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مصـــائـــب دوران پـــس از 
انــقــالب در ایــران را بــایــد 
. بپای مسبـبـیـن آن نـوشـت

مــردم حــق داشــتــنــد رژیــم 
ــعــیــض و  ــب ــت و ت ــطــن ســل
ــری و ســرکــوب و  ــراب ــاب ن
تحقیری را که شـالـوده آن 
را تشکیل میداد نخـواھـنـد 
. و بــه اعــتــراض بــرخــیــزنــد

مردم حق داشتنـد کـه آخـر 
قرن بیستم شـاه نـخـواھـنـد، 
ساواک نخواھند، شکنجـه 
گـــر و شـــکـــنـــجـــه گـــاه 

مردم حق داشتنـد .  نخواھند
ــرابــر ارتشــی کــه بــا  در ب
اولین جلوه ھـای اعـتـراض 
کشتارشـان کـرد دسـت بـه 

 ٥٧انـقـالب .  اسلحه بـبـرنـد
ــرای آزادی و  حــرکــتــی ب
عـدالـت و حـرمـت انسـانــی 

جــنــبــش اســالمــی و .  بــود
دولــت اســالمــی نــه فــقــط 
محصول این انقـالب نـبـود، 
بــلــکــه ســالحــی بــود کــه 
آگاھانه برای سرکوب ایـن 
انــقــالب، ھــنــگــامــی کــه 
ناتوانـی و زوال رژیـم شـاه 
دیگر مسجل شده بـود، بـه 

بـرخـالف .  میـدان آورده شـد
ــوری  ــج، جــمــھ ــظــرات رای ن
اسالمی وجـود خـود را در 
درجــه اول مــدیــون شــبــکــه 
مساجد و خیـل آخـونـدھـای 

منشاء این رژیم . جزء نبود
ــان  قــدرت مــذھــب در مــی
مردم نـبـود، قـدرت تشـیـع، 
بـــیـــعـــالقـــگـــی مـــردم بـــه 

مدرنیسـم و انـزجـارشـان از 
فـرھـنـگ غــربـی، سـرعــت 
بیش از حد شھـرنشـیـنـی و 

ـــــود  ـــــب ـــــن " کـــــم ـــــری ـــــم ت
. ، و غیره نبود" دموکراسی

این خزعبالت ممکـن اسـت 
شـرق " بدرد کـاریـر شـغـلـی 

نیم بند و مفسرین "  شناسان
ــا  ــخــورد، ام ــه ھــا ب رســان
سرسوزنی به حقـیـقـت ربـط 

جـریـان اسـالمـی را .  نـدارد
ھمان نیروھایـی بـه جـلـوی 

 کشیدنـد ٥٧صحنه انقالب 
که تا دیروز زیر بغل رژیـم 
شــاه را گــرفــتــه بــودنــد و 
. ساواکش را تعلیم میدادند

ـــانســـیـــل  ـــھـــا کـــه پـــت آن
رادیـکــالــیــزاسـیــون و دســت 
چـــپـــی از آب در آمـــدن 
انقالب ایران را میشناختنـد 
و از اعــتــصــاب کــارگــران 
صنعت نفـت درس خـود را 

آنھا کـه بـه .  گرفته بودند
یک کمربند سبز در کـش 
و قــوســھــای جــنــگ ســرد 

ـــتـــنـــد ـــیـــاز داش بـــرای .  ن
شــدن انــقــالب "  اســالمــی" 

ایران پـول خـرج شـد، طـرح 
ریخته شد، جلـسـه گـرفـتـه 

ھــــزاران نــــفــــر، از .  شــــد
دیپلـومـاتـھـا و مسـتـشـاران 
ــــا  نــــظــــامــــی غــــربــــی ت
ژورنــالــیــســتــھــای ھــمــیــشــه 
باشرف دنیای دمـوکـراسـی 
ماھھا عرق ریختـنـد تـا از 
یـک سـنـت عـقـب مـانـده، 
حاشیه ای، کـپـک زده و 

بــه انــزوا کشــیــده شــده در 
تاریخ سیاسی ایـران، یـک 

و یــک "  رھــبــری انــقــالب" 
آلترناتیو حـکـومـتـی بـرای 

 -جـامــعـه شــھـری و تــازه 
 ٥٧صــنــعــتــی ایــران ســال 

آقای خـمـیـنـی نـه .  بسازند
از نـجـف و قـم و در راس 
خــیــل مــالھــای خــر ســوار 
دھــات ســر راه، بــلــکــه از 
ــرواز  ــا پ پــاریــس آمــد و ب

 تـجـسـم ٥٧انقالب .  انقالب
اعـــتـــراض اصـــیـــل مـــردم 
ــود، امــا  مــحــروم ایــران ب

و رژیـم "  انقـالب اسـالمـی" 
اسالمی مـحـصـول جـنـگ 
سرد بـود، مـحـصـول مـدرن 
ترین معادله سیاسی جـھـان 

معماران این رژیـم، .  آن روز
استراتـژیسـتـھـا و سـیـاسـت 
گــذاران قــدرتــھــای غــربــی 

ھمانھا که امروز از .  بودند
درون لجنزار نسبی گـرایـی 
فرھنگی، ھیوالی مخـلـوق 
خــودشـــان را بــه عــنـــوان 

جـامـعـه " محصول طبـیـعـی 
و درخور "  شرقی و اسالمی

یـکـبـار "  جھان اسـالم" مردم 
ـــــت  ـــــگـــــر مشـــــروعـــــی دی

کـل امـکـانـات .  میبخشنـد
اقــتــصــادی و ســیــاســی و 
ــرای  ــغــاتــی غــرب ب ــی ــل ــب ت
ماھھا قبل و بعد از بـھـمـن 

 برای به کرسی نشاندن ٥٧
ایـــن رژیــــم و ســــر پــــا 
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ـــســـت  ـــی ـــون : کـــارگـــر کـــم
ایدئولوگھای اقتصادی جمھـوری  
ـنـد بـعـلـت رکـود   اسالمی میگوی
ــه افــزایــش   ــصــادی، ھــر گــون اقــت
دستمـزد بـاعـث افـزایـش تـورم و  
ھزینه تولید میشود و ایـن مـنـجـر  
ــت   ــی ــر شــدن  وضــع بــه وخــیــمــت
اقتصادی  خواھد شد، نظـر شـمـا  

 در اینمورد چیست؟ 
 

نکات زیادی  : کاظم نیکخواه 
ــطــق وجـود دارد کــه   ــن مـن در ای
ـم  . ناچارم به برخی اشاره ای بـکـن

اوال این منطـق مـعـمـول سـرمـایـه  
ـیـاسـت کـه   داران در ھمه جای دن
ـر   ـی ـر تـورم تـاث افزایش دسـتـمـزد ب

ــگــذارد  ــیــم مــی ــق ــعــدا  .  مسـت کــه ب
ـم   مشخص تر به آن اشـاره مـیـکـن

ولـی  .  که تا چه حد صادق اسـت 
ــحــت   ــران ت ــی کســی در ای ــت وق
حاکمیت جمھوری اسـالمـی کـه  
ـنـجـم خـط   دستمزد کارگر یک پ
ــگــر   فــقــر اســت و از طــرف دی
میلیارد میلیـارد دارنـد بـه جـیـب  

ـتـخـور  " آقازاده ھا " آخوندھا و   ی مف
میریزنـد، ایـن اسـتـدالل را بـکـار  
ــط دارد وقــاحــت و   ــبــرد فــق مــی

در  .  بیشرمی خودرا نشان مـیـدھـد 
ھیچ کشور معمول سرمایه داری  

اگـر  .  دسمتزد زیر خط فقر نیـسـت 
دستمزد کارگران در ایران بخـواھـد  
به سطح صدمین کشور دنیا برسـد  

ـر شـود یـعـنـی  ٥ باید   ـراب   ٥٠٠  ب
بنابرین از نظر  .  درصد افزایش یابد 

ــزد   ــم ــودن ســطــح دســت ــن ب ــایــی پ
کارگران، ایران تـحـت حـاکـمـیـت  
جمھوری اسـالمـی آب بـه دھـان  
. ھمه سـرمـایـه داران مـی انـدازد 

بنابرین اگر سرمـایـه داران مـوانـع  
دیگری که در جمھوری اسالمی  
ـبـود و فـقـط   ھسـت سـرراھشـان ن
ـنـه   مسالـه شـان دسـتـمـزد و ھـزی
ـرای سـرمـایـه   کارگر بود، بـایـد ب
ــجــوم مــی   گــذاری در ایــران ھ

ــه  .  آوردنــد  ــرمــای ــلــی س مــانــع اص
گذاری گسترده تر سرمـایـه داران  
در ایران خود جمھـوری اسـالمـی،  
بحران سیـاسـی ایـن حـکـومـت و  
ناروشنـی سـرنـوشـت آن، و رانـت  
ــول خــود ســران   ــا و بــق ــھ ــواری خ

گسترده و  "  ویژه خواری "حکومت  
ـنـجـا جـای   امثال اینھاست کـه ای

 .  پرداختن بیشتر به آن نیست 

 وقتی در کشورھای معـمـول  
ــحــث افــزایــش   ــرمــایــه داری ب س
دستمزد مـطـرح مـیـشـود بـه ایـن  
معناست که قبال دستمزد کارگـر  
حداقل نیازھای خانواده کـارگـری  
ـرای یـک زنـدگـی مـعـمـول   را ب
پوشش داده است و اکنون بحث بر  
ـرخ تـورم   سر منطبق کردن آن بـا ن

ـر کشـورھـای  .  است  تازه در بیشـت
ـنـات   دنیا عالوه بر دستمـزد، تـامـی
سراسری اجتماعی وجود دارد کـه  
ــدگــی   ــی زن ــف ــل ــدرجــات مــخــت ب
ـیـکـاری و   کارگران را ھـنـگـام ب
بــیــمــاری و از کــار افــتــادگــی  

ھمه اینھـا ھـم در  .  تامین میکند 
ــارزات خــود کــارگــران   ــه مــب ســای

ـران ایـن  .  متحقق شده اسـت  در ای
. تامینات حول و حوش صفر اسـت 

ــمــاعــی حــق   ــات اجــت ــن ــامــی ایـن ت
کارگر است و بخشی از دستـمـزد  
کارگر است که یـک جـاھـایـی  
پرداخت میشـود و در جـمـھـوری  
اسالمی تـوسـط کـارفـرمـایـان و  

 . دولت باال کشیده میشود 
ـم   ثانیـا ایـن واقـعـیـت سـیـسـت
ــش   ــزای ــه اف ــت ک ــه اس ــای ســرم
دستمزدھا در یک شرایطی روی  
تورم تاثیر مستقیم میگذارد و بـه  

ــمــزد " آن   ــت ــیــچ بــھــا و دس " مــارپ
که دستمزد قیمت ھـارا  . میگویند 

دنبال میکند و قیمـتـھـا دسـتـمـزد  
ـنـسـت کـه سـھـم  .  را  اما سوال ای

دستمزد در قیمتھـا چـقـدر اسـت؟  
ـیـش   یادم می آید کـه دو سـال پ
وقتی ھمیـن بـحـث در آلـمـان در  
مذاکـرات مـیـان اتـحـادیـه ھـا و  
ــان مــطــرح شــده بــود،   کــارفــرمــای
ـبـات   نمایندگان اتحـادیـه مـتـال اث
کردند که سھم دستمزد در قیـمـت  

  ٩٢  درصد است و بقیـه  ٨ کاالھا  
ـنـه ھـای دیـگـر از   درصد را ھـزی
جمله حقوق مدیران و کارفرمـایـان  

تازه این در آلمـان اسـت  . میپوشاند 
ـنـات اجـتـمـاعـی   که ھمه آن تامی

در  .  که اشـاره کـردم وجـود دارد 
ـر از   ایران قاعدتا باید بسیار کـمـت

ـر تـعـاون و  . ( این باشد  معاون وزی
کار جمھوری اسالمی مـیـگـویـد  

در کشورھای دیگر سھم دستمـزد  
ـران  ٦٠ باالی    درصد است و در ای

 درصد اسـت  ١٠  یا  ٩ ھمین حدود  
ـیـسـت امـا   که این اصال واقعی ن
ــز   ـی ـراف بـه ھـمـیـن تــفـاوت ن اعـت
گویای ناچیز بـودن دسـتـمـزد در  

ــش  )  ایــران اســت  ــزای ــال اف ــھــرح ب
دسـتـمــزد در عــیـن حـال کــه بــر  
ـر   ـی افزایش قیمتھا در شرایطی تـاث
ـیـن   مستقیم میگذارد اما تاثیر تعی

ـر  .  کننده ای ندارد  ـی تـازه ایـن تـاث
معنایش اینست که کـارفـرمـایـان  
ـنـکـه   ـرای ای و صاحبان سرمایه، ب
سود خودرا افزایش دھند مـعـمـوال  
قیمتـھـا را افـزایـش مـیـدھـنـد و  
دستمزد افزایش یافته را بـا دسـت  
دیگری از کارگران و مـردم پـس  

 . میگیرند 
ــه   ـتـصــاد سـرمـای ــم اق تـازه عـل
ـم   ـی ـق ـر مسـت ـی داری میـگـویـد تـاث
افزایش دستمزد بر قیمتھا ھمیـشـه  
صادق نیست و در یک شرایـطـی  
ــق   کــه اقــتــصــاد از رشــد و رون
مناسبی برخوردار باشد و بارآوری  
ـر   کار با تکنیکھای پیـشـرفـتـه ت
باال برود و دولت پول غیر مـعـمـول  
به اقتصاد پمپاژ نـکـنـد، افـزایـش  
دستمزدھا و حقوقھا تاثیر چندانی  

 . بر قمیتھا ندارد 
ـران   تورم افسار گسیخته در ای
اساسا بخـاطـر کـل سـیـاسـتـھـای  
جمھوری اسالمی و یک بـحـران  
اقتصادی عمیق است که تـورم و  
. رکود ھمـزمـان را بـا خـود دارد 

 سال است ایـن حـکـومـت سـر  ٣٥ 
کار است و یـک مـوقـع ھـایـی  
ـیـدا   دستمزد افزایش قابل ذکری پ

 درصـد  ٥٠ نکرده اما تورم باالی  
. و حتی صد در صـد بـوده اسـت 

ـنـسـت کـه   یک دلیل اساسیش ای
حــکــومــت اســالمــی حــکــومــت  
پرھزینه ای است و پولھای بسیـار  
کالنی به سوی یک قشر انـگـل  
ــاویــن   ــحــت عــن یــک درصــدی ت
مختلف دارد پمپـاژ مـیـشـود کـه  
ـنـد و بـه   ـرا بـزن اگر یک دھـم آن
تامینات اجتـمـاعـی و  افـزایـش  
ـنـھـا   دستمزد کارگران و امـثـال ای

اختصاص دھـنـد، زنـدگـی ھـمـه  
کارگران به باالی خط فقر عـبـور  

و بعالوه سیاسـتـھـای  .  خواھد کرد 
ــت و   ــوم ــک ـــن ح ــی ای ــوم ــم ع
کشاکشھای بین المللی آن، مـدام  
ـر و   ـت ـق ـی اقتصاد ایران را بطور عـم
ــحــران و رکــود   ــتــری در ب ــق عـمــی
ھمزمان فرو برده اسـت و تـورم و  
بیکاری گسترده ای را دامـن زده  

 .  است 
به ھمه این نکات ایـن نـکـتـه  
مھم را ھم باید اضافـه کـرد کـه  
ـیـا کـه   در بیشترین کشورھای دن
ـرود،   این نـوع اسـتـدالل بـکـار مـی
ـرای افـزایـش   کارگران حق دارند ب
دستمزدھا دست به اعتصاب بزننـد  
ـقـوم سـرمـایـه   و حقوقشان را از حل
داران مفتخور بیرون بکشـنـد، امـا  
در ایران این حق ھـم از کـارگـران  

ــه شــده اســت  ــت ــرف ــرمــا  .  گ کــارف
کامال حق دارد کارگـر را اخـراج  
ــق   ــارگــران از ح ــا ک ــد ام کــن
ـیـن   اعتصاب و تشکل و حـق تـعـی
ـرای   ـنـدگـی خـود ب ھیئتھای نمای
بحث در مورد افزایش دستـمـزدھـا  

ـرای  .  رسما و قانونا محرومنـد  و ب
ـر سـر دسـتـمـزد بـایـد   چانه زنی ب

 .بجنگند و زندانی بدھند 
باالخره اینکه منطق مـحـوری  
سرمایه داری در ھمه جا افـزایـش  
سود و در نتیجه کاھش دسـتـمـزد  
ـنـدگـان   و تحمیل فقر به تولید کـن

ـیـز نـاچـارنـد  .  است  و کـارگـران ن
ـرای   برای بھبود زندگی خود  و ب

ایـن  .  افزایش دستمزدھا بجـنـگـنـد 
بیانگر غیر انسانی بودن کـل ایـن  
ـقـاتـی   نظام و یـک جـنـگ طـب
ــان کــارگــران و   ــشــگــی مــی ھـمــی

این نھایتـا نـه  .  سرمایه داران است 
ـیـن   منطق فوق بلکه توازن قوای ب
کارگران و سـرمـایـه داران اسـت  
ـیـن   که حد افزایش دستمزد را تعـی

 . میکند 
 

ــســت  ــی ــون در  :  کــارگــر کــم
ــھــایــی کــه حــول افــزایــش   ــث بــح
ـرا صـورت گـرفـتـه،   دستمـزد اخـی
ــش   ــه شــده اســت کــه جــنــب ــت گــف

کارگری در یک حالت تدافـعـی  
ـــزان   ـی ـــذا مــ ـرد و ل ــ ـب ــ ـی بســر مــ
درخواستی افزایش دستـمـزد بـایـد  
ـیـل   ـل ـق به یک رقم قابل حصـول ت
ــن   ــظــر شــمـا در مـورد ای ــد، ن یـاب

 استدالل چیست؟ 
 

دو فرض در  :  کاظم نیکخواه 
این بحث مورد اشاره شـمـا وجـود  

ــش  .  دارد  ــکــه جــنــب ــکــی ایــن ی
. کارگری در حالت تدافعی اسـت 

ــم افــزایــش   ــنــکــه رق و یــکــی ای
دستمزد باید در حد قـابـل حصـول  

به ھردوی این نکات اشـاره  .  باشد 
ـم  ـنـظـرم ایـن بـحـث  .  میـکـن اوال ب

بودن جنـبـش کـارگـری  "  تدافعی " 
. بنظرم خیلی واقعی بنظر نمیـرسـد 

و کال ھم چیز چندانی را روشـن  
مـعـمـوال کسـانـی کـه  .  نمیکنـد 

ـبـش کـارگـری در   میگوینـد جـن
حالت تـدافـعـی اسـت اسـاسـا بـه  
مضمون خواستھای کـارگـران در  

ـنـد  مـثـال  .  مبارزاتشان اشاره میکن
ـرای   ـتـی کـارگـران ب میگویند وق
ـرداخـتـن دسـتـمـزدھـا   ـپ مقابله بـا ن
مبارزه میکنند جنبـش کـارگـری  

ـیـه  .  دفاعی اسـت  یـا مـبـارزه عـل
ایـن  . اخراجھا را تدافعی میخوانند 

نوع تعریف ھا، چـیـزی از ابـعـاد  
مبارزات، اشـکـال و شـیـوه ھـای  
ـــارزاتـــی، و کـــل فضـــای   ـب مــ
ـراضـی در سـطـح جـامـعـه و   اعـت
جایگاه و وزن سـیـاسـی مـبـارزات  

اوال از  .  کارگری را بیان نمیکنـد 
نظر مضـمـون خـواسـتـھـا، مـا در  
ـم   سالھای اخیر شاھد ایـن بـوده ای
که کـارگـران مـدام خـوسـتـھـای  
ـبـاتـی تـری را طـرح   ـر و اث جلـوت

سال گذشته بـه نسـبـت  . کرده اند 
سالھای قبل خیلی بیشتـر شـاھـد  
ـرای   اعتراضـات و اعـتـصـابـات ب
افزایش دسـتـمـزدھـا و لـغـو کـار  
ــحـالل شــرکـتـھــای   ــی و ان ـیـمـان پ
ـم   ـنـھـا بـودی پیمانکاری و امثال ای
ــرضــی   ــع کــه فضــا و روحــیــه ت

 دستمزد، تورم و تشکل 
 گفتگو با کاظم نیکخواه 
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شـیـوه  .  کارگران را نشـان مـیـداد 
ــران بــه کــار   ھــایــی کــه کــارگ
میبرند نیز بسیار مھم است مـثـل،  
ـنـدی و   راھپیـمـایـی و خـیـابـان ب
بــرگــزاری مــجــمــع عــمــومــی و  

ـنـھـا  .  اعتصابـات چـنـدیـن روزه  ای
ھمه یـک فضـای تـعـرضـی را  

من کمتر کشـوری  .  نشان میدھد 
را سراغ دارم که طـی مـثـال سـه  
ـنـھـمـه مـبـارزه و   سال گذشـتـه ای
اعتراض کارگری در آن صـورت  

