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ـر بـه مـمـالـک  "  سفر مـیـمـنـت اث
شیخ دیپلـمـات یـا ھـمـان  "*  امریغ 

حسن کلید سـاز، پـایـانـی داشـت  
مانند یک فیلم بالیوودی، فـقـط  

در  !  یک درخت چنار کـم داشـت 
ــان یــک   ــدی " پـای ــم ھــن ــل ــه  "  فــی ب

فاصلـه یـک سـوت کشـیـدن از  
ـرت   یک دنیای کذایی به بیرون پ
ـرامـون   ـی میشوید و با واقعیت تلخ پ
مواجه میشوید و این چه احسـاس  
سرخوردگی وحشتناکی در انسـان  

رسانه ھـای جـھـان  .  ایجاد میکند 
ــد روز ســفــر   ــن چــن کــه در ای
ـرسـیـدنـد کـه   نیویورک ھزار بار پ
آیا ایران بمب ھسته ای مـیـسـازد  
ـیـدنـد   یا خیر و از شیخ جـواب شـن

، یکبار ھم به خود اجازه ندادنـد  ! نه 
به روحانی  یـادآور شـونـد جـنـاب  

ھمین االن که شـمـا در  "  پرزیدنت " 
ـرداریـد   نیویورک تشریف دارید خـب
ــن   ــد؟ ای ــد نــفــر اعــدام شــدن ــن چ

ھـمـه  "   ژورنالیستھای قلم به مزد " 
منتظـر بـودنـد یـک گـوشـه ای  
ـیـاورد و   ـر ب حسن، حسـیـن را گـی
ـنـد  . یک خوش و بشی با ھم بکن

دیدار منتفی نشد  بلکـه سـنـاریـو  
ـر کـرد و   ـی داستان یک کـم تـغـی

ــاریـخــی "  بـه آخـر سـفــر  "  لـحـظــه ت
خانم ھنرپیشه جوانـی  .  موکول شد 

شاه و کـاله کـرد  )  باران کوثری ( 
ـیـس   و رفت فرودگاه به استقبال رئ
ـم   ـم نـمـیـدان جمھور بنفش و این خان
میداند که این حکومـت در سـی  
و چھار سال گذشته بـا وحشـتـی  
ـفـش   ـن که حاکم کرده جیـغـھـای ب

موقعیت عمومی سـیـاسـی مصـر  
ـقـل تـوجـه ھـمـه   امروز در مركز ث
فعاالن سـیـاسـی، چـه در طـیـف  
ـرار   چپ و چه در طیف راسـت ق

ــون نــفــر در  .  دارد  ــی ــل ــا مــی دھــھ
ــوان   ــه حــكــومــت اخ اعــتــراض ب
المسلین مـحـمـد مـرسـی شـركـت  
كردند و ارتش كه ھوا را پس دیـده  

ـر " بود، دخـالـت كـرد و   ایـن  "  رھـب
ـنـكـه   اعتراضات شد كه قبل از ای
ـرك   خود اعتراضات مرسی را به ت
صندلـی صـدارت و یـكـه تـازی  
اسالمی وادار كند، ارتش با كودتا  
پیش دستی كرد و خـواسـت خـود  
را قھرمان سرنگونـی مـرسـی جـا  

از آن زمان تا كنون ھمچنیـن  .  بزند 

ـیـز تـحـت عـنـوان   ـر را ن ھزاران نف
اعتراضـات مـردم،  "  رھبری " ھمین  

ــل عــام كــرده كــه در چشــم   ــت ق
بسیاری از ناظران سیاسی و خـود  

در  .  جامعه ھم مشمئز كننده اسـت 
ـرداخـتـن   این نوشته من نه قصـد پ
به كل حوادث مصر را دارم و نـه  

ـبـش  .  وقت و تـوان آن را  امـا جـن
كارگری یك بازیگر بسیار مھـم و  
ـراضـات بـوده  و   اصلی ایـن اعـت
ـرخـوردھـایـی كـه بـه   نگاھی به ب
ــش كــارگــری مــی شــود و   جــنــب
واكنشھایی كه جنبش كارگری از  
خود نشان داده است، شاید كمكـی  
به درك موقعیت امـروز وضـعـیـت  

 .سیاسی مصر بكند 

جنبش كارگری مصـر كـه در  
بحبوحه اعتراض و انقالبی كه بـه  
ـتـھـی   سرنگونی حسنی مبارك من
شد، ھم فعاالنه شركت كرد و ھـم  
بصورت وسیعی خـود را سـازمـان  

ــش در  .  داد  ــب ــن ــن ج در ادامــه، ای
اعتراضات معروف به جنبش تمـرد  
ـره ھـم   و جمع آوری امضـا و غـی
ـرد و در   ــه شــركـــت كــ ــعـــاالن ف
ـراضـاتـی كـه بـه سـرنـگـونـی   اعت
مرسی منتھی شد، بسـیـار فـعـال  

ـبـش  " شاید این حكـم كـه  .  بود  جـن
كارگری در انقالب مصـر شـركـت  

ـر بـاشـد  "  كرد  به این صورت درستت
ـیـن   كه خالد علی، یكـی از فـعـال
شناخته شده جنبش كارگری مـی  

ــد  ــالب  : " گــوی ــارگــران انــق   ٢٥ ك
 را شروع نكردند چرا  ٢٠١١ ژانویه  

ـنـد  امـا  .  كه تشكلی از خود نداشت
ـریـن گـام  ھـای ایـن    یكی از مھمت

 نگاھی به جنبش كارگری مصر
 ناصر اصغری 

ـیـدنـی در   یک بحث جالب و شـن
ـر   ـتـه، خـرده عـرایـض اخـی این ھـف
ربیعی وزیر کار دولت روحانی در  

 شھریور در سالـن اجـتـمـاعـات  ٢٢ 
ــانــداری اســت  ــت ــه  .  اس نــویــد او ب

ــی،   ــران ــن ســخــن کــارگــران در ای
ـر و امـیـد " پیشنھاد دولـت   ـی " تـدب

ــی بــر   جـمــھــوری اســالمــی مــبــن
" شیک سازی عناوین کارگـری " 

او در این سخنرانی از قـول  .  است 
ــد  ـــگـــوی ـــی مــی ــان ـــای  »:  روح آق

جمھوری پیـشـنـھـاد داده تـا    رییس 
ـم و اسـم کـارھـا را   ـی مطالعه کن
شیک کنیم تـا تـمـایـل بـه کـار  

ـر شـود  او در  ." .  شـیــک بــیـشــت
ادامـه  "  مشـعـشـع " توضیح این ایده  
کارشناسـان بـازار  :" داده و میگوید 

ـیـس جـمـھـور دربـاره   کار ایـده رئ
مشاغل موجود در جامعه و نـظـر  
افراد درباره شغل را درسـت مـی  
دانند چرا که در یـکـی دو دھـه  
گذشته گرایش شـدیـدی بـه بـاال  

رفتن سطح سواد در بین افـراد بـا  
ـر، بـا   ھدف تصدی مشـاغـل بـھـت

ـر  " پرستیژتر و به اصطالح   دھـان پ
ایجـاد شـده و مـی تـوان  "  کن تر 

ـفـاق   ـریـب بـه ات ـریـت ق گفت اکـث
کارجویان از پذیرش مشاغل سـاده  
ـیـز   ـیـاز کشـور ن که اتفاقا مورد ن
ــراس دارنــد و در ذھــن   اســت، ھ
بیشتر آنان این سئوال شـکـل مـی  
ـیـن   گیرد که چرا مـن بـایـد چـن

 ".شغلی را داشته باشم؟ 
تا ھمین جا روشـن اسـت کـه  

شیک سازی عناوین  " پشت بحث  
ــه ای در کــار  "  کـار  ــوطــئ چــه ت
اینھا تصور میکنند کـه از  .  است 

 "عناوین کارگری"شیک سازی 
 شھال دانشفر 

 ٣            صفحه  

 ٦             صفحه  

چالش کارگران با دولت و 
 کارفرماھا پایانی ندارد

 نسان نودینیان 

 اخبار کارگری
 ٨          صفحه  

 ٧ صفحه  

 ٥            صفحه  

 ھیاھوی سفر میمنت بخش
  برای تاراج زندگی مردم

 یاشار سھندی 
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موازین 
 محاکمات

 
ـر   اصل در کلیه محاکـمـات ب

 . برائت متھم است 
ــدور از   ــایــد ب مــحــاکــمــات ب
تــحــریــک و پــیــشــداوری و در  
ـرگـزار شـود  . شرایط مـنـصـفـانـه ب

محل محاکمه، قاضی و ھـیـات  
ـیـن   منصفه بایـد بـه نـحـوی تـعـی
ــن   ــن شــرایـط تـامــی ــد کــه ای شـون

 . گردد 
متھم و وکـیـل او حـق دارنـد  
ـیـه ادلـه و   قبل از محاکمه از کل
مدارک و شھود دادسـتـان، و یـا  
طرف شاکی، مطلع شوند و آنـھـا  

 . را بازبینی کنند 
 

حکـم ھـر دادگـاھـی حـداقـل  
یکبار قابل فرجام خواھی تـوسـط  
ــی و یـا ھـر دو   مـتـھـم، دادسـتـان

 . سوی دعاوی حقوقی است 
ــه   مــمــنــوعــیــت دامــن زدن ب
پیشـداوری عـمـومـی نسـبـت بـه  
ـر در آن   محاکمات و افراد درگـی
مادام که محاکمه خاتمه نیـافـتـه  

 . است 
ممنوعیت محاکمه افـراد در  
شـرایـط و مـحـیـطــی کـه فشــار  
افـکـار عـمـومــی امـکــان یــک  
محاکمه بیطرفانه را سـلـب و یـا  

 . خدشه دار کرده باشد 
شھادت پلیس در مـحـاکـمـات  
ارزشی معادل شھادت سایر شھـود  

 . دارد 
قاضی و دادگاه بایـد کـامـال  
ـقـل   از روند بازپرسی و تحقیق مست

ـروسـه  .  باشـنـد  صـحـت قـانـونـی پ
تحقیق بایـد تـوسـط قضـات ویـژه  
ـرار   ـیـد ق ای مورد نـظـارت و تـائ

 . بگیرد 
ـیـن جـزایـی تـعـدی و   در قوان
تجاوز به جسـم و آسـایـش روحـی  
انسان ھا، خشونت علیه کودکـان،  
ــان، جــرائــم   ــه زن ــی ــت عــل خشــون

علیه زنان، جرائم ناشـی  "  ناموسی " 
ـفــرت گـروھـی و   از تـعـصــب و ن
جرائم توام بـا اعـمـال خشـونـت و  
ارعاب باید جرائم بسیار سـنـگـیـن  
تری در قیاس با تعدی به حـقـوق  
ملکی و اموال اعم از خصـوصـی  
ــد  ــی مــحــســوب گــردن . و دولــت

ــی و   ــام ــق ــای انــت ــازات ھ ــج م
باصطالح عبرت آموزانـه بـایـد بـا  
مجازات ھای معطوف به اصـالح  
مجرم و مصون داشتن جـامـعـه از  

 . وقوع مجدد جرم جایگزین شود 
  

 حقوق متھمین و مجرمین 
ــقــط   ــرم ف ــدون اعــالم ج   ٢٤ ب

. ساعت اجازه بازداشت وجـود دارد 
این بازداشتگاه موقت نباید زنـدان  
ـروی   ـی باشد، بلکه بخشی از مقر ن
انتـظـامـی اسـت کـه تسـھـیـالت  

 . متعارف را دارد 
قبل از دستگیری باید حـقـوق  

 . فرد بازداشتی به اطالع او برسد 
 

ھرکس حق فراخوانـدن وکـیـل  
ـری و   ـرای دسـتـگـی و یا شاھـد ب

ھـرکـس  .  بازجـویـی خـود را دارد 
ـر تـا یـکـسـاعـت   حق دارد حداکـث
ـنـی بـا   ـف پس از بازداشت دو بار تل
وکیل و نـزدیـکـان خـویـش و یـا  
ھرکس که صالح میدانـد تـمـاس  

 . بگیرد 
ـبـل از   ـتـظـامـی ق مامـوران ان
اعالم جرم حق نـدارنـد بـدون اجـازه  
ـنـد،   فرد از او انگشت نگاری کـن
عکس بگیرند و یا آزمایش ھـای  
ـــکــــی و تســــت ھــــای   ـــزش پ

 . کروموزومی بعمل بیاورند 
ـری بـایـد   بـه مـجـرد دسـتـگـی
بستگان درجه یک بـازداشـتـی و  
یا ھرکس که خود او تعیین کـنـد  

 . از بازداشت وی مطلع شوند 
ــجــه، ارعــاب،   ــوع شــکـن ھـر ن
تحقیر و اعمـال فشـار فـکـری و  
روانی بر افراد بازداشتی، متھمیـن  
و محکومین مطلقا ممـنـوع اسـت  
ــایــی   ــه آن جــرم جـن ــادرت ب و مــب

 . محسوب میشود 
ـراف بـا تـھـدیـد و   کسب اعـت

 . تطمیع ممنوع است 
مقاومت غیر خشونت آمیز در  
ــر   ــگــیــری، تــالش غــی ــت بــرابــر دس
خشونت آمیز برای فرار از زندان و  
ــه   ــگــیــری ب ــاب از دســت ــن یـا اجــت

 .خودی خود جرم نیست 
نیروھای انتظامی بدون کسب  
اجازه از خود فرد و یـا از مـرجـع  
قضایی صـاحـب صـالحـیـت حـق  
استنطاق و بازرسی شھروندان و یـا  
ورود به اماکن خصوصی آنـھـا را  

 . ندارند 
استقالل پـزشـکـی قـانـونـی و  
ـــصـــصـــی و   ـــخ ـــای ت ـــادھ ـــھ ن
البراتوارھـای فـنـی و عـلـمـی و  
ــه بــررســی   ــف ــزشــکــی کــه وظــی پ
ـرعـھـده   مدارک عینـی جـرم را ب
ـیـس و مـراجـع   ـل ـرنـد، از پ مـیـگـی

این نھـادھـا بـایـد تـابـع  .  انتظامی 
 . دادگستری باشند 

ــافــت و بــررســی   مــرجــع دری
ـیـس بـایـد مـرجـعـی   شکایت از پل
ـروھــای   ـی ــیـس و ن ـل ـقـل از پ مسـت

ـقـات  .  انتظامی باشد  ـی نتایـج تـحـق
ـنـا بـه اطـالع   این مرجع بـایـد عـل

 . عموم برسد 
ـرونـده ھـا و اطـالعـات   کل پ
نیروھای انتظـامـی در مـورد ھـر  
فرد باید به سھولت برای او قـابـل  

 . دسترسی و مطالعه باشد 
ناظر بودن قوانین کار و امـور  
ــھــداشــت   ــمــاعــی و رفــاه و ب اجــت
ــرایــط زیســت و   ــر ش عــمــومــی ب

 . فعالیت اقتصادی زندانیان 
ـر عـھـده   اداره زنـدانـھـا بـایـد ب
ـیـس و   ـل ـقـل از پ نـھـادھـای مسـت
نیروھای انتظامـی و تـحـت نـظـر  

 . مستقیم دادگستری قرار گیرد 
ـتـخـب   ھیات ھای بازرسی من
مردم حـق دارنـد بـه تشـخـیـص و  
انتخاب خود ولو بدون اطالع قبلـی  
ــد و بـازرســی   از زنـدان ھـا بـازدی

 . نمایند 
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 3 ٢٨٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

انقالب زمانـی بـود كـه كـارگـران  
ــار   ــن ــدان شــدنــد و در ك ــی وارد م
ـیـك،   مطالبات سیاسی و دمـكـرات
مطالبات اقتصادی و اجـتـمـاعـی  

ـیـن  ."  را نیز مطرح كـردنـد  ـن جـول ب
(Joel Beinin)   ھم كه شاید مـا

در خارج از مصـر بـا نـوشـتـن و  
ـیـق و گـام بـگـام   دنبال كـردن دق
تحركات جنبش كارگری بـه زبـان  
انگلیسی را مـدیـون كـارھـای او  
ھستیم، می گـویـد كـه كـارگـران  
ــه   ھـم در اوایـل انــقـالب مصـر، ن
ـلـكـه بـه عـنـوان   بعنوان كارگـر، ب
احاد منفرد جامعه شركت كـردنـد،  
ـنـد   اما به مرور زمان كـه تـوانسـت
خود را سازمـان بـدھـنـد، بـعـنـوان  
ــردنــد و كــمــر   ــركــت ك ــر ش كــارگ
ــارك را   ــی مــب حــكــومــت حســن

فقط در چنـد روز آخـر  .  شكستند 
حكومت مبـارك، كـارگـران دسـت  

ــه حــدود   ــم  ٦٠ ب ــتــصــاب مــھ  اع
كارگری زدند كه مبارك و دور و  
ـقـالب   بری ھایش حساب عـمـق ان

 .دستشان آمد 
ـبـل   جنبش كارگـری مصـر، ق

 ژانویه تشـكـلـی بـه  ٢٥ از انقالب  
ـنـھـا  .  آنصورت از خـود نـداشـت  ت

جریانی كـه بـه نـام كـارگـران در  
ــون  " مصـر وجـود داشـت،   فـدراسـی

" اتـحـادیـه ھـای كـارگـری مصـر 
(EFUF)   ١٩٥٧ بود كه در سال  

ــازوی   تـأسـیـس شـد و در واقـع ب
كارگری رژیم مـبـارك بـود و در  
سركوب جنبش كارگری مستقیمـا  

ـیـایـی  . دخالت داشت  این نھاد ماف
ـیـمـه   به دالئلی از جمله گره زدن ب
ــگــی و غــیــره   ــازنشــســت ھــای ب

خود به این نھـاد،  "  عضو " كارگران  
ـرای بسـیـاری از   ـرك آن ب شرط ت
ـیـچـیـده كـرده   كارگران را بسیـار پ

ـیـل ایـن نـھـاد  .  است  به ھمـیـن دل
مافیـایـی در تـمـام دوره بـعـد از  
ـفـوذ بـوده   مبارك ھـم بسـیـار بـا ن

 . است 
ـنـار   تنھا نھاد كـارگـری در ك
ــركــوب،   ــای ســیــاه س ــی ایــن مــاف

ـرای  " نھادی بود بـه نـام   مـركـز ب
اتحادیه ھای كارگری و خـدمـات  

 Centre for Trade)" كارگران 
Un ion  an d Worker s 

Services(CTUWS))   كـه در

 توسط كمال عـبـاس و  ١٩٩٠ سال  
تعدادی دیگر از فعالین كارگـری  

كمال عباس كـه یـك  .  تأسیس شد 
ـراض   فعال كارگری است در اعـت

شـركـت آھـن و  "  ھزار كـارگـر  ١٩ 
ــوالد  ــال  "  ف ــوان مصــر، در س حــل
ــن  ١٩٨٩  ــه ای ــت كــرد ك  شــرك

ــا ســركــوب    ھــزار  ١٠ اعـتــراض ب
ـیـس ضـدشـورش مـواجـه شـد  . پل

كمال عباس دستگیر، شكـنـجـه و  
. به دنبال آن از كار خود اخراج شد 

ـیـن   او و تعـدادی دیـگـر از فـعـال
كارگری مركز فـوق را تـأسـیـس  
ـردنـــد كـــه ھـــدفـــش ایـــجـــاد   كــ

. ھـای آزاد كـارگـری بـود   تشكـل 
ـری  " نھادی مثـل   ـیـگـی ـتـه پ ـی كـم

گرچـه  ". ھای آزاد كارگری   تشكل 
اعتراض كارگـری در مصـر دوره  
مـبـارك ھـم مـثـل ھـر حـكـومـت  
سركوبگر دیگری تحمل نمی شـد  

ھـای    و تالش برای ایجـاد تشـكـل 
ـرو   كارگری با سـركـوب تـمـام روب

 تـا  ١٩٩٨ می شد، اما از سـال  
ــارك، كـارگــران مصــر   سـقـوط مـب

 اعتصاب، تحصـن  ٤٠٠٠ دست به  
یـكـی  .  و اعتراض كارگری زدنـد 

ــراضــات   ــت ــدركــاران اع از دســت ان
كه بـه  )  نه جنبش كارگری ( مصر  

ـتـه   سقوط مبارك منتھی شد، گـف
ـقـالب شـركـت  " بود   كارگران در ان

نكردند و سھـمـی در سـرنـگـونـی  
ـیـن ایـن  ."  مبارك نداشتند  ـن جـول ب

جـایـگـاه  " حرف ایشان را ناشی از  
او مـی دانـد، چـرا كـه  "  طبقاتی 

ـبـش كـارگـری و   نمی خواھد جـن
ـبـش در زنـده   اعتراضات ایـن جـن
ـراضـات را   نگه داشتن آتـش اعـت

او در ادامـه مـی گـویـد  .  ببینـد 
ــان  "  وزنـه ســیـاســی كــارگـران چـن

بزرگ و عمـده بـود كـه روسـای  
ـری از   ــ ـی ـــوگــ ـل ـرای جــ ــ ـــش ب ارت
ـر اوضـاع   ـیـشـت ـیـزه شـدن ب رادیكال
ـیـشـنـھـاد اسـتـعـفـا بـه   سیاسی، پ

