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ـیـسـت   برای كسی كه خود را كمون
ــاســی در عــرصــه   و فــعــالــی ســی
جنبش كارگری می داند، اھمیـت  
ـقـه كـارگـر و   دادن به تـحـزب طـب
ـر، در خـود عـنـاویـن   ـب ـت انقالب اك

ـیـسـت و فـعـال  .  باالست  ھر كـمـون
ــد   سـیـاسـی در ھـر فـرصـتـی بـای
ـر و اھـمـیـت   ـب ـت اھمیت انقـالب اك
حزبی كه بتواند یك چنین انقالبی  
ــدھـد، یـادآور شــود  . را سـازمـان ب

برای خواننده جدید ھـم كـه شـده،  
ــاال اھــمــیــت   ــوالت ب ــادآوری مــق ی

 .دارند 
 ماركس، لنین و تحزب

ــن   ــوشـتـن ای انـگـیـزه مـن از ن
نوشته پاسخ محسن حكـیـمـی بـه  

در  "  آرش " یكی از سئواالت نشریه  
ایـن  .   این نشریه اسـت ١٠٩ شماره  

ــه تــعــدادی ســئــوال جــلــوی   نشــری
گـانـش مـی گـذارد كـه    نویسـنـده 

جواب محسـن حـكـیـمـی مـن را  
. مجبور كرد واكـنـش نشـان بـدھـم 

ـقـاد  : " سئوال چنین است  برخی اعت
ـرای   دارند تنھا راه طبقه كـارگـر ب

الغای نظام سرمایـه داری ایـجـاد  
ـتـوانـد   حزب طبقه كارگر است تا ب
ـبـش كـارگـری را   مبارزات و جـن
برای مقابله با ھجوم كـارفـرمـایـان  

ـروزی آمـاده نـمـایـد  ـی ." و كسب پ
ــرصــت را   ــمــی ف ــی مــحــســن حــك
غنیمت شمرده و ھر چه را كـه از  
ـراكـنـی جـنـگ   ـرپ رسانه ھای خـب
سردی یاد گرفـتـه اسـت بـه كـار  
. می برد تا لنیـن را خـراب كـنـد 

اگر منظـور شـمـا از  : " می گوید 

در یکی از بخشھای خبری ھفتـه  
گذشته بی بی سی خبری با آب  
و تـاب بـه اضـافـه روغـن داغ و  
سوسک بریان پخش شد کـه آب  
ــوچــه ھــمــه کســانــی   ــب و ل از ل
سرازیر شد که به دنبال سـودھـای  

این خبر حاکی از  .  سرشار ھستند 
این بود که یک سـرمـایـه دار از  
نوع چینی آن چـگـونـه سـه دالر  

میکنـد  "  ھزینه " برای ھر سوسک  
ـتـه  .   دالر به جیب میـزنـد ١٠ و   ـب ال

این خبر مانند ھـمـیـشـه درکـمـال  

از سـوی  "  بیطرفی و بی غرضی " 
ایـن رسـانـه  .  این رسانه منتشر شد 

ـنـکـه   ھیچ منظوری نداشت جز ای
میخواست ثابت کنـد انسـان بـایـد  
ـنـدازد تـا پـول   ـی عقلـش را کـار ب
دربیاورد ماننـد ایـن سـرمـایـه دار  
که از پرورش سوسک، سودھـای  

البـد  .  کالنی نصیبـش شـده اسـت 
ـر   ـقـصـی ـنـد، ت اگر دیگران نمی توان
خودشان است کـه عـقـل مـعـاش  
ـنـد از آب کـره   ندارند و نمی تـوان

 اعالم ھمبستگی کنفرانس اتحادیه ھای ترانسپورت اسکاندیناوی با کارگران زندانی در ایران
 ٢           صفحه  

 دشمن لنین نمی تواند دوست كارگران باشد
 ناصر اصغری 

رضـا جــھــانـگــیــری فـرد مــعــاون  
رفاه و  "خدمات اجتماعی سازمان  

ــی   ــاع ــم ــای اجــت ــت ھ ــارک مش
در گفتگویی بـا  "  شھرداری تھران 

رسانه ھای دولتی، از پایین آمـدن  
سن زنان کارتن خواب  و رسـیـدن  

 سـال سـخـن  ١٨  و  ١٧ آن به سنین  
ـنـکـه  . میگوید  او بـا اشـاره بـه ای

ـبـال آمـار زنـان بـی خـانـمـان و   ق
کارتن خوابھـا بـه زنـان سـالـمـنـد  
تعلق داشت و این روز ھـا شـاھـد  
حضور زنان جوان در مـیـان آن ھـا  

ھستیم، از اینکه حتـی در مـوارد  
ـر از   ـیـن ت   ١٥ سن این دختران پـای

او در  .    سال است حـرف مـیـزنـد 
سخنانش حتی به ابعاد فاجعه بـار  
تری از این بـی خـانـمـانـی اشـاره  
کرده و از این سخن میگویـد کـه  
ـنـد کـه   امروزه خانواده ھایی ھسـت
به ھمراه فرزندان خود بی خـانـمـان  
ھستند و  با طرح این سئـوال کـه  
آیا میتوان استنباط کرد کـه سـن  
بی خانمانی به کـودکـان رسـیـده  
است، ریشه جوان شدن زنان کارتن  

ــه مســالــه   ــھــران را ب خــواب در ت
ــن مــعــضــل   ــاد و رشــد ای ــی ــت اع
اجتماعی در مـیـان آنـان مـربـوط  

او از اینکه زنان زودتر از  .  میکند 
ــاد ضــربــه   ــی مــردان در بــرابــر اعــت
ــواده طــرد   ــد و از خــان ــخــورن مــی
میشوند و از این رو در ھر سـن و  
سالی به بـی خـانـمـانـی کشـیـده  

 . میشوند سخن میگوید 
ـر، اوج تـوحـش   نفـس ایـن خـب
سرمایه داری حاکم و محرومـیـت  

 !!زنان کارتن خواب تھران جوان شده اند
 شھال دانشفر 
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کنفرانس  )   آبان ١٩ (روز ده نوامبر 
بین المللی اتحادیه ھای کارگران  
ترانسپورت اسکاندیناوی با دادن  
بیانیه ای ھمبستگی خود را در  
حمایت از کارگران زنـدانـی در  

این کنفرانس  .  ایران اعالم داشت 
. در کشور دانمارک برگزار شد 

ترجمه فارسی متن این بـیـانـیـه  
 .ضمیمه است 

 
 

کمپین برای آزادی 
 کارگران زندانی

 نـوامـبـر  ١١ ،  ٩٢  آبان  ٢٠ 
 ٢٠١٣ 

Shahla_daneshfa
r@yahoo.com 

Bahram.Soroush
@gmail.com 

http://free-them-
now.blogspot.com 

 
 
 

فعالین اتحادیه ایی و 
سیاسی در ایران را 

 !آزاد کنید
 

در جریان کنفرانس سـاالنـه  
سازمان جھانـی کـار در سـال  

  اعــالم شـد کـه کــه  ٢٠١٣ 
جمھوری اسالمی ایران یـکـی  
از سه کشورھایی ست که در  
آن شرایط زنـدگـی، آزادیـھـای  
فـردی و کـار اتـحـادیـه ایــی  
ـــت و   ـــدود اس ـــح بشـــدت م
ــارگـــران فـــعـــال در امـــور   ک
اتحادیه ایی بطور مداوم تـحـت  
تعقیب، پیگرد حقوقی، اخـراج  
و تـھــدیـد بــه مـجــازات زنــدان  

 .ھستند 
فــعــالــیــن کــارگــری بــجــز  
تھدید به اخراج، پیگرد حقوقی  
و زندان، ھمـچـنـیـن در جـریـان  
بازجویی ھا ماموران امنیـتـی  

رژیم و یـا بـه ھـنـگـام صـدور  
احکام دستگیـری ھـا تـوسـط  
دادگـاھــھــا مــجــبــور بــه عــذر  
خواھی می شوند  و یا اینکه  
از آنھا خواسته می شـود کـه  
ــــه عضــــویــــت خــــود در   ب
سازمانھای آزاد اتحـادیـه ایـی  

 .پایان دھند 
رضا شھابی، خزانـه       -١ 

ــران   ــارگ ــکــای ک ــدی ــن دار س
شرکت واحد اتوبوسرانی تھـران  

 و حومه 
مــحــمــد جــراحــی،       -٢ 

عضو کمیته پـیـگـیـری بـرای  
ــجـــاد تشـــکــل ھـــای آزاد   ای

 کارگری 
شـــاھـــرخ زمـــانـــی       -٣ 

عضو کمیته پـیـگـیـری بـرای  
ــجـــاد تشـــکــل ھـــای آزاد   ای
کارگری و عضو ھئیت مدیره  
 اتحادیه نقاشان تھران و حومه  

بھنـام ابـراھـیـم زاده       -٤ 
فــعــال کــارگــری در مــبــارزه  

فرزند خـود  .  علیه کارکودکان 
وی دچار سرطـان اسـت و در  
حال حاضر در بیمارستان تحـت  

 .شیمی درمانی قرار دارد 
عبدالرضا قنبری از      -٥ 

 معلمان معترض تھران 
رسول بداغی عضـو       -٦ 

ھئیت مـدیـره کـانـون صـنـفـی  
 معلمان 
علی اکبـر بـداغـی      -٧ 

عضـو ھــئــیــت مــدیــره کــانــون  
 صنفی معلمان 

مــحــمــود بــھــشــتــی       -٨ 
خزانه دار و سخنگوی کـانـون  

 صنفی معلمان  
 

ـــیـــن کـــارگـــری و   فـــعـــال
زندانیان سیاسی در زنـدانـھـای  

ایران در یـک شـرایـط بشـدت  
ــد  ــرن ــی ب ــی بســر م ــحــران . ب

دادستان سراسری ایران در بـاره  
زندانیان سـیـاسـی و فـعـالـیـن  
ــدان   ــقــردر زن کــارگــری مســت
مشھور رجـایـی شـھـر تـھـدیـد  

باید از وجود  : "کرده است که  
 "!آنھا به تدریج خالص شد 

 
 :ما خواھان

 
 
آزادی فـــوری و       -١ 

ــیــه   ــیــد و شــرط کــل بــدون ق
زندانیان سـیـاسـی و اتـحـادیـه  

 .ایی در ایران ھستیم 
" اعــــزام یــــک       -٢ 

" کمیسیون بین المللی حقیـقـت 
به ایران ھسـتـیـم تـا وضـعـیـت  
فعالین کارگری در زندانھـای  
جمھوری اسالمـی را بـررسـی  

 .کند 
پایان یافتـن فـوری       -٣ 

رفـتــارھـای غـیــر انســانـی بــا  
 .دگراندیشان ھستیم 

بــررســی وضــعــیــت       -٤ 
ـــواده ھـــای   ــان ــتـــصـــادی خ اق
کـارگـران زنـدانــی و در نـظــر  
گرفتن حمایت مالـی از آنـھـا  

 .ھستیم 
 
اجرا و رعایت ھـمـه      -٥ 

قوانین و کنوانسیونـھـای بـیـن  
المللی و کشوری ھستیم کـه  
حاقظ آزادی اتـحـادیـه ایـی و  
ـــیــــاســــی در تشــــکــــیــــل   س
سندیکـاھـای صـنـفـی آزاد و  

 .  مستقل می باشد 
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 3 ٢٨٦شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ھـمـان اسـت  "  حزب طبقه کارگـر " 
ـیـون  " که لنین آن را   ـقـالب سازمان ان

ـیـن  "  حرفه ای  نامـیـده اسـت، چـن
سازمانی نه تنھا به الـغـای نـظـام  
سرمایه داری ھیچ کمکی نـمـی  
ـر کـاری کـه   کند بلکه حـداکـث
ــی   ـن ــگـزی ــد بـکــنـد جـای مـی تـوان

و خصـوصـی  "  آزاد " سرمایه داری  
حـزبـی    -با سرمایه داری دولتـی  

حكیمی به ھـمـیـن بسـنـده  ."  است 
وضعیت كره شمـالـی و  .  نمی كند 

چین و كوبا و عربستـان سـعـودی  
! را ھم به گردن لنین انداخته اسـت 

ــاکــام کشــورھــای  "  ــه ی ن ــرب ــج ت
از قبیل شوروی و  "  سوسیالیستی " 

... چین و کوبا و کره شمالی و  
ـتـی    -و لجنزار سرمایه داری دول

ــن   ــا ای ــن کشــورھ ــی در ای حــزب
ــی نشــان   ــن ــه روش ــت را ب ــی واقــع

: او سپـس مـی نـویسـد ." دھد   می 
ـیـز بـه راحـتـی  "  به لحاظ نظری ن

می توان نشان داد که نظـریـه ی  
ــریــه   ــریــف کــامــل نــظ ــیــن تــح لــن

حـزب  " مارکس و انگـلـس دربـاره  
ــر  ــه کــارگ ــق ــظــور  .  اســت "  طــب ــن م

ـقـه  "مارکس و انگلس از   حزب طب
جنبش سازمان یافته تـوده  " کارگر 

ــا در  .  ھــای کــارگــر اســت  ــھ آن
بـه صـراحـت  "  مانیفست کمونیسم " 

ـیـسـت ھـا را   حـزب  " جنبش چارت
نـامـنـد و بـه    مـی "  طبقه کـارگـر 

ــی اعــالم مــی  ــد کــه    روشــن ــن کــن
ھا نباید در مقـابـل ایـن    کمونیست 

ــی   ــه حــزب ـت ــاف جـنــبـش سـازمــان ی
 ."به وجود آورند " جداگانه "

از خواننده شریف می خـواھـم  
كه به ھر دو این سـئـوال و جـواب  

ـنـد  سـئـوال مـی  .  به دقت توجه ك
ـنـد   پرسد كه بعضی ھا مـی گـوی
برای مقابله با ھجوم كـارفـرمـایـان  
و كسب پیروزی، حزب الزم اسـت؛  
حكـیـمـی كـره شـمـالـی را نشـان  

ـرای  !  خواننده می دھد  او سـپـس ب
ـیـن   ـن اینـكـه بـه حـمـلـه اش بـه ل
گوشت و پوسـت بـدھـد، خـود را  
ماركس شناس ھم مـعـرفـی مـی  

برای اطالع كسـانـی كـه بـا  .  كند 
تحریفات و خصومتھای حكـیـمـی  
طرف ھستند، باید گفت مـاركـس  
ھیچوقت نظرش را دربـاره تـحـزب  

ــرد  ــك ــه ن ــرمــول اگــر مــحــســن  .  ف

ـقـول   حكیمـی سـنـدی دارد كـه ب
ـرجـمـه نشـده   خودش به فـارسـی ت

امـا تـا  .  است لطفا آن را رو كننـد 
جائی كه من دنبال كرده ام، مـی  

  ٦ توان در نظرات ماركس حـداقـل  
ـفـاوت از تـحـزب   تفسیر كامال مـت

ــس عضــو  )  ١ .  نشــان داد  ــارك م
ــات  " رھــبــری   ــه مــكــاتــب ــت ــمــی ك

 Communist)"  كــمــونــیــســت 
Correspondence Society) 

ـیـگ  " بود كه با متحد شدن بـا   ل
 League of the)"  عـــدالـــت 
Just) " یا ھمان  " لیگ كمونیستھا

ـیـسـتـھـا "  را پـایـه  "  اتحادیـه كـمـون
ـفـســت  " گـذاری كـردنـد كـه   ـی مـان

ـرنـامـه ھـمـان حـزب  "  كمونیـسـت  ب
ــن ســالــھــای  .  اســت  ــی مــاركــس ب

ـری  ١٨٥٢  تا  ١٨٤٧   عضـو رھـب
مــاركـس در  )  ٢ .  ایـن حــزب بـود 

دوره بعد از فروكش كردن انقالبـات  
 اروپا، بر این عقیده بود كـه  ١٨٤٨ 

ـر   حزب بـدون تشـكـل امـكـان پـذی
نبود، اما بـا كـارھـایـی كـه مـی  
كرد ھم برای پلیس سیاسی و ھـم  
ـیـسـت و   ـیـن سـوسـیـال برای فـعـال

ـری آن دوره، او   ــارگــ حـــزب  " ك
انترناسیونال اول،  )  ٣ .  بود " ماركس 

ــود و   ــك نــوع حــزب ب در واقــع ی
" حـزب " ماركس عضو رھبری این  

اگر نه رسـمـا، امـا چـه  ) ٤ . بود 
ــخ حــزب   ــاری ــه ت كســی اســت ك
سوسیال دمكرات كارگـری آلـمـان  
را بداند و قبول نكند كه مـاركـس  

) ٥ .  عضو رھبری آن حـزب بـود 
مدل شل و پل چارتیستی ھم بـود  
. كه ماركس آن را حزب می دانـد 

