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ـر از ھـر   ـت جنبش علیه اعـدام قـوی
طـومـار  .  وقت به میدان آمده است 

ھای اعتراضی از درون جامعـه و  
ـتـشـر   از زندان علیه اعـدام ھـا مـن

در ھـمـیـن راسـتـا نـامـه  .  میشود 
اعتراضی رضا شھـابـی و بـھـنـام  
ـفــر از رھــبــران   ـراھــیــم زاده دو ن اب
شناختـه شـده کـارگـری کـه در  
ـتـه ،   زندان بسر میبرند، در این ھف
علیه اعدام و برای آزادی زندانیـان  
ــن   ـراض ای سـیـاسـی، صــدای اعـت

ـیـز از  .  جنبش از زندان است  قبال ن
ـیـز   سوی تشکلھای کارگری و ن
ــری از   ــران کــارگ ــب از ســوی رھ
ــدان مــا   زنـدان و در بــیــرون از زن
ـیـه ھـایـی   شاھد انتشار چنین بیان

 . علیه اعدام ھا بوده ایم 
ـنـا بـه    ـیـسـت کـه ب این درحال
ــش از   ــون بــی گـزارشــات ھــم اکــن

ــی قــزل  ١٨٠٠  ــی در زنـدان  زنـدان
حصار با اعـتـصـاب غـذای خـود  
ــه اعــتــراض   ــه اعــدامــھــا ب ــی ــل ع
ـرخـاسـتـه انـد و ھــر روز شـاھــد   ب
تجمعات اعتراضی خـانـواده ھـای  
کسانی ھستیم که عزیزانشـان در  

ـیـن  .  خطر اعدام قرار دارنـد  ھـمـچـن
در ھمین مدت شھرھای کردستان  
از جمله مریوان و سنندج، نـوسـود،  
ــم از   ــراکــزی مــھ ــز، بــانــه م ــق س
. اعتراض علیه اعـدام بـوده اسـت 

در تـھـران نــیـز در ھــمـیـن مــدت  
ــا   ــعــتــرض ب ــان و مــردم م جــوان
ـر   ابتکارات جالبی چون برپایی تات
ـر ھـای   و کنسرت موزیک و تـات
خیابانی، علیه اعدام ھا به سـخـن  
. برخاسته و انسانیت را فریاد زدنـد 

ھمچنین ھنرمندان با فیلم ھایشان  
. وارد این عرصه از نبرد شـده انـد 

ـرنـامـه   یک نمونه اش اجرای دو ب
گلریزان در سه ماه قبل  با ھـدف  
کمک به نجات جان دو زن جـوان  

اینھا ھمـه  .  محکوم به اعدام است 
سخن از جامعه ای دارد کـه در  
چنیـن اشـکـال مـدرنـی دارد بـه  
اعتراضاتش شکل مـیـدھـد و در  
برابر رژیم اسالمی و جنایاتش قـد  

 . علم میکند 
در چنین جنـب و جـوشـی از  
ـیـه اعـدام اسـت کـه   اعتراض عـل
ـم زاده   ـراھـی رضا شھابی و بھنام اب
از زندان نامه میـدھـنـد و صـدای  
ـیـه اعـدام ھـا   اعتراض خود را عل

در چنیـن چـنـب و  .  بلند میکنند 
ـیـه اعـدام   جوبشی از اعتراض عـل
است که این دو چـھـره شـنـاخـتـه  
شـده کـارگـری خـواسـتـار آزادی  

ـر   حتما تا حاال شنیدید که یکی ب
ـیـن   میگردد به دیگری میگوید بب

ـرد  ـراد مـیـگــی ــه  !  کـی از مــا ای ب
ـیـس  (  گفته الریـجـانـی   آنـکـه رئ

ــت  ــالمــی اس ــس اس   ١٤ )  مــجــل
ـران   میلیون از جمعـیـت کـارکـن ای
زائد و بیکار ھستند و البـد روی  
ــه   ــزیــن ــت ھــم ھ ــکــوم دســت ح

ایشان بر اساس آمـاری  !  میگذراند 
که معلوم نیست کی و از کـجـا  

:" آنرا تـھـیـه کـرده مـدعـی اسـت 
براساس گزارش مطـرح شـده کـار  

ــیــد روزانــه در دســتــگــاه  ھــای    مــف
ـقـه یـا بـه  ٢٢ دولتی حـدود   ـی  دق

 ساعـت اسـت،  ١ اعتقاد من حدود  
ــد در   ــی ــگــر کـار مــف از طــرف دی

 سـاعـت بـوده  ٢.٥ صنعت حـدود  
که در طول سـال ایـن مـیـزان بـه  

 ساعت کار مفید مـی رسـد  ٨٠٠ 
  ٣ که این آمارھا ایران را در رده  

کشور آخر دنیا بعد از عربستـان و  
ـتـه  ."  کویت قرار می دھد  بـه گـف

 ساعت کـار  ٢٤٠٠ ایشان در ژاپن  
ـرد و   ـپـذی " مفید در سال انجام مـی

سـاعـت و در  ١٩ در کره ھـزار و  
ترکیه و چین و آمـریـکـا ھـزار و  

ـتـه ایشـان "   ساعت  ٤٠٠  " بـه گـف
ــور حــتــم    ــه ط ــوضــوع ب ــن م ای
مشکالت مدیریتی در کشـور را  

البتـه ایـن نـظـرات  "  نمایان میسازد 
مختص به ایشان نیست که مـردم  
ـیـعـار   ـیـجـه ب ایران را بیکاره و درنت
ـلـکـه آنـھـا ھـم کـه در   میـدانـد ب
اپوزیسیون این حکومت ھستند در  
ـنـد  . این نظر با ایشان شریک ھست

 آذر در برنامه ای کـه از  ٩ شنبه  
تلویزیون نوریزاده پـخـش مـیـشـد و  
ــرانــس حــزب   ــف گــزارشــی از کــن
مشروطه ایران در مـورد وضـعـیـت  
ـران بـود، یـکــی از   ــصـادی ای ـت اق

ـتـه شـیـش  (  جنس الریجـانـی   ـب ال
بـا اشـاره بـه  )  تیغه و بـا کـراوات 

ـران   صد سالگی کشف نفت در ای
ـران   ھمینرا تکرار کرد  که مردم ای

ایشـان  .  تن بـه کـار نـمـی دھـنـد 
یک اتاق را توصیف کـه نـه تـا  
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ــن   ــی بــی ــات ــدم ــق مــق ــواف ــا ت ب
 و جــمـھــوری  ٥ + ١ کشـورھـای  

ـبـه ایـن   اسالمـی در روز یـکـشـن
ــه   ـران ب ـم اسـالمـی ای ــه، رژی ـت ھـف
ـرگشـت قـدم   ناچار در راھی بی ب

چــه ایــن تــوافــق  .  گــذارده اســت 
ـروژه ھسـتـه   مقدماتی به توقـف پ
ای مــنـجــر شــود و چــه صــرفــا  

ــه "  ــان ــھــرمــان جــمــھــوری  "  نــرمــش ق
ـفـسـی   اسالمی باشد تا این رژیم ن
تازه کند، در ھر حـال رونـد آغـاز  
ــل از قصــد و نــیــت   ــق شــده مســت
ـیـف   طرفین اوال، به مـعـنـی تـخـف
بحران عمیق سیاسی و اقتـصـادی  
جمھوری اسالمی و حـتـی پـایـان  
کشمکش این حکومت بـا دولـت  

ثانیا،  .  آمریکا و غرب نخواھد بود 
ـنـاقضـات کـھـنـه و   بـه تشـدیـد ت
بنیادی جمھوری اسـالمـی و لـذا  
ـران   تحوالت جـدی در جـامـعـه ای

 .منجر خواھد شد 
جمھوری اسالمی به آن لحظه  
بحرانی رسیده است که بـه حـکـم  
تغییر شرایط جھان و مـنـطـقـه در  
اثر انقالبات و تحوالت چھار سالـه  
ــاد زدن   ــه ب ــد ب ــوان ــت ــه مــی اخـیــر ن
ـیـزی   تروریسم اسالمی و غرب ست
معمول خود ادامـه دھـد و نـه در  
عیـن حـال قـادر اسـت بـه حـکـم  
ـنـاقضـات خـود از آن   ماھیت و ت
ـردارد و بـه حــیـات خــود   دسـت ب
بعنوان جمھـوری اسـالمـی ادامـه  

این بحران ھویـت جـمـھـوری  .  دھد 
ـقـطـه نـظـر   اسالمی نه فـقـط از ن
ــورژوازی ایــران، کــه بــورژوازی   ب

لـذا آنـچـه  .  جھانی باید حل شـود 
" مذاکرات ھسته ای " که در پس  

و بر متن مکمـل ھـای مـعـمـوال  
فراموش شده آن، یعنی تحریم ھـا  
ـنـاک و   و فقر و فـالکـت وحشـت
ھمچنین اعدام ھا و اختناق سـیـاه  
ـران، جـریـان دارد   حاکم بر مردم ای
عـبـارت از تـالش تـوامـان دولـت  
آمریکا و سایر دول غربی و ایضـا  
ـرای مـھـنـدسـی   روسیه و چـیـن ب
ـر   کردن این پارادوکس عالج نـاپـذی
ـتـدا   رژیمی است کـه از ھـمـان اب
ـران و   وصله نچسبی به جامعـه ای

ــود  ــب  .  جـھـان امـروز ب پـس عـجـی
ـر مـتـن ایـن تـالش   نیسـت کـه ب

بــازگــردانــدن ایــران بــه جــامــعــه  " 
  ١ + ٥ نه فقط قدرتـھـای  " جھانی 

در کشاکش تعریف توازن قـوا بـا  
ــل و   ــکــه اســرائــی ــد بــل ــن ھــم ھســت
ـیـز   عربستان و دیگر دول منطـقـه ن
سعی میکنند تا جایگـاه خـود را  
ـیـک   ـت ـل در معـدالت جـدیـد ژئـوپ

 .منطقه تعریف و تضمین کنند 
ــمــا بــه   ــی ــق ــالھــا مســت ــن تــق ای
ـران   سرنوشت و آینده ھمـه مـردم ای

ــوط اســت  ــن  .  مـرب ھــردو ســوی ای
کشاکش در تـالـشـنـد تـا یـک  
حکومت منحوس و بـه بـن بسـت  
رسیده را ھمچنان باالی سر مـردم  

حکومتی که تنھا بـه  .  نگه دارند 
و تـحـمـیـل  "  صدھزار اعـدام " لطف  

ـرون   یک عقبگـرد تـمـام عـیـار ق
ـیـمـی   وسطایی و در قفس کردن ن
ـرچـم اسـالم و   از جامعه توانسته پ
بقای نظام بورژوایی را در اھـتـزار  

ــا  .  نـگـاه دارد  ــد ب ـران بـای مـردم ای
ـروسـه   ـفـس در ایـن پ اعتماد بـه ن

ـنـد  چـنـانـچـه  .  فعاالنه دخالت کـن
ــور جـدی اوضـاع و   یـک فــاکـت
احــوال جــدیــدی کــه جــمــھــوری  
اسالمی را بـه آخـر خـط رسـانـده  

ــالب   ــق ــات  ٨٨ ان ــالب  ایــران و انــق
مـردم  .  سالھای اخیر منطقه اسـت 

یک نیروی طـرف حسـاب ھـمـه  
ـنـد و   این قدرتھا و معامـالت و ب
ـرای اسـتـحـالـه   بست ھای آنـھـا ب
جمھوری اسالمی ھستند و بـایـد  
برای تعـریـف زنـدگـی بـه سـیـاق  

ـنـد  ـیـای آنـھـا نـه  .  خود، به میدان ب
ــابــل جــمــھــوری   ــرف مــق ــط ط فــق
اسالمی بلکه طرف مقـابـل ھـمـه  
کسانی ھستند که میکوشند این  
ـتـکـار را رنـگ   رژیم سیاه و جنای

ـروشـنـد  ـف وعـده  .  کنند و به مردم ب
ــنــی کــه اصــالح   ــرم ــرخ ھــای س
ــن جــمــھــوری   ــان و مــدافـعــی ــب طـل
ـلـویـحـا و یـا صـریـحـا   اسالمی ت
ـم ھـا   میدھند کـه بـزودی تـحـری
مرتفع خواھد شد و اوضـاع قـابـل  
تحمل خواھد شد را یک لـحـظـه  

حـتـی اگـر فـرض  .  نباید پذیرفت 

کنیم جـمـھـوری اسـالمـی ھـمـه  
شرایط غرب را قبول کـنـد و سـر  
ـم تـمـام   براه بشود، حتی اگر بپذیری
تحریم ھا را بر میـدارنـد، تـازه اول  
ــی مــردم و یــک دوره   ــخــت ــدب ب
طوالنی دیگر از ریـاضـت کشـی  

واضح است که مـردم  .  خواھد بود 
. انرژی ھسته ای نـمـی خـواھـنـد 

ـم در   واضح است که مردم بمب ات
. دست ھیچـکـس نـمـی خـواھـنـد 

واضح است که مردم تحریم و فقـر  
امـا بـه  .  و فالکت نمی خـواھـنـد 

ھمان اندازه جمھـوری اسـالمـی و  
اعدام و آخوند و اسالم و حجاب و  
اختناق و جھـل و وحشـیـگـری و  
ـری و   ـراب ھمینطور بیکـاری و نـاب
. تبعیض و استثمار نمی خـواھـنـد 

مساله مردم ایران خـود جـمـھـوری  
جمھوری اسالمـی  .  اسالمی است 

ـر و   با تمام اعدام و اختنـاق و فـق
بی حقوقی و استثمار و اسـالم و  
اتم و مساله ھسته ای اش بـایـد  
از سر راه مردم ایران و مـنـطـقـه و  

 .جھان کنار برود 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ھمه زنان و مردان، ھمه کـارگـران  
ــخــواھــان را   و مــحــرومــان و آزادی
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و آزادی بیان و تشکل تا افـزایـش  
دستمزد و بیمه بیکاری و طـب و  
تحصیل رایگان و غیره بـه مـیـدان  
ـقـالب خـود   بیایند و بـا قـدرت ان
دمل چرکین حکـومـت اسـالمـی  
را با کل نظام سرکوب و چـپـاول  
سرمایه برای ھمیـشـه ریشـه کـن  
کرده و بدینترتیب به سبک خـود  
پارادوکس جمھـوری اسـالمـی را  

 .خود حل کنند 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
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ـیـان سـیـاسـی از   فوری ھمه زندان
 . زندان میشوند 

ــی بــرای وقــت   دولــت روحــان
خریدن و نجات نظام اشان از خشـم  
مردمی که جانشان به لب آمده و  
ـر کشـیـدن ایـن   در کـمـیـن بـه زی
حکومتنـد، مـاشـیـن سـرکـوب و  
جنایتش را سرعت داده است تا از  
طریق چوبه ھای دار، مردم را بـه  

در کـنـار ایـن  .  سکوت بکـشـانـد 
سرکوب ھـا  دولـت روحـانـی در  
ـروسـه   عین حال مـیـکـوشـد کـه پ
ــاه آمــدن رژیــم اســالمــی از   کــوت
شعارھای ضد آمریکایی و عقـب  
نشینی شان در مقابل امـریـکـا و  
ـروزی بـه   ـی دول غرب را بـعـنـوان پ
افکار عمومی بفروشد، تا  مـانـع  
بھم ریختن اوضاع و به جلـو آمـدن  

باید بـا تـمـام  .  مردم متعرض شود 
قدرت علیه اعدام ھا این مـاشـیـن  

 .سرکوب رژیم اسالمی ایستاد 
اقدام رضا شـھـابـی و بـھـنـام  
ـم زاده یـک الـگـو اسـت  ـراھـی . اب

ـتـوان در ھـمـه مـحـیـط ھـای   می
ـراضـی   کارگری طومارھای اعـت
علیه اعدام به راه انداخت و وسیعا  
ـرده   به این حرکت و به موج گسـت

 . علیه اعدامھا پیوست 
ـرده   اعتراضات کارگری گسـت
ـتـوان کـاری کـرد کـه    است، مـی
یک موضوع مھم اعتراضـات در  
ـراض   ھمه  مراکز کـارگـری اعـت
علیه اعدام ھـا و اعـالم خـواسـت  
ــان   ــدانــی ــه زن ــم ــوری ھ آزادی ف

کـارگـران  .  سیاسی از زندان باشد 
میتوانند در ھر کجا که تجمـعـی  
دارند و اعتراضی برپا کـرده انـد،  
خواسـت لـغـو مـجـازات اعـدام و  
آزادی فوری کارگران زنـدانـی و  
ھمه زندانیان سیاسی را در صـدر  

 . خواستھایشان  قرار دھند 
متن نـامـه رضـا شـھـابـی و  
ــر   ــم زاده را در زی ــی ــراھ ــام اب ــن بــھ

 :میخوانید 
اعدام ھا را  متوقف و 

زندانیان سیاسی را فورا 
 آزاد کنید

ــف ایــران، مــردم   مــردم شــری
 انساندوست دنیا  

ھمانطور که میدانید در حـال  
حاضر دھـھـا فـعـال کـارگـری و  
تعداد زیادی از زندانیان سـیـاسـی  
و عقیدتی با اتھامـاتـی واھـی و  
به جرم مبارزه برای حق و حـقـوق  

ـنـھـا ایـن  .  خود در زنداننـد  جـرم ای
است که تالش کرده اند کارگران  
ــود   ــوق خ ــاق حــق را بــرای احــق
ـتـی   متشکل کنند، و علیه بیعـدال
ـفـت   ھا و بیحقوقی ھا ابراز مـخـال

این درحالی اسـت کـه  .  کرده اند  
دولت آقای روحانی با آزاد کـردن  
ـرا ھـم   شماری از زندانیان که اکـث

" اعـتـدال " بوده اند ژسـت  "  خودی " 
ـیـان  .  به خود گرفته است  ما زنـدان

 زنـدان اویـن  ٣٥٠ محکوم در بند  
ضمن اعالم خوشحالـی از آزادی  
کسانی که در ھـمـیـن مـدت از  
ـم   ـی زندان آزاد شده اند، اعالم میکن
ـیـان   اوال غوغا بر سر آزادی زنـدان
ــــاســــی و وعــــده ھــــای   ـی ســـ
ـر   پیشاانتخاباتی یک ھیاھو بیشـت
ـیـز   نبوده و آزادی ھـمـیـن تـعـداد ن
ـراضـات داخـلـی و یـا   بخاطر اعـت

 . جھانی صورت گرفته است 
ـنـد    زنـدان  ٣٥٠ ما زندانیـان ب

ـنـھـا   اوین، اعالم میکنیم که نـه ت
ـری از آزادی دھـھـا کـارگــر   خـب
ــاری از   ــی و شــمــار بســی ــدان زن
ــدتــی   ــی ــاسـی و عـق ــان ســی زنـدانــی
ـر روی آنـھـا   نیست، بلکه فشار ب
ــز   ــافــتـه و اعــدام ھــا نــی شـدت ی

تـوھـیـن و  .  چندین برابر شده است 
ــه حــد   ــاری بـا زنـدانــیـان ب ـت بـدرف
اعالی خود رسیده و بی تـوجـھـی  
به معالجه و دوا و درمان زندانیـان  

 . بیمار بیداد میکند 
ـتـی   ما مجرم نیستیم و جـنـای
ـنـھـمـه   نکرده ایم که باید مـورد ای
ـم   ـری ـرار گـی اذیت و آزار و توھین ق
ـم  . و به سالھا زندان محـکـوم شـوی

سوال ما این است که آیـا ارگـان  
ـنـد بـه   ـتـوان ھای حـکـومـتـی مـی
جامعه اعالم کنند کـه جـرم مـا  
ــا صــدا و   ــت؟ آی ــوده اس چــه ب

ـنـه ھـایـش از   سیمـائـی کـه ھـزی
ـتـمـار مـا کـارگـران و   طریق اسـث
مالیات از مردم تـامـیـن مـیـشـود  
این جسارت را دارد کـه مـنـاظـره  
ای با ما ترتیب بدھد تا مردم ھـم  

مـا مـطـلـع شـونـد؟ آیـا  !  از جرائم 
ـم قضـائـی   آقای روحانی و سیسـت
کشور حاضرند با مـالقـات یـک  
ـلـی از زنـدان اویـن   ھیئت بین المل

 موافقت کنند؟  
ـنـی   ما کیفـرخـواسـت سـنـگـی
علیه کسانی داریم که آزادی را  
از ما گرفته اند و ما را از بـودن  
در کنار عزیزانمـان مـحـروم کـرده  

ــد  ــیــن خــواســت مــا آزادی  .  ان اول
فوری و بدون ھیچ قید و شرطـی  

خواسـت اضـطـرای  .  از زندان است 
ما نیز  ایـن اسـت کـه تـمـامـی  
ـیـاز بـه   ـیـان سـیـاسـی کـه ن زندان
ــا   ــد، ب ــجــه دارن ــال درمــان و مــع
استاندارد قابل قبولی تحت درمان  
و معالجه قرار گیرند و بیـمـارانـی  
ـرون   ـی که احتیاج به معالـجـه در ب
زندان دارند به آنھا مـرخصـی الزم  

ما میخواھیـم کـه بـه  .  داده بشود 
تحقیر و بدرفتـاری ھـای روزمـره  
ـرای   زندانبانان با زندانیان فورا و ب
ھمیشه پایان داده شود و امکانات  
مالقات بـا بسـتـگـان و وکـالی  
ـرام   زندانی در فضائی توام بـا احـت

مـا خــواھـان اعــزام  .  فـراھـم شــود 
ـرای   ـلـی ب ـیـن الـمـل ھیئت ھـای ب
ــه   ــی ــدان اویـن و کــل ــد از زن بـازدی
زندانھای کشور اعم از سـیـاسـی  

ــیــم  ـر ســیـاســی ھسـت مــا  .  یـا غــی
ـنـھـا  .  مخالف مجازات اعدامیـم  ای

برخی  از خواست ھای بـحـق مـا  
 . است 

ما مـخـالـف مـجـازات اعـدام  
و آخرین تاکید ما تـوقـف  . ھستیم 

مـا از مـردم  .  فوری اعدامھاست 
شریف ایران و مردم انساندوست در  
ــخــواھــیــم کــه   ســراســر جــھــان مــی
ــه از خــواســت ھــای مــا   فــعــاالن
حمایت کنند و ھـمـه جـا صـدای  

 . ما باشند 
ــات   رضـا شـھـابـی عضـو ھـی
مدیره سندیکای کارگران شرکـت  
 -واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه 

  زندان اوین   ٣٥٠ بند  
ــام ابــراھــیــم زاده فــعــال   ــھــن ب
ــوق   ــاع ا زحــق کــارگــری و دف
ـری   ـیـگـی کودک، عضو کمیته پ
ــھــای آزاد کــارگــری و   تشــکــل
جمعیت دفاع از کـودکـان کـار و  

 ٣٥٠ خیابان، زندان اوین پند  
ـری   برگرفـتـه از پـایـگـاه خـب

 بھنام ابراھیم زاده 
 

 کارگران علیه اعدام
 نامه اعتراضی رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده علیه اعدام 

 ١ از صفحه   
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ــد دارد کـه   ــایـی آن  ٦ کـارمـن  ت
دقیقا مـطـابـق بـا  (  اضافه ھستند 
کـه بـایـد اخـراج  )  آمار الریجانی 

سالیان بسـیـار اسـت  ....!  شوند و  
که ھمه مغزان متفکر بـورژوازی  
ــردم ســاکــن در ایــران   بــه مــا م
سرکوفت زدند که این نفت شـمـا  
را بد بار آورده و باعـث بـدبـخـتـی  
شما شده و کشور ھم پیش نرفته،  
نگاه کنید مگر کره جـنـوبـی یـا  
ژاپن نفت دارند؟ آنـھـا االن کـجـا  

 ؟ !ھستند ما کجایم 
ــکــه در راس   کــار ایشــان، آن
ـنـی   ـی حکومت است، تصویب قـوان
است که تضمین میکند چنان از  
ـیـا   مردم کار بشکـنـد کـه از بـدن
آمدنشان پشیمان شوند و دیـگـری  
ــاد و دکــتــر و   ــوان اســت بــه عــن
ـنـی   ـت کارشناس توصیه ھایش مـب
بر این است که چگونـه مـیـشـود  
ـر   ـیـشـت کمتر به توده مردم داد و ب

بـجـا اسـت  .   از ایشان کار کشید 
که اشاره شود ھمیـن آدمـھـا کـه  
ـرای   ـلـی ھـم ب ـری گاھـی یـک ت
یدک کشیدن عناوینشن کـافـی  
ـریـن   نیست از دیدگاه بشری زائد ت
ـنـد  . انسانھـای روی زمـیـن ھسـت