 ."حسنی مبارك دادند 
ـبـش كــارگـری مصـر ھــم   جـن
ھمچنانكه انتظار می رفت، بـعـد  

ھـای    از انقالب رو آمـد و تشـكـل 
كارگری مـثـل قـارچ در عـرض  
. چند روز ھمه جا سر بلند كـردنـد 

 مـركـز  ٦  CTUWSدر این دوره  

در جاھای مختلف ایجاد كرد كـه  
فعاالنه در متشكل كردن كارگـران  
ــات و اعــتــراضــات   ــصــاب و اعــت

ــركــت كــرده انــد  ــری ش   ٣ .  كــارگ
ھـای    فدراسیون كـارگـری بـه نـام 

ــحــادیـه ھــای آزاد  "  ــون ات فـدراســی
ــارگــری مصــر  ،  (EFITU)"  ك

ـیـك مصـر "  " كنـگـره كـار دمـكـرات
(EDLC)   ـم  " و ــ ـره دائ ـــگــ ـن كــ

 (PCAW)"  كارگران اسكندریـه 
ایجاد شده كـه ھـر كـدام چـنـدیـن  
اتحادیه و تشكل كـارگـری را در  

ـــد  ــازمـــان داده ان ــود س ـــن  .  خ ای
ھـا و صـدھـا اتـحـادیـه،    فدارسیون 

نھاد و تشـكـل كـارگـری بـعـد از  
ــارك بــا   ــی مــب ــگــونــی حســن ســرن
شركت فعاالنه كـارگـران تشـكـیـل  

 . شدند 
 

كارگران مصر بعد از 
 انقالب

ــا   ــن ب ـی ــمـســل گـرچــه اخــوان ال
ــه   ـتـی را ب ـتـخـابـات قــدرت دول ان
دست گرفت، اما جول بنیـن مـی  
گـویـد كـه ایـن جـریـان اسـالمـی  
تاریخا دارای كمتریـن پـایـگـاھـی  
توده ای در میان كارگران صنـایـع  

در  .  و خدمات در مصر بوده اسـت 
دوره حكومت كوتاه این باند سـیـاه  
اسالمی، وضعیت و شرایط كار و  
زیست كارگران ھـمـچـنـان بسـیـار  

فعالین سیاسـی و  . نامناسب ماند 
تحلیلگران بر این باورند كـه ھـیـچ  
ــات   ـب مـطـالــبـه مــھـمـی از مـطــال

برخـود  .  كارگران برآورده نشده است 
ـر از   دولت مرسی سـركـوبـگـرانـه ت

 . دوره مبارك بود 
بدنبال سقوط مبارك، در دوره  

ـنـگـھـای    حكومت ژنرال  ـی ـت ھا، مـی
اتحادیه ھـای كـارگـری مـمـنـوع  

  ٢٠١٢  مارس  ٢٣ روز  .  اعالم شد 
دولت عصام شرف قـانـون مـمـنـوع  
ــحــصــن   ــات و ت ــصــاب كــردن اعــت
. كارگری را تأیید و تصویب كـرد 

خاطی از این قانـون بـا یـك سـال  
ـیـون   ـل زندان و جریمه نقدی نیم مـی
ــد  ــد مصــر روبــرو مــی ش ــون . پ

حكومت اخـوانـی ھـا ھـم از ھـر  
ابـزاری بــرای دور زدن كــارگــران  

ـم ھـم مـثـل  .  استفاده كرد  این رژی

ــه   ــارك در بــرخــورد ب رژیــم مــب
اعتراضات كـارگـری سـعـی كـرد  
ـتـصـادی   ـبـات اق ظاھرا بـه مـطـال
ــه   ــد، امــا ب ــن ــران تــوجــه ك كــارگ
ــاســی آنــھــا بــی   ــی ــبــات س مــطــال

ـم سـعـی  .  اعتنایی كرد  ھر دو رژی
ـنـدگـان و تشـكـل  ھـای    كردند نمای

ـبـار   كارگران را دور زده و بی اعـت
و درست به ھمین دلیـل ھـم  . كنند 

ـرده بـاال، در    ھمه تشكل  ھای نام ب
ــمـرد و   جـمـع آوری امضــاھـای ت
سازماندھی اعتراضات كـارگـری  

ـبـال  .  فعاالنه شركت داشته انـد  بـدن
التیماتوم ارتش به مـرسـی در روز  

 EDLCو   EFITU ژوئیه،  ١ 
فراخوان اعتصاب عمـومـی دادنـد  
ـره   كه به دالئل محلی بودن و غـی

 .به آن صورت مادیت پیدا نكرد 
ـر   گـرچـه، ھـمـچـنـانـكـه بـاالت
اشاره شد، اعتراضات كارگری بـا  
مشكل امنیتی روبرو مـی شـد و  
ـنـه   ایجـاد تشـكـل كـارگـری ھـزی
باالئی داشت، در یك دھه قبـل از  
ـیـون   ـل سرنگونی مـبـارك، سـه مـی

ــصــاب و  ٣٤٠٠ كــارگــر در    اعــت
. اعتراض كارگری شركـت كـردنـد 

حتی با وجود محـلـی و مـحـدود  
بودن امكانات، نھادھای كارگـری  

ــل   ــث در   EDLCو   EFITUم
ـیـش از  ٢٠١١ سال    این نـھـادھـا ب

ــصــاب  ١٤٠٠   اعــتــراض و اعــت
در سـال  .  كارگری سازمـان دادنـد 

 چنین اعتراضـاتـی  ١٩٦٩ ،  ٢٠١٢ 
  ٢٠١٣ و در سه مـاھـه اول سـال  

یــك  .   رســیـد ٢٤٠٠ ایـن رقــم بـه  
چنین اعتراضاتی مھـر نـامشـروع  
ـم مـبـارك و   بودن را بر ھر دو رژی

 .مرسی زدند 
ــی بــرای   ــون ــان ــالــشــھــای ق ت
رسیدگی به مشـكـالت كـارگـران  
ـتـی ھـم   از جانب سیاستمداران دول
با كارشكنی اخوانی ھا و ژنرالـھـا  

بـعـد از سـقـوط  .  روبرو شده اسـت 
مبارك، یكی از استادان دانشـكـده  
حقوق دانشگاه قاھره به نام احـمـد  

كـه   (El-Borai)حسن البراعی  
رشته تـخـصـص وی قـانـون كـار  
است به وزارت كار انتخاب شـد و  
ـتـخـاب بـه ھـمــراه   ــن ان بـعـد از ای
ــش   ــه جــنــب ــك ب نــھــادھــای نــزدی
ــا و   ــه ھ ــادی ــح ــارگــری و ات ك
ــس   ــأســی ــازه ت ــھــای ت ــون فــدارســی
كارگری پیش نویس مصـوبـه ای  

آزادی اتحادیه ھـای  " تحت عنوان  
را تنظیـم كـرد كـه حـق  "  كارگری 

كامل به متشكل شـدن آزادانـه و  
وی  .  مستقل به كارگران می داد 

به وزارت كار دستور داده بـود كـه  
ـبـت   چنین اتحادیه ھایی را بـه ث
. برسانند و به آنھا رسمیت بـدھـنـد 

البراعی اعالم كرده بود كه تـعـھـد  
ــن   ــھـای بــی ــون ــوانسـی ــه كــن مصـر ب
ـــه   ـــه ب ـل ـــی و از جـــمــ ـل ــ ـل ـــمــ ال

این كشور را   ILOكنوانسیونھای  
را   ETUFملزم می كرد انحصار  

بر جنبش كارگری را كـه تـوسـط  
ـر   قوانین ملی تضمین می شـد زی

ـرالـھـا  .  پا بگذارد  اما نه پارلمان ژن
  ٢٠١٢ در مصر از ژانویه تا ژوئن  

كه مملو از اخوانی ھا بـود و نـه  
حكومت مرسی تـن بـه تصـویـب  

 .چنین پیش نویسی نمی داد 
ـبـی   ھاشم سالم در مقالـه جـال
به حمله سازمـان یـافـتـه بـا زبـان  
تحقیر كردن اعتراضـات كـارگـری  
توسط دولت، رسانه ھای رسـمـی  
ـقـه حـاكـم،   ـیـت سـیـاسـی طـب و ال
درست از ھمان اولین روزھای بعـد  
از سرنـگـونـی حـكـومـت مـبـارك  

ـراضـات  .  پرداخـتـه اسـت  ایـن اعـت
ـتـی   امروزه از جانـب آنـھـا بـا حـال

ـرای مـنـافـع  " منفی   اعتراضات ب
نـامـیـده  )  ھـای فشـار   گروه " ( خود 

می شوند كـه بـه قـول خـودشـان  
دستاوردھای انقالب را نابود می  " 

ــد  ــن ــعــد از ســقــوط  ٣ ".  كــن  روز ب
ـروھـای  " مبارك،   ـی شورای عالی ن

ـیـه   SCAF" مسلح مصر  ـیـان در ب
ــاره   ــی  "  از  ٥ شــم ــأثــیــر مــنــف ت

ـتـصـاد  ـر اق " اعتراضات كارگری ب
گفت و از كـارگـران خـواسـت كـه  
ــه   ـنـد شـرایـط عـادی ب ـن كـمـك ك

چنـد روز  .  زندگی روزمره برگردد 
ـیـه   ـیـان بعد از آن بیانیه، ارتش در ب

را  "  ھای فشـار   گروه "ای مطالبات  
ـیـمـاتـوم   غیرقانونی اعالم كرد و الت
داد كه با تحریك كنندگان برخـورد  

ـقـول  .  قانونی خواھد كرد  چرا كه ب
ـیـت  " خودش   از شـھـرونـدان و امـن

  ١  از صفحه   نگاھی به جنبش كارگری مصر
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در روز  ".  جامعه دفـاع مـی كـرد 
ـیـه    SCAF  ٥ بعد از صدور بیان

سخنگوی اخوان المسلمـیـن از آن  
بیانیه حمایت كرد و بـه اصـطـالح  

. را محكوم كـرد "  ھای فشار   گروه " 
ـنـد   رسانه ھای جیره خوار نیز نوشت

ـــه   ـراضـــات و  " ك ــ ـت ــ ـــه اع ادام
اعتصابات دستاوردھای انقالب را  

 ".نابود می كنند 
باالتر اشاره كردم كه بسـیـاری  
ــی   از نـھــادھـای كــارگـری مــحـل
ھستند و چندان با ھماھنگـی بـا  

این به نـوعـی  .  ھم كار نمی كنند 
قـابـل درك ھـم ھسـت؛ چـرا كــه  
ــد   ــن دھــه ســركــوب شــدی ــدی ــن چ
اعتراضات كارگری و حسـاسـیـت  
ــای   ــھ ــان ــن و ســازم ــالــی ــع ــه ف ب
كارگری، یك شبه جـای خـود را  
ـیـابـی   به ھـمـاھـنـگـی و سـازمـان
ــكــرت   ــی و كــن درســت و حســاب

منتـھـا ھـمـیـن عـدم  .  نخواھد داد 
ھماھنگی كامل الزم سـیـاسـی و  
سازمانی بین نھادھا و اعتصابـات  
ـر   كارگری در ایـن دوره، راه را ب

خـودمـحـوری  " تحقیر آنھا با كلمه  
از طـرف  "  گروه فشار "و  " كوته بین 

ــاز   ــای جــیــره خــوار ب ــه ھ رســان
 .گذاشته است 

ــران امــا   تــا آن زمــان، كــارگ
ھمچنان به اعتراضات خود ادامـه  

یكی از فعالیـن  .  داده و می دھند 

كارگری به نـام عـابـدیـن، كـه از  
اسـت   EFITUاعضای رھبـری  

به روزنامه ایندیپندنت مصـر مـی  
ــد  ــه و  : " گـوی ــگـران اعـمــال ســركـوب

ارعاب تحت ھیچ رژیمـی دیـگـر  
علی فتوح، یكی  ."  كارآیی ندارند 

از كارگران عضو اتحادیه حمـل و  
این لـحـن روزگـار  : "گوید   نقل می 

لـحـن  .  سپری شـده مـبـارك اسـت 
تھدید، ارعاب و سركـوب بـعـد از  

ـری  ٢٥ انقالب   ـی  ژانویه، دیگر تـأث
ـتــیـجــه  ."  نـدارد  روزنـامــه االھــرام ن
گیرد كه بسیاری بـا ارزیـابـی    می 

ـیـن   ـنـد كـه چـن علی فتوح موافق
ـنـی، فـقـط بـاعـث   ـی لحن و قـوان
ـبـات   اعتراضات بیشتری و عدم ث

 . خواھد شد 
 

جنبش كارگری مصر بعد 
از سرنگونی اخوان 

 المسلمین
ــھــادھــا و   ــردم كــه ن اشــاره ك
سازمانھای كارگری فـعـاالنـه در  
ـیـه حـكـومـت   ـر عـل ـراضـات ب اعت
مرسـی و سـازمـان دادن شـرایـط  
ـنـد و ایـن   سقوط وی شركت داشت
ـفـوذی در   باند سیاه، مسـلـمـانـان ن

گـرچـه  .  جنبش كارگری نـداشـت 
نھادھای كارگری از عـزل كـردن  
مــرســی تــوســط ارتــش حــمــایــت  
كردند، امـا اعـالم كـردنـد كـه از  

ــت   ــود دس ــات خ ــالــب ــط طــرح م
 . نخواھند كشید 

ـیـن   كمال ابوعطا كـه از فـعـال
شناخته شده جنـبـش كـارگـری و  

ــن رئــیـس   ـی ــه   EFITUاول ــود ب ب
ـم مـرسـی بـه   دنبال سرنگونی رژی
ـرگـزیـده   وزارت كار دولت جـدیـد ب

ــد .  شــد  ــیــن مــی گــوی ــن : جــول ب
انتخاب ابوعـطـا نشـان از قـدرت  " 

كارگران در جامعه و انقالب مصر  
جنبش كـارگـری امـیـدوار  ."  است 

ـتـصـاب چـیـزی   بود كه با ایـن ان
امـا  .  نصیـب كـارگـران ھـم بشـود 

ـران  .  چنین نشد  او گرچـه از رھـب
ـبـش كـارگـری   شناخـتـه شـده جـن
ــا از اعضــای   مصــر اســت، ام
رھبری حزب ناصریسـت الـكـرامـه  
ــتــصــابــات   ــا اع ھــم ھســت كــه ب

از  .  كارگری میانه خوشـی نـدارد 
نظر این حزب اقتصاد مصـر بـایـد  
آنقدر خوب بشود كه بر مبنای آن  
ـرود و   دستمزد كارگران نیـز بـاال ب

 .ھمه از این طریق سھمی ببرند 
ـتـه بـود كـه   كمال ابوعطا گـف
ــش نـویــس الیـحــه   ـی وزارت وی پ

" آزادی اتحادیـه ھـای كـارگـری " 
البراعی را در دسـتـور دارد و در  
ـرد  . اسرع وقت به مجلس خواھـد ب

ـتـه بـود كـه   او ھنگام انتصاب گف
ـیـش پـای وی بـه   كار ضروری پ
تصویب رساندن پیش نویس الیحـه  

این الیحـه امـا فـعـال  .  فوق است 
. ھمچنان بی صاحب مانـده اسـت 

او ھمچنین اعـالم كـرده بـود كـه  
ــاره افــزایــش   ــانــون جــدیــدی درب ق

 پـونـد  ١٥٠٠٠ حداقل دستمزد بـه  
 ژوئیه اعالم خـواھـد  ٢١ مصر روز  

ـیـن   كرد كه در این مـورد ھـم چـن
 . نشده است 

ـتـصـاب   بعد از یـك مـاه از ان
ابوعطا به وزارت كار، دولت جدیـد  
اعتصاب كارگران كارخانـه فـوالد  
سوئز را كه دست به اعتصاب زده  

ــركــوب كــرد  ــودنــد س ارتــش بــه  .  ب
اعتراض كـارگـران شـركـت فـوالد  

 اوت حمله كـرد  ١٢ سوئز در تاریخ  
ـر  ٢ و    نفر از كارگـران را دسـتـگـی
ـیـس در ھـمـیـن  . كرد  ـل مأمـوران پ

 نفر دیگر را  ٤  اوت  ٣٠ رابطه روز  
ـران كـارگـران  .  دستگیر كردنـد  رھـب

معترض گفته انـد كـه از آن روز  
به بعد پلیس آنھا را زیر نـظـر دارد  

 نفر از كارگران را تـا بـحـال  ١٥ و  
ـــد  ـرده ان ــ ـراج ك ــ ـران  .  اخ ــ ـــارگ ك

اعتصابی چندین بـار از ابـوعـطـا  
خواسته اند كـه از آنـھـا حـمـایـت  
كند؛ اما درخواستشان بدون جـواب  

ـنـھـا  .  مانده است  كمال ابوعطا نه ت
ــطــور   ــكــه ب ــكــرد، بــل اعـتــراضــی ن
ضمنی موافـق ایـن سـركـوب ھـم  

وی بعد از بركناری مـرسـی  .  بود 
كارگران كـه قـھـرمـان  : " اعالم كرد 

ـنـون   اعتصاب و اعتراض بودند، اك
ـیـد   وقت آن است كه قـھـرمـان تـول

ــد  ــاســی مــی  ."  بشــون نــاظــران ســی
ـیـد از   گویند كه او با انتـظـار تـول
كـارگـران، از اعـتـصـاب شـكـنـان  
ــد  ـن ـنـده دفـاع مـی ك ـن ـیـد ك . تـول

EFITU   ـتـه نیز به دنبال این گـف
: ابوعطا بیانیه ای صادر كـرد كـه 

ــن ســالح  "  ــت ــن گــذاش ــی قصــد زم
بـا   PCAW."  اعتصاب را نـدارد 

ـیـه ای بـه حـمـایـت   ـیـان انتـشـار ب
ابوعطا از عدم اعتـراض كـارگـران  

ــد از  .  اعــتــراض كــرده اســت  ــع ب
سركوب كارگران فـوالد سـوئـز در  
ــران   ــوعــطــا، كــارگ ــت اب دســت دول
ـیـمـاتـوم   ـت ـفـی ال ـل بخشھـای مـخـت

فاطمه رمضـان  .  اعتصاب داده اند 
ـره   كه یكی از اعضای ھیأت مـدی

EFITU   ــه ای ــت ــوش اســت در ن
رسما گفتـه كـه دولـت كـودتـا از  
ـر   دولت مرسی به كارگران نزدیـكـت

 .نیست 
آنچه كه درباره كمـال ابـوعـطـا  
ـبـش   باید گفت، این اسـت كـه جـن
كارگری یك لوال دا سیلـوا و یـك  
ـرون   ـی لخ والسای دیگری از خود ب

ــه مــن  .  داده اســت  ــوشــت ــن ن در ای
قصد وارد شدن به این موضـوع را  

 .ندارم، اما جای تعمق دارد 
 ٢٠١٣  سپتامبر  ٣٠ 
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. بسیاری از زنان را درآورده اسـت 
قبـل  "  دختران باکره " نمیدانم میداند  

از اعدام وقتی مورد تـجـاوز واقـع  
میشدند جیغھای بنفش ایشـان در  
چھار دیواری اوین حبس مانده، و  
ـفـش خـود یـکـی از   ـن این شیـخ ب
ــن نــظــام   ــلــی ای ــره ھــای اص مــھ

ـم  .  جنایتکار بوده است  من نـمـیـدان
ایشان وقتی نقش یک معتـاد یـا  
ـنـگ   ـره ت یک زن گرفتار در دای
محدودیتھای اجتماعی را بـازی  
میکند چقدر این نقش ھا را بـاور  
ـم   دارد؟ بھرحال بگذریم و بـگـذاری

ــعــا " ایشـان   از نــیــروی  "  واقـعــا واق
مـوضـوع  !  انتظامی تشـکـر کـنـد 

اصلی بـحـث مـا چـیـز دیـگـری  
 .  است 

چنین شایعه ساختنـد کـه بـا  
سـخـنـان  " دیدار اوباما و روحانی و  

ھـمـه چـیـز  "  دیگر با لحـن دیـگـر 
ــخــصــوص   درســت خــواھــد شــد، ب

ـرخـواھـد گشـت  ـبـالن  .  ارزانی ب ـل ب
ــد زد، دریــاچــه   ــن چــھــچــه خــواھ
ـر آب مـیـشـود، آسـمـان   ارومیـه پ
تھران آبی خواھد شـد، تـحـریـمـھـا  
برداشته خواھد شـد، کـار فـراوان  
خواھد بود، دستمزد کسی عـقـب  
نخواھد افتاد، کودکان ھمگی به  
ـرس   مدرسه میروند، دارو در دسـت

