال گذشته در ایـن  ٢٣٠ بطوریکه از  . گردید 
ـفـر بـر  ٩٠ کارخانه مشغول بکار بودند در حال حاضر فقط    ن

سر کارھایشان باقی مانده اند که علیرغم چھار ماه دستـمـزد  
ـارلـو در  .  معوقه قدرت ھیچ اعتراضی را نـدارنـد  کـارخـانـه پ

شھر صنعتی کاوه روبروی خیابان  دھم این شھرک صنعتـی  

ـالـت   قرار دارد و تولید کننده ورقھای رنـگـی، کـانـکـس و پ
 اتحادیه آزاد کارگران ایران  . می باشد 

 
  نا امنی محیط كار

 
) مرد٢زن و٢( کارگر٤سوختن 

 درشھرگلستان
ـان حـادثـه آتـش سـوزی یـک واحـد  :   شھریور ٨  در جری

کارگاھی تولیدی کفش در شھر گلستان شھرک الھیه، بـه  
ـانـه در   دلیل تاخیر بیش از اندازه نیروھای آتش نشانی، متاسف

 متری ایستگاه آتش نشانی، چھار کارگردر آتـش  ٥٠ فاصله  
ـان  .  سوختند  این حادثه زمانی رخ داد که تعدادی از کـارکـن

ـیـت بـودنـد کـه در یـک   ـال این واحد کارگاھی مشغول فـع
لحظه خود را در محاصره کامل آتش می بیننـد و تـعـدادی  
ـیـد مـتـوجـه   از شھروندان در حین تردد از مقابل این واحد تـول
این حادثه می شوند و سریعا با عوامل آتش نشـانـی تـمـاس  
ـیـش از حـد آتـش نشـانـی کـه در   می گیرند ولی تاخیـر ب

 متری محل وقوع آتـش سـوزی واقـع شـده بـود  ٥٠ فاصله  
ـیـدی   منجر به کشته شدن چھار نفر از کارکنان این واحد تول
می شود که متاسفانه دو تن ازکشتـه شـدگـان ایـن حـادثـه  

ـایـد  :  یکی از شاھدین عینی این حـادثـه گـفـت .  خانم بودند  ب
مسئوالن بھارستانی بویژه عوامل سازمان آتش نشانی با ایـن  

 مـتـری  ٥٠ سرعت عمل دست مریضا گفت که در فاصـلـه  
خود نتوانستند از مھار یک حادثه آتش سـوزی جـلـوگـیـری  

ـان  :  وی ادامه داد .  کنند  کوتاھی عوامل آتش نشانی گلـسـت
ـایـد بـه   ـاه شـد، ب منجر به کشته شدن چھار نفر کارگر بیگن
ـا درس عـبـرت بـه افـرادی   اتھام قتل عمده محاکمه شوند ت
ـنـد  ـا ھسـت ـن . بشود که نسبت به مشکالت شھروندان بی اعـت

ـاد از مسـئـوالن   ـق ـت یکی دیگر از شھروندان ساکن الھیه با ان
ـان،  : امر اظھار داشت  در اثر بی توجھی آتش نشـانـی گـلـسـت

 متری ایستگاه مرکزی کشـتـه  ٥٠ چھار شھروند در فاصله  
شدند ولی جالبتر آنکه نیروھا بلد نبودند کپسو ل اکسیژن راه  

ـابـل سـازمـان آتـش  .  بیندازند  ـق یکی دیگر از معترضین در م
نشانی گلستان با انتقاد شدید از برخی عـوامـل اسـتـخـدامـی  
ـز گـفـت  ـی : که الفبای شغل سازمانی خـود را نـمـی دانـد ن

متاسفانه امروز سازمان  آتـش نشـانـی بـجـای پـرداخـتـن بـه  
ـنـگ   ـی مھارتھای تخصصی خویش به مـحـل بـرگـزاری مـت

ـنـی افـزود .  ھای خاص تبدیل شـده اسـت  اگـر  :  ذاکـر حسـی
مدیران این سازمان که به نظرم با مفھـوم مـحـرومـیـت مـردم  
ناآشنا ھستند و یکروز ھم خانواده خـودشـان در ایـن مـنـطـقـه  
محروم زندگی می کردند چنین بی توجـه بـه جـان و مـال  
مردم نمی شدند و باید به حال مردم این منطقه گریسـت کـه  
چنین افرادی در این شھرداری و آتش نشانی به شعور مـردم  

بعد از ایـن حـادثـه و  .  فھیم منطقه اینچنین توھین می کند 
ـاه کـه در یـک واحـد  ٤ کشته شدن   ـیـگـن  نفر از شھروندان ب

کارگاھی مشغول فعالیت بودند، تعدادی از شھروندان مقصـر  
اصلی این امر را کوتاھی و تامل بیش از حد عـوامـل آتـش  
ـز   نشانی شھرداری گلستان می دانند و با تجمع اعتراض آمـی
خود در مقابل این سازمان خواستاری برکناری فوری رئیـس  
سازمان و ماموران خاطی شدند ولـی ظـاھـرا از سـوی ایـن  

 )مھر (منبع خبر . سازمان اقدامی صورت نگرفته است 
 

 سقوط مرگبار کارگر ساختمانی در ستارخان
ـار یـک کـارگـر  :  شھریور ٩   سـالـه در  ٣٠ سقوط مرگب

ـان  ٢٥ ساختمانی از ارتفاع   ـاب ـی ـارخـان، خ  متری در خیابان سـت

 .سازمان آب 
 

 مرگ کارگر جوان بر اثر سقوط از ارتفاع
کارگر جوانی در حال کار در مـجـتـمـع فـوالد  :  شھریور ٧ 

نیشابور بر اثر سقوط از ارتفاع به طرز دلخراشی جـان خـود را  
ـاع  .  از دست داد  ـف این کارگر جوان ھنگام جوشـکـاری در ارت

به دالیل نامعلومی به پایین سقوط کرده و ثانیه ھایـی پـس  
 .از سقوط، به علت جراحات وارده در دم جان باخته است 

 
ی ناشی از کار در مسکن مھر  حادثه

 جوانرود قربانی گرفت
ـزی "  به نام     ساله ٢٠ کارگر  : شھریور ٧  ، فـرزنـد  " آرش عزی

سـازی    ی سـاخـتـمـان   به دلیل سقوط از داربست پـروژه "  محمد " 
ـاحـیـه  ی سـر دچـار شـکـسـتـگـی    مسکن مھر جوانـرود از ن

اکنون در یکی از مراکز درمانی شھر کـرمـانشـاه    وی ھم . شد 
ـیـش  .  باشد   تحت مراقبت پزشکی می  ـزده روز پ ـان ھمچنیـن پ

ـام   ـنـگـام  "  عـزت " یک کارگر دیـگـر ایـن پـروژه بـه ن در ھ
شـود    ، به دلیل سقوط دچار حالت بیھوشی مـی " آلماتوربندی " 