ــاشـد  ــازه آنـھــم در  .  گـرفــتـه ب و ت
کشوری که اعتصاب و اعتـراض  
ــارزات   ــن مــب ــوع اســت، ای مــمــن
معنای متفاوتی نسبت بـه حـتـی  
ـرکـیـه و   ھندوستان و پاکستان و ت
ــگــری دارد کــه   کشــورھــای دی

کـال  .  اعتصاب در آنھا آزاد اسـت 
ــش کــارگــری بــه   در ایــران جــنــب
ــال ده ســال قــبـل وزن   نسـبـت مـث
ـیـدا کـرده و   ـری پ ـیـشـت سیاسی ب
ــاســی   ــی ــر فضــای س ــران ب کــارگ
ـر جـدی ای دارنـد  ـی . جامعـه تـاث

ـبـش   بنظرم اگر کسی بخواھد جـن
کارگری را ارزیابی کند باید بـه  
ـنـکـه   ـردازد نـه ای این فاکتورھا بپ
فقط از مضمون این یا آن خواسـت  
کارگران نتیجه بگیرد که مـبـارزه  

یک موقع ھـایـی  .  دفاعی است 
ــه اصــطــالح   ــارزات ب ــب ــیــن م ھــم
ــھــا را   ــت ــر حــکــوم دفــاعــی کــم
ـر فشـار   میشکند و یا آنھـا را زی
جدی قرار میدھد و یـک مـوقـع  
ـــاســـی   ـی ـرات ســ ــ ـی ـــاثــ ھـــایـــی ت

ـبـه اسـت  . محدودتری دارد  این جن
ــبــش   ــابــی جــن ــد در ارزی کــه بــای

 .  کارگری به آن بیشتر توجه کرد 
نکته دومی که اشاره کـردیـد  
ــزان   ــود مــی ــش ــه مــی ــت کــه گــف
درخواستی کارگران بـایـد رقـمـی  
ـیـز بـه یـک   قابل حصول باشد، ن

ھمانطـور کـه  .  مفھوم درست است 
در پاسخ قبلی اشاره کردم باالخـره  
توازن قوا میزان افزایش دستمزدھـا  

و نمیشود یـک  .  را تعیین میکند 
ـریـد  امـا  .  مرتبه صـد قـدم جـلـو پ

ـر   یکی از فـاکـتـورھـایـی کـه ب
ـر مـیـگـذارد، خـود   ـی توازن قوا تاث

اگـر  .  خواستھای کـارگـران اسـت 
ھمین امروز اکثریت قابل توجـھـی  
ــال از خــواســت   ــث ــران م از کــارگ
دومیلیون تومان دستمزد مـاھـیـانـه  
که کارگران پتروشیمی مـاھشـھـر  
ـنـد،   مطرح کرده اند حـمـایـت کـن
مطمئن باشیـد ھـم فـورا عـمـلـی  
ــشــود و ھـم کــارگــران را در   مـی
ـرار   موقعیت بسیار مساعـدتـری ق
خواھد داد که بتوانند خواستـھـای  
ــی   بـحـق دیـگــرشـان را ھــم عــمـل

ــد  ـن ــه یــک  .  کـن ــن اگــر ب ـری ــاب ـن ب
تشکل کارگری بگوییـد چـیـزی  

" قابـل حصـول " را اعالم کنید که  
باشد، قاعدتا جواب مـیـدھـد کـه  
قابل حصول بـودن یـک خـواسـت  
بسته به نفوذ ما و کار و فعالیـت  
و تبلیغات ما در میـان کـارگـران  

ـم  .  دارد  من شخصا فـکـر مـیـکـن
که در مورد دستمزدھا در شرایـط  
ــھــا و رھــبــران   ــی تشــکــل ــون کــن
کـارگـری بـایـد مـتـحـدانـه روی  

ـیـون تـومـان در مـاه  ٢ ھمین   ـل  می
بایستند و فعاالنه برای آن تـالش  

این خواستی بحق و قـابـل  .  کنند 
 .دستیابی است 
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ـرای افـزایـش دسـتـمـزد،   جنبـش ب
ـقـش تشـکـالت   بحـث در مـورد ن
. کارگری بسیار مھم شـده اسـت 

ــن کــارگــری   ــرخــی از فــعــالــی ب
ـبـش   معتقدند که عدم توفـیـق جـن
ــدن   ــکــرسـی نشــان کـارگــری در ب

مطالبه افزایش دستمزد تـا سـطـح  
ـبـود   یک زندگی انسانی، بعلت ن
تشـکـالت کـارگـری اسـت و از  
ھمینرو ھر گونه پیشروی در ایـن  
زمینه را در گرو ایجاد تشـکـالت  

ــنــد  ــن ــی ــری مــی ب ــه  .  کــارگ ــت دس
ـیـن کـارگـری در   دیگری از فعال
ـنـد کــه   مـقـابـل اسـتـدالل مـیـکـن
تشکالت کارگری عمدتا بر متن  
ـبـه ای   مبارزه بر سر یـک مـطـال
شکل  میگیرد، شما خـود را در  
سنگر کدامـیـک ازایـن بـحـثـھـا  

 میبینید؟   
 

نـظـرات و  :  کاظم نـیـکـخـواه 
بحثـھـای رنـگـارنـگـی در مـورد  
جنبش کارگری و تشکل مـطـرح  
میشود که این نـوع دوراھـی ای  
ـیـز یـکـی از   که اشاره کـردیـد ن

برای من عـجـیـب اسـت  .  آنھاست 
که کسی فـکـر کـنـد اول بـایـد  
تشکل ایجاد کرد و بعد مبارزه و  

چـون  .  مطالبـات را مـطـرح کـرد 
ـیـن دو راھـی ای در   بنظـرم چـن

اگـر  .  دنیای واقعـی وجـود نـدارد 
بخواھم با این فرمولبندیھایی کـه  
ـم   ـیـان کـن اشاره کردید نـظـرم را ب
باید بگویم کـه ارزیـابـی مـن بـه  

ما در  .  استدالل دوم نزدیک است 
ـم  ـر نـایسـتـاده ای ـقـطـه صـف چــه  .  ن

ـم کـارگـران   بخواھیم چه نـخـواھـی
بدرجه ای متشکلند و ھمیشه در  
ـنـد  . حال مبارزه بـوده انـد و ھسـت

ھمانطور که اشـاره کـردم ھـمـیـن  
امروز ما شاھد بیشترین مـبـارزات  
کارگری بر سر افزایش دسـتـمـزد  

ـم  ـی ـر  .  و خواستھای دیگر ھست و ب
متن ھمین مبـارزات تشـکـلـھـای  

و ایـن  .  مختلفی ھم ایجاد شده اند 
تشکلھا نقش مھمی در پیـشـروی  

یـک  .  مبارزات کـارگـران دارنـد 

  ٤٠ نمونه زنده اش ھمین طـومـار  
ھزار امضا برای افزایش دسـتـمـزد  
ــه آزاد   ــحـادی اسـت کـه تـوســط ات
کارگران جمع آوری شد و جنب و  
ـرده ای را در مـیـان   جوش گسـت
کارگران بر سر دستمزد دامـن زده  

 . است 
روشن است که نیاز کـارگـران  
به تشـکـل از حـد سـازمـانـھـای  
ـر   موجـود کـارگـری بسـیـار فـرات

ـرای  .  میرود  کارگران نـه فـقـط ب
ـرای   افزایش دستمزد بلکـه کـال ب
پیش روی و بھبود شرایط کـار و  
ــھــای   ــل زنــدگــی خــود بــه تشــک
ـیـاز   سراسـری و تـوده ای خـود ن

و در دل مبارزات و  .  حیاتی دارند 
گسترش خواستھا باید امر تشکل  
ــھـای رادیـکــال   و ایـجــاد ســازمـان
ـقـشـه مـنـد و   ـیـز ن کارگری را ن

ـرد  ـفـاده از  .  فعاالنه به پیش ب اسـت
ـر   تکنولوژی مدرن ارتباطـی نـظـی
ـرد   ـیـشـب ـرای پ مدیای اجتماعی ب
ـبـاط سـراسـری   امر تشـکـل و ارت
کارگران بسـیـار مـھـم اسـت کـه  
کارگران ھنوز کمتر بـه آن دسـت  

بنظـر مـن امـروز بسـیـار  .  برده اند 
مھم است و این امکان پذیر اسـت  
که کارگران تالش کننـد ھـرچـه  
بیشتر متشکـل شـونـد، از سـطـح  
ـرونـد و   ـر ب تشکلھای موجود فـرات
تشکلھای تـوده ای و سـراسـری  
خود را ایجاد کنند و به حکومـت  
ــنـد، و تشــکـلـھــای   ــل کـن تـحـمـی
ــال   ــک ــوز و رادی کــارگــری دلس

ـنـد  ـرپـایـی  .  موجود را تقویت کـن ب
مجامع عمـومـی کـارگـری کـه  
ـم   ـی اینجا و آنـجـا شـاھـد آن ھسـت
میتواند به یک جنبش سـراسـری  

و کـارگـران مـنـظـمـا  . تبدیل شود 
مــجــمــع عــمــومــی ھــای خــودرا  
تشکیل دھند و از طریق آنـھـا در  

ـم   مورد شرایـط کـار خـود تصـمـی
ـرای عـمـلـی کـردن   ـرنـد و ب بگـی

ـنـد  بـایـد  .  تصمیماتشان تـالش کـن
تالش کرد که موجی از پیوسـتـن  
به تشکـلـھـای کـارگـری بـه راه  

ــد  ــت ــف ــد  .  بــی کــارگــران حــق دارن
تشکلھای مستقل خـودرا داشـتـه  
باشند که آنھا را در سطح جامعـه  
و در برابر کارفرمایان و حکـومـت  

ـنـد  در  .  اسالمی  نماینـدگـی کـن
ـر تشـــکـــل و   ـــن حـــال امــ ـی عــ
ــمــام وقــت   ــی کــار ت ــاب ــی ســازمــان

در عـرض سـال  .  کارگران نیـسـت 
ھزار مساله دیگر پیـش مـی آیـد  
ـنـاچـار   که کارگران برای آنـھـا ب

از جمـلـه  .  مبارزه و تالش میکنند 
کارگر ناچار است برای افـزایـش  
ـیـه   دستمزدھا، علیه اخراجـھـا، عـل
شرایط نا امـن کـار، بـجـنـگـد و  

ھـمـه ایـن مـبـارزات  . مبارزه کند 
ــران   ــه امــر تشــکــل کــارگ ــز ب نــی

 . کمک میکنند 
ـنـجـا   یک نکته مھم را ھم ای
ـنـکـه حـیـاتـی   تاکید کنم و آن ای
ـریـن تشـکــل   ــیـدی ت ـریـن و کـل ت
ـقـه کـارگـر،   کارگری حـزب طـب
ــســت اســت کــه   ــونــی حــزب کــم
کارگران را در تمام مصافھایشـان  
ــه دار و   ــرمــای ــه س ــق ــب ــه ط ــی ــل ع
حاکمیت سرمایه داران در جامـعـه  
نمایندگی و رھبری و مـتـشـکـل  

ـر ھـمـیـن اسـاس و بـا  .  کنـد  و ب
ھمین ھدف اسـت کـه مـا حـزب  
کمونیـسـت کـارگـری را ایـجـاد  
کرده ایم و ھمـه کـارگـران را بـه  
ـرای دسـت   پیوستن به این حـزب ب
ـر فـرا   یابی به یک زندگـی بـھـت

 .*میخوانیم 
 
 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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صحـنـه دلـخـراش سـقـوط دو زن  
ـقـه   کارگر از ساختمـان چـنـد طـب
ـلـب   ای که در آتش میسوخـت، ق
میلیونھا نفر را جریـحـه دار کـرد،  
روحانی و شرکا بـا عـجـلـه و از  
تـرس اعـتــراض عـمــومـی اعــالم  
کردند، رسیدگی خواھنـد کـرد ،  
ـنـد   ـت ھم روحانی و ھم قالیباف گف
دو ھفته وقت میخواھند،  دوھفتـه  

اکنون باید پـاسـخ دھـنـد  ! گذشت 
چه کسی مقصر بـود؟ چـرا ایـن  

 ! دو زن کشته شدند 
 

عجله و استرس یا بی 
ارزش بودن جان انسان 

 در جمھوری اسالمی

 
سالـه و آذر    ٤٤ نسرین فروتنی  

بـاخـتـه    سالـه دو جـان   ٦٠ نظری    حق 
سوزی کارگاه خیاطـی    حادثه آتش 

در خیابان جمھوری تھـران در روز  
  ١٩  دی ماه برابر با  ٢٩ یکشنبه   

صـحـنـه دلـخـراش  .  ژانویـه بـودنـد 
ـنـد   ـل ـفـاع ب ـر از ارت سقوط این دونف

ھای آتـش    ساختمانی که در شعله 
سوخت را از آن روز تـاکـنـون،    می 

ــون  ــی ــل ھــا و    ھــانــفــر در عــکــس   مــی

ـم  ـل شـده از حـادثـه    ھـای ضـبـط   فی
ـران  . اند   دیده  البته این فاجعه، در ای

ــســت  ــرد نــی ــر بــف ــحــص روزانــه  .  مــن
ـیـل شـرایـط   کارگران زیـادی بـدل
اسفناک کار و ھمچنین ایـمـنـی  
ـربـانـی مـیـشـونـد  .  محیط کـار ق
ای    تیرمـاه امسـال ھـم در حـادثـه 

مشابه در یک کارگاه پارچه در  
خیابان جمھوری، سه کارگر جـان  

 خود را دز دست دادند 
 

 ! شاھد مرگ مادر
ـرزاده فـرزنـد آذر   محسـن اکـب

 : حق نظری میگوید 
ــحــظــات شــروع  "  ــن ل در اولــی
سوزی مادرم بـا مـن تـمـاس    آتش 

ـرز گـفـت   گرفت و بـا تـرس و ل
محسن کارگـاه آتـش گـرفـتـه و  

 جـا را دود گـرفـتـه اسـت،    ھـمـه 
ھرجا ھسـتـی خـودت را بـه مـن  

تلفن قطع شـد  . برسان، کمکم کن 
و من با سرعت خودم را بـه آنـجـا  
ــاه و   ــدم کــه دود سـی ــدم، دی رسـان

ـــانـــه  ھـــای بـــزرگ آتـــش از    زب
زند،    ھای ساختمان بیرون می   پنجره 

یک عده از پنجره بیرون را نـگـاه  
کردند و درخـواسـت کـمـک    می 

ـرده  ھـای    داشتند، دو خانم ھـم از ن
مـردم ھـم  .  پنجره بیرون آمده بودند 

ھـای    جمع شده بـودنـد و مـاشـیـن 
نشانی در پای سـاخـتـمـان در    آتش 

از مـردم  .  شـدن بـودنـد   حال آمـاده  
نشـانـی    شنیدم کـه مـاشـیـن آتـش 

ـردبـانـش بـاز   اولی که رسیده بود ن
کمی بعد من متوجـه شـدم  .  نشد 

ـنـجـره    یکی از زن  ھایـی کـه از پ
بـا  .  بیرون آمده مـادر خـودم اسـت 

زدم کـه    گریه و بغض فـریـاد مـی 
ـم بـه   ـیـد، امـا صـدای کمکش کـن

ـم  .  رسید   جایی نمی  کمی بعد خـان
فروتنی سـقـوط کـرد، مـادر مـن  

دقیقـه خـودش را    اما بیشتر از پنج 
امـا  .  نگه داشته بود و تحمل کرد 

ــکــی از   ــه ی ــاصــل ــن ف در ھــمــی
ــش  ــان   آت ـــه    نش ھـــا شــروع کــرد ب
ـنـگ    پاشی، به   آب  ـل جای آنکه شـی

ھـای آتـش    آب را به سمت شـعـلـه 
ــرف مــادرم   ــرد آن را بــه ط ــی بــگ
ــس   ــود و او را خــی ــه ب گــرفــت

کـه آتـش در    کرد، در صورتی   می 
در  .  سمت دیـگـر سـاخـتـمـان بـود 

ـر از   ـیـشـت نھایت مادرم نتوانسـت ب
این خودش را نگه دارد و او ھـم  

 ." سقوط کرد 

 
این حرفھا را درمصاحبه 

آذر . با شرق گفته است
برای گرفتن حقوق 

معوقه به کارگاه رفته 
 . بود

ـیـش از  ١٠ نظری    آذر حق  سال پ
شوھرش جدا شـده بـود، دوفـرزنـد  

ـر،    پسر و یـک    داشت یک   دخـت
ـران اسـت و او   دخترش خارج از ای

 تـھـران در خـیـابـان  ١٠ در منطقه  
قصرالدشـت بـا پسـر و عـروسـش  

 مـاه    او تـا سـه .  کرد   زندگی می 
پیش در کارگاه خـیـاطـی مـحـل  
حادثه به کـار مشـغـول بـود امـا  
پس از آن، اینجا را تـرک کـرده  

ـری  .  بود  در روز حادثه برای پیگـی
معوقه خود به محل حـادثـه    حقوق  

 سوزی بـه وقـوع    رود که آتش   می 
 .پیوندد   می 

جـای آنـکـه    ھا ھم بـه   نشان   آتش 
ـنـد بـه او آب   به او کـمـک کـن
پاشیدند، اگرچه من خودم شـاھـد  
این مـاجـرا بـودم امـا ایـن فـقـط  

ـم  ـل ـی ھـایـی    حرف من نیسـت، در ف
که از روز حـادثـه گـرفـتـه شـده  

ــه مشــخــص    بـه  ــن مسـال وضــوح ای

نشـانـی    ھای آتش   آب ماشین . است 
ـیـز    پر از کف بود و ھـمـه  جـا را ل

ــزشـــدن   ــدون شـــک لــی کــرد، ب
ھایی که مادرم خـودش را    قسمت 

با آنھا گرفته بود نقش اصـلـی را  
ـر ایـن  . در سقوط او داشت  عالوه ب

باید پرسید چرا آنھا نردبان درسـت  
ـنـد، چـرا   و تشک نـجـات نـداشـت

پاشیدن در موقعیـت    آب   نحوه درست 
ـلـد   حساسی مثل این حـادثـه را ب

 «.نبودند 
ــه و   ــالق گــرفــت ــن ط نســری

 ! سرپرست یک دختر معلول بود 
ـیـز چـنـدسـال   نسرین فروتنی ن
پیش از ھمسرش جدا شـده بـود و  

اش    در طبقـه بـاالی خـانـه پـدری 
ـنـھـا  .  کـرد   تنھا زندگـی مـی  او ت

یک دختر داشت، دختری متـولـد  
ـتـال بـه  ١٣٧١ سال    که به دلیل اب

ھا پیـش در    اختالل ذھنی از مدت 
ــی   ــزیســت ــھ ــکــی از مــراکــز ب ی

او ھـنـوز از  .  شـود   نگھداری مـی 
ــه   ــادث مــرگ مــادر خــود در ح
ــبــه اطــالع   ــکــشــن ــخــراش روز ی دل

ــم  .   نـدارد  ــل ــی دیــپ ــن فــروتــن نســری
خیاطی داشت و به ھمین دلیل از  
ھشت سال پیش تـاکـنـون در ایـن  
کارگاه خیاطی به کـار مشـغـول  

 ."بود 
مرگ دو زن کارگر در 

مقابل چشم میلیونھا 
موجی از خشم و 

 ! اعتراض را دامن زد
مرگ دو کـارگـر درمـقـابـل  
ـراز   چشم میلیونھا نفر موجی از اب
ھمدردی بـه ایـن خـانـواده ھـا و  
ـتـی   نفرت از سیستم و بـی کـفـای

ــت  ــال داش ــه دنــب مــردم  .  آنــرا ب
پولھا را خرج دفاع از  :  " میگویند 

ـنـد،   بشار اسد و حزب الله مـیـکـن
ــاه   ــگ ــاش در دســت ــخــت و پ ری
ـتـی و بـی   حکومتی و بی کفـای
لیاقتی، از سر و روی اینھـا مـی  

ــارد  ــان کــار  .  ب ــه نــردب روز حــادث
نمیکند و تشک ایمنی ندارنـد و  

 دو ھفته گذشت،پاسخ دھید چرا نسرین فروتنی و 
 آذر حق نظری کشته شدند؟ 

 مینا احدی 
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ھمه اقدامات امنیتی و حفاظـتـی  
را غلط انجام میدھـنـد و در ایـن  
میان خود آتش نشان ھا نیز بـارھـا  

 . " قربانی شده اند 
ـراز    بنرھا و دستـه گـل  ھـای اب

ھمدردی سرتـاسـر کـوچـه مـحـل  
زندگی آنھا را پر کـرده اسـت، از  

ھـای سـاخـتـمـانـھـا صـدای    پنجـره 
 .آید   گریه و زاری می 

 
برادر نسرین فروتنی 

 : چنین میگوید
ــگــام  "  ــه و در ھــن روز حــادث
سـوزی یــکـی از ھـمـکــاران    آتـش 

نسریـن بـا مـا تـمـاس گـرفـت و  
ماجرا را توضیح داد، اما نـگـفـت  
ـفـاقـی   که به صورت دقیق چـه ات
افتاده اسـت، مـا ھـم بـالفـاصـلـه  
ـری مـاجـرا دسـت بـه   برای پیگـی
ـبـود   کار شدیم، اما ھـیـچـکـس ن
که به ما خبر بدھـد او را کـجـا  