كـاله  "  ھمگان خواھد بود و بـایـد  
ـم  ـرداری !" خود را به احترام از سـر ب

ـیـالز در روز اول    این را سـعـیـد ل
ــه   ــاز ب ــد س ــی ــن کــل ســفــر حس

ـیـان کـرد  ایشـان در  .  نیوریوک ب
ــف   ــعــری ــال خــودش ت مــورد امــث

ـــه ای داده   ـــان ـــا  :"  صـــادق م
ـفـکـر  (  روشنفكران  البته واژه روشـن

ـیـش از حـد زیـادی   برای ایشان ب
درد و مفھوم مشتركـی بـا  !)  است 

بنابر ایـن دیـگـر  "  توده مردم نداریم 
ـر چـیـزی   ـیـشـت الزم نیـسـت مـا ب

این جماعت اما  با فـریـب  !  بگویم 
ـر درد مــردم مــی   کـاری شـان ب

ایشـان تـاکـیـد مـیـکـنـد  .  افزایند 
و  !)  واقعـا ( مشکل دارو حل شده  

بین بیست تا بیست و پنـج درصـد  
ـلـف   بر قدرت خـریـد اقشـار مـخـت

!) واقعـا واقـعـا (  افزوده شده است  
ــتــگــو بــا ســایــت   ایشــان در گــف

در  :"  حکومتی فرارو بیـان داشـت 
ھـای    المللی ما دسـتـاور   عرصه بین 

ــه  ــی داشــت ــرخــی از    خــوب ــم و ب ای
ــحــریــم  ــه    ت ــمــل ــھــم از ج ــای م ھ

نفت و گـاز    ھای كشتیرانی،    تحریم 
برداشـتـه شـده اسـت و ایـن بـدان  
ـیـمـت   معناسـت كـه كـاالھـا بـا ق

 «. كمتری وارد كشور خواھد شـد 
توان انتـظـار    می »:  لیالز ادامه داد 

ھایی كـه تـا    داشت آثار رفع تحریم 
كنون اتفاق افتـاده از آذر مـاه بـه  
ــه   بــعــد خــود را نشــان داده و ب

ـیـمـت  ھـا    صورت نـامـحـسـوسـی ق
اگـر   »:  وی افـزود  «. كاھش یابـد 

این كاھش قیمت دالر كه در بـازار  
اتفاق افتاده است تداوم پیدا بكنـد،  

ھا در    شما شاھد افت شدید قیمت 
ـیـالز گـفـت  «. بازار خواھید بود  : ل

ھا ھنوز كاھش مـعـنـا   اگر قیمت »
دار نیافته است دلیل آن این اسـت  
كه به خاطر واردات این كاالھا بـا  

 تومانی یـك  ٣٦٠٠  و  ٣٥٠٠ دالر  
ـر    مقاومت غیر  ارادی و گریز ناپـذی

در بنكداران و واردكننـدگـان اسـت  
كه جلوی كاھش قیمت كاالھـا را  
ـلـی نـدارد   ـی در بازار بگیرند اما دل
كه از این به بعد بـا واردات كـاال  

ـیـمـت   با دالر ارزان  ھـا كـاھـش    تر، ق
به یاد داشته باشیـم کـه  ." (  نیابد 

ایشان یک ھفته قبلتر نوشته بـود  
که باید مـردم خـودشـان را آمـاده  
کنند که ریاضت اقتصادی بـایـد  
حتما اجرای شود و این عزم ملـی  

اشاره ایشـان  ).  ایرانیان را میطلبد  
به کاھش دالر  در ھفته گـذشـتـه  
ــر امــکــان   ــب ــوز خ ــن اســت کــه ھ
ــمـالــی دسـت دادن اوبـامــا و   احـت
روحانی مطرح شده بود و فـردای  
ـیـس کـل   روز کاھش قیمتـھـا، رئ
ــا قــاطــعــیــت   ــانــک مــرکــزی ب ب

ـیـمـت    تـومـان  ٢٩٠٠ فرمـودنـد ق
قیمت کف دالر باید باشـد و ایـن  
باعث شد دالر دوباره جھش داشته  

در مـقـابـل  .  باشد و ھمانجا بمانـد 
ـفـاقـات ایشـان بـه روزنـامـه   این ات
ـتـاده دالر   ـف ـی شرق گفته اتفـاقـی ن

ـیـت  ٣٢٠٠ باید در نرخ   ـب ـث  تومان ت
ـیـک  .  شود  ـت وباالخره لحظـه رمـان

ـر فـرا رسـیـد و   سفـر مـیـمـنـت اث
گفتگوی اوباما و روحانی شکـل  

اما شاھد بودیم که ھیـچ  .  گرفت 
ـیـن   چیز تکان نخورد، نه دالر پـای
ـلـکـه   آمد نه چـیـزی ارزان شـد ب
ــه زودی   ـر نــفـت وعــده داده ب وزی
قیمت جدید بنزین را اعالم خواھـد  

ـبـال تـاکـیـد  (کرد   ـر ق جـنـاب وزی
کرده بود که باید قیمت بنزین بـه  

ـری   ـرسـد ٣ لیـت ).  ھـزار تـومـان ب
یک بابای دیگر از جنس سـعـیـد  
لیالز به نام ھادی حق شـنـاس بـه  

ــه   ــت ــرق گــف ــامــه ش عــدم  "... روزن
ـرژی    افزایش قیمت حامـل  ھـای ان

در زمینه ایجاد اشتغال و درمـان،  
ــه  رو    دولـت بـا مشـکـل جـدی روب

روزنامه شرق از قـول  .   خواھد شد 
ــن   ــصــادی " ای ــاس اقــت " کــارشــن

در صـورتـی کـه در  :".. میگوید 
ھـای عـمـرانـی     نیز بودجه ٩٢ سال  

ـیـدا نـکـنـد و صـرف   تخصیـص پ
منظور ھـمـان  ( ھای جاری    ھزینه 

ـران اسـت  و  )  دستمزد حـقـوق بـگـی
ــه  ــاران ــاز ھــم رشــد    ی ھــا شــود، ب

ـفـی خـواھـد   اقتصادی کشور مـن
ـرخ   شد که معنـای آن افـزایـش ن

در عـیـن  .  تورم و بیـکـاری اسـت 
صــالح نــیـســت در    حـال اصـال بـه 

ــه  ــودج ــی ب ــوال ــال مــت ــای    دوس ھ
عمرانی تخصیص نیابد و متـوقـف  

این یـعـنـی ھـمـان ریـاضـت  "  شود 
ـبـال اشـاره   ـیـالز ق اقتصادی که ل
کرده بود بایـد بـه اجـرا گـذاشـتـه  

 . شود 
ــه   ــی ب ھـیـاھــوی سـفــر روحـان
ــجــاســت کــه   ــن نــیــویــورک در ای
ــت واقــعــی خــود را نشــان   مــاھــی

ـروز امـریـکـا  .  میدھـد  اگـر تـا دی
شیطان بـزرگ بـود اکـنـون بـایـد  

ـنـد کـه   ـبـاط  " ھمه منتظر بمان ارت
ــدار رودرو مــنـجــر   ــه دی ـفــنـی ب ـل ت

ـیـسـت  ".  میشود  بعد تازه مـعـلـوم ن
دیـوار بـی  "چقدر طول میکشد تا  

ـرود ٣٥ اعتمادی   ."  ساله از بیـن ب
ــن اســت کــه انــرژی   ــت ای ــیــق حـق
ھسته ای  نه برای شان نـان شـد  
نه آب،سرکوبھای بی امـان شـان  
ـراضـات پـایـان   باعث نشد که اعت
گیرد، ھاله نور احمـدی نـژاد جـز  

نتیجه ای  نـداد و  "  غارت ملی " 

یک اقتصاد نابـود شـده را روی  
چــاره ای  .  دسـت شــان گــذاشــت 

نمانده جز اینکه بـه دامـان رابـطـه  
برقرار کردن با شیطان بزرگ پنـاه  
ببرند تا شاید کسی را فریب دھد  

طبقه متوسـط مـدرن  "البته بجز  ( 
ـروژه  " شھری  ، که خود بخشی از پ

ــنــد چــرا کــه   ــکــاری ھســت فــریــب
عوامل این طبقه من درآوردی در  
ـم دارنـد و   ـی ـق این فریب نقش مست
ــش   ــه ایـن روزھــا نــق چـه مــاھــران

ـرای  )  خودشان را ایفا میکنند  و ب
نجات این حکومت مانند ھمیشـه  
ھیچ راھی نمانده جـز حـمـلـه بـه  
سطح معـیـشـت مـردم و فـالکـت  

 .   افزون تر 
 ھمانگونه کـه نـویسـنـده ایـن  
یادداشت قبال ھم اشاره کـرده بـود،  
ــدارک   جـمــھــوری اســالمــی در ت
ــدگــی مــردم   ــه زن ــد ب یـورش جــدی

تبلیغات از ایـن دسـت کـه  .  است 
بودجه عمرانی صرف بودجه جاری  
ـبـل از   ـیـغـات ق ـل میگردد مانند تب
ـارانـه اسـت  . اجرای طـرح حـذف ی

ـا گـرسـنـگـی دادن   ـنـد ب میـخـواھ
بیشتر به مردم، اقتصاد ورشکسـتـه  
ـنـد  . جمھوری اسالمی را نجات دھ

صحیح تر است گفتـه شـود مـانـع  
. سقوط  جمھوری اسالمی شوند  

حـداقـل  (  برقراری رابطه با امریکا  
تعامل بیـشـتـر  " و  )  ھیاھو بر سر آن 

و به زبان آوردن نام کشور  "  با غرب 
اسرائیل و نه رژیم اشغالـگـر قـدس  

که به گفته بی بی سی تـحـول  (  
ـازه  !)  بسیار مھمی است  دسیـسـه ت

ـنـھـا ھـمـه  .  این حکـومـت اسـت  ای
ـیـسـتـھـا را   ـاری مـا کــمـون ھـوشـی

ـنـکـه  .  میطلبد  اسیر شدن در دام ای
امریکا و جـمـھـوری اسـالمـی بـه  
ــد مــا را از   ــد رســی کـجــا خــواھــن
. صحنه اصلی نبرد دور مـیـسـازد 

ــه   ــکــه خــود ایــن مــوضــوع ب ــن ای
ـاحـھـای جـمـھـوری   اختالفـات جـن
ـز اسـت و   دامن میزنـد یـک چـی
ـاحـھـا بـر سـر ایـن   اینکه ھمه جـن
توافق دارند که ھزینه ورشکسـتـی  
سیاستھای جمھـوری اسـالمـی را  
در تمام زمینه ھـا از گـرده مـردم  
ـز دیـگـری   باید بیرون کشیـد، چـی
. است که بر سـر آن تـوافـق دارنـد 

اینھا چه با امـریـکـا و غـرب بـه  
ــد   ــرســنــد و چــه نــرســن تــوافــق ب
میخواھند ھمه ھزینـه غـارتـگـری  

ـپـردازنـد  ـنـه  . " ھایشان را مردم ب ـزی ھ
ـا  "  ھای عمرانی   ـنـد ب را مـیـخـواھ

ریاضت دادن بیشتر به مردم تامیـن  
امریکا و غرب ھم مـتـوجـه  .  کنند 

غرب و امـریـکـا در  .  این امر است 
حال حاضر ھیچ آلترناتیو دیـگـری  
. برای جمھـوری اسـالمـی نـدارنـد 

ـای   سقوط این حکومـت، جـغـرافـی
. سیاسی جھان را تغییر خواھـد داد 

ایشان از ھمین ھـراس دارنـد بـرای  
ـاسـتـی مـتـوسـل   ھمین به ھـر سـی
میشوند که زیر بال این حـکـومـت  

ـقـشـه  .  را بگیرند  ـایـد گـذاشـت ن نب
ھای ریاضت اقتصادی ایشـان بـه  

ـبـال  .  فعل در آید  ھمانگونـه کـه ق
. ھم تاکید شده فرصت کوتاه است 

فرصت شش ماھه روحـانـی بـرای  
ــطــه جــمــھــوری   حــل و فصــل راب
اسالمی با غـرب فـرصـتـی اسـت  
که این حکومت میطلبد تا بتـوانـد  
خودش را سازمان بدھد و زنـدگـی  
. مردم را به تباھی بیشتـر بـرسـانـد 

ـیـغ کـرد کـه   ـل ـب ـایـد ت به شـدت ب
ھیاھـوی رابـطـه امـریـکـا بـر سـر  

باید به تـوده مـردم نشـان  .  چیست 
داد این حکومت با این ھیاھـو بـه  
ـال فـرصـت خـریـدن اسـت کـه   دنب
ـنـدازد و   ـی سقوط خود را به عقب ب
ـادن ایـن امـر،   ـت ھـر روز عـقـب اف
فالکت و تباھی بیشتر برای تـوده  

ـــردارد  ـــران در ب خـــود  .  مـــردم ای
حکومت بارھـا اشـاره کـرده اسـت  

ــصــادی و  " کــه از   ــعــات اقــت تــب
طرحھایش واھمه دارد و  "  اجتماعی 

این اما فرصتی است در برابـر مـا  
ـیـسـتـھـا کـه اعـتـراضـات و   کمون
مبارزات مـردم را سـازمـان دھـی  
ــم بــرای  ســرنــگــونــی ایــن   ــی کــن

خـود حـکـومـت اذعـان  .  حکومت 
میکند که آماج حمله مردم اسـت  
و از ھــراس آن شــب و روزش را  
ـبـرش جـام   قاطی  کرده است و رھ

ایــن  .  زھــر را بــاال کشــیــده اســت 
حکومت از یـورش نـھـایـی مـردم  
میھراسد و از سـوی دیـگـرھـیـچ  
راھی ندارد جز اجـرای طـرحـھـای  

توده مردم نه خـود را  .  جنایتکارانه 
ـتـه انـد   سالھا به این حکومت گـف
ـتـخـاب   ـنـوز ان اما آلترناتیو ما را ھ

باید خود را در مـعـرض  .  نکرده اند 
انتخاب مردم گذاشت تا کـار ایـن  
ـقـالب تـمـام   حکومت را با یک ان

 .کرد 
 
این عنوان یک نوشتـه طـنـز    -* 

 از شاملواست 
 

 ھیاھوی سفر میمنت بخش
 برای تاراج زندگی مردم

 ١  از صفحه  
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این راه نیروی جوان کار و کارگـر  
بیکـاری کـه دانشـگـاه را تـمـام  
ـنـده ای   کرده و به امید داشتـن آی
وارد بازار کار میشود، با عنوانـی  

"  کارگری سـاده "ھمچون  " شیک " 
به کاری شاق و برده وار وادارنـد،  
ــان خــود را از   ــب ــری ــکــه گ ــل ــا ب ت
ـیـکـاری ای کـه در   سونـامـی ب

ـیـعـی در  .  پیش است رھا کنند  رب
این سـخـنـان بـا کـلـمـاتـی چـون  

ـره  "  مشاغل دھان پر کن تر "  و غـی
عمال توقعات رادیکال و انسـانـی  
ـرای   کارگران و کل جـامـعـه را ب
داشتن زنـدگـی ای انسـانـی بـه  

روشـن اسـت کـه  .  سخره میگیـرد 
پاسخ این خزعبـالت را کـارگـران  

 . با مبارزات ھر روزه شان میدھند 
دستمزد کارگـر چـنـدیـن بـار  
زیر خط فقر است، قیمت ھا بطـور  
نجومی افرایش یافتـه و ھـر روز  
ـر و   ـر مـیـشـود، فـق بیشتر و بیشـت
ـنـی مـطـلـق   فالکت و بـی تـامـی

اجتماعی بیداد میکند،  بیکاری  
ـبـدیـل   به یک پدیده اجتـمـاعـی ت
ـری   ـیـشـت شده ، ھر روز کارگران ب
از کار بیکار مـیـشـونـد و ھـیـچ  
ـیـکـار   ـرای کـارگـران ب تامینی ب
ـیـونـی   ـل وجود ندارد، جـمـعـیـت مـی
کارگران با معضل دسـتـمـزدھـای  
ـره و   پرداخت نشده روبرویند، و غـی
غیره و در برابر ھمه ایـن مصـائـب  
که گریبانگیـر کـارگـران و کـل  
ــن   ــاســخ ای جـامــعــه شــده اسـت، پ

شیک سـازی عـنـاویـن  " حضرات  
ـری  ـــول  .   اســـت "  کـــارگــ ـق ــ تـــا ب

خودشان تمایل به کـار کـارگـران  
این جنابـان بـا رنـدی  !  بیشتر شود 

آخوندی میخواھند کار برده وار و  
قرار داد سفید امضـا و دسـتـمـزد  
ــا شــیــک کــردن   مــعــوقــه را ب

ــن کــارگــری "  ــاوی ــه کــام  "  عــن ب
ـنـھـا  !  کارگران شیرین کننـد  بـه ای

ـیـد  کـارگـران  !  باید گـفـت خـودتـان
نشان داده انـد کـه حـقـوقشـان را  
ـتـه عـنـاویـن   ـف ـری میشنـاسـنـد و ف
ـلـکـه مـبـارزه   شیک نمـیـشـونـد ب
میکنند تا محیط و شرایـط کـار  
ـیـمـه و   و دستمزد و مسـکـن و ب

" شـیـک " بازنشستگی نـه فـقـط  
بلکه مدرن و قابل تحمل شود نـه  

 .  عناوین 
قبال نیز از این دست شـیـک  
کردن عنوان کار کارگـران را در  

ـم  ـفـت شـاھـد بـودی نـام  .  صنعـت ن
ـنـد تـا   کارگر را کارمند گـذاشـت
بتوانند صف کارگران را تکه پـاره  

با طـرح کـارمـنـد سـازی  .  کنند 
تعدادی از کارگران تالش کـردنـد  
ــارزه کــارگــران را کــه   صــف مــب
ــشــان قــراردادھــای دســتــه   خــواســت
ــاه شــدن دســت   جــمــعــی و کــوت
ـنـد  .  پیمانکاران بود شقه شقـه کـن

ــد ســازی   ــا کــارمــن ــن ب ــی ھـمــچــن
کاری کردند که ھـمـسـرنـوشـتـی  
آنھا  را بـا صـف کـل کـارگـران  

امروز ھم جنـاب  .   کمرنگ کنند 
ــن   ـی ـر کـارش چـن روحـانـی و وزی
ــالـھـایــی را در ســر   خـواب و خـی

 . میپرورانند 
ـنـسـت کـه یـک   واقـعـیـت ای
ــی اعــتــراض در   ــم عــرصــه دائ
جـامــعـه، اعـتــراضـات کـارگــری  

ـیـسـت کـه  .  است  از جمله روزی ن
در این کارخانه و آن کارخـانـه در  
این شـھـر و در آن شـھـر شـاھـد  
ــه   ــی اعــتــراضــات کــارگــران عــل
ــد کــردن   ــق ــکــاری و بــرای ن ــی ب
ـرداخـت نشـده شـان   دستمزدھای پ

ـیـن یـک عـرصـه  .  نباشیم  ھمچـن
ــارزه   مـھـم مـبـارزه کـارگـران، مـب
ــــش   ــــزای ــــت اف ــــواس ـرای خ ـــ ب
دستمزدھاست و بر سـر آن ھـزاران  
. کارگر طومار اعتراضی داده اند 

کارگران در بیانیه ھایشان از بیمه  
ـرای   بیکاری، تحصیـل رایـگـان ب
ــگــان ســخــن   ھــمــه، و درمــان رای

ـر و امـیـد   ـی میگویند، دولـت تـدب
ــه   جـمـھـوری اسـالمــی خـود را ب

" شـیـک سـازی " کری زده و از  
. عناوین کارگری سخن میگـویـد 

ـرنـامـه   این کم خرجترین طـرح و ب
ـرای   دولت جـمـھـوری اسـالمـی ب

 . کارگران است 
ـیـن خـزعـبـالتـی را   پاسخ چـن
ـر سـر   باید با مبارزه ای مـتـحـد ب
خواستھای روشنی چون یـا کـار  
ـیـکـاری   یا بیمه بیکاری، بیـمـه ب
مکفی برای ھمه جویندگان کـار  
و افزایش فوری دستمزدھا در حد  
ــی داد  ــان ــی انس ــدگ ــک زن . ی

ــردگــی تــن   ــران بــه ایــن ب کــارگ
 . .نمیدھند 
 

  ١  از صفحه   "عناوین کارگری"شیک سازی 

 ١٢٥ : اطالعیه شماره  
 

 ١١شاھرخ زمانی 
سال حکم زندان 

 دارد
 شـھـریـور  ١٦ صبـح روز  

شاھرخ زمانی عضو کمیتـه  
ــاد   ــج ــرای ای ــری ب ــی ــگ ــی پ
تشکلھـای کـارگـری و از  
چــھــره ھــای مــحــبــوب و  
شناختـه شـده کـارگـری از  
زندان رجایی شھر بـه زنـدان  
تبریز منتقل گردید تـا  بـه  

" تـوھـیـن بـه رھـبـری " اتھام  
. مورد محاکمه قرار گـیـرد 

در  این روز شاھرخ زمـانـی  
کـه در حضـور دو زنـدانـی  
دیـگــر مــحــاکـمــه مــیــشــد،  
ــات در   ــام ــھ ــن رد ات ضــم