ی بیھوشی این کـارگـر و بـه    ھا حاکی از ادامه   که گزارش 
ـیـه .  کمارفتن وی است  ـتـه ی افـراد مـطـلـع، کـل ی    به گـف

ی مسـکـن مـھـر مشـغـول بـه کـار    کارگرانی که در پروژه 
ـنـگـام    ھستند ار خدمات بیمه  ـنـد و ھ ی درمانی محروم ھست

ـانـی را    وقوع این قبیل حوادث باید شخصا  ھزینه  ھای بیمارست
 )منبع کردپا . (تقبل نمایند 

 
کارگردرسه راه ٥کشته وزخمی شدن 

 آذری تھران
ـان  :  شھریور ٦  ـاب  مـتـری  ١٦ ریزش آواردر سه راه آذری خی

امیری تھران، مو جب مرگ ومصدومـیـت چـنـد  کـارگـر  
 ساله به علت شدت جراحات و صـدمـات  ٧٢ کارگر  .  گردید 

 .جانباخت 
 

براثر سقوط باالبر بر روی سه کارگر در 
شھر سقز یکی از آنان کشته و دو نفر دیگر 

 .زخمی شدند
سه کارگر در حین کار در یک سـاخـتـمـان  :  شھریور  ٨ 

ـاد " در حال احداث در محله   ـبـود  "  شریـف آب ـیـل ن ـز بـه دل سـق
ـاالبـر مصـالـح   امکانات ایمنی الزم در محل کار و سـقـوط ب
ساختمانی بر روی آنان دچار سانحه شدند و متاسفانه در ایـن  

ـای  "  انور میرزایی " حادثه یکی از کارگران به نام   اھـل روسـت
ـاخـت و دو  " ده ره ھوان "  سقز، دارای زن و دو فـرزنـد جـان ب

 .کارگر دیگر مجروح شدند 
 

 گزارش 
 

کسر مالیات غیر قانونی از حقوق صدھا 
 کارگر فضای سبز سنندج

ـیـمـانـکـاری امـیـد  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  شـرکـت پ
ـز و دیـگـر ارگـانـھـای   جوان که صدھا کارگر فضـای سـب
شھرداری سنندج تحت پوشش آن مشغول بکار ھستند در سـه  

ـلـغ   ـب   ٥٠ ماھه اول امسال بطور غیر قانونی اقدام به کسـر م
 ھزارتومان از حقوق ماھیانه کارگـران تـحـت عـنـوان  ٦٠ الی  

مالیات بر مشاغل کرده بود که با اعتراض کارگران مـواجـه  
ـان   ـانـداری کـردسـت شد و در نتیجه این اعتراض کـه در اسـت
ـلـغ   ـب صورت گرفت شرکت مزبور بناچار از اول تابستان این م
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ایـن در حـالـی اسـت کـه  .  را به ده ھزار تومان کـاھـش داد 
 ھـزار  ٦٠٠ دریافتی ماھیانه آنان اغلب این کـارگـران حـدود  

ـیـشـود  ـا بـر  .  تومان است و مشمول مالیات بر مشـاغـل نـم ـن ب
ـنـکـه   ـیـرغـم ای ـنـدج عـل اظھار کارگران فضای سبز شھـر سـن
ـیـجـه اعـتـراضـات کـارگـران،   ـت پیمانکار مزبور ناچار شد در ن

ـان را  ٦٠  – ٥٠ کسر مبلغ    ھزار تومان از حقوق ماھیانـه  آن
تحت عنوان مالیات بر مشاغل  به ده ھـزار تـومـان کـاھـش  
دھد اما ھیچ ارگان مسئولی نسبت به کسر غیر قانـونـی ده  
ـات بـر درآمـد   ـی ھزارتومان از حقوق کارگران بـه عـنـوان مـال

این کارگران ھمچنین خواھـان عـودت  .  پاسخگوی آنان نیست 
 ھزار تومانی که در سه مـاھـه اول سـال از حـقـوق  ٦٠ -  ٥٠ 

شان تحت عنوان مالیات بر مشـاغـل کسـر شـده اسـت مـی  
ـنـدج   باشند اما در این زمینه نیز نھادھای مسئول در شھر سـن

اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  .  پاسخگوی خواست آنان نیستند 
 ١٣٩٢ نھم شھریور ماه   –

 
گزارشی تکان دھنده از زندگی پرمشقت 

 ھای  تھران پزخانه کارگران کوره
رسم، از جاده امام رضـا مـی گـذرم    به سه راه افسریه می 

ـابـل    و با عبور از پاکدشت، کوره پزخانه ھای خاتون  ـق آباد را م
ـاد، جـایـی در    کوره پزخـانـه .چشمانم می بینم  ھـای خـاتـون آب

حاشیه تھران است که برای ساختن برج ھای بلند تـھـران آجـر  
ـاسـب و  .  می سازند  بافت کویری جنوب تھران، مـنـطـقـه مـن

مساعدی را برای آجرپزی مھیا کـرده اسـت از دور کـه بـه  
کوره ھا نزدیک می شوم، از میان دشـت ھـای بـی آب و  

ـنـد  بـرج ھـای  .  علف، برج ھای کوره خودی نشـان مـی دھ
ـاده   ـف آجری که در گذشته برای تامین اکسیژن کوره ھـا اسـت
می شدند و اینک تنھا به کار فیلم ھای پرسوز و گـداز و  

. کوره ھا اینجـا ھـرکـدام اسـمـی دارنـد .  جایزه بگیر می آیند 
ـیـن، کـوره عـاطـف، و کـوره  در ھـر کـوره  .    کوره خوشب

ـنـد    خانوار زندگی مـی ٣٠ الی  ٢٠  مـحـل زنـدگـی آنـھـا  .  کـن
متر که از دو طرف ایـن کـوچـه   ٢ کوچه ای است به عرض  

 متری قرار دارد و جلوی درب ھر کـدام از  ١٢  تا  ٦ ھای    اتاق 
ـایـی ھـای کـوچـک و   ـپ ـاس و دم ـب اتاق،  پیت نفت، بند ل

  ٦ ھر اتاق خـانـواری  .  خورد   بزرگ و رنگارنگ به چشم می 
اغلب ساکنان کـوره ھـا،  .  نفره را در خود جای می دھد ٧ و  

ـقـه  تـریـن آنـھـا    مھاجران از شھرھای تربت ھستند که کـم سـاب
ـنـھـا    سـال داشـت و  ١٠ پسربچه ای به اسم سجاد بود که ت

تـمـام  .  کـنـد   سال است که در این محیط خشـت جـمـع مـی ٣ 
ـیـرزن  ٥ اعضای خانواده از کودک     ٧٠  ساله تا پیـرمـرد و پ