ـیـمـارسـتـان، کـدام    برده  اند، کـدام ب
درمانگاه ما خودمان پرسان پرسان  

سو سراغ گرفتیم و در    سو و آن   این 
 سـاعـت بـعـد از  ٩ نھایت ھشت،  

ـفـاقـی   ماجرا از اصل داستـان و ات
که برای خواھرمان افتـاد مـطـلـع  

بعد ھم که شرح مـاجـرا را  .  شدیم 
 ."از ھمکارانش شنیدیم 

ـــی   ـــواھ ـــواده ھـــا دادخ خـــان
رژیم و دسـتـگـاھـھـایـش  ! میکنند 

 !جاخالی میدھند  
 

افراد خانواده نسرین به 
خبرنگاران و مردم 

 : میگویند
من و خواھر و برادرانم "

اولین خواھشی که از 
شما داریم این است که 
در این قضیه ما را تنھا 

 ." نگذارید
شنیدم  : " گوید   او در ادامه می 

ــش  ــووالن آت ــه مس ــی و    ک ــان نش
ـتـه  انـد کـه در ایـن    شھرداری گـف

انـد    حادثه خود مقتوالن مقصر بـوده 
باعث تعـجـب  ... و عجله کردند و 

ــه  ــکــه ب ــه جــای آن دلــیــل    اســت، ب
ھایی که در ایـن حـادثـه    کوتاھی 

اند عـذرخـواھـی کـرده و از    کرده 
ھای داغدار دلجویی کنند    خانواده 

ـر را بـه گـردن خـود آنـھـا   تقـصـی
ـیـاز بـه    می  اندازند، اما واقعا آیا ن

گفتن دارد که در ھـنـگـام وقـوع  

سوزی ھر فرد عاقلـی تـالش    آتش 
ھـای    کنـد خـود را از شـعـلـه   می 

ــد، خــواھــر مــن و   آتــش دور کــن
نظری ھم ھمین کار را    مرحوم حق 

ھای آتـش از سـمـت    کردند، شعله 
در ورودی کارگاه شروع شده بـود  

شـد، آنـھـا    و ھر لحظه بیشتـر مـی 
مـانـدن از آتـش    ھم برای در امان  

نشانـی بـه    این کار را کردند، آتش 
جای این چیزھا بـایـد پـاسـخـگـو  

ـرده  بـان آنـھـا در    باشد کـه چـرا ن
ـیـاز    ترین لحظه   مھم  ای که به آن ن

است باز نشد، باید جـواب بـدھـنـد  
که چرا تشک نجات نداشتند تـا  
در لحظه سـقـوط آنـھـا را نـجـات  

 ."بدھند 
ــا   ــی و ی ــام دولــت ــچ مــق ــی ھ
ــه دیــدن   ــی ب ــول آتــش نشــان مســئ
خانواده ھای داغدار نرفتـه  و از  
ــکــرده اســت  ــجــویــی ن ــا دل ــھ . آن

ـنـویسـد  ـتـی  : " خبرنگار شرق می وق
ــظـری و ھـم از    از پسـر آذر حـق  ن

ـنـی   برادران و خواھران نسرین فـروت
ــا کســی از   ــکــه آی ــاره ایــن درب

نشـانـی    مسووالن شھرداری یا آتش 
یا جاھای دیگر در این چـنـد روز  
ـراز ھـمـدردی   برای دلجویی یـا اب
پیرامـون حـادثـه بـا شـمـا تـمـاس  

اند پرسـیـدم، پـاسـخ ھـر دو    گرفته 
 ."خانواده منفی است 

 
روحانی و رژیم اسالمی 
وقت میخرد و میخواھد 

ماجرا مشمول مرور 
 ! زمان شود

ـراضـات و سـواالت   در اثر اعت
ــھــران،   فـراوان از شــورای شــھــر ت
محسن سرخو عضو شورای شـھـر  

ـنـویسـد  : در یک مقاله چنین مـی
ضعف تجھیـزات و نـاکـارآمـدی  " 

آموزش ماموران امدادرسان باعـث  
مرگ برخی از اتش نشانـان شـده  

ھـا ایـن    است و در اغـلـب گـزارش 
ـر واژگـونـی    آتش  نشانـان یـا در اث
سـوزی جـان    ھا یـا در آتـش   نردبان 

 ."خود را از دست داده بودند 
ــش   ــس ســازمــان آت امــا رئــی
نشانی با وقاحت دروغ میگوید و  
ــول   ــئ در ایــن مــورد زنــان را مس
ـــه و   ـت ـرگ خـــودشـــان دانســ مــ

مشکلی در بروزرسانـی  : " میگوید 
نشـانـی نـدارنـد و    تجھـیـزات آتـش 

حتی در مـوضـوع تـجـھـیـزات از  
 !!!!."ھا ھم جلوتر ھستیم   آلمان 

ــران    ســازمــان آتــش  نشــانــی تــھ
سوزی خیابان جمھـوری    درباره آتش 

گفته است که اگر دو زن کارگـر  
.  کردند، االن زنده بودنـد   عجله نمی 

روحانی دستور رسیدگـی بـه ایـن  
حادثه را داده  و شھردار تھران ھـم  
قول داده تا دو ھفته آینده گـزارش  

 .بدھد 
در حالیکه  دھھا نفر درمـحـل  
ـر از   ـف حادثه و ھمچنیـن ھـزاران ن
ـم و عـکـسـھـایـی کـه   ـل طریق فی
مـردم در مـحـل گـرفـتـه انـد در  
جریان نحوه و چگـونـگـی سـقـوط  
ـرار گـرفـتـه انـد،   این دو کارگر ق
شاھدان عینی و حتی سخنگـوی  
سازمان آتـش نشـانـی در مـقـابـل  
دوربین گفته است کـه یـکـی از  

ـــان  ـردب ــ ـــکـــی    ن ـی ــ ـــدرول ـی ھـــای ھــ
نشانی در روز حـادثـه دچـار    آتش 

اشکال شده بود و بـاز نشـد؛ امـا  
نشـانـی    در گـزارش سـازمـان آتـش 

ای    تھران بـه ایـن مـوضـوع اشـاره 

 .نشده است 
در گـــــزارش ســـــازمـــــان  

نشانـی بـه شـھـرداری تـھـران    آتش 
تلویحا گفته شده اسـت کـه اگـر  

ــن دو نــفــر صــبــر مــی  کــردنــد،    ای
نشانان آنان را از مرگ نجات    آتش 
 .دادند   می 

در این گزارش گفته شده کـه  
محل حضور افـراد گـرفـتـار شـده  
در گـوشـه شـمـال شـرق اتـاق بـا  
ـم   وجود مواد مشتعل، کامـال سـال

دو  "  وحشـت " باقی مانده بود، امـا  

ـنـجـره و   زن باعث خروج آنـان از پ
 .مرگ آنھا شده است 

اما حسین جعفری، یـکـی از  
ھمکاران دو زن کشـتـه شـده بـه  

من فـقـط  : " رادیو ایران گفته است 
ـردبـان     دقیقه داد می ١٥  زدم کـه ن

ـردبـان  .  بفرستیـد  ـقـه ن ـی اگـر دو دق
ـم   تر می   دیر  . رسید ما سوخته بـودی

توانستیم شرایط آنجـا را    واقعا نمی 
 ."تحمل کنیم 

جمھوری اسـالمـی سـفـسـطـه  
ـر   ـیـسـت در اث میکنـد و بـعـیـد ن
اعتراضات و دادخـواھـی خـانـواده  
ـیــتـی خـود و   ھـا، مــامـوران امـن
وزارت اطالعات را سـراغ خـانـواده  

ـتـکـاران  .  ھا بفرسـتـد  ـنـھـا جـنـای ای
حرفه ای ھستند و از مـرگ دو  

آنچه  .  کارگر ککشان ھم نمیگزد 
مھم است اعتراض و اعمال فشـار  

بـایـد بـه خـواسـت  .  عمومی است 
خانواده ھای کشته شدگان پاسـخ  

ـراض کـرد و  .  مثبت داد  باید اعـت
باید یک حـرکـت عـمـومـی راه  
انداخـت و از روحـانـی و شـرکـا  

این موضـوع  .  خواست پاسخ بدھند 
را باید در سطح بین المللی رسانـه  

ای کرد و در دنیا به ھـمـه مـردم  
ـران تـحـت   اعـالم کـرد کـه در ای
حاکمیت جمھوری اسـالمـی، در  
ـیـاردی   حکومتی که پولھای میل
ـروت   جابجا میشود و دزدی از ث
ــری روزمــره اســت،   عــمــومــی ام
سازمان آتش نشانی این ممـلـکـت  
ــی   ــیــن ــن چــن ــه ای در روز حــادث
نمیتواند چند نفر را نجات دھـد و  

بـایـد  .  تازه طلبـکـار ھـم مـیـشـود 
ـردازی   گفت اینھا ظرفیت دروغ پ
و پرونده سازی و شامورتی بـازی  
ـر بـار   دارند و قصد در رفتن از زی

ـرونـده را دارنـد  ـقـا  .  این پ ـی امـا دق
ـنـی   بدلیل اینکه این موضـوع عـل
ـم و  عـکـس از روز   ـل ـی شده و ف
ــایـد افشــاگــری   ــه ھسـت، ب حـادث
ـر فشـار   کرد، باید حکومت را زی
گذاشـت و بـایـد کـاری کـرد و  
روحانی و قالیباف و سـران ریـز و  
ـر   درشت حکومت اسـالمـی را زی

 . فشار بگذاریم 
یک ماه دیگر ھشـت مـارس  
روز جھانی زن است ، اینھا دو زن  
کارگر بودند که جلوی چشم مـا  
جان باختند، ھشت مـارس امسـال  
ـراض بـه   باید رنگ و بـوی اعـت
استثمار و تحـمـیـل بـی حـقـوقـی  
مطلق به زنان کـارگـر را داشـتـه  

باید امسال ھشـت مـارس  .   باشد 
در مورد موقعیت و شـرایـط کـار  
کارگران  زن حرف زد و در عـیـن  
ـــواده   حـــال دادخـــواھـــی دو خـــان
ــــای    ــــواده ھ ــــان ـر، خ کــــارگـــ
نسرینفروتنی  و آذرحق نظری  را  

 . پی بگیریم 

 
کارگر 

کمونیست 
را 

 بخوانید
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،  ١٣٩٢  بھمن  ٢٢ امروز سه شنبه  
ـنـجـمـیـن   مترادف است با سی و پ

سـی  .   ایران ١٣٥٧ سالگرد انقالب  
ـیـن   ـیـش در یـك چـن و پنج سال پ
ـراض   روزی و بدنبال یك سـال اعـت
وسـیـع تـوده ای، دم و دســتـگــاه  
ــر   ــریــض و طــویــل و بــه ظــاھ ع
ـر   ـراب شكست ناپذیر رژیم شـاه در ب
ـــی   ـــالب ـق ــ ـــوده ھـــای ان ـــدرت ت ق
ــتــضــحــانــه شــكــســت خــورد  ــف . م

ـریـن   ـرت اعتراضـات كـارگـری مـؤث
ـراضـات بـودنـد و   وزنه در این اعـت
باالخره با به میدان آمدن كـارگـران  
نفت كمر رژیم شاه شكسته شـد و  
برایشـان مسـجـل شـد كـه ھـیـچ  
درجه ای از قساوت، سركوبـگـری  
و عقب نشینی كـارسـاز نـخـواھـد  

 .بود 
كارگران به میدان آمـدنـد كـه  
بر فقـر و فـالكـت، و سـركـوب و  
ـقـان، و حـكـومــت پـادشـاھــی   خـف
ـقـطـه پـایـانـی   ژاندارم مـنـطـقـه، ن

كـارگـران و تـوده ھـای  .  بگذارند 
ـم   سـایـه  " انقالبی با شـكـسـت رژی

بر زمین برای چـنـد سـالـی  "  خدا 
ـقـالب   سرگرم شادی بودند و ضـدان
تازه به حكومت رسیده ھم مشغـول  
ـرای شـكـسـت ایـن   برنامه ریزی ب

ـــالب و شـــادی  ـق ــ ـره  !  ان ــ ـــاالخ ب
  ١٣٦٠  خـرداد  ٣٠ ضدانقالب در  

بر توده ھای انقالبی فائق آمـد و  
برای بیش از سـه دھـه بـا تـمـام  
ـم تـا بـه   سبعیتی كه از یـك رژی
ـقـول   دندان مسـلـح و مـرتـجـع و ب
ــك   ــســتــی ــاكــرونــی ــســی آن ــی ــگــل ان

(Anachronistic)   ،بر می آمد
سركوب كرد و جامعـه را بـه یـك  
ـرای بـازمـانـدگـان   جھنم واقـعـی ب

ھای بعد از آن ھـم    انقالب و نسل 
ـرا  !  تبدیل كرد  ـق جامعه شاھد به قھ

. رفتن وضعیت رفاھی خود اسـت 
ــران   ــد كــارگ ــری ھــر روز قــدرت خ
ـبـل افـت كـرده  ـر از روز ق . بیشـت

ــخــش   ــش آمــده كــه ب ــی پــی حـالــت
عظیمی از این جامعه به نان شـب  

 ! محتاج شده است 
در تمام این سی و پنـج سـال،  

ضد انقالب تازه بـه دوران رسـیـده  
در تالش بوده كه جامعه را مطیـع  
سیاستھای اسالمی خـود بـكـنـد؛  
تالش كرده حالتـی عـادی بـخـود  
بگیرد و با خیال راحت شـبـی سـر  
ــد، امــا ھــر   ــگــذارن ــن ب ــالــی بــر ب
اعتصاب و اعتراضی چرتشـان را  

ـــالب   ـق ــ ـرده و ان ــاره كــ  و  ٥٧ پ
 .ھای آن را به یادشان آوردند   آرمان 

ـقـالب در ایـن سـه   این ضـدان
دھـه ھـرگــز نــتـوانســت اعــتــراض  
جامعه و در پیشاپیش آن اعتـراض  
ـری، رفـاه   كارگر برای آزادی، براب
و زندگی شایسته انسان امـروزی،  
ـبـه   ـرای مـطـال اعتـراض كـارگـر ب
ایجاد تشکل و دستمزد مكفی را  
ـرای یـك دوره   ـنـد و ب سرکوب ك

ـرانـد و خـیـال   طوالنی به عـقـب ب
ــراض  .  خــود را راحــت كــنــد  ــت اع

كارگر امروز از ھر دوره دیـگـری  
در یــك ســال  .  رسـاتــر شـده اســت 

ــران شــاھــد   ــه جــامــعــه ای ــت گــذش
ــدد   ــع ــكــال مــت اعــتــراضــات رادی
كارگری، از اعتـصـاب کـارگـران  

ــی  ــم ــھــر،    پــتــروشــی ــاھش ــای م ھ
ـنـد و شـکـر   ـپـه، ق نیشکرھـفـت ت
ـلـی اکـریـل   اھواز، نفـت آبـادان، پ
ـروه،   ـــ ـرس ق ــــھــــان، زاگـــ ـف اصـــ
ـروفـیـل   بازنشستگان ذوب آھـن، پ

بـوده  ...  ساوه، صنایـع فـلـزی و  
 . است 

ـبـش كـارگــری كـه رھـبــر   جـن

 بود، با به میدان آمـدن  ٥٧ انقالب  
ـفـت  " كارگران نفت، طنین   كارگر ن

ـر ســرسـخـت مـا  چشــم  "  مـا، رھـب
ـقـه بـاز   جامعه را به قدرت این طب

ـر  .  كرد  امروز ھمان رسالت مـھـم ب
ــه اســت و بــرای   ـق ــن طــب دوش ای
ـقـالب بـعـدی، كـه ســرنـگـونــی   ان
ـیـن گـام در   جمھوری اسالمی اول
این راه است، ھمین طبقه است كه  
ـر جـامـعـه و   بار دیگـر بـایـد رھـب
ــوده ای   ــی ت ــابـان اعـتــراضـات خـی

این طبقه در جنگش عـالوه  .  باشد 
ــده شــده   ــب ران ـر مــطـالــبـات عـق ب

، این بار بـایـد ارتـجـاع  ٥٧ انقالب  
اسالمی را نیز برای ھـمـیـشـه از  

ایـن بـار دسـت  .  جامعه جارو كنـد 
ـبـمـانـده و ضـد زن   سنتـھـای عـق

ـرای   مذھبی و مردساالر را ھـم ب
ھمیشه از جـامـعـه جـارو خـواھـد  

ــرد  ــده  .  ك ــدی ــا پ ــد ب ــار بــای ــن ب ای
ـرای ھـمـیـشـه   ضدانسانی اعدام ب

 .تسویه حساب بشود 
 

كارگران منتظر نمی 
 !مانند

ـرای   جنـبـش كـارگـری امـا ب
سرنگونی جـمـھـوری اسـالمـی و  
انقالب بعدی، منتظر درست كـردن  

. ھای خـود نـخـواھـد مـانـد   تشكل 
ــرای ایــجــاد   ــر روز ب ــران ھ كــارگ
تشكل خود كه امر پیشبرد مبـارزه  
ـقـد   شان برای افزایش دستمزد و ن

ـره   كردن دستمزدھای معوقه و غـی
را به پیش می برند، تـالش مـی  

. این امر روزمره شـان اسـت .  كنند 
اما برای بھتر كردن وضع زندگـی  
ـنـد حـتـمـا   خود، منتظر نمـی مـان

ھایشان اجازه ایـجـاد، تـحـت    تشكل 
ھر توازن قوائی، بیابند و بـعـد بـه  
ــردن جــمــھــوری   ــگــون ك ــرن كــار س

چه عالی  .  اسالمی مشغول شوند 
می بود اگر شرایـط طـوری بـود  
ــدون اذیــت و آزار   كـه كـارگــران ب
متشكل می شدند و فـرضـا وارد  
یك اعتصاب عمومی كـالـسـیـك،  
كه از جانب فـدراسـیـون سـراسـری  

ھای كارگری فراخوان داده    تشكل 
می شد، جـمـھـوری اسـالمـی را  

مـن در ایـن  .  سرنگون می كردنـد 

ـیـن چـیـزی را نـه در   مقطع چـن
چشم انداز می بینم و نه آن را بـه  
ـم  . ھیچ كارگری توصیه مـی كـن

ایــن امــا تــنــھــا یــك شــكــل از  
. اعتصاب عمومی كارگران اسـت 

اعتصاب عمومی كارگران اشكال  
ـرد  . دیگری ھم به خـود مـی گـی

دو یا سه مركز مھم كـارگـری در  
یك كشـور، مـثـال كـارگـران ذوب  
آھن، معادن و پتروشیمی ھا مـی  
توانند در آن واحد وارد اعـتـصـاب  
مشتركی بشوند كه در مـوقـعـیـت  
انفجاری مثل موقعیت ایران، ایـن  
اعتصابات سریعا به دیگـر مـراكـز  
ـیـز   مثل نفت و ایرانخودرو و غیره ن

سرایت خـواھـد كـرد و جـمـھـوری  
اسالمی با موجی از اعـتـصـابـات  
ـرو مـی شـود و بـه   كارگری روب

نـمـونـه  .  چالش كشیده خواھد شـد 
دیگر میتواند بدیگونه بـاشـد کـه  
اعتصابی در یـك مـركـز بـزرگ  
ـرانـخـودرو و در   كارگری مـثـل ای
ھمه شعباتش شـروع بشـود و كـل  
ـلـف در   شھر تھران و صنایع مـخـت
ـنـد   این شھر را بـا خـود ھـمـراه ك
بشرطی که به موقع سازمان یابـد  
و رھبران آن نقشه عـمـل درسـتـی  
در دست داشـتـه بـاشـنـد، یـعـنـی  

 !سرنگونی جمھوری اسالمی 
كارگران منتـظـر اسـتـحـالـه و  
اصـالح جـمــھـوری اســالمـی ھــم  

جـمـھـوری اسـالمـی  .  نمی مانند 
اصوال برای سركوب و بـه عـقـب  
راندن ھمان مطالباتی سر كار آمـد  
و انقالب را زد و بـه خـون كشـیـد  
كه امروزه بار دیگـری در دسـتـور  
ــد  ــه ان ــارگــران قــرار گــرفــت . ك

ـر   كارگرانی كه قرار است عـالوه ب
ـقـالب   ـبـه  ٥٧ مطالبـات ان ، مـطـال

ـم اسـالمـی را   محاكمه سـران رژی
ھم به انقالب خود اضافه كننـد و  
ــدام و   ــا اع ــمــراه ب ــالم را ھ اس
مردساالری اش به گـور بسـپـارد،  
ـم جـمـھـوری   ـنـد بـا رژی نمی تـوان

آن كـس كـه  !  اسالمی كنار بیایند 
ـم   ـتـظـر اصـالح رژی كارگران را من
جمھوری اسالمی نگه می دارد،  
ھمدست و ھمپیـالـه سـران ھـمـیـن  

ـرار  !  رژیم اسـت  مـگـر كـارگـران ق
ــتـظــر   ــگـر مـن ــار دی ــد ب اسـت چـن
استحاله و اصالح رژیم جـمـھـوری  