:" دفاعیه خود اعـالم داشـت 
در شرایـطـی کـه کـارگـران  
ھیچ تشکل و ابزاری بـرای  
دفاع و احـقـاق حـقـوق خـود  

ــا   نـدارنـد حـکــومـت شـمــا ب
تعیین یک چھارم دستـمـزد  

در خـدمـت  " سطح فقر عمال 
زالوھای سـرمـایـه دار مـی  
باشد که با امـنـیـت ایـجـاد  
شده شـمـا بـه غـارت ھـای  
ھزاران میلیاردی دست مـی  
زنند که اگر روزنامه ھـای  
خودتان را مطالعه کنـیـد از  

ـلـیـارد تـا دزدی  ٣٠٠٠   مـی
 میلیاردی بیمه ،  ٧٠ علنی  

 ھزار میلیاردی بانـکـھـا  ١١ 
، نیروشیمی ، جزیره کـیـش  
و بنیاد شھید دلـیـل بـر ایـن  
مدعاست اما قـوه قضـایـیـه  
شما دو جـوان را بـه خـاطـر  

 ھزار تومان بـرای  ٧٠ دزدی  
معالجه مادر بیـمـارشـان بـه  
دار می آویـزد و در عـوض  
فردی به نام بابک زنجانی  
که خود را بسیجی و فـعـال  

اقتصادی مـی دانـد بـرای  
ــن  ١١٧  ــی ــام ــه ت ــس ــوس  م

اجتماعی یک چک مـی  
کشد شما خـر را ول کـرده  
اید پاالن را می چسـبـیـد و  
در خدمت ادامه سیستم بھره  
ــتــی   کشــی و غــارت مــول
میلیاردرھا ھستید کشور را  
با رتبه دھمی مـعـدن دنـیـا  
بھشت سرمایه داران و جھنـم  
کارگران و ندارھا کـرده ایـد  
ــی   ــن اوضــاع ــی ــن و در چ
طبیعی است که شماھا بـه  
عـنــوان دشــمــن مــحـرومــیــن  
علیه نمایـنـدگـان کـارگـران  
پرونده سازی کنید و آنھا را  
زندانی کنـیـد چـرا کـه از  
تشکل و آگاھـی کـارگـران  

 ."وحشت می کنید 
 

بنا بر حکم دادگاه رژیـم  

اسالمی در تبریز در تـاریـخ  
 شھریور،  شاھرخ زمانی  ١٦ 

عالوه بر حکم قبلی به اتھام  
 ماه   ٦ به  " توھین به رھبری " 

 .زندان محکوم شد 
 

ــی  در   ــان ــرخ زم ــاھ ش
 بـازداشـت  ٩٠ خردادماه سال  

و به خـاطـر مـبـارزاتـش در  
دفاع از حقوق کـارگـران بـه  

 سال زندان محکـوم شـد  ١١ 
و اکنون سه سال اسـت کـه  

شاھرخ  .  در زندان بسر میبرد 
قبال طی نامه ای اعتـراض  
خود را نسبت بـه بـازداشـت  

ــود و   ــکــم  ١١ خ ــال ح  س
زندانش و نیز به  فشارھـا و  
شکنـجـه ھـای درون زنـدان  
اعــالم داشــت و خــواســتــار  

 .  حمایتی جھانی گردید 
شاھرخ زمانی باید فـورا  

تــمــام کــارگــران  .  آزاد شــود 
زندانی و زندانیـان سـیـاسـی  

 .باید از زندان آزاد شوند 
 
 

ــرای آزادی   ــیــن ب کــمــپ
 کارگران زندانی 

 سپتامبر  ٢٨ ،  ٩٢  مھر  ٦ 
 ٢٠١٣ 
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چالش کارگران با 
دولت و کارفرماھا 

 پایانی ندارد
ــر ســر   ــا ب ــعــاد ایــن چــالشــھ اب
ــصــاب،   ــمــزدھــا، ازادی اعــت دســت
آزادی تشکل، نمایندگی کارگـران  
ـانـون   و مراجع تعیین تکلیـف در ق
کــار، ســاعــات و مــدت کــار،  
تعطیالت و مرخصی، شرایـط کـار  
ـیـمـه   زنان، امنیت شغلی و اخراج، ب
بیکاری، ایمنی و بھداشت محـیـط  
کار، پیمانھا و قراردادھـای دسـتـه  
ـنـوع از   جمعی و ده ھا عرصه مـت
رابطه کارگر با سرمایه به وسـعـت  
ـا دامـنـه   اعتراضات کا رگران و ب
وسیع تر شدن انطباق سود سرمـایـه  
ـان   داران در قبل کار مزدی در جری

 . است 
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــه   ــراردادھـای مــوقــت  " مسـال ق
ــکــی از  "  کــار  ــه ی ــز ب ــی ــود ن خ

ـتـه جـدی    ـب میـدانـھـای جـدل و ال
صدھا ھزار از کارگـران در مـحـل  
ــه ھــا و   ھــای کــار و کــارخــان
میلیونھا نفر از خـانـواده کـارگـری  

در ایـن رابـطـه  .  تبدیل شـده اسـت 
ارگانھای مملـکـتـی  "  گفتمانھای " 

ــ  آرام  ١ و کارفرماھا به منظور؛  
ــات کــارگــران   ــب ـ   ٢ کــردن مــطــال

ـاضـت   ـاسـت ری جاری کـردن  سـی
ــتــصــادی   ــردن  ٣ کشــی اق ــپ ــ  س ـ

ــی   ــه ب ــران ب ــت کــارگ ــوش ــرن س
ـ   ٤ سرانجامی تامـیـن شـغـل دائـم  

ـات   محروم کردن کارگران از امکان
ــل   ــک ــکــاری، بش ــی از بــی نــاش
سازمانیافته و در شـکـل مـزورانـه  
ــم شــدن   ــی ــل ــظــور  تس ــن ای بــه م

و بـی  "   وضع موجود "کارگران به  
ـانـه   اراده  کردن آنھا، بشکـل آگـاھ
ــش   ای طــرح ریــزی شــده و پــی

در شرایطی کـه یـکـی از  .  میرود 
کشمکش ھای اصـلـی کـارگـران  

ــای مــوقــت "  ــراردادھ ــد  " و  "  ق ــی ســف
ــا  "  امضــا  ــا دولــت و کــارفــرمــاھ ب
ـامـی  .  است  و در شرایطـیـکـه سـون

بیکاری میلیونی در راه اسـت  و  
ــع   ــوج وســی ــر م در حــال حــاض
ـان اسـت،   بیکارسازی ھا  در جـری
پیش کشیدن ترند ضـد کـارگـری  

 »کارفرماھا و دولت به این شیـوه 
به گزارش خبرنگار مھر، سـال ھـا  
ــار   ــازار ک اســت کــه دیــگــر در ب
کشور قراردادھا به صورت دائـم و  
مستمر منعقد نمی شود و بیش از  

 درصد کل قراردادھای کـاری  ٨٥ 

ـان بـه   بین کارگـران و کـارفـرمـای
ـقـه ای   صورت موقت و تقریبا سلی

با وجود اینکه در  .  بسته می شود 
ـاد قـراردادھـای   ـق قانون کار بر انـع
کاری در مشاغل با ماھیـت دائـم  
و مستمر تاکید شده است، اما این  

 سـال اسـت کـه  ٢٠ رویه بیش از  
برگشته و دیگر کارفرمایان جـرات  
بستن قـراردادھـای دائـم کـاری و  

ــولــیــت   ــرش مســئ ــه  ٣٠ پــذی  ســال
ـا   کارگران را ندارند و ایـن تـرس ت
حدی افزایش یافته که این روزھـا  
دیگر خـبـر از قـراردادھـای یـک  
ـز بـه گـوش   ـی ھفته ای و روزانه ن
می رسد که نشـان دادن وخـامـت  
ـازار   اوضاع قراردادھای کاری در ب

، بـه نـظـر مـن  «کار کشور اسـت 
ـاالیـی از   باید با ھوشیاری بسیار ب
ـیــک   ـاکـت ــخـاذ ت ھـمـفـکـری و ات
ــای   ــاد قــراردادھ ــق ــح و انــع ــی صــح
کاری توسط کارگران جـواب داده  

دولت و کارفـرمـاھـا تـحـت  .   شود 
جـرات بسـتـن قـرار  »عنوان اینکه  

ـیـسـت  بـر ایـن نـظـریـه   «داد دائم ن
ــد کــه  ــن ــت شــرایــط   »مــتــکــی ھس

ــروز   ــصــادی و ب نــابســامــان اقــت
ــن   ــراوان در تــامــی ــوســانــات ف ن
ـزایـش سـرسـام آور   ـقـدیــنـگـی، اف ن
ھزینه ھای تولید، واردات بی رویه  
سال ھای اخیر و ھمچنین تـحـریـم  
ـیـد   ھا باعث شده تا آنھا نتوانند تول
مناسبی را داشته باشنـد کـه ایـن  
ـیـروی   مسئله ھم بر روی جـذب ن
ـنـکـه   جدید تاثیر گذاشته و ھـم ای
ــی را دچــار   ــعــل ــراردادھــای ف ق

و این ادعـاھـا   .«مشکل می کند 
 »در شرایطی مطرح میشود کـه  

که کارگران می گویند با وخـیـم  
شدن اوضاع قراردادھـای کـاری و  
ـلـی، آنـھـا   ـنـده شـغ مبـھـم بـودن آی
امکان برنامه ریزی برای زنـدگـی  
خود را تا حد زیادی از دسـت داده  
اند و در بسیاری از مواقع مجـبـور  
ـا ریسـک ھـایـی را در   ھستند ت

ــد  ــرن ــذی ــپ ــب  .  زنــدگــی خــود ب اغــل
مشموالن قانون کاری کـه دارای  
ــای نــامــطــمــئــن کــاری   قــراردادھ
ھستند نسبت به آینده شغلـی خـود  
ــن مــوضــوع   ــگــرانــی دارنــد و ای ن
ـا   ـان را ب ھرگونه تصمیم گیـری آن

و در   .«مخاطره ھمراه مـی کـنـد 

ــان آمــار  ــن مــی ــد  ٨٥  »ای  درص
ـزان وخـامـت   «قراردادھا موقـت  مـی

زندگی و تامین معیشت میلیونھـا  
خانواده کارگران شاغل و بیکار را  

و این ادعاھا و  .  منعکس، میکند 
درصـد  ٨٥ ( آمارھای بردگی مزدی 

ـیـت  ) قرار داد موقت  تـحـت حـاکـم
ــده   ــظـامــی پــیـش کشـی دولـت و ن
میشود که میلیاردھا دالر تـوسـط  
ــظــام   ــم در ن ــان حــاک ــدســت کــارب

 .  جمھوری اسالمی دزدیده میشود 
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
ـــر   ـب ــ ـــی  »و خ ـاب ــ ـــد حس ب

ـزی   کارفرمایان واحدھای کـوره پ
ــارگــران   ــا ک ــن ب ــی قــرچــک ورام

ـان اسـت  «فصـلـی  حــدود  .  در جـری
 واحـد  ٣٠ ھزار کارگر فصلی در  

 پزخانه ھـای قـرچـک    فعال کوره 
 «قالب داری »ورامین که به کار  

انـد     مشـغـول بـوده  «خشت زنـی »یا  
پس از حدود شـش مـاه کـار، ھـم  
ـایـد   اکنون با اتمام نیمه گرم سال ب

گـاھـای    آمده بازگشت به سکـونـت 
ـای   ــھــ ــان ـت ــود در اسـ ــی خ اصــل
ـان،   ـلـوچسـت کردستان، سیستان و ب

ـنـوبـی و  در   «شـونـد   خراسـان ج
منـعـکـس  "  ایلنا " رسانه ھا از جمله  

عدم پرداخت دستمـزدھـا  .  شده است 
توسط کارفرماھا بـرای کـارگـران  

ـا اسـت  ایـن  .  کوره پزی امری اشن
ـا و   ـن ـل بد حسابی ھا که از زبان ای
خانه کارگریھا جاری شده مـربـوط  
به عدم پرداخت قراردادھای منعقـد  
. شده کارگران با کارفرماھـا اسـت 

ـانـه خـانـواده ھـای   استثمـار وحشـی
ـزد   ـان ـزی ھـا زب کارگری کـوره پ

  ٤ کارگران فصلـی در  .  ھمه است 
ــل  ٥ الــی   ــی  مــاھــی کــه بــه دل

گرمـای ھـوا و امـکـان خشـک  
ھـا، فـرصـت کـار در    شـدن خشـت 
ھا را دارند، مـجـبـورنـد    کوره پزخانه 

شـان دو بـرابـر    با تمام قوای خانواده 
ـا مـخـارج   حد معمول کار کننـد ت

شان را نیز تأمـیـن    ھای بیکاری   ماه 
ــد  ــن ــرای   .  کــن ــگــی ب ــســت بــارنش

ـزخـانـه ھـا   کارگران فصلی کوره پ
کـارگـران  .   از نا مـمـکـنـھـا اسـت 

ـیـش از   فصلی کوره پزخانه ھا با ب
ـنـد  . سی سال سابقه کار بیمه نیست

مصائب از این نوع محدودیتـھـا در  
زندگـی کـارگـران فصـلـی کـوره  

ـیـشـمـارنـد  یـکـی از  .  پزخانـه ھـا ب
ــراضــی کــارگــران   ــای اعــت ــھ ــت ســن
فصلی کوره پزخانه ھـا اتـکـا بـه  
اتحاد و مجمع عمومی در مـحـل  
ــوده   کـار و در مـحـل سـکـونـت ب

چاره کارگران فصلی کـوره  .  است 
ــاد و   ــح ــه ات ــه ھــا اتــکــا ب ــان پــزخ
. ھمبستگی و اراده جـمـعـی اسـت 

ــھــای   ــول ــمــزد و پ در آوردن دســت
پرداخت نشده از حلقوم کارفـرمـاھـا  
با اعتراض جـمـعـی امـکـان پـذیـر  

 .است 
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ـا امـنـی مـحـیـط کـار   ابعاد ن
ـان   ـقـه ای در جـری بشکل بی سـاب

ـایـت  . ( است  ـن گزارش زیـر پـرده ج
سازمانیافته دولت و کارفرماھا را  

ــد  ـزن ــار مــی ــه  .  کـن   ٥ مــرگ روزان
مـرگ  !  کارگر در حوادث شغـلـی 

 کـارگـر  ٢٠٠٠ ساالنه نزدیک به  
ــی  ــغــل ــوادث ش ــگــر  !   در ح نشــان

فرھنـگ ایـمـنـی مـفـت گـویـی  
مسئولین خانه کارگر و شوراھـای  

سـاعـات کـار  .  اسالمی کار اسـت 
ــزد و حــقــوق و   ــم ــاســب، دســت مــن

ایـمـنـی مـحـیـط  .  مزایای مکفـی 
ـاالتـریـن   کار، دسترسی و وجـود ب
ابزار و دسـتـگـاه ھـای مـدرن در  
محیط کار و شرکتھای پروژه ای  
ـاظـت و   و ساختمانسـازی ھـا، حـف
بھداشت و امکانات کـافـی بـرای  
ـاب و ذھـاب عـدم   استراحـت و ای
ــی خــود عــامــل و   ــت ــی فشــار امــن
ــجــاد   ــه ای در ای ــور پــای فــاکــت

 ). فرھنگ ایمنی است 
ـیـن   رئیس انجمن صنفی مسئول

ــه  ــت ــی و    کـمــی ھــای حــفــاظــت فــن
آمـار  :  بھداشت کار استان قم گفـت 

ـلـی بـه ضـعـف   باالی حوادث شـغ
ـاز   فرھنـگ ایـمـنـی در کشـور ب

ـا   «مـحـمـد گـلـوردی .  گردد   می  ب
 کـارگـر  ٥ اشاره به مرگ روزانـه  

ـا گـفـت  ـن : در حوادث شغلی به ایل
 را در تـعـداد روزھـای  ٥ اگر عدد  

ـار   ـیـم آمـار بسـی یکسال ضرب کـن
ـانـگـر    باالیی بدست می  ـی آید کـه ب

ـان  .  عمـق فـاجـعـه اسـت  ـی ـاب وی ب
ـلـی بـرای   اینکه عمده حوادث شـغ

دھـد    کارگران ساختمـانـی رخ مـی 
ـیـت  :  تصریح کـرد  ـال ـیـل فـع بـه دل

ــه  ــت ــی و    کـمــی ھــای حــفــاظــت فــن
ــاه  ــارگ ــار در ک ــھــداشــت ک ــای    ب ھ

صنعتی، آمار حـوادث شـغـلـی در  
ـیـن  .  تر است   این بخش پایین  ھمـچـن

خطر و آسیـب حـوادث شـغـلـی در  
صنایع نسبت به بـخـش سـاخـتـمـان  

وی با اشاره به ضعـف  . کمتر است 
فرھنگی مـردم ایـران در رعـایـت  

ـان کـرد  ـی ـنـی ب ــن  :  مسـائـل ایـم ای
ـانـونـی   ضعف فرھنگی الزامـات ق

ـا  .  دھـد   را ھـم پـوشـش مـی  اگـر ب
وجود چند ھـزار کشـتـه در سـال،  
الزام قانونی کافی بـرای رعـایـت  
ــه   ــدارد ب ــی وجــود ن ـن ــم ــل ای مسـائ
ـاز   ـانـونـگـذار ب ضعف فرھنـگـی ق

ــران دولــتــی  .  گــردد   مــی  اگــر مــدی
برای ایمنی کارگران، بـودجـه الزم  

ـیـن    را اختصاص نمی  دھنـد بـه ھـم
. شـود   ضعف فرھنگی مربوط مـی 

وی با اشـاره بـه پـرداخـت حـقـوق  
ـتـه  ـی ـاظـت    مسئولیـن کـم ھـای حـف

ــھــداشــت کــار تــوســط   فــنــی و ب
ــت  بــا وجــود ایــن  :  کــارفــرمــا گــف

شـود کـه    مساله کمتـر دیـده مـی 
ـتـه  ـی ـاظـت    مسئولیـن کـم ھـای حـف

ـنـی و بـھـداشـت کـار، وظـایـف   ف
ــد  ــرن ــگــی ــده ب ــشــان را نــادی ــی ــون ـان . ق

ترین معضل این صنف، سـطـح    مھم 
ـا   ـایـی ب ـیـن و عـدم آشـن ـای سواد پ

ـتـه  آقـای  . قوانین کار است  به گـف
ــخــش عــمـده حــوادث   ــوردی، ب گـل

ـفـر  ٢٥ ھای زیر    شغلی در کارگاه   ن
دھـد زیـرا    و بخش ساختمان رخ می 

 قانون کـار، در  ٩٣ به استناد ماده  
ـایـد  ٢٥ ھای باالی    کارگاه  ـفـر ب  ن

ـاظـت بـھـداشـت   کمیته فنی و حـف
از  :  وی افـزود .  کار تشکیل شـود 

الزامات این کمیته، حضور مسئـول  
حفاظت فنی و مسـئـول بـھـداشـت  

ای است که صالحیت داشته    حرفه 
ھمچنین نماینده کـارفـرمـا،  .  باشند 

ـا   ـنـی ی نماینده کارگران و مدیر ف
ـاد کـار از دیـگـر اعضـای   سراست
ـنـی و بـھـداشـت   کمیته حفاظت ف

ـفـی  .  کار ھستند  رئیس انجمن صـن
ـتـه  ـی ـاظـت    مسئولیـن کـم ھـای حـف

ـان قـم در   فنی و بھداشت کار است
ھـای    در کارگاه :  پایان اظھار داشت 

 نفر، فـرھـنـگ ایـمـنـی  ٢٥ باالی  
ـیـل،   ـیـن دل بھتر جا افتاده و به ھـم
الزام رعایت مسائل ایمنی بیشتر و  

 .آمار حوادث شغلی کمتر است 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نوینیان 
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 نا امنی محیط کار

 
 ١١سقوط مرگبار دو کارگر مقنی به عمق 

 متری چاه
آباد تھران، خیابـان    این حادثه روز گذشته در منطقه عبدل 

جنوبی، زمانی رخ داد که دو کارگـر افـغـان مشـغـول    لقمان 
حفر چاھی در حیاط این خانه بودند امـا ھـنـگـام کـار بـا  

ـرق  «پیونجر »دستگاه     ١١ گـرفـتـگـی بـه عـمـق    به عـلـت ب
 . متری چاه سقوط کردند 

       
 قطع انگشت بر اثر حادثه در محل کار

 شھریور کارگری به نام انور گویلی شـاغـل در  ٢٠ روز  
کامیاران در حیـن کـار    -دانشگاه آزاد واقع در جاده سنندج  

با دستگاه چمن زنی متاسفانه یـک انـگـشـت خـود را از  
ـیـوسـت کـه سـاالنـه در   دست داد و به خیـل کـارگـرانـی پ

ھای کار بر اثر نبود ایمنی یـا جـانشـان را از دسـت    محیط 
ـرسـتـی    داده و یا دچار نقص عضو می  شوند و قربانی سـودپ