تابستان ھا زیر آفتاب سوزان کـویـر آجـر  . ساله کار می کنند 
ـنـد   ـات  .  می پزند و زمستان ھـا دامـداری مـی کـن امـکـان

ھر کوره یک دستـشـویـی دارد  . بھداشتی بسیار محدود است 
ـامـیـن  .   کوره یک حمام ٣  تا  ٢ و ھر   ـبـعـی ت ـن آب حمام را م

ـا دور آن   می کند که روی سقف تعبیه شده و جلبک دور ت
ـتـه اسـت  آب  .  آب کـدری از آن جـاری اسـت .  را فـرا گـرف

آشامیدنی نیز مملو از باکتری ھایی ست کـه مـوجـب بـروز  
دیدن جسم نحیف و چھره  .  انواع و اقسام بیماری ھا می شوند 
عالوه بر این، وجـود  .  خورد   زرد در میان این افراد به چشم می 

ـا و گـردن،   ـا آرنـج، پ قارچ ھا و زخم ھای ناسور در دست ت
ھـر خـانـوار درمـاه  .  نگاھم را ناخود آگاه به خـود جـلـب کـرد 

درآمد ناچیزی دارند که حاصل کار تـمـام اعضـای خـانـواده  
ھزارتـومـان دسـتـمـزد  ٢٧ آجر  ١٠٠٠ در کوره ھا برای ھر  . است 

ـاب  .  دھند   می  صاحب کوره ھا که به اصـطـالح کـارگـران ارب
ـیـن کـودکـان  .  می گویند صاحب خانه ھا نیز ھست  در این ب

ـیـن  .  وضعیتی وخیم تر از دیگران دارند  چرا که آن ھـا در سـن
ـنـد و بـه   تفریح و کنجکاوی، مشغول لگد کردن خشت ھسـت
ـیـمـاری   واسطه جسم نحیف و رنجورشان مستعد پذیرش اقسام ب

بیماری ھای جسمی و روحی که ھر کدام به نوبـه خـود  .  ھا 
برای کودک و خانواده او دردسرھـای فـراوانـی ایـجـاد مـی  

اما نکته مھم این است که بسیاری از ایـن کـودکـان  .  کنند 
این است سرگذشت مردم کوره پزخانـه  .  اند    از تحصیل بازمانده 

ـا چـرخ    خاتون آباد، وصف حال مردمی که تالش می  کنند ت
ـان تـھـران    این . روزگار را به نفع خود بچرخانند  ـن ھا حاشیه نشـی

ـیـه   بزرگ با برج ھای سربرافراشته اند کـه نـه از حـقـوق اول
ـام حـقـوق   انسانی خود نصیب برده اند و نـه مـفـھـومـی بـه ن

حکایت تلخ کار کـردن درکـوره  . * شھروندی را می شناسند 
خورشید برای ھـمـه یـکـسـان طـلـوع  .  جنوب تھران    ھای     پزخانه 
ـا شـمـال      نمی  کند و تفسیر این رویداد طبیعی در جنوب شھر ب

اکـثـریـت کـارگـران شـاغـل در کـوره  .  آن بسیار تفـاوت دارد 
ـان     پزخانه  ھـای      ھا ، کارگران بیکار و مـھـاجـر شـھـرھـا و اسـت

ـنـد کـه ھـر سـالـه   ـان ھسـت دوردستی چون خراسان و کردسـت
ـافـت حـقـوق ، تـوان  پـرداخـت      بسیاری ازآنان به دلیل عـدم دری

ـار خـود را نـدارنـد و حـتـی از   ھزینه بازگشت به شھـر و دی
ـنـد      نیز صرف نظرمـی   فرستادن فرزندانشان به مدرسه  ایـن  .  کـن

ـزخـانـه  ـان کـوره پ , ھـا      کارگران به دلیـل آنـکـه کـار فـرمـای
بن کارگری ، سـنـوات کـاری  ,  مرخصی  ,  پاداش  , عیدی  

، حق اوالد ، حق مسکن و یک سـوم ازحـقـوقشـان را کسـر  
ایـن اجـحـاف  .  بـرنـد     کنند در شریط سخـتـی بـه سـر مـی     می 

گیرد که بسیاری از کارگـران بـه سـبـب      درحالی صورت می 
توانند نسبت به استیفای حقـوق خـود از طـریـق      ناآگاھی نمی 

ھای تامین اجتـمـاعـی      صالح اقدام کنند وبخشنامه    مراجع ذی 
کند، زیـرا درایـن واحـد از فـیـش      نیز مشکل آنان را حل نمی 

حقوقی و سایر مدارکی که سابقه کار را اثبات کند، خبـری  
 .نیست 

سـال سـن  ٢١ ام است محمد که تنھـا      آجر درس زندگی *  
کـنـد    دارد و از تربت آمده تا در کنار خانواده عمویش زندگی  

ـفـرسـتـد مـی   و کمک  : گـویـد     خرجی را برای مادر مریضش ب
ـنـجـا ھـمـه  .  ام اسـت   گـویـد آجـر درس زنـدگـی   مـادرم مـی  ای

ـاری از      ھای خود کوره پزخانـه     کارگرھا از ھمسایه  انـد و بسـی
ـاده در ایـن  ٣٠ پدرھا و مادرھا از   ـت  سال پیش که اینجا راه اف

وی درباره وضعیت کارگران این منطـقـه  .  کنند     کوره کار می 
ـیـش از      اینجـا درھـرکـوره :  گوید     می  ـزخـانـه ب ـفـر کـار  ٣٠ پ  ن
ـاحـیـه     کنند و بیشترشان ھم از بچـه     می  ـان ایـن ن . انـد     ھـا و زن

ـزنـد      دھد درباره مزدی که می     محمد ترجیح می  گیرد حرفی ن
 سال است به ھـمـراه بـچـه ھـایـش در  ٢٥ اما زن عمویش که  

ـاره مـی   کوره پزخانه کار مـی  ـنـجـا  :  گـویـد     کـنـد در ایـن ب ای
بسیاری از زنان و کودکان ماھانه درآمـد کـمـی دارنـد و در  

کنند اما مثل یـک مـرد از    آخر ھر ھفته یومیه دریافت می 
 .صبح تا غروب زحمت می کشند 

تواند درخواستـی      کس نمی     به گفته زن عموی محمد ھیچ 
برای اضافه شدن حقوق و یا کم شدن ساعـت کـاری داشـتـه  
ـا کـوچـکـتـریـن اعـتـراض بـه کـارفـرمـا اخـراج   باشد چون ب

وی البته چیزی به نام بیمـه و سـنـوات و اضـافـه  . شود     می 
رسد بیشتر کارفرمایان از ایـن     شناسد و به نظر می    کاری نمی 