 اسالمی بمانند؟ 
ـر و   امـا در یـك بـعـد بـزرگـت
وسیعتری، كسانی كه كارگـران را  
ــقــرار   ــجــی اســت ــدری ــظــر ت ــت مــن
سوسیالیسم از طـریـق پـارلـمـان و  
قوانین سرمایـه داری نـگـه مـی  
ـیـن ادعـایـی   داشتنـد، دیـگـر چـن

ــد  ــدارن ــت از  .  ن ــه صــراح اگــر ب
ــه داری و   ــگــیــری ســرمــای وحشـی
قوانین سرمایه بر جامعه حـمـایـت  

 ،پیش بسوی سرنگونی رژیم اسالمی٥٧در سالگرد انقالب 
 ناصر اصغری 
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نمی كنند، الاقل به كارگران مـی  
گویند كه در چھـارچـوب ھـمـیـن  
سیستـم طـرف سـیـاسـتـمـداری را  
بگیرید كه به شما قـول دسـتـمـزد  

نه كارگران و نـه  .  بھتری را بدھد 
ـران امـا   كس دیگری در جامعه ای

 .یك چنین سیاستمدارانی را نمی شناسند 
ـر   كارگران منتـظـر ضـعـیـف ت
شدن جمھوری اسالمی تـا حـدی  
ـیـافـتـد،   كه خودش خشك شود و ب

كسی چـگـونـه مـی  .  نمی مانند 
تواند تضمین كنـد كـه جـمـھـوری  
ـر   اسالمی امروز از فردا ضعیف ت
و جنبش كارگری امـروز از فـردا  
قوی تر در برابر ھـمـدیـگـر ظـاھـر  

این كـامـال مـمـكـن  !  خواھند شد؟ 
است و می تواند اتفاق بیافتد كـه  
ـنـده   جمھوی اسـالمـی ده سـال آی
ـر از جـمـھـوری   بسیار ضـعـیـف ت
اسالمی امروز باشد، امـا ھـمـیـن  

ـر و   امر یعنی ده سـال دیـگـر فـق
فالكت و خفقان و تحمیق مذھبـی  

یعنی ده سال دیـگـر  ! و زن ستیزی 
ـتـل و اعـدام  ! اعتیاد و دزدی و ق

یعنی ده سال دیگر شاخ بـه شـاخ  
شدن جمھوری اسالمی با اسرائیل  
و آمریـكـا و ادامـه تـحـریـمـھـای  
! اقتصادی و ماجراجوئی نـظـامـی 

ـیـن   ـراضـات كـارگـری چـن نه اعت
ـقـالبـات؛   عمل می كننـد و نـه ان
اما ھستند كسانی كـه گـاھـا در  
میان كارگران می پلكند و چنیـن  
پند و اندرزھایی ھم بـه كـارگـران  

 .می دھند 
ـتـظـر   كارگران نمی تواننـد مـن
ـقـه   شرایطی بمانند كـه حـزب طـب
كارگر در تمام كارخانجات شـعـبـه  
داشته باشد و آنھا را برای انقـالب  

نـه  !  و سرنگـونـی سـازمـان بـدھـد 
تنھا انقالبات و به چالـش كشـیـده  

شدنھای رژیمھا این چنین باسمـه  
ـلـكـه كسـی   ای رخ نمی دھند، ب
ـتـظـر نـگـه   كه كارگر را چنین من
ــه جــمــھــوری   مــی دارد، دارد ب
اسالمی فـرصـت مـی دھـد كـه  

ـنـد  ھـنـوز ھـم  .  خود را بازسازی ك
ھستند كسانی كه مـوعـظـه مـی  
ـقـه كـارگـر در   كنند كه حزب طـب
ـیـن كـف كـارخـانـجـات   میان فعـال
ـرنـامـه   صنعتی بیرون می آید و ب
این حزب ھم برنامه ای اسـت كـه  
ھمه این فعالیـن تشـكـیـل دھـنـده  

در  !  حزب بر روی آن توافـق دارنـد 
برابر این افراد، سئوال مـی تـوانـد  
این باشد كـه چـه كسـی فـرمـان  
ــا   ـنـد كـه فـرضـا ب صـادر مـی ك

 مركز كارگری در میـان  ٥ فعالین  
ــران  ٥٠٠   مــركــز كــارگــری در ای

حزب طبقه كارگر تشـكـیـل مـی  
مضحك به نظر می رسـد،  !  شود؟ 

اما دقیقا ھمین منـطـق اسـت كـه  
ـیـوسـتـن   اجازه تشكیل حزب و یا پ

 . به حزب را به كارگران نمی دھد 
ـران امـروز كـه بـه   كارگران ای
مصاف جمھـوری اسـالمـی مـی  
روند، برای سرنگونی آن و نـدادن  
ـقـالب   اجازه به شـكـسـت دوبـاره ان
خود، تجارب زیـادی كسـب كـرده  

 را در پـوشـه  ٥٧ ھم انقالب  .  اند 
تجربیات خود دارند و ھم انقالبـات  
ــه را بــه دقــت   ــق ــر در مــنــط اخــی

ـراضـات  .  مطالعـه كـردنـد  ھـم اعـت
 را تجربه كردند و ھـم در  ٨٨ سال  
 سال گذشته، با شنـاخـت  ٣٥ طول  

ـروھـای چـپ و   ـی بھتری كه از ن
ـیـدا   كمونیـسـم در سـطـح جـھـان پ
كردند، انقالبات كالسیـك اروپـا را  

ـنـد  ھـم بـه مصـاف  .  بھتر شـنـاخـت
ــد و ھــم قــومــی   اسـالم مــی رون
ــســم در   ــالــی ــون ــاســی گــری و ن

ـران را خـود   كشورھای ھمجوار ای
ــد  ــردن ــربــه ك ــج ــم  .  مشــاھــده و ت ھ

دشمنان خود را بھتر می شناسـنـد  
 . و ھم دوستان خود را 

ــی روی   ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
آتشفشان خشـم كـارگـران و مـردم  
فقیر و زحمتكش خوابیده و ھـر آن  
امكان شـعـلـه ور و سـرریـز شـدن  

 سـال  ٣٥ خشمی وجـود دارد كـه  
است جلوی سـرریـز شـدن آن سـد  

در سـالـگـرد سـی و  .  شـده اسـت 
ـرشـكـوه   ـقـالب پ پنجمین سالگرد ان

ـنـد و  ٥٧  ، كارگران ایران می تـوان
باید پرچمدار مبارزه ای حـاد تـا  
ــی جــمــھــوری   ــی انــقـالب ــگــون سـرن

جـز ایـن راھـی  .  اسالمی بـاشـنـد 
 !برای زندگی بھتر وجود ندارد 

 ٥٧ خجسته انقالب  
 فـوریـه  ١٢ ،  ١٣٩٢  بھمن  ٢٢ 
 ٢٠١٤ 
 

بدنبال تالش ارسالن ناظری  
نماینده کمپین برای آزادی  
دانی و عضو   کارگران زن
مللی   کمیتھ ھمبستگی بین ال

ھ    -کارگران  ایران، با اتحادی
ن   ری در ای ارگ ای ک ھ
کشور، نامھ زیر از طرف  
دی   ی ول ران ت ارگ ھ ک ادی اتح
ھ   راض ب ت ا در اع ی رال ت اس
وضعیت رضا شھابی در  
زندان و درخواست آزادی  
ایشان، عالوه بر سید علی  
ادق   ھ ص ھ ای ب ن ام خ

ی،  ان ج وه    الری س ق ی  رئ
. قضائیھ، ارسال شده است 

 دو نسخھ از نامھ    ھمزمان، 
ی،  س    بھ حسن روحان  رئی

جمھوری اسالمی، ارسال  

متن نامھ ضمیمھ  .  شده است 
 .است 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی 

  شھال دانشفر 
Shahla_daneshfar@yahoo.c

om 
 بھرام سروش 

Bahram.Soroush@gmail.co
m 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
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من  ١٨  ھ ھ  ٧ ،  ٩٢  ب وری  ف

 ٢٠١٤ 
 :ضمیمھ 

 رھبر جمھوری اسالمی 
 آیت هللا سید علی خامنھ ای 

   دفتر رھبری 

 تھران، ایران 
 آقای رضا شھابی   :موضوع 

دی   ی ول ران ت ارگ ھ ک ادی اتح
و .  ام .  ای (استرالیا   ی ل و .  دب   ) ی

ع شده است کھ آقای   مطل
شھابی بدلیل فعالیت موجھ  

 .کارگری دستگیر شده است 
ل   ان در آوری   ٢٠١٢ ایش

رم   ج رد آوری  »ب گ
ھ  )  اطالعات (  ی و توطئھ عل

ھ  »و   «امنیت ملی  ی بلیغ عل ت
 دادگاه  ١٥ توسط شعبھ   «نظام 

انقالب تھران بھ شش سال  
زندان محکوم گردید و ھم  
اکنون در زندان بسر می  

این جرائم در ارتباط با  .  برد 
ای   ھ ای آق حادی ت ات ی ال ع ف

 . شھابی است 

آقای شھابی ھمچنین بھ ھفت  
میلیون تومان جریمھ محکوم  
گشتھ و بھ مدت پنج سال از  

 .فعالیت کارگری منع گردیده است 
اتحادیھ ما از مقامات ایران  
می خواھد کھ آقای شھابی  
را فورا و بی قید و شرط  

دانی  .  آزاد کند  ایشان یک زن
دلیل   عقیدتی است و صرفا ب
فعالیت ھای مسالمت آمیز  

 . کارگری زندانی است 
ھمچنین، اتحادیھ ما محترما  
تقاضا دارد کھ آقای شھابی  
بدون تاخیر بیشتر، بمنظور  
ات   ان ک ھ ام داوای خود ب م
دان   زشکی خارج از زن پ

 .دسترسی داشتھ باشد 
م   محترما از شما می خواھی

کھ این اقدامات را بی درنگ  
در دستور خود قرار داده و  
تضمین کنید کھ وضعیت  
آقای شھابی بیش از این بھ  

 .وخامت نگراید 
 با احترام 

 اندرو دتمر 
 پرزیدنت سراسری 

 نامه حمایتی اتحادیه کارگران تولیدی استرالیا در اعتراض به وضعیت 
 رضا شھابی در زندان و خواست آزادی فوری وی
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ـبـه گـذشـتـه بـی   خبر اول پنج شن
بی سی این بود کـه روحـانـی از  

حسـن  !  مردم معذرت خواھی کـرد 
کلید ساز شب قبل از آن در پـی  
کشمکشی بـا صـدا و سـیـمـای  

که ظـاھـرا خـواسـتـار  ( حکومتش  
ـرنـامـه و   این بوده کـه مـجـری ب
حتی سواالت که مـطـرح خـواھـد  

در آخریـن  )  شد خودش تعیین کند 
ـتـه   ـبـه شـب ھـف ساعت چـھـارشـن
گذشته، در یک شـوی مشـمـئـز  
کننده که مصاحبـه نـام گـرفـتـه  

دولتـش ھـر جـا کـه  : " بود، گفت 
ــد   ــای ــد ب ـن ــت ـف مـردم بـه زحـمــت بــی

حسـن روحـانـی  !"  معذرت بخواھـد 
از چی عذر خواست؟ او بـه واقـع  

ـبـکـار ھـم شـد  چـون ظـاھـرا  .  طل
ـیـاتـی و نـظـام   ـیـق مـال سیستم دق

ـنـی بـعـد از     ٣٥ اجتماعـی مـعـی
نـدارنـد کـه مـردم را شـنـاسـایـی  
کنند برای ھمین به گفتـه ایشـان  
ــود مــورد   مــردمــی کــه قــرار ب

قرار گیرنـد بـه  "  مرحمت اسالمی " 
 ! افتادند " زحمت "

ـم   در ھفته گذشته شاھـد بـودی
" سبد کـاالی " مردم برای دریافت  

که به زحمت کفاف غذای چـنـد  
ــدھــد،   ــی ــواده را م روز یــک خــان
ـرار   چگونه مورد اھانت و تحقیر ق

ـر  .  گرفتند  ـف شاھد بودیم کـه دو ن
در این صف ھا کشـتـه شـدنـد و  
حاال گویا برای بھبود تـوزیـع ایـن  

امـورات را بـه دسـت  "  سبد کاال " 
یک جالد کارکشته به نام علـی  
ربیعی سپردند تا تحقیر مـردم  را  

ـیـعـی  .  سرو سامانی بدھد  علی رب
در راس سازمان جھنمی بوده کـه  

ـرای     ٧٥ به جرات میتوان گفـت ب
ـران   ـیـون جـمـعـیـت ای ـل ـرونـده  " مـی پ

. تشـکـیـل داده اسـت "  اطالعاتـی 
این تشکیالت آنجا که الزم بـوده  
ـریـن روابـط آدمـھـا   تا خصوصی ت
دخالت کرده و حتی دراتاق خواب  
ـم   ـل ـی مردم شنود گذاشـتـه و یـا ف
تھیه کرده تا روزی شاید بـدردش  

ـر اسـاس  .  بخورد  این حـکـومـت ب
یک سیستم دقیق که مـو را از  
ـرون مـیـکـشـد از ھـمـه   ـی ماست ب
ـیـات و   حقوق بگیران رسـمـی مـال
بیمه کسر میکند، این حـکـومـت  
ـیـات و عـوارضـھـای   با بستن مال
گوناگون بر کاالھا، سھم خـودش  
ـرمـیـدارد امـا   را زنـدگـی مـردم ب

وقتی که قرار است سھم انـدکـی  
به مردم بپردازد یـادشـان مـی آیـد  

ـیـاتــی " کـه   ـیـق مـال ـم دق " سـیـسـت
تازه دراین مورد ھـم مـردم  .  ندارند 

ــا   مـقـصــرنـد چــون گــویـا مــردم ب
ـم ایـن   ـی فرھنگی نیستیم که بـدان
ـیـد   ـرای خـودمـان مـف مالیـاتـھـا ب
اسـت، چـون ظـاھـرا حـالـی مــان  
ـبـکـار   نیست که بعد میتوانیم طـل
ـم   ظاھرشویم چرا که مالیـات دادی
ـم کـه   و میتوانیم از دولت بخـواھـی
ـتـی   پاسـخـگـو بـاشـد امـا تـا وق
اطالعات دروغ میدھیم دولـت ھـم  

 !!!پاسخگو نمیشود 
بر خالف آنچه میگویند، ھمـه  
ــر قــانــون مســاوی   ــراب ــردم در ب م

ـنـد   ـیـسـت ھــمـان قـانـونـی کــه  (  ن
چون آنـھـا  ) خودشان آنرا نوشته اند 

ـنـد قـانـون را   که پول دارند میتوان
ـرای  .  ھم بخرند  ـیـن ب اصوال  قـوان

ـنـاه   توده مردم بـی چـیـز و بـی پ
ـقـا سـرمـایـه داران   است و این دقی
ھستند کـه ھـزار راه قـانـونـی را  
میشناسند که زیر قانون حکومـت  
ـیـات دادن   خودشان بزنند و از مـال
ــن   ــی ــد، امــا در چــن ــن فــرار کــن
ــردم مــحــکــوم   مــواقــعــی تــوده م

" اظھارنامه مالیـاتـی " میشوند که  
ــمــی   ــح پــر ن را درســت و صــحــی

ـنـد  طـرف  : " کنند؛ مثال ھم مـیـزن
ـرای  ٣٦   دستگاه خودرو دارد اما ب

پوشاندن قضیه با ارزان تریـن آنـھـا  
یا شاید با تاکسـی رفـت و آمـد  

این را فقط کـاربـدسـتـان  !"  میکند 
ــمــی گــویــنـد، ھــمــه   حـکــومــت ن

ـتـصـادی "  " اندیشه ھای برجسته اق
کــــه در صــــحــــت مــــدرک  
ــیــچ جــای   دانشــگــاھــی شــان ھ
شک و شبھه نیست، متفق القـول  
ـران اصـوال   ھستند که ما مردم ای

ـم  "  قانون پذیر "  ـی نیستیم و نمی تـوان
مثل یک بـچـه خـوب، سـر مـاه  

ـم   تـورو بـه   " برویم به دولـت بـگـوی
ـر تـا  "  خدا  بیا مالیات ما را بـگـی

ـم  ـبـاشـی ! زیر دین دولـت و مـلـت ن
ھمه این آقایان که با آمار و ارقام  
سرو کار دارند بخوبی واقفند کـه  
ـرای   تمام حقوق بگیران رسمـی  ب

ریال به ریـال درآمـدشـان سـر مـاه  
حساب پس میدھند اما مـوقـعـی  
که قرار است آقـایـان جـواب پـس  
بدھند و کاری برای مردم بکننـد  
ــد کــه   ــادشــان مــی ای ــاره ی ــکــب ی

 !سیستم مالیاتی دقیقی ندارند 
 

 !شادمان از فالکت
فالکت به نمایش در آمـده در  
ـلـی   ـرای خـی صفھای سبد کاال، ب
ـرای   ھا ھم آب شد و ھـم نـان و ب

از  .  توده مردم اما قاتـل جـان شـد 
چپ و راست به ما مـردم حـمـلـه  
کردند که اصوال الیـق ھـمـچـیـن  

خالیـق ھـر چـه  "شرایطی ھستیم؛  
نمونه اش، شـھـرام ھـمـایـون  !"  الیق 

ـرایـش اوج   که بـدبـخـتـی مـردم ب
وی از  .  شادمانی را فراھـم کـرد 

فرط ھیجان و شـادی کـه مـردم  
ــم   در صــف فــالکــت بــه جــان ھ
افتاده بودند، نمـی تـوانسـت روی  
ـرد  . صندلی اش یک دم آرام بگـی

صحنه ھایی که دل ھـر انسـانـی  
ـرای ایشـان   را بـدرد مـی آورد، ب

ایشـان  در  . مایه مسرت شده بود 
تلویزیونش این صـحـنـه ھـا را بـه  
نمایش میگذاشت و بـا صـراحـت  
ــد حــاال   مـیـگــفـت خـودتـان کـردی

ایشان میگفت دو انقـالب  !  بکشید 
شد یکی انقالب شـاه و مـلـت و  

شـاه بـه  !  دیگری انقالب اسالمـی 
ھمه پول و زمین و کار بـھـداشـت  

داد این یکی ھمه اینھـا را  ...  و  
ـر داد و ایـن را   ـرد و فـق از بین ب
ــد  ــودن ــب اش ب . خـود مــردم مســب

شھرام ھمایون کارکشته تر از ھـر  
آخوند شارالتانی، بـا بـه نـمـایـش  
ـرای   گذاشتن صـفـھـای طـویـل ب

ـقـالب     ٥٧ سوخت در بـحـبـوحـه ان
مدعی شد این مردمی بـود کـه  
تحت نظام شاھنشاھی تربیت شـده  
ـیـن   بودند و برای ھمین آرام و مـت
در صف می ایستـادنـد تـا نـوبـت  
شان شود و بـعـد بـا بـه نـمـایـش  
گذاشتن کشمکـش چـنـد زن در  

ــا  " ســبــد کــاال " صــف   ــراه ب ، ھــم
پوزخندی زھرآگین میـگـفـت ایـن  
مردمی ھستند که در جـمـھـوری  

اسالمی بزرگ شدند و خـودشـان  
ھم با سفاھتشان باعث و بانی این  

 !مصیبت بودند 
 

 قاعده ای که شکسته شد
ــراســتــی چــه شــد کــه در   ب

 یـک  ٥٧ صفھای طوالنی سـال  
نفر به دیگـری حـتـی نـاسـزا ھـم  
نگفت، این بماند که نوبـت را بـه  
ھمدیگر میدادند، آیا نتیجه تـمـدن  
شاھانه بود؟ حقیقت این اسـت در  
ـر   آن سال بخـصـوص تـوده مـردم ب
خالف ھمه قواعـد حـاکـم پـا بـه  
میدان گذاشتند و مـتـوجـه شـدنـد  
که ھمه امورات بـه قـدرت آنـھـا  
بستگی دارد و چگونه این قدرت  
میتواند یک شاه را با ھمه گـارد  
جاویدان، ساواک و ارتش مـنـظـم  
و تا بن دندان مسلحش بـه گـریـه  

آن سال مردم شاھـد بـودنـد  .  وادارد 
ـر   ـی ـم  " که از صغیـر و کـب تصـمـی

، بـه قـدرت عـجـیـب آنـھـا  " سازان 
در آن سـال تـوده  .  تسلیم میشدنـد 

ــا را از آن   ـی ــز، دن مـردم بـی چـی
خودشان میدانستند و مھربـانـی و  
یاری دادن حـرف اول و آخـرشـان  

ــرف یــک شــب .  بــود  ــه    -در ظ ب
نسبت سـالـھـا تـالش ارگـانـھـای  
ـقـه حـاکـم کـه سـعـی   رسمی طب

بـه تـوده مـردم  )  و دارنـد ( داشتـه  
ــد کــه اگــر گــرگ   ــن ــت کــن ثـاب
ـنـد   -نباشی دیگران تـو را مـیـدرن

خود را در وجود دیـگـری یـافـتـه  
ــچ  .  بـودنـد  ــی ھـی بــرای ھـمــیـن ب

ــمــات   ــامــالی دغــدغــه ای ھــمــه ن
زندگی را تـحـمـل مـیـکـردنـد و  
ـرای ھـم جـان مـیـدادنـد  . حتـی ب