 سـال سـن دارد و  ٣٦ این کارگر  .   گردند   داران می   سرمایه 
ـرای    کمیته .  دارای یک فرزند می باشد  ی ھـمـاھـنـگـی ب

 ١٣٩٢ یک مھر   -ھای کارگری   کمک به ایجاد تشکل 
 

ساله ٣٥تخریب مرگبار دیوار بر سر کارگر 
 در شھرری

ــمـان قــدیـمــی  :  مـھـر ٤  ــار یـک سـاخـت ــخـریـب مـرگـب ت
روزگذشته، بر سر دو کارگـر افـغـان در شـھـرری، خـیـابـان  

دو کـارگـر افـغـان مشـغـول تـخـریـب ایـن  .   دیلمان جنوبی 
ـر سـر   ـقـه دوم ب ساختمان بودند که ناگھان دیوار جانبی طـب

یکی از کارگران مـوفـق بـه نـجـات  .   آنان خراب شده است 
. جان خود شده و تنھا آسیب دیدگی سطحی برداشـتـه اسـت 

ـر آوار  ٣٥ اما کارگر دیگر افغان که مردی    ساله بود در زی
 .گرفتار شده و جانباخت 

 
باختن انسانی  ای دیگر و بازھم جان حادثه
 دیگر

 یک کارگر جوشکـار  ٣٠/٦/٩٢ عصر روز شنبه مورخ  
از تـوابـع  "  تـخـتـه " اھـل روسـتـای  "  جمشید محمدیان " به نام  

ی ششم ساختمان  محـل    سنندج ھنگام کار از طبقه "  ژاورود " 
ـرت شـد و   ـیـن پ ـنـدج بـه پـای کارش واقع در ویالـشـھـر سـن

 سـالـه و  ٢٩ "  جمشید محمدیـان . " متأسفانه در دم جان سپرد 
متأھل و دارای دو فرزند بود که به علت ناامـنـی مـحـیـط  
. کار و سودخواھی کارفرمایش جان خـود را از دسـت داد 

ـر تـعـداد   ـر  ٩ الزم به ذکر است که طی چند سـال اخـی ـف  ن
ـر عـدم رعـایـت   کارگر جوشکار فقط در ھمین روستا در اث

استانداردھای ایمنی توسط کارفرمایان در محیط کـارشـان  
ـیـز    دچار سانحه شده و جان باخته  ـر دیـگـر ن ـف اند و چندین ن

ناپذیر جسمـی و روانـی    دچار نقص عضو و مشکالت جبران 
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    کمیتـه .  اند   شده  ی ھـمـاھـنـگـی ب

ـیـت بـه خـانـواده   تشکل  ی    ھای کارگری، ضمن عرض تسـل
ـراز ھـمـدردی بـا  "  جمشید محمدیان "  باخته    کارگر جان  و اب

آنان، علت اصلی این حوادث را عدم توجه کـارفـرمـایـان بـه  
ـیـن   رعایت استانداردھای ایمنی در محیـط کـار و ھـمـچـن
اھمیت ندادن به حفظ سالمت جسـمـی و روانـی کـارگـران  

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    کمیته .  داند   می  ی ھمـاھـنـگـی ب
 ١٣٩٢ یک مھرماه   -ھای کارگری   تشکل 
 

دستگاه حفاری در جوانرود جان کارگر 
 جوانی را گرفت

یک کارگر جوان در شھر جوانرود به دلیل عـدم  :  مھر ٢ 
کـه در  "  عثمان رمضـانـی . " ایمنی در محل کار جان باخت 

شھرستان جوانرود از تـوابـع اسـتـان  "  قالیچه " شرکت روستای  
ـر   کرمانشاه مشغول به کار بوده است به علت نبود حـفـاظ ب

ی دستگاه حفاری، بـه داخـل تـونـل    روی نوار نقاله و تسمه 
ـیـن در  .  سقوط و جان خـود را از دسـت داده اسـت  ھـمـچـن

ی رمضانـی    مراسم ختم این کارگر یکی از نزدیکان خانواده 
ی    مرادی در یـک حـادثـه   نام ماکوان سلیمانی فرزند شاه   به 

 .رانندگی جان سپرد 
 

نیش زنبور جان کارگر شرکت کشت و 
 !صنعت جوین را گرفت

ساله شرکت کشت و صـنـعـت جـویـن  ٤٥ کارگر  : مھر ٢ 
در یکی از مزرعه ھای این شرکت روز گذشتـه بـه عـلـت  

 .گزیدگی نیش زنبور جان خود را از دست داد 
 

 ساله آسانسور ٢٦مصدومیت شدید تعمیرکار
 بدنبال سقوط از طبقه پنجم

تعمیـرکـارآسـانسـوری كـه در یـک سـاخـتـمـان  :  مھر ٢ 
مسکونی واقع در کیانشھر، خیابان لھراسب ، خـیـابـان روان  
ـنـجـم   بخش ،مشغول تعمیر و سرویس آسانسور بود از طبقـه پ

 سـالـه بـه  ٢٦ این تعمیرکار  .  به پائین ساختمان سقوط کرد 
ـر خـورد بـا   ـیـن وب ھمراه کابین آسانسور پس از سقوط به پائ
انتھای چاھك آسانسور از چند قسمت بـدن دچـار جـراحـت  

 .شدید و شکستگی شد 
 

سوزی پتروشیمی  کارگردرآتش٤سوختگی 
 مارون

ـروشـیـمـی    بر اثر آتـش :   مھر ٢  ـت ـرق پ سـوزی در واحـد ب
ـر از   ـف مارون در منطقه ویژه اقتصـادی مـاھشـھـر، چـھـار ن
کارگران شاغل در این واحد دچار سـوخـتـگـی شـده و بـه  

 .مراکز درمانی اعزام شدند 
 

 کارگر در بانه و ٢ی کار مرگ  حادثه
 دیواندره را رقم زد

ـر  :  مھر ١  ـر اث دو کارگر در شھرھای بـانـه و دیـوانـدره ب
ام    روز ســی .  ی کـار جـان خـود را از دسـت دادنـد   حـادثـه 

کبود شھرستـان دیـوانـدره یـک    شھریورماه در روستای کیله 
ـر چـاه و ریـزش   کارگر به نام جالل دھقان بـه ھـنـگـام حـف

 سـال  ٣٥ وی دارای  .  ی آن جان خود را از دست داد   دیواره 
ھمچنین،  یک کـارگـر  .  سن و دو فرزند خردسال بوده است 

جوشکار بر اثر سقوط از اسکلت ساختمـان در حـال احـداث  
ـنـاه    ھویت این کارگر مـحـمـد حسـیـن . شھر بانه، جان سپرد  پ

 .باشد    ساله و اھل روستای سونج می ١٨ 
 

 اخراج و بیكارسازی
 

تھدید امنیت شغلی بیش از : شرق تھران
پارس » کارگر شاغل در کارخانه   ٢٨٥
  . «دارو

ھـای    مدیر عامل کارخانه پارس دارو، از زیر مـجـمـوعـه 
، بـدون در  ) شستا ( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی  

نظر گرفتن شرایط تعیین شده در قانون کار، امنیت شـغـلـی  
از  .   کارگر شاغل در کارخانه را مـتـزلـزل کـرده اسـت ٢٨٥ 

جمله موارد قانونی که توسط کارفرمای جـدیـد کـارخـانـه  
شـونـد، حـذف مـرخصـی و اضـافـه    پارس دارو رعایت نمـی 

سـه  ( کاری، کاھش حقوق، عقد قرار دادھای کوتاه مـدت  
و کسر سایر مزایای جانبی و ھمچنین ایجـاد رعـب  ) ماھه 

ـیـت شـغـلـی   و وحشت در بین کارگران به واسطه تھدید امـن
ـرارداد یـکـسـالـه کـارگـران، ایـن  .   آنان است  پس از اتمام ق

ـر مـی  ـی ـنـد   قراردادھا تحت مدیریت جدید به سه ماه تغـی . یـاب
ـر از کـارگـرانـی   ـف شرط تمدید قرار داد نیز نام بردن از سه ن

 مرداد ماه نسبت به اقدامات کارفـرمـا  ٢٣ است که در روز  
مدیریت جدید پارس دارو در روزھـای  .  اعتراض کرده بودند 

ـیـز   پایانی دولت دھم منصوب شده است و پس از انتصـاب ن
 کارگر را بدون ھیچ دلیل قـانـع  ٥ به طور متوسط ھر ھفته  

تعداد کـارگـران اخـراجـی ایـن  .   ای اخراج کرده است   کننده 
 .   نفر اعالم شده است ٢٥ کارخانه  

 
ھای تولیدی چھار   درصد واحد٨٠تعطیلی 

 سال وبیکارشدن ٨محال و بختیاری ظرف 
 کارگران

ـر  ٨٠ تعطیلی  :  مھر ٣  ـق  درصدی واحدھای تولیدی مسـت
ـیـاری ازجـمـلـه    در شھرک  ھای صنعتی چھار محال و بخـت

ـنـی   کارخانه چینی ھمگام، شادکـام، دریـش، جـنـات، چـی
ـیـکـارشـدن  ...   سحر، پیچ مھره و  ـروب طی ھشـت سـال اخـی

ـیـل تـعـطـیـل شـدن ایـن واحـد .  کارگرانشان  ھـا، کـمـبـود    دل
ـیـه   نقدینگی، عدم فروش محصوالت و گران بودن مـواد اول

 .نھایت سوء مدیریت است       و در  
 

 کارگر ساختمانی در سقز با ٢٠٠بیکاری 
 توقف مسکن مھر

 کارگر ساختـمـانـی پـس  ٢٠٠ بیکاری بیش از  :  مھر ١ 
از توقف فعالیت پیمانکاران مجری پروژھای مسکـن مـھـر  

 کـارگـر سـاخـتـمـانـی کـه در  ٢٠٠ بیش از  . در شھر سقز 
ـروژه   بخش    ٣٧٠٠ ھـای    ھای مختلف مسکن مھر از جملـه پ

در شھر سـقـز مشـغـول بـه کـار  ) جاقل (واحدی مھر کیان  
بودند، بعد از توقف فعالیت پیمانـکـاران، شـغـل خـود را از  
دست داده و اکنون در انتظار یافتن مشاغل ساختـمـانـی در  

 . اند   میادین شھر سقز سرگردان شده 
 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 كارگران 
 

  ماه زندان محکوم شد٦شاھرخ زمانی به 
مـھـرک ردپـا،صـبـح  ٤ به گـزارش 

ـره   اجـرای احـکـام    روز گذشتـه دای
شھر کرج حـکـم شـش    زندان رجایی 

ماه حبس شاھرخ زمانی را به وی  
ـرد  ــــالغ کـــ ـراســــاس ایــــن  .  اب ـــ ب

گزارش،یک منبع مطلع از داخـل  
ـیـد    زندان رجایی  شھر کرج ضمن تأی
دادگاه انقالب تبریز، شـاھـرخ زمـانـی را بـه  : این خبر گفت 

" ناسزا گفتن به رھبر نظام در حضور دو زندانی دیـگـر " اتھام  
روز شانزدھم شـھـریـورمـاه امسـال ایـن  .  محاکمه کرده است 

ـنـات سـاخـتـمـان از   ـی عضو سندیکای کارگران نقاش و تـزئ
ـقـل گـردیـد تـا در    زندان رجایی  شھر کرج به زندان تبریز منت

اکـنـون شـاھـرخ  .  سازی جدید حضـور یـابـد   دادگاھی پرونده 
 ماه حبس تعزیری محکوم شده و حـکـم  ٦ توسط دادگاه به  

 اجرای احکـام زنـدان    صادره صبح روز گذشته از سوی دایره 
ـیـن  . شھر به ایشان ابالغ شد   رجایی  شاھرخ زمـانـی از فـعـال

  ٩٠ بـاشـد کـه در خـردادمـاه سـال    کارگری سرشناس مـی 
 سـال  ١١ بازداشت و به زندان یزد منتقل شد که بعـدھـا بـه  

 .حبس تعزیری محکوم گردید 
  

رمضان محمودی از ھمکاران طومار 
اعتراضی کارگران بر اثر سقوط از داربست 

 جان باخت
رمضان محمودی کارگر سـاخـتـمـانـی و از ھـمـکـاران  

ـبـه     ٢٦ طومار چھل ھزار نفری کارگران، شامگاه سـه شـن
ـقـه چـھـارم   ـر روی داربسـت طـب ـیـکـه ب شھریور ماه در حال
ساختمانی مشغول کار بود بعلت لیزخـوردن تـخـتـه از روی  
داربست به پائین سقوط کرد و پس از چند سـاعـت تـحـمـل  

رمضـان یـکـی از  .   درد جانکاه جان خود را از دسـت داد 
کارگران ساختمانی ماھر و زحـمـتـکـش در شـاھـیـن شـھـر  
اصفھان بود که ھمچون ھزاران نفر از ھمکارانـش در سـطـح  

 سال بیشتر نداشت با داشـتـن  ٣٠ کشور  و در حالیکه حدود  
، قربـانـی  ) ساله ٦ ساله ودختر ٢ پسر (ھمسر و دو فرزند خردسال  

سوانح ناشی از  . شرایط ناامن کار و سود آوری سرمایه شد 
ـم و   ـی ـق کار بویژه در کارھای ساختمانی تحت رابـطـه مسـت
بدون ضابطه ی کارگر و کـارفـرمـا و بـعـلـت عـدم وجـود  
ـیـمـه و   ھیچگونه کنترل و نظارت قانونی بر ایمنی کار تا ب
نبود تشکیالت صنفی کارگری، بطـور سـاعـتـی و روزانـه  
بستری برای حوادث تلخ و جبران ناپذیر برای کارگـران ایـن  
رشته می باشد و سالیانه صدھا و ھزاران خانواده کـارگـری  
ـفـاع داغـدار   با از دست دادن عزیزانشان  بر اثر سقوط از ارت

ـیـن تـجـربـه  .  میشوند  دختر شـش سـالـه رمضـان امسـال اول
آموزشی خود در مقطع پیش دبستانی را بدون حضور پـدر و  
در میان غم و اندوه خانواده آغـاز خـواھـد کـرد و ھـمـچـون  
ھزاران کودک دیگری که پدرانشان بر اثر سوانح ناشـی از  
کار جان باخته اند  با کوھی از درد و رنج بـزرگ خـواھـد  

مسئولیت تحمیل این وضعیت دردناک و ضد انسـانـی  . شد 
بر طبقه کارگر ایران و در این میان کارگران سـاخـتـمـانـی،  
مستقیما متوجه مجریان و قانون گذاران و تمامی کسـانـی  

ـقـه کـارگـر   است که در طول سی سال گذشته نه تنھـا طـب
ایران را از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود محروم کـرده انـد  
ـلـھـای   بلکه در کمال بیشرمی تازه به فکر بر چـیـدن حـداق
قانونی موجود و تـحـمـیـل رابـطـه اسـتـاد شـاگـردی عصـر  

رمضان محمـودی از  .   حجری بر طبقه کارگر ایران ھستند 
ـرانـه در   ـیـگـی جمله کارگران پرشوری بود که بـا شـرکـت پ
جلسات کارگری در شاھین شھر اصفھان، ھمواره بدنبـال راه  
ـران بـطـور اعـم و   چاره برای معضالت مختلف کارگـران ای

ـبـال  .  کارگران ساختمانی بطور اخص بـود  ـق وی ضـمـن اسـت
ـران از جـمـلـه   گرم از آشنائی با اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـری   ـف فعالین جمع آوری امضا برای طـومـار چـھـل ھـزار ن
کارگران در شاھین شھر اصفھان بود و در این راه از ھـیـچ  

ـران و  .  کوششـی دریـغ نـورزیـد  اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـری کـارگـران بـا   ـف ھماھنگ کنندگان طومار چھل ھزار ن
ابراز تاسف عمیق از جان بـاخـتـن رمضـان مـحـمـودی، ایـن  
ـر را بـه خـانـواده ایـن عـزیـز، کـارگـران   ضایعه جبران ناپذی
ساختمانی و دوستان و یاران رمضان و فعالین کـارگـری در  
شاھین شھر اصفھان تسلیت میگوید  و خود را شریک غـم  

 .و اندوه این عزیزان میداند 
یاد و خاطره رمضان محمودی برای ھمـیـشـه در مـیـان  

اتحادیه آزاد کارگـران  .  ما کارگران زنده و جاوید خواھد بود 
 ١٣٩٢ دوم مھر ماه   –ایران  
 

مصاحبه روزنامه بھار با جعفر عظیم زاده 
 نام کارگر" شیک سازی "درباره 

با وجود این اظھارنظرھـا  
ھنوز ھستند فـعـاالنـی کـه  
از روند فعلی فعالیت دولـت  
ــت   ــار رضــای در وزارت ک

ــد  ــدارن ــال    عــظــیــم .  ن زاده فــع
وگـو بـا    کارگری در گـفـت 

ــھــار مــی  ــرف و  :  گــویــد   ب ح
ــه    حــدیــث  ــن ــایــی در زمــی ھ
. سـازی مـحـل کـار کـارگـران مـطـرح شـده اســت   شـیـک 

عنوان شـغـلـی خـود    کارگری که نان برای خوردن ندارد، به 
ـتـی مـی  ـقـه    چه اھمـی ـیـا دو طـب دھـد؟ در ھـمـه جـای دن

گروه وسیعـی از  .  دار و کارگر   اجتماعی وجود دارد؛ سرمایه 
ـیـت   «کارگر »مردم نیز تحت عنوان   در اقصا نقاط دنیا فعال

. کنند و ھیچ مشکلی با عناوین شغـلـی خـود نـدارنـد   می 
چه دغدغه اصلی کارگران است، بحث امنیت شـغـلـی و    آن 

سـازی    اشاره به مسائلی مانند شیـک .  دستمزد کافی است 
عناویـن شـغـلـی فـقـط سـرگـرمـی درسـت کـردن اسـت و  

طـرح ایـن  .  دھند   کارگران به این موضوع ھیچ اھمیتی نمی 
ـری حـقـوق خـود غـافـل   ـیـگـی موضـوع، کـارگـران را از پ

 .کند   نمی 
در    نـام مـا ھـرچـه کـه بـاشـد،  :  افـزایـد   زاده مـی   عظیم 

مان و در روابط کارگر و کـارفـرمـا ھـیـچ    مناسبات شغلی 
ـیـن    تغییری حاصل نمی  شود و ھمچنان برای دستمزد و قـوان

آقـای روحـانـی  .  شـود   کاری ما از باال تصمیم گرفتـه مـی 
ـنـاسـب بـا تـورم   وعده داده بود که دستمزد کارگـران را مـت

اما ھنوز به این وعده عـمـل  .  درصد باال خواھد برد   ٤٠ حدود  
ـقـل    دولت باید بـه تشـکـل .  نکرده است  ـفـی مسـت ھـای صـن

نـھـادھـای فـعـال مـوجـود،  .  کارگری مجال فعالیت بـدھـد 

ـنـد   کارگران را به معنای واقعی نمایندگی نمی  فـقـط  .  کـن
ـنـد از حـقـوق انسـانـی،    نمایندگان واقعی کارگران مـی  تـوان

رسـد    به نـظـر مـی . اجتماعی و صنفی این گروه دفاع کنند 
تـوانـد در جـھـت دفـاع از    ترین اقدامی که دولت می   فوری 

ـرار بـدھـد، افـزایـش حـداقـل   حقوق کارگـران در اولـویـت ق
ـیـش  .  دستمزد کارگران است  موجی از گرانی در جـامـعـه پ

ـیـش    آمده و عده  ای بر این باورند که موج دیگری نیـز در پ
کارگران گرفتار قراردادھای موقتی، امنیت شـغـلـی  .  است 

ـتـه مـی  شـود    و عدم ایمنی کار ھستند؛ مشکالتی که گـف
اگـر  .  گیـرد   به اندازه تصادفات اخیر، از کارگران کشته می 

تر برای حل مشکالت معیشتی کـارگـران    دولت ھرچه سریع 
عمل نیاورد و ھمـچـون مسـئـوالن    ھای الزم را به   سازی   زمینه 

اھـمـیـت تـمـرکـز کـنـد، فـقـط بـه    ھای بی   قبلی روی طرح 
شمار جامـعـه کـارگـری دامـن    ھای بی   ھا و دغدغه   نگرانی 

 . خواھد زد 
 

شروع سال تحصیلی جدید و باز ماندن 
 !چھار و نیم میلیون کودک از تحصیل

 سال تحصیلـی جـدیـد آغـاز  ١٣٩٢ دوشنبه اول مھر ماه  
ـران   ـیـون کـودک در ای ـل میشود اما بیش از چھار و نیم می
توانایی رفتن به مـدرسـه را نـدارنـد و از ادامـه تـحـصـیـل  

در چند سال گذشته با نزدیک شدن به اول مھـر  .  محرومند 
ـقـه   ماه شاھد آن ھستیم که بسیـاری از خـانـواده ھـای طـب
ــگــیــر از عــھــده مــخــارج آمــاده ســازی   کـارگــر و مــزد ب
کودکانشان برای فرستادن بـه مـدرسـه و ادامـه تـحـصـیـل  
برنمیایند و این کودکان بـاز مـانـده از تـحـصـیـل بـه خـیـل  