ـاده مـی  ـف ـنـد     عدم آگاھی کارگران به سود خـود اسـت آن  .  کـن

سوتر از این خانواده، چند زن در حالی که شلوارھای کـردی  
ھیبتی مردانه به آنھا داده اسـت بـچـه ھـایشـان را بـه پشـت  

ـتـه  .  شوند تا کارشان را شروع کنند    اند و آماده می     بسته  به گـف
ھا یا شوھرانی از کارافتاده دارنـد      آنان بیشتر زنان کوره پز خانه 

ـا ایـن حـجـم و  .  اند     و یا خود سرپرست خانواده  ـقـدنـد ب آنھا معت
 .اند    کار بسیاری از زنان در تربیت فرزندان خود ناموفق    سختی 

 سـالـه در یـکـی از  ١٥ رضا یکی از کارگران با سابقه  
کوره پز خانه حاشیه پاکدشت در خصوص وضعیـت کـارگـران  

توان گفت ھمـه کـارگـران      به جرات می :  گوید     این منطقه می 
انـد      کوره پز خانه به نوعی از سوی کارفرمایشان استثمار شـده 

ـیـت      و در فقر کامل و بدون ھیچگونه پشتوانه بیمه  ای و امـن
کارفرمایان برای کسب سود بیشتـر در  .  کنند    شغلی کار می 

ـا کـارگـران قـراردادھـای مـوقـت امضـا   بسیاری از مـوارد ب
ـار    کنند یا اصال قرارداد امضا نـمـی     می  ـا از زیـر ب ـنـد، ت کـن

ـنـد  ـنـجـا  .  پرداخت حق بیمه، مزایا و سنوات شانه خالـی کـن ای
ـنـد آنـھـا بـه   تنھا عده معدودی دارای سابقه کار و بیمه ھست

ـیـمـه بـرای  ٣ این صورت که از ھر یک سال کار تنھا    ماه ب
ـازرسـی   آنھا رد می  ـنـھـا      شود و در ب ـان را ت ھـای اداره کـار آن

ــه مــعــرفــی مــی  ــان ــد     کــارگــران کــوره پــزخ ــن کــارگــران  .  کــن
کارگران فصلی و دائـم و  :  اند          ھا عموما دو دسته    پزخانه     کوره 

اوضـاع  " .  زنـھـا     خشـت " آجرکشھا و  " یا به گفته خود کارگران  
ـیـسـت  زیـرا  .  برای کارگران دائم ھم بھتر از کارگران فصلـی ن

ـیـمـه فـرار   ـار پـرداخـت حـق ب به ھزار بھانه کارفرما از زیـر ب
ـیـمـه     می  ـا سـه مـاه ب . انـد     کند و آنھا تنـھـا در سـال یـک ت

پزخانه ھای پاکدشت که از شـھـرھـای      کارگران فصلی کوره 
ـنــاطــق مــحــروم کشــور بـه ایــنـجــا مـھــاجــرت کــرده  ــد و      م ان
ـنـد      درآلونکھای شش متری خود کوره پزخانه زندگی مـی  کـن

کنند و بـه      در فصلھای سرد سال بار و بندیل خود را جمع می 
ـنـد و بـه      گردند یا برخی از آنان مـی    شھرھای خود بر می  مـان

بـرای  .  آورنـد     صورت روزمزد به کـارھـای خـدمـاتـی رو مـی 
ـازدیـد کـرده     کسانی که از کوره پزخانه  انـد      ھای جنوب تھران ب

ـنـه بسـتـه      دیدن دختران و پسران کوچکی که با دست  ھای پی
در کار خشت زدن ھستند و یا زنان که با کودکانی بسته بـه  

بـرنـد      ھای خام و پخته را ایـن سـو و آن سـو مـی    پشت خشت 
رسد کودکان کوره پزخانـه      به نظر می .  منظره ای عادی است 

ـیـش از   مردھا و زنانی ھستند که اگر چه از سن و سالشان ب
یک تا دو دھه سپری نشده امـا دردھـا و تـجـربـه مـردان و  

آنان با دسـتـھـای کـوچـک  .  زنانی دنیا دیده را با خود دارند 
ـاه     خود از گل خشتھایی می  ـن سازند که رج به رج دیوار و سرپ

ـنـد ایـن گـل پـخـتـه را      شود برای مردمی، کـه نـمـی     می  دان
 .دستھای کوچک با آرزوھای بزرگ ساخته است 

خورد بازرسان وزارت      ھا خاک می   قانون در کوره پزخانه * 
انـد کـه بـه صـورت    کار، با اختیارات ضابط قضایی مـوظـف 

ـاه از واحـدھـای    دوره  ای یا سـرزده در فـواصـل زمـانـی کـوت
ـزخـانـه   صنعتی کوچک، متوسط یا بزرگ و کـوره  ـازدیـد    پ  ب

کنند بدیھی است چنانچه این بازرسـان وظـایـف خـود را بـه  
درستی انجام دھند، بسیاری از مشکالت به خودی خود حـل  

ــظــارتــی از ســوی وزارت کــار بــر  .  شــود   مــی  ــی ن امــا وقــت
ـایـمـال   کارفرمایان نباشد، حق و حقوق کارگران بـه راحـتـی پ

ـیـر  !   سال حق بیمه ١ سال کار  ٣٥ . * شود   می  احمد جعفـری پ
 سال است در این کار مشغـول  ٣٥  ساله ای است که  ٦٥ مرد  

اش از تربیت جـام بـه خـاتـون    خشت زدن است، به ھمراه خانواده 
سازند که رج به رج دیـوار و      آباد آمده و از گل خشتھایی می 
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: گـویـد   وی درباره خود مـی .  شود   ھای مردم می   سرپناه  خانه 
ھـایـم    سالھاست در این شغل مشغول ھستم موھایم مانند دندان 
وی  .  سپید شده اما این شغل ھنوزم برایم رضایت بخش نیست 

در  :  کـنـد   که با نفس نفس زدن در حال صحبت است بیان می 
این منطقه یک درمانگاه سیار یا مرکز درمانی وجود نـدارد  

ـایـد بـه خـاتـون  ـا    اگر شب و نصفه شب مریض شـویـم ب ـاد ی آب
ایـن  .  پاکدشت برویم تا بتوانیم از مـریضـی نـجـات بـگـیـریـم 

ـال درسـت   ـب کارگر کوره پزخانه نظیر دیـگـر کـارگـران در ق
ھـزار تـومـان  ٢٧ کردن یـک ھـزار خشـت دسـتـمـزدی حـدود 

دریافت می کند ، درحالی که قیمت فروش ھر یـک ھـزار  
ـاب حـاضـر  ٢٠٠ خشت    ھزار تومان است و به قول خودش، ارب

 ھزار تومان دسـتـمـزد  ٣٠ نیست به ازای ھر یک ھزار خشت  
ـان  .  بدھد  ـار دشـوار اسـت و زن وی با بیان این که کـار بسـی