نمـونـه بـارزش، فـداکـاری یـک  
راننده شرکت واحد تـھـران کـه بـا  
اتوبوس اش خودش را در مـعـرض  
ـرار داد   گلوله ھای نظامیان شاه ق
ـنـد و ایـن   ـن ـی تا جمعیتی آسیب نب
ھیچگاه در ھیج رسانه بـورژوازی  

ــمــی شــود  ــادآوری ن در ھــیــچ    -ی
ــورژوازی از   ــی ب ــه رســـم ــان رس
اپوزیسیون جمھوری اسـالمـی تـا  
مثال رسانه ھای مثال بی طرفـی  
ـنـد بـی بـی سـی و صـدای   مان
امریکا اشاره نمی شود که مـردم  
ایران در سـراسـر کشـور کـمـک  
ـقـدی جـمـع   ـر ن ھای نقدی و غـی
ــد و بــرای رھــبــران   آوری کــردن
سرسخت شـان، یـعـنـی کـارگـران  

نفت فرستادند که اعتصـاب شـان  
این رسانه ھـا ھـیـچ  . پایدار بماند 

عکسی و یـا صـحـنـه ای نشـان  
نمی دھند که که پوستر کسانـی  

به عـنـوان  (  مانند صمد بھرنگی  
ـیـسـم آن روزگـار  در  )  سمبل کمون

میان جمعیت به توده مردم لبـخـنـد  
این رسانه ھـا سـخـت شـان  .  میزد 

ــوه   ــد کــه انــب ــادآور شــون اســت ی
ــھــای   ــاب ــد " کــت ــی ــد ســف آثــار  " ( جــل

ـیـن  ـن در  )  مارکس و انـگـلـس و ل
ـتـشـر   تیراژھای بـاورنـکـردنـی مـن
ــاب   ــای ــه ســرعــت ن ــشــد و ب مــی

ـنـد کـه  .  میگشت  اشاره نمی کـن
  ٥٨ حکومـت اسـالمـی در سـال  

چندین کامیون که بـارشـان آثـار  
این سه تن به زبان انگلیسـی بـود  
مصادره کردند و آنھا را بـه آتـش  

ـرای ایـن رسـانـه ھـا  .  کشـیـدنـد  ب
سخت است که اشاره کنند ھمیـن  

ـیـد و  ٥٧ مردم در سال    چنان از ق
ـقـاتـی رھـا   بند زندگی جامعه طب
شـده بـودنـد کـه بـه قـول شـاعــر  
ــه   ــود ک ــی ب ــوای بــرابــری در ھ
استنشاق میکـردنـد، سـخـت شـان  
ـیـت را   است که این شکـوه انسـان

چون رسالت اش ایـن  .  مرور کنند 
ـنـد   ـبـاوارن است که به توده مـردم ب
ــیــچ کــاره انــد و   کــه ایشــان ھ

ـم  "  بزرگان "  در مورد ایشـان تصـمـی
ـروی   ـی میگیرند، تصمیماتی کـه ن
ــظــامــی و   اجـرای آن نــیــروی انــت
امنیتی، و تضـمـیـن آن زنـدان و  

 .   شکنجه و اعدام و سنگساراست 
ـقـالب     ٥٧ در ایام سـالـگـرد ان

شما در ھر برنامه که ایـن رسـانـه  
ھا تھیه میکننـد از ھـر چـیـزی  
. سخنی میشنوید اال قدرت مـردم 

ـیـل شـان ھـم ایـن   اس اساس تحـل
ـروزگـار بـه   است که ھمه وقایع آن
خواسته قدرتھـای بـزرگ بـود و  

بـه روایـت  .  معامله درخفا بزرگـان 
ــنــی   ــا خــمــی ــردم ب ایشــان تــوده م
ـرسـت   ھمدست شدند چون خرافه پ
بودند و عـکـس امـام را در مـاه  

ـیـل شـان  !  دیده بودند  مـردم درتـحـل
نھایتا توده بی شکلی ھستند که  
ــی کــه درس   ــه جــوان ــب ھــر طــل
نجاسات خوانده، میتواند آنھـا  را  
ـرد  و   ـب از ایـن سـو بـه آن سـو ب

) شـاه ( راحت به ولی نعمـت خـود  
ـرانـی   ناسپاسی کند که اصـوال ای
جماعت شکمش سیر بـاشـد کـار  

 فالکت و منزلت
 یاشار سھندی 
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دست خودش میدھد و اینکه شـاه  
بسیار مـحـتـطـاط و دودل بـود و  
خیلی ھم دمـکـرات و گـرنـه بـه  

ــکــه   ــی  ٣٨٠٠ جــای ایــن ــدان  زن
سیاسی را آزاد کند میباست قتـل  

نقل به معـنـی از  !(  و عام میکرد 
ـیـکـخـواه  مـقـام   " -خاطرات پرویـز ن

ـتـی  در کـتـاب در دامـگـه  -" امنی
ایشان نمی خواھند یـک  ) حادثه  

ـنـد کـه   لحظه توده مردم بـاور کـن
ـنـد کـه  "  تصمیم سـازان " این   ھسـت

ھمیشه در ترس و اصـطـراب بسـر  
میبرند و گر نه چه نیاز شـان بـه  
دستگاھھای امنیتی و نظامی و  

کـه حـکـومـت  .  شکنجه و اعـدام 
گران با ارعاب و ھراس افـکـنـی  
و با گرو گـرفـتـن زنـدگـی مـردم  

ـرای  .  حکومت شان پایدار اسـت  ب
ــیــغــاتــی   ــل ــب ھــمــیــن ارگــانــھــای ت
بورژوازی ھیچگاه بـه فـداکـاری  
ھای و جان فشانـی مـردم آنـگـاه  
که از چنبره زندگی که سرمـایـه  
ـیـب داده رھــا   ـرایشــان تــرت داری ب
میشوند، ھـیـچ اشـاره ای نـمـی  

ـر تـاریـخ  .  کنند  در صد سـال اخـی
از  -معاصر ایران بـارھـا و بـارھـا  

توده مـردم    -مشروطه به این طرف 
ثابت کرده اند که  تشـنـه آزادی  
و برابری و منزلت ھستند و ھـمـه  
اینھا فـقـط در یـک حـکـومـت  
. سوسیالیستی محقق خـواھـد شـد 

برای ھمین سوسیالیسم در تـاریـخ  
ــران بــا وجــود ھــمــه   ــر ای مــعــاص
ــه   ــھـا، زنـده بـوده و ب سـرکـوبـگـری

 . حیات خود ادامه داده است 
ـر روحـــانـــی مـــعـــذرت    اگــ
میخواھد نـه بـخـاطـر بـزرگـواری  
ـلـکـه از ھـراسـی   شخص خودش ب
ـران دارد،   که از توده زحمتکش ای
ـبـی کـنـد  ـری . مجبور است عوامـف

ـران دارد   چرا که طبقه کـارگـر ای
سرسختی خـود را بـار دیـگـر بـه  
نمایش میگذارد و با وجـود ھـمـه  
تھدیدھا و شکنجه ھا و اعدامـھـا  
ــدان،   ــلـھـای خـامـوش در زن ـت و ق
طلبکارانه پا به میدان گذاشتـه و  
به عـنـوان یـک مـدعـی جـدی  

چیزی که در ایـن  : "...  میگوید 

میان مسلم است، ایـن اسـت کـه  
چنین رویکردی از سـوی دولـت  
یازدھم در تالش برای تحمیل فقـر  
ـر کـارگـران و   ـر ب و فالکت بیشـت
ـفـی آنـھـا   سرکوب اعتراضات صن
بر خالف خواب خوشی که اتخـاذ  
کنندگان چنین سیاستھایی دیـده  
اند تالطمات اجتماعی شدیدی را  
ــش   ــزرگ پــی در گســتــره ای ب
خواھد آورد و بی تردید ھیچ ابزار  
ــرکــوب و یــا زبــان تــھــدیــدی   س
نخواھد توانست طوفان اعتراضات  
کارگری را منکـوب و دوره ای  
ـر   ـر و فـالکـت را ب دیگـر از فـق
ــواده   ــان ــا خ ــھ ــون ــی ــل ــدگــی مــی زن

اتـحـادیـه   .  کارگری تحمیل کـنـد 
ـر   آزاد کارگران ایران بـا تـاکـیـد ب
ـرپـائـی   حق مسلم کارگران برای ب
ـقـطـه و   اعتصاب و تجمع در ھر ن
مکانی و در ھر ابعـادی، نسـبـت  
ــاســت   ــه ســی بــه اعــمــال ھــرگــون
ـرخـورد  بـه   سرکوبگرانه ای در ب
اعتراضـات کـارگـری و تشـدیـد  
ـران ھشـدار   ستم بر طبقه کارگر ای

ـیـن قـدم   میدھد و بـه عـنـوان اول
برای بھـبـود شـرایـط مـعـیـشـتـی  
ـر افـزایــش   کـارگـران  مصـرانـه ب
ـیـون   ـل حداقل مزد به میزان دو مـی
ــارد و   ــی فش ــای م ــان پ ــوم ت
بدینوسیله کارگران و تشکـلـھـا و  
ــبــش   ــن ــط بــا ج ــب ــرت ــھــادھــای م ن
کارگری را به عکس الـعـمـل در  
ــه   ــت ب ــت نسـب ــکـرد دول ـرابــر روی ب
سرکوب اعتراضـات کـارگـری و  
ـیـه   اظھارات سخنگوی قوه قضـائ

 ."در این زمینه فرا می خواند 
و بیانیه ھای اینچنینـی اگـر  
ـنـد بـی بـی   در رسانه ھایـی مـان
سی انعکاسی نـدارد نـه بـخـاطـر  

ـری " این اسـت کـه   " اھـمـیـت خـب
ندارد بلکه برعکس، چون بسـیـار  
مھم اسـت در مـورد آن چـیـزی  
ـر اول کـردن   نمیگویند اما بـا خـب
عذر خواھی ریـاکـارانـه روحـانـی  
ــن   ــه زعــم خــود ای ــخــواھــد ب ــی م
فریادی کـه از اعـمـاق جـامـعـه  

در  .  برمیخیزد را خـامـوش کـنـد 
ـنـد   ھمدستی آشکار رسانه ای مان

ــود کــه   ــی ســی قــرار ب ــی ب ب
حکومت اسالمی سرمایه ھـمـیـن  
صداھا را خاموش سازد امـا بـعـد  

 سال شاھد ھستیم کـه ایـن  ٣٥ از  
صدا ھا رساتر و آگاھتر ھنوز ھـم  

،  ٥٧ بر خاکستر انقـالب .  بلند است 
انقالب دیگـری در افـق جـامـعـه  
ایران در حال شکل گیـری اسـت؛  
ــوده   ــر ت ــگ ــکــبــار دی ــرا کــه ی چ
ــاور   ــتــکــش جــامــعــه دارد ب زحــم
میکند که تصـمـیـمـی اگـر الزم  
ـم اوسـت و   اجرا باید باشد، تصـمـی
این تصمیم سعادت کل جامعه را  

ـقـالبـی  ٥٧ انقالب  . در نظر دارد   ان
بود برای منزلت که با حاکـمـیـت  
ضد انقالب اسالمی بـه فـالکـت  

ـقـالب  .  کشانده شد  آرمانی کـه ان
 بر پایه آن شـکـل گـرفـت تـا  ٥٧ 

ــقـاتــی حـاکــم اســت    جـامــعــه طــب
 . خاموش شدنی نیست 
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 ١٤٤ : اطالعیه شماره  
زیر فشار اعتراضات 

کارگران، بھرام 
نژاد کارگر  حسنی

بازداشتی معدن 
 چادرملو آراد شد

ـلـی بـه اطـالع   ـب در اطالعیه ق
رساندیم که زیر فشار اعـتـراضـات  

 کارگر بازداشتـی  ٢٨ کارگران  از  
ـان  ٢٧ در معدن چادرمـلـو   ـفـر آن  ن

آزاد و بـھـرام حسـنـی نـژاد یـکـی  
ـان در   دیگر از این کارگران ھمچـن

 . بند است 
ــه اطــالع   ــا مســرت تــمــام ب ب

 عصر روز  ٤ میرسانیم که  ساعت  
ــارزات  ١٦  ــب  بــھــمــن در ادامــه م

کارگران این معدن بـھـرام حسـنـی  
ـیـد وکـالـت از زنـدان   نژآد نیز با ق

 آ . آزاد شد 
ــر   ــا ب ــن ــی اســت کــه ب ــن ــت گــف
شکایت مدیـریـت کـارخـانـه بـھـرام  
ـات   حسنی نژآد از کار اخراج و ھـی
ــار جــمــھــوری   ــیــص اداره ک تشــخ
اسالمی در شـھـر اردکـان، حـکـم  

ایـن خـود  .  اخراج وی را تایید کرد 
یکی از موضوعات مھم اعتـراض  

  ٨٠٠ .   کارگران چـادرمـلـو اسـت 
کارگر مـعـدن چـادرمـلـو کـه در  
ــاری   ــمــانــک اســتــخــدام شــرکــت پــی
ـنـد از شـشـم   ـالـت تـوس ھسـت آسف

آذرماه سال جاری در اعـتـراض بـه  
ــرنــد  ــب ــی ــارگــران مــعــدن  .  ســر م ک

ـازل   چادرملو در اعتراض به سطح ن
ـقـه   دستمزدھا، عدم اجرای طرح طب
بندی مشاغل، عدم لـحـاظ کـردن  
پاداش تولید در محاسبه حق بیـمـه  
ــراردادھــای مــوقــت   کــارگــران،  ق
کاری و نا امنی شـغـلـی خـود و  
اخراج ھمکارشان بھرام حسنی نـژآد  
ـبـرنـد  ـی . از کار در مبارزه به سـر م

ـنـی   ـیـر  " بھرام حسنی دبیر حسـی دب
ـفـی اسـالمـی  در ایـن  "  انجمن صـن

ـان حـتـی   معدن است و کـارفـرمـای
ـفـی و   تحـمـل انـجـمـن ھـای صـن
شوراھای اسالمی قانـون کـارشـان  

 .را ھم  ندارند 
ـارزات   کارگران چادرملو با مـب
خود راه مقابله با تـعـرضـات رژیـم  
ـیـن   ـال اسالمی و دسـتـگـیـری فـع

در سـه  .  کارگری را نشـان دادنـد 
ـلـی اکـریـل  ٦ ھفته اخیر    کارگر پ

ــر از   ــف ــدود صــدن ــھــان ، ح اصــف
کارگران کیسون در شھرک پـرنـد  
ــر از کــارگــران   ــف ــران،  دو ن ــھ ت

 کارگر سیـمـان  ٥ پتروشیمی فجر و 
ھـمـه  .  لوشـان دسـتـگـیـر شـده انـد 

ـایـد   ـیـر ب کارگران دستگیر شده اخ
با حـمـایـت وسـیـع  .  فورا آزاد شوند 

ــارزات ایـن کــارگــران   ـب خـود از م
ـار آزادی فـوری کـارگـران   خواست

 . دستگیر شده از زندان شویم 
ــه   ــم ــی و ھ ــدان کــارگــران زن
زندانیان سیاسی باید فورا از زنـدان  

 .آزاد شوند 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
 
 فـوریـه  ٦ ،   ١٩٩٢  بھمن  ١٧ 
 ٢٠١٤ 

 ١٤٥ : اطالعیه شماره  
با فشار اعتراض 

کارگران، سه کارگر 
دستگیر شده دیگر پلی 

 اکریل نیز آزاد شدند
ــراضــات   ــداوم اعــت ــال ت ــب ــدن ب
ـلـی اکـریـل اصـفـھـان،   کارگـران پ
ـقـی و   ـی ـق احمد صابری، عبـاس ح
جواد لـطـفـی سـه کـارگـر دیـگـر  
ــه، روز   ــن کــارخــان ــی ای بــازداشــت

ـقـه از  ١٩ گذشته   ـی  بھمن با قید وث
آزادی  .  زندان دستگـرد آزاد شـدنـد 

ــه   ــواده ھــایشـان، ب ــه خــان ـان را ب آن
ـبـریـک   ھمکارانشان و به ھمگان ت

 .میگوییم 
ـبـه   این کارگران روز چـھـارشـن
دو بھمن در جریان اعتراضاتشان بـه  
سیاست کوچک سازی کارخـانـه  
ـا   و خطر بیکاری خود از کـار و ب
ـزایـش دسـتـمـزدھـاشـان،   خواست اف
توسط پلیس امنیت رژیم اسـالمـی  

  ٥ در شھرستان مبارکه بـه ھـمـراه  
ـام  ھـای    نفر دیگر از کارگـران بـه ن

ـاحـی »،  «صفایی » ـت ،  «مسعـود ف
ـام مـنـی » ـیـل  »،  «سیروس پی عـق

،    «کیومرث رحیمـی »و   «یزدانی 
  ٢٠ صـبـح روز  .  دستـگـیـر شـدنـد 

بھمن بنا بر شکایت مـدیـریـت ایـن  
ـفـر  ٥ کارخانه، کریم فروزان، این    ن

که قبال آزاد شده بودند،  در شعبه  
 دادگاه عمومی جزایی رژیـم  ١٠٢ 

اسالمی در شھر مبارکه محاکمـه  
جلسه دوم این دادگاه  برای  .  شدند 

 بـھـمـن احـمـد  ١٩ آزاد شدگان روز  
ـقـی و جـواد   ـی ـق صابری،عبـاس ح

 بھمن برگزار خـواھـد  ٢٤ لطفی روز  
 .شد 

الزم بــه یــادآوری اســت کــه  
ـقـی و صـابـری   ـی آقایان لطفی، حق

ـاریـخ   ـان مـاه  ٣٠ پیش تـر در ت  آب
بازداشت شـده بـودنـد کـه پـس از  
ـتـه آزاد شـدنـد  ـف . گذشت یـک ھ

ھمچنین بـه دسـتـور مـدیـرعـامـل  
کارخانه  قرارداد کار آقای لطـفـی  

کـار   «٢ اکریلیک  »که در بخش  
ـا    می  کند و تا پایان بـھـمـن مـاه ب

ــی اکــریـل اصــفـھــان   ـل ــه پ کـارخـان
. قرارداد دارد، تـمـدیـد نشـده اسـت 

ــان   ــل خــواھ کــارگــران پــلــی اکــری
مـتـوقـف شـدن ایـن مـحـاکـمــات،  
ــرارداد کــاری بــا جــواد   ــد ق تـجــدی

لطفی و ھمه کارگـرانـی کـه زیـر  
فشار دستگیری و اخراج ھستند و  
ـاسـت کـوچـک   متوقف شدن سـی
ــھــای   ــه و خــواسـت سـازی کـارخــان

 . برحقشان ھستند 
ـات   ـــراضــ ـت ـــرش اعـ ـت بــا گسـ
ـا   ـیـرا ب کارگری، رژیم اسالمی اخ
ـا   شدت بیشتری تالش دارد کـه ب
دستگیری کارگران معترض، ایـن  

کارگـران  .  اعتراضات را عقب براند 
ــد   ــدی ــو بــا تش ــدن چــادرمــل ــع م
ـیـت خـود  در   مبارزاتشان و موفق

ـازداشـتـی ایـن  ٢٨ آزادی    کارگر ب
ـا   کارخانه، کارگران پلی اکـریـل ب
آزادی کارگران دستگـیـر شـده در  
این کارخانه و پافشـاری بـر روی  

راه  .  خواستھایشان راه نشان میدھنـد 
ـیـن   ـال مقابله با فشار و تـھـدیـد فـع
ــد   ــح ــارزات مــت ـب ــری، مـ کــارگ
ــع و   ــی ــارگــری و حــمــایــت وس ک
ــی و   ــدان ــرده از کــارگــران زن گسـت

 . زندانیان سیاسی است 
ــه   ــم ــی و ھ ــدان کــارگــران زن
زندانیان سیاسی باید فورا از زنـدان  

 .آزاد شوند 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
 فـوریـه  ٩ ،   ١٩٩٢  بھمن  ٢٠ 
 ٢٠١٤ 
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فیق ناصر نـظـر  ر :  مبارزه طبقاتی 
ـر از   ـف شما در مورد فراخوان سه ن
ـران در مـورد   فعالین کارگـری ای
ــن ســراســری   ــی ــه کــمــپ فــراخــوان ب

ـیـون  ٢ افزایش دسـتـمـزد تـا   ـل  مـی
ـقـاط   ـران چـیـسـت؟ ن تومان در ای
قوت و ضعف چنین فراخوانـھـای  
ـنـد؟ و کـارگـران   ـت کدامھـا ھسـت
ایران چگونه میتوانند به افـزایـش  
ـنـاسـب تـورم نـائـل   دستمزدھا به ت

 آیند؟ 
واضـح اسـت  :  ناصر اصغـری 

كه ھر مبارزه و اعتراض كارگـری  
ــه كــل جــامـعــه  ــدی اســت ب . امـی

مھمتر به نظر من این نكتـه اسـت  
كه جمھوری اسالمی با فشار بـه  
ــا   ــش كــارگــری، ب ــن جــنــب فــعــالــی
زندانی كردن آنھا، بـه خـیـال خـود  
فكر می كند جنبش كـارگـری و  
به تبع آن كل جامعه را به سكـوت  