از طرفی ھـم  .  میلیونی کودکان کار و خیابان می پیوندند 
ـم   ـی ھر سال در آستانه سال تحصیلی جدید ما شاھد آن ھسـت
که بسیاری از مدارس کودکان مھاجر افغانستـانـی را نـام  
نویسی نمیکنند و یا از آنھا درخواست شھریه ھای چـنـدیـن  

 .برابر حد معمول دارند 
آری سال تحصیلی جدید آغاز میشود و باز کـودکـانـی  
ھستند که پدرانشان در کنارشان نیستند تنھا به این خـاطـر  
که از حقوق خود و ھم طبقه ای ھـایشـان دفـاع کـردنـد و  
ـران و   میکنند و حق تحصیل را برای تـمـامـی کـودکـان ای

کارگران مرز ندارند نمیشود چیزی را کـه  . جھان میخواھند 
ـنـد  ! ندارند از آنان گرفت  ـم زاده زنـدان اویـن ب ـراھـی بـھـنـام اب

 ١٣٩٢ بیست و نھم شھریور   -٣٥٠ 
 

دستگیری و اذیت و آزار 
 کارگران

طبق گزارش منتشره، نیروھای اطالعاتی 
رژیم در تھران پنج کارگر اھل روستای 

" حصارک"سنندج شاغل در " آویھنگ"
 .دماوند را بازداشت کردند

ھژار لطفی، قانع رضایی، رفـتـار خـدایـاری، مـاکـوان  " 
از جمله پنج کارگری ھستند کـه  "  بھاری و عزیز خدایاری 

به ھنگام کار در یک پروژه ساخـتـمـان سـازی در اطـراف  
ـیـل   ـم بـدون ارائـه ھـیـچ دل دماوند از سـوی مـامـوران رژی

ـنـی اسـت کـه روز سـه  .  مشخصی بازداشت شده اند  ـت گـف
اھـل  "  قباد غفـوری "  مھرماه نیز یک کارگر به نام  ٢ شنبه  

از توابع پاوه توسط افراد ناشناس در تـھـران  "  نسمه " روستای  
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 .ربوده و با ضربات چاقو به قتل رسید 
 

 معلمان
 

در آستانه سال تحصیلی جدید ، دبیر کل 
 سال ٥سازمان معلمان ایران به تحمل 

 حبس محکوم شد
مھروبالگ سخن معلم،علیرضا ھـاشـمـی ،  ٣ به گزارش 

 دادگـاه  ٢٨ دبیر کل سازمان معلمان ایران  از سوی شعـبـه  
اتھـام  .   سال حبس محکوم شد  ٥ انقالب  اسالمی به تحمل  

ـیـت   ـیـه امـن وی ، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم عـل
کشور  و فعالیت تبلیغی علیه نـظـام جـمـھـوری اسـالمـی   

ـقـالب اسـالمـی بـه  ٢٨ شعبه  .  عنوان شده است    دادگـاه ان
ریاست قاضی مقیسه ، آقای علیرضا ھاشمی را مشـمـول  

 قانون مجازات اسالمی دانسته و اورا بـه تـحـمـل  ٦١٠ ماده  
.  سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم کرده اسـت  ٥ 

ـنـد    در مـقـابـل  ١٣٨٥ علیرضا ھاشمی ، اولین بار  در اسف
این تجمـع بـا ھـدف  .  مجلس شورای اسالمی دستگیر شد  

اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خـدمـات کشـوری از  
ـفـی   ـران و کـانـون صـن سوی دو تشکل سازمان معلـمـان ای

ـران  .  معلمان ترتیب داده شده بود   دبیر کل سازمان معلمان ای
به خاطر پرونده ای که در آن موقع  تشکیل شد  از سـوی  

 سـال حـبـس  ٣  دادگاه انقالب اسالمی به تحـمـل  ٢٨ شعبه  
 .محکوم شد  

 
  کودکان کار

 
!   کان کار   گزارش سازمان جھانی کار از کود

 ر جھان   ک کار د   میلیون کود١٦٨
رباره وضـعـیـت        سازمان جھانی کار با انتشار گزارشی د 

ـریـن        ر مناطق مختلف جھان و مبارزه بـا بـد       کان د       کار کود  ت
        اد        از کـاھـش تـعـد ٢٠١٦ ک تـا سـال        اشکال کـار کـود 

ـر د   ٢٤٦ کـان کـار از        کـود  ـف ــون ن ـی ـل ــه  ٢٠٠٠ ر سـال        مـی  ب
ھـنـوز  :         و اعالم کـرد       اد       ر حال حاضر خبر د       میلیون نفر د   ١٦٨ 
.       ارنـد       ک به کارھای خطـرنـاک اشـتـغـال د       میلیون کود   ٨٥ 

رباره وضعیـت         د       ترین گزارش خود   ر تازه       سازمان جھانی کار د 
        رونـد :        ر کشورھای مختلف جھان اعالم کرد       کان کار د       کود 

  ٢٠٠٠ کان به بازار کار نسبت به سال         کود        ورود       رو به رشد 
ر        کـان د       به یک سوم کاھش یافته و مبـارزه بـا کـار کـود 

ترین اشـکـال آن        ن بد       ف از بین برد       مسیر صحیح است، اما ھد 
        اد       اکـنـون تـعــد   ھـم .   اشـت        د       امـه خـواھـد        اد ٢٠١٦ تـا سـال  

ـر د   ٢٤٦ کـان کـار از        کـود  ـف ــون ن ـی ـل ــه  ٢٠٠٠ ر سـال        مـی  ب
 شـرایـط،         بـھـبـود       میلیون نفر کاھش یافته اما با وجـود   ١٦٨ 

ـرد       ن به ھـد       برای رسید  ـیـن ب ـریـن اشـکـال کـار        ن بـد       ف از ب ت
ـیـن ٢٠١٦ کان تا سال        کود  ـلـی     کـه تـوسـط جـامـعـه ب الـمـل

ـیـاز        تری مورد   ی       امات جد        اقد       ارد        د       توافقاتی برای آن وجود   ن
کـان کـار         بـه کـود       ارد        د       كار تاکید   المللی   سازمان بین .  است 

ھای جسـمـی و روانـی فـراوانـی    کی، آسیب       محروم از کود 
ـری از کـار کـود       یت د       اگر جد .        شود    می       وارد  کـان        ر جلوگـی
ه مـعـضـل        ر آیند        که د       وار بود       توان امید    می       اشته باشد        د       وجود 

ک        میلیـون کـود   ١٦٨         ؛ بنابراین وجود       کان حل شود       کار کود 
ـیـابـی بـه اھـد       لیل خوبی است که بتوان برای د       کار د  اف        ست

ـرآورد .        کان تالش کـرد       جلوگیری از کار کود  ھـای        آخـریـن ب
ـلـی کـار نشـان مـی   سازمان بین   کـه بسـیـاری از        ھـد       د   المل

 باعـث  ٢٠١٢  و  ٢٠٠٨ ھای    مات صورت گرفته بین سال       اقد 
ـر بـه    ٢١٥ کان کار از         جھانی کود       اد        تا تعد       شد  ـف ـیـون ن ـل مـی

ر حـال حـاضـر        با ایـن حـال، د .        میلیون نفر کاھش یابد   ١٦٨ 
ر سـراسـر        ک کـارگـر د       میلیـون کـود   ١٦٨ بیش از نیمی از  

ـم     که به       ارند       ر مشاغل خطرناک نقش د       جھان د  ـی ـق طور مسـت
کـان را بـه خـطـر        توسعه سالمتی، ایمنی و اخـالقـی کـود 

ــد   مــی  ــعــد   ھــم .        ازد       ان ــون ت ــن ر        کــان کــار شــاغــل د        کــود       اد       اک
 بـه  ٢٠٠٠ ر سـال        میلیون نفر د   ١٧١ ھای خطرناک از    بخش 
طـبـق اعـالم سـازمـان  .  میلیون نفر کاھش یـافـتـه اسـت   ٨٥ 

ر مـنـطـقـه        ک د        کارگران کـود       اد       جھانی کار، بیشترین تعد 
، امـا        ارند        د       وجود )  میلیون نفر   ٧٨ تقریبا  (آسیا و اقیانوس آرام  

ـقـا ھـمـچـنـان بـه عـنـوان   کشورھای جنوب صـحـرای افـری
ـروز  .  کان کـار مـواجـه اسـت        باالی کود       رصد       د   ای با   منطقه  ب

ـر د       کان د       مساله کار کود  ـریـن        ر کشورھای فقیرت ارای بـاالت
ـران نسـبـت        ر میان د       کان د       ھمچنین کار کود .  میزان است  خت

 کـاھـش یـافـتـه امـا ایـن        رصد       د   ٤٠  به میزان  ٢٠٠٠ به سال  
ــزان بــرای پســران   ــخــش کشــاورزی  .   اســت       رصــد       د ٢٥ مــی ب

ک را        ر آن کـارگـران کـود       ترین بخـشـی اسـت کـه د   مھم 
ـیـون کـود   ٩٨ توان یافـت و طـبـق آمـارھـا    می  ـل ک یـا        مـی
ـیـت د       کان کار د        کود       رصد       د   ٥٩  از  .        ارنـد       ر ایـن بـخـش فـعـال

ـیـون کـود   ٥٤ سویـی   ـل مـات و        ر بـخـش خـد       ک کـار د       مـی
ـر        رگیر ھستند       ر صنعت د       میلیون نفر نیز د   ١٢  ـیـشـت  که البته ب

ھـای    بین سـال .        گیرد   ربرمی        را د       ھای غیررسمی اقتصاد   جنبه 
ـنـج تـا         کار کود ٢٠١٢  و  ٢٠٠٨  ـیـن پ ر         سـالـه د ١٧ کان ب

ـیـب و   منطقه آسیا و اقیانوس آرام، آمریکای التین و کـارای
ر آسـیـا        د .  مناطق جنوب صحرای افریقا کاھش یافته اسـت 

کـان         کـود       اد       ترین کاھش تـعـد   و اقیانوس آرام تاکنون بزرگ 
ـر د   ٧٨  به  ٢٠٠٨ ر سال        میلیون نفر د   ١١٤ کار از   ـف ر        میلیون ن

کـان         کـود       اد       از سویی، تـعـد .  ه است        به ثبت رسید ٢٠١٢ سال  
ـیـون    ٦ ر کشورھای جنوب صحرای افریقا نیـز        کارگر د  ـل مـی

ـیـن         کاھش د       اد       نفر کاھش یافته که این تعد  ر آمریکـای الت
اکـنـون طـبـق آمـارھـا    ھـم .  میلیون نفر اسـت   ٦/١ و کاراییب  

ـقـا        ک کارگر د       میلیون کود   ٢/٩  ر خاورمیانه و شـمـال افـری
امـات از جـمـلـه        ھای اخیر بـعـضـی اقـد   ر سال       د .        ارد        د       وجود 

ھای اجـتـمـاعـی    وپرورش و حمایت   ر آموزش       گذاری د   سرمایه 
 .ه است       کان کار انجام شد        کود       اد       برای کاھش تعد 

 
بعد از مدرسه نوبت کار می شود و بچه ھا 

باید برای دستفروشی به میدان ھای شھر 
 .برگردند

 ساله است اما تازه اولین روز مدرسه را تجـربـه مـی  ١٠ 
ـتـوانسـتـه در   کند؛ محمد شناسنامه نداشته و ھیچ وقـت ن

پدرومادرش ھم نه به صرافـت افـتـاده  .  مدرسه ثبت نام کند 
ـنـکـه درس خـوانـدن او   اند برایش شناسنامه بگیرند و نـه ای

او ھم یکی مثل بقیه بـچـه ھـای  .  برایشان دغدغه ای بوده 
مـحـلـه ای کـه  .  بی شناسنامه ملک آباد در کـرج اسـت 

بسیاری از دست فـروشـان و کـارگـران کـوچـک کـرج و  
محله ای پر از مھـاجـران افـغـان  .  اطرافش از آنجا می آیند 

قانونی و غیرقانونی که بـچـه ھـای شـان را بـه مـدرسـه  
نفرستاده اند و حاالبعضی از آنـھـا یـک کـالس ھـم سـواد  

ایرانی ھای ساکن این محلـه ھـم دسـت کـمـی از  .  ندارند 

افغان ھا نـدارنـد و بسـیـاری از آنـھـا نسـل در نسـل بـی  
 .شناسنامه بوده اند 

    حاالمحمد مثل خیلـی دیـگـر از بـچـه ھـای بـی  
ـیـدا   ـم ھـایـی پ شناسنامه ملک آباد، سرانجام توانسته مـعـل

ـیـدا کـرده  .  کند تا سواد یادش بدھند  البته معلم ھا او را پ
آنھا علی و برادر و خواھرش را شناسایـی کـرده انـد و  .  اند 

مـدرسـه را   «خانه علم ملک آبـاد »به اینجا آورده اند تا در  
خانه ای که جوانان عضو جمعیت امـام عـلـی .  شروع کنند 

ـرانـی  ١٩ در این محله راه اندازی کرده اند و به  ) ع (   بچه ای
 بچه افغانی که امکان مـدرسـه رفـتـن نـداشـتـه انـد  ١١ و  

در مدرسه ای کـه ھـنـوز کـمـک ھـای  . درس می دھند 
خیران به خرید میز و نیمکتش نرسیده، بچـه ھـا در کـالس  
ھای سه، چھارنفره ای که برایشان تشکیل می شـود روی  

یک حیاط کوچک، چـنـد اتـاق  .  موکت ھا می نشینند 
با دیوارھای سبز و صورتی و یـک آشـپـزخـانـه، حـاالخـانـه  
امید آنھا شده تا باالخره در جایی شبیه به مدرسه که ھـمـه  

می گذارند، بـه آرزوی بـاسـوادشـدن   «خانه دوم »اسمش را  
آنھا با بچه ھای مدرسه ای یک تفاوت دیگـر ھـم  .  برسند 

سال شان، بـایـد  ١٣ دارند؛ ھمه آنھا با وجود بازه سنی پنج تا  
ـره   ـرگـردنـد و آب و نـانـی سـر سـف بعد از مدرسه سر کار ب
ـیـسـت ایـن بـار بـا   خانوده شان ببرند؛ سفره ای که معلـوم ن
.     کدام ماده افـیـونـی دود مـی شـود و بـه ھـوا مـی رود 

الھه الله کریم مسوول خانه علم ملک آباد می گویـد کـه  
یکشنبه، چھارشنبه و پنجشنبه، ھـمـه بـایـد کـار را جـمـع  

بچه ھـایـی کـه  .   آنجا باشند ٤  تا  ١٢ وجور کنند و ساعت  
ـم   یک روز بیایند و یک روز نیایند، نمی تواند در خانه عـل

بعد شروع می کند به خواندن اسم ھای بچه ھا کـه  .  بماند 
ـنـدی شـده انـد  . طبق تست ھای روانشناسی شان کـالس ب

بچه ھا با ذوق و سروصدا در صـف ھـای جـداگـانـه مـی  
کیف ھای صـورتـی  .  نشینند تا سر کالس ھای شان بروند 

و آبی جدیدشان را از معلم ھا می گیرند و بـعـد ھـر سـه،  
چھارنفر ھمراه معلم شان به یکی از اتاق ھای خـالـی مـی  

اما درس ھای بچه ھا اینجا با الفبا آغـاز نـمـی  .     روند 
کوثر شش، ھفت ساله است اما شمارش را ھـم خـوب  .  شود 

با قد کوتاھش جلوی خانم معلم ایستاده و مـی  .  بلد نیست 
بـعـضـی از  »:  مدیر خانه می گویـد  «... ٣ ،  ٢ ،  ١ »: شمرد 

آنھا با داشتن خانواده ھایی فقیر و آسیب دیده در سال ھـای  
ـنـد  . اول زندگی شان، حتی درست غذاخوردن را ھم بلد نیست

ـر   ـبـاس زی به بعضی از آنھـا بـایـد گـفـت کـه الزم اسـت ل
ـیـش دبسـتـانـی  .  بپوشند  آنھا فعالباید چند مـاھـی را در پ

امـا بـعـضـی  .  بگذرانند تا بتوانند کالس اول را شروع کنند 
از آنھا به مقدمات بیشتری احتیـاج دارنـد و شـایـد امسـال  

مادر محمد و برادر و خـواھـرش کـه   «. کالس اولی نشوند 
مشغول درست کردن کاردستی ھای شـان مـی شـونـد، در  
. اتاق معلم ھا نشسته و برای مدیر خانه درددل مـی کـنـد 

از افـغـان ھـای مـھـاجـری  .  شوھرش را در دعوا کشته اند 
حـاالدادگـاه حـکـم  .  ھستند که اوراق ھویت و اقامت دارنـد 

ـرداخـت   قصاص صادر کرده و قاتل پـول نـدارد تـا دیـه را پ
برادرشوھرھای زن اعدام می خواھند امـا او بـه پـول  .  کند 

  ٢٠ .  گفته پول دیه نـدارم »: می گوید . دیه ھم راضی است 
بعد سر تـکـان مـی دھـد و مـی   «. میلیون دارم و یه دختر 

خودم سه تـا بـچـه  .  دخترش به چه دردم می خوره »: گوید 
برعکس محمد که خیلی دیر پایش به مدرسه بـاز      «. دارم 
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ـر خـانـه  . شده، علی در پنج سالگی وارد خانه علم شده  مـدی
می گوید با اینکه به سن مدرسه نرسیده امـا وضـع خـانـه  
شان آنقدر ناجور است که بھتر است چـنـد سـاعـت در روز  

پدرش چند سال پیـش  .  اینجا باشد و به پیش دبستانی بیاید 
به دلیل قاچاق موادمخدر زندانی شد و مادرش ھمـه چـیـز  

حاالپدرش آزاد شده و خـانـه را پـاتـوق  . را رھا کرد و رفت 
اما علی پنج ساله چـاره ای نـدارد  .  دوستان معتادش کرده 

ـرود و   جز اینکه بعد از تمام شدن کالس، به ھـمـان خـانـه ب
امنیتی را که در خانه برایش ساخته اند، فقط در ساعـاتـی  

ـقـاشـی اش را بـا ذوق  .     از روز تجربه کند  حسن کـه ن
نشان معلم ھا می دھد، می داند چند ساعتی مـی تـوانـد  
از فکر خانه شان بیرون بیاید و آن را ھـر شـکـلـی دوسـت  

خانه ای کشیده با در و پنجره ھای بزرگ و  .  دارد، بکشد 
شایـد در  .  یک گلدان گل الله کنارش، به اندازه خود خانه 

خـانـه  .  افکارش آن را به جای خانه خودش تصور می کند 
ای که معلمش می گوید شبیه زباله دانی اسـت و حـتـی  

پدرش به خاطر موادفروشی زندان بـوده و  .  در و پنجره ندارد 
ـر  .  تازه آزاد شده   سـالـه ھـم دارد کـه  ٢٠ پـدر، یـک دخـت

ـتـه شـغـلـش را   ـب ـیـاورد؛ ال گرفتار شیشه شده و باید پول درب
ـنـجـا  .      نمی تواند به ھمه بگوید  ـر ای بچه ھای کوچکـت

آنھا بعد از دو، سه ماه که پیـش دبسـتـانـی  .  خوشبخت ترند 
ـنـد  ـن ،  ١٤ امـا  .  را بگذرانند، می توانند سر کالس اول بنشی

 ساله ھا ھنوز کالسی ندارند و باید منتـظـر بـاشـنـد تـا  ١٥ 
ـنـه سـازی  .  معلم باتجربه ای برایشان پیدا شود  آنھا بـه زمـی

ـرای ھـمـیـن، چـنـد  .  بیشتری برای شروع درس نیاز دارنـد  ب
ـرایشـان بـاشـگـاه   استاد تربیت بدنی دانشگاه قـول داده انـد ب

ـتـه دیـگـر مـی  .  ورزشی راه بیندازند  آنھا ھم یکـی، دو ھـف
توانند ورزش را شروع کنند تا کار تیمی یاد بگیرند و بعـد،  

بعد از مـدرسـه نـوبـت  .    برای درس و مدرسه آماده شوند 
ـروشـی بـه مـیـدان   ـف کار می شود و بچه ھا باید برای دست

بعضی از آنھا زباله و ضـایـعـات جـمـع  .  ھای شھر برگردند 
می کنند و بعضی ھم در مزارع میوه چینی می کننـد و  
پولی کمتر از دستمزد یک کارگر معمـولـی را بـه خـانـه  

بعضی ھم آنقدر کوچکند که کاری جز گدایـی  .  می برند 
از دستشان برنمی آید؛ مثل ریحانه که پدر و مـادر کـارتـن  

ـنـد  زن و شـوھـری  .  خوابش او و خواھرش را سر راه گـذاشـت
که پیدایشان کردند، خواھرش را شب عید به کس دیگـری  
فروختند و حاالریحانه را برای کاسبی به میدان ھای شـھـر  