 قـطـعـنـامـه  ١٨٧٢ ماركس در  )  ٦ 
ـرد و   ای به انترناسیونال اول می ب

در ایـن  .  به تصویـب مـی رسـانـد 
علیه قـدرت  : " قطعنامه آمده است 

ــقــات دارا  ــشــکــل طــب ــقــه    مــت  طــب
کارگر جز با مـتـشـکـل شـدن در  

 که متمایـز از    حزب سیاسی خود 
ــونــی کــه تــوســط   ــن احــزاب تــاک

انـد و بـایـد    طبقات دارا ایجاد شده 
 نمیتواند بـعـنـوان    بر علیه آنھا باشد 

ھمه ایـن  ."  یک طبقه ظاھر شود 
ـر از آنـھـا را ھـم،   ـیـشـت موارد و ب

ــتــون   ــتــی جــانس  Monty)مــون
Johnstone)   مـاركـس  "در مقاله

ــھــوم حـزب  ــگــلـس و مـف در  "  و ان
ــســت   " ١٩٦٧ شــمــاره   ــالــی ســوســی
ــی نشــان داده و  "  رجســتــر  ــخــوب ب

 .توضیح می دھد 
درباره تك تك اینھا می شـود  
با محسن حكیمـی بـحـث كـرد و  
ــان   ــظــرات ایش ــه ن ــان داد ك نش
كوچكترین قرابتی با ھیچكدام از  

ھای باال از نـظـرات    آن فرمولبندی 
ــد  ــدارن ــمــی از  .  مــاركــس ن حــكــی

چارتیسم اسم می برد كه بـگـویـد  
ـلـمـه  ـنـام    ماركس اصوال بـا ك ای ب

امـا خـود  .  مخـالـف اسـت "  حزب " 
ــی كــه مــطــالــبــات   مــاركــس وقــت

 آلمـان را ھـمـراه بـا  ١٨٤٨ انقالب  
ــری   ــگــر اعضــای رھــب حــزب  " دی

ــمــان  ــســت آل ـی ــد  ١١ در  "  كـمــون  بــن
ـبـات   مطرح می كند، ھمان مـطـال

ــھـا را كـه در   ـیـسـت ــد  ٦ چـارت ـن  ب
ـنـد  ١١ فرموله شده بودند را در    ب

ــد  ـن ــه و مــطـرح مـی كــن . فـرمـول
تـاریـخ  " مراجه كنیـد بـه مـقـالـه  ( 

 .)از انگلس " اتحادیه كمونیستھا 
ـنـھـا گـذشـتـه،   اما از ھمـه ای
ـیـسـت كـه بـایـد در   ماركس آیه ن
ــال   ــه ھــایــش دنــب ــوشــت البــالی ن
سطوری گشت كه فالن جـا چـه  

ـرای یـك  .  گفته اسـت  مـاركـس ب
كارگر و یك كمونیست قبل از ھـر  
چیز متدی است برای رھـائـی و  

ـبـشـھـا،  .  خلع ید از بـورژوازی  جـن
مثل جنبش چارتیستی، ھـمـیـشـه  
بوده اند و مھر خود را بر جـامـعـه  
و تاریخ زده انـد، امـا حـزبـی كـه  
ــری كــنــد تــا   ــا را رھــب ــاری ــت پــرول
بورژوازی را از قدرت ساقط كنـد،  
یك دستآورد مھـم كـارگـران اسـت  

در مقـابـل  .  كه باید عزیزش بداریم 
این حزب، باید پرسید كدام جنـبـش  
ـر از   ـیـسـم قـدرتـمـنـدت مـثـل چـارت

ـقـالب     ٢٠١١  تـونــس و  ٢٠١٠ ان
ــســم   ــارتــی ــدام چ ــود؟ ك مصــر ب

ـران  ١٣٥٧ قدرتمندتر از انقالب    ای
ــن   ــارگــران از ای ــھــم ك ــود؟ س ب
ـیـن،   ـن انقالبات چه بوده است؟ با ل
ـیـدا   كمونیسم و كـارگـر تـحـزب پ
می كند و ادعای گرفتن قـدرت  

ــاســی مــی كــنــد  ــی مــحــســن  .  س
 .حكیمی با این مشكل دارد 

محسن حكیمی كـره شـمـالـی  

را نشان كارگران می دھد و مـی  
ـنـی   ـی ـن ـنـھـا حـزب ل گویـد كـه ای

ـیـن " من در مـقـاالت  .  ھستند  ـن : ل
در سالـگـرد  " و  "  معرفی یك كتاب 

ــل تــروتسـكــی، مــعـرفــی یــك   ـت ق
، بـه گـوشـه ھـایـی از  " شاھـكـار 

ـیـن اشـاره   ـن قدرت لنین و حـزب ل
اینكه كسی مثل محسـن  .  كرده ام 

ـیـس   حكیمی لنین را بعنوان یك ابل
معرفی می كند حتما باید رفـت  
و دید كه چه منافعی پشـت ایـن  
ـیـده اسـت كـه مـن   سیاسـت خـواب
پائین به ایـن مـوضـوع ھـم اشـاره  

ـنـی،  .  خواھم كـرد  ـی ـن امـا حـزب ل
ھمچنانكه كه در سـئـوال مـجـلـه  

ھم آمده اسـت، یـك شـرط  "  آرش " 
گرفتن قدرت و خالـصـی از ایـن  

حزب لنینی یعنـی  .  وضعیت است 
ــــدرت از دســــت   در آوردن ق

ـنـی سـازمـان  .  بورژوازی  حزب لنی
كسـی كـه از  .  دادن انقالب اسـت 

ـتـصـاد   ـیـن و اق حزب لنینی استـال
ـیـجـه مـی   ـت سالھای بـعـدی را ن
ــرد، از قــبــل تصــمــیــمــش را   گــی

 .گرفته است 
ـئـوریـھـای   حتی كسانی كـه ت
حكیمی را برایش آماده كـرده انـد،  
ـقـت   ـی نمی توانند مـنـكـر ایـن حـق
ـیـن   ـن بشوند كه ھمین حزبـی كـه ل
ـقـالب آبـدیـده   برای سازماندھی ان
ـقـالبـی   كرد، در دوران اعـتـالی ان

سـازمـان  " ،  ١٩١٧  و  ١٩٠٥ مثل  
ـبـود "  انقالبیون حرفه ای  حـزبـی  !  ن

توده ای بود كه دھـھـا و صـدھـا  
ـرس   ھزار عضو داشـت و در دسـت
ــود  ــن ســازمــان كــارگــران ب . تــری

انقالبی كه توسط حزب لنینی بـه  
ـرای   پیروزی رسـیـد، شـرایـط را ب
ـقـه   قدرت گرفتـن شـوراھـا و طـب

و اینجاسـت كـه  . كارگر آماده كرد 
باید به تحریف و خصومت محسن  
حكیمی توجه كـرد كـه قـدرت  
گرفتن شوراھا را نـه نـتـیـجـه  
كار ھـركـولـی لـنـیـن و حـزب  
ـلـكـه كـار   لنینی مـی دانـد؛ ب
ــیــنــی را تــعــویــض   ــن حــزب ل
سرمایه داری آزاد با سـرمـایـه  
ــ دولــتــی مــی   داری حــزبــی ـ

  ! داند 

 ! حزب لنینی چه نیست
ـرای   محسن حكیمی ظـاھـرا ب
. جنبشھا خیلی ارزش قائـل اسـت 

ـلـه   اما گفتم كه ایـن ظـاھـر مسـئ
ـقـه  .  است  جنبشی كـه در آن طـب

كــارگــر افــق تصــرف قــدرت را  
ــل   ــث ــاشــد، چــیــزی م ــه ب ــت نــداش

ـقـالب و  .  چارتیستم خواھد بـود  ان
ـقـالبـات     ١٨٤٨ جنبشـی مـثـل ان

ـبـشـی مـثـل  .  اروپا خواھد بود  جـن
ـرای   كمون پاریس خواھـد بـود و ب
خواننده ھم عصر ما ھم، جنبـشـی  
مثل انقالب ایران، تونـس و مصـر  
ــی از   ــســت ــه لــی ــود ك ــد ب خــواھ
مطالبات را مطرح می كنـد، امـا  
این لیست بعد از مـدتـی در بـی  
ــه   ــش ب ــن جــنــب ــدن ای ــان ســر م

 .فراموشی سپرده می شود 
ـنـدی   ـب اما حقیقتا برای فرمول
ھای محسن حكیمی، ھـمـه ایـن  
ـنـجـا یـادآوری   تاریخـی را كـه ای

ــاالزم اســت  قــیـل و قــال  .  كـردم، ن
" شوراھای كـارگـری " ایشان برای  

نوع ایشان كه ھمه چیز ھستنـد و  
به ھمین دلیل باید تـحـزب از ھـر  
نوعش را تخریب كرد و به لنیـن و  
انقالب اكتبر لعن و نفرین فرستـاد،  
ـنـده شـده اسـت  ـن . دیگر مشمئز ك

اما پشت ھمـه ایـن حـرافـی ھـا،  
ـیـده   ـنـی خـواب سیاست خـانـه نشـی

ـر  .  است  محسن حكـیـمـی سـیـاه ب
سفید نوشته است كه خـود ایشـان  
و شوراھای كارگری مـورد نـظـر  
وی، در تحوالت تاریخـی نـه سـر  

ـتـه  .  پیازند و نه ته پیاز  به این گـف
تا زمانی کـه  : " ایشان توجه كنید 

ــدادی حــاکــم بــر   ــب فضــای اســت
جامعه ترک برندارد و این تـرک  
ـرای سـرریـز و حضـور   مجرایـی ب
ــوده ای کــارگــران در صــحــنــه   ت
مبارزه سیاسی ضدسرمـایـه داری  
فراھم نـکـنـد حـتـی تـوده ای و  
ــدیــکــاھــای   ــن ــراســری شــدن س س
رفرمیست، چه رسد به شوراھـای  
ـقـه کـارگـر،   ضدسرمایه داری طب

ــی اســت  ــتــف ــب  ." ( مــن ــه مــطــل ب

 ١  از صفحه    دشمن لنین نمی تواند دوست كارگران باشد
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ـرای  "  یـادآوری دو نـکـتـه مـھـم ب
" سازمان یابی شورایـی کـارگـران 

از این جملـه مـی  .)  مراجعه كنید 
شود ھزار و یك نـوع سـیـاسـت را  
ــن و   ــجــه گــرفــت كــه اولــی ــی ــت ن
مھمترین آن این است كه رویدادھـا  
ـنـد و   ـت ـفـاق مـی اف خودبـخـود ات

نوع مـحـسـن  "  شوراھای كارگری " 
ــمــی، بــا   ــی ــتــن " حــك ــرداش ــرك ب " ت

فضای استبدادی ھمه كـاره مـی  
؟ باید نیروئی دیگر بیایـد و  ! شوند 

ــدادی را بــرای   ــب فضــای اســت
محسن حكیمی بشكاند و ایشـان  

ــارگــری "  ــای ك خــود را  "  شــوراھ
تجارب و اظھاراتی  !  سازمان بدھد 

ــیــب   ــیــزی نص ــیــل چ ــب از ایــن ق
كارگران در تونس، مصر، لیبـی و  

حزب لنینی ھـم  ! غیره نکرده است 
كه الحمدالله ندارند تا كـار امـثـال  

ـنـد "  لغو كار مزدیھا "  ! را سختتر كن
پس راه حل این ضد لنیـن و ضـد  
ـران   انقالب اكتبر برای كـارگـران ای

 !باالخره چیست؟ 
ـنـی نـمـی   ـی ـن لنین و حـزب ل
تواند اینطوری عمل كند و تجـربـه  

است كـه لـنـیـن حـق  نشان داده  
لنین با دست بـردن بـه  .  داشت 

ــارگــر و   ــه ك ــق ــات طــب ــالــب ــط م
اعتراضی، این طبقه  جنبشھای  

ــقــالبــات و تــحــوالت   را در ان
. به پیروزی مـی رسـانـد انقالبی  

لنین و حزب لنینی نشـان داده  
ـیـای  است كـه طـبـقـات در   دن

ــرار مــی   ــم ق ــر ھ امــروزه در بــراب
و منافع این طبـقـات از  گیرند  

طـــریـــق احـــزاب اســـت كـــه  
نمایندگی می شود و در برابر  
. طبقات دیگر بیان مـی شـود 

بـا  كارگـر در رابـطـه اش  طبقه  
حاكمه در جامعه سرمایه  طبقه  

داری با ھزار و یك دست انداز  
طــبــقــه  .  و مشــكــل روبــروســت 

كارگری كه ھیچگونه حـزبـی  
منافعش را در مـقـابـل  كه بتواند  

ـرای   ـنـد، ب این طبقه نمایندگـی ك
متمادی ھمچنان بـرده  سالھای  

. روابـط مــزدی خــواھــد مــانــد 
تـجــربـه انـقــالب اكــتـبــر را بــا  

  ٢٠١٠  ایـران و  ١٣٥٧ انقالب  
 مصر مـقـایسـه  ٢٠١١ تونس و  

كنید كه به جایگاه حزب لنیـن  
  !ھزار بار پی ببرید 

در دفاع از لنین، در 
 مقابل جمھوری اسالمی

قیل و قال محسن حكیمـی و  
ـم  "  كمیته ھماھنگی "  ـت او كـه گـف

لـغـو كـار  " گـوش فـلـك را دربـاه  
ــار  " و  "  مــزدی  شــوراھــای ضــدك
كـر كـرده اسـت، در واقـع  "  مزدی 

ــرفــداری از شــوراھــای   ھــمــان ط
ــارگــری   ــار ضــد ك اســالمــی ك

مـحـسـن  .  جمھوری اسالمی است 
ـبـی   حكیمی و دوستانش در مـطـل

ـرعـامـل  " تحت عنوان   موافقت مدی
ایران خودرو با خـواسـت کـارگـران  

كـارگـران را  "  برای ایجاد تشـکـل 
ـنـد حـراسـت بـه خـانـه مـی   ھمـان
ـران   ـریـت ای فرستند، چرا كـه مـدی
ــجــاد شــوراھــای   خــودرو وعــده ای

ایـن  !  اسالمی به آنـھـا داده اسـت 
ـر   جماعت در آن نـوشـتـه سـیـاه ب

ــه انـد  ـیـد نـوشـت در شـرایــط  : " سـف
ـبـوالنـدن تشـکـل   ـفـس ق کنونی ن
کارگری به این مـزدور سـرمـایـه  
حتـی بـه صـورت وعـده شـورای  
ـیـز یـک قـدم بـه   اسالمی کار ن

ـم واقـع، ایـن  ."  پیش است  در عـال
ــش "  ــی ــن یــك قــدم بــه پ ــرای  "  ای ب

محسن حكیمی، مژده ایجـاد یـك  
ـنـار دسـت   نھاد سركـوب دیـگـر ك

ـتـه انضـبـاطـی در   حراست و كـمـی
حملـه مـكـرر  .  میان كارگران است 

ـر و تـحـزب   ـب ـت به لنین، انقالب اك
كمونیستی كـارگـران را فـقـط بـا  
ـیـغ   ـل ـب سیاستھـای طـرفـداری و ت
برای شوراھای اسالمی كار مـی  

 .شود توضیح داد 
این مطلب محسـن حـكـیـمـی  

ـبـی  ")  آرش "جواب سئواالت  (  مطـل
است كه بورژوازی در ایران امـروز  
ـئـوری   به چنین مطالب و چنین ت
ـیـاج دارد  . پردازیھایی ھزار بار احت

ـیـن و   ـن او نه تنھا انقالبیگری و ل
انقالب اكتبر و حزب طبقه كـارگـر  
ـلـكـه در   را لجن مال كرده است، ب
ــاط   ـب ــوشـتـه اش ارت بـخـشـی از ن

ھـای كـارگـری بـا احـزاب    تشكل 
ــن ایــن   ــرداشــت ــاســی و گــام ب ســی

ــرای تصــرف قــدرت    تشــكــل  ھــا ب
سیاسی را ھم به حـمـلـه گـرفـتـه  

 .است 
ـقـالب   در پایان و در سالگرد ان
ـیـن در مـقـابـل   ـن ـر مـن از ل ـب اكت
جمھوری اسـالمـی و شـوراھـای  
اسالمی كـار و خـانـه كـارگـر و  
محجوب دفاع می كنم، چـرا كـه  
لنین و انقالب اكتبر انسـان را بـه  

شـوراھـای  .  رھائی امـیـدوار كـرد 
ــوب   ــاد ســرك ــھ ــار ن اســالمــی ك

ـقـالب  .  كارگـران اسـت  ـیـن و ان ـن ل
اكتبر به كارگر قدرت داد كـه در  
ـتـھـایشـان   برابر سرمایه داران و دول
انتظار و توقـعـات بـاالی خـود را  

شوراھای اسالمی كار  .  بیان كنند 
برای سركوب انتظارات و توقـعـات  

ـیـن  .  كارگران سرھمبندی شدنـد  ـن ل
ـر، كـارگـران را در   ـب ـت و انقالب اك
ــل کــردنــد  ــوشــت خــود دخــی . ســرن

جمھوری اسالمی اما جـمـھـوری  
سركـوب زن، كـارگـر و تـوقـعـات  
انسانی ھمه انسانـھـای آزادیـخـواه  

ــالب  .  اســت  ــر، انــق ــب ــالب اكــت ــق ان
ـــود  ـران ب ـری و كـــارگــ . كـــارگــ

جــمــھــوری اســالمــی حــكــومــت  
 . سركوب كارگران است 

كارگران، زنان و مردم سركـوب  
ـنـد كـه   شده این جامـعـه مـی دان
ـیـن، دشـمـنـی بـا   ـن دشمـنـی بـا ل
ـریـن خـواسـت انسـانـی   ابتـدائـی ت