و ایـن فـراخـوانـی كـه  .  می كشد 
شما به آن اشـاره كـرده ایـد نشـان  
ــن فشــاری   ــی مــی دھــد كــه چــن
كارساز نیست؛ چـرا كـه جـامـعـه  
ای گرسنه و تشـنـه آزادی را بـا  
بگیر و ببند و سركوب نمـی تـوان  

اعتراضات این نوعی را  !  آرام كرد 
قبال از جانب كسانی چـون رضـا  
شھابی، علی نـجـاتـی، مـنـصـور  
اسانلو، محمود صـالـحـی، شـیـث  
امانـی، رسـول بـداقـی، و دیـگـر  
ـم  . فعالین كارگری ھم شنیده بـودی

ـر ایـن   با وضعیت معیشتی حاكم ب
ــر   جــامــعــه و مشــخــصــا حــاكــم ب
كارگران و خانواده ھای كارگـری،  
ـر ھـم   ـیـشـت ـر و ب این صداھا رسـات

این را مـن بـه شـمـا  .  خواھند شد 
 .اطمینان می دھم 

كمپیـن  " اما اجازه بدھید كه به  
ــون تــومــان ٢  ــی ــل ــی و افــزایــش  "   م

ـرسـش شـمـا بـدان   دستمزدھا، كه پ
ــردازیــم  ــش  .  اشــاره دارد، بــپ جــنــب

ـران در یـك حـالـت   كارگری در ای
ـرد  تـدافـعـی  .  تدافعی بسر مـی ب

 سـال  ٣٠ بدین معنا كه در حداقل  
گذشته نمی تـوان نشـان داد كـه  
ــت   ـراض وضـعــی ــا اعــت كـارگــران ب

معیشت خـود را بـه بـاالی خـط  
این را خود رئیس  !  فقر رانده باشند 

ـیـس اتـحـادیـه   اتاق بازرگانی و رئ
ـرار كـرده   كارفرمایان ھم بـارھـا اق

در این مدت اگر تورم رسمی  .  اند 
ـتـی دارد ــ در   ـ كـه خـود حـكـای

 درصد بوده، دسـتـمـزد  ١٠٠ جامعه  
 درصد نسـبـت بـه ایـن  ٣٠ كارگر  

این در حـالـی  .  تورم افزایش یافته 
ـیـن جـمـھــوری   اسـت كـه در قـوان
اسالمی سیاه روی سفیـد نـوشـتـه  
اند كه افزایـش دسـتـمـزدھـا بـایـد  
ــورم در آن   ــا ســطـح ت ھـمـســطـح ب

در خصوص ایـن  . ( مملكت باشند 
ـنـدگـان نشـریـه   بحث، تـوجـه خـوان

را بـه مصـاحـبـه  "  مبارزه طبقاتی " 
كـارگـر  " حمید تقوائی بـا نشـریـه  

دربـاره  " تـحـت عـنـوان  "  كمونیسـت 
" رابطه سطـح دسـتـمـزدھـا و تـورم 

 .) جلب می كنم 
از این بحث می خواھم نتیجه  
ــرچــه جــمــھــوری   ــرم كــه گ ــی بــگ
اسالمی یك نفس راحت از دسـت  
اعتراضات كارگری نكشیده، امـا  
غالب اعتراضات به این بـوده كـه  
ـر   وضع كـارگـران از ایـن ھـم بـدت

كمتر شاھد اعتراضی بـوده  .  نشود 
ـم كـه كـارگـران خـواھـان مـثـال   ای
افزایش دستمزد پا بـه پـای تـورم  

در  .  در این مملكـت بـوده بـاشـنـد 
ـنـد   نتیجه اگر فعالین كارگری درب
ـم   مثل شاھرخ زمانی، بھنام ابراھـی
ـبـه   زاده و مـحـمـد جـراحـی مـطـال
كارگران پتروشیـمـی مـاھشـھـر را  
ـنـد كـه خـواھـان   ـن منعكس می ك

ـیـون تـومـان  ٢ حداقل دستمزد    میل
بودند، این یك نكته بسیار مثبتـی  

من ھنوز مطمئن نیستم كـه  .  است 
ــت  ٢  ــومــان وضــعــی ــون ت ــی ــل  مــی

ـران را بـه   معیشتی كارگران در ای
ـرانـد، امـا بـا آن   باالی خط فقر ب
ــه   ــه ای ك ــوی ھــر ســال ــاری ســن
شورایعالی كار كه حداقل دستمـزد  
را تعیین می كند، بسیار متفـاوت  

این نھاد دولتی در سالھـای  .  است 
 درصد بر حداقـل  ١٥  ـ  ١٠ گذشته  

دستمزد سال قبل افزوده اسـت؛ در  

ـیـكـه تـورم رسـمـی ھـمـیـشــه   حـال
چندین برابر باالتر از این رقم بـوده  

اینھا از نقاط مثبـت بـحـث  .  است 
 . میلیون تومان ٢ 

اما اگر نكته ای را بـعـنـوان  
ـم،  "  نقطه ضعف "  این بـحـث بـگـوی

ابتدا باید بگویم كه شما گرچه از  
ـتـه  "   میلیـون تـومـان ٢ كمپین  "  گـف

ـیـن   ـتـھـا مـا شـاھـد چـن اید، مـن
ـم  ـی ـیـسـت حـداقـل فـعـال  .  چیـزی ن

ـنـد  .  نیستیم  این رفقای كارگر درب
ــه   ـب ــه انـد كـه مــا از مــطـال ـت گـف
كارگران پتروشیمی ھای ماھشھـر  
ـر از ایـن   حمایت می كنیم و كمـت
رقم، ادامه زندگی را غیـرمـمـكـن  

ـیـن  .  می كنـد  امـیـدوارم كـه در ب
ــری و مــحــافــل   ــیــن كــارگ فــعــال
كارگری ھم اكنون بحثی در ایـن  
ــن   مـورد در جــریـان بـاشــد كــه ای
مطالبه را به یك كمپین سـراسـری  

اما این مـوضـوع بـا  .  تبدیل كنند 
منظورم  .  موانعی روبرو خواھد شد 

ـیـسـت كـه   از مـوانـع، مـوانـعـی ن
ـیـن   ـرای فـعـال جمھوری اسالمی ب

ـنـد  ـن ایـن  .  كارگری ایجاد مـی ك
ــوری   ــھ ــم ــه ج فــرض مــاســت ك
ــارگــران و   ــگــذارد ك اســالمــی ن
فعالین كـارگـری كـارشـان را بـه  

منظورم از مـوانـع در  .  پیش ببرند 
. بین خود فعالین كـارگـری اسـت 

یكی از شناخته شده ترین فعالیـن  
ـران، مـحـمـود   جنبش كـارگـری ای
صالحی، ھم اكنون متأسفانـه ایـن  
ـرواقـعـی دانسـتـه و   مطالبه را غـی
غیرمستقیم اعالم است كه از ایـن  

ایـن  !  مطالبه حمایت نخواھـد كـرد 
بخـشـی  .  به نظر من تراژدی است 

از جنبش نسبتا ضعیف كارگـری،  
در مقابـل بـخـش دیـگـری از آن  

قصد من اینجـا  !  قرار گرفته است 
نقد كاری كه مـحـمـود صـالـحـی  

امـا در جـواب  .  كرده است نیسـت 
مجـبـورم  " نقطه ضعف "شما بعنوان  

 .این نكته را یادآوری كنم 
ـیـن  ـپ ھـای    نقطه ضعفی كه كـم

اینچنینی دارند به نـظـر مـن ایـن  
است كه خود را درگیر اعالم یـك  

این رقم اعالم شـده  . رقم می كنند 
ھر چقدر ھم خوب و مـنـاسـب بـه  
ـقـت نـمـی   ـی نظر برسد از ایـن حـق
كــاھــد كــه تــورم در جــمــھــوری  

ــر  .  اســالمــی روزانــه اســت    ٢ اگ
میلیون تومان امـروز مـنـاسـب بـه  
ـنـی وجـود نـدارد   نظر برسد، تضمی
كه با سرعت باال رفـتـن تـورم كـه  
در ایران واقعیت زندگی است، دو  

ـیـون تـومـان  ٢ روز دیگر بـا   ـل  مـی
امكان كرایه یك آپارتمان دو خوابـه  

كـارگـران  .  ھم وجود نداشته بـاشـد 
باید این را مطرح كنند كه از آنجا  
كه خود جمھوری اسالمی ھم این  
را پذیرفته كه دستمـزدھـا بـا بـاال  
رفتن تورم افزایش بیابند، باید ایـن  
مبنای افزایش حـداقـل دسـتـمـزد  

یـعـنـی افـزایـش دسـتـمـزد  .  باشـد 
ـنـامـیـك داشـتـه بـاشـد  . حالتی دی

اینجا این نكته را بگویم كـه مـن  
از این فراخوان شـاھـرخ، بـھـنـام و  
محمد جراحی با تمام تـوان دفـاع  
می كنم و ھمه كارگران را ھم بـه  
ــل   ـرای تـحـمـی حـمـایـت و اقـدام ب

ــومــان بــه  ٢ حــداقــل   ــیــون ت ــل ــی  م
ـم  . جمھوری اسالمی فرامی خـوان

ــن در   ـی ــات ایــنـچــن ـب اعـالم مـطــال
ــكــی دو   ســطــحــی فــراتــر از ی
ــھــاد   ــكــی دو ن ــا ی اعــتــراض و ی
ــش   ــب ــن ــی در ج ــت ــن ــری، س كــارگ
ـلـه   كارگری است و من قصد مقاب

ـتـھـا  . با آن را به ھیچوجه ندارم  من
ـیـن   برای بحثی كه بھتر است در ب
فعالین كارگری مطرح شده و پـا  
بخورد، این نكته مـدتـھـاسـت كـه  

 .مد نظرم بوده است 
و بعنوان آخرین نكته در مـورد  
ـم   نامه مورد اشاره شما باید بـگـوی
ـنـد كـه   كه نامه بھتر بود اعـالم ك
ـیـن حـداقـل   تنھا مرجع معتبر تـعـی
دستمزد نمایندگان خـود كـارگـران  

شاید كسـی بـگـویـد كـه  .  ھستند 
جمھوری اسالمـی اعـالم خـواھـد  
ـنـدگـان خـانـه كـارگـر و   كرد نمـای
شوراھای اسالمی كار نمایندگـان  

ـنـد  ـنـھـا  .  كارگران ھسـت ایـن نـه ت
واقعیت ندارد و جمھوری اسالمی  

ھم قبول دارد كه واقـعـیـت نـدارد،  
بلكه اگر توجه كرده بـاشـیـد خـود  
رسانه ھای جمھوری اسـالمـی و  

ھم وقتـی از  "  ایلنا "از جمله سایت  
فعالینی مثل پروین مـحـمـدی و  
یا علی نجاتـی حـرف مـی زنـد،  

كارگری را  "  مستقل " رسما عنوان  
ھم به دنبال اسامی آنـھـا اضـافـه  

اما وقتـی از اعضـای  .  می كند 
شوراھای اسالمی كار و انـجـمـن  
ــگــر زیــر   ــی و دی ھــای صــنــف
ـیـن   ـتـی در ب مجموعه ھـای دول
ـتـی و   كارگران حرف می زند، دول

بودن آنـھـا را فـرض  "  غیرمستقل " 
در نتیجه مـھـم اسـت  .  می گیرد 

ــیــم كــارگــران بــه   ــن ــد ك ــی ــأك كــه ت
اعضای شورایعالـی كـار بـعـنـوان  
دشمنان كارگـران مـی نـگـرنـد و  
تعیین حداقل دستمزد توسـط آنـھـا  

 .ھیچگونه اعتباری ندارد 
 ٢٠١٤  ژانویه  ١٦ 
 
مـبـارزه  " برگرفته از نشـریـه  ( 

 )١٦ شماره  " طبقاتی 
 

*****       
 

کارگر 
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 مبارزه برای افزایش دستمزد، اولویت جنبش كارگری است
 گفتگو با ناصر اصغری 
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 فـوریـه از  ٥ گـزارشـی کـه روز  

ـنـدن   ـروی ل اعتصاب کارکنان مـت
منتـشـر شـده،  " یورو نیوز "از طرف  

ـر بـه ایـن  .  خواندنی است  تیتر خـب
ـروی  : " شکل است  اعـتـصـاب مـت

ـر را بـا    میلیون   لندن، زندگی  ـف ھا ن
 ".مشکل مواجه کرد 

ـراض بـه   این کارگران در اعـت
ــه مــدرن ســازی   طــرح مــوســوم ب

ھـای    مترو که شامل بستـن بـاجـه 
ـیـکـار   محل فروش بلیت مترو و ب

سازی صدھا کـارمـنـد مـیـشـود،  
 .دست به اعتصاب زدند 

ـر   ـت ـی ـر ھـمـیـشـه ت در تھیه خـب
دلیلش ھم ایـن  .  حرف اول را میزند 

است که درصـد بـاالیـی فـرصـت  
خواندن کل  مطلب یـا گـزارش را  
ندارند و به خواندن تیتر خبر بسنـده  

ـر، ھـر  .  میکنند  ـت با خواندن این تی
ـنـده  کـنـد کـه    ای فـکـر مـی   خوان

ھا دیگر چـه مـوجـودات ضـد     این 
ـــــد کـــــه   ـن ــــ ـت ـری ھســــ بشــــ

ــدگــی  ــھــا "   زن ــیــون ــل ــر را بــا  "  مــی ــف ن

ـقـا  .  مشکل مواجه کـرده انـد  ـی دق
ـرگـزاریـھـای   ھمان چیزی که خـب

ـیـوز مـد   "  بیطـرف "  ـنـد یـورو ن مـان
 .نظرشان است 

ـرگــزاری   ــن خــب ــن تــر، ای ـی پـای
خـود و  "  بیطـرفـی " بمنظور تکمیل  

برای سرکوفت زدن بـه کـارگـران  
معترض، صحبت یـک شـھـرونـد  

کـنـد    ساکن لندن را برجسـتـه مـی 
ھر شرکتـی بـایـد  : " گوید   که می 

ـرسـاخـتـی در  .  مدرن شـود  ھـر زی
شما نمـی  .  جھان باید روزآمد شود 
ـیـد  شـمـا نـمـی  .  توانیـد درجـا بـزن

ــا   ــد ت ــوی ــع آن ش ــان ــد م ــوانــی ت
ـیـک جـانشـیـن   ماشینھای اتومات

 ".باجه ھای فروش بلیط شوند  
ــرگــزاری   ــب ــن خ ــجــا ای ــن ــا ای ت

خـود    به دو ھـدف اصـلـی "  بیطرف " 
اول اینکـه کـارگـران  .  رسیده است 

ـرای   مخل آرامش و مشکل ساز ب
ـنـکـه   میلیونھا نفر ھستند و دوم ای
کارگران عقب مانـده و مـخـالـف  

 .مدرنیزه کردن ھستند 
ـیـطـرف " در پاسخ به ایـن   ھـا   " ب

باید گفت، مگر نظامی که شمـا  
ـیـد،   مدافع پر و پا قرص آن ھسـت
ــمــام   ــه داری کــه ت نـظــام سـرمــای
ھدفش تامین سود سرمـایـه اسـت  

ـراض    راھی  بجز اعـتـصـاب و اعـت
. پیش پای کارگران گذشته است 

و  "  قـانـون " مگر دخیل بسـتـن بـه  
نامه نگاری و مذاکره چـنـد بـار  
ـرای   اثر بخش بوده که کارگـران ب
درخواست مطالباتشـان، دسـت بـه  

 .اعتصاب نزنند 
ــا   ــت کــارگــران ب از مــخــالــف

ـیـد   مدرنیته حرف می  اوال کـه  .  زن
توانـد    ھیچ انسان سلیم العقلی نمی 

. با مدرنیزه کردن مخالفت بـکـنـد 
موقعی که کارگر بـا چشـم    ولی 

ـیـکـار شـدن خـود و   خود شاھد ب
ــی  ــش اســت، وقــت کــه    ھــمــکــاران

بیند مدرنیزه کردن مساوی بـا    می 
از دست دادن شغل اش اسـت، آیـا  

 .جز مخالفت با آن دارد   راھی 
که شما مدافع    مگر سیستمی 

ـیـزه کـردن را در   آن ھستید، مـدرن
ـرار   خدمت آسایش و رفاه جامعه ق

حـاکـم    اگر سـیـسـتـمـی .  داده است 
ھـا    بود که رفاه و سـعـادت انسـان 

مساله اش بود، با پیشرفت علم و  
ـروی   ـی تکنولوژی و بـا کـاھـش ن

بایسـت تـعـداد سـاعـات      کار، می 
ـنـکـه   کار را کاھش میـداد نـه ای
ـر   ـیـشـت برای بـدسـت آوردن سـود ب

 .کارگران را از کار بیکار بکند 
 ٢٠١٤  فوریه  ٧ 

عقب "این کارگران چقدر 
 ھستند" مانده و مخل آرامش
  داوود رفاھی 

شما سئوالی دارم؟  از  
من بکجا باید پناه ببرم،  
کجا باید فریاد بزنم و  
بگم بھ چھ جرمی باید  
ج   در درد و رن ق ن ای

بکشم؟ شما بگویید  
ت؟   س ی ن چ رم م ج

  ، شما انسانھا !!  آھای 
شما وجدانھای بیدار،  

ان   ازم ھ س ا ک م ش
اید ومی    درست کرده 

وق   ق ع ح داف د م ی وئ گ
 شما  ، کودکان ھستید 

گوئید نھادھایی    کھ می 

ان   ودک ھ ک م ک ی ت ھس
ورد   ی را م ان رط س

  ، دھیم   حمایت قرار می 
شما کھ مدافع حقوق  

انسان وانسان دوست  
 شماھایی کھ  ، ھستید 

مثل پدر من کارگر  
ھ  :  ھستید  من امروز ب

ردا   از دارم ف ی ا ن م ش
. شاید خیلی دیر باشد 

من در این روزھای  
سخت بھ شما روی  

ا  ، آورده ام  م  از ش
خواھم جز    چیزی نمی 

اینکھ خواھان آزادی  
من در این  .  پدرم باشید 

روزھای سخت شیمی  
ی  ی م ان م    درم واھ خ

ارم   ن درم را در ک پ
م  اش ھ ب ت ن  ، داش  م

ھ با سرطان   ل درمقاب
خواھم پدرم را نیز    می 

. در کنارم داشتھ باشم 
آیا این خواست زیادی  

 است؟ شما بگوئید؟ 

 زاده فرزند بھنام  من نیما ابراھیم
 ام و از شما سئوالی دارم؟ ابراھیم زاده

 

بــه دنــبــال تــمــاس نســریــن  
بشارت با تعدادی از نھادھـا و  
شخصیتھای مترقی در كـانـادا  
برای اقدامی مثبت و واكـنـش  
ــای   ــھ ــه اعــدام نشــان دادن ب
جــاری در ایــران، بــروس آلــن،  
یكی از رھبران شـنـاخـتـه شـده  
اتحادیه ھای كارگری در ایـن  
كشور نامه ای اعـتـراضـی بـه  
حسن روحانی، رئیس جمھوری  
اسالمی ایران نـوشـت و اعـدام  
فعالین سیاسی و اذیت و آزار  
فعالین و رھبران كـارگـری در  

او  .  ایران را قویا محـكـوم كـرد 
خواھان متوقف شدن بالدرنگ  
ــران شــده و   ــا در ای ــھ اعــدام

نـمـایـنـده  " ادعـاھـای او دربـاره  
بودن در ایران را مسخـره  " تغییر 

ترجمه متن نامه  .  خوانده است 
: بروس آلن بـه حسـن روحـانـی 

جناب، بـعـنـوان یـك شـھـرونـد  " 
نگران و یك رھبر كارگری در  

كانادا این نامه را برایتان مـی  
من از اعـدام فـعـالـیـن  .  نویسم 

سیاسی در ایران خبر دارم و آن  
را به شدیدترین شـیـوه مـمـكـن  

اعـدام در  .  محكوم مـی كـنـم 
یك جامعه متمدن نـمـی تـوانـد  
جائی داشته باشد و بخـصـوص  
اذیت و آزار فعالـیـن كـارگـری  

ھـمـه  .  واقعا رقت انگـیـز اسـت 
اینھـا بـایـد مـتـوقـف شـونـد و  
. بالدرنگ ھم مـتـوقـف شـونـد 

گی تمام ادعاھای شما    مسخره 
را كه نماینده تـغـیـیـر در ایـران  
ھستید را نشـان مـی دھـد و  
فقط در خدمت منافع كسانـی  
اســت كــه طــالــب جــنــگ در  

. بـروس آلـن .  خاورمیانه ھستند 
در حال حـاضـر رئـیـس لـوكـال  

سـنـت  .   اتحادیه یـونـیـفـور ١٩٩ 
 "كاترین، اونتاریو كانادا 

رھبر كارگری در كانادا به 
اعدامھا و اذیت و آزار فعالین 

 كارگری در ایران
  اعتراض كرد
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! ـ افزایش دستمزدھا١
" تشکلھای"گره ھای 