مسووالن خانه علم از ھـمـه خـانـواده ھـا  .      می فرستند 
برای تحصیل بچه ھای شان رضایت نامه گرفتـه انـد امـا  
نگرانند با ادامه سال تحصیلی و کم شدن درآمد بـچـه ھـا،  
ـنـد و دیـگـر نـگـذارنـد درس   ـیـای پدر و مادرشان سراغشان ب

اغلب خانواده ھای آنھا با اعتیاد و فقر درگیرند و  .  بخوانند 
بچه ھا که برای شروع مھر و  .  به درآمد بچه ھا نیاز دارند 

کالس درس در روزھای آخر تابستان بی تـابـی کـرده انـد،  
حاالبا شروع درس و مدرسه ھر روز سـایـه از دسـت رفـتـن  

ـنـد  ـرای ھـمـیـن  .  ھمه چیز را باالی سرشان حس می کـن ب
باید بعد از مدرسه زودتر سراغ کار بروند و برای خانه رفتـن  

اما آنھا می دانند از بعضی بـچـه ھـای  .  پولی جمع کنند 
بی شناسنامه دیگر خوشبخت تر بوده اند و شانس تحـصـیـل  

مدیر خانه می گوید تیم حقوقی در حـال  .  را پیدا کرده اند 
تالش است تا بچه ھا بتوانند شناسنامه دار شوند و بـعـد از  

ـنـد  بـه  .  آموزش در آنجا، مدرک تحصیلی ھم دریافـت کـن

این ترتیب، بچه ھایی که سن بیشتری دارند و باید کـالس  
ھای باالتر باشند، می توانند عقب ماندگی تحصیلی شـان  
ـرورش   را آنجا جبران کنند و در سازمان ارزشیابی آموزش وپ

ـر امـتـحـان بـدھـنـد  ـرای  .  برای رفتن به کالس ھای بـاالت ب
ـیـسـت و تـالش مـی   ـر ن بعضی ھا ھم این روند امکان پـذی

کـالس  .  شود از سازمان ملل برایشان مـدرک صـادر شـود 
ـم جـمـع   ھا که تمام می شود، بچه ھا در حیاط خـانـه عـل
ـرای روز اول مـدرسـه عـکـس یـادگـاری   می شـونـد تـا ب

ـیـب  .  بگیرند  ـرت تالش برای مرتب کردنشان در صف ھا بـه ت
ـرژی گـرفـتـه انـد  . قد، به نتیجه ای نمی رسد  آنھا آنقدر ان

عـکـس  .  که با ھیچ ترفنـدی نـمـی شـود آرام شـان کـرد 
یادگاری را که می گیرند، با سروصدا بـه طـرف در مـی  

 . دوند و صدای خنده ھای شان کوچه را پر می کند 
 

 بازنشستگان 
 

 ھزار کارگر بازنشسته فوالد در سوادکوه ٥
 اند  ماه مستمری دریافت نکرده٤

 ھزار کارگر بـازنشـسـتـه  ٥ عدم پرداخت مستمری :  مھر ٢ 
صنعت فوالد کشور در معادن زغال سنگ سـواد کـوه در  

پس از انتقال صندوق بازنشستگی کـارگـران  .   ماه گذشته ٤ 
فوالد از وزارت صنعت به وزارت کار، نـه وزارت صـنـعـت،  

دھد و نـه    معدن و تجارت خدماتی به بازنشستگان ارائه می 
ـرنـامـه مشـخـصـی   در وزارت تعاون کار و رفاه اجتمـاعـی ب

ـنـکـه حـقـوق  . برای اداره این صندوق وجـود دارد  ازجـمـلـه ای
ـرداخـت   ـرھـای دراز مـدت پ بازنشستگان فوالد یا بـا تـأخـی

الـحـسـاب    بار بـه صـورت عـلـی   شود، یا ھر دو ماه یک   می 
 .شود   پرداخت می 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
 ماه حقوق ٣ کارگر شھرداری زابل ١٠٠٠

 اند نگرفته
ــز  ٢ :  مــھــر ٢٢  ھــزار کــارگــر خــدمــاتــی و فضــای ســب

. انـد    ماه است که حقوقی دریـافـت نـکـرده ٣ شھرداری زابل  
ـیـد ادعـای   «احمد دھمردی » سرپرست شھرداری زابل با تـای

ـرداخـت حـقـوق،   کارگران در خصوص تأخیر سه مـاھـه در پ
ـیـش از ھـزار کـارگـر و  :  گفت  ـیـمـه ب سه ماه از حقوق و ب

ـیـارد تـومـان از  ٣ کارمند شھرداری زابل به سبب آنکه    میل
ھـا و    اعتبارات شھرداری زابـل تـوسـط سـازمـان شـھـرداری 

. ھای کشور پرداخت نشده، به تعـویـق افـتـاده اسـت   دھیاری 
ـیـون تـومـان  ١٤ اعتبارات ساالنه شھر داری زابل حدود   ـل  مـی

است که این رقم با توجه به گستردگی خدمات شھـرداری،  
 . بسیار ناچیز است 

 
 ماه ١١ تا ٧ کارگر شھرداری یاسوج ٣٠٠

 اند حقوق دریافت نکرده
 کارگر خدماتی و فضای سبز شھـرداری یـاسـوج  ٣٠٠ 

که تحت نظارت چند شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، بـه  
ـیـمـانـکـاران    دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت  ھای مالی پ

از سوی شھرداری یاسوج، چندین مـاه اسـت کـه حـقـوقـی  
 کـارگـر خـدمـاتـی و  ٣٠٠ از مـجـمـوع  .  اند   دریافت نکرده 

 کـارگـر در بـخـش  ٢٠٠ فضای سبز شـھـرداری یـاسـوج،  
طریق کـاران  »خدماتی، تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری  

 کارگر دیگر نیز در فضـای سـبـز  ١٠٠ فعال بوده و   «کویر 
 شرکت پیمانـکـاری  ٥ مشغول به کارند که تحت مسئولیت  

در سطح شھر کار   «ارمغان جاوید »و   «کویر کاران »ھمانند  
 کارگر بخش خدماتی شھرداری یاسـوج از  ٢٠٠ .  کنند   می 

ـیـمـانـکـاری   اردیبھشت ماه سال جاری حقوقی از شـرکـت پ
اند و ایـن کـارگـران عـالوه    طریق کاران کویر دریافت نکرده 

ـنـد  ٥ برطلب    ماھه خود از این پیمانکار، دو ماه حـقـوق اسـف
 .  را نیز از پیمانکار قبلی طلبکارند ٩٢  و فروردین  ٩١ 

 
 ماه حقوق ٣٣کارگران قند و تصفیه اھواز 

 معوقه طلبکارند
ـیـمـه   ـیـه شـکـر اھـواز از ن کارخانه صنایع قند و تصـف

ـلـی کـامـل بـه ٨٧ تابستان سال    سـر     تا به امروز در تـعـطـی
ـر  ٥٠ .   برد   می    ٣٣  کارگر باقیمانده این واحد تولیدی بالغ ب

ـیـش از  .   ماه حقوق و دستمزد پرداخت نشده طلبکارنـد  تـا پ
 کارگر در ایـن واحـد  ٢٨٠ تعطیلی این واحد تولیدی تعداد  

ـلـی سـال  .  کردند   تولیدی فعالیت می  ، بـه  ٨٧ بعد از تعـطـی
اجبارکارفرما تعدادی از کارگران در ازای دریافت سه مـاه  
و نیم حقوق و مزایای بـازخـریـد شـدنـد و تـعـداد کـارگـران  

پـس از ایـن اقـدام چـون  .   نفر رسید ١٨٠ باقیمانده به حدود  
ـیـمـانـده   ـیـمـه کـارگـران بـاق کارفرما نسبت به پرداخت حق ب
متعھد شده بود در نتیجه تعداد زیادی از کارگران باقیمانـده  

 پیش از موعد مشاغل سخت و زیـان    از طریق بازنشستگی 
در حال حاضر تعداد کارگران باقیمـانـده  .  آور بازنشسته شدند 

 نفر رسیده است که تـا پـایـان  ٥٠ این واحد تولیدی به حدود  
سال جاری نیز با ادامه اجرای قانون مشاغل سخت و زیـان  

از آنـجـا  .  ھا بازنشسته خواھند شـد    از آن ١٢ آور بازھم حدود  
ـرداخـت   که در این میان مسئله اصلی فشار ناشی از عدم پ

 ماه حقوق و دستمزد به کارگـران ایـن کـارخـانـه  ٣٣ بالغ بر  
ھای خـود    است، احتمال دارد این کارگران در ادامه پیگیری 

 .برای روزھای آینده وارد تھران شوند 
 

کارگران شھرداری تیران سه ماه حقوق 
 نگرفته اند

ـران بـه سـبـب مشـکـالت  :  مھر ٦  ـی کارگران شھرداری ت
 .مالی سه ماه حقوق نگرفته اند 

 گزارش  
ـراضـی مـردم کـوشـکـک مـقـابـل شـرکـت   تجمع اعـت

 گازاستان فارس وبازداشت چند دانشجوازطرف حراست 
ـراز کـه  :  مھر ٣  جمعی از اھالی محله کـوشـکـک شـی

ـلـف، از    ھاست پیگیر مشکالت خود در اداره   ماه  ھـای مـخـت
ــجــمــعــی   ــد، ت ــن ــان فــارس ھســت ــه شــرکــت گــاز اســت جــمــل

ـرپـا کـردنـد   اعتراض  یـک مـاه  .  آمیز در مقابل این شرکت ب
پیش، یکی از مسئوالن شرکت گاز استان فـارس، پـس از  
مراجعات مردم محله کوشکک، قول ساماندھی وضـعـیـت  
گاز این محله تا قبل از فرا رسیدن فصل بارندگـی یـعـنـی  
ـتـه، عـمـل نشـد  . اول مھر ماه را داده بود کـه بـه ایـن گـف

ـیـز    تعدادی از خبرنگاران و عکاسان رسانه  ھای این اسـتـان ن
برای پوشش این خبر به شرکت گاز استان فـارس واقـع در  
ـیـن تـعـدادی   ـنـد و ھـمـچـن ـت میدان گاز شیراز، حضـور یـاف

ھاست پیگیر مسئله کوشکک ھستند، بـه    دانشجو که ماه 
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دعوت مردم این محله به محل تجـمـع آمـده بـودنـد امـا از  
سوی یکی از مسئوالن این شرکت، برخوردی نامناسـب بـا  

ای کـه پـس از پـایـان    دانشجویان صورت گرفت بـه گـونـه 
جلسه مردم با چند تن از مسئوالن، این دانشجویان ھمچـنـان  

ھـای    پـس از تـالش .  در اختیار حراست این شـرکـت بـودنـد 
ـنـدگـان    مردم، باالخره جلسه  ای بـا حضـور سـه تـن از نـمـای

مردمی کوشکک و سه تن از مسئوالن شرکت گـاز ایـن  
 مـھـر مـاه  ١٥ استان، برقرار و در پایان اعالم شـد کـه تـا  

 .شود   جاری، مشکل گاز محله کوشکک، برطرف می 
 

بار اھواز بیمه و  کارگران میادین میوه و تره
 بازنشستگی ندارند
 کارگر شاغل در میادین مـیـوه  ١٠٠ محرومیت بیش از  

. و تره بار شھرداری اھواز از خدمات بیمه تامین اجتـمـاعـی 
 ھـمـان روز در       بامداد تـا عصـر ٢ کارگران باربر معموال از  

دستمزد ثابتی ندارند و  .  بار مشغول کارند   میادین میوه و تره 
شرح کارشان بدون قرارداد مشخص و امـکـان چـانـه زنـی،  

 تـا  ٢٠ اکثر این کـارگـران بـا  . مطلقا  در اراده کارفرماست 
 . سال سابقه بیمه دارند ٥  سال سابقه کار مستمر، نھایتا  ٣٠ 

 
 کارگر شرکت پیمانکاری ٦٠مسمومیت 

بر اثر مصرف آب غیر   «کامیاب کار سنگ»
 بھداشتی

 نفر از کارگران معادن البرز ، بـه  ٦٠ مسمومیت  :  مھر ٢ 
ـر بـھـداشـتـی  کـارگـران کـه تـحـت  .  دلیل مصـرف آب غـی

 «کـامـیـاب کـار سـنـگ »استخدام شرکت پیمـانـکـاری  
طـبـق مـعـمـول از آب تـانـکـر مصـرف  .   کنند   فعالیت می 

ـبـاط    کردند اما پس از مصرف به دلیل نامعلومی که بی  ارت
با باز بودن درپـوش تـانـکـر و احـیـانـا  وجـود الشـه حـیـوان  
کوچکی نیست، حوالی ظـھـر دچـار مسـمـویـت شـدیـد و  

 کـارگـر ایـن  ١٥ اسھال خونی و استفراغ شدندو ھم اکـنـون  
ـتـال بـه  )  کامیاب کار سنگ ( شرکت پیمانکاری   بر اثر اب

ھای گوارشی مورد اشاره، در بیـمـارسـتـان شـھـدای    بیماری 
زیرآب بستری بوده و مابقی کارگران بـه صـورت سـرپـایـی  

) البرز مـرکـزی ( معدن زغال سنگ سواد کوه  .  مداوا شدند 
ـیـش از   ـیـمـانـکـاری ب در استان مازندران با دوازده شرکـت پ

 کارگر دارد که حیات آنان به دلیل ضـعـف ایـمـنـی  ١٢٠٠ 
 .وبھداشت کار در این معادن در خطر است 

 
 «سخت و زیان آور» سال کار ٥انکار 

 کارگران بافندگی پاکان
ـیـمـه  ٥ : مھر ١   کـارگـر رسـمـی  ٨٠  سـال از سـوابـق ب

کارخانه بافندگی پاکان در سیستم تامین اجتماعی شـعـبـه  
ـبـت نشـده  ٧   تھران به عنوان مشاغل سـخـت و زیـان آور ث

ـبـاه بـوجـود آمـده   ٨٥  تا  ٨٠ در سالھای  . است   به دلیل اشـت
ـبـاه   در زمان مکانیزه شدن سیستمھای فنی اداره، ایـن اشـت

ـقـه سـخـتـی  ٥ اگر تامین اجتماعی  . رخ داده است   سال سـاب
کار این کارگران را باز نگردانند زمینه بازنشـسـتـگـی آنـان  

ـر خـالف قـانـون نـاچـارنـد    فراھم نمی  شود و این کارگـران ب
ـنـد  . چندین سال دیگر برای تکمیل سـوابـق خـود کـار کـن

شود    آور مشمول کارگرانی می   قانون مشاغل سخت و زیان »
ـرای سـالمـتـشـان مضـر    که رشته  ھای شغلیشان به نوعی ب

ـرای  .  تشخیص داده شود  در خدمات بیمه تأمین اجتماعـی ب

ـم سـال   ـی ـیـت، یـک و ن این کارگران ھر یـک سـال فـعـال
ـیـسـت سـال کـار    محاسبه می  ـنـد پـس از ب ـتـوان شـود تـا ب

ھـای جسـمـی    بازنشسته شده و به این ترتیب از ادامه آسیـب 
 .«جلوگیری شود 

 
بمناسبت چھلمین روزجان باختن حسین 

 «چشمه پودنه»زمانی بر اثر ریزش معدن 
 طغرالجرد

ـر ریـزش مـعـدن  ٤٠  ـر اث  «چشـمـه پـودنـه »روز قبـل ب
ـنـان، چـھـار کـارگـر در   طغرالجرد از توابع شھرستان کـوھـب

 سـالـه  ٢٧ معدن حبس شدند و حسین زمانی کارگـر مـعـدن 
ـم ایـن  .  جان خود را از دست داد  ـروزچـھـل به گزارش ایسنا،دی

پـس از حـادثـه ای کـه درایـن  . کارگرجان باخته برگزارشد 
معدن اتفاق افتاد صاحبان معدن بـجـای پـاسـخـگـویـی بـه  
نیازھای خانواده حسین زمانی وکارگران صـدمـه دیـده ایـن  

بـه گـزارش  .  حادثه،شـمـاری ازکـارگـران را اخـراج کـردنـد 
النسا زمانی مادر ھمسـر مـرحـوم حسـیـن    شھریورفارس،ام ١٣ 

  ٢٠ حـدود  :  ریـخـت گـفـت   زمانی در حالی که اشک مـی 
گذرد در این مدت ھیچ یـک از    روز از مرگ دامادم می 

مسئوالن معدن و شھرستان حتی یک سری به خانـواده مـا  
 .نزدند 

دارای پنج فرزند ھستم و به تنھایی بـا  :  این پیرزن افزود 
ـم را   قالیبافی و دامداری بـا مشـکـالت بسـیـاری فـرزنـدان
ـبـل بـا   بزرگ کردم،  فرزند آخرم به نام محبوبه چند سال ق
ـر   جوانی به نام حسین زمانی ازدواج کرد کـه حسـیـن ھـم ب

 پدر و مـادرش را از دسـت داده  ٨٣ اثر زلزله چھارم اسفند  
. بود و خود سرپرستی خواھر و برادرانش را بر عھـده گـرفـت 

حسین پس ازدواج بـا کـار و تـالش در  :  زمانی بیان داشت 
معدن و بـا حـقـوق نـاچـیـز زنـدگـی خـود را بـه سـخـتـی  

 ھزار تـومـان بـود و  ٤٠٠  تا  ٣٠٠ گذراند، حقوق او بین    می 
 .کرد   در منزل استیجاری زندگی می 

حاال با توجه به اینکه دخترم محبوبه بـاردار  :  وی افزود 
ـم بـه طـوری   ـی است با مشکالت مالی فراوانی مواجه ھست

رفـت،    که پول تھیه یک قرص نان را ھم نداریم، انتظار مـی 
سنگ و شھرسـتـان حـداقـل سـری بـه    مسئوالن معدن ذغال 

ـنـد کـه چـگـونـه و بـا چـه    خانواده ما می  ـن ـی ـب زدنـد تـا ب
ـم   مشکالتی زندگـی مـی  ـی : ایـن مـادر تصـریـح کـرد .  کـن

ای در دل مـعـدن جـان     سالـه ٢٧ انصافی است که جوان    بی 
خود را از دست بدھد، امـا مسـئـوالن مـعـدن و شـھـرسـتـان  

وی در حـالـی کـه  .  تفاوت بـاشـنـد   اش بی   نسبت به خانواده 
ـرای ھـمـه  :  بغص گلویش را گرفـتـه بـود، گـفـت  مـرگ ب

است، اما برای ما بسیار سـخـت و دشـوار اسـت و ھـرروز  
ـیـه مـالـی    شرایط بدتر مـی  ـن شـود، بسـتـگـان مـا ھـم از ب

ـبـل از   ـنـد تـا ق مناسبی برخوردار نیستند که کـمـک کـن
ـر   حادثه حسین با این حقوق اندک بـه انـدازه بـخـور و نـمـی

ـیـکـه دامـادم در مـعـدن  :  این پیرزن گفت .  ایم   داشته  در حـال
چشمه پودنه جان خود را از دسـت داده بـود و ایـن مـعـدن  
مربوط به شھرستان کوھبنان است و محل سکـونـت مـا در  
حوزه شھرستان زرند است، از ھـمـه جـا نـاامـیـد شـده بـودم  
ـم  ـی ـرسـان . تصمیم گرفتم موضوع را به اطالع فرماندار زرنـد ب

ساعتی بعد فرماندار زرنـد بـه مـنـزل مـا  :  وی اظھار کرد 
جویی با تماس تلفنی از    آمد، وی پس از قرائت فاتحه و دل 

مسئول معدن خواست موضوع مشـکـل مـالـی خـانـواده را  

محبوبه اسدی ھـمـسـر حسـیـن   .  ھرچه سریعتر برطرف کنند 
پس از شنیدن خبر مرگ حسـیـن بـا مشـکـالت  : گوید   می 

روحی و روانـی جـدی مـواجـه شـدم مـا در یـک واحـد  
ـم و پـس از مـرگ    مسکونی استیجاری زندگی می  کردی

ـنـکـه بـاردار   حسین دیگر کسی را نداشتم بـا تـوجـه بـه ای
انـداز نـداشـت و بـا ایـن    ھستم، حسین حتی یک ریال پـس 

. مانـد   حقوق ناچیز و کرایه منزل دیگر چیزی برای ما نمی 
رفـت،    از مسئوالن شھرستان کوھبنان انتظار مـی :  وی گفت 

زدند حسین حقوق معوقـه از مـعـدن    حداقل سری به ما می 
 .تفاوت ھستند   قدر بی   طلبکار بود، چرا این 

ـنـان اظـھـار داشـت  بـه  :  منصور متقی فرمانـدار کـوھـب
خاطر کشته شدن مرحوم حسین زمـانـی مـعـدن ھـفـت روز  

ـبـاط بـا عـدم سـرکشـی مسـئـوالن  . تعطیل بود  وی در ارت
ـرداخـت  :  گفت  ـراری پ ـرق معدن خصوصی است، اما پیگیر ب