کافی است به قوانین مصوبه این  
حکومت دراین بیش از سـه دھـه  
ـیـد؛ قـانـون کـار، قـانـون   نگاه کن
مشمول قانون کار کـذایـی نشـدن  
ـر،   ـف ـر از ده ن کارگاھھـای کـمـت
قانون حذف یارانه ھا، قانـون عـدم  
ـیـن   استخدام رسـمـی، قـانـون تـعـی
ـر اســـاس   ــ ـــه ب ــاالن ــزد س ـــم دســت
معیارھای خودشان کـه عـمـومـا  
سه برابر زیر خط فقر رسـمـی ایـن  
حکومت است، قانون بیمه تامـیـن  

ـیـمـه   اجتماعی، قانـون اجـبـاری ب
ـلـی، اسـالمـی کـردن   ھای تکمـی
ـــن   ـی ــ ـرورش، قـــوان آمـــوزش و پــ
دادگستری، و آخرین شاھکار ایـن  
ـــه   ــجـــاوز ب ـــون ت ـــان ـــن، ق ـی ــ ــوان ق

، برای نمـونـه  ... فرزندخوانده و و و 
حتی نمی تـوان یـک قـانـون در  
ـیـدا کـرد کـه بـه   این حکومت پ
ـفـع مـردم   اندازه سر سـوزنـی بـه ن
ـتـه   ـب باشد و ھمه این قوانین ھـم ال
ابزار اجرایی آن تضمین شده است؛  
پلیس امنیـت، وزارت اطـالعـات،  
ـیـه سـازمــانـھـای اطـالعـاتــی   کـل
مـوازی، سـپـاه پـاسـداران، ارتــش،  
ــھــا،   ــری ــس آگــاھــی، کــالنــت ــی ــل پ
پایگھاھای بسیج، مساجد، خـانـه  
ھای امن، یـگـانـھـای ویـژه ضـد  

اینـھـا  .  شورش، لباس شخصی ھا 
یک دقیقه ھم تلف نمی کنند و  
ـراض مـردم بـه   ـریـن اعـت به کـمـت
شدیدترین شـکـل مـمـکـن پـاسـخ  

شاید جمھوری اسـالمـی  .  میدھند 
در تنھا جایی که میتـوانـد سـراغ  
ـلـف   ـقـه ھـم ت ـی کند که یـک دق
ـنـد  . نمی شود ھمین ارگانھا ھسـت

ـیـده اسـت کـه   تا حاال کسی شـن
ایشان مثال از سربازان گمنام امـام  
زمان شاکی باشد که ایـن گـروه  
ـنـد؟ سـربـازان   زائد و بیکـاره ھسـت
ـریـن   گمنام امام زمان که کثیف ت
ـریـن روشـھـا را   اعمال و خشـن ت
بکار میبرند ھمیشه مورد تحسین  
الریجانی ھـا بـودنـد و حـتـی آن  
اپوزیسیون که دستش از حکومـت  
کوتاه است برای فردای که اگـر  
حکومت بدستش بیفتد از ھـمـیـن  
حاال ته ذھنش دنبال تقویت ھمیـن  

نیروھا است برای ھمـیـن مـدام از  
بچه ھای خوب سپـاه و ارتشـیـان  
ــاد   ــس فــداکــار ی ــی ــور و پــل ــی غ

 .میکند 
این حکومت برای اینکـه ھـر  
چه بیشتر از سھم توده زحمتـکـش  
ـر ایـن تـاکـیـد   مردم بـزنـد مـدام ب
میکند که ساعت مفید کـار در  
ـیـن اسـت تـا تـوده   ایران بسیار پـای
ــردم بــاورشــان شــود کــه خــود   م
ـنـد و گـنـاھـکـارنـد  . مقصر ھسـت

مردم متھم به ایـن مـیـشـونـد کـه  
ـفـت   چشم شان به بشـکـه ھـای ن
ــن از خــودشــان   اسـت بــرای ھــمـی

ــتــی "  ــنــد و  "  ھــم نشــان نــمــی دھ
به خرج نمی دھـنـد، در  "  خالقیت " 

ـنـد  ـیـسـت . فکر شکوفایی  تولید ن
اما خود مانند اختاپوس بر درآمـد  

خود ظـاھـرا  .  نفتی مسلط ھستند 
ـنـد چـون   کوشاترین آدمـھـا ھسـت
ـروت یـک   بھرحال باال کشـیـدن ث
! جامعه کار طاقت فرسایی اسـت 

ــر ایــن   ــا تــدبــی رئــیــس جــمــھــور ب
حکومت ھفته پیش اعتراف کـرد  

 میلیارد دالر پول نفت فـقـط  ٦٠٠ 
در ھشت سال گذشـتـه بـه خـزانـه  
ـیـسـت   دولت آمده و بعد مـعـلـوم ن

 ھـزار  ٤٣ !  کجا خـرج شـده اسـت 
میلیارد تومان به گفته ایشان پـول  
پرقدرت بانک مرکزی به بـھـانـه  
مسکن مھر ناپدید شده است و به  
ـیـل عـمـده تـورم   اعتراف ایشان دل

ـیـد تـا  (  ھمین پول است   توجه کن
ھمین روز قبل از مصاحبـه حسـن  
ـیـد سـاز، از وزرا گـرفـتـه تـا   کل
ـر   اساتید اقتصاد حکومتـی و غـی
ـیـدنـد   حکومتی به مردم مـی تـوپ

ـیـل   که پول یارانه نقـدی شـمـا دل
ـیـش از حـد در   عمده نقدینگی ب

و  !)  جامعه است و مسبب گرانـی 
آمارھای عجیب و غریب دیگری  
ھم روحانی گفـت و بسـیـاری را  
ـرفـت   ھم نگفت و البته یادش ھم ن
که مرتب قربان و صدقه ما مـردم  
برود که چقدر ما فھیم، حـمـاسـه  

ـم  ـی امـا حـرف  !  ساز و باشعور ھست
دل روحانی را الریـجـانـی مـیـزنـد  
ـران   که دو سوم جمعیت کارکن ای

ــشــمــارد  ــد مــی عــمــال ایــن  .  را زائ
ـنـد   حکومت آنجا که صریح ھسـت
توھین میکنند و آنجا که تـعـارف  

 . میکنند تحقیر میکنند 
الریجانی آخرین کسی نیسـت  
ـر   که با ایـن حـرفـھـا دسـتـور غـی
ــوده   ــشــتــر ت ــمــار بــی ــث رســمــی اســت
. زحمتکش مردم را صادر میکـنـد 

ــه در ھــمــه   ــمــام حــکــام ســرمــای ت
ــه آمـارھــا   کشـورھـا از ایـن گـون
ــا مــردم خــود را عــامــل   ــد ت دارن
بدبختی خودشان بشـمـارنـد تـا از  
نظر ذھنی آماده شان کنند تا تـن  
ـریـن   به کار بیشتر بدھنـد و کـمـت
ـروتـی کـه   ـرای خـود از ث حقی ب

از صـد  .  می آفرینند قائل نباشند 
سال پیش به این سو چھره جامعـه  
ــار   ـتـصـادی بسـی ـران از نـظـر اق ای
دگرگون شده است و این ھمـه بـه  
یمـن کـار و زحـمـت تـوده ھـای  
زحـمـتـکــش جـامـعــه بـوده اســت،  
ھمانھایی که الریـجـانـی زائـد و  

اگر بطور نـمـونـه  .  بیکاره میخواند 
پل ورسک ساخته شده اسـت بـه  
ـبـوده بـه زحـمـت   ھمت رضا شاه ن
. جان فرسای کارگران بـوده اسـت 

ـفـت   اگر کارخانجات و صـنـعـت ن
در ایران پـا گـرفـتـه بـه خـواسـت  
ــه قــیـمــت   ــوده، ب ـب ــخ و شـاه ن شـی

تباھی زندگی کـارگـران بـوده و  
دست آخر ھم حـاکـمـان بـی شـرم  
ـیـن بـه مـا مـردم تـوھـیـن   اینـچـن
ـرور   ـنـد کـه زائـد و تـن پ میـکـن

ـنـاقضـی  .   ھستیم  این اما ھیـچ ت
با نفس سرمایه داری و مشخـصـا  
. حکومت اسالمی سرمایـه نـدارد 

ـتـجـزای   تحقیر و تـوھـیـن جـز الی
. استثمار نظامھای طبقاتی اسـت 

اگر یک برده را به ضـرب شـالق  
قانع اش نکنند که پسـت و بـی  
ارزش است چگونـه تـن بـه کـار  
ــر بــا   ــر یــک کــارگ بــدھــد؟ اگ
بمباران مدام تبلیغاتی و سـرکـوب  
بی امان قانع نشـود کـه مـقـصـر  
ـرسـیـده   خودش است که به جای ن
و صد البته اصوال حقی ھم نـدارد  
چگونه حـاضـر مـیـشـود تـن بـه  
ــن ھــمــه را   ــثــمــار بــدھــد؟ ای اســت
جمھوری اسالمی خوب بلد اسـت  

بعضی وقتھا  . استاد این کارھاست 
واژه ھـا در تـوصـیـف جـمـھـوری  
ــعــا   اسـالمــی و کــارگـزارنــش واق

ھر صفتـی کـه در  . عاجز ھستند 
ـتـوان سـراغ کـرد   زبان فارسی مـی
که گویای پلشتی و زشتـی ایـن   
ـرای   حکـومـت بـاشـد بـاز ھـم  ب
توصیف این حکومت و عـمـالـش  
ـیـسـت  . به اندازه کـافـی گـویـا ن

ـر   ـنـایـش ب عمال حکومتـی کـه ب
ـبـاشـد   تبـھـکـاری و جـنـایـت مـی
مشخـص اسـت کـه چـه زبـانـی  

ـر ایـن  .  دارند  تـا مـدار زنـدگـی ب
پاشنه بچرخد کـه سـود سـرمـایـه  
تامیـن بـایـد گـردد حـاکـمـان بـا  
زبانی بھتر از این سخن نـخـواھـنـد  

 .   گفت 
 
 
 

 ١  از صفحه    زبان استثمارگران

 يک دنيای بھتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد



 5 ٢٨٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـا امضـای    . ن " خواننده محترمی ب
در واكنـش بـه نـوشـتـه مـن  "  تیف 

ـیـن نـمـی  " تحت عنوان   ـن دشـمـن ل
نكـاتـی  "  تواند دوست كارگران باشد 

ـا   در دفاع از آنارشیسم نـوشـتـه و ب
ـیـن بـه   ـاكـون توسل بـه پـرودون و ب
. جنگ ماركس و لنین آمده اسـت 

ھستند كسانی كه سـرمـایـه داری  
ـیـن را   دولتی اقمار شوروی و استال
ـیـن مـی   ـن ادامه خـطـی نـظـرات ل
دانند، و ظاھرا كسانی فراتر از ایـن  
رفته و وضعیت حاكم بـر شـوروی  
سابق را نتیجه نظرات ماركس مـی  

در این دسته قـرا  " تیف . ن "دانند و  
ایـن  »:  او مـی گـویـد ..  میگیـرد 
منظـورش شـوروی سـابـق  ( لجنزار  

ـیـجـه  )  است  از آسمان نازل نشد و نت
. ی یک رشته نظر و عـمـل بـود 

حکیمی نیز خوب مـی دانـد کـه  
این لنجزار چگونه پدید آمد، ولـی  
ـاه مـی کـنـد کـه   ـب آن جایی اشـت

تحـریـف کـامـل  "نظریه ی لنین را  
نظریه ی مارکـس و انـگـلـس در  

 .«"حزب طبقه ی کارگر "باره ی  
ـنـجـا   قبل از پرداختن به آنچه كه ای
قصد پرداختن بـه آن را دارم، الزم  
دانستم بـگـویـم آنـجـائـی كـه ایـن  
ـتـدای نـوشـتـه   دوست خواننده در اب

ناصر اصغری در  : " اش می نویسد 
تالش كـرده  ...  ای با عنوان    نوشته 

ـاسـخ  ھـای حـكـیـمـی را    است تا پ
ـیـت نـدارد ."  بررسی كند  مـن  .  واقع

در این نوشته فقط به یك موضـوع  
ــعــددی كــه   از مــوضــوعــات مــت
محسن حكیمی در جوابـھـایـش بـه  

مـطـرح كـرده اسـت،  "  آرش " مجلـه  
پرداخته و آن ھم دشمنی با لنین و  

 .تحزب طبقه كارگر است 
اما درباره آنارشیسم و پرودون و  

ــاكــونــیــن  ــطــور  .  ب ــســم را ب ــی آنــارش
ـالـه   ـق عمومی نمی توان در یـك م
كوتاه و آن ھم در واكنش به نوشـتـه  
. ای دیگر ھمه جانبه بررسـی كـرد 

ـارشـیـسـت   مثال پیتر مارشال كـه آن
معروفی است و یكی از معتبـر و  
ـارشـیـسـم   ـاره آن قطورترین كتابھا درب
ـتـون   ـل ـی ـان رانـد، م نوشته اسـت، ای
ـاتـمـا   فریدمن، مارگارت تاچر، مـھ
گاندی و رانالد ریـگـان را ھـم در  
. زمره آنارشیستـھـا گـذاشـتـه اسـت 

من اینجا وارد ایـن بـررسـی نـمـی  
ھال دریپر در كتاب كم حـجـم  .  شوم 

دو  " و خواندنی اش تـحـت عـنـوان  
ــالــیــســم   THE)"  درك از ســوســی

T W O  S O U L S  O F 
SOCIALISM)   ــی را ھــم فصــل

ـارشـیـسـم  " تحت عـنـوان   اسـطـوره آن

ــســم "  ــن ــرتــری ــب ــی طــرفــدارای از  "" ( ل
به نظرات پـرودون  )  آزادیھای فردی 

دریپر، پـرودون  .  اختصاص داده است 
را بعنوان یكی از مقتدرترین افـراد  

ــســم و   ــی ــال ــاریــخ رادیــك پــدر  " در ت
ـنـد كـه  "  آنارشیسم  معرفی مـی ك

ــگـاھــی بـه خــاطــر   ـامــش گـاه ب ن
و  "  آزادی " استفاده مكررش از كلمه  

به عـنـوان  "  انقالب از پائین " مدافع  
ـان مـی   الگوی آزادیخواھی به می

دریپر چند نقل قول از پـرودون  .  آید 
ـتـه  .  می آورد  پـرودون جـائـی گـف

بایـد  . یھودیان دشمنان بشرند : "است 
ـا   ـازگـردانـد ی ـا ب این نژاد را به آسی

ھـمـان  ."  آنھا را به كلی نابـود كـرد 
كاری كه ھیتلر در صدد آن بـود و  
احمدی نژاد ھم نوع فكاھی آن را  

ـپـر سـپـس بـه  !  تبلیغ می كـرد  دری
ـانـه پـرودون اشـاره   نظرات نژادپـرسـت

ـاور بـود كـه  "می كند كه   بر این ب
جنوبی ھا در ایاالت متحد آمریكـا  
ـاھـان را در بـردگـی   حق دارند سـی
ـاھـان پسـت   نگه دارند چرا كه سـی

ـنـد  ." ترین نژادھای فرودست ھسـت
دریپر در ادامه به تجلیل پرودون از  

ــخـاطــر   ــل  "  جــنــگ " جـنــگ ب مــث
موسولینی اشاره می كند و سپـس  
نقل قولی از نظرات ضدزن او مـی  

من ھرگونه حق سیاسـی او  : " آورد 
و ھرگونه ابتكار سیاسـی او  )  زن ( 

ــم  ــكــار مــی كــن ــرای زنــان  .  را ان ب
آزادی و رفاه تنھا در ازدواج، مـادر  

ـتـه  ...  بودن، وظایف خانگی و   نھف
ــه  ."  اســت  ــد ك ــر مــی گــوی دریــپ

ـفـت   یادداشتھای پـرودون از مـخـال
قاطع او با اتحادیه ھای كـارگـری  
و حتی حمایت از درھم شـكـسـتـن  
ـیـس،   اعتصابات كارگری توسط پل
ـا ھـرگـرنـه حـق رأی   ـفـت ب مخـال
ـیـت مـردمـی و   ھمگـانـی، حـاكـم
حتی قانون اساسـی پـرده بـر مـی  

حـالـم از  : " جائی می گوید .  دارند 
تمامی این دمـكـراسـی بـھـم مـی  

چقدر دلم می خـواسـت  . ...  خورد 
با مشت به جان این توده بی سـرو  

ـتـم  ـف ـی ـپـر مـی گـویـد  !"  پاھا ب دری
یادداشتھای پرودون درباره جـامـعـه  
ـبـی شـامـل   ایده آلش به طرز عجـی
سركوب ھمـه گـروه ھـای دیـگـر،  

ـیـش از   ـفـر،  ٢٠ ھرگونه تجمع ب  ن
ــات و   ــوع ــب ــه آزادی مــط ھــرگــون

می گویـد  . ھرگونه انتخابات است 
ـادداشـت او در فـكــر،   در ھـمـان ی
تفتیش عقیده ھمگانی و مـحـكـوم  

به كار اجباری  "  میلیونھا نفر " كردن  
" وقتی كه انقـالب رخ مـی دھـد " 

دریپـر كـه نـوشـتـه اش  .  بوده است 
اسـت  "  سوسیالیسم از پائیـن " تشریح  

ــن  : " مـی گــویـد  در پـس تـمــام ای
ـیـه تـوده   باورھا، تحقیری خشن عـل
ــالــوده   ھــای مــردمــی اســت و ش
ــســم از   ــالــی ــرای ســوســی ضــروری ب
باالست كه در تقابل با ماركسیـسـم  

ــدگــاه  ."  اســت  ــد از دی مــی گــوی
پرودون توده ھـا ھـم فـاسـد و ھـم  

ـنـد  ـال ایـن  .  ناامید ھسـت ـب و بـه دن
گفته از پرودون نقل قول مـی آورد  

ـایـم،  " كه   من انسانیت را مـی سـت
پرودون  ."  اما بر انسان تف می كنم 

ـانـی  :  می نـویسـد  انسـانـھـا وحشـی
ـفـه مـا  . ...  بیش نیستند  كـه وظـی

ـنـكـه   متمدن كردن آنھاست بـدون ای
ـیـم  ـن ـبـران خـودمـان ك ." آنھا را رھ

پرودون در نامه ای با سـرزنـش بـه  
ـنـوز بـه  : " دوستی می نویسد  تو ھ

ـقـط از   مردم باور داری، تـرقـی ف
طریق گروھی نخبه متحـقـق مـی  
شود كه مراقب مردمند تا شـرایـط  
دست یافتن شان به رھبری فـراھـم  

پرودون ھر از چـنـدگـاھـی  ."  نشود 
در جستجوی حاكمی مستبد مثـل  
ــعــھــد جــروم   ــی ــاپــارت، ول ــن ــی ب ــوئ ل
بناپارت و در نھایت، تزار آلكسـانـدر  
ـاتـور   دوم بود كه بـه عـنـوان دیـكـت

پرودون در سال  .  حامل انقالب باشد 
ـایـش  ١٨٥٢   كتابی تمـامـا در سـت

ـارت نـوشـت  در  .  امپراتور لوئی بناپ
ـزار آلـكـسـانـدر دوم مـی   ستایش ت

ــویســد  ــد كــه  : " ن ــی ــن فــرامــوش نــك
استبداد تزار بـرای تـمـدن ضـروری  

ھـا ھـم    این را البته بعضـی ." ( است 
ــون جــمــھــوری   ــوزیســی ــان اپ در مــی
اسالمی در ستایش احمدی نژاد و  
ـنـد كـه   قطع یارانه ھـای او نـوشـت

ــران را  "  ــت ای ــژاد دول ــدی ن ــم اح
 ".)مدرنیزه می كند 

ـنـده   ـان خـوان دریپر سـپـس از زب
ــرات   ــظ ــه ن ــم ب ــوھ ــرضــی مــت ف

ـارشـیـسـتـھـا مـی  "  آزادیخواھانـه "  آن
پس این عشق وافـر پـرودون  : پرسد 

ــود؟ او   ــه نــب ــه آزادی صــادقــان ب
دروغـیـن او را رد  "  عشق ) "دریپر ( 

می كند و می گوید فقط كافـی  
ـای واقـعـی   است بدانیـم كـه مـعـن

ـپـر  . آنارشیستی چیست " آزادی "  دری
اصـل  :  پرودون نوشت »: می نویسد 

ـلـمـه   آزادی ھمان گفته اببـی در ت
ـلـه (  ھـر  :  اسـت )  در اثر فرانسـوا راب

آنچه را كـه مـی خـواھـی انـجـام  
: و این اصل به این معنـاسـت ."  بده 
ھر كسی كه نمی توانـد آنـچـه را  " 

می خواھد انجام دھد، حق شـورش  
ـنـھـائـی، در بـرابـر   دارد، حتی به ت
حكومت، حتی اگر حكومت ھمـه  

ـنـھـا انسـانـی  ."  كسان دیگر باشـد  ت
كه می تواند از ایـن آزادی لـذت  

این احسـاس  .  ببرد یك مستبد است 
درخشان داستایوسكی در شیگالـف  

ـامـحـدود شـروع  . " است  از آزادی ن
 .«"كردم، به استبداد نامحدود رسیدم 

ـبـی ھـم   ـق دریپر در این نوشته ن
ـیـن،   ـاكـون ـیـل ب پـدر دوم  " به میكائ

: می زند و مـی گـویـد "  آنارشیسم 
كسـی كـه  .  داستان مشابھی دارد " 

ـاتـوری و    نقشه  ھایش بـرای دیـكـت
ـتـر و   سركوب كنترل دمكراتیـك بـھ
ـقـشـه ھـای   شناخته شـده تـر از ن

و می گوید دلیل  ."  پرودون ھستند 
ایـجــاد  . " اصـلـی ھــم یـكـی اسـت 

كنترل دمكراتیك از پایین مـغـشـلـه  
آنارشیسم نیست؛ بلكه تنھا مشغلـه  

ـتـدار " اش از بین بـردن   بـر فـرد  "  اق
ـتـدار دمـكـرات   ـلـه اق است، از جـم
ترین شیوه حكومت قابل تصور در  

ـپـر بـه نـظـر مـن بـه  ."  جامعـه  دری
آنارشیسم در  " درست می گوید كه  

ـیـك اسـت   اساس شدیدا ضددمكـرات
ــده آل   ــه ای ــك اتــوریــت چــرا كــه ی

 ."دمكراتیك ھم ھنوز اتوریته است 
ھال دریپر در نـوشـتـه دیـگـری  

مـدل  :  درباره آنارشیسم " تحت عنوان  
ـیـن  آن را بـه  "  آزاد .  ح " كـه  "  باکون

فارسی ترجمه كـرده اسـت، نـكـتـه  
ـارشـیـسـم مـی   ـاره آن مھمتـری درب

آنارشیسم، با اعالم این کـه  : " گوید 
ـقـالب الـغـای ھـر   نخستین کالم ان
گونه اقتدار بر فرد آزاد و صـاحـب  

ــار اســت   ـی ـت ــوع    -اخ تـوســط ھــر ن
قدرتی که خارج از من  فـرد قـرار  

ـز    -دارد  به یک ایدئولوژی متـمـای
ـا  .  تبدیل شد  این ایدئولوژیی بـود ب

ـاصـر   ـاوت بـر عـن ـف تاکیدھای مـت
گوناگون برای تمامی این دوره، و  

آنارشیسم را برای جنبش کارگـری  
ـیـش   به پدیده ای مخرب و برای پ
برد جنبش ضـدسـرمـایـه داری بـه  
ـبـدیـل کـرد  . نظریه ای بی ثـمـر ت

ـارشـیـسـتـی دولـت حـاوی   نظریه آن
ــه  ــالفــاصــل ــغــای ب ] دولــت [ آمــوزه ال

اسـت، چـون ھــیـچ گــونـه گــذار  
ـیـسـت " اقتدارگرایانه ای "  . مـجـاز ن

این بدان معناست کـه بـه مـحـض  
این که انقالبیون در برقراری یـک  
ــت کــارگــری مــوفــق شــونــد،   دول
آنارشیست ھا کـمـر بـه انـھـدام آن  

ـیـرون   می  و  ."  بندند، از درون و از ب
ما كمونیستھا، گرچه آنارشیسم را  
جدی نگرفته و به آن كم بـھـا داده  
ایم، باید بخاطر ھمین موضوع ھـم  

 ! كه شده اكنون جدی بگیریم 
ــه از   ــن تـرجــمــه آزادگــون در ای
نوشته ھال دریپر، قصدم ایـن اسـت  
كه به خوانندگان زیادی و از جمله  

ـنـم كسـی  "  تیف .  ن "  ھم یادآوری ك
نـژادپـرسـت  " پدر آنارشیسم "كه مثل  

اسـت، كسـی كـه ضـد زن اســت،  
كسی كه حتی به پلیس ھم بـرای  
درھم شكستن اعتصاب و اعتـراض  
كارگری متوسل خواھد شد، نـمـی  
ـتـی بـرای آزادی   ـب ـث ـز م تواند چی