 دولتی
ــاظــره   ــنـا گــزارشـی از مـن ـل ای
مجازی یا اظھار نظرھـای نـاصـر  

ــی  ــون عــالــی  ( چـمــن عضــو  کــان
ـیـا  ) انجمن صنفی کارگران  ، و اول

رئیس کانون عـالـی  ( علی بیگی  
مـربـوط بـه  )  شوراھای اسـالمـی 

 را  ١٣٩٣ رویه تعییـن مـزد سـال  
گـره  ایـن بـه  .  منتشر کرده است 

اصطالح مناظـره از دیـد شـرکـت  
ـرکـیـب شـرکـت  ١ کنندگانش   ــ ت

کنندگان در شورای عـالـی کـار  
:  ناصر چمنی مـیـگـویـد .  میباشد 

 تشکل کـارگـری  ٣ قانون کار  "  
ــام  ــه ن ــی    ب ــال ــع ع ــم ــج ــای م ھ

نمایندگان کارگران، کانون عالـی  
شوراھای اسالمی کار و کـانـون  

ــن  ــجــم ــی ان ــی    عــال ھــای صــنــف
."  کارگری را به رسمیت شناخـتـه 

شوراھای اسالمی کار مـحـصـول  
دولت نھم و دھم اسـت و بـعـنـوان  
تشکل موازی خانه کارگری ھـا  
ــه   ــژاد ب ــت احــمــدی ن تـوســط دول

ـیـن  ( ترکیب شورای عالی کار  تعی
ــه  .  اضـافـه شـد )  دسـتـمـزدھــا  خـان

ـــد  ـن ــ ـــگـــوی ـی ـــھـــا مــ ـری : " کـــارگــ
ـرای حضـور در   نمایندگانی که ب
شــورای عــالــی کــار مــعــرفــی  

شوند، باید افرادی باشند کـه    می 
  ٤١ در صورت رعایت نشدن ماده  

) تناسب مـزد و تـورم ( قانون کار  
ــنــدگــان دولــت و   ــر نــمــای ــراب در ب

ـنـد  ". کارفرمایان ایستـادگـی کـن
خانه کارگریھا با انجـمـن  ( این ھا  

پیـشـکـسـوتـان و مـجـمـع عـالـی  
انجمن ھای صنـفـی کـارگـران و  
ـر کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی و   وزی

بیش از دو دھـه اسـت  )  محجوب 
در سنگر نظام جمھوری اسـالمـی  
و در حمایت از دولت و کـارفـرمـا  
ــرداخــت حــداقــل   ــر  پ ــیــه گ تــوج
ـر خـط   ـر زی ـراب دستمزدھای چند ب

ـنـد  ادعـاھـای  .  فقر  بـوده و ھسـت
اینھا در جنگ و دعواھای درون  

 قـانـون  ٤١ جناحی بر مبنای ماده  
دروغ  )  تناسب مـزد و تـورم (کار  

بزرگی است که ھر سالـه تـکـرار  
دولت یـازدھـم امسـال بـا  .  میشود 

ھزارتومـان بـه  ١٠٠ زمزمه افرایش  
ـریـن   حداقل دستمزدھا، حامل بیشت
ــصــادی و   ــاضــت کشــی اقــت ری

ـر بـه   ـق ـریـن ف تحمیل کننده بیـشـت
دولتی که تـوسـط  .  کارگران است 

خانه کارگریھا مـورد حـمـایـت و  
 .  پشتیبانی قرار گرفته است 

ـا   ـاد " خانه کارگریھا ب ـق ـت از  "  ان
تعیین حـداقـل  ( ١٣٩٢ مصوب سال  

ایـن ادعـای کـاذب و  ) دستمزدھا 
ــده و   ــش کشــی ــن را پــی دروغــی

اگر نمایندگان واقعـی  : "  میگویند 
ــه در   ــت ــارگــران در ســال گــذش ک
ـار حضـــور   ـالـــی کــ شـــورای عــ

ـانـونـی    می  داشتند، مصوبه غـیـر ق
ــمــی ٩٢ مـزد   ــد    را امضــا ن . کــردن

مسئولیت تعیین مـزد امسـال کـه  
 درصد کمتر از نـرخ رسـمـی  ٦/٥ 

تورم تصویب شـده اسـت، مـتـوجـه  
کانون عالی شـوراھـای اسـالمـی  
کار است و از انـحـصـارگـرایـی در  
معرفی نماینـدگـان کـارگـری بـه  

". شـو   شورای عالی کار ناشی می 
ــدعــیــان   ــه م جــواب کــارگــران ب
ـنـی ایـن   دروغینی امثال ناصر چم
ـیـد  ! است که سناریو سـازی نـکـن

ــوع   ــن ن ــد و از ای ــروی ــار ب ـن کـ
ــد  ــرداری ــت ب ــھــا دس ــردازی . دروغــپ

ـیـش از   تصویب دستمزد مکـفـی ب
ـــت   ــرو دخــال ــون در گ ــی ـل ـ ـی دومـ
ـنـدگـان کـارگـران از مـراکــز   ـای نـم
ـتـخـاب در   ـال ان تولیدی و از کـان
مجمع عمومی کارگران در سـطـح  

 . شھر و کشور است 
 

ـ مقابله با ھجوم ) ٢
 جمھوری اسالمی

ـاحــث   ــل مــب ـب از یـک مـاه ق
ــادی در ارتــبــاط بــا افــزایــش   زی
ــھــای   ــان ــزدھــا تــوســط ارگ ــم ــت دس
دولتی، سایتـھـا، خـانـه کـارگـر و  
شوراھای اسالمی کار مطرح شده  

ـزیـونـی و  .  است  چند میزگرد تلـوی
مناظره ھای مجازی ھـم تـوسـط  
ــای جــمــھــوری اســالمــی   ــھ ــت ســای

تـالش دولـت و  .  برگزار شده اسـت 
دولتی ایـن اسـت کـه  " تشکلھای " 

ـــر مـــحـــوریـــت   ـالـــوگ " ب ــ و  "  دی

، سیاست اقتصادی دولـت  " گفتمان " 
  ٩٢ یازدھم را در روزھای آخر سال  

شـورای عـالـی  " بر اساس جلسات  
ــن   ــی ــی ــع ــان رســمــی ت ــ ارگ ــار ـ ک

حـمـالت  .  مھندسی کننـد "  دستمزد 
ـیـشـت   سازمانیافته ای را بـه مـع
چند باره زیر خط فقـر را تـدارک  

" تالـشـھـا " با وجود تمام این  !  ببینند 
ـیـن   ـان ھـم ام،ا بطور واقعی در مـی

ـتـی  "  تشکلھـای " طیف دولت و   دول
ـا سـایـر مـفـت   از خانه کارگریھا ت
ــه   ــمــل ــویــان و مــزدوران از ج گ
ـا   محجوب و وزیر کار، در ارتباط ب

احتالف   «حداقل دستمزدھا »میزان  
ـنـکـه تـحـت  .  وجود دارد  نتیـجـه ای

ده ھـا  ( تاثیر اعتراضات کارگری  
ـامـه ھـای   تجمـع، اعـتـصـاب و ن

، و در روزھـای اخـیـر  ) اعتراضی 
ـتـی ھـای تـوده   تحت تاثیر نارضای
ای و عمومی در ارتباط با تـوزیـع  
سبد کاالھا، تناقض گویی و ھرج  

 . و مرج دولت بیشتر شده است 
ـا   ـت ـات نسـب ھر چنـد اعـتـصـاب
گسترده شده و کارگران اعتصابـی  
ـیـدا   به موفقیتـھـایـی ھـم دسـت پ
ـات   ـلـه اعـتـصـاب کرده انـد، از جـم
ـز کـارکـران   مداوم و موفقیـت آمـی

، اما با وجود تـمـام ایـن  " چادرملو " 
موفقیتھا، طبقه کـارگـر روزھـای  
ـنـده ای را در   ـیـن کـن ـی مھم و تع

سوال این اسـت کـه   .  پیش رو دارد 
ـتـن بـه یـک اتـحـاد   آیا دست یاف
ـیـن و   ـال عمل کارگری توسط فـع
ـا   ـلـه ب ـاب ـق رھبران کارگری برای م
ــه   ھــجــوم جــمــھــوری اســالمــی ب
ـپـذیـر   ـیـشـت کـارگـران، امـکـان مع
است؟ اصغر کریمی در مصـاحـبـه  
با نشریه کارگر کمونیست شـمـاره  

روشـن اسـت کـه  : "  میگویـد ٢٩٨ 
ـیـن   ـال ھرمیزان اتحاد و نزدیکی فـع
و رھبران کارگری و تشکل ھـای  
مختلف کارگری حول این مساله،  
ـارزه   طبقه کـارگـر را در امـر مـب
برای افزایش دستمزد یک قدم بـه  

ــبـرد  ــو مــی ـل ــد  .  ج امــا اجـازه بـدھــی
درمورد زمینه ھـای ایـن مسـالـه  

ـتـه ھـا و  . توضیحاتی بدھم  ـف در ھ
ــراضــات   ــر اعــت ــھــای اخــی مــاھ
کارگری در مراکز بزرگ و مھـم  
ـتـه اسـت  ـاف . صنعتی گسـتـرش ی

ـتـر از   ـال خواست افزایش دستمزد فع
سالھای قبـل بـه خـواسـت ھـزاران  
ـبـدیـل   ـلـف ت کارگر در مراکز مخت

ـتـروشـیـمـی  .  شده است  کـارگـران پ
ـاران در مـاھشـھـر   خوارزمی و بسب
پرچم دو میلیون تـومـان دسـتـمـزد  
حداقل دستمزد را برافراشتـه انـد و  

  ٤٠ ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  
ھزار امضا برای افزایـش دسـتـمـزد  
با بلند کردن پرچم این خواست بـه  

کـارگـران  .  این حرکت پیوسته انـد 
پتروشیمی ھای فراورش و فـجـر،  
ــلــی اکــریــل و ایــران   کــارگــران پ
خودرو، کارگران معدن چادرملو و  
ـز در حـال   ـی برخی مراکز دیـگـر ن
ــزد   ــم ــت ــرای افــزایــش دس ــارزه ب مــب
ھستند و شواھد حـاکـی از تـداوم  
ــارگــری در مــراکــز   ــارزات ک ــب م
ـلـف   بزرگ صنعتی در نقاط مـخـت

ـیـجـه کـارگـران  .  کشور است  در نت
در موقعیت مساعدتری نسبت بـه  
ـارزه حـول   سالھای قبـل بـرای مـب
ــزد قــرار دارنــد و   ــم ــت افــزایــش دس
کارگران پتروشیمی ھا کـه در دو  
سه سال گذشته متحد و پیگیر بـر  
خواست ھای خود از جمله افزایـش  
ــد در   ــارزه کــرده ان ــمــزد مــب ــت دس
ـار خـوبـی بـرای بـه   موقعیت بسـی
حرکت درآوردن کل طبقه کـارگـر  

یک نکته مھم داشـتـن  .  میباشند 
یک خواست مشخص و واحـد در  

ـنـظـر مـن  .  زمینه دستـمـزد اسـت  ب
ـا طـرح   کارگران پتروشیـمـی ھـا ب
خواست دو میلیون تـومـان حـداقـل  
دستمزد این خواست واحد را روشـن  

درســت اســت کــه دو  .  کــرده انــد 
میلیون تومان حتی به اندازه نصـف  
ـیـسـت امـا از نـظـر   خط فقر ھم ن
ـار   تاکتیکی طرح این خواست بسـی

ــن خــواسـت تـوســط  .  بـجـا اسـت  ای
بخـشـی از کـارگـران فـی الـحـال  
مــطــرح شــده اســت و فشــار ایــن  
ـامـه   ـتـوان در بـرن ـی اعتراضات را م
تلویزیونی جمھوری اسالمی و در  
صحبت نمایندگان حکومت که به  
ـنـده شـوراھـای اسـالمـی   ـای اسم نم
ــی   ــف ــجــمــن صــن ــون ان کـار و کــان
کارگران و غیره ھم مشاھـده کـرد  
که مجبور شدند از دستمزد یـک  

روشـن  . میلیون و نیم صحبت کنند 
ـیـش   است که حق کارگران بسیار ب
از دو میلیون تومان اسـت امـا در  

شرایطی که کارگران تشکل ھای  
سراسری خود را ندارند بـالفـاصـلـه  
نمیتوانند مثال خواست پنج میلیـون  
تومان دستمزد را در ابـعـاد وسـیـع  

دو میلیون تومـان از  .  مطرح کنند 
نظر بسیاری از کـارگـران در ایـن  
ـنـظـر   مقطع واقعی تر و مقبول تر ب
ــد   ــرســد و اگــر کــارگـران چــن مـی
منطقه حول این خواست به مـیـدان  
بیایند این به معنـی یـک تـحـول  
ـارزه کـارگـران   ـفـع مـب عظیم بـه ن

بنظر من تشکل ھـای  .  خواھد بود 
کارگری و نمایندگان کارگران در  
ـنـد   مراکز مختلف کارگری میتوان
این خواست را به خواست عمومـی  
ـنـد و   در حوزه نفوذ خود تبدیل کـن
ـنـد را دامـن   ـارزه قـدرتـم یک مـب

 .بزنند 
ــران   ــد کــارگ ــرس ــر مــی ــظ ــن ب
ـنـی   پتروشیمی ھای ماھشھـر، یـع
ـتـروشـیـمـی   حدود ده ھزار کارگر پ
ـیـت   ھای این مـنـطـقـه، در مـوقـع
ـنـد کـردن ایـن   ـل مساعدی برای ب

ـنـد  اتـحـادی کـه در  .  پرچـم ھسـت
ـان ایـن   سالھـای گـذشـتـه در مـی
ــوده اســـت،   ــش کــارگـــران ب ــخ ب
مبارزات متحدانـه ای کـه انـجـام  
ـا   ـیـت ھـائـی کـه ب داده اند، موفق
اتحاد و پافشاری خود بدست آورده  
اند و طـرح ایـن خـواسـت تـوسـط  
کارگران دو پتروشیمـی خـوارزمـی  
و بسباران، آنھا را از ھـر نـظـر در  
موقعیتی کلیدی قرار داده و اگـر  
ـزاز   ـت متحدانه این پـرچـم را بـه اھ
درآورند، مجمع عـمـومـی خـود را  
ـا مـراکـز دیـگـر   تشکیل بدھند، ب
تماس بگیرنـد، بـه کـل کـارگـران  
ایران فراخوان بدھند و فعاالنه وارد  
ـقـشـی   ـنـد ن این میدان شوند میتوان
ـارزه بـر سـر   ـاتـی در مـب بسیار حی

بـعـالوه  .  افزایش دستمزد ایفا کننـد 
ـقـش مـھـم تشـکـل   اینجا باید بر ن
ــن   ــعــالــی ــری و ف ھــای کــارگ
کارگری برای دامن زدن بـه ایـن  
مساله و طرح یک خواست واحـد،  

این طبعا به ھیـچـوجـه  .  اشاره کرد 
ـتـن تـالش   ـادیـده گـرف به معنـی ن
کارگران سایر مراکز مـھـمـی کـه  

 ."جنب و جوش باالئی دارند نیست 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

! افزایش دستمزدھا  
دولتی" تشکلھای"گره ھای   
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 اعتراضات کارگری
 

 اعتراض به دستمزد کم
ـر بـا حضـور  :  بھمن ١٧  کارگران شرکت متانول کـاوه دی

دسته جمعی در جلسه پرسش و پاسخ اعضای شورای شـھـر  
ـروی   ـی ـر از ن نسبت به عدم حمایت شرکـت و اداره کـار دی
بومی، کم بودن دستمزد خود و رعایت نـکـردن قـانـون کـار  

 ھـزار  ٤٧٠ کارگران اعالم کردند؛ با حقوق  . اعتراض کردند 
کـنـد زنـدگـی    تومانی در این شرایط که گرانی بیداد مـی 

ـر ھـیـچ  .   برای ما به شدت سخت شده اسـت  اداره کـار دی
کند و در شرکت مـا قـانـون کـار    گونه حمایتی از ما نمی 

حتی اجازه مرخصی رفتن ھم نداریم و در  . شود   رعایت نمی 
ـرا مـی  ـم زی ـروی ـم    زمان بیماری ھم بایـد بـه شـرکـت ب ـرسـی ت

 سـال  ٩ گفتنی است شرکت متانـول کـاوه  . اخراجمان کنند 
زنی شـد    الری وزیر وقت کشور کلنگ   پیش توسط موسوی 

ھـا از    و متعلق به بخش خصوصی است که با گذشت سـال 
 برداری نرسیده است   زنی ھنوز به بھره   کلنگ 
 

 . کارگر پلی اکریل اصفھان آزاد شدند٣
 «جواد لـطـفـی »و   «عباس حقیقی »،  «احمد صابری »

 «دسـتـگـرد »با قید وثیقـه از زنـدان  )  بھمن ماه ١٩ شنبه  ( 
.  کیلومتری شمال شھر اصفـھـان آزاد شـدنـد ١٣ واقع در در  

 ھمکار دیـگـرشـان  ٥ جلسه اول دادگاه این کارگران به ھمراه  
ـیـام  »،  «مسعود فتاحی »،  «صفایی »ھای    به نام  ـروس پ سـی
کـه در   «کـیـومـرث رحـیـمـی »و   «عقیل یزدانی »،  «منی 

 بھمن ماه از سوی پلیس امنیت احضار شده بـودنـد،  ٢ تاریخ  
ــه    دادگـاه عــمـومـی جـزایــی  ١٠٢ صـبـح امـروز در شـعـب

 . شھرستان مبارکه برگزار شد 
ـفـی کـارگـران  «نژاد   بھرام حسنی » ـر انـجـمـن صـن ـی ، دب

شـده    پیمانکاری معدن چادرملو و آخریـن کـارگـر بـازداشـت 
ـرار کـفـالـت آزاد   شاغل در این معدن عصر روز گذشته با ق

 .شد 
ــازداشـت شــده مـعــدن    حسـنـی  ــژاد،  آخــریـن کــارگـر ب ن

سـه  .   روز گـذشـتـه آزاد شـد ١٦ چادرملو بود که ساعـت  
 کـارگـر ایـن مـعـدن بـا شـکـایـت  ٢٨ شنبه ھفته گذشتـه  

کارفرما به اتھام اخالل در نظم عمومی بازداشت شده بودنـد  
 بـھـمـن آزاد  ١٤  نفر از آنـھـا در عصـر روز  ٢٧ تر    که پیش 

 کارگران مـعـدن چـادرمـلـو  ٨٠٠ شود که    یادآور می . شدند 
ـنـد از   که در استخدام شرکت پیمانکاری آسفالت توس ھست
ششم آذرماه سال جاری در اعتراض به نحوه مـحـاسـبـه حـق  
ـرارداد آقـای بـھـرام   ـیـش از اتـمـام ق بیمه خود و نیز اخراج پ

    نژاد بصورت محدود دست به اقدامات اعتراضـی زده   حسنی 
ـیـل خـودداری  .  بودند  این اقدام اعتراضی در نـھـایـت بـه دل

کارفرما و پیمانکار معدن از قبول درخـواسـت کـارگـران و  

ای کـه چـنـد بـار بـا    نتجیه ماندن جلسـات مـذاکـره   نیز بی 
ھـای گـذشـتـه    حضور مسئوالن استانی برگزار شد طی مـاه 

 .گسترش یافته بود 
 

شکایت کارگران پگاه ھمدان از وزارت کار 
 و تامین اجتماعی

ـر پـگـاه ھـمـدان بـا  ١١٠   نفر از کارگران کـارخـانـه شـی
ـفـاده از تسـھـیـالت مشـاغـل    امضای نامه  ای خواستار اسـت

در این نامه که خطاب به دبیـر خـانـه  .  سخت زیان آور شدند 
کارگر ھمدان تنظیم شده، با اشاره به گزارش بـازرسـان اداره  
کار درباره شرایط کار در کارخانه شیر پگاه ھـمـدان، آمـده  

طبق گزارش بازرسان اداره کار استان این کارخانه بـا  :  است 
ــن شــیــر و   ــه دویســت ت ــد و فــراوری روزان ــولــی ــت ت ظــرفــی
ـفـاده از مـواد شـیـمـیـایـی و   محصوالت لبنی به دلیل اسـت
ـر، آب   بخارات حاصل از آن مانند اسید نیتریک و سود کـل

ـیـز    اکسیژینه و انواع حالل  ـیـاک و ن ھا، مواد شوینده، آمـون
ھـا،    ھای صوتی ناشی از مـاشـیـن آالت ودسـتـگـا   آلودگی 

وجود رطوبت فراوان در محیط و حمل و جـابـجـایـی بـار و  
سایر عوامل زیان آور که موجب فرسایش روحی و جسـمـی  

شود جزء مشاغل سخت وزیـان اور مـحـسـوب    کارگران می 
اند کـه بـا وجـود    کارگران در این نامه یادآور شده . شود   می 

گزارش بازرسان کار، اداره تعاون کـار ورفـاه اجـتـمـاعـی و  
شناسان علـوم پـزشـکـی اسـتـان ھـمـدان     نفره از کار ٥ ھیات  