امكان ندارد كـه دشـمـن  .  آنھاست 
آگاه لنین بتواند دوسـت كـارگـران  

دشمنان كارگران لبـاسـھـای  .  باشد 
ایـن  .  رنگارنگی خواھنـد پـوشـیـد 

 .برای ما محرز است 
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ـرای  "  فـرصـت " بگیرند و گر نـه   ب
ھمه کس ھست فقط باید آنرا در  

ــیــد  ــاپ ــردن  !  ھــوا ق ــان ک ــری ــر ب ــب خ
سوسک، البالی اخبار لحظـه بـه  

مـذاکـرات ھسـتـه ای  " لحظه از  
مجری این رسانه  .  پخش شد "  ژنو 

ـنـان را   ـی ـنـده ایـن اطـم مدام به بین
ـر   میداد که به محض اینـکـه خـب
تازه ای برسد برنامه ھای عـادی  
ـیـمـا بـه ژنـو وصـل   ـق قطع و مست

در ژنو ھمانطور که  .  خواھند شد  
با وجود بمبـاران  (  ھمگان میدانند  

 ساعته رسانه ھا مگر ممکـن  ٧٢ 
ـنـد    ٦ وزاری  !)  است ھمگـان نـدان

ــربــی   قــدرت ھــای  ( " کشــور غ
ـر  ")  جھانی  سـه روز تـمـام بـا وزی

امور خارجه جمھوری اسالمی بـه  
ــش   ــال نــرم ــا در ح ــوده آق فــرم
قھرمانانه بودند و عاقبـت ھـم بـه  

ـنـد  آنـچـه در  .  توافقی دست نیافت
ژنو گذشت بماند، اما پوشش ایـن  
ــه کــامــل از   ــمــون ــر یــک ن ــب خ

ـر  .  مھندسی افکار جامعه بود  خـب
بریان کـردن سـوسـکـھـای نـگـون  

  ١٠ بخت در روغـن داغ و سـود  
ـبـل آنـھـا امـا سـوی   دالری از ق

 .دیگری این مھندسی است 
از یک سو نمایندگان دولتھـا  
ـرار   که ظاھرا مـافـوق جـامـعـه ق
ــد، بــر ســر ســرنــوشــت یــک   دارن

ـنـد   و  (  جامعه چانه زنی مـیـکـن
و از  )  آنھم نه برای رفـاه جـامـعـه 

ــھــای   ــن قـدرت ــگـر ھــمـی سـوی دی
مافوق جامعه، نـگـھـبـان نـظـمـی  
ھستند که ظاھرا ھر کس شانـس  
داشته باشد و زرنـگ بـاشـد بـه  

در کنار ھمه اینھـا  .  جایی میرسد 
در ھفته گذشته شیرکوه معارفـی  
به ناگاه اعدام شد و بی بی سـی  

ـیـده ھـا و   ـر اســاس شــن ــه  " ب بــنـاب
یعنی بی بـی سـی  " (  گزارشات 

ــنــوز شــک داشــت  از اعــدام  )  ھ
خبر داد و بعـد دیـگـر  "  جوان کرد " 

نگفـت  . ھیچی در مورد آن نگفت 

که چگونه بزدالنه این حـکـومـت  
نـگـفـت  .  شیرکوه را به قتل رساند 

که بعد از آن در بانه و سـقـز چـه  
ـیـه و   ـیـمـان خبر شده، نگفت در سـل
اربیل به اعتراض به ایـن جـنـایـت  
چه اعتراضی بر پا بـوده، نـگـفـت  
که شھرھای کردستان در التھـاب  
ـر و خـطـر اعـدام   اعدام ھای اخـی
ـرد   ـب زانیار و لقمان مرادی بسر مـی
ـراض   و شھر مریوان یکپارچه اعـت

و این ھمه را باید در کـنـار  .  است 
خبری گذاشت که بی بـی سـی  
آنقدر آنرا مھم تشخـیـص داده بـود  
ـری اش را   ـیـن خـب که برنامه روت
ـتـخـاب شـدن فـالن   قطع کند و ان
مالی جنایتکار به ریاست طالبـان  

ــان را اطــالع دھــد  ــت ــن  .  پــاکس ای
شبکه  در بخشھای بعدی بـطـور  
مفصلی این خبر را پوشـش داد و  

در مـورد آن بـه  "  صاحبان نظر " با  
ـرداخـت  ـتـگـو پ رسـانـه ھـای  .  گف

بورژوازی مدعی اند مطابق ذائقه  
ــال یــک خــبــر را   ــده دنــب ــن ــی ــی ب
ـرعـکـس   ـرنـد امـا درسـت ب میگـی
ــد کــه   ــن ــن ایشــان ھســت اســت، ای

ـنـده را  "  ذائقه " کامال آگاھانه   ـن ـی ب
ـنـد و   ـی ـب ھدایت میکنند که چه ب

برای ھمین سـرنـوشـت  .  چه بشنود 
ــم   ــان مــھ رھــبــر طــالــبــان پــاکســت
میشود اما سرنوشـت و مـبـارزات  
ـرای آزادی و رفـاه   مردمی که ب
خویش مـیـجـنـگـنـد در مـورد آن  

 .سکوت میشود 
ـــو بصـــورت   ـرات ژن ـــذاکــ م
گسترده پـوشـش داده مـیـشـود و  
مدعی اند چون سـرنـوشـت مـردم  

اما اخـبـار  .  به آن گره خورده است 
مبارزات مردم که سرنوشت مـردم  
به دست خود مردم تعیین مـیـشـود  
ـبـایـد   سانسور میگردد چـرا کـه ن
مردم باور کنند که قـدرت دارنـد  
ـنـد سـرنـوشــت خـود را   ــوان ـت و مـی

ــن    ــی ــرای ھــم ــد ب ــرن ــی بــدســت بــگ
ـران و   اخباری که در مـورد رھـب
فعالینی مانند رضـا شـھـابـی در  
ھمین روزھا منتشر شده و حاکـی  
از وخیـم شـدن اوضـاع جسـمـانـی  
ـرای ایشـان گـران   اوست، بسیـار ب
تـمـام مـیـشـود کـه حـتـی نـمــی  
خواھند  اشـاره کـوتـاھـی بـه آن  

ــد  ــاشــن ــه ب چــرا کــه رضــا  .  داشــت
ــاران   ــدرک ــت ان ــی از دس ــاب ــھ ش
تشکیالتی است که مـتـکـی بـه  

این رسانه ھـا  .  توده کارگران است 
بارھا تاکید کـرده انـد کـه بـایـد  
اخبار را از مـنـابـع مـوثـق مـورد  
ــرا   ــد کــه آن ــن ــد کســب کــن ــی ــای ت

بارھا شاھد بودیم  .   منعکس کند 
ـیـن   که گزارشات سازمان عـفـو ب
ـیـان سـیـاسـی   الملل در مورد زندان

را  "  جـبـھـه اصـالحـات " متعلق بـه  
فورا پوشش داده اند و یـا شـاھـد  
ـتـی کـه مـامـوران ھـار   بودیم وق
ـران   وزارت اطالعـات دسـتـان دخـت
ــن مــوســوی را گــاز   مــیــرحســی
ـرا در سـطـح وسـیـعـی   گرفتنـد آن
ـتـی ھـمـیـن    پوشش دادند، امـا وق
ـلـمـل ھشـدار   ـیـن ال سازمان عفو ب
میدھد که وضعیت رضا شھـابـی  
نگران کننده و خـطـرنـاک اسـت  
شاھد ھستیم کـه در خـروجـیـھـیـا  
ـنـد بـی بـی سـی   رسانه ای مـان

ایـن  .  ھیچ انعکاسی نـمـی یـابـد 
سکوت بی دلیل نیست ھمانگونـه  
که ھیاھوی آن سه روز مذاکـرات  

و تفسیرھای بعد از آن کـه تـا  (  
بـی  )  ھفته ھا ادامه خواھد داشت 

 .دلیل نبود 
رضا شھابی سانسور مـیـشـود   

ــی   ــاس  ( و بــراســت ــه عــب ـت ــه گــف ب
ـم سـاز مـعـروف  ـل ـی ) کیارستمی ف
! سانسور خالقیت ایجـاد مـیـکـنـد 

ـیـت   خیلی ھنر میخواھد که خـالق
از خودت به خرج دھی و اخبـاری  

که مربوط به مـرگ و زنـدگـی  
انسانھای شریفی ماننـد شـھـابـی  
است، سانسور کنی و الم تا کـام  

آنچـه  .  چیزی در مورد آن نگویی 
ــام   کــه اعــدامــھــای خــامــوش ن
ــکــاب آن   ــه اســت در ارت گــرفــت
ـیـسـت،   ـنـھـا ن جمھوری اسالمی ت
بلـکـه رسـانـه ھـایـی کـه درایـن  
ـنـد در ایـن   موارد خـامـوش ھسـت

چون خبـر  .  جنایت شریک ھستند 
را دارند ولی در اتاقھای خبـرشـان  
ــد کــه   ــرســن ــی ــجــه م ــی ــت ــن ن ــه ای ب
ـنـد   شکنجه و مرگ انسانی مـان
ـری نـدارد  ! رضا شھابی ارزش خـب

ـری نـدارد   رضا شھابی ارزش خـب
چون با مبارزاتش بـه تـوده مـردم  
ـر امـکـان   ـی ـی امید میدھد کـه تـغ
پذیر اسـت و تـوده مـتـشـکـل از  

امـا  .  ھیچ قدرتی ھـراسـی نـدارد 
ـبـان   خبر انتخاب رھبر جـدیـد طـال
ارزشمند است چون میخواھند تـه  
ـنـد کـه   دل توده مردم را خالی کن
ـتـکـاران   دنیا پر است از ایـن جـنـای
که باید یک جـورھـایـی تـحـمـل  

ـنـد  "  تندرو " شان کرد ھر چند   ھست
اما ظاھرا سرنوشت زندگی مـردم  

ـنـد  و  .  را این تروریستھا رقم مـیـزن
مبارزه با ایشان ھزار و پیچ و خـم  
ـم   دارد که من و شما نمی فـھـمـی
ـرای   ـنـھـانـی ب اما کسانی کـه پ
ـنـد و   ـرسـت ـف ایشان پول و اسلحه می
از سوی دیگر پنھـانـی در مـورد  
ـر   صلح مذاکره میکنند، گویا بھـت
ـرای   تشخیص میدھند و حاضرند ب
صلح کذایی شان بخشی از تـوده  
ـرار   ـیـار ایشـان ق مـردم را در اخـت
ـیـع شـرعـی را   دھند تا قوانین شن

تصویری که ایـن  . به اجرا گذارند 
رسانه ھا از دنیا مـیـدھـنـد یـک  
ـنـاکـی   ـرسـنـاک و ھـول دنیای ت
ـر   ـی ـی است که ھیچ امیدی بـه تـغ

گیرم ھم صحبـت از  .  در آن نیست 

امیدی ھم باشد، بـه زعـم ایشـان  
ـروریسـتـھـا و در   تنھا از صلح با ت
ادامه طریق تمرین دموکراسـی بـا  

تـمـام  .  قاتلین مردم، ممکن است  
ھنر این رسانه ھا، کـاشـتـن تـخـم  
یاس و ناامیدی است و آنـجـا ھـم  
ـتـی بـه مـیـان   که از امید صـحـب
می آید از کرویدرھای دیپلماسـی  
بین دولتھا میگذرد یا با مـذاکـره  
ـنـد   با گروھھای جنایتکـاری مـان

 !طالبان بدست می آید 
ــزی    امـا دنــیـا ھــمـه آن چـی

ھـمـه  .  نیست که ایشان میگوینـد 
اینھا نشان میـدھـد کـه مـا چـه  
ـم  . مبارزه سھمگینی در پیش داری

این نشان میدھد که  مـبـارزه مـا  
چه باشکوه است وقتـی از امـیـد  
ـم و   ـی ـر مـیـگـوی ـی ـی واقعی بـه تـغ
کسانی مانند رضـا شـھـابـی ھـا  
ـنـد  . نمونه ای از توان جامعه ھسـت

رژیمی مانند جمھـوری اسـالمـی  
چنان از یـک فـعـال کـارگـری  
وحشت دارد که حتی نمی تـوانـد  
رضایت دھد او با تنی سالم دوران  

اگر مـبـارزات  .  زندانش را بگذراند 
ــارھــا رضــا   ــا حــاال ب ــود ت مــا نــب
شھابی ھا را حکومت از بین برده  
ـبـوده مـگـر بـا   بود، این ممکـن ن
مبارزات ھمراھان و ھـمـسـنـگـران  

ـیـن  .  رضا شھابی ھا  اگـر عـفـو ب
الملل بیانیه مـیـدھـد و خـواسـتـار  
ــدگــی بــه وضــعــیــت رضــا   ــی رس
شھابی مـیـشـود نشـان از قـدرت  
مبارزاتی جنبش کـارگـری اسـت  
ــه ھــای رســمــی   چــرا کــه رســان
ـــد در   ـم خـــوردن بـــورژوازی قســ
ــد   ــای ض ــھ ــاســت ــای ســی راســت
کارگری جمھـوری اسـالمـی در  

با اتـکـا  .  این مورد سکوت کنند 
به ھمین قدرت باید صـدای رضـا  
شھابی را در جھان منعکس کـرد  
و حکومت را وادار کرد که او را  

 . آزاد کند 
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ــابــل مــا   ــق در جــامــعــه را در م
خصوصا در جامعه ای  .  میگذارد 

که فقر و گرانی بیداد مـیـکـنـد،  
دستمزدھا چندین بار زیر خط فقـر  
ـر   و حتی به گفته خود حاکمان زی
خط بقاست، در جـامـعـه ای کـه  
ـیـکـاری و   صحبت از سونـامـی ب
ـیـکـاران   ـیـون ب جمعیت چندین میل
است و در آن نپرداختن دستـمـزدھـا  
به یک پدیده عـادی و رایـج در  
جامعه تبدیل شده است، و باالخـره  
ـتـصـاد   اینکه در جامعه ای که اق
به گل نشسته جمھوری اسـالمـی  
ــکــاری و   ــزان بــی ــر مــی ھــر روز ب
مصائب مردم بیشتر دامن میـزنـد،  
بیخانمانی و کـارتـن خـوابـی بـه  
خانواده ھا و فـرزنـدانشـان  و بـه   

ـر    سـال  ١٥ دختران جوان حتـی زی
ایـن داسـتـان  .  کشیـده شـده اسـت 

زندگی مردم تحت سـی و چـنـد  
سال حاکمیت رژیم اسالمی اسـت  
ـر و   ـر ت ـی ـق و در آن مردم ھر روز ف

 . مستمند تر میشوند 
در چنین جھنـمـی اسـت کـه  
ــن   ــامــی ــه ت ــچــگــون مــردم از ھــی
ـیـمـه   اجتماعی ای از جـمـلـه  ب
بیکاری مکفی، تسـھـیـالت الزم  
برای داشـتـن مسـکـن، خـدمـات  
درمانی رایگان،  تحصیل رایگـان  
برای فرزندانشان و بسیاری از این  
دست حقوق پایـه ای اجـتـمـاعـی  
محرومند و یکی از تبعات ھـمـه  
ــتــرش بــی   ــت گس ــرومــی ــن مــح ای
خانمانی و افزوده شدن بـه تـعـداد  

طبعا در ایـن  .   کارتن خوابھاست 
میان وضعیت دختران و زنان تحـت  
حاکمیت رژیم  آپارتاید اسـالمـی،  
ــخــود   ــار تــری ب ــعــاد فــاجــعــه ب اب

از جملـه زنـان بسـیـاری  .  میگیرد 
ـنـھـا نـان آور خـانـه   ھستند کـه ت
ھستند و برای اشتغال به کار نیـز  
با ھزار مشکـل و حـتـی تـعـرض  
ـرو مـیـشـونـد و   جنسی و غیره روب
عاقبت بـخـشـی از ھـمـیـن زنـان  
ـیـاد   ناگزیر به تن فروشی و به اعت
کشیده میشوند و سـر از کـارتـن  

 . خوابی در می آورند 
ـران   بخش دیگری از ایـن دخـت
کـارتـن خــواب کـه مـورد اشــاره  
ـران   ـری اسـت، دخـت رضا جھانـگـی
معترضی ھستند که تن به سـنـن  

و عقب ماندگی ھای اجتـمـاعـی  
ـر   ـی نداده اند،  و تحت فشـار تـحـق
دائمی و خشونت ھای خانوادگی  
ـم اسـالمـی از ایـن   و حمایت رژی
ـیـن کـم   عقب ماندگی ھا، در سن

ـر از   ـیـن کـمـت  سـال  ١٥ حتی سن
.  ناگزیر به فرار از خانـه شـده انـد 

بعد ھم درصد بـاالیـی از ھـمـیـن  
ـیـن روزھـای   دختران در ھـمـان اول
فرارشان از خانه، بخاطـر نـداشـتـن  
سرپناھی مـورد تـعـرض جـنـسـی  
قرار گرفته و عاقبت نیز  بـه تـن  

ــد  در  .  فـروشــی روی آور شــده ان
ـران   ھمین مسیراست که ایـن دخـت
به کـام بـانـدھـای قـاچـاق مـواد  