ـپـر،  .  كارگران داشته باشد  ـقـول دری ب
 . عشق او به آزادی دروغین است 

تا آنجا كه بـه بـحـث مـحـسـن  
حكیمی برمی گردد، واضح اسـت  

مـی خـواھـد بـه او  "  تیـف .  ن " كه  
ـیـن دو   گفته و بقبوالند نشـسـتـن ب
ـارشـیـسـم   صندلی ماركسیـسـم و آن

این امـا  .  كارش را سختتر می كند 
ــن   ــت بــی ــه ایس ــھــن ــدل ك ــك ج ی
ــا   ــھ ــســت ــی ــوم ــات ــا و آن ــھ ــســت ــی آنــارش

(AUTONOMIST)   ــــه در ك
ــی بــه   ــران كــارگــر  " فــرھــنــگ ای

ــری  ــد "  كــارگ ــورن ــھ ــرات  .  مش ــظ ن
ـا   محسن حكیمـی را مـی تـوان ب
حمله اش به لنین، با نزدیكـی اش  
به آنارشیسم، با تالشش بـرای دور  
ـزب   ــ ـــح ـــران از ت ـارگ ــ ـــردن ك ك
ـا ذوق كـردن بـرای   كمونیسـتـی، ب
ــای   ــجــاد شــوراھ ــدن وعــده ای ــی شــن
ـیـف   ـا تـخـف اسالمی كار و غـیـره ب

ــھــارچــوب   ــر  " زیــاد در چ كــارگ
 . گنجاند " كارگریسم 
 ٢٠١٣  نوامبر  ٣٠ 

 درباره آنارشیسم پرودون و باكونین 
 ناصر اصغری 
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ھفته گذشتـه  روحـانـی گـزارش  
ــش را   ــکــرد صــد روزه دولــت عــمــل

ایـن گـزارش بـخـش  .  منتشر کرد 
بخشی از ایـن  .  ھای مختلف دارد 

 روزه  ١٠٠ گزارش بـه عـمـلـکـرد  
ـتـصـاد   دولت روحانـی در حـوزه اق
ــراف بــه   پــرداخــتــه  وضــمــن اعــت

ـیـونـی، بـه دالیـل  ٦ بیکاری   ـل  می
ـتـصـادی اشـاره   تورم  و رکـود اق
کرده و ادعا کرده  اسـت کـه بـا  
ــصــاد   ــی کــه اقــت ــن وضــعــیــت ای
حکومت در آن گرفتار آمده، ایـن  
ـرد   ـــد کــ ـــالش خـــواھ ـــت ت دول
مشکالت را با به نتیـجـه رسـیـدن  
مذاکرات ژنو و لغو تحریمھا، حـل  

ــد  ــمــای ــه ادعــاھــا و  .  ن ــجــا ب ایــن
تحلیلھایی که در بـاره وضـعـیـت  
ـر شـده   اقتصاد فلج و زمـیـن گـی
جمھوری اسالمی در این گـزارش  
طرح شده و راه حل ھایی که ایـن  
ـرداخـتـه   گزارش ارائـه مـیـدھـد، پ

ــشــود  ــی ــکــاری و  . م مــوضــوع بــی
ـلـی کـه ایـن گــزارش بــرای   دالی
ـتـصـادی    توجیه تورم  و رکـود اق
آورده است، موضـوع ایـن نـوشـتـه  

ابتدااز بیکـاری شـروع  .  می باشد 
 .کنیم 

 
 گزارش روحانی 
 وموضوع بیکاری

  ١٠٠  روحــانــی در گــزارش  
ـتـه اسـت  در  :"  روزه اقتصادی گـف

ــه سـال ھـای     ٩١  تـا  ٨٤ فـاصـل
 میلیون نفر در سـن کـار  ٧ تعداد  

  ٦ قرار گرفتند که از این تـعـداد  
میلیون نفر ھنـوز وارد بـازار کـار  

 ". نشده اند 
ـنـدی و تـوجـیـه   ـب ایـن فـرمـول
ـیـکـارسـازیـھـای   ـرای ب آخونـدی ب
ـراف بـه شـکـســت   ـرده واعــت گسـت
سیاستھای اشتغالزایی ھمـکـارش  

ایــن  .  احــمــدی نــژاد مــی بــاشــد 
ـیـکـاران   ـیـونـی ب ـل آمارجمعیت مـی
ـر ادعـــای   ــ ـــا ب ـن ــ اســـت کـــه ب

ھنـوز واردبـازارکـار نشـده  " روحانی 

ــکــارســازیــھــای  ".  انــد  ــی حســاب ب
گسترده و میلیونی که در ھـمـیـن  
ھشت سال گذشتـه ادامـه داشـتـه  
است را باید به این آمـار اضـافـه  

خود حضرات اعتراف کـرده  .   کرد 
 سـال دوره احـمـدی  ٨ اند که در  

 میلیون کارگـر  ٢ نژاد نزدیک به  
ـیـکـار  ١٢ باالی    سال سابقه کار ب

ــن  .  شـده انـد  ــت در تـوجــیـه ای دول
ـرده مـوضـوع   بیکارسازیھای گسـت
ـنـگـی، عـدم رقـابـت   ـقـدی کمبود ن
تولیدات داخل با مشابه خـارجـی،  
تعدیل نیروی انسـانـی بـه بـھـانـه  
ــع  و   ــای ــزه کــردن صــن ــدرنــی م
ـرده اعـالم کـرده   تحریمھای گسـت

 میلیون جوان بیـکـار  ٦ آمار  .  است 
ـیـون کـارگـر  ٢ را بـه آمـار   ـل  مـی

ـر  .  اخراج شده باید اضـافـه کـرد  ب
ــی   ــای حــکــومــت ــارھ اســاس آم
جمعیـت فـعـال و آمـاده بـه کـار  
ــرکــز آمــار اوایــل   کشــور کــه م
امسال اعالم کرده است، از تـعـداد  

 میلیون نفر شـاغـل  ٢١ نزدیک به  
ـیـکـار مـی  ٨   میلیون نفر رسمـا ب

البته در آمار و ارقـام ایـن  .  باشند 
. حضرات ھمیشه باید شک کـرد 

ــیــن   در آمــار دیــگــری کــه تــام
اجتماعی اعالم کـرده اسـت آمـده  
ـیـمـه   جمعیـت شـاغـل کـه حـق ب
ـردازنـد نـزدیـک بـه   ماھانه می پ

 میلیون نفر می باشد کـه بـه  ١٢ 
گفته تامین اجتماعی بااحـتـسـاب  

ـر را  ٣٥ خانواده ھایشان    میلیون نف
ــوشـش دارد  ھـر آمــاری  .  تـحـت پ

ــدھـــای   ـــان ــی و ب ــت روحـــان دول
حکومتی ارائه بـدھـد فـرقـی در  
ــن مــوضــوع نــمــی کــنــد کــه   ای

 درصـد جـمـعـیـت  ٦٧ نزدیک به  
ـیـکـار   ـران ب جویای کار وفـعـال ای

ـر  .  می باشد  بیـکـاری جـوانـان زی
 درصـد مـی  ٤٥  سال بـاالی  ٣٠ 
تنھـا نـکـتـه ای کـه ایـن  .  باشد 

ـراف بـه آن   گزارش ناچار بـه اعـت
ـیـکـار  ٦ شده است تائید    میلیون ب

این نشان میـدھـد کـه  .  می باشد 

سیاستھای اشتغـالـزایـی احـمـدی  
ـبـوده  و   ـیـش ن نـژادی دروغـی ب
خود دولت روحانی مـجـبـور شـده  

  ٧٥ اعالم بکـنـد  کـه ھـر سـال  
اینکه  .  ھزار شغل ایجاد شده است 

ـرای مـھـار   برنامه خود روحانـی ب
بیکاری چـه مـی بـاشـد، ھـنـوز  

ـیـسـت  فـعـال وعـده لـغـو  .  معلوم ن
تحریمھا، گشایش اقتصـادی داده  
است که قرار است اینھا کمـکـی  
ـیـونـی   ـل ـیـکـاری مـی برای رفـع ب

در کنار آن رشد اقتـصـادی  .  باشد 
ـفـی ٤ باالی   بـا ایـن  .   درصـد مـن

رشد اقتصادی دولـت روحـانـی و  
ــر کــارش ادعــای ایــجــاد     ٨ وزی

 سال را مـطـرح  ٢ میلیون شغل در  
ـرده اســـت  ـر ادعـــای  .  کــ ــ ـی نـــظــ

ـیـونـی ھـمـکـارش   ـل اشتغالزای می
روحـانـی نـه مـی  .  احمـدی نـژاد 

خواھد و نه مـی تـوانـد مـعـضـل  
در نـھـایـت  .  بیکاری را حل نماید 

ھمان سیاستھای قبلی حـکـومـت  
را با جرح و تـعـدیـل ھـایـی اجـرا  

ــی و  .  خـواھــد کــرد  ــت روحــان دول
ــی   ــھــایــش عــامــل اصــل ــت ــاس ــی س

 .بیکارسازیھا می باشد 
 

گزارش روحانی 
 وموضوع تورم

گزارش روحانی در بـاره تـورم  
ـرا   تالش کرده است کـه دالیـل آن

دالیل تورم از نـظـر  .  توضیح بدھد 
ـقـل از  :  روحانی اینھا می باشند  ن

 : گزارش 
ـم   ــ ـــج ـــاالی ح ـــد ب اول رش

حجم نقدینگی از  . نقدینگی است 
 ھزار میلیارد تـومـان در  ٦٨ حدود  
ـیـارد  ٤٧٣  به  ١٣٨٣ سال    ھزار میل

  ١٣٩٢ تومان در خرداد مـاه سـال  
ـر  ٧ رسیده که نشانگر حـدود   ـراب  ب

ــن دوره اســت  . شــدن آن طــی ای
ـنـگـی در   عامل اصلی رشد نقـدی

 رشـــد بـــاالی  ١٣٨٦ -٩١ دوره  
ــانــک  ــدھــی ب ــک    ب ــان ــه ب ــا ب ھ
 . مرکزی بوده است 

ــاطــی مــالــی   ــب دوم بــی انض
کسـری بـودجــه نـاشــی از طــرح  

دولت ھـر  .  ھا    ھدفمندسازی یارانه 
ـیـارد تـومـان بـه  ٣٥٠٠ ماه   ـل  مـی

حساب خانوارھا واریز مـی کـنـد  
 میلیـارد تـومـان  ١٠٠٠ که نزدیك  

از محل  بودجه عـمـومـی بـه آن  
اختصاص پیدا می کند و عـالوه  
بر آن باز ھم در ھرماه بـا کسـری  

 میلیارد تـومـان  ٥٠٠  تا  ٣٠٠ بین  
 .مواجه است 

ـم   سوم بدھی دولت بـه سـیـسـت
بانکی شامـل بـانـک مـرکـزی،  

ــک  ــان ــه      ب ــدھــی ب ــز ب ــا و نــی ھ
ـیـمـانـکـاران مـقـدار    سازمان  ھا و پ

بـه عـنـوان  .  قابل تـوجـھـی اسـت 
ـم   مثال،  بدھی دولـت بـه سـیـسـت

ــکــی   ــان ــانــک مــرکــزی و  ( ب ب
 ھزار میلیـارد  ٧٤ حدود  )  ھا     بانک 

 برابر ایـن  ٣ تومان است که معادل  
 . است ١٣٨٤ رقم در سال  

چھارم  در کنار بدھی دولـت  
ـرآوردھـای   به سیستم بـانـکـی،  ب
اولیه نشان می دھـد کـه بـدھـی  
ـــای   ـــدوق ھ ـن ــ ـــه ص ـــت ب دول
بازنشستگی و تامین اجتـمـاعـی،  

ـیـارد تـومـان  ٦٠ بیش از    ھزار میل
ــت  ـــه  .  اس ــال ــه مس ــت ب الزم اس
ھای دولت، تـعـھـدات دولـت    بدھی 

ـلـغ   بابت طرحھای نیمه تمام به مـب
 ھزار میلیارد تومان را  ٣٠٠ حدود  

ـم  ـی ـنـھـا بـخـش  .  نیز اضافه کـن ای
ــی بــرای   ــل روحـان ھـایــی از دالی

ـرای  .  افزایـش تـورم مـی بـاشـد  ب
روشن شدن ادعاھا و دروغ ھـای  
ـتـش ایـن مـوارد را   روحانی و دول

 .بررسی می کنیم 
ـنـد کــه   ـلـی ھســت ـنـھـا دالی ای
گزارش روحانی از آنھا به عـنـوان  
. عوامل اصلی تورم نامبرده اسـت 

دالیلی که ھشت سال تمام دولـت  
ـیـز آنـھـا را تـکـرار   احمدی نژاد ن

ــت  .   کــرد  ــل از آن ھــم دول قــب
ــمــی  ــاســت  .  خــات ــن یــک ســی ای

ـر سـر   ـتـھـای ب عمومی ھـمـه دول
کارآمده در این سالھـا بـوده اسـت  
ـقـش دولـت و سـیـاسـتـھـای   که ن
اقتصادی و پولی و مـالـی شـان  
در دامن زدن بـه تـورم و گـرانـی  
ــه را درز   ــخــت ھــای افســارگســی
ـرونـی   ـی گرفته و ھمیشه عوامـل ب
ـنـد  . را مقصر تورم مـعـرفـی نـمـای

دلیل اتخاذ این سـیـاسـت، اسـاسـا  

ـتـھـا   نفع و منفعتی اسـت کـه دول
در استفـاده از تـورم و گـرانـی و  
ـر مـردم، بـه عـنـوان   تحمیـل آن ب
یک منبع درآمد داشته اند، مـی  

 .باشند 
به ادعاھای روحانـی در بـاره  
ـرای   دالیل رشد تورم و تـالـشـش ب
توجیـه ایـن وضـعـیـت، در ادامـه  

ابتدا از مـوضـوع  .  پرداخته میشود 
ـقـش آن در   یارانه ھای نقدی و ن
تورم مورد ادعـای گـزارش مـی  

 .پردازیم 
 

موضوع یارانه نقدی و 
 نقش آن در تورم

ــه    دولـت مــی گــویـد مــاھـان
ــارانــه  ٣٥٠٠  ــومــان ی ــارد ت ــی ــل  مــی

میدھد که ھمیشه ھم با کـمـبـود  
ـیـجـه از   ـت پول مـواجـه اسـت در ن
بانک مرکـزی پـول قـرض مـی  
کند وبدین ترتیب بدھی دولت بـه  

ـرود  در کـنـار ایـن  .  بانکھا باالمـی
پول بدون پشتوانه ھم چـاپ مـی  

بعد ادعا می کند که ایـن  . کند 
کار باعث افزایش نقدینگی شـده  

ــبــرد  ــاال مــی ــورم راب ــھــا  .  کـه ت ایــن
ـنـگـی بـاالی   میگویند حجم نقـدی

.  ھزار میلیارد تـومـان اسـت ٤٧٠ 
ـنـگـی کـدام   ـقـدی سوال این است ن
بخش  از جمعیت  و چـقـدر بـاال  
رفته ؟ قدرت مالی این جمـعـیـت  
در چرخه اقتصادی چه وزنـه ای  

 دارد؟ 
 درصـد ایـن  ٨٠ نزدیـک بـه  

نقدینگی در دست خود بـانـدھـای  
مختلف حکومتی مافیای مالـی  
وابسته به دولت و کل نـظـام مـی  

این نقدینگی در دست ایـن  .  باشد 
باندھا برای تشدید گرانیـھـا، بـاال  
بردن و بـاالنـگـه داشـتـن ھـر روزه  

خبری از  .  قیمتھا مدیریت میشود 
ـرای راه انـدازی   سرمایه گذاری ب

ـیـسـت  ایـجـاد  .  تولید و صـنـعـت ن
ــغــالشــان را ھــم دیــدیــم  ایــن  .  اشــت

نقدینگی در اقتصاد غیر بـازده از  
ـیـسـتـی و در   نظر اقتصاد کاپیتـال
ـیـدی، بـورس،   رشته ھای غیر تول
ـتـھـای   خرید و فروش سھام بـا ران

ـنـه مـیـشـود  ایـن  .  افسانه ای ھـزی

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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شعار سرمایه دار که پول اگر پول  
تولید نکند، راکد اسـت را ھـمـه  
دولتھای جمھوری اسـالمـی و از  
جمله خود دولت روحانی به خوبی  

 . شناخته و به کار بسته است 
ــاســت، وارد   ــن ســی ــجــه ای ــی نــت
معامله بانکی، مـالـی، بـورس و  
خرید و فـروش  کـردن ایـن پـول  

ـر از ھـر  . می باشد  اینجا سودآورت
طرح و پروژه اقتصادی می باشـد  
ـیـسـت آخـر و   که تازه معلوم ھم ن

ایـن  .  عاقبت خواھـد داشـت یـانـه 
ـرای   ـتـصـاد ب سودآورترین عرصه اق

عـرصـه ای کـه  .  حکومت اسـت 
ـتـصـادی   ـتـھـای اق ـی بیشترین فعال
باندھای حکومتی در آن متمرکـز  

واردات، خرید و فـروش  .  شده است 
سھم مردم از این نقدینـگـی  .  سھام 

مورد ادعـای گـزارش روحـانـی،  
افزایش گرانی ھا، دسـتـمـزدھـای  

پرداخت نشده، اعالم ورشکستگی  
ـــل و   ـــدی ـــع ـــجـــات، ت ـــان کـــارخ

بـوده  ..  بیکارسازیھای میلیونی و 
بزرگترین قدرت خرید را در  .  است 

. اقتصاد ایران ھمین بانـدھـا دارنـد 
ـم کـنـسـرن   مافیا و شبـکـه عـظـی
ھای مالی درسـت کـرده و کـل  
اقتصاد و تولید، توزیع و مصـرف  
ـبـضـه کـرده   ـران ق را در اقتصاد ای

ــد  ــه اعــتــراف خــودشــان در  .  ان ب
ـلـغ یـارانـه  ٣ دعواھایشان    برابر مـب

نقدی از جـیـب مـردم بـه طـروق  
ـیـمـتـھـا را  .  مختلف دزدیـده انـد  ق

ـرق  . روزانه باالبرده اند  قیمت آب، ب
ــی،   ـنـزیـن و مـواد سـوخـت گـاز، ب
ـرده و   وھزینه دوا و درمان را باال ب
. دستمزدھا را ثابت نگه داشته اند 

از قبل این باالنگه داشتن قیمتھا،  
ـتـی   ـم مـالـی دول مافـیـای عـظـی

ــارد تــومــان درآمــد   ــی ــل ھــزاران مــی
داشته است که ھـنـوز ھـم ادامـه  

یارانه نقدی پرداخت شده بـه  .  دارد 
ـرخـــه   ـــش آن درچــ ـق ــ ـردم و ن مــ
. اقتصادی  بسـیـار نـاچـیـز اسـت 

  ٣٥٠٠ اینھا میگویند که ماھانه  
ــه نــقــدی   ــاران ــومــان ی ــارد ت ــی ــل مــی

  ٣ این مبلـغ را ضـربـدر  .  میدھند 
ـم   ـی سالی که یارانه میدھنـد بـکـن

 ھزار میلیـاردتـومـان  ٣٠ رقمی زیر  
ـرداخـتـی یـارانـه  .  میشود  ـلـغ پ مـب

نقدی به مردم در این سه سـال در  
ــم   مــقــایســه بــا دزدیــھــا، پــول گ
کردنھای بـانـدھـای حـکـومـتـی،   
ــیــس ھــای بــانــدھــای   لــفــت و ل
حکومتـی ، یـک عـدد بسـیـار  

بنابر این این  .  کوچک می باشد 
ادعای روحانی شیادی آخـونـدی  

 . بیش نیست 
در کنار یـارانـه ھـا مـوضـوع  

فروش دالر و ارزھای خـارجـی را  
دولت خود عـرضـه  .  در نظربگیرید 

کننده و تعیین کننده قیمت ارزھـا  
. ی خارجـی در بـازارمـی بـاشـد 

خودشان گفته انـد کـه  در دوره  
دولت احمـدی نـژاد کـه ارز سـه  
نرخی رارایج کردند، دولت ماھانـه  
از قبل فـروش ارزھـای خـارجـی  

ـیـش از   ــیـارد تـومــان  ٢٢٠ ب ـل  مـی
خـود حضـرات  .  درآمد داشته است 

در این پروسه بـه مـافـیـای ارزی  
جمشید بسم الله ھـا  " اشاره کرده و  

ــای  "   ــی ارزھ ــل گــران ــام را ع
ــد  مسـخــره  .  خـارجـی اعــالم کـردن

ــنــگــی  .  اســت و خــنــده آور  ــدی ــق ن
ـراکـم   واقعی کـه بـاال رفـتـه و ت
عظیم پول را به دنبال داشته اسـت  
در دست خود دولت، بـانـدھـای و  
مافیای عظیم دولتی وبـانـدھـای  

ـری مـی بـاشـد کـه از   بیت رھـب
طریق دزدی، رانت خـواری و وام  
ــب   ــه جــی ــه ای ب ــان ــای افس ھ

ــه اسـت  ـت ـرداخــت  .  حـکـومـت رف پ
یارانه نقدی و ادعای بـاال رفـتـن  
تورم بدلیل افزایش حجم نقدینگـی  
از این طریـق از اسـاس دروغ  و  

 ھـزار  ٣٠ خود ھمین . بی پایه است 
ـر   ـراب میلیارد تومان یارانه چندین ب
ــال   ـب ـرای حـکــومـت بـه دن سـود ب

گــزارش روحــانــی  .  داشــتــه اســت 
ادعا کرد که این پول در اقتـصـاد  
ـیـجـه   ـت و تولید جـاری نشـده در ن
ــردم   انــبــاشــت  پــول در دســت م
ـتـی بـه   بوجـودآمـده و مـردم رغـب
. سرمایه گذاری نشـان نـداده انـد 

ــادان اســالمــی بــارھــا   ــی دولــت ش
خودشان اعالم کرده اند که یارانـه  

باال بردن قدرت خریـد  " نقدی برای  
ـر گـرانـی ھـا  ـراب بـوده  "  مردم در ب

االن ھم ادعای مضـحـک  .  است 
ــصــادی را   ـت ــه گــذاری اق سـرمــای

تناقض گویـی،  . مطرح می کنند 
و پرت وپالگویی گزارش روحانی  

ــت  ــن اس ــال روش ــام ــاب  .  ک جــن
روحانی اینجا نیز نظیر ھمـکـارش  
ــل کــرده و   ــژاد عــم احــمــدی ن

 .توجیھات وی را آورده است 
بی انضباطی "موضوع *

 عامل تورم" مالی دولت
موضوع بی انضباطی مـالـی  
دولت و بدھی ھـای کـالنـش بـه  
بانک ھا ھم در ایـن گـزارش بـه  
عـنـوان عــامـل تـورم اعـالم شــده  

جالب است دولت خودش از  .  است 
ـرای بـانـدھـای   بانک مـرکـزی ب
خودش و مافیای اقتصـادی کـه  
کل اقتصاد، تولید و توزیـع را در  
دست دارند، وام گرفته، اینھا پـول  

ـنـد   ھارا خورده اند و االن مـیـگـوی
ــت مــالــی   ــودن وضــعــی ــاف نــب شـف

آیـا ایـن  .  عامل تورم مـی بـاشـد 
بدھی ھا نقشی در ایجاد اشتغـال،  
ـرداخـت   ـیـمـه و درمـان، پ تامین ب
دستمزدھای کارگران داشته انـد؟  

این بدھی ھـا  .  جواب منفی است 
ــردن   ــرای حــل ک ــه اول ب ــل در وھ
مشکلی از دھھـا مشـکـل مـردم  

این پـولـھـا و بـدھـی  .  نبوده است 
ھای دولت فقط وفقط صـرف رد  
و بدل کردن ھزاران میلیارد تومـان  
ــن بـانـدھــای رنـگـارنــگ   ـی پـول ب
ــتــی   حــکــومــت و دزدان حــکــوم
شاغل در ھرم مافیای قـدرتـمـنـد  

در وھــلــه دوم  .  رژیــم شــده اســت 
ـر ادعـای   ـنـاب دھھا میلیارد دالر ب
ـفـت در قـالـب طـرح ھـای   وزیر ن
ـــت و گـــاز و   ـف ــ ـــت ن ـــع ـن صــ
ـروژه ھـای پـارس   ـیـش پ معروفترن

ـنـه شـده   جنوبی و عسـلـویـه ھـزی
رقم این سـرمـایـه گـذاریـھـا  .  است 
.  میلیارد دالر اعالم شده اسـت ٤٧ 

ـفـت   در یک برآوردی که وزارت ن
ـقـل از زنـگـنـه   دولت روحانی به ن
ــش اعــالم کــرده اســت،   ـت ـر نــف وزی
نزدیک به یک سوم پروژه ھا بـه  

ــده اســت  ــی ــجــه رس ــی ــاح  .  نــت ــت ــت اف
فازھای گازی پارس جـنـوبـی و  
عسلویه که از شعارھای احمـدی  