ـنـد   کارگر مجبور به حمل قالب ھای خشت شماره ھفت ھست
ـیـشـه بـه  :  که بسیار سنگین است، افزود  حقوق کارگران ھـم

شکل علی الحساب پرداخت می شود و زمـانـی کـه مـی  
ـنـده   خواھیم به شھرستان خود برگردیم چکی برای چندماه آی

ـا وجـود  .  به ما می دھند   سـال سـن  ٤٥ یکی از کارگران ب
غبار زود ھنگام پیری با غبار خاک آمیخته و بر چھره اش  
نشسته است، موھای خاک گرفته و سفیدش و دنـدانـھـای  
. کرم خورده اش از او ھیبتی پیر را به نمایش گذاشـتـه اسـت 

این کارگر در حالیکه پاھایش را در گل فرو کرده ، در حـال  
ـنـویسـیـد ایـکـاش   کار کردن می گوید که از طـرف مـن ب
ـقـه   وقتی بازرسی کار از کوره پزخانه ھا انجام می شود سـاب

 .واقعی کار ما را منظور کنند 
ـیـمـه او  ٣٠ این کارگر   ـقـه ب  سال سابقه کار دارد اما ساب

کمتر از پنج سال است و این در حالی است که ھمسرش ھـم  
با وجود سالھای طوالنی کار در کوره پزخانه، سابقـه کـاری  

ـتـمـاعـی نـدارد  رضـا یـکـی دیـگـر از  .  در سازمان تامین اج
کارگران است که به ھمراه ھمسرش و خـانـواده ھـمـسـرش در  
ـنـکـه   ـا شـکـایـت از ای ـیـت اسـت ب کوره پزخانه مشغول فعال
ـلـی کـم اسـت   مزدمان با تـوجـه بـه سـاعـت کـاریـمـان خـی

ـنـجـا کـار  :  گوید   می  خانمم باردار است اما مجبور است در ای
ـامـیـن   کند، چون اگر این کار را نکنیم بیکاریـم و قـدرت ت

ـان بـرایـمـان  .  زندگی را نداریم  وی با اشاره به اینکه کارفرمای
 سـال  ١ به طور مثال اگر  : حق بیمه رد نمی کنند می افزاید 

ـیـمـه رد مـی شـود و  ٣ کار کنیم برایمان تنھا    مـاه حـق ب
ـنـد در    بازرسان زمانی که به اینجا می  آیند اسم را می نـوشـت

کنیم برایمان حق بیـمـه    لیست، ولی وقتی به بیمه مراجعه می 
ـیـسـت کـه از   از سوی کارفرما رد نشده است و ایـن درحـال

رضا با بیان اینکـه ھـیـچ  .  حقوقمان حق بیمه کسر می شود 
ـاده کـنـد   کس اینجا نمی تواند از این آب برای آشامیدن استف

ـاده  : می گوید  ـف کارگران به ناچار مجبورند از این آبـھـا اسـت
کنند اما شرایط بسیار بـد اسـت ولـی کـارگـران چـاره ای  

  ٦ کارفرمایان بـه ھـر خـانـواده  : وی تاکید می کند . ندارند 
دھند که نه آشپزخانه دارد و     متری می ٦  نفره یک اتاق  ٧ و 

 حمام و دستشویی در ایـن مـنـطـقـه  ٢ .  نه حمام و دستشویی 
وجود دارد که برای ھمه خانوارھا مشـتـرک اسـت کـه نـه  
. گاز دارد و نه ذره ای بـھـداشـت در آن رعـایـت شـده اسـت 

فرزانه که ھـمـسـر رضـا اسـت،  .   ھزینه تحصیلم را نداشتم * 
ـام نـور یـکـی از   ـی سال سوم دانشجوی مـدیـریـت دانشـگـاه پ
ـارداری مشـغـول جـمـع   روستاھای مشھد است که با وجود ب

 سـال  ١٢  ساله ھسـتـم و  ٢٢ :   آوری خشت است می گوید 
 سـال اسـت  ٢ است که در کوره پزخانه کار می کنم اکنون  

ازدواج کرده ام باز ھم به ھمراه شوھرم کار می کنم ایـن تـرم  
ـتـم  وی ادامـه  .  به دلیل اینکه پول نداشتـم بـه دانشـگـاه نـرف

ـا وجـود   :  دھد   می  تا کنون برایم حق بیمه ای رد نشده و من ب
اینکه خودم کار می کنم بیمه شوھرم ھستم ھـر چـنـد کـه  
ـان رد   برای شوھرم ھم بیمه به طور مرتب از سوی کارفرمـای

 سال سن دارد از  ٧٠ قبلعلی حسین زاده که حدود  . نمی شود 
کارگران ثابت کوره پزخانه ھا ھست که جز کـارگـران چـرخ  

ـقـه کـار  ٤٢ کش و کوره چین است با وجود داشتن    سال ساب
ـیـمـه رد شـده  ١٠ تنھا    سال از سوی کارفرما برای او حـق ب

ـا  ٣ از ساعـت  :است وی در این باره می گوید    ١٢  صـبـح ت
ـافـت    ظھر کار می  ـنـی واقـعـی حـقـوق دری کنیم اما به مـع

ھمه تالش خـود را  .  شود   کنیم و ھمواره حقمان ضایع می   نمی 
برای گرفتن پاسخ مسئوالن سازمان تامین اجتمـاعـی بـکـار  
گرفتیم تا شاید وسیلـه خـیـری شـویـم بـرای انـعـکـاس ایـن  

امیدمان ایـن  . مشکالت و گرفتن پاسخ آنھا اما نشد که نشد 
ـاشـد   است که چشم و گوششان مثل موبایلھایشان خاموش نب
ـتـکـش  . و قصدشان ، تالش برای حل مشکل این قشـر زحـم

ھنوز زنگ خسته صدای کودکانـی کـه مـعـصـومـیـت در  
دوسـت  : " چشمانشان  موج می زند در گوشم طنین انـداخـتـه 

دوسـت نـدارم  .  ندارم بزرگ شدم در کوره آجر پزی کار کـنـم 
ـتـه  ."  مثل پدر و مادرم زجر بکشم  ـنـم مشـغـول گـف ھنـوز ذھ

ـا آوردن   ـی ـان بـدن ھای تکان دھنده مادرانی است کـه ازداسـت
ـا زمـان  . کودکانشان گفتند   آنجا که مجبور بـودنـد حـتـی ت

ـان   زایمان سر کار باشند و کودکانشان را نه در تخت بیمـارسـت
ـا   ـی ـنـگـام کـار بـه دن ـزی و ھ و بستر ، که در کوره آجـر پ

ـیـن  . بیاورند   حتی به دنبال افزایش حقوق ھم نبودنـد وبـه ھـم
ـنـد و  . نان بخور و نمیر راضی   اینان فقط بیـمـه مـی خـواسـت
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لزوم پرداخت کمک ھزینه مسکن به سه 
 ھزار کارگر باقیمانده شركت واحد