ــده شــده و مــاوا و   مــخــدر کشــی
. مسکنشان نیز مـیـشـود خـیـابـان 

ـران   حتی آنجایی ھم که ایـن دخـت
ناگزیر به این میرسند که باید بـه  
ـر فشـار   خانه باز گـردنـد، بـاز زی
سنن عـقـب مـانـده اجـتـمـاعـی و  

حتی از  "  آبرو داری " تحت عنوان   
سوی خانواده ھا طرد شده و بدیـن  
ترتیب زندگی و جـوانـی شـان بـه  

 .تباھی کامل کشیده شده است 
اینھا ھمـه گـوشـه ھـایـی از  
ـر   مصائیبـی اسـت کـه دامـنـگـی
ـم   زندگی زنان تحت حاکمیت رژی

ـر  .  اسالمی است  ـت به عبارت روشن
زنان و دختران جـوانـی کـه امـروز  
ــه   ـم اسـالمـی ب ـر آمـار رژی ـنـا ب ب
اعتیاد و کارتـن خـوابـی کشـیـده  
شده و آمارشان نیز رو بـه فـزونـی  
است، قربانیان این محرومـیـت ھـا  

در عین حال، اینھـا ھـمـه  .  ھستند 
حقایقی است که ھیچـگـاه مـورد  

اشـاره آمــارگـران و کـارشــنـاســان  
رژ یم قرار نمیگیرند، چـون اسـاس  
و پایه قوانین ارتجاعـی اسـالمـی  
ـم   ـیـض و سـت ـب شان بر ھـمـیـن  ت
ـر زن   سیستماتیـک و ھـر روزه ب

ــه شــده اســت  ــم  .   گــذاشــت ــه زغ ب
حــاکــمــان اســالمــی، زن کــاالی  
جنسی و عامل فساد در جـامـعـه  
ـفـه در   ـنـھـا یـک وظـی است و ت
ــب   ــم جــل ــھ ــرار دارد آن ــرابــرش ق ب

 .رضایت ھمسر و فرزند داری 
ــر   ــم دیــگ ــت مــھ ــی ــع  امــا واق
اینست که زنان و مردان ایران ایـن  
ــب مــانــدگــی را   ــق تــوحــش و ع

از جملـه مـا شـاھـد  .  نپذیرفته اند 

ـراضـی   ـبـش اعـت رشد ھر روزه جـن
علیه تبعیض علیه زن و حـجـاب  
به عـنـوان یـک رکـن پـایـه ای  
ـم  ـی ـران ھسـت .  آپارتاید جنسی در ای

ــم   ــشــی اســت کــه رژی ــب ــن جــن ای
ـرده و رشـد   اسالمی از ابعاد گست
ـر فشـار   ـم دارد و زی ـی بالنده اش ب
ھمین جنبش است کـه وضـعـیـت  
ــز جــایــی در آمــارھــا و   ــی ــان ن زن
ـیـدا   اظھارات مقامات حکومتی پ

 . میکند 
ـنـکـه ریشـه   خالصـه کـالم ای
کارتن خوابی و خصوصا تا آنـجـا  
ـران   که به مساله جوان شـدن دخـت
ـرمـیـگـردد، وجـود   کارتن خـواب ب
توحش سرمایه داری حاکم و ایـن  

ریشه  .  رژیم آپارتاید اسالمی است 
ــمـی اسـت کــه   ــن جــھـن آن، ھــمـی
ـرای مـردم و   حکومت اسالمـی ب
خصوصا برای زنان در این جامعـه  

ـیـه  .  بوجود آورده اسـت  مـبـارزه عـل

این بیحقوقـی، خصـوصـا مـبـارزه  
علیه بیحقوقی کارتن خوابان، ایـن  
بخش بسیار محروم جامعه، یـک  
ــارزه مــا مــردم   عـرصــه مــھـم مــب

خوشبختانه دفاع از حـقـوق  .  است 
ـران   کارتن خوابان نیز امـروز در ای
ـراضـی   خود به یک جنبش  اعـت

یک نمونـه  .  مھم تبدیل شده است 
جـالـب آن را در سـنــنـدج شـاھــد  

ـیـا  . بودیم  ـر صـالـح ن در آنجا مظـف
ـران   عضو اتحادیه آزاد کارگـران ای
ــه جــرم دفــاع از یــک کــارتــن   ب
خواب که در سرمای زمستان در  
ـیـز   ـیـده بـود و ن کنار خیابان خـواب
ـراضـش، دو   حمایت مـردم از اعـت

سال قبل دستگیر و زندانی شـد و  
ــار   ــکــه  زیــر فش ــد از ایــن ــع ب
ــدان آزاد   اعــتــراضــات مــردم از زن
شد، بخاطر ھمین مبارزاتش بارھـا  

 .زیر فشار و بازجویی قرار گرفت 
واقعیت اینست کـه ھـر سـال  
ــر ھــا   ــب ــرمــای زمســتــان خ در س
حکایت از جانباختن بی خانمـانـان  
و کارتن خوابان در اثر برودت ھـوا  

در عین حال ما بـارھـا از  .  ھستیم 
ــروھــای   ــی ســوی دانشــجــویــان و ن
معترض جوان به وضعیت کـارتـن  
خوابان، شاھد اعتـراض و مـبـارزه  

ـم  ایـن مـبـارزات را بـایـد  .  بوده ای
 . گسترده تر کرد 

وجود پدیده ای چـون کـارتـن  
خوابی و گسترش ابعاد اجتماعـی  
اش نشانگر اینست کـه بـایـد بـا  
خواستھای روشنتری جلـو آمـد و  
در برابر ابعاد فقر و فالکتـی کـه  
ــدگــی و   رژیــم اســالمــی بــر زن

معیشت کل جامعه حـاکـم کـرده  
مسـکـن حـق  .  است، قد علم کرد 

ھمه مردم اسـت و مـردمـی کـه  
مسکنی برای زندگی ندارند باید  
ـرار   زیر پوشش تامین اجتمـاعـی ق
ـنـه مسـکـن   گیرند و به آنھـا ھـزی

بایـد مـیـزان  .  کافی پرداخت شود 
دستـمـزد کـارگـران و مسـتـمـری  
ـر از   حقوق بگیران چندین بار باالت
سطح کنونی بـاشـد تـا کـارگـر،  
معلم، پرستار، بازنشسته و بـخـش  
ــف مــردم از عــھــده   ھـای مــخـتــل
تامین مسکن مناسب برای خـود  

ـیـکـار و  . برآیند  بـایـد کـارگـران ب
جوانان آماده بکـار و زنـانـی کـه  
کار خانه داری را دارند و از ھـر  
ـیـمـه   حق و حقوقی محرومند از ب
. بیکاری مکفی برخوردار بـاشـنـد 

و باید دستمزدھا ھر ماه و مـنـظـم  
پرداخت شود و نپرداختن بموقـع آن  

اینھا ھمه از  .  جرم محسوب گردد 
جمله خـواسـتـھـای فـوری ایسـت  
ــران،   ــردم ای ــروز م کــه ھــمــیــن ام
کارگران، جوانان، زنان و دختران و  
بخش ھای مختلـف بـایـد دور آن  
ــه   ــد و شــکــل دادن ب گــرد آیــن
اعتراض حول آنھا را به گفتمان و  

 . مبارزه خود تبدیل کنند 
ـبـال   خالصه اینکه دولت در ق
زندگی و معیشت مـردم مسـئـول  
است و پدیده ای ھمچون کـارتـون  
ــد یــک مــوضــوع   ــای ــی ب ــواب خ
. اعتراض اجتماعی ما مردم باشد 

در میان این بخـش از مـحـرومـان  
ـران جـوانـی   جامعه وضعـیـت دخـت
که به این بالی اجتماعی و بـی  
ـتـال مـیـشـونـد، بـایـد   خانمانی مـب
ــوجــه نـھــاد ھــا و   ــژه مــورد ت بـوی
ـرنـد کـه امـر   تشکلھایی قرار گـی
خود را مبارزه برای رھایـی زن و  
ـم   مبارزه علیه آپارتاید جنسی رژی

ـرار داده انـد  سـرمـای  .  اسالمی ق
ــم   ــزدیــک اســت از ھ ــان ن زمســت
ـراض بـه ایـن   اکنون باید در اعـت
بیحقوقی و به این فـاجـعـه، صـف  

 . اعتراضمان را سازمان دھیم 

 ١  از صفحه    !!زنان کارتن خواب تھران جوان شده اند
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وضعیت غیر انسانی، شـزایـط بـد  
ـیـن بـه   کار با دسـتـمـزدھـای پـائ
ھمراه سیاسـتـھـای سـرکـوبـگـرانـه  
ـیـه کـاگـران   ـرعـل رژیم عربستـان ب
خارجی، در ماھھای اخیر موجـب  
ـری   ـف اعتراضات گسترده ھـزاران ن
کارگران برعلیه سیاستـھـای ضـد  
کارگری  دولـت عـربسـتـان شـده  

ـیـون کـارگـر  ٩ حدود  . است  ـل  مـی
خارجی در عـربسـتـان کـار مـی  

الزم به توضیـح اسـت کـه  .  کنند 
سازمانھای حقوق بشر و اتـحـادیـه  
ھای کـارگـری جـھـان در طـول  
ـم   چند سال گذشته بـارھـا از رژی
ـقـض   عربستان خواستـه انـد کـه ن
. حقوق کارگـران را پـایـان بـدھـد 

ـم   پاسخ رژیم عربستان نظیر ھر رژی
ــرمــایــه داری وحشــی دیــگــر،   س
ـری،   سرکـوب، کشـتـار، دسـتـگـی

 .زندان و اخراج بوده است 
 در اعتراض به سـیـاسـتـھـای  
دولت ارتجـاعـی عـربسـتـان و در  
دفاع از حـق کـار و اقـامـت در  
عربستان در ھفته ھای اخیر دھھـا  
ھزار کارگر در شھرھـای ریـاض،  
ـتـی   ـف ـنـادر ن جده و مدینه و در ب
عربستان دست بـه تـظـاھـراتـھـای  

ــد  اعــتــراض  .  گســتــرده  زد ه ان
کارگران به قوانین ضد کارگـری  
ـرل   ـت جدید در مورد دستمزدھا، کـن
ویزای عبور و مرور بین عربسـتـان  
ــد    ــون کــار جــدی ــان ــه ق ـی و بــر عــل

ــبـاشــد  ـرا مـجــلـس ســران  .  مـی اخــی
"  عشایر رژیم سعودی بـه بـھـانـه  

ـیـکـاری     ١٢ بـاالی  "  مبارزه با ب
ـرل ویـزا،   ـت درصدی، مصـوبـه کـن
اخراج کارگران و جایگرینی آن بـا  
کارگران بومی را تصـویـب و بـه  

ــه اســت  ــت ــرا گــذاش ــای  .  اج ــن مــع
عملی این سیاست بیـکـار سـازی  
ـیـونــی کـاگــران غـیــر   ــل ھـای مـی
ــردن صــدور   ــر ک ــت ــت ــومــی، ســخ ب
ویزای کار و اقامت در عربستـان،  
تحمیل دستمزدھای کـم و جـمـع  
آوری کارگران مھاجر از مـنـاطـق  

اسکانشان در نزدیکی شـھـرھـای  
بزرگ و انتقال  بـه مـنـاظـق دور  
ـر مـی   ـیـشـت ـرل ب ـت افتاده برای کن

تا به امروز کارگران چـنـد  .  باشد 
ـراض بـه   اعتصاب بزرگ در اعـت

جـواب  .  این سیاستھا برپا کرده اند 
رژیم ارتجاعی عربستان حملـه بـه  
ـری   تطاھراتھای کارگران، دستگـی

در پـاسـخ بـه  .  و اخراج بوده اسـت 
این وضعیت غیر انسانی اتـحـادیـه  
ھای کارگری که بخشا مخـفـی  
و علنـی در مـیـان کـارگـران در  
ــد،   ــن حــال شــکــل گــیــری ھســت

الزم بـه  .  فراخوان اعتراض داده اند 
توضیـح اسـت کـه کـارگـران در  
عربستان حق تشکل، اعتـصـاب و  

اما علیـرغـم ایـن  .  اعتراض ندارند 
وضعیت، ایده برپایی اعتصابات و  
ــرای   ــع ب ــطــور وســی اعــتــراضــات ب
مقابله با حمالت دولـت در مـیـان  
کــاگــران ریشــه دوانــیــده و امــر  
مبارزه برای بھبود ایـن وضـعـیـت  
ـرار   در دستور میلیونھـا کـارگـر ق

 .گرفته است 
ـر از   ــ ـب ـــن خــ ـری ـــازه تــ در ت
ـراضـات دھـھـا   اعتصابـات و اعـت
ھزار نفری، کارگران روز یکشنبـه  
ـر   در ریاض وجـده بـه تـظـاھـرات ب
ـرل   ـت علیه سیاستھـای اعـمـال کـن

ـم  .  ویزا و اخراج ھا دست زدنـد  رژی
بـا  : "  عربستان اعالم کـرده اسـت 

سپری شدن مـھـلـت شـش مـاھـه  
تعیین شده برای کارگران مـھـاجـر  
شــاغــل در عــربســتــان ســعــودی،  
ــه   ــت ــن کشـور از ھــف ــوالن ای مسـئ
ـرده بـه   گذشته، رسـیـدگـی گسـت
وضعیت ویزای کارگران مھاجر و  
و برخورد با آنان را در دستور کـار  

ـبـه  ".   خود قرار داده اند  روز یکشن
ــی   ــت ــی ــن ــروھــای ام ــس و نــی ــی ــل پ
ــان بــه تــجــمــات بــزرگ   ــت عــربس
کارگران در ریاض و جـده حـمـلـه  

  ٦٨ کرده دونفر را کشـتـه، حـدود  
ــش از     ٥٠٠ نــفــررا زخــمــی و بــی

کارگر معترض  رابازداشت کـرده  

ـروھــای  .  انـد  ـی ـبـال حـمـلـه ن بـه دن
امنیتی به تظاھـرات، کـارگـرا ن  
نیز ساکت ننشـسـتـه و مـقـاومـت  
ـیـس   ـل ـر یـورش پ بزرگی را در براب

خبرگـزاریـھـا ی  .  سازمان داده اند 
مختلف  گفته اند که شـھـرھـای  
ــت   ــال ــال ح ــم ــده ع ــاض و ج ری
حکومت نظامی به خود گـرفـتـه   

در ھمین حال کـارگـران در  .  است 
ــد صــد نــفــر در   گــروھــھــای چــن
مناطق مختلف شھر و در اطـراف  
مراکز کار به تجمعـاتشـان ادامـه  

در ادامه این اعتراضـات  .  میدھند 
ـیـش ھـزاران کـارگـر در   دو روز پ
برابر سفارت اندونزی تجـمـع کـرده  
ـری دولـت   و خـواھـان مـوضـعـگـی
اندونزی در برخورد رژیم عربسـتـان  
. به کارگـران انـدونـزیـایـی شـدنـد 

ــارگــر   ــزاران ک ــن ھ ــن ــی ــچــن ــم ھ
ـیـه   ـر عـل ـیـایـی در جـده  ب اتیپـوپ
ــن مــحـدودیــت اقــامــت و   ــی قـوایــن

ـراض بـه   کنترل ویـزا  و در اعـت
قانون جدید کار عربستان دست به  

الزم بـه تـوضـیـح  .  تظاھرات زدنـد 
است کـه وزارت کـار عـربسـتـان  
اخیرا مصوبـه ھـای جـدیـدی بـه  
عنوان تبصره به قـانـون کـار ایـن  
ـرده کـــه   ـــه کــ کشـــور اضـــاف
محدودیتھای زیادی برای اشتغال  
و دستمزد و شرایط کـارکـارگـران  
ـبـال داشـتـه اسـت  . مھـاجـر بـه دن

ـراضـات   یک بخش دیگر از اعـت
ـیـه قـانـون   جاری کارگرا ن بر عـل

ــاشــد  ــد  .  کــار مــی ب ــک بــن ی
جنجالی ایـن قـانـون کـار، اخـراج  
ــن   کـارگـران خـارجـی و جـایـگـزی
کردن آن با نیروی کـار کـارگـران  
بومی می باشـد کـه دولـت ایـن  
کشور آن را به بھانه ایجاد اشتغال  

برای نیروی کار خودی بـه اجـرا  
مـعـنـای عـمـلـی  .  گذاشته اسـت 

ــراج   ــون اخ ــن بــنــد، قــان اجــرای ای
 .میلیونھا کارگرمی باشد 

 بر اساس گزارش وزارت کـار  
ــان در طــول ســال جــاری   عــربســت

 ھـزار کـارگـر از عـربسـتـان  ٩٥٠ 
  ٣ و اخراج بیش از  .  اخراج شده اند 

ـم   میلیون کارگر نیز در دستور رژی
 .عربستان می باشد 

ــح اســت کــه   ــی ــوض ــه ت الزم ب
ـیـون کـارگـر  ٩ نزدیک بـه   ـل  مـی

ـریـن و   مھاجر در عربستان در بـدت
ــن شـرایــط کــار و   ـری ــانـه ت وحشـی

ـنـد  ـرایـن  .  زندگی مـی کـن ـیـشـت ب
کارگران در بخـشـھـای خـدمـات،  
ــداری و   ــل ـت ــادر، ھ ــمــان، بــن سـاخــت
ـرانـی ھـا بـخـش   ـی توریسـم، کشـت
ھای حمل و نقل بـار، کـار روی  
ـنـادر   کشتی ھای نفت کش در ب
ـریـن شـرایـط کـار   نفتی  ودر بـدت