 فـاز از  ٣ نژاد بوده اسـت، فـقـط  
 فاز تولیـدی در حـال حـاضـر  ٢١ 

ــد  ـن ــی کــ ــار م ـــدھـــای  .  ک ــان ب
حکومتی درپاسـخ بـه ایـن سـوال  
که این پولھای به کجا رفـتـه و  
چـرا طـرح ھـا راه انـدازی نشــده  
ـر   است، در افشاگریھای ھایشان ب
علیه ھمدیگر در جریان انتـخـابـات  
گفتند که این پـولـھـا بـخـشـا در  

. جاھای دیگری ھزینه شده اسـت 
بخشی از این پولھا به بھانه خریـد  
ـر   تکنولوژی و دسـتـگـاھـھـای زی
ساختی مورد استفاده در صـنـعـت  
ـر   حفاری از کشور خارج شده و ب

ـیـل  .  نگشته اسـت  بـخـشـی بـه دل
. تحریھای مالی بلوکه شده اسـت 

جالب است پـولـی کـه در دسـت  
الزم  !.  حکومت است بلـوکـه شـده 

به توضـیـح اسـت کـه بـانـدھـای  
ـر   رژیم برای پـوشـش گـذاشـتـن ب
روی دزدیـھـایشـان درایـن عـرصـه  
ـبـت شـرکـت   اقدام به تاسیس و ث
ــف در کشــورھــای   ھــای مــخــتــل
عربی کرده و با وام ھای گرفـتـه  
شده مشغـول تـجـارت در عـرصـه  
ـر دیـگـر، یـعـنـی واردات   سودآورت

بـه  .  کاالھای اسـاسـی شـده انـد 
ـم،   اعتراف برخی مدیران نفتی رژی
ـــانـــدھـــای   ـــعـــاد دزدیـــھـــای ب اب

نتیجـه  .  حکومتی سرسام آور است 
میگریم سـرمـایـه گـذاری مـورد  
ادعــای دولــت احــمــدی نــژاد و  
دولت فـعـلـی روحـانـی در پـارس  
جنوبی و عسلویه یک سازمان و  
شبکه بـزرگ دزدان حـکـومـتـی  
بوده است که میلیاردھا دالر پـول  
ــد و خــبــری از   ــاالکشــیـده ان را ب
ایجاد اشتغال و افتتاح پروژ ھـای  
ــی در کــار   ــوب ــارس جــن گـازی پ

ــســت  ــدھــای  .  نــی ــان ــه ب ــت ــه گــف ب
ــجــااز   ــھــای ایــن ــســی دزدی مــجــل
بزگترین دزدیھای نفتی و گـازی  
در طـول حـیـات حـکـومـت مــی  

 .باشد 
ـنـجـا بـایـد بـه   ـرایـن ای عالوه ب
ـــا   ـــای صـــدھ ـــھ مـــوضـــوع وام
میلیاردی احمدی نـژاد بـه دار و  
ـیـت رھـبــری   دسـتـه ھـایـش، از ب
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گرفته تا کـل ھـرم قـدرت اشـاره  
ـر  .  کرد  وام ھایی که بعدھا در اث

ــگــر   ــدھــای دی افشـاگــریـھــای بـان
خارج کـردن شـبـانـه  " حکومت به  

ــکــھــا   ــان ــد  "  پـول از ب ــان ــوســط ب ت
ــژاد مــعــروف شــد و   احــمــدی ن
بھمنی رئیس بانک مـرکـزی از  
آن دفاع کرده و اعـالم کـرد کـه  

به توصیه مقامـات بـاالی نـظـام  " 
  ٣ دزدی  ."  این کـار انـجـام شـده 

ــیــاردتــومــانــی، دزدی   ــل ــی ھــزار م
 میلیارد تـومـانـی مـعـروف  ٣٧٠٠ 

ـروشـیـمـی " به دزدی   ـت ،  " سـلـطـان پ
 میلیارد دالری بـابـک  ١٢ دزدی  

ـیـارد  ٣  تا  ٢ زنجانی، دزدی   ـل  مـی
ایرویی سعید مرتضوی و بـابـک  
زنجانی و تامین اجتـمـاعـی، گـم  
شدن میلیاردھا دالر پـول حـاصـل  

ـفـت و  فـقـط  ...  از درآمد فروش ن
نمونه ھایی می باشند که علنی  

ـم  .  شده اند  بنابراین نتیجه مـیـگـری
ـنـگـی، یـعـنـی پـول در   ـقـدی که ن
ـم   چرخش دزدان و مافـیـای عـظـی
ـتـه گـزارش   ـم، بـه گـف مالی رژی
ـر شـده اسـت  ـراب . روحانی چندین ب

ـیـد و   این حجم از نقدینگی در تول
مصرف، ایـجـاد اشـتـغـال، بـھـبـود  
وضعیت معیشت ، بیمه بیکـاری،  

صرف نشده  و قرار ھـم  ... درمان و 
ـنـه بشـود  ـنـجـا ھـا ھـزی . نبـوده ای

صرف دزدیھا و لفت و لیس ھـای  
این  .  باندھای حکومتی شده است 

ـنـگـی در دسـت ایـن   ـقـدی حجـم ن
مافیایی که در تـمـام تـارو پـود  
اقتصاد مملکت چنگ انـداخـتـه  
است، اتفاقا تورم را مدیریت کـرده  
و سـودھـای افسـانـه ای بـدسـت  

ــجــاســت کــه ایــن  . آورده اســت  ــن ای
مافیـای مـالـی بـاایـن حـجـم از  
نقدینگی کـه در دسـت دارد بـا  
ــمــتــھــا اقــالم   افــزایــش مــدام قــی
ــورد   ــای م خــوراکــی و کــاالھ
ـیـن   مصرف مردم، گرانـی ھـای ب

ـر گـرده  ١٠٠  تا  ٤٥   درصدی را ب
مافیـای  .  مردم تحمیل کرده است 

ـنـگـی و   حکومت بااین حجم نقـدی
پولی که در دسـت دارد مشـغـول  
ــجــارت و واردات شــده اســت  . ت

ــدھـا و   ــکـه عـظــیـمــی از بـان شـب
ــی در ایــن   ــھــای حــکــومــت ارگــان
عرصه سـودآور سـرمـایـه گـذاری  
کرده و با به کنترل گرفـتـن بـازار  
ــورم   ــا و ت ــی ھ مصــرف، گــران

ــت کــرده و ســودھــای   رامــدیــری
ـنـد  . افسانه ای به جـیـب مـی زن

دولت روحانی ھم ھمین کار مـی  
 . کند 
 

بدھی ھای " موضوع
 "دولت 

مورد آخری کـه روحـانـی از  
آن به عنوان عامل تورم یـاد مـی  
کند، مـوضـوع بـدھـی دولـت بـه  
ــازنشـسـتـگـی و   صـنـدوق ھـای ب
تامین اجتماعی  می بـاشـد کـه  

  ٦٠ به گفته این گزارش  بیش از  
ـیـارد تـومـان بـه ھـمـراه   ـل ھزار مـی
تعھدات دولت بابت طرحھای نیمه  

ــغ حــدود   ــل ــب  ھــزار  ٣٠٠ تــمــام م
گـویـا  .  میلیارد تومان می بـاشـد 

ـقـش داشـتـه   این دورقم  در تـورم ن
پول بازنشستگان را مـاھـھـا  .  است 

تـامـیـن اجـتـمـاعـی و  .  نداده انـد 
ـتـه   صندوق ھای بازنشستگی گـف
اند که دولت سھمش رابه اینجاھـا  
ـیـجـه بـا   پرداخت نکرده است در نت
. بحران پرداخت روبرو مـی بـاشـنـد 

عدم پرداخت حقو قھـای مـاھـانـه  
ـیــری در   ــاث بـازنشــســتـگــان چـه ت
باالرفتـن تـورم دارد؟ واقـعـا کـه  
ـرو مـی   اینھا بـی شـرم و بـی آب

دولت وباندھای حکومتـی  .  باشند 
ھمین پولھا را برده و در جـاھـای  
ــورس و ســھــام   ــازار ب دیـگــر در ب
سرمایه گذاری کرده و سـودھـای  
ـرشـان آمـده و االن ھـم   کالن گـی
میگویند ایـن امـر مـوجـب تـورم  

ـرداخــت  .  شـده اســت  ــولـی کـه پ پ
نشده، قدرت خـریـدی کـه ایـجـاد  
نشده چگونه می تـوانـد تـورم را  
باالببرد؟ موضوع تـعـھـدات دولـت  
ـلـغ   بابت طرحھای نیمـه تـمـام مـب

ـیـارد تـومـان  ٣٠٠ حدود   ـل  ھزار می
دولت وباندھایش این پول را  .  است 

در طرح ھایـی سـرمـایـه گـذاری  
کرده اند کـه  نـه فـقـط ایـجـاد  
ـلـکـه اشـتـغــال   اشـتـغـال نـکـرده، ب

دولـت  .  موجود را از بین برده است 
ـیـمـه  ٩ احمدی نژاد   ـروژه ن  ھزار پ

مـیـزان  .  تمام به جا گذاشته اسـت 
ـرار بـود   اشتغال در این پروژه ھـا ق

ـیـونـی بـاشـد  ـل ـنـھـا پـول را  .  می ای
خورده اند، دستمزدھای کـارگـران  
را نداده اند، اعالم ورشکـسـتـگـی  
کرده و مـاشـیـن آالت و وسـایـل  
تولید را فـروخـتـه و کـارگـران را  

اخراج کرده و با سـرمـایـه بـدسـت  
آمده وارد بازرا بـورس و خـریـد و  

عـرصـه ای  .  فروش سھام شده اند 
ــدازی   کــه ســودآور تــر از راه ان
طرحھای اشتغالزایی برایشان بـوده  

حاال جناب روحانی مدعـی  .  است 
ـــن    ھـــزار  ٣٠٠ اســـت کـــه ای

میلیاردتومان تورم را تـا حـدودی  
 . باال برده است 

 
راه حل روحانی 

 چیست؟
ــاره راه حــل   ــی در ب  روحــان
ـر   ـبـانـگـی مشکالت اقتصادی گـری

 :دولتش گفته است 
ما برای کـاھـش تـورم، راه  " 

حل اصولی یعنـی کـاھـش رشـد  
ـیـانـھـای   ـن ـقـویـت ب نقدینگـی و ت
ـــال   ـب ــ ـــدی کشـــور را دن ـی ــ تـــول

ــیــم   مــی  ــت را در  . کــن ــش دول نــق
ــه   ــحــصــاری و شــب بــازارھــای ان
انحصاری، شکستن انحصـارات و  
گشودن فضای رقابتی و قـاعـده  
ـتـی   ـر رقـاب گذاری در شرایط غـی

ــم  ــی ــرای حــل مشــکــل  . مــی دان ب
ـبـال تـکـرار طـرح   بیکاری، بـه دن
ـنـد   ھای نا موفق مـقـطـعـی، مـان
ــای   ــگــاه ھ ــه بــن اعــطــای وام ب

نخواھیم بـود  ) بدون بازده (زودبازده  
و حل این مساله را در چـارچـوب  
ـتـصـاد کـالن و   شرایط مساعد اق

ای اقتصاد در    رفع مشکالت پایه 
ـیـب   ـق تولید و سرمایه گـذاری تـع

 ".می کنیم 
ـتـصـادی روحـانـی   گـزارش اق
ــت   ــی ــرای تــوجــیــه وضــع تــالش ب
ــنـه ســازی بــرای   مـوجـود و زمـی
ادامــه ســیــاســتــھــای تــاکــنــونــی  
ــلــی مــی بــاشــد  ــب ــھــای ق ــت . دول

ـر، بـاال  ٨ بیکاری باالی    میلون نف
بردن قیمتھای کاالھـای اسـاسـی  
ـریـت تـورم   و مورد نیاز مردم، مـدی
ـبـع   و گرانی به عـنـوان یـک مـن
ـرای حـکـومــت،   سـرشـار درآمـد ب

.. پائین نگه داشتن دسـتـمـزدھـا و 
بخش ھای اصلی سیـاسـت ھـای  
ــی اعــالم شــده   ــصـادی روحـان ـت اق

ــه بــه  .  اســت  ــل ــھــای حــم ــت ــاس ــی س
معـیـشـت کـارگـران و مـردم، در  
" کنار این وضعـیـت، دعـوت بـه  

ھمراه با وعده لغـو  "  انتظارو تحمل  
ـتـصـادی   تحریمھـا و گشـایـش اق
ـری   بعداز توافقات ژنو، جھت گـی

. اصلی دولت روحانی مـی بـاشـد 
ــی   ــل راه حــل روحــانــی یــک ک
گویی تمام عیار برای تـوجـیـه و  
ادامه وضعیـت فـعـلـی در قـالـب  
ـنـدی جـدیـد مـی بـاشـد  . فرمولب
" گزارش روحـانـی مـدعـی اسـت 

ــکــاری  را در   حـل مــعــضــل بــی
چارچوب شرایط مساعد اقتـصـاد  

ای    کالن و رفـع مشـکـالت پـایـه 
ــد و ســرمــایــه   ــولــی ــصــاد در ت اقــت

ـیـد  ".  گذاری تعقیب می کند  تـول
و سرمایه گـذاری مـورد ادعـای  
این گزارش، بـا در نـظـر داشـتـن  
ــصــاد رژیــم،   ــت ــیــت کــل اق وضــع
ـتـصـادی و   گرایش و سـیـاسـت اق
اولویت بندی فعلی اش، وضعیـت  
زیر ساخت ھای پایه ای صـنـعـت  
ـتـھـایـش    ـی ـیـد، تـوان و ظـرف و تـول

ـیـسـت  مـوانـع ایـن امـر  .  شدنـی ن
ــھــا و جــھــت   ــاســت ــی اســاســا در س
ــل   ــادی ک ــص ــای اقــت ــھ ــری گــی
. جمـھـوری اسـالمـی ریشـه دارد 

ــی   ــصــادی کــه رشــد مــنــف اقــت
 درصــدی دارد،  ٥ نــزدیــک بــه  

ـر صـعـودی   رکود اقتصادیش سـی
دارد، دولت خـود عـامـل تشـدیـد  
کننده این وضـعـیـت مـی بـاشـد،  
انتظار ھر گونه گشایشـی حـتـی  

در  .  در کوتاه مدت را نباید داشت 
ـنـاقـض ھـای   کنار این وضعیت ت
بنیادی خود جـمـھـوری اسـالمـی  
ــو   ــی ــرنــات ــت ــتــن افــق و آل در نــداش
ــع   ــم ــبــر در ج ــصــادی مــعــت اقــت
اقتصادھای کاپیتالیسـتـی عصـر  

الـگـوی  " حاضر، به عبارتی عـدم  
، بـاعـث و بـانـی  " رشد و توسعه  

ـتـصـادی   ـتـگـی ھـای اق این آشـف
ــاشـد  اقــتـصــاد  .  حـکـومــت مــی ب

سرمایه داری نوع اسـالمـی بـعـد  
ــه   ــوانســتـه ب ـت ازسـه دھـه ھــنـوز ن
ابتدایی ترین معضالت حـکـومـت  
ــه داران پــاســخ   ــرمــای اســالمــی س

ــط دو کـار را  .  بـدھـد  ایــنـھــا فـق
اول تحمـیـل  . ھمزمان پیش برده اند 

ــکــاری و   فــالکــت، فــقــر و بــی
ـر خـط   دستمزدھای سه برابری زی
ــا،   ــھ ــن دزدی فــقــر و دوم تضــمــی
ــف   ــل ــت ــدھــای مــخ ــان ــھــای ب ــت ران
حکومت، سھم خـواھـی شـان در  
ـروت و دارایـی   عارت و چپاوول ث
. ھای جامعه به ھر شکل ممکـن 

ـرار اسـت پـایـه   این دو قلم کـار ق
ھای نظام را در کنار ھزینه ھای  

دم و دستگاه سـرکـوب، از خـطـر  
تعرض کارگران و مـردم در امـان  

ــی  .  نــگــه دارد  ــز حــت ھــمــه چــی
اقتصاد ھم باید در خـدمـت نـظـم  

در کنار ایـن ھـا بـایـد بـه  .  باشد 
ـم اسـد   کمک ھای دولت به رژی
و حزب الله، ھزینه ھای نـظـامـی  

 .ودھھا مورد دیگر را ذکر کرد 
ـر    اقتصاد دولت روحانی نـظـی
ــژاد یــک   ھـمــکــارش احــمــدی ن
اولویت  اساسی دارد و آن حـفـظ  

ــت روحــانـی ھــم  .  نـظــام اســت  دول
ــد  ــی کــن ــه م ــزیــن ــا ھ ــج . ایــن

مھاربیکاری، کنترل تورم و ایجاد  
اشتغال با این سیـاسـتـھـای اعـالم  
. شده نه عملی است و نه ممـکـن 

خود جمھوری اسـالمـی و دولـت  
روحانی مانع اصـلـی و بـازدارنـده  
ھر گونه بھبود در وضـعـیـت کـار  
وزندگی و مـعـیـشـت مـردم مـی  

ـقـالھـای ایـن  .  باشند  تالشھـا و ت
دولت با وعـده ھـای سـرخـرمـنـی  
اش، تالشی برای توجیه وضعـیـت  
ـرای   وخیم اقتصاد و بـھـانـه ای ب
ـرده بـه   سازماندھی تـعـرض گسـت

 . کارگران و مردم می باشد 
ـر ایـن   کارگران و مردم در براب
ــت   ــای دول ــا و ادعــاھ وعــده ھ
ـبـش قـدرتـمـنـد   روحانی بـایـد جـن
ــه   ـرای ب ـراض و مـبـارزه را ب اعـت
ــدان   ــه مــی ــت ب ــدن دول ــب ران ــق ع

تحمیل فقرو دستمـزدھـای  . بیاورند 
ـر،   ــ ـق ـر خـــط فــ ـرابــ ــ ـــدیـــن ب ـن چــ
ـریـت   بیکارسازیھای گسترده، مـدی
گرانی به عنوان منبـع سـرشـار و  
پر درآمد برای  دولـت، سـیـاسـت  

امید بـھـبـود  .  این دولت می باشد 
و گشایشی در زندگـی مـردم بـا  
وعده ھایی کـه روحـانـی داده و  

ـرای  .  میدھد، بیھوده مـی بـاشـد  ب
ــت   ــن وضــعــی ــه ای ــان دادن ب ــای پ
کارگران و مردم باید دولـت دزدان  
و قاتالن اسالمی سرمایه داران را  

ــد  ــن ــر بــکــش راه دیــگــری  .  بــه زی
 .نیست 
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 اعتراضات 
 

اعتصاب کارگران شرکتھای پتروشیمی 
بسباران و خوارزمی با خواست افزایش 

 مزد
ـران  ـروشـیـمـی  :  اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای ـت کـارگـران پ

خوارزمی از صبح دیروز با خواست افزایـش مـزد دسـت بـه  
اعتصاب زده اند و صبح امروز کارگران پتروشیمی بسـبـاران  

 .نیز به این اعتصاب پیوستند 
ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـروز   کارگران پتروشیمی خـوارزمـی در حـالـی از صـبـح دی
ـنـدر   ـروشـیـمـی ب دست به اعتصاب زده اند که مدیرعامل پت

 مھر ماه بدنبال اعتصـاب ایـن کـارگـران و  ٢٩ امام در روز  
ھمچنین کارگران پتروشیمی فراورش دستور العمل افـزایـش  

 درصدی مزد آنان را امضا کرده بود امـا از آنـجـا کـه  ٣٢ 
این دستور العمل تحقق پیدا نکرده است کارگران پتروشیمـی  
خوارزمی از صبح دیروز دست به اعتصاب زدند و کـارگـران  
پتروشیمی بسباران نیز که قبـال بـا خـواسـت افـزایـش مـزد  
اعتصاب جداگانه ای را کرده بودند و تـوجـه چـنـدانـی بـه  
خواست آنان برای افزایش حداقل مزد نشده بود به اعتـصـاب  
ـنـد و از صـبـح امـروز   کارگران پتروشیمی خوارزمی پیوست

 .دست از کار کشیدند 
ـروشـیـمـی ھـای خـوارزمـی و   ـت بنا بر اظھار کارگران پ

 درصدی دستمزد شان کـه  ٣٢ بسباران، آنان دیگر با افزایش  
ـرار   ـنـدر امـام ق ـروشـیـمـی ب قبال مورد توافق مدیر عامل پت
ـری   ـراب گرفته بود موافق نیستند و خواھان افزایش چندیـن ب

 .دستمزدھایشان می باشند 
بنا بر آخرین خبرھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ـروشـیـمـی در مـجـتـمـع   ـت ایران، اعتصاب این دو شـرکـت پ
ـیـن   پتروشیمی بندر امـام ھـمـچـنـان ادامـه دارد و مسـئـول
پتروشیمی بندر امام تاکنون عکـس الـعـمـلـی بـه آن نشـان  

 .نداده اند 
 ١٣٩٢  آذر ماه   ١١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 اعتصاب کارگران پیمانی قطار شھری اھواز       

ـر از کـارگـران قـطـار شـھـری اھـواز کـه در  ٣٠٠  ـف  ن
ـقـل »ھای    بخش  از روز سـه   «حـفـاری تـونـل »و   «حمل و ن
  ٥ در اعتراض بـه عـدم دریـافـت  )   آذر ٩ (تا  )  آذر ٥ (شنبه  

ماه حقوق خود دست از کار کشـیـده و خـواسـتـار دریـافـت  
ـروژه   حقوق معوقه خود از پیمانکـار مـجـری احـداث ایـن پ

ـراض .  ھستند ) شرکت کیسون (  ـر  :   حاشیه ھـای اعـت مـدی
ـراض   ـیـد وقـوع اعـت عامل قطار شھری اھواز نیز ضمـن تـای
ـرداخـت   ـیـل پ توسط کارگران شرکت پیمانکاری کیسون، دل
ـیـمـانـی را ابـالغ نشـدن   نشدن معوقات حقوقی کـارگـران پ

و در حـال  .  اعتبارات مالی پروژه قطار شھری اھواز دانست 
ـروژه  ھـای قـطـار شـھـری در کشـور    حاضر ھیچ یک از پ

 .اند   تامین اعتبار نشده 
 

 شھرستان ری  «پارس قو»تجمع کارگران 
در   «پـارس قـو »کارگران کارخانه روغن نبـاتـی  :  آذر ٩ 

ـریـت    اعتراض به سیاست  ھایی که به تازگی از سـوی مـدی
ھـا    جدید این مجموعه برای محاسبه حـقـوق و مـزایـای آن 
در  .  اتخاذ شده است، در محوطه کـارخـانـه تـجـمـع کـردنـد 

ـریـت جـدیـد ایـن   ـرار مـدی ـق مدت ھفت مـاھـی کـه از اسـت
ـرداخـت    مجموعه تولیدی می  گذرد، در نحوه مـحـاسـبـه و پ

کـاھـش  .  حقوق ماھیانه کارگران تغییراتی ایجاد شده اسـت 
وری، عـدم    ناگھانی حقوق اضـافـه کـاری و پـاداش بـھـره 

ـنـد حـق   بازبینی و افزایش نیافتن برخی مزایای قانونی مـان
ناھار و ایاب و ذھاب و پرداخت مطالبات ماھیانه کـارگـران  

ـرار  ١٥  تا  ١٠ با   ـق  روز تاخیر از تغییراتی اسـت کـه بـا اسـت
ـیـدی روی داده اسـت  در  .  مدیریت جدید در ایـن واحـد تـول

 .  نفر قو مشغول به کارند ٣٠٠ کارخانه روغن نباتی  
 

کارگر ٨٠٠اعتصاب و تجمع اعتراضی 
 شرکت اسفالت طوس

ــالــت طــوس مــعــدن  ٨٠٠ :  آذر ٧  ــف ــرکــت آس ــر ش کــارگ
در اردکان  برای واقعی شدن حق بیمه ،اجـرای   «چادرملو »

ــــه  ـق ـــ ـب ـــ ـرح ط ـــ ــــت    ط ــــازگش ــــل وب ــــاغ ــــدی مش ـن ـــ ب
)  آذرمـاه ٥ ( بکارھمکاراخراجیشان،بعد از ظھر روز سه شنبه  

ـراضـی کـردنـد  شـورای تـامـیـن  .  اقدام به برپایی تجمع اعـت
شھرستان اردکان روز شنبه،برای بررسی مطالبات کـارگـران  
شرکت آسفالت طوس از پیـمـانـکـاران مـعـدن سـنـگ آھـن  

 کـارگـری کـه  ١٤٠٠ .  چادرملو،تشکیل جلسه خواھد داد 
ـیـمـانـکـاری در مـعـدن   به واسطه استخدام در این شرکـت پ

ـنـد   چادرملو کار می  . کنند منتظر نتیجه این جـلـسـه ھسـت
ـراض بـه دسـتـمـزدھـای  :  اطالعات بیشتر  کارگـران در اعـت

ـیـش از   ناعادالنه و ھمچنین اخراج یـکـی ازھـمـکـارنشـان ب
پـس از  .  یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کـردنـد 

حضـور کـارفـرمـا در جـمـع کـارگـران مـتـحـصـن و طـرح  
ھایی برای حل مشکالت کارگران، این اعتـراض  بـه    وعده 