ـم   مستمری خانواده  ـنـده مـردم  .  اش ھسـت در تـمـاس بـا نـمـای
ـیـز، وی از ایـن    شھرستان  ھای زرند و کوھبنان در مجلس ن

در نخستین سـاعـت  :  موضوع بسیار نگران شد و بیان داشت 
حضور در منطـقـه حـتـمـا از نـزدیـک بـا خـانـواده مـرحـوم  

خانواده حسیـن در شـھـرسـازی درگـر در  .  کنم   مالقات می 
 کیلومتری مرکز شھرستان زرند در یک مـنـزل  ٤٥ فاصله  

ـنـان در    مخروبه و نامقاوم زندگی می  کنند شھرستان کـوھـب
 کیلومتری شـمـال اسـتـان کـرمـان واقـع شـده  ١٦٨ فاصله  

 ١٣٩٢ اول مھرماه . است 
 

 ھزار کارگر ساختمانی شھریار بیمه ٢
 نیستند

اداره تامین اجتماعی شھرستان شھریار از پذیـرش حـدود  
دو ھزار نفر از کارگران ساختـمـانـی سـاکـن در شـھـرسـتـان  

 از سـازمـان فـنـی حـرفـه  ٩٠ شھریار و مالرد که از سـال  
انـد، خـوداری    استان تـھـران کـارت مـھـارت دریـافـت کـرده 

 . کند   می 
 

 اخبار بین المللی 
 

 از   تن٤٥٠٠شرکت بلک بری  -کانادا 
 کند نیروی کار خود را اخراج می

بلک بری، تولید کننده تلفن ھای ھمراه ھوشمـنـد، روز  
 تـن  ٤٥٠٠ ، اعالم کرد که  (  شھریور ٢٩ (  سپتامبر  ٢٠ جمعه 

از کارمندانش را اخراج و بخشی از فعالیت تولیدی اش را  
ـر  .  نیز منحل خواھد کرد  شرکت کانادایی، افـت چشـمـگـی

ـیـل اصـلـی  ١٠ Zفروش و عدم موفقت تجاری مدل    را دل
به گفته مس والن این شـرکـت،  .  اعمال این طرح دانسته است 

  ٢٥٠ شرکت بلک بری برای دومین فصل متوالـی حـدود  
ـر،  .  میلیون دالر متضرر شده است  ـتـشـار ایـن خـب در پـی ان

ارزش سھام بلک بری در بازار مالی نیویـورک بـه شـدت  
  ١٧ سقوط کرد و در پایـان روز کـاری جـمـعـه بـا افـتـی  

بلک بری که در آغاز قرن، مـحـبـوب  .  درصدی مواجه شد 
ترین و پرفروش ترین تلفن ھـمـراه جـھـان بـود، مـدتـی اسـت  
گوی رقابت را به رقیبانی چون سامسونگ و اپل واگـذار  

 .کرده است 
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ھزاران کارگر با خواست  -بنگالدش 
 افزایش دستمزد دست به تظاھرات زدند

ھـزاران تـن از کــارگـران نســاجـی در بــنـگــالدش روز  
با درخواست افزایش حداقـل  )   شھریور ٣٠ (  سپتامبر  ٢١ شنبه 

ـرون از  ١٠٠ دستمزد ماھانه شان به    ـی  دالر خـیـابـان ھـای ب
داکا را مسدود کرده و بـه کـارخـانـه ھـای نسـاجـی ایـن  

به گزارش خبرگزاری فرانسه از داکـا،  .  کشور حمله کردند 
ـنـد از   کارگران که بسیاری از آنھا چمـاق بـه دسـت داشـت
دھھا کارخانه نساجـی خـارج شـده و چـنـدیـن سـاعـت در  
ـنـگـالدش تـظـاھـرات   بزرگراھای مناطق صنعتـی اصـلـی ب

معاون رئیس پلیس منطقـه صـنـعـتـی قـاضـی پـور  .  کردند 
ـراضـات  ٢٠ دست کم  :"  گوید   می   ھزار کارگر در ایـن اعـت

آنھا ضمن درخواست افـزایـش قـابـل تـوجـه  .  شرکت داشتند 
ـنـد  ـنـگـالدش دومـیـن  ."  حقوق خـود، خـیـابـان ھـا را بسـت ب

ـیـدات     ٤٥٠٠ صادرکننده مـنـسـوجـات جـھـان اسـت و تـول
 درصد از صـادرات سـاالنـه  ٨٠ کارخانه نساجی این کشور  

امـا  .   میلیارد دالری بنگالدش را تشـکـیـل مـی دھـد ٢٧ 
ـنـگـالدشـی مـاھـانـه    دالر  ٣٨ اکثریت سه میلیون کارگر ب

ـریـن   حقوق می گیرند که این میزان دستمزد در زمره کـم ت
در پی اعتراض کارگران نسـاجـی در  . حقوق در جھان است 

بنگالدش، دھھا کارخانه مجبور شدند روز شنبه را تعـطـیـل  
 .کنند 
 

اعتصاب کارگران ھتل پارک  -فرانسه 
 حیأت در پاریس

از     تـن ٦٠ بیش از  )   شھریور ٢٩ (  سپتامبر  ٢٠ روز جمعه  
 ستاره پارک حیـأت بـا خـواسـت  ٥ کارگران ھتل لوکس و  

افزایش دستمزد و بھبود شرایـط کـار دسـت بـه اعـتـصـاب  
آنھا به خیابانھای اطراف ھتل رفته و بـا دادن شـعـار  .  زدند 

گـویـد کـه ایـن    مدیریت ھتـل مـی .  دست به تظاھرات زدند 
مساله بین کارگران و شرکتھای پیمان کـاری اسـت و بـه  

گویند از شـرایـط کـاری ایـن    آنھا می .  آنھا مربوط نمیشود 
قصد دخالـت در مـوضـوعـی    کارگران متاسف ھستند، ولی 

 .که به آنھا مربوط نمیشود را ندارند 
 

تظاھرات ھزاران نفر در  -مراکش 
 اعتراض به افزایش قیمت سوخت

ھزاران تن از شھروندان مراکشی در اعتراض به گـرانـی  
ـتـخـت ایـن کشـور   و افزایش بـھـای سـوخـت در ربـاط پـای

در  )   شھـریـور ٣١ ( تظاھرکنندگان یکشنبه  . تظاھرات کردند 
پاسخ به فراخوان اتحـادیـه عـمـومـی کـارگـران مـغـرب بـه  

 سـالـه از  ٤٨ حسـن مـراکشـی،  .   ھای رباط آمدنـد   خیابان 
مـا بـه گـران  : " شرکت کنندگان در این تظاھـرات گـفـت  

ـم  ـی . شدن قیمت شیر و گوشت و اکنون سوخت معترض ھست
ـنـکـران  .  ھیچ فرصت شغلی وجـود نـدارد  نـخـسـت  (  مـا ب

"  او ھیـچ کـاری انـجـام نـمـی دھـد .  خواھیم   را نمی )  وزیر  
ـرپـایـی   ـرای ب بخش حمل و نقل مغرب نیـز از قصـد خـود ب

ـراض بـه ایـن اقـدام  ٧٢ اعتصاب عمومی    ساعـتـه در اعـت
بھای سوخت در مغرب، دوشنبه پـس  .   دولت خبر داده است 

از اجرای تدابیر جدید دولت برای کسری بودجـه و کـاھـش  
احزاب مخالـف دولـت مـغـرب  .  یارانه سوخت، افزایش یافت 

تحت رھبری حزب استقالل با محکوم کردن این اقدام دولـت  
ـرای شـھـرونـدان    می  گویند که این سـیـاسـت زنـدگـی را ب

ـر کـرده اسـت  .  مغربی در این دوره سخت اقتصادی دشوار ت
ـیـاز خـود را وارد   ـرژی مـورد ن ـبـا تـمـامـی ان ـری ـق مغرب ت

ـتـصـاد بـحـران  .  کند    می  نوسانات قیمت نفت به شدت بر اق
ـر گـذار بـوده اسـت  ـی ـم دولـت  .   زده مغـرب تـاث ایـن تصـمـی

ـنـه  ھـای روز افـزون    بسیاری از مردم مغرب را کـه بـا ھـزی
 . کنند، خشمگین ساخته است   زندگی دست و پنجه نرم می 

 
موج جدید اعتراضات کارگران  -بنگالدش 

 تولید پوشاک
ـر  ٢٤ چند ھزار کارگر معترض روز سه شنبه    ٢ ( سپتامـب

برای چھارمین روز متوالی بـه خـیـابـان ھـای داکـا  )  مھر 
ـراضـات کـارگـران  .  پایتخت بنگالدش آمدند  موج تـازه اعـت

ــاضــای افــزایــش   ــق ــرای ت ــر ب بــخــش پــوشــاک بــار دیــگ
ـرخـورداری از  .  دستمزدھاست  کارگران خشمگین خواسـتـار ب

ـنـد  ـنـکـه در  .  حداقل دستمزد یکصد دالر در ماه ھسـت بـا ای
روزھای گذشته تعداد تظاھرکنندگان در خیابان ھای داکـا  
ـیـش   بسیار بیشتر بود با این حال کارگران ماننـد روزھـای پ
ـرخـی خـودروھـا و   چند خیابان اصلی داکا را بسته و بـه ب
ھمچنین به دھھا کارخانه پوشاک در مـنـاطـق صـنـعـتـی  

ـفـاده از  .  حومه پایتخت حمله کردند  نیروھای پلیـس بـا اسـت
ـنـد و در   ـرق کـن ـف گاز اشک آور سعی کردند آنھـا را مـت
ـر مـجـروح شـدنـد  ـف ـراکـنـده، دھـھـا ن . جریان درگیریـھـای پ

ـنـگـالدش   میانگین درآمد ماھانه کارگـران پـوشـاک در ب
 . دالر است ٣٨ تنھا  
 

ادامه اعتراضات به حذف  -سودان 
 ھای دولتی یارانه

اعتراضات به افزایش قیمت سوخت و کاالھای اساسـی  
معترضان بـا آتـش  .  در سودان با شدت بیشتری ادامه یافت 

ـتـی در   زدن چندین جایگاه عرضه سوخت و سـاخـتـمـان دول
خارطوم به افزایش قیـمـتـھـا از جـمـلـه بـاال رفـتـن دویسـت  

ـراض کـردنـد  ـنـزیـن اعـت ـیـجـه ایـن  .  درصدی قیمت ب ـت در ن
ـم دولـت   اعتراضات که از چند روز پیش و در پـی تصـمـی
ـبـه   مبنی بر قطع یارانه ھا، شروع شده تنھا در روز چھـارشـن

ـیـسـت  (   شھریور ٣ (  سپتامبر  ٢٥  شش نفر کشتـه و حـدود ب
نفر ھم بازداشت و با کامیون دولتی بـه مـکـانـی نـامـعـلـوم  

برخی منابع تعـداد کشـتـه شـده ھـا را در  . منتقل شده اند 

ویـدیـوھـای  .  کل تا بیست و چھار نفر ھم اعـالم کـرده انـد 
آماتور به اشتراک گذاشته شده در شبکه ھای اجتـمـاعـی  

ـری  . نشان از ناآرامی اوضاع پایتخت دارند  در جـریـان درگـی
ھای روز چھارشنبه، سـاخـتـمـان یـک دانشـگـاه بـه آتـش  
کشیده شده و جاده اصلی منتھی به فرودگاه این شـھـر ھـم  

ـلـی  .  مسدود شده است  در ھمین رابـطـه آغـاز سـال تـحـصـی
مدارس و دانشـگـاھـھـا در خـارطـوم بـه تـعـویـق افـتـاده و  

 .نیروھای امنیتی سعی در کنترل اوضاع دارند 
 

تظاھرات گسترده علیه فاشیسم در  -یونان 
 ھای اتن خیابان

در  (   شـھـریـور ٣ ( سپتامبر  ٢٥ ھزاران نفر روز چھارشنبه  
آتن پایتخت یونان در اعتراض به حزب راستگـرای افـراطـی  

در اواخـر  .  طلوع طالیی دست به تـظـاھـرات بـزرگـی زدنـد 
ـریـھـایـی   ـر طـلـوع طـالیـی، درگـی بعداز ظھر در حوالی مـق
ـنـدگـان رخ   خشونت آمیزی بین نیروھای پلیس و تـظـاھـرکـن

این تظاھرات از سـوی اتـحـادیـه ھـای دانشـجـویـی و  .  داد 
ھفته گـذشـتـه پـاولـوس  .  برخی گروھھای چپ برگزار شد 

فیساس، یک خواننده رپ ضد نژادپرستی بدست یکـی از  
ایـن  .  حامیان حزب ملی گرای طلوع طـالیـی کشـتـه شـد 

حزب، به عـنـوان سـومـیـن حـزب مـھـم یـونـان، روی مـوج  
ـتـصـادی سـوار   نارضایتی ھای اجتماعی و بحران عمیـق اق
است و بسیاری از مشکالت کشور را بـه مـھـاجـران ربـط  

ـیـش حـدود    درصـد ھـوادار  ١٢  تـا  ١٠ می دھد تا ھفته پ
داشت اما پس از قتل این فعال ضد فاشیسم، نظـر سـنـجـی  
ھا نشان می دھد که حدود یک سوم از حـامـیـان خـود را  

ـبـه یـکـی از  .  از دست داده است  در تظاھرات روز چـھـارشـن
: معترضان که بسوی مجلس یونان حرکت می کرد گـفـت 

ـم "  بـانـدھـای  .  ما حتی می ترسیم از خانه مـان خـارج شـوی
آنھا بدون استثنا مرد و زن را  .  طلوع طالیی ھمه جا ھستند 

ـرار مـی   ـم ق از ھر مذھبی که باشنـد مـورد ضـرب و شـت
ـتـی کـه ایـن  : " گوید   معترض دیگری ھم می ." دھند  تا وق

. گروه غیر قانونی اعالم نشده است باید مـقـابـل آن ایسـتـاد 
ـنـد  آنـھـا  .  باید راھی یافت تا مردم دیگر از آنھا حمایت نکـن

حتی در داخل مدارس، فرزندان ما را با افکار خود مسمـوم  
 ."می کنند 

پـس از حـادثـه  : " خبرنگار یورونیوز در آتن مـی گـویـد 
خونین ھفته گذشته که منجر به مـرگ فـعـال چـپـگـرای  

ـررسـی ایـن  ٣٥   ساله شد، مقامات قضایی یونان در حـال ب
ـیـت طـلـوع طـالیـی بـه یـک   موضوع ھستند که آیا فعـال

ـبـت،  .  سازمان جنایی شبیه است یا نه  در صـورت رای مـث
برخی از اعضای اصلی آن ممکن است با حـکـم مـجـازات  

 . "ده سال زندان مواجه شوند 
 
  

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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آخرین اخبار از 
اعتراض و تحصن 

 ٢٦خانواده ھای 
 محکوم به اعدام

ـر از   روز یکشنبه حدود صد نف
خانواده ھای محکومین به اعـدام  
در پارک شـھـر در تـھـران قصـد  
ـنـد کـه   چادر زدن و تحصن داشـت
ـم بـه ایـن   لباس شخصیـھـای رژی

محل یورش برده و مانـع تـحـصـن  
خانواده ھا بـه  .  خانواده ھا میشوند 

ترمینال غرب رفته و در مسـجـد  
نیـمـه  .  این ترمینال اطراق میکنند 

ـبـه بـاز ھـم مـزدوران   شب یـکـشـن
حکومت اسالمی به ایـن خـانـواده  
ھا یورش برده و ھمه را از مسجـد  

آنھا تـا صـبـح در  .  بیرون میکنند 
سالن ترمینال مانده و صبح امـروز  
دوشنبه حدود ساعت نه صـبـح در  
مقابل دفتر کار روحـانـی تـجـمـع  

 .کرده و اعالم تحصن میکنند 
یکی از معاونان روحـانـی بـه  
جمع تحصن کنندگان آمـده و بـا  

و در نـھـایـت  .  آنھا گفتگو میکند 
قول پیگیری خواستـھـای آنـان را  

معاون روحانی به خانـواده  .  میدھد 
ھــا قــول داده اســت یــک مــاه  
ـیـسـت و   اجرای حکم اعدام ایـن ب
. شش نفر را به تعویق می اندازنـد 

او به خانواده ھا گفتـه اسـت کـه  
اژه ای دستور توقف اعـدامـھـا را  
ـرونـده ھـا مـجــددا   داده و ھــمـه پ

آنھا قول داده انـد  . بررسی میشوند 
که شش نفر زندانی مـحـکـوم بـه  

اعدام را از انفرادی و قـزل حصـار  
به رجایی شھر منتقل کنند و دو  
نفر زندانی محـکـوم بـه اعـدام را  
ــورش   ــا ی ــه ب ــب ــکــشــن کــه روز ی
وحشیانه و با چند صد نفر نیـروی  
ـقـل   ـت ـرادی مـن ـف مسلح به سلول ان

ـنـد عـمـومـی    کردند   مجددا بـه ب
 .بیاورند 

بعد از این گفتگو بـا مـعـاون  
رئیس جمھور حکـومـت اسـالمـی  

ـران   کـل ایـن جــمـعـیـت بـطــرف    ای
مجلس شورای اسـالمـی حـرکـت  
ــا   ــات ب ــان مــالق ــواھ کــرده و خ
. نمایندگان شھرستانـھـا مـیـشـونـد 

ــام   ـنـدج فـردی بـه ن ـنـده سـن نـمـای

علوی به جمع خانواده ھا آمـده و  
ـتـگـو مـیـکـنـد و قـول   با آنھا گف
رسیدگی به خواسـتـھـای آنـان را  

 .میدھد  
 

ــل   ــاب در ایــن تــجــمــع در مــق
 خانواده ھا میگویند کـه    مجلس  

نماینده اطالعات نیز آمـده بـود و  
کماکان ھمه را تھدید مـیـکـرد و  

ـر ایـن   ـیـگـی میگفـت اطـالعـات پ
ـم   پرونده است و ما کوتاه نـخـواھـی

او حتی خانواده ھا را تـھـدیـد  . آمد 
مـیـکـرد کـه اگـر دسـت از ایـن  
ـرای فـرزنـدان   ـرنـدارنـد ب اقدامات ب

 .آنھا بدتر خواھد شد 
خانواده ھا امروز بـعـد از ایـن  
ـر روحـانـی و   قول و قرارھای دفـت
ـنـده   معاون او و ھمچنین قول نـمـای
ـنـدج حـرکـت   ـنـدج بسـوی سـن سن

     بـه روحـانـی   آنھا به دولت . کردند 
ـیـسـت روز   به مجلس و اژه ای ب
وقت داده و اعـالم کـرده انـد کـه  
اگر تا بیست روز دیـگـر بـه ایـن  
ـرونـده   خواستھا رسیدگی نشود و پ

ھا مجددا برررسی نشود و احکـام  
ـنـدج    اعدام را ملغی نکنند   در سـن

 .تجمع خواھند کرد 
ــراض بــه احــکــام اعــدام   ــت اع
بیست و شش نفر فـعـال سـیـاسـی  

 در روزھـای    عقیدتی اھل سـنـت 
ـر ایـن  . اخیر بسیار گسترده شد  خب

احکـام اعـدام وسـیـعـا در رسـانـه  
 .ھای فارسی زبان منعکس شد 

حکومت اسالمی قصد داشت  
یک اعدام دسته جـمـعـی انـجـام  

ــه را بــرای اعــدام    دھــد  ــن ــی  و زم
بیشتر فعالین سیاسی فراھم کـنـد  
و بیش از پیش از مردم زھر چشـم  

ـرنـامـه  .  بگیرد  ما در مقابل ایـن ب
ــایــت و ایــجــاد   ــن ــرای ج ریــزی ب
فضای وحشت ایستادیم و میتـوان  

ـراضـات   بـه    گفت بدلیـل ایـن اعـت
دلیل مقاومت خود محکومین بـه  
اعدام و خانواده ھای آنان و بدلیـل  
اعتراض و پخش وسیع اخبـار ایـن  

ـیـل عـکـس    حرکت اعتراضی   بـدل
العمل سریع بسیاری از ایرانیان در  

 رژیم مجبور به عقب    خارج کشور 

ـنـی  .  نشینی شد  ایـن عـقـب نشـی
فعال موقتی اسـت وبـایـد کـاری  
ـیـه ایـن   کرد که احکام اعدام عـل
افراد و ھمه فعالین سیاسی فـورا  

 .ملغی شود 
کمیته بین المللی علیه اعـدام  
ـیـه   اعالم میکند که ما بـایـد عـل
ــه و   ھــمــه احــکــام اعــدام فــعــاالن
وسیعا به مـیـدان آمـده و کـاری  
ـران   کنیـم حـکـومـت اسـالمـی ای
دیگر نتواند ھـیـچـکـس را اعـدام  

 .کند 
از ھمه خـانـواده ھـا یـی کـه  
فرزندان آنھا در خطر اجرای حـکـم  

ـم بـا    اعدام ھستند  ـی  دعوت میـکـن
ـنـد   ما تماس گرفته و کمک کن
ــلــوی اعــدام عــزیــزان آنــھــا را   ج

 .بگیریم 
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