خبـری از امـکـانـات  .  می کنند 
ایمنی محیط کار، پزشک، دارو  
ـیـمـه ھـای درمـانـی   و درمان و ب

ـرای رفـتـن بـه  .  نیست  کارگران ب
ـقـاضـای   شھرھای بزرگ بـایـد ت

ـنـد  ـنـمـای ـیـس ب ویـزای  .  اجازه از پل
ـرا    مـاھـه  ٦ کار، مـوقـت و اکـث

پرداخت دستمـزدھـا  .  صادر میشود 
ــگــیــرد  ــاخــیــر صــورت مــی . بــا ت

کارفرمایان و دولـت و بـانـدھـای  
مافیایی رژیم، کنترل مـحـالت و  
ــن   ــت ای ــامــت مــوق ــاطــق اق مــن

ورود  .  کارگران را در دسـت دارنـد 
و خروج کارگران از کمپھـا فـقـط  
. با اجازه پلیس میسر مـی بـاشـد 

ـــت   ـــی دول ــســت ـی ــاســـت راســ ســی
جلوگیری از تماس و ایجاد رابطـه  
ــردم   ــران بــا م اجــتــمــاعــی کــارگ

. عـادی ایـن کشـور مــی بـاشــد 
ـیـونـھـا   ـل سیاستی کـه عـمـال مـی
ــور بــه اقــامــت   ــب ــر را مــج کــاگ
ـیـه   اجباری در گـتـوھـا کـه شـب
پادگانھای نظامی مـی بـاشـنـد،  

 .کرده است 
کار وزندگی در عربسـتـان بـا  
ـردگـی تـمـام   این شرایط یـعـنـی ب
ـریـن   عیار، تـحـمـیـل ارتـجـاعـی ت
ـر   قوانین و مقررات  راسـیـسـتـی ب
گرده کـارگـران بـویـژه کـارگـران  
ـراضـات و   آفریقایی، سرکوب اعـت
ـر   تحمیل فقر وفالکت و ناامنی ب

 .میلیونھا کارگر 
ــی   ــذھــب ــجــاعــی م ــم ارت رژی
عربستان  در برابر این اعـتـراضـات  
ـنـشـسـتـه و بـر   تا کـنـون عـقـب ن
سرکوب و دسـتـگـیـری و اخـراج  

در عین حال کارگـران  .  تاکید دارد 
نیز کوتاه نیامده و به اعتراضات و  
ــه   ــرده شــان ادام ــارزات گســت مــب

ـان جـان و  .  میدھنـد  رژیـم عـربسـت
ـیـونـھـا کـارگـر را بـه   زندگی میل

ـتـه اسـت  در بـرابـر  .  گروگان گـرف
جنایات رژیم عربستان در سـرکـوب  
مبارزات کارگران، بویـژه در بـرابـر  
قانون کار فـوق ارتـجـاعـی جـدیـد  
این رژیم، در بـرا بـر خـطـر اخـراج  
میلیونھا کارگر، جامعه متمـدن و  
کارگران و اتحادیه ھای کارگری  

ـایـد  .  جھانی نباید ساکت بنشینند  ب
به این سیاستھای ارتجاعی و ضد  
ـقـط   کارگری رژیم عربستان نـه ف
ــک   ــه ی ــک ــل ــرد، ب ــراض ک اعــت
ھمبستگی جھـانـی کـارگـری در  
دفاع از میلیونھا کارگر شاغل در  

ـایـد  .   عربستان  را سـازمـان داد  ب
رژیم عربستان زیر ضرب  اعتـراض  
جھانی وموج ھمبستگی کارگـران  
. در منطقه و جـھـان قـرار بـگـیـرد 

ــم   ــجــاعــی رژی ــھــای ارت ــاســت ســی
ـیـونـھـا   ـل ـی عربستان در سـرکـوب م

رژیـم  .  کارگر بشدت محکوم است 
ـاتـش   ـای ـن عربستان به خاطـر ایـن ج
ـایـداز   ـیـونـھـا کـارگـر ب ـل برعلیه می

حـق  .  مجامع جھانی اخـراج گـردد 
ـتـدایـی تـرن حـق   ـامـت اب کار و اق

 . انسانی می باشد 
 
 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

اعتراضات کارگران برعلیه سیاستھای 
 ارتجاعی رژیم عربستان
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ــاد ـ    ــا طــرح اســت ــت ب مــخــالــف
ــل و   ــه راس مســائ شــاگــردی ب
ـری مـجــامـع تشـکـلـھــای   ـیـگـی پ

مـجـمـع عـالـی  »خودی از جمله  
ـنـدگـان کـارگـران جـمـھـوری   نمای

ایـن  .  رانده شده   است   «اسالمی 
  از  ١٣٩٠  آذر ماه  ٢٢ طرح  در  

کـار و رفـاه    سوی وزارت تعاون،  
اجتماعی تصویب و برای اجرا بـه  

ای    سازمان آموزش فـنـی وحـرفـه 
این طرح در مناطق و  .   ابالغ شد 

حوزه ھـایـی از جـمـلـه در تـھـران  
طــرح اســتــاد  .   آغــاز شــده اســت 

ـیـافـتـه   شاگردی، حـمـلـه سـازمـان
دولتی به مـعـیـشـت و سـرنـوشـت  
ـر از جـوانـان  آمـاده   ـف میلیونھـا ن

ــکــار اســت  در جــھــت تــامــیــن  .  ب
منافع کارفـرمـایـان و بـورژوازی  

استثمار عریان نـوجـوانـانـی  .   است 
ـیـن   است که در شرایط سـنـی پـای
ــوان   ــن ــخــت ع در کــارگــاه ھــا ت
ــنــد  . کــارآمــوز فــعــالــیــت مــیــکــن

محرومیت از شمول قانـون کـار و  
در طـول  ( قانون تامین اجـتـمـاعـی 

بـه کـار  ).   دوره آموزش سه ساله 
.  اجباری جنبـه قـانـونـی مـیـدھـد 

جوانان و نوجوانانی کـه بـه بـازار  
ـقـاد   ـیـوسـتـه انـد را، از انـع کار پ
ھرگونه قرارداد و ایـمـنـی کـار و  

 «آمـوزش »دستمزد تحت عنـوان  
طـرح اسـتـاد ـ  ».  محروم میکـنـد 

به قصد التیام بخشیدن   «شاگردی 
ـیـکـاری اسـت  دولـت  .  به مساله ب

ـیـن آوردن   ـرای پـای احمدی نـژاد ب
ـیـکـاری بـه حـربـه   طـرح  »آمار ب

. متوسـل شـد   «استاد ـ شاگردی 
این روش و استـانـداردھـای آن در  
مجامع بین المللی و ھمچنین در  
میان محافل کـارگـران شـنـاحـتـه  

دوره آمـوزش فـنـی و  .  شده است 
باال بردن مھارت کار و تـخـصـص  
در رشته ھای کاری بـه مـنـطـور  
ــازار کــار، در   ــه ب وارد شــدن ب
کشورھاییکه استانداردھا و رابطـه  
نیروی کار آماده وجـود دارد، بـه  
ــزان و دوره آمــوزش،   ــی ــبــت م نس
سطح آمـوزش و مـیـزان کـارایـی  
فرد آمـوزش دیـده، امـکـانـات و  

ــوق   ــت   «کــارآمــوز »حــق بــرســمــی
ــشــود  ــی ــه م ــت ــاخ ــن ــات  .  ش امــکــان

معیشتی، تامین حداقل معیشـت،  
ـنـه   ـرداخـت ھـزی تامین مسکن و پ
ھای مسکن، حقوق و امـکـانـات  

ایاب و ذھـاب و احـتـسـاب دوره  
آموزش بعنوان سابقه کار در نـظـر  

و بـا در نـظــر  .  گـرفـتـه مـیـشـود 
گرفتن تمام این فاکـتـورھـا، فـرد  
آموزش دیده و یا در حال آمـوزش  
ـرار   ـیـکـار ق در لیست کـارگـران ب

ــت  ــد گــرف ــخــواھ ــب و  .  ن مصــائ
ـر از   دردھای کارگران بسیار فـرات
ــن ضــد   ــی ــرح و قــوان ــن نــوع ط ای

ـنـد  ـقـه  .  کارگری ھسـت چـاره طـب
. اسـت  «لغـو کـارمـزدی »کارگر  

بھر حال ھم اکنون برای کـارگـران  

ـیـشـا   جوابھای روشن به مسائـل پ
. روی امر مھـم و حـیـاتـی اسـت 

ـــه روی از   ـــال ـب ــ ســـکـــوت و دن
ـلـف و بـخـشـھـای   جناحھای مخت

) خـودی ( متنوع تشکلھای دولتـی 
خود نیز در دام افتـادن نـوعـی از  
ـرل   ـت قانون گرایی با ھدایت و کـن
ـیـن   تشکلھایی است کـه در تـعـی
ـنـد  و در   ـل میزان دستمزدھا دخـی
صف مدافعین واقعی قانـون کـار  

ـرا  .   اسالمی قرار گرفته انـد  اخـی
ـری کـارزار   »توسط   کمیته راھـب
ـیـه   طـرح اسـتـاد شـاگـردی   »عل

ـیـه طـرح    «نوین  ـر عـل فراخوانی ب
خـطـاب بـه  !   شاگـردی    -استاد  

ھمه کارگران، فعاالن اجتماعی ،  

تشکل ھای کارگری ، معلـمـان،  
دانشجویان و تشکل ھای مـدنـی،  

مـاھـیـت ایـن  .  منتشر شـده اسـت 
فراخوان در رقـابـت ھـای درونـی  

تشـکـل مـجـمـع  .    خودیھا اسـت 
نـژاد،    نمایندگان در دوران احـمـدی 

در رقابت با خانه کـارگـر شـکـل  
گرفت کـه تشـکـل نـزدیـک بـه  

این تشکـل  .  جناح رفسنجانی بود 
به عنوان عامل این جـنـاح و قـوه  
ــه در مـجــامــع کــارگــری   مـجــری
داخلی و جھانی نقش بازی کـرد،  

ـئـت امـنـای   ازجمله حضور در ھـی
سازمان تامین اجتماعـی، حضـور  
در جلسات شـورای عـالـی کـار،  

ــورای   ــت در ش ــی    عضــوی ــال ع
حفاظت، ایمنی و بھداشت کشـور  

ـیـانـه    و حضور در اجالس  ھای سـال
اکـنـون کـه  .  سازمان جھانی کار 

دولت جـدیـد سـر کـار آمـده ورق  
ــه اســت  ــت ــاح  .  بــرگش ــن تشــکــل ج

رقیب، یعنی خانه کارگر بـه قـوه  
مجریه بازگشته و مجـمـع عـالـی  
نمایندگان کـارگـران از ایـن قـوه  

ازجمله محـمـدیـار  .  رانده شده است 
احمدیان، ازھیئت امنای سـازمـان  
ـر   تامین اجتماعی برکنار شده و ب
ھمین اساس در حال حـاضـر، ایـن  

تشــکــل در مــوضــع مــخــالــف و  
ـرار گـرفـتـه اسـت  آرش  .  منتقد ق

ــرکــل مــجــمــع عــالــی   فــراز، دبــی
ـنـدگـان کـارگـران جـمـھـوری   نمای

ـتـه    اسالمی ایران با راه  اندازی کمی
راھبری کـارزار بـا اجـرای طـرح  

ـفـت کـرده   استاد و شاگردی مخال
ھای دیگـر کـارگـری    و از تشکل 

ــن کــارزار   ــه اســت بــه ای ــت خــواس
 . بپیوندند 

فراخوان علیـه طـرح اسـتـاد ـ  
ـر   شاگردی در  واقـع  در  بسـت
ـتـھـای ده و   اختالف جنـاحـی دول

و  "  قـانـون کـار " یازده و حراست از  
درست در سالروز تصـویـب قـانـون  

ـتـه  .   کار اغـاز شـده اسـت  کـمـی
ــیـه   ـری کـارزار عـل طــرح   »راھـب

فـراخـوان   «استاد شـاگـردی نـویـن 
علیه طرح استـاد ــ شـاگـردی را  

) ١٣٩٢ ( رسما از آبـانـمـاه امسـال 
شـرح حـال ایـن  .  اعالم کرده است 

بـه   »کمیته به این شکل اسـت؛  
ـیـوز، آرش فـراز،   گزارش بولتـن ن
ـنـدگـان   دبیرکل مجمع عالی نـمـای
ـران   کارگران جمھوری اسالمـی ای
ـــل و   ـردن دالی ـــمــ ـرش ــ ضـــمـــن ب

ھای راه اندازی این کارزار،      انگیزه 
گیری از نـظـریـات و دیـدگـاه    بھره 

ھای کارشناسی و فنی صـاحـب  
نظران و فعاالن مستقل کـارگـری  
برای ھم افزایی و اتخاذ روش ھـا  
و رویکردھای مـنـاسـب بـا ھـدف  
ــا اجــرا و   ــه ب ــابــل مــواجــھــه و مــق
فراگیری طرح استاد و شـاگـردی  
را به عنوان مھمترین عـلـل آغـاز  
این کارزار عنوان کرد و خواستـار  
ــر تشــکــل ھــای   ــوســتــن ســای ــی پ
ـیـن   کارگری و صنفی و ھـمـچـن
ــا و   ــا، گــروه ھ ــادھ ــھ ــه ن ــی کــل
ــران   ــاســان و صــاحــب نــظ ــن کــارش
ـیـادیـن   ـن عالقمند به حفظ حقـوق ب
. نیروی کار بـه ایـن کـارزار شـد 

ــت  ــه راھــبــری  :  وی گــف ــت ــی کــم
ــامــه  ــرن ھــا و اقــدامــات    کــارزار ب

مختلف و متنوعی را برای آگـاه  
سازی افکار عمومی جـامـعـه و  
ھمچنین مسـئـوالن از عـواقـب و  

ـر قـانـونـی در   تبعات این طرح غی
نظر گرفته که آنھا را بتـدریـج بـه  

ـر  . مرحله اجرا درخواھد آورد   ـنـا ب ب
ــارگــری   ــام ک ــن مــق ــار ای اظــھ
مجموعه اقدامات کمیته راھبری  
کارزار برای جمع بنـدی در ویـژه  
ــداشــت ســالــروز   ــامــه گــرامــی بــرن

) ٩٢ آبان ماه  ( تصویب قانون کار  
اعالم و نتایج آن در اختیار عـمـوم  

مـھـر مـاه  ٨ ).«قرار خواھد گرفـت 
 ١٣٩٢ ( 

طـرح اسـتـاد ـ  »مخالفـت بـا  
قراردادھای مـوقـت  »،  «شاکردی 

ــیــن ضــد  «کــار  ، و ده ھــا قــوان
لغـو  .  کارگری امر کارگران است 

ھرگونه قوانین ضد کـارگـری از  
اسـتـاد ـ  »جمله سد کـردن طـرح  

. به نفع کارگران اسـت  «شاگردی 
اما سوال اساسـی ایـن اسـت کـه  

که اساسا در   «مجمع نمایندگان »
ـیـونـد بـا   دوره دولـت دھـم و در پ

خـانـه  »احمدی نژاد در رقابت بـا  
ـتـوانـد   «کارگر  تشکیـل شـد، مـی

منافع نیروی جوان آمـاده  "  حامی " 
! بکار و کارگران بشود؟ قطعا نـه 

نه این تشکل و نه خـانـه کـارگـر  
منـافـع واقـعـی  "  مدافع " نمیتوانند  

 . کارگران باشند 
ـبـدیـل   حفـظ ھـوشـیـاری، و ت
نشدن به نیروی ذخیره جـنـاحـھـای  
مختلـف جـمـھـوری اسـالمـی در  
ـیـن   گرو دخالت کارگـران و فـعـال

 .  کارگری پیشرو است 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

 در حاشیه اخبار کارگری
  نسان نودینیان 

طرح استاد ـ شاگردی پارادوکس دولت دھم
 )!حسن روحانی(و یازدھم) احمدی نژاد(
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 اعتراضات کارگری 
 

 تجمع و اعتراض کارگران نیروگاه دماوند
کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی دماونـد در  :    آبان ١٨  

اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ھـای مـعـوقـه در مـقـابـل  
ـیـش بـه  .  درب نیروگاه تجمع کردند  کارگران از ماه ھـای پ

ـرداخـت نشـدن   ـلـف بـه پ صورت فردی به شیوه ھـای مـخـت
ـرداخـت دسـتـمـزد   ـر در پ اضافه کاری، پاداش ھـا و تـاخـی

کارگران عاصـی و خسـتـه از  . ماھانه اعتراض کرده بودند 
شرایط حاکم بر نیروگاه از روزھای پیش با مشورت بـا ھـم  
قرار گذاشتند که به صورت گروھی به بی حـقـوقـی ھـای  

ـیـون  ٧ ھر کارگر نیروگاه حدود  . تحمیلی اعتراض کنند   میل
تومان از کارفرما طلب دارند و کـارگـران ھـیـچ تشـکـلـی  