ـبـه  .  طور موقت خاتمه یافت    ٩ ( و قرار شده است تا روز شن
ـیـن  )  آذرماه  به مشکالت کارگران رسیدگی شود و ھـمـچـن

ـفـی   ـت بنا به خواست کارگران، اخراج دو نفر از کارگـران مـن
ـیـمـانـکـاری  ٢٠ از  .  شود  ـیـت شـرکـت پ  سال قبل که فـعـال

 ھـزار کـارگـر در مـجـتـمـع صـنـعـتـی  ٢ آسفالت طوس با  
چادرملو آغاز شده است رعایـت نشـدن حـقـوق کـار مـورد  
ـیـمـانـکـاران تـوجـھـی بـه   اعتراض کارگران بوده است اما پ

ـیـمـانـی مـعـادن  .  کـردنـد   خواست کارگران نمـی  کـارگـران پ
 روز از مـاه را بـه طـور مـداوم  ٢٤ سنگ آھن چادرملـو  

ـنـد   فعالیت مـی  ـر کـارگـران از  . کـن ـیـشـت بـا وجـود آنـکـه ب
انـد،    ھا و حتی استانھای دیگر به این مـعـدن آمـده   شھرستان 

مسـوول  .   شان سـاخـتـه شـده اسـت   خوابگاه نامناسبی برای 
حراست فرمانداری اردکان در گفتگو با خبرگزاری رسـمـی  

ـر  »:  دولت، درباره دالیل اعتراض کارگران گفته است  ـف سه ن
شـدنـد    نظمـی مـی   که در این کارخانه باعث اغتشاش و بی 

به صورت قانونی و با توافق اداره کار اخراج شـده بـودنـد و  
ھـا خـواسـتـار    دلیل اعتراض کارگران نیـز ھـمـیـن بـود و آن 

  .«.بازگشت افراد اخراجی بودند 
 
 

 نا امنی محیط کار 
 

کارگرومصدومیت یک ٣مرگ : اردکان
 کارگر

در ریزش معدنی در روستـای سـاغـنـد از تـوابـع  :  آذ ٦  
 نفر از کارگران این مجموعه در ایـن  ٣ بخش خرانق اردکان  

 . حادثه جان خود را از دست دادند 
 

کارگر شرکت کشت و صنعت ١٦مصدومیت
 نیشکر کارون 

یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران شرکـت  : آذر ٥ 
کشت و صنعت نیشـکـر کـارون کـه در حـال بـازگـردانـدن  
ـرخـورد   ـیـسـان ب کارگران از محل کار بود بـا یـک وانـت ن

ـر و در    -در این تصادف کـه در جـاده دزفـول .  کرد  شـوشـت
ـنـان خـودرو    چغاپھن  نزدیکی روستای   رخ داد سـرنشـی

ـر بـا عـرض    -جاده دزفول .  مینی بوس مجروح شدند  شـوشـت
 .  کم از راھھای سانحه خیز استان خوزستان است 

 
شش برابر شدن :  چھارمحال وبختیاری

 مرگ ناشی از حوادث کار
 مدیرکل پزشکی قانونی چھارمحال وبختیـاری اعـالم  

مرگ ناشی از حوادث کار در این استان طی ھـفـت  :  کرد 
ماه سپری شده از سال جاری نسبت به مـدت مشـابـه سـال  

ـر  ١٢ در این مدت در استان  . گذشته شش برابر شده است  ـف  ن
ـر در    به علت حوادث کار فوت شده  اند که این مرگ و مـی

درگذشتگـان حـوادث  .  مدت مشابه پارسال دو نفر بوده است 
. انـد    نفر مرد و یک نفر زن بـوده ١١ ناشی از کار در استان  
ھـای حـوادث کـار اسـتـان در سـال    وی تعداد کـل فـوتـی 

ایـن رقـم در  :   نفر عنوان کرد و اظـھـار داشـت ٩ گذشته را  
فوت ناشی از حـوادث کـار بـه  .  نفر بوده است ١٣ ،  ٩٠ سال  

ـفـاق   مرگی که متعاقب صدمـات و یـا عـوارض یـک ات
غیرمنتظره و پیش بینی نشده در حین انجام وظیفه یـا کـار  

مصدومـان حـوادث  .  شود   آید، اطالق می   برای فرد پیش می 
  ١٨٦ کار که امسال به پزشکی قانونی مراجعه کردند نیـز  

اند که این تعداد نیز نسبـت بـه مـدت مشـابـه سـال    نفر بوده 
ایـن گـزارش  .   درصـد افـزایـش داشـتـه اسـت ١٤/١١ قبل  

ـر در  ٥٠٤ ھزار و  ٢٣ حاکیست، از ابتدای امسال تاکنون   ـف  ن
استان برای دریافت خدمات به پزشکـی قـانـونـی مـراجـعـه  

 .کردند 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

ماه حق بیمه ٦ماه حقوق و٣عدم پرداخت 
 کارکنان شھرداری عنبرآباد 

ــرآبــاد، نــعــمــت :  آذر ٩   ــب ــن ــیــن   فــارس از ع ــه حس ــل زاده    ال
ـرنـگـاران   شھردارعنبرآباد، پیش از ظھـر امـروز در جـمـع خـب

حدود سه ماه حقوق کـارمـنـدان و شـش مـاه  :  اظھار داشت 
ـرداخـت نشـده اسـت کـه   بیمه کارکنان شھرداری عنبرآباد پ

 میلیارد ریال معوقه کارکنان ایـن شـھـرداری  ٥ جمعا حدود  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .است 
  

 ماھه در پرداخت حقوق ٥ تا ٣تأخیر 
 کارگران رنگین نخ سمنان

 نفر از کـارگـران رسـمـی  ٥٠ تعویق سه ماه حقوق  : آذر ٥ 
ـراردادی کـارخـانـه  ٢٥  ماه از حقـوق  ٥ و تعویق    کـارگـر ق

 ایـن کـارخـانـه در حـال    تعداد کـارگـران .  رنگین نخ سمنان 
 نفر است و این کارگران عالوه بر حقوق، سنـوات،  ٧٥ حاضر  

را نیز از کارفرما طلـب  )  ٩١ (عیدی و پاداش سال گذشته  
ـیـمـه  .  دارند  ـرداخـت ب مشکل دیگر این کارگران تعویق در پ
با وجود اینکه کارفرما از حقوق ماھیانـه کـارگـران  .  است  

کسـر کـرده  )   درصـد ٧ ( مبلغی را به عنوان سھم کـارگـر  
است اما به صورت مداوم آن را به تامین اجـتـمـاعـی واریـز  

ـیـمـه  ای کـرده    نکرده است و کارگران را دچار مشـکـالت ب
ـرا  ١٤ درھمین رابطه، .  است   کارگر ایـن کـارخـانـه کـه اخـی

ـیـدا   امکان بازنشستگی با مشاغـل سـخـت وزیـان آور را پ
ای و مـمـانـعـت کـارفـرمـا در    اند به دلیل فواصل بیمه   کرده 

 درصـدی خـود امـکـان بـازنشـسـتـگـی را  ٤ پرداخت سھم  
 .ندارند 
 

 كارگران
 

 مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده
ـــع   ـــجـــم ـــون ت ـرام ــ ـی ــ  پ
کارگری سـوم آذر مـاه در  
محل وزارت کار و ضـرورت  
ـراضـات   سراسری شـدن اعـت

در  :  سایت اتـحـاد !  کارگری 
ــگ   ــاھــن ــم ــه ھ ــام ــی ن پ
کنندگان طومار چھل ھـزار  
نفری کارگران به وزیر کـار  

و عدم پاسخ عـمـلـی و مـنـاسـب وزارت کـار بـه آن، ایـن  
کارگران سوم آذر ماه جاری ھمراه با کارگرانی از کارخانـه  
ھا و مراکز مختلف کارگری در تھران دست به تـجـمـع در  
محل وزارت کار زدند، اما در ھـمـان لـحـظـات اول شـکـل  
ـرار داد و   گیری این تجمع پلیس امینت آنرا مورد ھـجـوم ق
در نتیجه این وضعیت، این تجمـع آنـچـنـان کـه مـی بـایـد  
نتوانست شکل بگیرد اما صف اول  کارگرانی کـه مـوفـق  
ـنـد بـا   به ورود به محوطه وزارت کـار شـده بـودنـد تـوانسـت
ـرا بـا   ایستادگی قاطعانه خود به تجمعشان ادامه دھند و آن

در این رابـطـه و در  .  سخنرانی و قرائت قطعنامه پایان دھند 
ـر   رابطه با شیوه برخورد دولت با اعتراضات کـارگـری، جـعـف
ـران و   عظیم زاده عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگـران ای
از ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی بـه سـایـت اتـحـاد  

ـیـش  :  اظھار داشت  ـتـه پ ما این تجـمـع را از حـدود دو ھـف
ـتـھـای بسـیـاری کـه   تدارک دیده بودیم و علیرغم محدودی
ـرگـزار   برای تجمعات کارگری، بویژه از نـوعـی کـه مـا ب
می کنیم وجود دارد کارگران شاغل و بازنشسته زیادی از  
ـرای شـرکـت در آن اعـالم   کارخانه ھای مختلف تـھـران ب

ـتـدریـج در  ١٠ آمادگی کرده بودند و  تا سـاعـت    صـبـح ب
ـروھـای   ـی اطراف وزارت کار جمع شده بوند اما از آنجا که ن

 صبح در آنجـا حضـور  ٨ پلیس امنیت پیشاپیش و از ساعت  

پیدا کرده بودند موفق شده بودند بسیاری از کارگران را از  
ـیـت   ـیـس امـن ـل محل دور کنند با اینھمه چنانچه با تھاجم پ
مواجه نمیشدیم در ھمان ساعت اول تـجـمـع حـدود سـیـصـد  

ـیـش  . کارگر به آن می پیوستند  چیزی که در این تجـمـع ب
ـرجسـتـه بـود ایـن بـود کـه   از ھر چیز دیگری به نظر من ب
ـیـت و   ـیـس امـن ـل علیرغم حضور نسبتا چشمگیر نیروھای پ
ممانعت آنھا از ورود صف اول کارگران به مـحـوطـه وزارت  
کار، آنان مصممانه به آنجا وارد شدند و مـحـکـم و اسـتـوار  
تجمع خود را آغاز و آنرا طبق برنامه با قرائت قطعـنـامـه بـه  

ـیـد  .  پایان رساندند  ـن ـی ـب ـر؟ ب ـیـشـت چرا سیصد کارگر و نـه ب
ـر پـائـی تـجـمـعـاتـی از نـوع   ھمانطور که ھمگان میدانند ب
ـم بـا حسـاسـیـت بـاالئـی از   ـی تجمعی که ما برگزار میکـن
سوی دولت و نیروھای امنیتی مواجه است بـطـوریـکـه مـا  
ـرای تـجـمـع   سال گذشته به صرف اینکه درخواست مجوز ب
ـم  ـم بـه وزرات اطـالعـات احضـار شـدی . کارگری داده بودی

ـرگـزاری ایـن نـوع تـجـمـعـات در   گذشته از این، ما برای ب
ـیـازی بـه مـجـوز نـدارد بـا   محل وزارت کار کـه حـتـی ن
ـم بـطـوریـکـه در   ـی محدودیتھای بسیار شدیدی مواجه ھسـت
صورت رسیدن خبر برگزاری این نـوع تـجـمـعـات بـه گـوش  
ـبـل از شـروع تـجـمـع در   نیروھای امنیتی، آنان  ساعاتی ق
. محل حاضر میشوند و اجازه شکل گیری به آنرا نمیـدھـنـد 

ـر   ـم بصـورت چشـم در چشـم، خـب به ھمین دلیل ما ناچاری
برگزاری تجمع را به ھمکارانمان بدھیم و خوب خود ھمـیـن،  
امکان ھر گونه اطالع رسانی نسبتا قابل قبولـی را از مـا  

ـم از طـریـق اس ام اس  . سلب میکند  ـی ما حتی قادر نیسـت
ـم چـنـانـچـه   ـی ـم چـرا کـه مـیـدان ـی اقدام به خبر رسانی کـن
نیروھای امنیتی خبر برگزاری تجمع را بشـنـونـد سـاعـتـھـا  
پیش از ما در محل حاضر میشوند و ھر کسی را کـه در  

ما نـمـونـه  .  محدوده تجمع حضور پیدا کند پراکنده میکنند 
ـیـز کـه تـالش   این برخورد را بارھا تجربه کرده ایم و اینبار ن
کردیم بر خالف دفعات قبل با جمعیت بیشتری تجمـع خـود  

به ھمین دلیـل و دالیـل  .  را برگزار کنیم بار دیگر آنرا دیدیم 
بسیار دیگری که از حوصله این گفتـگـو خـارج اسـت مـا  
ـم و   ـی ناچاریم برای اینکه بتوانیم اعتراض خود را اعالم کـن
موفق به بر پائی آن شویم بشـکـل مـحـدودی اقـدام بـه آن  

مگر شما کار غیر قانونی میکنید کـه مـجـبـوریـد  .  نمائیم 
ـیـد   در محدوده کوچکی نسبت به تجمعی که بر پا مـیـکـن
ـراض   اطالع رسانی کنید؟ مطلقا چنین نیست، بر پائی اعـت
کارگری در محوطه وزارت کار نیـازی بـه مـجـوز نـدارد،  
وزارت کار مسئول مستقیم و بالواسطـه مسـائـل کـارگـری  
ـراض خـود را بـه   است و خوب کارگر اگر شکایـت و اعـت

ـران بـگـونـه ای اسـت  .  آنجا نبرد کجا ببرد  اما شرایط در ای
که نیروھای امنیتی ھر آن کاری را که دلشان مـیـخـواھـد  

ـنـکـه   .  میکنند  روز سوم آذر که ما تجمع کردیم علیـرغـم ای
نیروھای انتظامی بطور کامال قابل توجھی در وزارت کـار  
ـبـودنـد   مستقر بودند با اینحال این نیروھا در آنروز کاره ای ن
و نیروھای پلیس امنیت اختیار آنجا را بدست گرفته بـودنـد  

ـیـد بـه  .  و ھر کاری که دلشان میخواست مـیـکـردنـد  ـت گـف
تجمعاتی از نوع تجمعی که شما برگزار میکنید حساسیـت  

ـیـن  .  باالئی وجود دارد، منظـورتـان چـیـسـت  ـفـاوتـی ب آیـا ت
ـراضـات کـارگـری   اعتراضی که شما میکنید با دیگر اعت

ببینید وقتی کارگران مـثـال  .  وجود دارد؟ بله ھمینطور است 
کارخانه ای مانند الستیک البرز یا صنایع فلزی اعتـراض  

ـنـد   شان را به مقابل وزارت کار یا ھر نھاد دیگری میکشـان
ـیـن   اغلب، شب قبل یا صبح ھمانروز تصمیم میگیرند و چـن
تصمیمی در زیر سقف یک کارخانه است و از طرف دیـگـر  
این اعتراضات بطور مشخصی حـول مسـائـل کـارگـران در  

خوب در چنین اعتراضاتـی  .  یک کارخانه صورت میگیرد 
از یک سو تصمیم گیری و اطـالع رسـانـی بسـیـار آسـان  
ـیـل   ـب است و از طرف دیگر از آنجا که حول مشکالتی از ق
ـیـز   عدم پرداخت دستمزد در یک کارخانه است، تحمل آن ن

ـم  .  برای دولت نسبتا راحت است  ـی اما کاری که ما مـیـکـن
دارای خصلتی فرا کارخانه ای است و ایـن پـاشـنـه آشـیـل  

ـراضـات  .  ھمه چیز در ایران است  ببینید تا آنجا که بـه اعـت
ـران   در یک کارخانه بر میگردد اعتراضات کارگری در ای

امـا  .  حتی بدرجه ای موفق تر از کشورھای اروپائی اسـت 
ـقـه   تا آنجا که به کشمکش کارگران ایران بمثابه یـک طـب
ـلـه طـور   اجتماعی در یک بعد سراسری بر مـیـگـردد مسـئ

طبقه حاکمه در ایران به خوبی مـیـدانـد کـه  . دیگری است 
ریشه تمامی بدبختی ھای کارگران، در یک کـارخـانـه و  
یا در تصمیمات یک کارفرما نیست بلکه فقر و فالکـتـی  
ـلـه   که امروز بر کارگران ایران تحمیل شده است یـک مسـئ
ـم سـازی در بـاره   ـری و تصـمـی ـم گـی ملی است و تصـمـی
سرنوشت کارگران توسط دولتھای مختلف و از بـاالی سـر  

ـرد  ـراردادھـای  .  آنان صورت مـیـگـی ـتـی شـدن ق مـثـال مـوق
 قانون کار است یا طـرح  ٧  ماده  ٢ کارگران ناشی از تبصره  

ـرخـی اسـتـانـھـا اجـرائـی   استاد شاگردی که ھم اکنون در ب
ـلـکـه   شده است طرحی است که نه توسط یک کارفرما، ب
ـلـه   توسط دولت طراحی و اجـرائـی شـده اسـت و یـا مسـئ
ـیـسـت کـه یـک   استقالل تشکلھای کـارگـری چـیـزی ن
کارفرما آنرا تصویب و اعمال کرده باشد و مھم تر از ھـمـه  
اینھا، مسئله حداقل مزد کارگران چیزی است کـه تـوسـط  
ـیـن اسـت اخـراج   دولت از بـاال اعـمـال مـیـشـود و ھـمـچـن
کارگران،  بیمه بیکاری، بازنشستگـی و دھـھـا و صـدھـا  

ـیـت  .  معضل کارگری دیـگـر  ـق ـر ایـن ھـر قـدم مـوف ـنـا ب ب
کارگران در ایران برای برخورداری از حـقـوق انسـانـی شـان  
چیزی نیست که توسط کارگران یـک کـارخـانـه بـدسـت  

ـنـد و بـه ھـمـیـن  .  آید  اینرا دولت و حکومت گران نیز میدان
ـنـه ای   دلیل با حساسیت باالتری با شکل گیری حتی زمی

ـم (کوچک   ـی ـرای حـرکـت  )  از قبیل کاری که ما میکن ب
این حساسیـت را نـه در  .  سراسری کارگران مقابله میکنند 

برخورد به تجمعات فرا کارخانه ای، بلکه بطور عریان تـری  
ـتـوان   ـیـز مـی ـقـل کـارگـری ن در رابطه با تشکـلـھـای مسـت
ـقـل کـارگـری   مشاھده کرد چرا که وجود تشکلھای مسـت
ـرضـات سـراسـری   ـری اعـت ـرای شـکـل گـی مواد الزم را ب

علت اصلی تمامی فشارھایی کـه  .  کارگران فراھم میکند 
ـیـل   ـیـز بـدل بر کارگران شرکت واحد و ھفت تپـه وارد شـد ن

آیـا در شـرایـط  .  اقدام این کارگران برای برپائی تشکل بود 
ـراض   ـروز اعـت عدم وجود تشـکـلـھـای کـارگـری امـکـان ب
ـبـل از پـاسـخ   سراسری کارگران وجود دارد؟ اجازه بدھـیـد ق
مشخص به این سوال شما بر این نکته تاکید بگذارم که تـا  
ــھـای اعـتــراضـی سـراســری   زمـانـی کـه در ایــران حــرکـت
کارگری کلید نخورد ھیچ تغییری ملموسی در وضـعـیـت  

میدانم اینکـار در شـرایـط  .  کارگران صورت نخواھد گرفت 
ـقـل کـارگـری یـک کـار   عدم  وجـود تشـکـلـھـای مسـت
ـری   ھرکولی است اما واقعیـت ایـن اسـت کـه شـکـل گـی
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تشکلھای مستقل کارگری، خود قبل از ھر چـیـز تـابـعـی  
ـراضـات مـحـلـی و سـراسـری   از رشد و سازمانیافتگی اعت

تشکل برای من کارگر یک آرمان نیسـت،  .  کارگران است 
تشکل بخشی از زندگی و حیات کارگر اسـت بـه ھـمـیـن  
ـرای   دلیل  با رشد و انکـشـاف تـالش و مـبـارزه کـارگـر ب
زندگی و بقا است که مقوله تشـکـل وارد شـرایـط کـار و  

به نظر من مقوله تشـکـل کـارگـری و  .  زیست اش میشود 
مبارزه سراسری دو پدیده کامال گـره خـورده بـه ھـمـدیـگـر  

ـیـن  .  ھستند  ـبـایـد اول از اینرو با ھمین امکانات انـدک مـی
ـراضـات کـارگـری   گامھا را به سمت سـراسـری شـدن اعـت

ـم  .  برداشت  کاری که ما حول طومار اعتراضی انـجـام دادی
ـم و در  . از این جنس است  ما توھمی به کاری که کرده ای

صدد ادامه آن ھستیم نداریم، اصال فکر نمیکنیم صـرفـا بـا  
طومار یا تجمعات کوچک میتوان وضعیت طبقه کـارگـر  
ـم بـدون ایـن   ـی در ایران را دگرگون کـرد امـا فـکـر مـیـکـن
ـتـوان   ـی ـیـز نـم ـر را ن ـنـدت ـل گامھای کوچک، گـامـھـای ب

ـرضـات  . برداشت  در عین حال که فکر میکنیم این نوع اعـت
ـرات خـود را مـیـگـذارد  . در سطح محدودی ھم که شده اث

ـرا   شرایط معیشتی حال حاضر کارگران و برخورد دولت با آن
ـبـار   چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر من وضـعـیـت فـالکـت
معیشتی کارگران در ایران چنان روشن و آشکار اسـت کـه  
چندان نیازی به توضیح ندارد اینرا ھم دولت مـیـدانـد و ھـم  

اما در این مـیـان تـا آنـجـا  .  کارگران و ھم افکار عمومی 
ـر رویـکـردی را   ـی ـی که به دولت روحانی بر میگردد ھیچ تغ
در رفتارھای وزارت کار نسبت به مسائـل حـاد کـارگـری  

ـرخـورد دولـت  . نمیتوان مشاھده کرد  تازه به نظر من شـیـوه ب
ـیـشـیـن تـا آنـجـا کـه بـه   روحانی نسبت به دولـت ھـای پ
اعتراضات و مطالبات کارگری بر میگردد بدتر و تـحـمـیـق  

ـر کـرسـی  .  آمیزتر نیز شده است  ـتـی ب ـر کـار وق مـثـال وزی
صدارت نشست اعالم کرد اسم کـارگـر را شـیـک سـازی  

آیا توھین آمیز تر از این وجود دارد که کسـی  . خواھد کرد 
ـنـد   بیاید و در روز روشن و چشم در چشـم ات، بـا تـو مـان

ـر کـار شـعـور  .  یک احمق رفتـار کـنـد  ـم وزی مـن نـمـیـدان
کارگران ایران را چه فرض کرده بود که ایـن بـحـث را بـه  

خوب اگـر نـداریـد بـه کـارگـر بـدھـیـد، اگـر  .  میان کشید 
میخواھید کارگر شرایط موجود را تحمل کـنـد، بـاشـد مـا  
حرفی نداریم اما بیائید در رسانه ھـای جـمـعـی و بـا دادن  
ـلـه را روی مـیـز   آزادی به کارگران برای حرف زدن، مسـئ

ـیـت در حـیـاط وزارت  . بگذارید  به جای فرستادن پلیس امن
کار به سراغ کارگران بیائید در جـمـع کـارگـران و آنـان را  
قانع کنید که نمیشود دستمزد را زیاد کرد، نمیشود اجـرای  

، بـه نـظـر مـن  ...  طرح استاد شاگردی را متوقف کـرد و 
حکومت گران از یک چیز بسیار غافل اند و آن این اسـت  
که تحمل وضعیت موجود برای کـارگـران، حـتـی اگـر از  
ـیـدا نـکـنـد   فردا ریالی قیمت کاالھای اسـاسـی افـزایـش پ

ـلـه ای  .  ناممکن است  ـتـی سـر مسـئ ببینید ھر انسـانـی وق
گرفتار میشود آنرا تا یک ماه، شش ماه، یکـسـال تـحـمـل  
میکند اما اگر قرار باشد آن گرفتاری بیش از اینـھـا تـداوم  
. پیدا کند طبیعی است که دست به کار دیـگـری مـیـزنـد 

برای ما کارگران نیز وضعیت به ھمیـن شـکـل اسـت، مـن  
نداری و فالکت را تا شش ماه، یکسال تحمل میکنـم امـا  
ـیـد را   در صورت تداوم به جائی میرسم که دیگر سیاه و سـف

این آن چیـزی  .  تشخیص نمیدھم و دست به ھر کاری میزنم 

ـیـسـت بـه   است که وزارت کار دولت روحانی مـتـوجـه آن ن
ـلـی   ھمین دلیل فکر میکند با دستگیری چھـار کـارگـر پ
اکریل اصفھان و یا بر ھم زدن تجـمـع کـارگـری در مـحـل  