ـفـی  ٦ به گزارش  شھریورایلنا،جمعی از فعاالن مستقل صـن
ـار   کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه خواسـت
ادامه پرداخت تسھیالت بالعوض کمک ھزینه مسـکـن بـه  

ـیـن گـزارش،ایـن  .  مانده این شرکت شدند   کارگران باقی  بنابھـم
ـامـه  ـادآور شـده   گروه از کارگران در ن ـیـسـت و  :  انـد   ای ی در ب

نھمین نشست ستاد ساماندھی مسکن شھـرداری تـھـران کـه  
ـلـغ  ٨٧  مھرماه سال  ٢٢ در تاریخ   ـب  برگزار شد، مقرر شد تا م

 میلیارد تومان جھت تسـھـیـالت بـالعـوض مسـکـن، بـه  ٧٥ 
کارگران شرکت واحد پرداخت شود که تا ایـن لـحـظـه حـدود  
سه ھزار نفر از کارگران حائز شرایط از دریافت این تسھیـالت  

این کارگران با یادآوری اینکه اعتبار مـالـی  .  اند   محروم مانده 
برای پـرداخـت ایـن تسـھـیـالت بـالعـوض از مـحـل فـروش  
زمینھای شرکت واحد در منطقه شـمـال مـیـدان رسـالـت بـه  

در حـال  :  اسـت، افـزودنـد   شھرداری منطقه چھار حاصـل شـده 
ھـای اصـلـی    حاضر مسئله تامین مسکن یکـی از دغـدغـه 

ـا  .  شود   کارگران شرکت واحد محسوب می  کارگران مذکور ب
بیان اینکه حتی کارگرانی که برای خانه دار شـدن خـود از  

 و  ٣  و  ٢ ھای سھیل، سپیدار    ھای مسکن پروژه   طریق تعاونی 
ـنـد،    پرند، اقدام کرده  اند مشکالت جدی دیگری مواجـه ھسـت

ـالـغ  :  یادآور شدند  ـب این گروه از کارگران با وجـود پـرداخـت م
ـتـظـار تـحـویـل   کالن به تعاونی مسکن یا سالھاست که در ان
ـا بـرای زنـدگـی در واحـد   گرفتن مسکن خود ھستنـد و ی
ـامـیـن آب، بـرق و   مسکونی تحویل گرفته شده با دغدغه ت

ـنـکـه در  .  دریافت سند مواجه ھستند  ـان ای ـی ـاب این کارگران ب
شان در مجموعه شرکت واحـد    ھا و سایرھمکاران   حال حاضر آن 

ـتـصـادی،   ـیـل مشـکـالت اق اتوبوسرانی تھران و حومه بـه دل
انـد،    ھمچون سایر كارگران كشور از تامین مسکن عاجـز شـده 

متاسفانه مدیریت شرکت تااین لحظه پاسـخ روشـنـی  : افزودند 
 .به این خواسته کارگران نداده است 

 
شرایط استثماری کارکنان قراردادی اداره 

 راه نقده
شھریورسولدوز خبر، با وجود گذشت بیـش از  ٥ به گزارش  

ـان قـراردادی اداره راه و  ٩٢  ماه از سال  ٦   ، برخی از کارکن
ـافـت   شھرسازی شھرستان نقده ھنوز حقوق ناچیز خـود را دری

این درحالی است که ادعا شده است تـعـدادی از  .  نکرده اند  
ـاعـادالنـه   ـا شـرایـطـی ن ھمین کارکنان بدون عقد قرارداد و ب

ــنــد   ــت ــن  .  مشــغــول خــدمــت در ایــن اداره ھس بــراســاس ای
ـیـسـت  :" گزارش،یکی از ھمین کارکنان میگوید   ھیچ بعید ن

که به خاطر رسانه ای شدن این خبر ھـمـه ی مـا را اخـراج  
تا حرف از حقوق میزنیم تھدید بـه  :  وی می افزاید  ." کنند  

پول ما آنقدر کم است که اگر سـر ھـر مـاه  .  اخراج میشویم  
ھم پرداخت کنند کفاف زندگی مان را نمیدھد چه برسـد بـه  

 ." ماه ھم عقب افتاده باشد  ٦ اینکه  
 

 معرفی مراکز کار
 

ای نان بر فراز  جوانان گلوگاه برای لقمه
 دھند ھا جان می دكل

بندی شناختـه    شاید برای بسیاری از مردم ایران شغل دكل 
ویژه در مـازنـدران ایـن    شده نباشد ولی در شھرھای شمالی به 
ـار  .  كار تنھا شغل ممكن برای جوانان اسـت  شـغـلـی كـه بسـی

پرمخاطره و بدون امنیت اسـت و عـالوه بـر نـداشـتـن درآمـد  
ـانـكـاران ھـم   مناسب احتمال پرداخت نشدن دستمزد ازطرف پیم

ھمچنین ھیچ نھادی از این قشر كم درآمـد  .  بسیار زیاد است 
ـا    گلوگاه شرقی . كند   حمایت نمی  ترین منطقه استان مازنـدران ب

در چـنـد سـال اخـیـر تـعـداد كشـتـه  .  چند ھزار جمعیت است 
شدگان این شغل پر خطر فقط در شھر كـوچـك گـلـوگـاه بـه  

ـتـه آمـار مـجـروحـان و از كـار  .   نفر رسـیـد ١٣٠ بیش از   ـب ال
ـلـه    مـھـم .  افتادگان در این شغل بیش از این اسـت  تـریـن مسـئ

ـا   شاغالن این حرفه نداشتن بیمه و خدمات اجتماعی اسـت ت
نشینی الاقل مخـارج درمـان و زنـدگـی خـود را    بعد از خانه 
شنـویـم كـه ایـن    ھاست كه ھر از گاھی می   سال .  تامین كنند 

شـایـد تـعـداد  .  اسكلت فلزی جان جوان دیـگـری را گـرفـت 
ـاشـد ولـی   جانباختگان و مجروحان این حرفه قابل شـمـارش ب

ـقـص عضـو كـارگـران    ھرگز زنـدگـی  ـیـل ن ھـایـی كـه بـه دل
ـابـل مـحـاسـبـه    دكل  بندی دچار تزلزل و آسـیـب شـده اسـت ق

تواند این مشكـالت    رسد كه ھیچ چیز نمی   به نظر می . نیست 
چند سالی است كه شـركـت تـوزیـع  .  و مسائل را عوض كند 

ــوانــنـد ذره  ـت ــد كــه ب ــر ســعــی كــردن ــی ای از درد    بـرق و تـوان
ـنـوز ھـم بـه    خانواده  ھای داغدار را كم كنند ولی این طـرح ھ