ـروگـاه  . برای پیگیری مطالبات شـان نـدارنـد  ـی  واحـدی  ١٨ ن
ـریـن  ٢٨٠٠ سیکل ترکیبی بـا ظـرفـیـت    مـگـاوات بـزرگـت

ـرنـامـه واگـذاری   ـبـال ب نیروگاه خاورمیانه اسـت کـه بـه دن
ـیـاد  شـھـیـد   ـن نیروگاه ھا از دولت به بخش خصوصی بـه ب

ـران :  منبع .  واگذار شد   -وبالگ کارگران نیروگـاه ھـای ای
 ١٣٩٢  آبان  ١٨ شنبه  
  

تجمع کارگران قطعات بتنی گیالن وارد 
 پنجمین روز شد

اعتراض  کارگران شرکت قطعات بتنی گیـالن  :  آبان ١٨ 
درحـالـی وارد  )   آبان ماه ١٨ شنبه  ( در محوطه این کارخانه  

ـرداخـت    پنجمین روز می  شود که حـقـوق کـارگـران ھـنـوز پ
ـفـی   نشده و مسئوالن استانی ھمچنان در برابر مطالبات صـن

یکی از کـارگـران قـطـعـات  .  اند    کارگر سکوت کرده ٢٠٠ 
ای مسـئـوالن اسـتـانـی در    توجـه   بتنی گیالن با انتقاد از بی 

: مورد اعتراضات پی در پی کـارگـران ایـن واحـد، گـفـت 
ـرداخـت   ـر در پ   ٤ عمده مشکالت کارگران مربوط به تـأخـی

ماه حقوق نیست بلکه تامین امنیـت شـغـلـی کـارگـران بـا  
ـیـن و   «گـیـالن آفـتـاب یـکـتـا »حذف شرکت خدماتی   اول

رود، با وجود برپـایـی    ترین خواسته کارگران به شمار می   مھم 
آغاز شـده اسـت،  )   آبان ماه ١٣ ( روز تجمع که از دوشنبه  ٥ 

مسئولین این واحد تولیدی و یا مسـئـوالن اسـتـانـی سـعـی  
اند در جمع کارگران حـاضـر شـونـد و صـدای مـا را    نکرده 

ـبـه   ـنـجـشـن ) چـھـارمـیـن روز ( بشنوند، تنھا یکبار در روز پ
ای از جانب اداره تعاون کار و رفاه اجتمـاعـی ھـمـراه    نماینده 

با کارفرما در بین کارگران حاضر شد که ھـمـان سـخـنـان  
ـنـی اسـت،  .  کرد   کارفرما را تکرار می  ـت ـر از  ٢٠٠ گـف ـف  ن

کارگران کارخانه قطعات بتنی گیالن که زیر نظر شـرکـت  
فعالیت دارند در اعتـراض   «گیالن آفتاب یکتا »پیمانکاری  

ـبـه حـذف شـرکـت  ٤ به    مـاه حـقـوق مـعـوقـه و بـا مـطـال
ـبـه و   پیمانکاری طی روزھای دوشنبه، سه شنبه، چھـارشـن

اقدام بـه     - آبان ماه ١٨ پنجشنبه ھفته گذشته و نیز،  شنبه  
 .اند   برپایی تجمع اعتراضی در محوطه این کارخانه کرده 

 
سومین تجمع کارگران کارخانه قطعات 

 بتنی گیالن در مقابل کارخانه
ـنـی  ١٣٠ :   آبان ١٦   ـت نفر از کارگران کارخانه قطـعـات ب

گیالن برای سومین بار طی چھار روز گذشته، در مـقـابـل  
از چھار مـاه  .   ساختمان این کارخانه در رشت تجمع کردند 

ـیـش   ـنـده کـانـال پ ـیـدکـن پیش کارگران این واحد واحـد تـول
ساخته، لوله و قطعات بتنـی دسـتـمـزد خـود را از شـرکـت  

. انـد   دریـافـت نـکـرده  «گـیـالن آفـتـاب یـکـتـا »پیمانکاری  
کارگران معترض عالوه بر در یافت حقـوق خـواھـان تسـویـه  
حساب کامل کارفرما با  سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی و  
ـرارداد   ـیـمـانـکـاری بـه ق تغییر وضعیت استخدامی خود از پ

 .مستقیم نیز ھستند 
 

 «قطعات بتنی گیالن»اعتصاب کارگران 
برای دومین روز متوالی در اعتراض به 

 ماه حقوق٤عدم 
ـرای  :  آبان ١٥  ـنـی گـیـالن ب کارگران کارخانه قطعات بت

 ماه حقوق مـعـوقـه، در  ٤ دومین روز متوالی در اعتراض به  
 . مقابل ساختمان این کارخانه در رشت تجمع کردند 

 
 اعتراض به تاخیردرپرداخت حقوق

عدم پرداخت حقوق کارگران سازمان پارک ھـا  :  آبان ١٥ 
ــجــمــع   ــرداری رشــت وت ــران شــھ ــگ ــز و رفــت ــب و فضــای س

عدم پرداخـت  .  اعتراضیشان مقابل ساختمان شورای اسالمی 
به موقع دستمزد ماھانه این کارگران مشکالت عـدیـده ای  
را در معیشت آنان به وجود آورده و موجب به تعویق افـتـادن  

 .اجاره بھا و اقساط آنان شده است 
  

 !ماه حقوق٤اعتراض به عدم پرداخت 
 نفر از پرسنل و کارگران شـرکـت گـروه صـنـعـتـی  ١٣٠ 

ــجــاری   ــ ت ــات ـ ــی ــن ــد لــب ــولــی فــالت کــوھــرنــگ کــه در ت
ـ  اعالم کردند حدود چھارماه است حـقـوق    کوھرنگ  

و  حق بیمه تامیـن  .  نگرفته ایم و باید این مشکل رفع شود 
اجتماعی کارکنان این شرکت نیز از خردادماه سـال جـاری  

ـرسـنـل از  ٣٠ این شرکت به  . نیز پرداخت نشده است   نفر از پ
 میلیون تومـان مـعـوقـه  ١٣٠ شش سال پیش تاکنون بیش از  

بدھکار است که ھنوز این پرسنل نتـوانسـتـه انـد مـعـوقـات  
ـنـد  ـرعـامـل ایـن  .  خود را دریافت کـن شـش مـاه اسـت مـدی

ـیـافـتـه و ھـیـچ کـدام از   شرکت در محل شرکت حضور ن
ـنـد  ـیـسـت گـروه  .  مسووالن شرکت نیز پاسخگوی کارکنـان ن

از تـوابـع    کـیـان  صنعتی فالت کوھـرنـگ در شـھـر  
ـری مـرکـز   ـلـومـت شھرستان شھرکرد و در فاصله ھـفـت کـی

 . استان چھارمحال و بختیاری واقع شده است 
 

تجمع  مقابل مجلس در اعتراض به افزایش 
 قیمت
متقاضیان مسکن ویژه تھرانسر در اعتـراض بـه  :  آبان ١٤ 

افزایش قیمت این مسکن مقابل درب شمالی مجلس تجمـع  
ـنـدگـان نسـبـت بـه تـعـویـق در تـحـویـل  .  کردند  تجمـع کـن
ـیـمـت  ٥٠ ھای خود و ھمچنین افزایش    مسکن  ـیـونـی ق ـل  می

 .این مسکن ویژه اعتراض داشتند 
 

تجمع اعضای تعاونی تولیدی روستایی 
 مقابل مجلس

ــرکــت :  آبــان ١٤   ــدی      اعضــای ش ــی ھــای تــعــاونــی تــول
یـکـی  .  روستایی  مقابل درب شمالی مجلس تجمع کـردنـد 

از تجمع کنندگان ،با اشـاره بـه مصـوبـه مـجـلـس شـورای  
ــیــدی   ــخــدام اعضــای تــعــاونــی تــول ــت اســالمــی دربــاره اس

مجلس این قانون را به تصویب رسانده اما دولت آن را   : گفت 
ـم   اجرایی نمی  . کند که ما نسبت به این موضوع انتقـاد داری

ـیـدی   ـر در تـعـاونـی تـول ـف در حال حاضر حدود چھار ھزار ن
ـنـد کـه خـواسـتـار اجـرای    روستایی کشور فعالیت مـی  کـن

 .مصوبه مجلس ھستند 
 

 میدان گازی پارس ١٣تجمع کارگران فاز 
جنوبی در عسلویه دراعتراض به عدم 

 ماه حقوقشان٤پرداخت 
 میدان گازی پـارس جـنـوبـی  ١٣ کارگران فاز  : آبان ١٣ 

در عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چھار مـاھـه  
این تجـمـع بـا وعـده مسـووالن سـازمـان  .  خود تجمع کردند 

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مبنی بر پرداخت حـقـوق  
 . معوقه کارگران به پایان رسید 

 
 نا امنی محیط کار 

 
 نفر از کارگران سد ٧کشته شدن 

 در ھنگام بازگشت از کار «داریان»
 

یـک خـودرو  )  مـاه    آبـان ٢٠ یکشنبـه  ( شامگاه گذشته  
ـر روسـتـای   «داریـان »وانت حامل کـارگـران سـد   در مسـی

 «نـاو »شھرستان پاوه استان کرمانشاه به روستای   «ھجیج »
از توابع سروآباد استان کردستان به داخل دره سقـوط کـرد و  

ـیـن  ٧  ـتـھـای وانـت دو کـاب در  (  نفر از کارگران کـه در ان
 .نشسته بودند جان باختند ) قسمت بار 

ـنـا در پـاوه، حسـیـن خـدرویسـی   به گزارش خبرنگار ایل
ـر  :  فرماندار شھرستان پاوه با تایید این خبر، گفت  این افراد ب

 . اند   اثر سقوط خودروی وانت به درون دره کشته شده 
این خـودرو حـامـل کـارگـران  :  فرماندار پاوه بیان داشت 

بوده که بعد از تعطیلی کار بـه مـنـازل خـود   «داریان »سد  
 .گشتند   باز می 
ـرای درمـان بـه  ٢  ـیـز ب  نفر از مصدومـان ایـن حـادثـه ن

 .بیمارستان پاوه اعزام شدند 
گفتنی است علت این حادثه لـغـزنـدگـی جـاده و عـدم  

 .توانایی راننده در کنترل خودرو، اعالم شده است 
علت سقوط خودرو حامل کارگران سد داریان و اسامـی  

 قربانیان 
ـنـا در کـرمـانشـاه اسـامـی کشـتـه   ـل منابع کارگری ای
شدگان حادثه شب گذشته در مسیر بازگشت کارگران سـد  

 .داریان از محل کار را اعالم کردند 
به گزارش ایلنا، شب گذشته یک دسـتـگـاه وانـت بـار  

 تن از کارگران سد داریان در ھنـگـام بـازگشـت از  ٩ حامل  
کار بدلیل خارج شدن چرخ خودرو، از مسیر جـاده مـنـحـرف  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـنـد ٧ شد و پس از سقوط به داخل دره   در  .   کارگر جان باخـت
ـیـمـارسـتـان   این حادثه دو کارگر دیگر نیز مصدوم و راھی ب
شدند که منابع غیر رسمی از کشته شدن ھشتمین کـارگـر  
ـیـمـارسـتـان امـام   در جریان انتقال از بیمارستان قدس پاوه به ب

 .دھند   رضا خبر می 
ـنـا در کـرمـانشـاه اسـامـی کشـتـه   ـل منابع کارگری ای
ـم   شدگان این حادثه را صیاد نـظـری، رحـمـان نـظـری، کـری
خدادادی، مرشد گلنار، محفوظ گلنـار، غـفـار کـریـمـی و  

ھمچنیـن دو کـارگـر  .  اند   محمد سعید رمضانی اعالم کرده 
ـر عـھـده   «الیق نظری »ھای    با نام  که رانندگـی وانـت را ب

ـیـن   داشته و ھمچنین کارگر دیگری به نام رحیمی که در ب
ـیـمـارسـتـان   راه به جمع کارگران سد داریان پیوسته بـود بـه ب

 .منتقل شدند 
فرمانـدار شـھـرسـتـان پـاوه مـرگ   «حسین خدرویسی »

ـرفـتـه   «بازگشت از محل کـار »کارگران در ھنگام   را پـذی
ـیـگـی »است و این در حالی است که   ـیـس   «اولیا علی ب رئ

ھیات مدیره کانون عالی شوراھای اسـالمـی کـار کشـور  
که ھمزمان مسئولیت اداره کانون ھـمـاھـنـگـی شـوراھـای  
اسالمی کار استان کرمانشاه را نیز برعھده دارد با یـادآوری  
ـیـه   ـل ـق تکالیف قانونی کارفرمایان مبنی بر تدارک وسیله ن

چنانچه در حادثه شب گذشـتـه  :  کارگران به ایلنا گفته بود 
اند در قسمت حمـل    سد داریان کارگران مصدوم و کشته شده 

ـروژه   بار خودروی وانت نشسته بوده باشند کارفرمای ایـن پ
عمرانی به دلیل تأمین نکردن وسیلـه ایـاب و ذھـاب ایـمـن  

 .برای کارگران مرتکب تخلف شده است 
 

 یک وظیفه فراموش شده کارفرما 
  ٩ سانحه شب گذشته درحالی به کشته و زخمی شـدن  

نفر از کارگران شاغل در پروژه احداث سد داریان منجر شـد  
ـتـی و خصـوصـی   که مطابق قانون کـار کـارفـرمـایـان دول

ـیـه    موظف  ـل ـق ـلـه ن اند برای رفت و آمد کـارگـران خـود وسـی
 .مناسب تدارک ببینند 

ـم قـانـون کـار،  ١٥٢ به موجب ماده   در  » از فصل ھشت
ـیـه   ـل ـق ـلـه ن صورت دوری کـارگـاه و عـدم تـکـافـوی وسـی
عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کـارکـنـان  

 «.خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنا قرار دھد 
ھمچنین قانونگذار با پیش بینی کردن احتمال کوتاھـی  
کارفرمایان از تامین وسیله حمل و نقل مـنـاسـب کـارگـران  
ـبـالـه ھـمـیـن قـانـون   ـیـف قـانـونـی دن به عنوان یـک تـکـل

ـیـش    مجازات  ھایی را برای برخورد با کارفرمایان متخلـف پ
 .بینی کرده است 

 از فصـل یـازدھـم قـانـون  ١٧٣ بر ھمین اساس در ماده  
ـفـان از مـاده  »:  آمده است ٦٨ کار مصوب سال     ١٥٢ متخل

قانون کار عالوه بر رفع تخلف، در مھلتی کـه کـه دادگـاه  
ـیـن   با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتمـاعـی تـعـی
خواھد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کـارگـاه، در  

ـرای ھـر بـار تـخـلـف بـه  ١٠٠ ھای کمتر از    کارگاه  ـر ب ـف  ن
ـر   ـراب ـنـجـاه ب پرداخت جریمه نقدی از ھفتـاد تـا یـکـصـد و پ
حداقل مزد روزانه رسمی یـک کـارگـر در تـاریـخ صـدور  
ـر کـارگـر   ـف حکم محکوم خواھند شد و به ازای ھـر صـد ن

 برابر حداقل مزد به حداکثر جـریـمـه  ١٠ اضافی در کارگاه،  
 «.مذکور اضافه خواھد شد 

 از  ١٣ ، درمـاده  ٦٩ با توجه به اینکه قانونگزار در سال  

در مـواردی کـه  »فصل دوم ھمین قانون یادآور شده اسـت  
کار از طریق مقاطعه کاری انجام یـابـد، مـقـاطـعـه دھـنـده  
مکلف است قرارداد خود با مـقـاطـعـه کـار را بـه نـحـوی  
منعقد نماید که در آن مقاطـعـه کـار مـتـعـھـد گـردد کـه  
تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعـمـال  
ـروژه احـداث سـد داریـان   نماید، بدیھی است که در جریان پ
تمامی مسئولیت مربوط به تـامـیـن سـرویـس رفـت و آمـد  
ـراردارد کـه   کارگران بر عھده شرکت پیمانکار ساختمانی ق
ـتـخـاب   از سوی دولـت بـه عـنـوان مـجـری سـاخـت سـد ان

 «.است   شده 
البته با توجه به اینـکـه حـادثـه شـب گـذشـتـه سـقـوط  

ھـای    خودروی حامل کارگـران سـد داریـان دارای خسـارت 
است، طبیعی است که روند رسیدگی بـه ایـن    جانی ھم بوده 

ھای تشخیص و حـل اخـتـالف مـحـدود    حادثه تنھا به ھیات 
 .ھای جزایی آن را پیگیری کرد   نبوده و باید در دادگاه 

 
مرگ و مصدومیت دو کارگر در حادثه 

 ریزش دیواره گودبرداری
در خیابان ھنگام نرسیده به خیابان فرجام ریـزش  :  آبان ١٥ 

ناگھانی خاک دیواره محل گودبرداری شده روی كارگـران  
كه در داخل این گودال مشغول کار بودند موجب مـرگ و  

این حادثه ھنگامی رخ داد كـه  . مصدومیت دو کارگر شد 
ـیـاده روی   کارگران روی دیواره ضلـع غـربـی مشـرف بـه پ