 .وزارت کار میتواند کارگران را بر سر جایشان بنشاند 
 

دولت باید به خواست و مطالبات کارگران 
 احترام بگذارد

ـم  کـانـون  :  زاده   بھنام ابراھـی
 -مدافـعـان حـقـوق کـارگـر  

ھـای دولـت    ی وعده   چرا ھمه 
جدید به زحمتكـشـان خـاک  

خـــورد؟ ســـه مـــاه از    مـــی 
ــیــف   ــراســم تــحــل بــرگــزاری م

گذرد، سـه    رییس جمھور می 
ــدگـان بــرای گــذر از    مـاھــی كــه زمـان انــتـظــار رای  دھــن

ـرای کـارگـران  .  ھای اقتصادی بود   بحران  اما این سه مـاه ب
ـیـز داشـت   جنبه  ـتـظـار تصـحـیـح مصـوبـه .  ی دیگری ن ی    ان

ھای عمر دولـت دھـم در شـورای    دستمزد که در آخرین ماه 
ـرون مـانـد و بـا افـزایشـی تـوھـیـن  آمـیـز و    عالی كـار سـت

منصفانه مواجه شد، چندان كه این افزایش حقوق حـتـی    غیر 
ـران   نیمی از تاثیر تورم بر قدرت خـریـد كـارگـران را ھـم جـب

ـرخ  .  نكرد  از جمله شعارھای انتخاباتی اشتغـال و کـاھـش ن
ـتـی بـه  .  بیکاری و بھبود معیشت مردم بـود  امـا امـروز وق

نگریم نه فقط اشتغالی ایجاد نشده بلكه به طـور    جامعه می 
ـرانسـانـی   مرتب از اخراج و بازداشت معترضین به شرایط غـی

ـر مـی  خـواری،    فسـاد، رانـت .  رسـد   حاكم بر محیط كـار، خـب
ھـای مـلـی در    رشوه، حیف و میل کردن اموال و سـرمـایـه 

ـرار    کشور، ھمچنان بیداد می  کند و ھمه چیز ھمان جایی ق
ـر رنـگ و  .  تر ھم بوده ست   دارد كه پیش  ـقـش پ واردات و ن

ـر تـجـربـه   بی  ی شـكـسـت    رقیب داللی در اقتصاد و اصرار ب
ـرانـگـر    خورده ی نئولیبرالیسم و عـمـل بـه تـوصـیـه  ھـای وی

ـتـصـاد جـامـعـه را    صندوق بین  الملی پول و بانك جھانـی، اق
ـیـت  .  تر كرده اسـت   رنگ   ی كارگران را بی   تر و سفره   ویران  امـن

. سـت   شغلی پایدار برای ایجاد آرامش شرط الزم و ضـروری 
سالح بیکاری و گرانی، نبود امنیت شغلی، کمبود دارو و  

ھای گزاف درمـان و غـذا و پـوشـاک و مسـکـن،    ھزینه 
ی    زندگی کارگران و قشر کم درآمد و حـتـا اقشـار مـیـانـه 

ـنـد   جامعه را نشانه گرفته و تھدیـد مـی  ھـاسـت كـه    سـال .  ك
ـتـصـادی كـه    آرامش از جامعه رخت بر بسته و بی  ثباتـی اق

ـر    مستقیما معیشت خانواده  ـر كـرده، ب ھای کارگران را مـتـاث
ـفـی گـذاشـتـه و مـوجـب   ـر مـن ـی آرامش روانی جامـعـه تـاث

سـرکـوب و  .  گسیختگی در خانواده و جـامـعـه شـده اسـت 
ـیـت تشـکـل   فضای اختناق سال  ھـای    ھـای گـذشـتـه، فـعـال

ـتـه  ی    مستقل کارگری را كه با عناوین مختلف مثـل کـمـی
ھای کارگری، کمیته ھـمـاھـنـگـی،    پیگیری ایجاد تشکل 

کانون مدافعان حقوق کـارگـر، سـنـدیـکـای شـرکـت واحـد  
رانی، سندیكای فلزکار و مکانیک، اتـحـادیـه آزاد    اتوبوس 

ـروژه  شـنـاخـتـه  ...  ای و   کارگران ایران، اتحـادیـه كـارگـران پ
شوند، با دیوار آھنین مواجه كرده و مانع از تاثیـرگـذاری    می 

ایـن  .  ھا بر فضای عـمـومـی شـده اسـت   مطلوب این تشكل 
سركوب ھنوز به ھمان روال سابق ادامه دارد، ھم چـنـان کـه  
در حال حاضر تعدادی از اعضـا و فـعـاالن کـارگـری ایـن  

ـرای    تشکل  ھا به اتھام دفاع از حقـوق کـارگـران و تـالش ب

ـر تشـکـل .  برند   یابی در زندان به سر می   تشکل  ھـا و    فشار ب
ـنـاق و   فعاالن کارگری و ایـجـاد فضـای سـرکـوب و اخـت
ـروھـای   ـی اقدامات ضدكارگری توسط دستگاه قضـایـی و ن
امنیتی، تنی چند از فعاالن کـارگـری و اعضـای دیـگـر  

ھای اجتماعی را مجـبـور بـه فـرار از کشـور کـرده    جنبش 
به ھر روی اکنون کارگران و دیگر اقشار زحمتـکـش  .  است 

ھـای مـردمـی    ھای صنفـی و سـازمـان   ھا و انجمن   و تشکل 
ـنـد  دولـت  .  خواستار برخوردی متناسب با شان انسانـی ھسـت

اش بـایـد از فضـای    یازدھم با توجه به شعارھای انتخاباتی 
ـری كـرده و   سرکوب اختناق و بازداشت در کشـور جـلـوگـی

ـقـل    یابـی سـازمـان   موانع ایجاد شده در راه تشكل  ھـای مسـت
ـردارد   كارگری را از مسیر حـق  جـامـعـه  .  جـویـی كـارگـران ب

ـیـس  .  كارگری با تھدید و تـحـدیـد جـدی مـواجـه اسـت  رئ
ـیـت، ادعـاھـای    جمھور و ھمه  ی آنانی كه در موضع مسوول

ـرخـی از   ـیـدن ب ـرای شـن فراطبقاتی دارند، گوش خـود را ب
ای    نیازھای حیاتی طبقه كارگر بگشایند و بشنونـد گـوشـه 

بیكـاری بـه  .  الف : اند   از آنچه را كه تا كنون نشنیده گذاشته 
مان را به لـب آورده و گـرانـی و    عنوان معضلی جدی جان 

. مان مضاعف نموده اسـت   ھا، این فاجعه را برای   حذف یارانه 
ھـا و    ھای گسترده و واگذاری كارخـانـه   سازی   خصوصی .  ب 

ھای ملی به بـخـش خصـوصـی    ھا و اموال و سرمایه   كارگاه 
ھـای بـه    نه فقط منجر به ایجاد اشتـغـال نشـده كـه حـداقـل 

رسمیت شناخته شده ی زندگی را نیز از زحمتكشان شاغـل  
تـوقـف ایـن رونـد از  .  ھا سلب كرده اسـت   در این گونه واحد 

تجربه را تـجـربـه كـردن  . پ . ھای ماست   ترین خواست   جدی 
ـتـصـاد "  چامسكی " قولی از    با نقل . خطاست  دان    اندیشمـنـد اق

ـیـاز  ـرم كـارگـران    آمریكایی به چند فراز دیگر از ن ھـای مـب
ھایی از اقتصاد آمـریـکـا    بیایید به آن بخش : " خواھم پرداخت 

ـم   که در عرصه بین  ـنـدازی ـی : المللی رقابتی ھستند نگاھـی ب
ھـای عـظـیـمـی از    بینید که یـارانـه   بخش کشاورزی را می 

ـیـد کـه    ھای تک را می   شرکت !  کند   دولت دریافت می  بین
ـیـن  )  دولت (از صدقه سر پنتاگون   رشد یافته است، و ھمچـن

ــای داروســازی را مــی   شــرکــت  ــاه    ھ ــد کــه در پــن ــابــی ی
ـتـی در دانشـگـاه   گذاری   سرمایه  ھـای    ھـا و یـارانـه   ھای دول

ھایی از اقتصـاد آمـریـکـا    ھا بخش   این .  اند   دولتی تقویت شده 
و ایـن واقـعـیـت در مـورد ھـر  .  ھستند که رقابتی شده اند 

ـتـی   کشور دیگری که دارای بخش اقتصادی موفق و رقـاب
ـنـد    ھای موفـق آن   اقتصاد :  کند   است صدق می  ھـایـی ھسـت

پس این شعـار کـه  !  که دارای بخش دولتی بزرگ بوده اند 
عامل رشد است فقط یک شـعـار  )  بازار آزاد (داری    سرمایه 

ـرای جـھــان سـومــی  مــا خـودمــان ایـن شـعـار را  .  ھـاسـت   ب
ـتـدای عصـر صـنـعـتـی  .  پذیریم   ایم و نمی   نپذیرفته  از ھمان اب

در تمام دنیـا شـمـا یـک کشـور  .  شدن این گونه بوده است 
توانید پیدا کنید که بدون دخالت وسیع دولـت در آن از    نمی 

ـرای بـخـش [ ھای حمایتی باال یا یـارانـه    طریق تعرفه  ھـای    ب
در واقع ما ھمـواره تـالش  .  ، توسعه یافته باشد ]تولیدی اش 

ـیـاز  ـیـش ن ـیـن پ ھـای تـوسـعـه    کرده ایم تا جھان سوم از چـن
ـنـایـی    و من فکر می !  اجتناب کند  ـث کنم در این مورد اسـت

ھـای واقـعـی و    آزادی تشـکـل   -  ١ ."  وجود نداشـتـه بـاشـد 
ـر صـرف    -  ٢ مستقل کارگران   ـراب حقوق برابر در مقابل كار ب

ـتـی، قـومـی،    نظر از تبعیض  ھای رایج اعم از تبعیض جنسـی
ـنـاسـب    - ٣ ...ملی، اعتقادی و  تضمین پرداخت دستمزد مـت

ـتـصـادی    ی بـخـش   با یك زندگی استاندارد در ھمـه  ھـای اق
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ـروی   ـی توسط دولت برای ھمه كسانی كه آمادگی فـروش ن
ـنـد  تضـمـیـن    -  ٤ .  كار دارند و یا فاقد توانایی برای اشتـغـال

مسكن و سرپناه مناسب برای ھمه ی مـردم تـوسـط دولـت  
 ھـزار واحـد مسـكـونـی  ٤٠٠ با توجه به وجود بیش از   -كه  

ـر در    -خالی فقط در تھران  امری كامال عملی و امكان پـذی
در شرایط موجود کارگران به عنـوان    -  ٥ .  كوتاه مدت است 

صاحبان و مالکان اصلـی سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی از  
ایـجـاد شـرایـط مـنـاسـب  .  مدیریت و نظارت بر آن محرومند 

ـر   ـقـل كـارگـران ب ـنـدگـان مسـت ـریـت نـمـای برای اعمـال مـدی
ھای مـان بـایـد    ھای خود به عنوان یكی از خواست   اندوخته 

بـدیـھـی اسـت  :  اما فرجام سخن   -  ٦ .  مورد توجه واقع شود 
ھای بنیادین کار مصـوب    بندی مقاوله نامه   که اجرا یا پای 

ھــای    سـازمـان جـھـانـی کـار ازجـمـلـه حـق آزادانـه تشـکـل 
ـرارداد  ھـای    کارگری و سندیکایی و ایجاد اشتغال و لـغـو ق

 قـانـون  ٤١ سفید امضا و تعیین مزد عادالنه بر اساس اصل  
ـنـده در رفـع بـحـران  ھـای    اساسی گام بنیادی و تعییـن کـن

ــاری اســت  ــت ــمــاعــی و  .  ســاخ ــت ــتــصــادی و اج تــوســعــه اق
شـدگـان    کشان و بیمـه   دموکراتیک نباید مغایر حقوق زحمت 

ھـا از زنـدگـی    بـا مـحـروم کـردن انسـان .  و کارگران باشـد 
ـم کـرد   شایسته به توسعه  ـیـدا نـخـواھـی . ی اقتصادی دست پ

ـرای رفـع  .  دولت نباید بیش از این کارگران را نا امید كند  ب
ـرداشـتـه    مشکالت و معضالت جامعه  ی کارگری قدمـی ب

ـراضـی کـارگـران    نشده و این می  تواند منجر بـه خشـم اعـت
 -٣٥٠ بنـد   -زندان اوین  - بھنام ابراھیم زاده ٩٢ آبان ماه  . شود 
 ٣ اتاق  
  

بی خبری از وضعیت افشین ندیمی 
 ومھرداد صبوری

ـتـه ی  :  آذر ٦  خانواده ھای دو عضـو بـازداشـتـی کـمـی
 روز ھمچنـان  ٢١ ھماھنگی در شھر کامیاران بعد ازگذشت  

از وضعیت سالمت فرزندانشـان کـه در بـازداشـت اداره ی  
کمیته ی ھماھنگـی  ... اطالعات بسر می برند ،بی خبرند  

دستگیری ھای متعدد وبی پایه واساس فعالیـن کـارگـری  
وھمچنیـن ادامـه ی بـازداشـت افشـیـن نـدیـمـی ،مـھـرداد  
صبوری ودیگر کارگران وزندانیان سیاسی تـوسـط اداره ی  
اطالعات را شدیدن محکوم کرده وخواھان پایان دادن به ایـن  

 . دستگیری ھا و برخوردھای غیرانسانی است 
 

 احضار مجدد خالد حسینی به دادگاه
ـنـی فـعـال کـارگـری و عضـو  :  آذر ٦  سید خـالـد حسـی

کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد   تشـکـلـھـای  
روز  . کارگری برای بار چھارم جھت محاکمه احضـار شـد  

 به وکیل وی آقای حمید خـلـج اطـالع  ٦/٩/٩٢ چھار شنبه  
 جـھـت مـحـاکـمـه در  ١٦/١٠/٩٢ داده شدکه نامبرده در روز 

ـنـی  .  شعبه اول دادگاه انقالب سنندج حاضر شود  خالد حسـی

ـنـد  ١٧ که روز    اسف
و در استانه روز  ٩١ 

جھانی زن تـوسـط  
ـــای اداره   ـروھ ــ ـی ــ ن
اطالعات در خـانـه  
ـر شـده   اش دستگـی

 روز  ٣١ بود ،مـدت 
در ان اداره بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت و سپس بـا  

ـیـن  ٥٠ قرار وثیقه   میلیون تومانی از زنـدان ازاد شـد ھـمـچـن
طی چند ماه گذشته چندین بار احضار و مورد مـحـاکـمـه  

ـنـابـه  ٢٥/٨/٩٢ قرار گرفت که در آخرین احضار در تاریخ    ب
ـیـغ  ٥ شکایت اداره اطالعات در شعبه   ـل ـب  بازپرسی به اتھام ت

ـرار   ـرسـی ق علیه نظام از طریق نوشته و مصاحبه مـورد بـازپ
ـرسـی از حـیـث   گرفت و ضمـن دفـاع ازخـود در ایـن بـازپ

نیروھای امنیتی اداره اطـالعـات مـی  .  اتھامات تبرعه شد 
خواھند ازھر طریق ممکن به فعالین کـارگـری فشـار وارد  
کنند تا از فعالیتھای کارگری و دفاع از حقوق کـارگـران  

کمیته ھماھنگـی ضـمـن مـحـکـوم نـمـودن  .  دست بردارند  
احضارومحاکمه خالد حسینی خواھان منع تعقیب این فعـال  
ـیـان   کارگری و آزادی تمـامـی کـارگـران زنـدانـی و زنـدان

 .  سیاسی می باشد 
 

فراخوان مشترک سندیکاھای ترانسپورت 
زندانیان کارگری : سوئد، دانمارک و نروژ

 و سیاسی در ایران را آزاد کنید
ـرانـس  ٢٠١٣  نوامبر  ١٠  این فراخوان در تاریخ   ـف  در کـن

ـنـگ اور   Helsingörاین سندیکاھا که در شھـر ھـلـسـی
ـیـان  !  فـراخـوان .  دانمارک برگزار شد به تصویب رسید   زنـدان

سازمان جـھـانـی  . کارگری و سیاسی در ایران را آزاد کنید 
ـران  ٢٠١٣ در نشست سال    ILOکار   ، جمھوری اسالمی ای

ـرار داد کـه در آن ھـا   را در ردیف سه کشوری مد نظـر ق
ـیـت ھــای   شـرایـط زنـدگـی، آزادی ھـای فـردی و فـعـال
کارگری شدیدا  محدود بوده و فعالین کارگری دائما  تحـت  
ـرار   تعقیب، پیگرد قضایی، اخراج از کار و تھدید به زندان ق

 .دارند 
ـر تـھـدیـد بـه اخـراج  , فعالین کارگری در ایران عـالوه ب

در طول بـازجـویـی ھـا کـه از  ,  پیگردھای قضایی و زندان 
ـرد، بـا   سوی نھادھای امنیتی و قضـایـی انـجـام مـی گـی
تحت فشار قرار گرفته و آن ھا را مجبور بـه اسـتـعـفـاء از  
عضویت در تشکل ھای مستقل و آزاد کـارگـری خـویـش  

تنھا جرم این فعالین فعالیت در جھت تـأسـیـس  .  می نمایند 
سندیکاھای کارگری مستقل و آزاد و در راسـتـای بـھـبـود  
وضعیت زندگی و معاش کارگران و تامین امنیت شـغـلـی  

ـر مـا فـقـط اسـامـی تـعـدادی از  .  می باشد  در لیسـت زی
ـفـی در   فعالین سندیکایی که به خاطر فعالیـت ھـای صـن
جھت تشکل مستقل و آزاد سندیکایی در زندان به سر مـی  

ـم  رضـا شـھـابـی، مسـئـول مـالـی  :  برند، را ذکـر کـرده ای
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه  
محمد جراحی، عضو ھیئت مؤسس سـنـدیـکـای کـارگـران  
ـتـه   نقاش و تزئینات ساختمان تھران و حومـه و عضـو کـمـی
پیگیری ایجاد تشکل ھای آزاد کارگری شاھـرخ زمـانـی،  
ـنـات   ـی عضو ھیئت مؤسس سندیکای کارگران نقاش و تـزئ
ـری ایـجـاد   ـیـگـی ـتـه پ ـی ساختمان تھران و حومه و عضو کـم

ـم زاده، از اعضـاء   ـراھـی تشکل ھای آزاد کارگری بھنـام اب
ـری ایـجـاد تشـکـل ھـای آزاد کـارگـری و   کمیته پیـگـی

فـرزنـد او اکـنـون دچـار  .  جمعیت کودکان کار و خـیـابـان 
ـرار دارد  . بیماری سرطان است و تحـت شـیـمـی درمـانـی ق
ـران  ـلـمـان ای ـفـی مـع .  عبدالرضا قنبری، عضـو کـانـون صـن

ـلـمـان   ـفـی مـع رسول بداقی، عضو ھیئت مدیره کـانـون صـن
ـلـمـان  .  ایران  علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفـی مـع
ـنـگـرودی، بـازرس و سـخـنـگـوی  .  ایران  محمود بھشـتـی ل

ـیـن کـارگـری و سـیـاسـی در  .  کانون صنفی معلمان  فعـال
ـران بـه سـر   شرایط بسیار نگران کننده ای در زندان ھـای ای

ـران در مـورد  .  می برند  دادستان کل جمھوری اسـالمـی ای
ـتـه   زندانیان سیاسی و کارگری  در زندان رجـائـی شـھـر گـف
ـم شـد  . است که؛ ما  به تدریج از ش ر  آن ھا خالص خـواھـی

 ما امضاء کنندگان این فراخوان خواستار؛ 
ـیـان کـارگـری و   ـیـه زنـدان آزادی بدون قید و شرط کـل

ـیـن  " تشـکـیـل و اعـزام  .  سیاسی در ایران ھستیم  ـتـه ب ـی کـم
ـیـن  "  المللی حقیقت یاب  به ایران جھت بررسی شـرایـط فـعـال

ما خـواھـان پـایـان  .  کارگری و سیاسی در زندان ھای ایران 
ـران   دادن فوری برخوردھای غیر انسانی دگر انـدیشـان در ای

ـررسـی شـرایـط مـعـیـشـتـی خـانـواده  .  ھستیم  ما خـواھـان ب
کارگران زندانی و ارسال کـمـک ھـای مـالـی بـه آن ھـا  

ـلـی و  .  ھستیم  ـیـن الـمـل ـیـن ب ما خواھان اجرا و رعایت قـوان
کنوانسیون ھای بین المللی و کشوری که طبـق آن اصـول  
آزادی ھای سندیکایی و سیاسی، جھت ایجاد تشـکـیـالت  
آزاد و صنفی و مستقل به عنوان حقوق اولیه شھـرونـدی بـه  

 .رسمیت شناخته می شود ھستیم 
 

 ٧ ماده ٢ابھام در تبصره : پروین محمدی
قانون کار ، امنیت شغلی را نابود کرده 

 است
ـــدن حـــق   ــان ــوت م ــک مس
ــون   اعـتـصــاب کـارگــران درقـان

ــل  .  کــار  ــق یــک فــعــال مســت
  ٢ کارگری با اشاره به تبصـره  

ـبـصـره  ٧ ماده    قانون کار، این ت
قانونی را زمینه سـاز کـاھـش  
ــی کــارگــران   ــت شــغــل امــنــی

در   «پروین محـمـدی ».  دانست 
امنیـت شـغـلـی  : این باره گفت 

  ٢ کارگران طی دو دھه گذشته بدلیل عدم شفافیت تبصـره  
ـبـصـره قـانـونـی  .   قانون کار کاھش یافته است ٧ ماده   این ت

ـر   که به صراحت، قرارداد موقت در کارھای مستمر را غـی
ـردار و دوپـھـلـو اسـت و   ـر ب ـفـسـی قانـونـی اعـالم نـکـرده، ت
ـرارداد مـوقـت در   ـفـاده از آن، ق کارفرمـایـان بـا سـوء اسـت

 قـانـون  ٧  ماده  ٢ در تبصره  .  اند   کارھای مستمر را بسط داده 
  : پردازد، ذکر شـده اسـت   کار که به تعریف قرارداد کار می 

ـبـه مسـتـمـر دارد،  » ـیـعـت آنـھـا جـن در کارھایـی کـه طـب
ـرارداد دائـمـی   درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، ق

کـارگـران  :  محمدی در این باره ادامه داد  «. تلقی می شود 
 مـاه بـه صـورت  ٣ ،  ٦٩ پیش از تصویب قانون کار در سال  
کردند و سـپـس اسـتـخـدام    آزمایشی برای کارفرما کار می 

ـرخـوردار بـودنـد    رسمی می  شدند و از امنیت کامل شغلی ب
 قانون کار آن شـرایـط را  ٧  ماده  ٢ اما ذکر تاریخ در تبصره  
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ـنـکـه  .  بر ھم زد  ـر ای این فعال مستقل کارگری با تاکـیـد ب
ھای کارگری طبق قاعده باید حافظ امنیت شغـلـی    تشکل 

 قـانـون کـار، ھـر گـونـه  ٦ فصـل  :  کارگران باشند، افـزود 
ھـای    کند و تشـکـل   تشکل مستقل کارگری را قیچی می 

ـیـش از    کارگری، آنگونه که در این قانون تعریف شـده  انـد ب
ـیـت   ـروی کـار بـاشـنـد دغـدغـه امـن ـی آنکه حافظ منافع ن

ـیـز  . کارخانه، کارفرما و کشور را دارند  محمدی که خود ن
در مقطعی عضو شورای اسالمی کـار کـارخـانـه صـنـایـع  

 قانـون کـار کـه  ٢٧ فلزی ایران بوده است، با اشاره به ماده  
اخراج کارگران را به اجازه شـورای اسـالمـی کـار مـنـوط  

با تـوجـه بـه آنـکـه مـاھـیـت شـوراھـای  :  کرده است، گفت 
ھای کارفرمـا    ای است که با سیاست   اسالمی کار به گونه 

و وزارت کار ھمراه باشند، بسیاری از کارگران رسمی طـی  
دو دھه گذشته با اجازه این نھادھای صنفی از کـار اخـراج  

وقتی شرایط کارگران دائمی اینگونه است، امنیـت  .  اند   شده 
ـیـاز   ـری ن ـیـشـت شغلی کارگران قرارداد موقت به تـوضـیـح ب

وی با انتقاد از سکوت قانـون کـار درخصـوص حـق  .  ندارد 
حـق اعـتـصـاب کـارگـران  :  اعتصاب کارگران، تصریح کرد 

ـیـل شـرایـط خـاص کشـور   حین تصـویـب قـانـون کـار بـدل
ھـای بـعـد،    مسکوت گذاشته شد غافل از آنـکـه در سـال 

ـراض   کارگران برای دفاع از حقوق شـان بـه ایـن ابـزار اعـت
این فعال مستقل کارگری بـا اشـاره بـه  .  صنفی نیاز دارند 