ـازگـی از  .  نتیجه نرسیده است  حتی فیلم جـدیـدی كـه بـه ت
ـان گـلـوگـاه سـاخـتـه شـد ھـم   زندگی دكل بندان در شھرسـت
. نتوانست عمق این مشكالت و این حرفه را به تصویر بكـشـد 

ـا    اكثر دانش  ـاشـی خـود را ب ـق ـیـن ن آموزان این منطقه نـخـسـت
كنند گویی كه عشق به ایـن اسـكـلـت    كشیدن دكل آغاز می 

ھای این شھـر مـثـل عشـق بـه    فلزی در ناخودآگاه ھمه بچه 
ـنـجـا،  .  پرواز، عشق به وطن و عشـق بـه مـادر وجـود دارد  ای

ھای فلز، سرگرمی ھمه دكل بندان    ساخت ماكت دكل با تكه 
ھـای ایـن مـنـطـقـه    در وقت بیكاری است كه در بیشتر خـانـه 

ـزی را بـه    آویزان است و ھمیشگی برای خانواده  ھایی كه عزی
از این رو ھـرگـز مشـقـت  .  اند   ھا از دست داده   واسطه این دكل 
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ھا محو نخـواھـد    این شغل پر خطر و سختی آن از ذھن خانواده 
ـایـد  .  شد  حال باید پرسید چرا این مسائل وجـود دارد؟ چـرا ب

جوانان این شھر به دلیل مسائل اقتصادی و نداشتن درآمد بـه  
ـیـن   این حرفه روی بیاورند؟ بسیار قابل تامل است وقتی در ب

ـا    ھـا دیـده مـی   التحصیالن دانشـگـاه   این كارگران فارغ  شـونـد ی
دانشجویانی كه وقت استراحت و تعطیالت برای تامین ھزینـه  

ـاسـخ ایـن سـوال .  روند   بندی می   دانشگاه به دكل  ـایـد    پ ھـا را ب
و البته سوالی دیگر ھم ھست، اینـكـه  . مسئوالن استان بدھند 

ـا    ای تربیت نمی   چرا برای این شغل افرادی حرفه  شونـد كـه ب
ـنـد و ھـم    حرفه  ای شدن، ھم كمتـر خـطـر آنـھـا را تـھـدیـد ك

 شھریور ٩ -تھران امروز :منبع . اشتغالزایی شده باشد 
 

 اخبار بین المللی 
 

تظاھرات ھزاران کشاورز در  -کلمبیا 
 اعتراض به شرایط بد اقتصادی

ـایـی در   ـی ـب دھھا ھزار نفر از کشـاورزان و دامـداران کـلـم
ـتـصـادی، واردات مـحـصـوالت ارزان   اعتراض به شرایط بد اق
ـیـن بـرای   قیمت از کشورھای اروپایی و آمـریـکـا و ھـمـچـن
دریافت کمک دولتی در بوگوتا پایتخت و دیگر شـھـرھـای  

ـیـس درگـیـر شـدنـد  ـل ـابـر  .  این کشور تظاھرات کرده و با پ ـن ب
  ٨٠ گزارشھا، این تظاھرات تاکنون باعث زخمی شدن حداقـل  

ـنـدگـان شـده اسـت  . پلیس و تعداد نامشخصی از تـظـاھـرکـن
آنھا کشـاورزان را فـرامـوش کـرده  : " یکی از آنھا می گوید 

ـنـدگـان  .  اند  ـیـد کـن رییس جمھور گفت که فقط در قبال تـول
ـیـد  .  قھوه تعھد دارد  ـال کشـاورزان، تـول او ھیچ تعھدی در قب

ـنـی   ـب کنندگان سیب زمینی و تولید کنندگان محصـوالت ل
ـتـل عـام مـی  .  ندارد  آنھا دارند کشاورزان را در ھـمـه جـا ق
ـنـد . کنند  ـفـت مـی کـن حـاال نـوبـت  .  آنھا با ھمه چیز مخـال

 ھـزار تـن از  ٢٠٠ ھمزمان، بیش از  ." ماست که متحد شویم 
ـاعـث   روستاییان و کامیون داران با بستن راھھا و زدن چـادر ب
متوقف شدن و یا کند شدن تردد خودروھا در برخـی از جـاده  

پلیس کلمبیا از دستگیری یک صـد  . ھای این کشور شدند 
 .نفر در این رابطه خبر داده است 

 
  کارگر٥٠٠اعتصاب نامحدود  -بحرین 

 اوت  ٢٤ روز شنبه   GULF DAILY NEWSبه گزارش  
ــور ٢ (  در   AWAL GULF کــارگـر شـرکــت  ٥٠٠ )   شـھـری

ـزایـش     یکی   اعتراض به خودکشی  از ھـمـکـارانشـان، بـرای اف
دستمزد و بھبود شرایط کمپ و کیفیت غـذا دسـت از کـار  

ـال    چند روز پیش یکی .  کشیدند  ـپ از کـارگـران اھـل کشـور ن
ــه خــودکشــی  ــد و جــان مـی   دسـت ب ــزن ــرد   مــی کــارگــران  .  ســپ

گویند این کارگر بشدت بیمار بوده و درخواست مرخصـی    می 
مدیریت از اعـطـا مـرخصـی بـه او خـودداری    کند، ولی   می 
ـان    این کارگران که از کشور .  کند   می  ھای نپال، ھند، پاکست

ـز    گویند دستمزد   و بنگالدش ھستند، می  ـاچـی ھایشان بشدت ن
ـتـه اسـت ٦ -٥ است و ظرف   ـاف ـی ـزایـش ن آنـھـا  .   سال اخـیـر اف

  ٩ -٨  نفر مناسب اسـت  ٤ -٣ که برای    ھایی   گویند در اتاق   می 
میکنند و کیفیت غذایی که به آنھا داده مـیـشـود    نفر زندگی 

کارگران اعالم کرده اند کـه مصـمـم  .  بشدت نامرغوب است 
ھستند تا دستیابی به مطالباتشان بـه اعـتـراض خـود ادامـه  

 .دھند 
 

ھا ھزار نفر در اعتراض به  صد -فیلیپین 
 فساد دولتی دست به تظاھرات زدند

ـبـه    بـه گـزارش خـبـرگـزاری    ٤ (  اوت  ٢٦ ھـا روز دوشـن

صدھا ھزار نفر در اعـتـراض بـه فسـاد و اخـتـالس  )  شھریور 
این اعتـراض کـه از  .  مقامات دولتی دست به تظاھرات زدند 

چند روز پیش توسط کاربران فیسبوک و تویتر فراخوان داده  
ـقـول فـراخـوان   شده بود، با استقبال بینظیر مردم مواجه شد و ب

ـتـخـت  ٤٠٠ دھندگان    ھزار نفر را به پارک ریزال در مانیل پای
ـتـی و  .  این کشور کشاند  سو  استفاده مقامـات از امـوال دول