ـر مـربـع بـا عـمـق  ٢٢٠ محل گودبرداری به وسعت     ٣  مـت
ـبـی   مترمشغول کار بودند كه ریـزش خـاك ایـن دیـواره جـان
ـرخـروارھـا خـاك   باعث شد دو نفر از کـارگـران افـغـانـی زی

 .گرفتار شوند 
  

 مرگ کارگرجوان در اولین روز کاری
ـیـن روز  ٢٣ کارگر جوان :  آبان ١٣   ساله افـغـان در نـخـسـت
ـنـدری  ٢٨ اش به عمق    کاری   متری چاھی قیطریه خیابان قل

ـیـن  .  ،سقوط کرد و جان خود را از دست داد  ایـن کـارگـر اول
 .روز کاری خود را آغاز کرده بود 

 
 انفجار گاز در یک شیرینی فروشی

انفجار گاز در یک شیرینی فروشی در میـدان  :  آبان ١٣ 
ـفــر از کــارگــران و   ــگـی دو ن ــا ،بـاعــث سـوخــت ـب شـھــر زی

 .مصدومیت یک رھگذر شد 
  

 اخراج و بیكارسازی 
 

تعطیلی کارخانه سیمان لوشان 
 کارگر١٥٠وبیکاری

 
ــان ١٥  ــان  :  آب ــوش ــان ل ــم ــه ســی ــان ــارخ ــی ک ــطــیــل ــع ت

ـیـکــاری  ــا ١٠ کــارگـرش بـا سـابــقـه کـاری ١٥٠ وب .  ســال ١٨ ت
ـنـد خـزر »کارگرکه باشرکت پیمانـکـاری  ١٥٠  از   «خـوشـای

ـرارداد   پیمانکاران وابسـتـه بـه کـارخـانـه سـیـمـان لـوشـان ق
  ٣١  کـارگـر و  ٧٦  تیر ماه،  ٣١ در تاریخ  ( داشتنددردومرحله 

ـلـی  .  اند   اخراج شده )   کارگر ٧٤ شھریور ماه،   با وجـود تـعـطـی
 ماه از معوقات حقوقـی  ٤ کارخانه  واخراج کارگران،ا ھنوز  

 .این کارگران پرداخت نشده است 

 کارگر در پی تعطیلی کارخانه ٤٠بیکاری 
 تولید قطعات خودرو  گیبورمشھد

ـیـل  ٤٠ اخراج :  آبان ١٣  ـبـورمشـھـدبـدل کارگر کارخـانـه گـی
ـری چـنـدیـن  .   تعطیلی  کارفرمای این واحد بـا بـکـار گـی

ـیـت دارد  کـارگـران  .  کارگر قراردادی به صورت شبانه فعال
ـرداخـت    اخراجی از تیر ماه حقوق نگرفته  اند و بیمه آنان نیز پ

نفرشان رسمی بودندوسابقـه  ١٨ کارگراخراجی ٤٠ از . نشده است 
سـال اسـت   ٢٧ تا ١٦ کارکارگران قراردادی ورسمی اخراجی از 

ـیـل کـوتـاھـی کـارفـرمـا در   و با این وجود اکثر آنان به دل
بـا  .  پرداخت منظم حق بیمه، امکـان بـازنشـسـتـگـی نـدارنـد 

وجود آنکه کارگران بیکار شده با طرح شکایت بـه مـراجـع  
انـد امـا کـارفـرمـا از    قانونی، حکم بازگشت بکار گـرفـتـه 

 .کند   ورود کارگران به کارخانه ممانعت می 
 

 كارگران 
 

پاسخ منفی وزرات کار به خواست کارگران 
 برای افزایش حداقل مزد

 
بدنبال استقرار دولـت جـدیـد و  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـاتـی   ـتـخـاب وعده ھایی که رئیس جمھور در دوران تبلیـغـات ان
برای افزایش حداقـل مـزد کـارگـران داده بـود، ھـمـاھـنـگ  
کنندگان طومار چھل ھزار نفری کارگران بیست و دوم مھـر  
ـیـگـیـرھـای خـود بـرای تـحـقـق   ماه سـالـجـاری در ادامـه پ
خواستھایشان  طی نامه ای به وزیر کـار خـواھـان تشـکـیـل  
. فوری جلسه شورایعالی کار برای افزایش حداقل مزد شدنـد 

در این نامه با توجه به طومار اعتـراضـی کـارگـران و عـدم  
 قانون کار و  ٤١ افزایش حداقل مزد سالجاری بر اساس ماده  

ـاسـت   ـتـھـا و وعـده ری ـیـم ـزایـش ق ھمچنین روند صعودی اف
ـزایـش حـداقـل   جمھوری در دوران تبلیغات انتخاباتی بـرای اف
مزد، ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی خواھان تشـکـیـل  
فوری جلسه شورایعالی کار برای افزایش حـداقـل مـزد شـده  

ـتـه وزرات کـار  .  بودند  ـف اما پس از گذشت نزدیک به سه ھ
دولت روحانی پاسخ خود به خواستھای  کارگران در طـومـار  
اعتراضی را ھمان پاسخی قیـد کـرده اسـت کـه وزیـر کـار  

ـنـدگـان  .  دولت احمدی نژاد به آنان داده بـود  ھـمـاھـنـگ کـن
ـیـه وزارت  " طومار اعتراضی کارگران اعـالم کـرده انـد   جـواب

ـیـونـھـا  " نه بزرگ "کار دولت روحانی یک   ـل ـی به خـواسـت م
ـا مـورد   ـق کارگر برای افزایش فوری حداقل مزد است و مطل
ـایـمـان   قبول نمیباشد به ھمین دلیل ما برای تـحـقـق خـواسـتـھ

مـتـن  ."  اقدامات اعتراضی تری را در دستور خواھیم گذاشت 
ـبـران   جوابیه اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابـط کـار و ج
ـنـدگـان طـومـار   ـامـه ھـمـاھـنـگ کـن خدمت در خصـوص ن
ـار   ـی ـت ـا در اخ ـن اعتراضی به مقام باالتر وزارت کـار کـه عـی
ـتـه   ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران قرار گـرف

ـیـری :  است  به شرح زیر میباشـد  ـاب آقـای مـن مشـاور  !  جـن
ـامـه شـمـاره  .  محترم وزیر و مدیر حوزه وزارتی  بازگشت بـه ن

ـان  ٢٣/٧/١٣٩٢  مورخ  ١٢٥٥٢٨  ـای  در خصوص درخـواسـت آق
جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد و خانم پـرویـن مـحـمـدی  
مبنی بر تقاضای افزایش حـقـوق کـارگـران، بـه اسـتـحـضـار  

  ٢٠٢٥٩١ پاسخ نامبردگان قبال طی نامـه شـمـاره  :  میرساند 
 این اداره به متقاضیان اعـالم گـردیـده اسـت  ٨/١٢/٩١ مورخ  

. که به پیوست برای ھر گونه بھره بـرداری ارسـال مـیـگـردد 
 اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت 
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علی نجاتی ،عضوھیئت مدیره سندیکای 
 :کارگران نیشکر ھفت تپه

 !کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد 
ـران  روز  !   کـارگــران  ، ھــم زنـجــی
 ،  ١٣٩٢ شنبـه یـازده ھـم آبـان مـاه   

 بعـداز ظـھـر  وفـا قـادری  ١٤ ساعت  
کارگر آگاه و صادق جنبش کـارگـری   

ـقـل شـد  ـت .  به زندان مرکزی سنندج من
وفا قادری عضو کمیته ھـمـاھـنـگـی  

برا ی کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  توسـط بـی  
دادگاه سرمایه داری  به پنج ماه حبس تـعـزیـری مـحـکـوم  

وفا قادری از چھره ھای خـوش نـام  و آگـاه  .  شده است  
ـیـان سـال در راسـتـای   جنبش کارگری می باشد  که سـال
دفاع از منافع کارگران در تـالش بـوده  و بـار ھـا مـورد  

وفا قـادری کـارگـر نسـاجـی شـیـن  . تھدید واقع شده است 
بافت در سنندج می باشد که با داشتن مشـکـالت مـالـی،  
ھمیشه حامی کارگران در بند و خـانـواده ھـای کـارگـری   

من بعنوان یک کارگر  به این حکم ناعـادالنـه  .  بوده است  
اعتـراض داشـتـه و خـواسـتـار آزادی وفـا قـادری ودیـگـر  
کارگران زندانی، آقا یان رضـا شـھـابـی، مـحـمـد جـراحـی،  
شاھرخ زمانی پدرام نصرالھی ،بھنام ابراھیم زاده  بوده و ھـم  
ـیـن   ـیـه فـعـال چنین خواستار پایان دادن به  پرونده سازی عـل

ـم در کـنـار  .  کارگری ھستم   ـی امید وارم ما کارگران بتـوان
ـم و ھـم صـدا   ـی ـراض کـن ھم به زندانی شدن کارگـران اعـت
خواستار آزادی وفـا قـادری  و دیـگـر کـارگـران زنـدانـی  

زنده باد اتحادو ھمبستگی کارگران علـی نـجـاتـی  .  باشیم  
  ١٣ -،عضوھیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپـه 

 ١٣٩٢ آبانماه  
  

آی جی (شرکت پیمانکاری عمومی ایران
، کمپ بردگی کارگران در جزیره )سی

 الوان
ـتـی و   ـف شرکتھای پیمانکاری مستقر در پروژه ھـای ن
گازی و یا پتروشیمی ھا، بویژه پتروشیـمـی ھـای در حـال  
ساخت جزو آندسته از شرکتھای پیمانکاری ھستند کـه بـه  
ـنـدر   معنای واقعی کلمه از عسلویه تا شرکـت صـدرا در ب

... بوشھر تا پتروشیمی ھای در حال ساخت در کرمانشـاه و 
تشکیالتی وسیع از بردگی صدھا ھزار کارگر را سـازمـان  

یکی از نمونه ھای چنین شـرکـتـھـایـی، شـرکـت  .  داده اند 
ـره  ) آی جی سی (پیمانکاری عمومی ایران  ـر در جـزی ـق مست

 کـارگـر در  ١٥٠٠ این شرکت با  داشتـن  .  الوان می باشد 
کمپ ھای متعددش مسئول تعمیر و نگھداری و سـاخـت  
پاالیشگاه الوان می باشد و ھمه کارگران شاغل در آن، در  
ـریـن صـنـعـت   برده وارترین شرایط مشغـول کـار در سـودآورت

بنا بر گزارشھای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  کشور ھستند 
  ٣٠ کارگران ایران، در خوابگاھھای این شرکت کـه حـدود  

ـیـن فضـایـی  ١٢ متر می باشد    کارگر را جا داده اند و چن
ـنـد  .  ھمه آن چیزی است که کارگران در آن زندگی مـیـکـن

بھداشت در اینجا معنایی ندارد، ھمچون دیگر شـرکـتـھـای  
پیمانکاری مستقر در پروژه ھای نفتی، در اینجا نیز ھـیـچ  
نظارتی بر چگونگی زنـدگـی کـارگـران وجـود نـدارد، بـه  
ھمین دلیل بسیاری از کارگران شاغل در این شـرکـت  از  
فرط خستگی و شرایط طاقت فرسای کار به مواد مـخـدر  

روی آورده اند و در خوابگاھھا ھـیـچـکـس نسـبـت بـه ایـن  
ـنـد و   وضعیت حق اعتراض ندارد، حمامھا بسیار شلوغ ھسـت
ـنـی اخـتـصـاص داده   برای شست و شوی ظروف جای معـی
نشده است، بدلیل عدم نظارت بر وسایل گرمگـن حـمـامـھـا،  
بارھا آب داغ باعث سوختگی کارگران شده است، شب ھـا  

 و ظھرھا آب شیریـن وجـود نـدارد و کـارگـران  ٩ از ساعت  
ـنـد  کـارگـران شـرکـت  .  میباید با آب شور دریـا حـمـام کـن

ـنـدر  )  آی جی سـی (پیمانکاری عمومی ایران  ھـر روز از ب
ـره  ١٢ مقام به جزیره الوان و بالعکس بصورت گروھھـای   ـف  ن

دریـا طـوفـانـی ھـم  .  در ھر قایق موتوری جابجا می شوند 
باشد فرقی نمیکند و از آنجا که این قایقھا فاقد امکانـات  
ایمنی از قبیل جلیقه نجات می باشند در ھر بار جابـجـایـی  

ـنـھـا در  .  استرس شدیدی به کارگران وارد می شود  ھمه ای
حالی است که شرکت پیمانکاری عمومی ایران به شرکـت  
نفت تعھد داده بود کارگرانش را با اتوبوسھای دریائی و بـا  
رعایت کامل ایمنی جابجا کنـد امـا نـه ایـن شـرکـت بـه  
تعھداتش عمل میکند و نه شرکت نفت کاری به تـعـھـدات  

در قرارداد کارگران با شرکت ذکر شـده اسـت کـه  . آن دارد 
ھزینه جابجائی کارگـران بـا شـرکـت اسـت امـا عـمـال از  

  ٥ ساعت کـاری از   . پرداخت این ھزینه خودداری میشود 
 سـاعـت  ١٢  دقیقه به مدت  ٤٠  و  ١٧  دقیقه صبح  تا  ٤٠ و  

می باشد و با این ساعت کار دریافتی ماھیـانـه کـارگـران  
.  ھزار تومان و کارگران فنی کمی بیشتر اسـت ٧٣٠ ساده   

در این شرکت پیمانکاری کارگران از ھیچ مزایای قانونی  
برخوردار نیستند، مرخصی آنان جـزو ایـام کـار بـه حسـاب  
نمی آید و کارگران نیز برای احقاق حق شان دست شـان بـه  
ـیـن روز   جائی بند نیست چرا که در این شرکت از ھمان اول
اسخدام ھمه فرمھای تسویه حسـاب را از کـارگـران مـی  
ـرض   گیرند تا  چنانچه کارگری به شـرایـط مـوجـود مـعـت
بشود از آنجا که فرمھای تسویه را اول کـار امضـا کـرده  

 .است بالفاصله و بدون ھیچ اما و اگری اخراج گردد 
  ١٣٩٢  آبانماه  ١٣  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
دستگیری، زندانی کردن و 

 آزار و اذیت کارگران
 

 کمیته دفاع از رضا ٦١اطالعیه شماره 
اقدام فوری عفو بین الملل برای : شھابی

 آزادی رضا شھابی
عفو بین الـمـلـل  !   سالمت فعال کارگری در خطر است 

 نگرانی شـدیـد خـود  ٢٠١٣  نوامبر  ٦ در فراخوانی به تاریخ  
از وضعیت خطرناک رضا شھابی را اعـالم نـمـوده اسـت و  
خواھان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شھابـی شـده  

سازمان عفو بین الملـل آمـده  "  اقدام فوری " در بیانیه  .   است 
رضا شھابی، فعال کارگری ایران، محبوس در زنـدان  :  است 

اوین تھران، نیاز فوری به مراقبت ھای پـزشـکـی ای دارد  
رضا شـھـابـی،  .  نھا برخورد باشد   که نمی تواند در زندان از آ 

زندانی عقیدتی ای که در حال گذراندن حـکـم شـش سـال  
ـیـد و شـرط آزاد شـود  .  زندان می باشد، باید فورا و بدون ق

خـود از عـمـوم  "  اقـدام فـوری " عفو بین الملل در فـراخـوان  
درخواست کرده است کـه بـه زبـانـھـای فـارسـی، عـربـی،  
انگلیسی یا ھر زبان دیگری ازمقامات ایرانی بخواھند کـه  

رضا شھابی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند چرا کـه  
عفو بین الملل معتقد است ایشان یک فـعـال اتـحـادیـه ای  
ـتـھـای مسـالـمـت   ـی ـیـل فـعـال کارگری است که تنھا به دل

ـیـن  . آمیزکارگری زندانی شده است  عفو بین المـلـل ھـمـچـن
خواھان آن شده است که رضا شھابی بدون تاخیر بـه درمـان  

ـتـه ی  .   پزشگی خارج از زندان دسترسی پیـدا کـنـد  کـمـی
دفاع از رضا شھابی ضمن ابراز نگرانی شدید از وضـعـیـت  
وخیم او، ھمانطور کـه بـارھـا اعـالم کـرده اسـت ھـرگـونـه  
پیامدھای ناشی از تداوم حبس رضا شھابی و عـدم درمـان  
ـتـی   ـی مناسب او را متوجه مقامات و مأموران قضایی، امـن
ـران و   و زندانبانان می داند و از تشکل ھـای کـارگـری ای
جھان و مدافعین حقوق انسانی کارگران می خواھد تـا بـه  
ـراض   ـر انسـانـی اعـت ھر شکل ممکن به این وضـعـیـت غـی
ـیـد و شـرط رضـا   کنند و خواھان آزادی فـوری و بـدون ق

 .شھابی گردند 
 ١٣٩٢  آبان  ١٦ – کمیته ی دفاع از رضا شھابی  

 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
 نیشابور  «رھنما صنعت»شرکت 
 ماه بیمه کارگـران  ١٨  ماه حقوق و عدم پرداخت  ٥ تعویق  

نیشابور بـه سـبـب آنـچـه از سـوی   «رھنما صنعت »شرکت  
شـرکـت  .   شـود   عـنـوان مـی  «کمبود منابع مالی »کارفرما  