پس از انقالب بخشی از سرمایه داران بـه خـارج از  »اینکه  
ـیـان کـرد  «کشور رفته بودند  ـیـت شـرایـط امـروز  :  ب مسـئـول

ـر   کارگران، تنھا متوجه قانون کار نیست و سیستم حـاکـم ب
ای پیـش رفـتـه    اقتصاد کشور طی دو دھه گذشته به گونه 

که به صورت مکرر به صاحبان سرمایه برای بازگشـت بـه  
: وی افـزود .  گذاری امتیاز داده شده اسـت   کشور و سرمایه 

قانون کار در دفاع از حقوق نیروھای کـار رسـمـی مـوفـق  
عمل کرده است ولی قانون باید جامـعـیـت داشـتـه بـاشـد و   
حافظ منافع ھمه کارگران باشد و به ھمین دلیـل از زمـان  

ایـن فـعـال  .  تصویب، اھمیتش را به مرور از دست داده اسـت 
قـانـون کـار  »مستقل کارگری در پایان اظھار داشـت کـه  

را  ...  حق مرخصی زنان، حق شیردھی، سن قانونـی کـار و 
ـقـاط قـوت   به رسمیت شناخته است اما آیا این موارد جزء ن

ـبـصـره      شوند؟ نه؛ چون با   این قانون محسوب می    ٢  ھمـان ت
ای به حقوق نیروی کـار شـده     قانون کار چنان حمله ٧ ماده  

است که سایر مواد حمایتی این قانون کـارایـی شـان را از  
 آذر ٥ -ایلنا :منبع  «.اند   دست داده 

  
دست از زندانی كردن كارگران معترض 

 بردارید
در شرایطی كه كارگران و زحمتكشان جھان، و بـه ویـژه  

ھـای    اروپا، نسبت به تحمیل ریاضت اقتـصـادی و سـیـاسـت 
ــکــاری و   ــرالــی و شــرایــط ســخــت بــی ــب ــولــی ــصــادی نــئ ـت اق

ــه    ســازی، جــدی   خصـوصــی  ــت ب ــن اعــتــراضــات را نســب ـری ت
ھای ایـن كشـورھـا    ھای خود دارند، دولت ایران با دولت   دولت 

ـنـی   رسد و به عـقـب   به توافق می  ھـای مـعـنـادار دسـت    نشـی
ـقـه   زند و ھم   می  ی كـارگـر و    زمان، با تشدید فشـار بـه طـب

اقشار محروم در داخل، برای بریدن ھر صدای اعتراضی بـه  
خـواھـنـد    مـی ...  شوند و با اخراج و زنـدان و   زور متوسل می 

ـتـی   ـی ـنـگـنـاھـای امـن مشكالت معیشتی مردم را در زیر ت
ـیـایـد و ھـیـچ    پنھان كنند تا صدا از ھیچ گرسـنـه  ـر ن ای ب

ـیـادش را بـه بـاد   ـن كارگری بر ستمی اعتراض نكنـد كـه ب
ـرای  .  دھد   می  ـنـون ب این تدبیری ست كه دولت جـدیـد تـا ك

ھا و امنیتی كـردن    سازی   اخراج .  زحمتكشان اعمال كرده است 
ی ادعـایـی دولـت    رفت مدبرانـه   اعتراضات كارگری راه برون 

ـیـسـت   از بحران  كـانـون مـدافـعـان  .  ھای ھزار توی مـوجـود ن
حقوق كـارگـر، ضـمـن مـحـكـوم كـردن بـازداشـت كـارگـران  

جواد لطفـی، عـبـاس    -معترض کارخانه پلی اکریل اصفھان 
و دیگر فـعـاالن    -حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری 

ـتـدایـی  ـریـن    كارگری، فشار به كارگران را پـایـمـال كـردن اب ت
ـیـد و شـرط    داند و خواسـتـار آزادی بـی   حقوق انسانی می  ق

ھمه ی كارگران و فعاالن كارگری زندانی از جـمـلـه رضـا  
زاده، شاھرخ زمانی، مـحـمـد جـراحـی،    شھابی، بھنام ابراھیم 

ــدرام   ــوری، وفــا قــادری، پ ــدیـمــی، مــھـرداد صـب ــن ن افشـی
كـانـون مـدافـعـان  .  نصرالھی و سایر زندانیان سـیـاسـی اسـت 

ـرض   حقوق كارگر، ھمچنین ضمن حمایت از كـارگـران مـعـت
شـان،    ھای به حـق   کارخانه پلی اکریل اصفھان برای خواست 

خواستار ھمبستگی طبقاتی كارگران برای رسیدن به حـقـوق  
كـانـون مـدافـعـان حـقـوق كـارگـر از  .  باشـد   ی خود می   حقه 

ی كارگـران در ھـمـه جـھـان و بـه ویـژه    مبارزات قھرمانانه 
كارگـران كشـورھـای اروپـایـی حـمـایـت كـرده و خـواسـتـار  

ـم    ھمبستگی بین  ـیـه سـت ـرای مـبـارزه كـارگـران عـل المللی ب
 ٩٢ آذر   –کانون مدافعان حقوق کارگر  . طبقاتی ست 

 
 

 گزارش 
 

 ھزار کارگر ساختمانی را ١٠٠دولت بیمه 
ھزار نفر دیگر در ٢٠٠. پرداخت نکرده

 نوبت ھستند
ـفـی کـارگـران سـاخـتـمـانـی ھـمـدان   رئیس انجمـن صـن

 میلیارد تومانی بیمه کارگـران  ٩٠٠ خواستار پرداخت بودجه  
دولـت طـبـق  .  ساختمانی به سازمان تامین اجـتـمـاعـی شـد 
 ھـزار  ١٠٠  ی    سھمیه اعالم شده توسط خودش برای بیـمـه 
ـیـارد  ٩٠٠ کارگر ساختمانی که در نوبت ھستند باید   ـل  مـی

تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند کـه تـا بـه  
وی بـا  .  امروز این مبلغ به حساب سازمان واریز نشده اسـت 

ـیـمـه    ھـزار کـارگـر  ٢٠٠ اشاره به تعھد دولت در خصوص ب
ـرمـاه سـال :  ، ادامـه داد ٩٢ ساختمانی در سال   ـی     تـا پـایـان ت

 پـوشـش     ھزار کارگر سـاخـتـمـانـی تـحـت ١٠٠ جاری، تنھا  
 ھزار کـارگـر  ١٠٠ اند و       اجتماعی قرار گرفته   سازمان تأمین 

 ھزار نفری وعـده  ٢٠٠ سھمیه  .  اند   ساختمانی دیگر در نوبت 
 میلیون کارگر ساختمانی در سـراسـر کشـور  ٢ داده شده با  

انـد فـاصـلـه    که متقاضی بیمه ھستند و تا کنون بیمه نشده 
بسیار زیادی دارد و این فاصله جز با حذف سھمیه بندی و  

ھای ساختمانی بـا    جایگزینی در آمد حاصل از صدور پروانه 
سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  .  بودجه دولتی ممکن نیـسـت 

ـنـھـا  ٥٠ از این سھمیه  .   پرداخت کند    ١٥٠٠  ھزار نفری، ت
ـرد در    سھمیه به کارگران ساختمانی ھمـدان تـعـلـق مـی  گـی

 ھزار کارگر ساختمـانـی  ١٥ حالی که در این استان بیش از  
 سـھـمـیـه در  ١٥٠٠ متقاضی بیمه ھستند بنابراین آن  

 . ھزار کارگر رقم قابل توجھی نیست ١٥ برابر این  

ھزار کارگر نی برمجتمع کشت و ٢مشکالت 
 صنعت کارون شوشتر

ای مـجـتـمـع کشـت و    تر شدن بدھی بیمه   سنگین :  آذر ٥ 
صنعت کارون شوشتر در پی تأخیر در پرداخت حق بیمـه دو  

شکر اخـتـصـاص    ھزار کارگر که به کار تخصصی قطع نی 
ـر کـه    پس از اعتراضات سال گذشته کـارگـران نـی .  دارند  ب

ـنـدگـان کـارگـران و   ـیـز رسـیـد، نـمـای دامنه آن به پایتخت ن
کارفرما جلسه مشترکی بـا سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
ـرر شـد بـابـت فصـول   برگزار کردند که طی این جلسـه مـق

ـقـه کـار  ( بیکاری کارگران در سنوات گذشته   بسته به سـاب
 میلیـارد تـومـان بـه تـامـیـن  ٧٠ کارفرما مبلغ  ) ھر کارگر 

ـیـمـه  ـیـب در سـوابـق ب ـرت ای    اجتماعی واریز کند و به این ت
ای    کارگران فصلی که بخشی از سال را بیکارند، فـاصـلـه 

 میلیارد تـومـان تـوافـقـی بـود  ٧٠ پرداخت رقم  . ایجاد نشود 
که طی چندین جلسه بین مسئوالن تـامـیـن اجـتـمـاعـی و  
نمایندگان مجتمع کشت و صنعت شوشتر انجام شده بـود و  
ـلـغ   ـرداخـت ایـن مـب این شرکت نیز در جلسه مذکور برای پ

در حال حاضر تامین اجتماعی از  .  اعالم آمادگی کرده بود 
در  .  کـنـد    میلیارد تـومـان خـودداری مـی ٧٠ دریافت مبلغ  

ـنـدگـان تـامـیـن    جلسه ا  ی که به تـازگـی بـا حضـور نـمـای
ـررسـی   ـرای ب اجتماعی، وزارت کار، کارفرما و کارگـران ب

ای این کارگران برگزار شد ، تامیـن اجـتـمـاعـی    پرونده بیمه 
ـرداخـت   ـرای پ اعالم کرده است مبلغ محاسبات انجام شـده ب

ـیـارد تـومـان اسـت و  ٩٠ سنوات این کارگران حـدود   ـل  مـی
قـابـل یـادآوری اسـت،  .  محاسبات قبلی اشتبـاه بـوده اسـت 

انـد امـا    بسیاری از این کارگران به سن بازنشستگی رسـیـده 
ـیـکـاری،   به دلیل وجود فاصله در پرداخت حق بیمه فصول ب
امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزایای تامین اجتماعـی  

کارگران نی بر مجتمع کشت و صـنـعـت کـارون  .  را ندارند 
ـر اتصـال سـوابـق   شوشتر واقع در استان خـوزسـتـان، عـالوه ب

ای، خواستار قرار گرفتن تحت حمایت قـانـون مشـاغـل    بیمه 
ـرداخـت    آور، اجرای طرح طبقه   سخت و زیان  بندی مشاغل و پ

 .منظم دستمزد و حقوق ھستند 
 

 ! ماه حقوق طلبکاریم٥
پنج ماه است حقـوق  :  کارگران شھرداری ھندیجان : آذر ٥ 

ایم و این وضعیت، زندگی و دخل و خـرج مـا    دریافت نکرده 
در ایـن  .   ای مـواجـه کـرده اسـت   را با مشـکـالت عـدیـده 

خصوص بارھا به مسئوالن شھرداری و شھرستانی مـراجـعـه  
 .ایم اما ھیچ چیزی دستمان را نگرفته است   کرده 

 
اینجا : گزارشی تکان دھنده از کودکان کار

 تھران است پایتخت ایران
ـنـد شـد و فضـا را   ـل زنگ تفریح که خـورد، خـاک ب

ـنـد  خـاک، سـرسـره سـاخـتـه   آنھا از تپه .  گرفت  ـل . انـد   ھای ب
ـنـدی   خندنـد؛ چـه خـنـده   ھا می   بچه  ـل ھـای    بـا کـرم .  ھـای ب

ـرنـده  »کنند،    خاکی بازی می  ـر ب ک شـد، ب ـیـشـت ھـر کـه ب
بـا ھـمـیـن  .  دھـد   ھـایشـان، بـوی خـاک مـی   دسـت  .«اسـت 
ـقـاشـی مـی   ھای خاکی مشق می   دست  کشـنـد،    نویسـنـد، ن

ـنـد   ریاضیات و جغرافی می  ھـا را بـاال    ھـمـیـن دسـت .  خـوان
ـیـه    نقشه »: گویند   گیرند و می   برند، اجازه می   می  ـران، شـب  ای

در  ...!  درد است و رنج   «مدرسه »الفبای این   «.گربه است 
راه سیـمـان،    ترین نقطه تھران، یک کیلومتر پس از سه   جنوبی 
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در  .  رونـد   ھایی به مدرسه مـی   ھای آجرپزی، بچه   پشت کوره 
ـنـد   دیـوار درس مـی   پنجره و بـی   در، بی   ھای بی   کالس  . خـوان

ـبـا مـی  ـف ـیـف ال نـویسـنـد و    روی کاغذھای چروکیده و کث
ـم    مـا مـی »شان این است کـه    بزرگترین سوال زندگی  ـی تـوان

 -ھای آجرپـزی در جـاده خـاوران   پشت کوره  «درس بخوانیم؟ 
افـتـد،    ای پـرت کـه گـذرتـان ھـم نـمـی   امام رضادر گوشـه 

. ھایش یک کتاب بیشتر نـدارد   ای ھست که کالس    مدرسه 
خواند و    کنند، معلم می   ھا گوش می   خواند و بچه   معلم می 

ھمین چند جلد کـتـاب را ھـم بـا  ».کنند   ھا تکرار می   بچه 
ھـا خـوب یـاد    جا بچه   این  «. کلی خواھش و التماس گرفتیم 

ـنـد   اند نداشته   گرفته  ـران و  .  ھایشان را با ھم قسمـت کـن دخـت
ھـایـی    ھای مختلط پشت میز و صـنـدلـی   پسران، در کالس 

که ھر کدام از یک گوشه شھر به عـاریـه گـرفـتـه شـده،  
نمانند و مثل پدرھـا و مـادرھـایشـان،   «سواد   بی »اند تا    آمده 

ھـایـی    بـچـه .  ھای آجرپزی در خاک نشود   عمرشان در کوره 
ـیـه ھـم  انـد بـا چشـمـان کشـیـده و بـادامـی،    که ھمـه شـب

غـذایـی بـه    ھایی کـه از فـرط بـی   ھایی الغر و شکم   دست 
ـیـعـصـردر  .  ھای کمرشان چسبیـده اسـت   استخوان  مـدرسـه ول

،  ٢٠  شـھـرداری مـنـطـقـه  ٣ آباد در ناحـیـه    روستای محمود 
ـفـی بـاالی سـر     ١١٠ مدرسه نیست، آلونکـی اسـت و سـق

ـرای   «صـبـح »در دو نـوبـت؛  .  سـالـه ١٧  تـا  ٥ آموز    دانش  ب
ـرھـا  «ظھر »کوچکترھا و   ـرای بـزرگـت ھـا از چـنـد    بـچـه .  ب
ــا مــی  ــد   روســت ــاد، قــاســم   مــحــمــود »: آیــن ــاد، اشــرف   آب ــاد و    آب آب

ـنـد تـا     ھـای خـاکـی را طـی مـی   کوچـه  «. آباد   عباس  کـن
ـنـد  شـھـنـاز  ». ادبیات،تاریخ، علوم، جغرافی و ریاضـی بـخـوان

ــدی  ــھــاســت و  «جــمــشــی ، مــعــاون آمــوزشــی مــدرســه آن
ھا را طـوری    سعی کردیم نظام آموزشی این بچه »: گوید   می 

تعریف کنیم که مطابق با ھمان روال حاکم بر نظـام آمـوزش  
ھـا طـوری    و پرورش جاری کشور باشـد و درنـھـایـت بـچـه 

ـر و   آموزش ببینند که بتوانند در امتـحـانـات مـقـاطـع بـاالت
جایی که حاال مدرسه ولیعصراسـت   «. مدارس شرکت کنند 

ھای بازمانده از تحصیل را زیر یک سقـف گـرد ھـم    و بچه 
ثبت شـده بـود و   «خانه کودک »عنوان یک    آورده ابتدا به 
 سـال  ٧،٨ »: گـویـد   این را جمشـیـدی مـی .  کرد   فعالیت می 

ھـای    پیش وقتی پدران و مادران برای کار کردن داخل کوره 
بـعـد  .  شـدنـد   ھای آنھا سرگردان مـی   رفتند، بچه   آجرپزی می 

ـتـی  .  ھا آماده کـردنـد   ای را برای نگھداری این بچه   سوله  وق
ـم، وضـع تـکـان  آن  .  ای داشـت   دھـنـده   از آن سوله دیدن کـردی

ـفـاده شـود،    که برای نگھداری بچه    پیش از این   سوله  ھا اسـت
ـرھـایـی کـه    جایی برای نگھـداری سـگ  ھـا بـود و زنـجـی

ھا در    ھا را با آنھا بسته بودند و حتی فضوالت سگ   سگ 
ھا از آن شـرایـط    برای نجات بچه  «. محوطه آن وجود داشت 

 «خانه کـودک »اندازی یک    ابتدا مقدمات کار برای راه 
مھیا شد؛ خانه کودکی که بعدھا بـه تـدریـج بـه مـدرسـه  

 .تبدیل شد 
ھایی که در این مـدرسـه درس    به گفته جمشیدی، بچه 

 و اغـلـب آنـھـا بـازمـانـده از    ه   دید   ھایی آسیب   خوانند بچه   می 
کنند که اغلب یـا    ھایی زندگی می   آنھا در خانه .  تحصیلند 

درآمـدنـد    سرپرست ھستند یا پدرانشان کارگران بسیار کـم   بی 
ھا ناگزیرند کار کنند برای ھمین ھم فرصت زیـادی    و بچه 

یـک  .  یکی از آنھا حسین اسـت .  برای مشق نوشتن ندارند 
سـالـگـی  ٦ از  .  آور خـانـه شـد   سال پیش که پدرش مرد، نان 

ـیـدا شـده،  . فروخت   کرد و می   زباله جمع می  حاال یک نفر پ

درس  .  دھد تـا حسـیـن درس بـخـوانـد   خرج خانه آنھا را می 
ـلـی از بـچـه  ھـایـی کـه    خواندن اما در زندگی و دنیای خی

ـرای  ».  انـد جـایـی نـدارد  «حسـیـن »مثل   ـنـد ب درس بـخـوان
ـبـال  .  سـوادنـد   ھا بی   اغلب پدر و مادران این بچه »،  «چی؟  ق

ـنـد بـایـد    فرستادند و می   ھا را به مدرسه نمی   اصال بچه  ـت گف
بیننـد    جا باز شده و می   از وقتی این .  از بچگی بروند سرکار 

ــچـه  ــدریـج ب ــه ت ــه اسـت ب ھــا را مــدرســه    کـه بـدون شــھـری
ـران بـزرگ بـه    خانواده .  فرستند   می  ھای افغان، با آمدن دخت

ـنـجـم کـه  .  مدرسه مشکل دارند  اغلب دختران بـه کـالس پ
ـنـد   رسند، ترک تحـصـیـل مـی   می  ـنـھـا را طـاھـره   «. کـن ای

گوید؛ زنی جوان با ھـمـان    خاوری، مدیر داخلی مدرسه می 
ھای مـدرسـه کـه    اصل و نسب با بچه   چشمان بادامی و ھم 

ــه اســت  ـت ـم گــرف ــل ـپ ـران دی ــه سـخــتـی در ای . خـودش ھــم ب
ھـای افـغـان شـھـریـه    نام بـچـه   ھای ایرانی برای ثبت   مدرسه 

 ھزار تومان برای کسـانـی کـه  ١٧٥  تا  ١٠٠ گیرند، از    می 
ـرای کسـانـی  ٣٠٠  تا  ٢٥٠ کارت دارند و از    ھـزارتـومـان ب
ھا جـدا از مشـکـالت    بسیاری از افغان . که پاسپورت دارند 

ھـایشـان را مـدرسـه    مربوط به تابعیت، به ھمین دلیـل بـچـه 
گوید، ایـن گـروه از    می  «خاوری »طور که    آن . فرستند   نمی 
روند و حـتـی    ھا نمی   ایرانی   ھای افغان اغلب به مدرسه    بچه 

ـر از نـظـر   زمانی که برای ادامه تحصیل در مـقـاطـع بـاالت
. گـردنـد   می   شوند با شرایط روحی بدتر بر   علمی پذیرفته می 

ـرانـی را دوسـت نـدارنـد   ھای افـغـان، مـدرسـه   بچه  . ھـای ای
سـن و سـالشـان، آنـھـا را بـا    ھای ھـم   ھایی که بچه   مدرسه 

بـه ھـمـیـن   .«افغانـی »: گویند   دھند و می   انگشت نشان می 
ھایی که از کـالس اول تـا    دلیل است که بسیاری از بچه 

ھای شکسـتـه درس    ھای خاکی پشت نیمکت   ھفتم با دست 
ـم .  خوانند، امیدی به آینـده نـدارنـد   می  ھـایشـان    ایـن را مـعـل
ـم   «معصومه حسینی »یکی از آنھا  . گویند   می  است، مـعـل

ھـای    کالس چھارم که خودش مثل خیلی دیـگـر از افـغـان 
ھا از تحصـیـل مـحـروم بـوده اسـت و حـاال    ساکن ایران سال 

ھـا چـه شـرایـطـی    کند این بچـه   گوید خوب درک می   می 
ایـن  .  ترسـنـد   از آینده می . امیدند   ھا خیلی نا   این بچه »: دارند 
کنند نـه    ھا بعد از کالس ششم و ھفتم درس را رھا می   بچه 

که در مدارس ایرانی بـه    که دوست ندارند برای این   برای این 
ھر دلیل چه مشکالت اقامتی و چـه مسـائـل فـرھـنـگـی  

ھای ما بـعـد از خـروج از    خیلی از بچه .  شوند   پذیرفته نمی 
. انـد   ھا با گریه برگشـتـه   ایرانی   مدرسه ما و رفتن به مدرسه  

این موضوع ھمیشه مثل عقده و گرھی تا آخر عمر با آنـھـا  
ھـای    ھای کاری، روح و روان بـچـه   نه فقط زخم . ماند   می 

ھـای نـاسـور    مدرسه محمودآباد را نشانه رفته که نشان زخم 
ـران مـدرسـه  .  بر دست و پاھایشان پیداسـت  ـلـمـان و مـدی مـع

ھا در بدترین شرایط بھداشـتـی زنـدگـی    گویند، این بچه   می 
کنند، ھفته به ھفته ممکن است حمام نروند و به ھمـیـن    می 

ھـا کـه    بـچـه .  ھای پوستی بین آنھا شایع است   دلیل بیماری 
ھـای خشـکـیـده و    دوند، از دسـت   ھای خاکی می   در کوچه 

ھـای    آنھا با دست .  زند   شان، خون بیرون می   پاھای کبره بسته 
خورند، از سـر و کـول ھـم بـاال    زخمی روی خاکه سر می 

ھـایـی    ھای بلندی و چه زخـم   خندند؛ چه خنده   روند، می   می 
شـھـنـار جـمـشـیـدی، مـعـاون  .  ھا، پـاھـا و بـدنشـان   بر دست 

ھـا    ھای دیگر بـچـه   ھا و بیماری   آموزشی مدرسه از این زخم 
ھـای ایـن مـدرسـه را    یک گروه پزشکی بچه »:  گوید   می 

پـزشـکـان بـعـد از  .  ھـمـه را واکسـن زدنـد .  معاینه کردنـد 

ـیـل سـوءتـغـذیـه اغـلـب    ھا گفتند این بـچـه   بررسی  ھـا بـه دل
خـونـی آنـھـا   شـونـد کـم   خونی دارند و ھرچه بزرگتر مـی   کم 

عالیم مشابه سالک ھـم در آنـھـا وجـود  .  شود   شدیدتر می 
ـنـد   ھای آجرپزی زندگی مـی  ھا در کوره   این بچه .  دارد  . کـن

انـد کـه سـرمـا و رطـوبـت     انداخته   ھایشان را تخته   کف اتاق 
ـرشـان زانـودرد دارنـد  ـیـشـت ـتـشـان کـنـد امـا ب  «. کمتر اذی

ــزرگ مــدرســه افــغــان   دانــش  ھــای    آمــوزان کــوچــک و ب
تنھا جور  بیـمـاری کـه جـور  مـدرسـه را ھـم    آباد، نه   محمود 

ی مـدرسـه نـدارد، تـخـتـه  «بـابـا »مدرسه آنھـا  .  کشند   می 
برد و کتابخانه ندارد، آبخوری و نـمـازخـانـه نـدارد امـا    وایت 

ھا به نوبت با آن مـدرسـه    یک جاروی دستی دارد که بچه 
ـنـد   معلمان مدرسه می .  زنند  را جارو می  ـرقـی  »:  گـوی جـاروب

ـم، آشـغـال  ـم   ھـا را بـا دسـت جـمـع مـی   نداری ـی ھـا    بـچـه .  کـن
جا با ھمـیـن    اعتراضی ھم ندارند چون ھمین جا را دارند، این 

ھـایـش    جا را با ھمـه نـداشـتـه   این .  شرایط، خانه امید آنھاست 
مـدرسـه مـحـمـودآبـاد،   «. دوست دارند، جای دیگری ندارنـد 