مـوضـوعـی اسـت کـه از    استفاده آن برای مصارف شخصی  
مدتھا پیش مورد اعتراض مردمی که از فقر و فالکت رنـج  

بدنبال این حرکت اعتراضـی وسـیـع، و بـرای  . میبرند، ھست 
پیشگیری از اعتراضات وسیعتر، رئیس جمھور قول داده اسـت  

 .که به موضوع اختالس در اسرع وقت رسیدگی بکند 
 
اعتصاب کارکنان مرکز تماس  -کره 

  خدمات عمومی
ـبـه   KOREA HERALDبه گزارش     ٢٨ روز چـھـار شـن

 کارمند مرکز تـمـاس خـدمـات  ١٥٠ حدود  )   شھریور ٦ (اوت  
شھر سئول، پایتخت این کشـور دسـت بـه اعـتـصـاب    عمومی 

 ھـزار وون  ١٠٠  درصد افزایش دستمزد و  ٤ آنھا خواھان  . زدند 
ـنـگـامـی صـورت  .  پاداش مرخصی ھستند  این اعـتـصـاب ھ

ـان بـه   گرفت که مذاکره بین نمایندگان کارگران و کارفرمای
ـا   ـقـط ب ـان ف  درصـد اضـافـه  ١.٦ نتیجه نرسید و کارفـرمـای

این کـارگـران  .   ھزار وون پاداش موافقت کردند ٣٠ دستمزد و  
شان پاسخ مثبت نگـیـرد    اعالم کرده اند که چنانچه مطالبات 
 .دست به اعتصاب سراسری خواھند زد 

اعالم حمایت کارگران  -جمھوری فیجی 
 ھند از کارگران فیجی

ـیـجـی   بگزارش رادیو استرلیا اتحادیه کارگران شکر در ف
اعالم کرده است کـه ھـر لـحـظـه مـمـکـن اسـت دسـت بـه  

ـزایـش  .  اعتصاب بزند  ـبـود شـرایـط کـار و اف خواست آنھا بـھ
ـان  .  ھا است   دستمزد  بدنبال مناقشـات کـارگـران و کـارفـرمـای

ـانـچـه ایـن   شرکت شکر فیجی اعـالم کـرده اسـت کـه چـن
کارگران اعتصاب بکنند، کارگران ھندی را وارد میکننـد و  

ـنـد  ـاده مـیـکـن ھـمـزمـان  .  از آن کارگران بعنوان جایگزین استف
دولت برای حمایت از شرکت تولید شکر، ارتش را به منطـقـه  

ـیـن .   اعزام کرده است  ـلـی    پراوین ختکار معاون اتحادیـه ب ـل الـم
ـنـد قـرار دارد   ـتـر آن در ھ کارگـران مـواد غـذایـی کـه دف

گوید، کارگران در ھند در حـمـایـت از کـارگـران شـکـر    می 
ـا جـلـو   ـیـم ت فیجی تظاھرات کرده اند و  مـا مصـمـم ھسـت

ـنـدی بـرای پـر کـردن جـای کـارگـران   استخدام کارگران ھ
ـتـه شـود  ـیـجـی، گـرف کشـور کـوچـک  .  اعتصاب کننده ف
ـانـوس آرام و در   ـی ـلـومـتـری  ٢٠٠٠ فیجی در جنوب اق  کـی

 ھـزار  ٩٠٠ جمعیت این کشور حـدود  .  نوزیلند واقع شده است 
 .نفر است 
 

موفقیت چشمگیر کارگران،  -ترکیه 
 اعتصاب نتیجه داد

ـارچـه و  ١٢ بدنبال اعتصاب متحد   ـیـد پ  ھزار کارگر تـول
ــوشــاک کــه از روز   آغــاز شــد،  )   مــرداد ٢٤ (  اوت  ١٥ پ

 روز اعتصاب، مطالبـات خـود  ٩ کارگران موفق شدند پس از  
  ١٥ این کارگران با خواسـت  .  را به کارفرمایان تحمیل بکنند 

ـاداش مـعـادل   ـافـت پ  مـاد  ٤ درصد افزایش دسـتـمـزد و دری
ـات  .  دستمزد دست به اعتصـاب زده بـودنـد  ـق بـر اسـاس تـواف

 سـال  ٣  جدید که بـمـدت    بدست آمده در قرارداد دسته جمعی 
ـان  ٩ اعتبار دارد و نتیجه   ـارچـه آن  روز اعتصاب متحد و یکـپ

ـان   بود، کارگران موفق شدند مطالبات زیر را بـه کـارفـرمـای
 سـال  ١  درصد از مـاه  ٥ : افزایش دستمزد  -١ . تحمیل بکنند 

  ١  درصـد از مـاه  ٣ ،  ٢٠١٣  سال  ٢  درصد از ماه  ٣ ،  ٢٠١٣ 
 درصد از مـاه  ٣ ،  ٢٠١٤  سال  ٤  درصد از ماه  ٤ ،  ٢٠١٤ سال  

ھمچنیـن در  .  ٢٠١٥  سال  ٢  درصد از ماه  ٤  و  ٢٠١٥  سال  ١ 
ـاالتـر از رشـد   ـانـچـه نـرخ تـورم ب قرار داد آمده است که چـن

ھا باید مطابق نرخ رشد تورم، افزایـش    ھا باشد، دستمزد   دستمزد 
ـانـه   -٢ .  پیدا بکند  ـی  روز دسـتـمـزد  ١٢٠ مـعـادل  :  پاداش سال

ـانـه کـارگـران    خواھد بود، این در حالی  ـی  است که پاداش سال
ـازه  .   روز دستمزد بود ٧٢ فقط معادل   پاداش برای کـارگـران ت

 روز بـرای سـال دوم و  ١٠٨  روز برای سال اول،  ٩٦ استخدام،  
: اضـافـه کـاری  -٣ .  روز خواھد بود ١٢٠ از سال سوم معادل  

ـتـه   ـف   ١٠٠ دستمزد بابت اضافه کاری در روزھای کـاری ھ
ـابـت  ٢٠٠ درصد، بابت روزھای تعطیل آخر ھفته    درصـد و ب

 درصد  ٣٠٠  (BANK HOLIDAYS)    روزھای تعطیل رسمی 
ھمچنین چنانچه از کارگری خواسـتـه شـود در  .  خواھد بود 

ـتـوانـد از یـک   روز تعطیل آخر ھفته کار بکند، بجای آن می
ـاده بـکـنـد   روز تعطیلی  ـف کـار    -٤ .   در روزھـای کـاری اسـت

ـیـچـگـونـه  :  قراردادی  ـان حـق نـدارنـد ھ از این پس کارفرمـای
 .کارگر قراردادی یا موقت استخدام بکنند 
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