ـنـدی   رھنما صنعت که در زمینه تولید ماشین آالت بسـتـه ب
ـبـود   ـیـل کـم ـیـت دارد بـه دل ـال در شھرک صنعتی خیام فـع
نقدینگی و کاھش سفارشات، توان پرداخت حقوق کارگران و  

سال گذشته در ایـن  .  ھای جانبی کارگاه را ندارد   سایر ھزینه 
کردند که به تدریج طی یـک سـال     نفر کار می ٢٥ کارگاه  

 .گذشته تعدیل شدند 
  

 کارخانه صنایع غذایی اسپوتا
ـیـش از  ٩ ارومیه، تعـویـق    کـارگـر  ١٢٠  مـاه حـقـوق ب

کـارگـران ایـن کـارخـانـه از  .   کارخانه صنایع غذایی اسپوتا 
مـعـوقـات  .   انـد   دی ماه سال گذشته حقوقی دریافـت نـکـرده 

 ماھـه سـال جـاری و دو مـاه  ٧ حقوقی کارگران مربوط به  
ـابـل  ٩  است، عالوه بر  ٩١ انتھایی سال    ماه حـقـوق، بـخـش ق

توجھی از حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتمـاعـی  
 . پرداخت نشده است 

 
عدم پرداخت دستمزد کارگران پروژه تونل 

 میدان نبوت سنندج
ـیـش از یـکـصـد کـارگـر  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  ب

پیمانکار احداث تـونـل مـیـدان  "  معتبر " شرکت راه و ساختمان  
نبوت سنندج از اول سالجاری تاکنون فقط دستمزد فـروردیـن  

ـابـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  ماه خود را دریافت کرده اند  ـن ب
اتحادیه آزاد کارگران ایران ، مراجعات مکرر این کارگران بـه  
ـیـجـه ایـی در بـر نـداشـتـه اسـت و   ـت کارفرما نیز تاکنـون ن
ـافـت دسـتـمـزدشـان   کارفرما در مقابل خواست آنان بـرای دری

ـیـد  "اعالم کرده است   وضعیت ھمین است میخواھید کـار کـن
بنابر این گـزارش کـارگـران پـروژه احـداث  ".  نمیخواھید بروید 

تونل میدان نبوت سنندج برای احقاق حقوق خود به اداره کـار  
ـز اعـالم کـرده   ـی این شھرنیز مراجعه کرده اند اما اداره کـار ن

ـیـل تـرس  ". کاری از دست ما برنمیآید "است   این کارگران بدل
ـیـرغـم   از اخراج که براحتی برای کارفرمـا مـقـدور اسـت عـل
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ـاچـار بـه   ـان ن شرایط  بسیارسخت  معیشتی که دارند ھمچن
بنابر اظھار کـارگـران پـروژه  .  ادامه کار در این پروژه ھستند  

احداث  تونل میدان نبوت ، پیمانکار این پروژه ، دھھا پـروژه  
دیگر نیز در سطح کشور دارد که مجموعا بیش از سه ھـزار  
ـلـه پـروژه ھـای ایـن   کارگر در آنھا مشغول بـکـارنـد از جـم

 .شرکت ساخت سد ژاوه در استان کردستان میباشد 
 

ماه حقوق کارگران ١٥عدم پرداخت 
 سال٤کارخانه شیشه طوس پس ازگذشت

ماه حـقـوق کـارگـران کـارخـانـه  ١٥ عدم پرداخت  : آبان ١٣ 
کـارخـانـه شـیـشـه ایـمـنـی  .  سـال ٤ شیشه طوس پس ازگذشت 

ـبـع آن  ٨٧ که از سال   «طوس »  دچار بحران اقتصادی و به ت
 مـاھـه  ١٥ کمبود منابع مالی شده بود نتوانسـت مـعـوقـات  

کارگران خود را پرداخت کند و کارفرما با تعطیلی کارخـانـه  
 کارگر شـاغـل را بـرای  ٦٠  تمامی  ٨٩ در فروردین ماه سال  

. دریافت مقرری بیمه بیکاری بـه اداره کـار مـعـرفـی کـرد 
ـتـوانسـتـه  انـد حـق سـنـوات    ھمچنین این کارگران تا کـنـون ن

 .خدمت خود را از کارفرما دریافت کنند 
 

 گزارش 
 

 کارگران خباز
ـاز  ٢٥ عدم اعمال افزایش : آبان ١٤  درصدی مزدکارگران خـب

ـاز بـر  ٩٢ مزد سال  .   ماه ازسال ٧ پس ازگذشت   کـارگـران خـب
ـیـدا  ٢٥ اساس مصوبه شورای عالی کار باید   درصد افزایش پ

گویند تا زمـانـی کـه    ھا می   کرد اما کارفرمایان نانوایی   می 
افزایش مزد در قیمت نان منظور نشود توانایی پرداخت مـابـه  

ـاز در  . التفاوت به کارگرانشان را نخواھند داشت  کارگران خـب
 ھزار تومان یارانه به دولـت پـرداخـت  ١٥٠ سال جاری ماھانه  

ـا دولـت در    کرده  ـاز ب اند و به عبارتی، جایگاه کـارگـران خـب
ـارانـه  دولـت ھـای  .  ھـا عـوض شـده اسـت   طرح ھدفمنـدی ی

ـابـه امـروزدرمـاه ھشـتـم سـال جـاری   احمدی نژاد وروحانی ت
ــی   ــه شـورای عـال ـا عــدم اعـمــال مصـوب ــم،دررابـطـه ب ـی ھسـت

 .کاردرزمینه حداقل حقوق تعیین شده ،سکوت اختیارکرده اند 
 

تالش بی نتیجه کارگران جاده ابریشم 
مشھدبرای راه اندازی ) اطلس(

 !مجددکارخانه وبازگشت بکار
ـنـده انـواع لـوازم صـوتـی   کارخانه جاده ابریشم تولیـد کـن
تصویری که با نام تجاری اطلس در استان خـراسـان رضـوی  

کرد، پس از واگذاری بـه بـخـش خصـوصـی در    فعالیت می 
 با بحران مـواجـه شـد کـه سـرانـجـام ایـن  ٨٧ اسفند ماه سال  

ـیـکـاری  ٩١ بحران، تعطیلی کارخانه در فروردین ماه سال    وب
ھـای    کارگران پـی گـیـری .  سال کار،بود ٢٠ کارگران پس از 

ـیـت   ـال زیادی را در خصوص بازگشت بکار خود و ادامـه فـع
ـایـی چـنـدیـن تـجـمـع   کارخانه انجام دادند و به غـیـر از بـرپ
ـایـی   اعتراضی در مشھد، با انجام چندین سفر به تھران و بـرپ
تجمعات اعتراضی در مقابل دفتر مرکزی کـارخـانـه، وزارت  

ـیـجـه       اما در  ...  صنایع، مجلس و  ـت . ای حـاصـل نشـد   نھایت ن
ـیـکـاری، از مـرداد مـاه سـال  ٥ کارگران بعد از     ٩١  مـاه ب

 مـاه بـرقـرار  ٣٦ توانستند بیمه بیکاری خود را بـرای مـدت  
 کارگر رسمی این کارخانه که ھم اکـنـون اخـراج  ٦٠ .  کنند 

ـیـل    شده و از مقرری بیمه بیکاری استفاده می  ـنـد، بـه دل کن
شان امکان بازنشسـتـگـی نـدارنـد    ای   ناکافی بودن سوابق بیمه 

به ھمین دلیل پی گیر ادامه فعالیت در کـارخـانـه بـرای پـر  
کردن سوابق خود ھستند اما این تالش تاکنون ثمری نداشتـه  

ـیـش از  .  است  گفتنی است، کارخانه اطلس با تولید روزانـه ب
ـزیـون و سـایـر مـحـصـوالت  ٥٠٠  ھزار رادیو پخش و  ٢  ـلـوی  ت

ـابـع   ـن صوتی تصویری یکی از برندھای معتبر داخلی بود وم
 آبان ١٥ -ایلنا :منبع . مالی خوبی نیز داشت 

 
 اخبار بین المللی 

 
تجمع در حمایت از مجری برنامه  -مصر 
 طنز

ـزیـونـی   ـلـوی ـیـم یـک شـبـکـه ت به گزارش یورو نیوزتصم
ـز یـکـی از   ـامـه طـن خصوصی در مصر مبنی بر تعلیـق بـرن
سرشناس ترین مجریان این کشور، خشم گـروه ھـای مـدافـع  

شـمـاری از  .  آزادی بیان را در ایـن کشـور بـه ھـمـراه داشـت 
حامیان این پزشک و مجری تلویزیونی شنبه شب در مصـر  

مدیران شبکه تلویزیونی سـی بـی سـی مصـر  .  تجمع کردند 
مانع از پخـش آن  “  باسم یوسف ”ساعاتی پیش از آغاز برنامه  

ـیـم گـیـری اصـرار   شدند و اعالم کردند که دلیـل ایـن تصـم
. بـوده اسـت  «تخطی از اصول حـرفـه ای »عامالن برنامه بر  

باسم یوسف در برنامه ھفته گذشته خود عبدالفتاح السیسـی،  
ـز خـود قـرار داد  یـکـی از  .  فرمانده ارتش را دسـتـمـایـه طـن

ـا  : " دوستداران این مجری می گوید  ما به اینجـا آمـده ایـم ت
علیه آن چه بر سر باسم یوسف، مجری انقالبی تلویزیون آمده  

تا بگوییم کـه آزادی رسـانـه ھـای از  .  است اعتراض کنیم 
ـقـالب کـردنـد  مـا  .  مھمترین خواسته ھای مردمی بود که ان

ـیـم  احـمـد حسـن  . "  مخالف ھرگونه سرکوبی در مصـر ھسـت
به نظر من آن چه که رخ داده مایه شـرمسـاری  : "می گوید 

ھم رسانه ھای خصوصی و ھم رسـانـه ھـای  .  رسانه ھا است 
این خجالت آور است، چرا که باسم یوسف حـتـی در  .  دولتی 

. زمان حکومت اخوان المسلمین می توانست برنامه اجرا کنـد 
در زمانی که اخوان المسلمین و محـمـد مـرسـی بـر مصـر  "  

ـیـل دسـت انـداخـتـن مـحـمـد   حاکم بودند، باسم یوسف بـه دل
مرسی در برنامه طنزش به دادگاه فراخوانده شد اما بـعـدا از  

  .اتھام توھین به اسالم تبرئه شد 
تظاھرات ھزاران نفرا بر علیه  -پرتغال 

 تصویب بودجه ریاضتی دولت
ـیـسـبـون  )  آبا ن ١٠ ( نوامبر  ١ روز جمعه   ـفـر در ل ھزاران ن

ـاضـتـی   پایتخت این کشور در اعتراض به تصویب بـودجـه ری
ـا  .  جدید دست به تظاھرات زدند  قانونگذاران پرتغال ھـمـزمـان ب

این تظاھرات کلیات بودجه سال آینده این کشور را تصویـب و  
ـازتـر   دست دولت را برای سختگیری بیشتر بر کارکنان خود ب

ـنـدگـان دو حـزب تشـکـیـل  . کردند  ـای در جلسه روز جمعه، نم
در  .  دھنده دولت ائتالفی به این بودجه ریاضـتـی رای دادنـد 

کمتـر از یـک  .  حالی که احزاب دیگر با آن مخالفت کردند 
ماه دیگر متن کامل بودجه در پارلمان به رای گذاشته مـی  

 چھارمین سال مـتـوالـی خـواھـد بـود کـه  ٢٠١٤ سال  . شود 
گـروه  .   دولت پرتغال بودجه ای ریاضتی را به کار می گیرد 

ـانـک   ـا، ب وام دھندگان بین المللی که شامـل اتـحـادیـه اروپ
ـلـی پـول مـی شـود،   ـل ـیـن الـم ـا و صـنـدوق ب مـرکـزی اروپ
کشورھای دریافت کننده وام را به اجرای سیاستھای صـرفـه  

  .جویانه اقتصادی ملزم کرده اند 
 تظاھرات بر علیه بیگانه ھراسی -روسیه 

ـبـه   ـان  ١١ (  نـوامـبـر  ٢ به گزارش یورو نیـوز روز شـن  آب
صدھا نفر از اھالی شھر سن پتـرزبـورگ در اعـتـراض بـه  (  

بیگانه ھراسی و بدرفتاری با اقلیتھای نژادی و جنـسـی در  
این تجمع دو روز مـانـده  .  خیابانھای این شھر تظاھرات کردند 

به تظاھرات سراسری مشابھی برگزار شد که قـرار اسـت در  
ـا   ـاری ب ـت شھرھای مختلف روسیه در اعتراض به رشـد بـدرف

یـکـی از  .  مھاجران در سایه ملـی گـرایـی صـورت بـگـیـرد 
ـفـر از  : " اعضای حزب یابلوکو می گوید  بیگانه ھراسی و تن

در  .  دیگران در ذھنیت و ایدئولوژی دولت روسیـه ریشـه دارد 
ـقـه ھـای   ـان حـل سالھای اخیر بیگانه ھراسـی حـتـی در مـی

در چنین شرایطی ایـن کـه  . لیبرالتر ھم محبوبیت یافته است 
ـیـن   ـیـه چـن ـنـد و عـل ـای مردمی با عقاید لیبرال به خیابانھا بی

یکی ازفعـاالن در  . "  ایدئولوژی شعار بدھند بسیار مھم است 
آن چه که امروز رخ مـی  : " زمینه حقوق کودکان می گوید 

. دھد بدرفتاری وحشتناک با مھاجران و ھمجنسگراھا اسـت 
دولت با دامن زدن به این مسائـل  .  این واقعا وحشتناک است 

قصد دارد که توجه ما را از دزدیـھـایـی کـه صـورت مـی  
ماه گذشته افرادی که خـود را مـلـی گـرا  . "  گیرد بگیرد 

معرفی می کردند در اعتراض به قتل یک جوان روس کـه  
گفته می شد توسط یک فرد قزاق تبار کشته شده بود، در  

ـانـی زدنـد  ـاب ـی ایـن  .  شھر مسکو دسـت بـه اعـتـراضـھـای خ
 .اعتراضھا خیلی زود تبدیل به شورش شد 

 
کارگران راه آھن دست به  -گرجستان 

 اعتصاب میزنند
ـان اعـالم کـردنـد کـه   اتحادیه کارگران راه آھن گـرجسـت

  ٢٣ (  نوامبـر  ١٤ توجھی شود روز    چنانچه به مطالباتشان بی 
خـواسـت ایـن کـارگـران  .  دست به اعتصاب خواھنـد زد ) آبان 

دریافت دستمزد بابت اضافه کاری، دریافت یکمـاه دسـتـمـزد  
ـزدھـم ( اضافه در سال   ـافـت حـق تـجـربـه  )  دستمزد سـی و دری
آنھا ھمچنین خواھان تعویض مدیریت راه آھـن  .  کاری ھستند 

ـنـد ٦ در این اتحادیه  .  ھستند  آنـھـا  .   ھزار کارگر عضـو ھسـت
انـد، مـگـر     نوامبر را روز قطعی اعتصاب اعالم کـرده ١٤ روز  

 .اینکه قبل از آن به مطالباتشان پاسخ مثبت داده شود 
 

تظاھرات و اعتصاب کارکنان بخش  -یونان 
 دولتی و خصوصی

ـان   ھمزمان با اعتصاب بیست و چـھـار سـاعـتـه کـارکـن
ـبـه    ٦ بخش دولتی و خصوصی یونان، ھزاران تن روز چـھـارشـن

با برگزاری تظاھراتی در آتن مخالفت خـود  )   آبان ١٥ (نوامبر  
ـیـروی انسـانـی در بـخـش   را با کاھش دستمزد ھا و تعدیل ن

اعتصاب سـراسـری و تـظـاھـرات  .   ھای مختلف نشان دادند 
ـنـدگـان   ـای کارکنان بخش ھای دولتی و خصوصی با ورود نـم
اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پـول  

ـا  .  به آتن ھمزمان شده است  ـنـدگـان کـه ب یکی از تظاھرکـن
ـیـرات در  : " گوید   خطر از دست دادن کارش روبروست می  ـی تـغ

آن ھـا  .  نیروی انسانی از ماه ژوئیه شامل حال ما شده اسـت 
ما از کارمان کنار گذاشتـه مـی  .  ما را به سخره گرفته اند 

پیام ما ایـن اسـت کـه اجـازه  : " گوید   دیگر می   یکی ."  شویم 
دھید مردم بدانند دولت پلیسی چیزی جز فقر و بیکاری بـه  

ایـن اعـتـصـاب در ادامـه اعـتـصـابـھـای  ."  ھمراه نـمـی آورد 
کارکنان بخش دولتی و خصوصی و در اعتراض بـه تشـدیـد  
ـتـی اسـت  . تدابیر ریاضت اقتصادی و کاھش ھزینه ھای دول

ـزم بـه   آنچه اتحادیه اروپا در ازای کمک مالی، یونان را مـل
دولت این کشور بحران زده مـنـطـقـه  .  انجام آن ھا کرده است 

یورو که تحت فشار نھادھای سـه گـانـه اعـطـای کـمـک  
  ٤٠٠٠ مالی است، باید بتواند تا پایان سال جـاری مـیـالدی  

 . ھزار فرصت شغلی در بخش دولتی را تعدیل کند 
 