الی    خیلی چیزھا ندارد اما درد دارد؛ دردھایی کـه از البـه 
ـر مـقـوای    ھایی کـه بـا دسـتـخـط   کلمه  ھـای کـودکـانـه ب

ـرون   ـی چروکـیـده روزنـامـه دیـواری مـدرسـه نـوشـتـه شـده ب
ـر نـگـاه ھـر تـازه   پاشد و مستقیـم مـی   می  ـنـد ب . واردی   نشـی

ھـای مـدرسـه مـحـمـودآبـاد، ھـیـچ    روزنامـه دیـواری بـچـه 
ای به مـدرسـه    جا بچه   این .  شباھتی به دنیای کودکان ندارد 

ـیـسـت   دنیای ایـن بـچـه .  رود   نمی  ـیـای کـودکـی ن . ھـا، دن
آنھا در روزنـامـه  .  ھای کودکی نیست   ھای آنھا، حرف   حرف 

ـنـد،    ھای بامزه نـمـی   کشند، حرف   شان، نقاشی نمی   دیواری  زن
؛ از  «مھاجـرت »نویسند، از    به جای اینھا از دردھایشان می 

ھای    رحمی دنیایی که آنھا را به پشت کوره   جنگ و از بی 
شـان    آنـھـا در روزنـامـه دیـواری .  آجرپزی تبعید کـرده اسـت 

ھا ممکن است به دالیل زیادی از جـایـی    انسان »:  اند   نوشته 
ـیـعـی اسـت،  .  به جایی مھاجرت کننـد  بـعـضـی دالیـل طـب

گاھی دالیل سـیـاسـی سـبـب  . بعضی دالیل اقتصادی است 
ـنـد اخـتـالفـات مـرزی و  .  شـود   جایی جمعیت مـی   جابه  مـان

ـم .  جنگ  مـعـاون اجـرایـی مـدرسـه   «. ما مھاجـران جـنـگـی
ـنـد  »: گوید   می  به آنھا گفتیم روزنـامـه دیـواری درسـت کـن

ـیـد    که روحیه کار گروھی پیدا کنند امـا مـی   برای این  ـن ـی ب
ھا را خـوب    این روزنامه ھم حال و ھوای درونی این بچه   که  

. مدرسه محمودآباد، مـیـدان جـنـگ اسـت  «. دھد   نشان می 
خـاوری، مـعـاون  .  پراکنی است و دعـوا   ھا سنگ   تفریح بچه 

بخشی از این خشونت نـاشـی از  »: گوید   اجرایی مدرسه می 
جـدا از  .  انـد   ھا در آن بزرگ شـده   این بچه   شرایطی است که  

ـرای تـامـیـن    ایـن خـانـواده   کـه    مسائل اقتصادی و ایـن  ھـا ب
ترین نیازھای زندگی در تنگنا ھستند، زندگی ایـن    ابتدایی 
ــه   بـچــه  ــه   ھــا اصــوال در خــراب ــال ھــا    ھـا و وسـط کــوره   ھــا، زب
ـنـد،    ھا کار مـی   ھا یا شب    از آنھا صبح   خیلی .  گذرد   می  کـن

ـنـاسـب    سختی . خوانند   بعد درس ھم می  ھای زندگی آنھا مت
مـثـال یـک  .  تفریح ندارنـد .  با قدرت تحمل و سنشان نیست 

ـر  ـی .  کـرده بـود   بار که اردو رفته بودند، اخالقشان خیلی تغی
در زنـدگــی   «. کــردنـد   مـرتـب مـی آمــدنـد و تشـکــر مـی 

ھای خـاکـی و    ھای خاکی، با سرسره   ھایی که با کرم   بچه 
ـنـمـا رفـتـن یـک    ھای پاره تفریح می   الستیک  ـنـد، سـی کن

ـفـاق اسـت؛ خــاطـره  ــاره   ات ــھـا درب اش حــرف    ای کــه ھــمـه آن
ھا این است کـه یـک    یکی از آرزوھای این بچه .  زنند   می 

ـرونـد  ـنـمـا ب ـبـل  »:  گـویـد   خـاوری مـی .  بار دیگر سی سـال ق
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ایـن  .  ھا را سینما ببریم   شرایطی فراھم شد که یک بار بچه 
. بـود  «اتفاق »ھا یک    سینما رفتن واقعا برای خیلی از بچه 

ـلـویـزیـونشـون چـقـدر بـزرگ    بعد از سینما می  گفتند خانم ت
اما دیگر ھیچ وقـت ایـن امـکـان فـراھـم نشـد کـه   «. بود 

ـتـی بـه افـغـان   سازمان .  سینما بروند  ھـا    ھا و نـھـادھـای دول
ـتـی،  .  دھند   خدماتی نمی  از بھزیستی و سایر نھادھای حمـای

چند خیریه و نھاد مردمی گذرشان بـه  .  جا خبری نیست   این 
ـیـن  .  جا افتاده و اگر چیزی ھم ھسـت، کـار آنـھـاسـت   این    ب

،  ٢٠ مـنـطـقـه  ٣  اینھا اما یحیی رنجبران، شھردار ناحیه    ھمه 
ھای افغان نگـاه    ھای نگران به بچه   با چشم . آید   پا به پا می 

مـمـکـن  »: کند و شاید به آینده آنھا و این صدای اوسـت   می 
است از نظر شرایط اقتصادی یا حتی ارایه خدمات شـھـری  

ھای قانونی وجود داشته باشد امـا    ھا محدودیت   این گروه   به  
واقعیت این است که ما در جامعه در کـنـار ھـم زنـدگـی  

کنم نگاه اجتماعـی صـحـیـح ایـن    کنیم و من فکر می   می 
ـرای   است که از نظر شرایط اجتماعی امکان رشد و ارتقـا ب

ایرانی نیستند و مشکالتـی    که    ھای این مدرسه ولو این   بچه 
انـد و    ھا در ایران به دنیا آمده   این بچه .  ھم ھست، فراھم شود 

ـرونـد  ـران ن ـران   «. ممکن اسـت ھـیـچ وقـت ھـم از ای رنـجـب
گــذرد او و    چــه را در ایــن مــدرســه مــی   آن :  گــویــد   مــی 

ـنـد     دنبال می ٢٠  منطقه  ٣ ھمکارانش در شھرداری ناحیه  کن
ـرای تـجـھـیـز ایـن مـدرسـه بسـتـه   اما قانون دسـتـشـان را ب

ـنـه نـظـر مسـاعـد  ». است  اگر شورای شھر تھران در این زمی
کنیم کـه از نـظـر اجـتـمـاعـی ایـن    داشته باشد، تالش می 

ـرای  .  ھا را تقویت کنیم   بچه  کمترین کـار ایـن اسـت کـه ب
که بتوانیم مدرسـه    ھای تورگردانی بگذاریم یا این   آنھا برنامه 

االن دستورالعـمـل و مصـوبـات الزم را  .  آنھا را تجھیز کنیم 
ھـا    ھـا راھـی خـانـه   خـورد بـچـه   زنگ آخر که مـی  «. نداریم 
خانه نه، آلونک نه، سقفی کـه بـاالی سـر ایـن  .  شوند   می 
. ھـای آجـرپـزی   ھاسـت؛ کـوره   ھاست، سقف، سقف کوره   بچه 
. انـد   ھای مدرسه افغان محمودآباد، ساکنان ھمان حوالی   بچه 

ھـایـی    پـزنـد، آدم   ھای آجرپزی تھران تنھا آجـر نـمـی   در کوره 
ـنـد   ھـا زنـدگـی مـی   ھستند که در این کـوره  ـری،  .  کـن کـب

ــن کــوره ٩  ــا یــکــی از ای ھــا    ســالــه ھــر روز از مــدرســه ت
گردد؛ جایی که او با مادرش، محسـن و یـاسـیـن در   برمی 

 خـانـوار  ١٠  تـا  ٨ در ھـر کـوره  .  کننـد   اتاق زندگی می ٢ 
ــد   ســاکــن  ــدگــی در کــوره .  ان ــدگــی در    زن ــی زن ــعــن ھــا ی

ھای مدرسه که بی در    مثل کالس .  در   ھای بی   چاردیواری 
اصال در و پنجـره کـجـای زنـدگـی مـردمـانـی  .  اند   و پنجره 

ھـا و در    ھای ساخـتـمـانـی، زبـالـه   است که پشت کوه  نخاله 
ھـایـی    اندازی باورنکردنی از کالنشھر تـھـران در کـوره   چشم 

اند، صبح را    ھایی در دل زمین ساخته شده   که به شکل حفره 
دانـد چـنـد    مادر  کبری نمی .  کنند و شب را صبح   شب می 

 سـالـه  ٤٠ امـا   .« سـال ٢٩ شاید  »: گوید   می . سالش است 
ـران از دسـت داده و  ٣ شوھرش را  . زند   می   سال پیش در ای

کـنـد    آب، گرم می .  قد    بچه قد و نیم ٣ حاال خودش مانده با  
. ھا را بـه سـخـتـی حـمـام کـنـد   روی بخاری نفتی تا بچه 

ـنـد؛ روزی    ھا کبری با مادرش در خانه پسته می   شب  شکـن
ـرای مـاھـی  ٣  بـاران کـه  .   ھـزار تـومـان ٦٠  کیلو پسته ب

کـاسـه    ھا کـاسـه   بچه .  ریزد   ھا آب می   بارد از سقف کوره   می 
. شـود   ھای مشقشان خـیـس مـی   دفترچه .  برند بیرون   آب می 

ھـایشـان بـه کـار    شود اما باز ھم دسـت   زمین خانه گل می 
افتد تا مشق بنویسند تا سواد داشته بـاشـنـد تـا شـایـد    می 

ھای آجرپـزی مـحـمـودآبـاد    پشت کوره .  روزی دانشگاه بروند 
شوند، زنـدگـی    و دوستانش بزرگ می  «کبری »جایی که  

 . مفھوم دیگری دارد 
 

 اخبار بین المللی 
 

ھزاران نفر بر علیه ریاضت  -اسپانیا 
 دست به تظاھرات زدند کشی

ـر  ٢٣ به گزارش خبرگزاریھا روز شنبه   )  آذر ٢ (  نـوامـب
ـیـه سـیـاسـت   ھزاران نفر در خیابان  ـر عـل ھـای    ھای مـادریـد ب

ـر بـا  .  دولت دست به تظاھرات زدند   ریاضت کشی  ـف ھـزاران ن
که بر روی آنھـا نـوشـتـه شـده    ھایی   در دست داشتن پالکارد 

به سمـت مـیـدان  "  خدمات بھداشتی برای فروش نیست " بود  
ـنـدگـان بـه خصـوصـی  . آفتاب حرکت کردند  تظاھـرات کـن

سازیھا، افزایش قیمت خدمات درمـانـی، افـزایـش شـھـریـه  
 .دانشگاھھا، بیکار سازیھا، معترض ھستند 

 
طرح دولت برای احیای حکم  -افغانستان 

 سنگسار
، داده  ) ھومن رایت واچ ( این خبر را دیده بان حقوق بشر  

ـر، ایـن سـازمـان حـقـوق بشـری،  .  است  با افشـای ایـن خـب
ـرگشـت حـکـومـت بـه مـتـدھـای   میخواھد خطر احتمالی ب

طرح احیـای سـنـگـسـار، جـزئـی از  . طالبانی را افشا کند 
یک طرح ضمنی، برای قانون جزای افغانستـان اسـت کـه  
ـیـ  افـغـانسـتـان روی آن کـار   یک گروه کاری وزارت عدل

براساس این طرح، زنان و مردان متأھـل کـه دسـت  .  میکند 
بزنند، میتوانند به سنگسار و زنان و مـردان مـجـرد،  " زنا "به  

ھردو مجازات، در  .   ضرب  شالق محکوم شوند ١٠٠ به ضرب  
یـکـی    -اشرف عـظـیـمـی . حضور مردم پیش بینی شده است 

ـیـد  )  دادگستری ( از مسئولین وزارت عدلیه   افغانسـتـان، تـأی
کرده است که سنگسار جزئی از این مـتـن اسـت کـه آنـان  

وزارت و بعـضـی  »او گفته است که  .  روی آن کار میکنند 
ـیـن   ـر اسـاس شـرعـیـت و قـوان نھادھای قضـایـی دیـگـر، ب
ـرای   ـنـد، ب اسالمی، روی یـک طـرح قـانـون کـار مـیـکـن

مسـئـول    -براد آدامـس  .«مجازات زنا، دزدی و شراب نوشی 
آسیا در سازمان دیده بان حقوق بشر، با درخواست از حـامـد  

ایـن کـه دولـت  »کرزی برای لغو این طرح میـگـویـد کـه  
ـبـان دوبـاره  ١٢ افغانستان بتواند    سـال بـعـد از سـقـوط طـال

ـر اسـت  ایـن سـازمـان    .«سنگسار را اعاده کند، جـای تـأث
تأکید میکند که اعدام توسـط سـنـگـسـار، مـخـالـف نـورم  

ـیـارد  ١٦ ھای بین المللی است و اضافه میکند کـه   ـل  مـی
کمک جامع  جھانی که در توکیو به افغانستان اختـصـاص  
یافت، مرتبط به پیشرفت ھای این کشور در سـاحـ  حـقـوق  

 .ھم ھست 
 

 ھزار ١١کشته شدن بیش از  -سوریه 
 کودک

ـیـش   براساس یک گزارش تحقیقاتی تازه انتشار یافته ب
ھای داخـلـی     ھزار کودک سوری در جریان درگیری ١١ از  

در این کشور طی حدود سه سال گذشته، جـان خـود را از  
گـروه  " بر اساس ایـن گـزارش کـه از سـوی  .  اند   دست داده 

ـر اسـت  "  تحقیقاتی آکسفورد  ـق ـنـدن مسـت که مرکز آن در ل

انجام گرفته، موارد اعدام و شکنجه علیه کـودکـان حـتـی  
ـتـه ایـن گـزارش  .  یک ساله نیز وجود داشته اسـت  بـه گـف

بیشتر این کودکان بر اثر بمب و یا گـلـولـه تـوپـخـانـه و در  
. انـد     انـد کشـتـه شـده   کـرده   ای که در آن زنـدگـی مـی   محله 

خـواھـد تـا    نویسندگان گزارش از جنگجویان در سوریه مـی 
این گزارش با عـنـوان  .  جان غیر نظامیان را به خطر نیندازند 

و  "  آینده ربوده شده؛تلفات نادیده قربانیان کودک در سـوریـه " 
ھـا در مـارس    بر اساس آمارھای موجود بین شروع درگیری 

.  تا اوت سال جاری میالدی، منتشر شـده اسـت ٢٠١١ سال  
ـربـانـی  ١١٤٢٠ به گفته تھیه کنندگان این گزارش از بین    ق

ـر انـدازھـا کشـتـه  ٣٨٩  سال،  ١٧ زیر   ـی  نفر تـوسـط تـک ت
ـر از جـمـلـه  ١٠٠  نفر اعدام و بیش از  ٧٦٤ اند؛ حدود    شده  ـف  ن

کودکان شکنجه شده و یا به آنھا تجاوز شده است و نسبـت  
.  بـه یـک بـوده اسـت ٢ شدگان پسر به دختر حـدود    کشته 

افزاید که بیشتر تعداد کودکان کشـتـه شـده    ھمین سند می 
مربوط به شھر حلب است؛ جایی که بر اساس ایـن گـزارش  

ـتـه حـنـا سـلـمـا از  .  انـد    کودک کشته شـده ٢٢٢٣  بـه گـف
نویسندگان این گزارش، آمار کشته شدگان کودک بـدیـن  

تـخـمـیـن زده  .  نحو در درگیریھای سوریه، تکان دھنده است 
ـیـش از    می  ـر  ١٠٠ شود کـه تـا کـنـون ب ـر در اث ـف  ھـزار ن

ھـا حـاکـی    ھمین تخـمـیـن .  اند   درگیرھای سوریه کشته شده 
ـیـمـی    میلیون سوری که گفته می ٢ است که بیش از   شود ن

از آنھا کودک ھستند، مجبور به ترک خانه خـود و فـرار  
 .اند   از کشور شده 

 
ھای دارائی و  اشغال وزارتخانه -تایلند 

 خارجه توسط معترضین
ـنـد در بـانـکـوک،    ده  ـل ھا ھزار نفر از مخالفان دولت تـای

دسـت  )   آذر ٤ (   نوامبر  ٢٥ پایتخت این کشور، روز دوشنبه  
ــد  ــی زدن ــان ــاب ــظــاھــرات خــی ــکــی از  .  بــه ت ــه ی ــت ــه گــف ب

دھندگان تظاھرات، ھدف تظاھرکنندگان برانگیـخـتـن    سازمان 
کارکنان دولت به نافرمانی مدنی اسـت تـا دولـت فـلـج و  

دھـنـده اصـلـی    به گفته پلیس تایلند، سـازمـان .  سرنگون شود 
تظاھرات نماینده سابق اپوزیسیون تایلند، سوتـپ تـاگسـوبـان  

ـر در تـظـاھـرات  .  است  ـف شامگاه یکشنبه حـدود صـدھـزار ن
ھـا، بـا وجـود    به گـزارش رسـانـه .  ضددولتی شرکت داشتند 

حضور نیروھای پلیس و اقدامات شدید امنیتی حـدود ھـزار  
تن از تظاھرکنندگان توانستند وارد ساختمان وزارت دارایـی  

ـیـس  .  تایلند شوند و اتاقھای آن را اشغال کنند  ـل ـتـه پ به گف
ــد، در مــجــمــوع حــدود   ــن ــل ــای ــر بــه ســمــت  ٣٠ ت ــف  ھــزار ن

ـری   وزارتخانه  ـت ـلـف، کـالن ھـای    ھـا و سـاخـتـمـان   ھـای مـخـت
ھمچنیـن بـه گـزارش  .  اند   ھای تلویزیونی در حرکت   فرستنده 

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنـگـوی وزارت امـور  
خارجه تایلند، تظاھرکنندگان ساختمان وزارت امـور خـارجـه  

ـنـد نـاآرام  .  اند   را نیز اشغال کرده  ـل در حال حاضـر اوضـاع تـای
ـرای    ھا در واکنش به طرح بحث   ناآرامی .  است  انگیز دولـت ب

ـیـش . عفو عمومی آغاز شد  ـنـی شـده کـه    در این طرح پ ـی ب
ھای سیـاسـی     در ناآرامی ٢٠٠٤ تمامی کسانی که از سال  

ـنـد   در تایلند شرکت داشته  . انـد از مـجـازات در امـان بـمـان
ـر را   ـف مخالفان دولت پس از اطالع از چنین طرحی ھـزاران ن

آنان بر این نـظـرنـد  .  ھای اعتراضی بسیج کردند   برای حرکت 
که در طرح پیشنھادی دولت برای عفو عمومی بخـصـوص  

. وزیر سابق  مـورد نـظـر اسـت   عفو تاکسین شیناواترا نخست 
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البته طرح پیشنھادی عفو عمومی از سوی مجلس سـنـای  
ـراض  ھـای خـیـابـانـی    تایلند پذیرفته نشد، بـا ایـن حـال اعـت

پـس از سـرنـگـونـی دولـت تـاکسـیـن  .  ھمچنان ادامه دارد 
ھای شدیدی تایلند را فـرا     ناآرامی ٢٠٠٦ شیناواترا در سال  

گرفت که در آن ھم طرفداران و ھم مخالفان دولـت شـرکـت  
ـفـان  ٢٠١٠ در بھار سـال  .  داشتند  ـیـز طـرفـداران و مـخـال  ن

تاکسین شیناواترا برای چند ھفته درگیر جدال خیابـانـی بـا  
ـیـش    درگیری .  ھم بودند  ھای میان دو طرف به قیمت جـان ب

 . نفر تمام شد ١٩٠٠  نفر و زخمی شدن حدود  ٩٠ از  
 

ھزاران معترض به سیاستھای  -پرتغال 
 دولت دست به تظاھرات زدند

 در  ٢٠١٤ ھمزمان با تصـویـب بـودجـه عـمـومـی سـال  
پارلمان پرتغال، ھزاران معترض بـه سـیـاسـت ھـای ریـاضـت  

در خـیـابـان ھـای  )   آذر ٥ (  نوامبر  ٢٦ اقتصادی سه شنبه  
بزرگترین اتحادیه کارکنان پرتغـال،  .  لیسبون تظاھرات کردند 

نیز فـراخـوان بـه تـظـاھـرات   «سی جی تی پی »موسوم به  
شماری از اعضای این اتحادیه، وزارتـخـانـه ھـای  .  داده بود 

ـیـسـبـون   بھداشت، اقتصاد، محیط زیست و دارایـی را در ل
آنھا خواستار گفتگو با نمایندگان مجلـس در  .  اشغال کردند 

ـیـارد و  .  مورد بودجه سال آینده شده انـد  ـل بـا حـدود سـه مـی
ـلـف،  ٩٠٠   میلیون یورو صرفه جویی در بـخـش ھـای مـخـت

ـر   ـی ـر تـداب برای سومین بار پیاپی، بودجه کشور با تـکـیـه ب
: یکی از معترضان مـی گـویـد .  ریاضتی تدوین شده است 

ـم "  بـایـد کـاری  .  باید نارضایتی مان را به دولت نشـان دھـی

اگر کاری از دستمان برنمـی آیـد، حـداقـل بـایـد بـه  . کنیم 
در مـقـابـل  ."  خیابان بیاییم و بگوییم که دیگر کافی اسـت 

ساختمان پارلمان، ھزاران معترض خواستار اسـتـعـفـای دولـت  
ھمچنین برای اواسط دسامبر، یک ھفته اعـتـصـاب  . شدند 

احتماال بـخـش ھـایـی از بـودجـه  .  سراسری اعالم شده است 
ـررسـی  ٢٠١٤ سال   ـرتـغـال ب  توسط دادگاه قـانـون اسـاسـی پ

ـرخـی از اقـدامـات  . خواھد شد  این دادگاه سـال گـذشـتـه ب
 .ریاضت اقتصادی دولت را رد کرد 

 
 تشکر از ادوارد اسنودن آگھی  -آمریکا 

ـرا   " ادوارد اسنودن متشکریم "  ، این جمله ای است که اخـی
آگـھـی  .  بر روی اتوبوسی شھری در واشنگـتـن ظـاھـر شـد 

تشکر از آقای اسنودن، جوانی که در خدمت آژانس امنیـت  

ـرنـامـه بسـیـار وسـیـع  " ان اس ای "ملی آمریکا،   ، بود و از ب
ـرداشـت،   ـرده ب جاسوسی این کشور از شھروندان و مقامات پ

ـرای عـدالـت مـدنـی " ایده بنیاد غیرانتفـاعـی   " مشـارکـت ب
ـنـد  .  است  این بنیاد با کمکھای مالی که مردم می فـرسـت

ـئـو، از  .   در صدد افزودن بر تعداد آگھی ھاست  کارل م سین
وقت آن فرا رسیده تـا بـه تـجـسـس و  : " این بنیاد می گوید 

دخل و تصرف در ایملیھا، جی میـل، و شـنـود مـکـالـمـات  
من ھرگز چنیـن چـیـزی  .  توسط ان اس ای پایان داده شود 

شھروندان آمریکا مـخـالـف تـجـسـس ان  . را امضاء نکرده ام 
ـر  .  اس ای ھستند  مایلیم به مردمی کـه ایـن آگـھـی را ب

ـقـا فـکـر و   روی اتوبوس می بینند بگویم بدانند که آن دقی
ـیـز ھسـت  ـتـه شـمـاره سـه  ."  حرف میلیونھا نفر دیگر ن کـمـی

ـبـه، بـدون ایـن کـه از   سازمان ملل متحد نیز، روز سه شـن
ــجــســس   ــوقــف ت ــام بــبــرد بــر ضــرورت ت کشــور خــاصــی ن

ـتـھـا و اشـخـاص تـاکـیـد کـرد  ـر  .  الکترونیکی از دول ـت ـی پ
ویتیگ، فرستاده آلمان در سازمان ملل مـتـحـد در ھـمـیـن  

برای اولین بار، در چارچوب سازمان مـلـل  : " خصوص گفت 
متحد، این قطعنامه صراحـتـا اعـالم مـی دارد کـه ھـمـان  
ـرنـت   ـت ـن حقوقی که مردم بوقت معمولی و عدم استفاده از ای
ـیـز بـایـد مـحـافـظـت   ـنـد ن دارند در زمانی که آنالیـن ھسـت

 ." گردد 
 

آتش زدن مقر حزب اسالمی حکم  -تونس 
 توسط معترضین

ـر  ٢٨ مخالفان دولتی در تونس روز چھارشنبه    ٦ (  نـوامـب
ـفـصـه،  )  آذر  مقر حزب النھضه، حزب حـاکـم تـونـس، را درق

ـرضـان  .  واقع در مرکز پایتخت به آتش کشیدند  ھمزمان معـت
ـتـی،   در سه منطقه این کشور در اعتراض به سیاستھای دول

 .فقر و نابرابری اجتماعی دست به اعتصاب زدند 
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