مخالفت خود را با سخت و زیان آور بـودن شـغـل کـارگـران  
 .اند   این واحد اعالم کرده 

 
 اعتراض به تأخیر در پرداخت مطالبات 

ـر  :   بھمن ١٣  کارگران آگاھان نیرو در اعتراض بـه تـاخـی
ـرق   ـرمـجـمـوعـه ب در پرداخت مطالبات خود  در مقـابـل دفـت

ــد  ــجــمـع کـردن ــدان شــھــدا ت کــارگــران شــرکــت  .  تـھــران مــی
ـرق  (  «نیرو   آگاھان »پیمانکاری   طـرف ھـمـکـاری شـرکـت ب

ھـا     کارگر دارد که حقوق و دستمزد ھـمـگـی آن ٤٥ ) تھران 
.  اسـت   از آذر ماه سال گذشته بصورت نامرتب پرداخت شـده 

کارفرمای این مجموعه از ابتدای سال جاری بابت افزایش  
  ٧٥ تـا سـال  .  نیافتن حـقـوق بـه کـارگـران بـدھـکـار اسـت 

ای    کارگران این مجموعه واحد آموزش شرکت برق مـنـطـقـه 
ــرای   ــا اج ــد کــه ب ــودن ــرو ب ــی ــخــدام وزارت ن ــھــران در اســت ت

ـقـل    ھای خصوصی   سیاست  ـیـت مسـت سازی از آن زمان فـعـال
ـرق تـھـران بـا ایـن    شرکت منطـقـه . خود را آغار کردند  ای ب

استداالل که مجموعه آگاھان نیرو یک شرکت خصـوصـی  
شود از رسیدگـی بـه مسـائـل کـارگـران ایـن    محسوب می 

اند و این در حالـی اسـت کـه بـه بـاور    مجموعه غافل شده 
کارگران شرکت آگاھان نیرو بطور کامل خصوصی نبوده و  

 ..وزارت نیرو ھنوز در قبال آن دارای مسئولیت است 
 

 : گزارش ویژه
 

مـریـوان و سـروآبـاد  ) نانوا (انجمن صنفی کارگران خباز  
ای از طرح توزیع سـبـد کـاال تـوسـط دولـت    با انتشار بیانیه 

ـرم  »، رئیس جمھور انتقاد کرد و نوشت  «حسن روحانی » گـی
 میلیون ایرانی تـعـلـق  ١٥  الی  ١٠ سبد شما برای این ماه به  

ـیـد؟    ھا و سال آینده چکـار مـی   ھا، ماه   برای روز .  گرفت  کـن

ھـا را افـزایـش    خواھید در سال آتی چند درصد دستمـزد   می 
ـنـا، ایـن نـھـاد  " تورم ز " دھید که   ـل ا ھم نباشد؟ به گزارش ای

کارگری در بیانیه اعتراضی اش پیرامون توزیع سبـد کـاال  
مدتی است دولت تدبیر و امـیـد بـا ھـیـاھـوی  »گفته است  

زیاد و با شعار حمایت از طبقه ضعیـف بـا طـرحـی بـه نـام  
سبد حمایتی سر خود و ملـت را شـلـوغ کـرده اسـت و بـه  
. حساب می خواھد از طبقه کم درآمد جامعه حمایت کـنـد 

قبل از ھر چیز باید بدانیم بـا  »در ادامه این نامه آمده است  
ھای اقتصادی دولت ھای گذشتـه، جـامـعـه    اجرای سیاست 

ـتـی مـرفـه و از  :  ایران به دو دسته تقسیـم شـده اسـت  ـی ـل اق
ـیـایـی   تمامی مشکالت به دور و وابسته به بـانـدھـای مـاف

شوند و اکثریتی قابـل تـوجـه    تر می   که ھر روز افشا و رسوا 
پر از درد و رنج که حتی محتاج نـان شـب ھـم ھسـتـد؛ از  
ـتـه بـه   ـب جمله طبقه کارگر، کشاورزان و کارمندان دولـت ال

ـفـی  .  استثنای مدیران رده باال و چـنـد شـغـلـه  انـجـمـن صـن
ـرسـش کـه   کارگران خباز مریوان و سروآباد بـا طـرح ایـن پ

ـر از وضـع مـعـیـشـتـی  ٣٥ دولتمردان ایران طی  »  سـال اخـی
ـرنـد یـا خـود را بـه کـوچـه  عـلـی چـپ    کارگران بـی  خـب

اجـرای قـانـون ھـدفـمـنـد کـردن  :  ، نوشتـه اسـت «زنند؟   می 
گفتند برکت دارد، برکـت را    می  «آقا محمود »ھا که    یارانه 

 میلیون ایرانی گرفت و این ھـم از  ٥٠ ھای بیشتر از    از سفره 
سبد حمایتی دولت یازدھم که خیلی ھم با افتخار ھمـه جـا  

 . زنند   سنگش را به سینه می 
 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
 خبر داد 
 

درصدی درآمد خانوار در سال  ٨٠کاھش 
٩٢ 

 
درصـدی درآمـد  ٤/٣٨ بر اساس تورم  : مرضیه محمودی 
 درصـد کـاھـش یـافـتـه    ٨٠  حدود  ٩٢ خانوار ایرانی در سال  

این خبر را معاون روابط کـار وزارت تـعـاون، کـار و  .  است 
درصـد تـورم    ھـر یـک »:  رفاه اجتماعی اعالم و تاکید کرد 

ــن   .«دھـد   درصـد درآمـد خـانـوار را کـاھـش مـی ١/٢  بـا ای
مـرکـزی    که آخرین تورم اعالمی بانـک   احتساب در صورتی 

ــه  ــا قــرار دھــیــم ب ــن ــه را مــب ــورم    در مــاه گــذشــت ازای ت
درصد کاھـش    ٨٠ درصدی فعلی، درآمد خانوار ایرانی  ٤/٣٨ 

ـیـن    این سخنانی است که حسن ھفـده .  یافته است  تـن در اول
ـیـان  ٩٣ جانبه تعیین مزد کـارگـران در سـال    کارگروه سه   ب

ھمزمان با آخرین ماه سال، جلسات تعیین حداقـل مـزد  .  کرد 
ـیـن  ٩٣ برای کارگران در سال    آغاز شد تا دولت یـازدھـم اول

ای کـه دولـت را    تعیین مزد کارگران را تجربه کند؛ تجربه 
ـنـدگـان کـارگـری، دولـت و   بر آن داشت از روز پیـش نـمـای
کارفرمایان را به بحث و بررسی درخصوص تعیین حـقـوق و  

 دعوت کند؛ جلساتی کـه دولـت از آن  ٩٣ دستمزد در سال  
ـیـن کـارگـران،   «وگوھای اجتمـاعـی   آغاز گفت »با عنوان   ب

ـرار اسـت   کارفرمایان و دولت نام برده است و در نـھـایـت ق
بـه  .  تعیین کند مزد سال آتی کارگران چـقـدر خـواھـد بـود 

تن در این جلسات از بازنگری کلی در    گزارش تسنیم، ھفده 
ـنـه ٩٣ ساختار دستمزد سال   ھـای     کارگران بـا کـاھـش ھـزی

ھـای    کارفرمایان درخصوص مالیات، ھزینه مواد اولیه، بیمه 
: وی تاکید کـرد .  اجتماعی، ھزینه سربار و مبادله خبر داد 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 



 15 ٢٩٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـرد؛    سـر مـی   متاسفانه کشور در شرایط رکود اقتصادی بـه  ب
رکودی که منجر به رشد منفی در اقتـصـاد شـده اسـت و  

درصد افزایـش      درصد رشد منفی نرخ بیکاری را نیم   ھر یک 
معاون وزیر کار در ایـن نشـسـت بـا نـگـاھـی بـه  .  دھد   می 

ـبـاھـات  :  ھای نقدی گفت   تبعات پرداخت یارانه  برخی از اشت
ـرخـی دھـک  ـیـن    منجر شد که سطح مـعـیـشـت ب ھـای پـای

 . جامعه دچار مشکل شود 
 

 آغاز یک معادله چندمجھولی 
درصـدی    ٤٨٠ درصدی درآمد خانوار، افزایش    ٨٠ کاھش  

ھزینـه سـبـد مـعـیـشـتـی خـانـوار نسـبـت بـه مـزد و تـورم  
 اسـت  ٩٣ درصدی یک سوی معادله تعیین مزد سال    ٤/٣٨ 

ھای تولید در سـوی دیـگـر ایـن مـعـادلـه؛    و افزایش ھزینه 
ـنـدگـان را    معادله  ـیـدکـن ای که افزایش مزد در آن انتقاد تول

ـرشـدن سـبـد مـعـیـشـت    در پی دارد و کاھش آن کـوچـک  ت
دولت یازدھم اما بارھا بر حل ایـن مـوضـوع از  . خانوارھا را 

ھای غیرنقدی تاکید کرده و اکنون در جلـسـه    طریق پرداخت 
دیروز تعیین مزد ھم معاون وزیر کار از طراحی شیوه جـدیـد  

ھای کـارفـرمـایـان    دستمزد نام برد که در آن قرار است ھزینه 
امـا  .  کاھش یابد و بـه سـھـم مـزد کـارگـران افـزوده شـود 

ـنـه    موضوعی که می  توان بر آن تاکیـد کـرد افـزایـش ھـزی
ھـای     ھزینه ٩٢ در سال  .  سبد خانوار در مقایسه با مزد است 
 برابر درآمد ماھـانـه  ٨/٤ سبد معیشت یک خانوار چھارنفره  

جـاری در    به عبارت دیگر در سـال .  یک کارگر بوده است 
ـــه   ـــاھـــان ـره م ــ ـف ــ ـــوار چـــھـــارن ـــان ـر خ ــ ـــی کـــه ھ حـــال

 اسـت مـزد مصـوب    ھزارتومان ھزینه داشـتـه ٣٦٠ و   دومیلیون 
یـعـنـی  .  ھزارتومان بوده اسـت ٤٨٧  تنھا  ٩٢ دولت برای سال  

ـــــه    در ســـــال  ـران مـــــاھـــــان جـــــاری مـــــزد کـــــارگــــ
ـر بـوده اسـت؛  ٨٧٠ و   میلیون   یک  ھزارتومان از درآمدشان کمـت

ـنـه سـبـد    شکافی که ھمه  ساله در میان مزد مصوب و ھـزی
کاالی معیشت خانوارھا وجود دارد و دولت ھمـچـنـان قـادر  

 . به پرکردن این فاصله نیست 
ـیـن مـزد دو  ٤١ بر اساس ماده   ـنـای تـعـی  قانون کار مب

ـنـای  .  مالک تورم و ھزینه سبد معیشت خـانـوار اسـت  مـب
شده در بھمن ماه است و آخرین تورمـی کـه    تورم، تورم اعالم 

یـعـنـی  .  درصدی است   ٤/٣٨ مرکزی اعالم کرده تورم    بانک 
ـرخ افـزایـش   در جلسات مشترک مزد باید متناسب با این ن

اسماعیلـی، کـارشـنـاس بـازار کـار در    اما حمید حاج .  یابد 
کند میزان افزایش مزد سال    تاکید می  «شرق »وگو با    گفت 

 .  به نحو غیرمستقیم در بودجه سال آتی مشخص شده است ٩٣ 
 

 ھزارتومانی ٧٠٠ و   میلیون   اختالف یک 
دومین فاکتور تعیین مزد، ھزینه سبد معیـشـت خـانـوار  

 قانون کار ھم تـاکـیـد شـده اسـت  ٤١ در بند دو ماده  . است 
اده  ندگی یک خانو ز باشد تا  ای    ازه ند ا باید به  د  قل مزحدا 
م  عال ا سمی  ر جع  ا توسط مر آن  متوسط  اد  که تعد را  

مرکزی در مـحـاسـبـات خـود    بانک .  کند تامین  د،  میشو
ـرار   سبد معیشتی یک خانوار چھارنفره را مبنا و مالک ق

مرکزی از ھزینـه خـالـص    آخرین آماری که بانک . دھد   می 
ساالنه یک خانوار شھری چھارنفره ارایه داده است، مربـوط  

ـره را در  ٩٠ به سال    است که نیازھای یک خانواده چھارنف
 گروه خوراک، کفش و پوشاک، مسکن، بـھـداشـت و  ١٢ 

ـبـاطـات،    درمان، تحصیل، حمل  ـیـه، ارت ـیـات، اثـاث ونقل، دخـان

امور فرھنگی و تفریحی، رسـتـوران و ھـتـل و کـاالھـا و  
بر اساس محاسـبـات  .   است   بندی کرده   خدمات متفرقه دسته 

  ٩٠ این مرکز سبد معیشتی یک خانواده چھارنفره در سال  
ـنـه .  ھزارتومـان بـوده اسـت ٣٨٦ و   میلیون   یک  ھـا در    ایـن ھـزی
ــش  ٩٢  و  ٩١ ھـای    سـال  ـی  اعــالم نشــده اســت امـا سـال پ

ـنـای تـورم و بـا نـگـاھـی بـه   ـر مـب نمایندگان کارگری ب
مرکزی سبد معیشت یک خانوار چھارنفره    آمارھای بانک 

بـا فـرض ثـابـت  .  ھزارتومان برآورد کـردنـد ٣٦١ و   میلیون   را دو 
ــه  ــن ــن ھــزی ــدن ای ھــا در ســال آتــی و افــزایــش مــزد    مــان

ھزارتومانی باز ھـم سـبـد مـعـیـشـت خـانـوار اخـتـالف  ٦٠٨ 
حـتـی  .   ھزارتومانی با مـزد مصـوب دارد ٧٠٠ و   میلیون   یک 
ـرار دارد  ١٢ اگر    کاالیی را که در سبد معیشت خـانـواده ق

ـیـه افـراد را تـامـیـن   ـیـازھـای اول به سه قلم کاالیی کـه ن
ـنـه  )  خوراک، پوشاک و مسکن (کند    می  تقلیل دھیم ھـزی

رسـد و    تومان مـی   میلیون   ٤٩٥ و    میلیون   ھمین سه قلم به یک 
ھزارتومانی با مـزد مصـوب سـال آتـی  ٨٨٧ باز ھم اختالف  

ـنـد  .  خواھد داشت  اما این در حالی است که کاالھایی مـان
ونقل، تحصیل یا مـوارد دیـگـر    بھداشت و درمان، ھزینه حمل 

ھمه جزو نیازھا و کاالھای اساسی موردنیاز افـراد اسـت و  
کدام نیازی غیرضروری یا تجملی در سـبـد مـعـیـشـت    ھیچ 

 . شود   خانواده محسوب نمی 
 

 درصدی مزد از سبد ھزینه   ٤٠٠ ماندگی    عقب 
ھای سبد معیشت خـانـوار نشـان    مروری بر مزد و ھزینه 

ھای گذشته ھمواره مـزد کـارگـران از    دھد در تمام سال   می 
درصـدی    ٤٨٠  تا  ٤٠٠ درآمدشان عقب بوده و اختالف حدود  
یـعـنـی در فـاصـلـه  .  بین دخل و خرج آنان وجود داشته است 

تـوان یـافـت کـه     ھیچ سـالـی را نـمـی ٩٢  تا  ٨٤ ھای    سال 
ـر   ھزینه سبد معیشت خانوار کارگری از مـیـزان مـزد کـمـت

ـر کـرده اسـت،    تنھا اصلی که در ایـن سـال . باشد  ـی ھـا تـغـی
در سـال  .  افزایش شکاف بین مزد و ھزینه سبد خانوار است 

ھزارتومـان از سـبـد  ٤٤٠ ھزارتومانی کارگران  ١٢٢  مزد  ٨٤ 
 ایـن اخـتـالف افـزایـش  ٨٥ در سال  .   شان عقب بود   معیشت 

ازای مـزد    یـعـنـی بـه .  رسـد   تـومـان مـی   ھزار   ٥٠٠ یافته و به  
ـنـه دارد   ھزار   ٦١٩ تومانی ھر خانوار    ھزار   ١٥٠  در  .  تومان ھـزی
. تومانی دارنـد   ھزار   ٥٧٠  مزد و سبد معیشت اختالف ٨٦ سال  

تـومـان مـزد    ھـزار   ٢١٩  در حالی ھر کارگر تنھا  ٨٧ در سال  
تومـان بـوده    ھزار   ٩٢٠ کرد که سبد ھزینه خانوار    دریافت می 

این روند صعودی ھمچنان ادامـه دارد تـا آنـکـه در  .  است 
ـنـه   ھزار   ٣٣٠  مزد  ٩٠ سال   ھـای    تومانی کارگران در برابر ھـزی
تومانـی را    میلیون   تومانی اختالف یک   ھزار   ٣٠٠ و   میلیون   یک 

 ھـیـچ  ٩٠ مرکـزی از سـال    اگرچه بانک .  کند   تجربه می 
ھـای سـبـد مـعـیـشـت ارایـه    آمار جامعی درخصوص ھزینـه 

ـنـدگـان کـارگـری    نمی  دھد اما بر اساس آمـاری کـه نـمـای
ـنـه سـبـد مـعـیـشـت  ٩٢ کنند در سال    اعالم می   مزد و ھـزی

 .تومان با ھم اختالف دارند   ھزار   ٨٧٠ و   میلیون   یک 
 

 ناامنی محیط کار
 

 کارگر در آذربایجان شرقی ٥٨کشته شدن 
  ماه٩بر اثر حوادث کار در 

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شـرقـی از مـرگ  

ـر حـوادث نـاشـی از کـار طـی  ٥٨   مـاه  ١٠  کارگر بر اث
در بین حوادث کـار سـقـوط از  .  نخست سال جاری خبر داد 

ـریـن و پـس از آن اصـابـت جسـم  ٤٨ بلندی با    درصد بیشـت
ھای بعـدی عـلـت    سخت، برق گرفتگی و سوختگی در رده 

در ھمین مدت تعداد مصدومان ناشـی از  .   فوت قرار دارند 
 مـورد  ٩٩٦ حوادث کار ارجاعی به پزشکی قانونی استان  

بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یـکـھـزار و  
. دھـد    مورد بود، کاھش ھـفـت درصـدی را نشـان مـی ٦٦ 

تعداد متوفیات ناشی از حوادث کـاری در سـال گـذشـتـه  
 مورد و تعداد مصدومان نـاشـی از حـوادث کـاری در  ٧٣ 

 . مورد بوده است ٣٧١ سال گذشته نیز یکھزار و  
 

 کمر درد شایع ترین عارضه شغل پرستاری
ـیـة  :  تھران  ـق عضو ھیئت علمی دانشگاه علوم پزشکـی ب

ـرانـی را   ـرسـتـاران ای   ٤٥.٢ الله، میزان شیوع کمر درد در پ
ـریـن عـارضـه  :  درصد اعالم کرد و گفت  کمر درد شـایـع ت
ـرنـا از  .  شغلی در پرستاری است  به گزارش روز سه شنبه ای

ـتـی  «غالمحسین پورتقی »نظام پرستاری،   ، اختالالت اسکـل
و عضالنی پرستاران را نـاشـی از مسـایـل ارگـونـومـی در  

در مطالعه ای در ایران، شـیـوع  :  محیط کار دانست و افزود 
ـرســتـاران    درصـد گــزارش شـده، در  ٤٥.٢ کـمـر درد در پ

  ٨٠ حالیکه در مطالعه دیگری در فیلیپیـن ایـن مـیـزان تـا  
درصد نیز گزارش شده اسـت و در ھـر صـورت کـمـر درد  

بھداشت حـرفـه  .  شایع ترین عارضه شغلی در پرستاران است 
ای، علمی است که از طریـق شـنـاسـایـی ، ارزشـیـابـی و  
کنترل شرایط و عوامل زیان آور در مـحـیـط کـار و ارائـه  
مراقبت ھای پزشکی ، حـافـظ سـالمـت شـاغـالن کشـور  

ـران و کـارگـران  .  است  ارتقای سطح آگاھی بھداشتـی مـدی
ـیـات اجـرایـی در   ـل واحدھای مختلف، تنظیم و پیگیری عـم
زمینه پیشگیری از بیماری ھا و مسمومیـت ھـای نـاشـی  
ـر آن   ـی از کار و بررسی مواد اولیه به منظور تعیین میزان تأث
ـیـابـی بـه اھـداف   بر سالمـت کـارگـران، از راه ھـای دسـت
. بھداشت حرفه ای در ھر رشته ای از جمله پرستاری اسـت 

ـری  :  این دکترای بھداشت حرفه ای خاطر نشان کرد  ـیـگـی پ
تشکیل پرونده بھداشتی و انجام معاینات قبل از استخـدام و  
دوره ای کارگران، بررسی و شناخت کارھای سخت و زیـان  
آور در حرف گوناگون ، نظارت و پیگیری در امـر تـاسـیـس  
خانه ھای بھـداشـت کـارگـری ، مـراکـز بـھـداشـت کـار،  
ایستگاه بھگر و نظارت بر تأسیسات بھداشتی محیـط کـار  
و پیگیری در زمینه تأمین مطلوب آن از اھـداف بـھـداشـت  

 .حرفه ای در رشته ھای مختلف شغلی است 
 

 کارگرزیرآوارماندند٧
رییس جمعیت ھالل احمر شھرستـان پـاکـدشـت  : بھمن ١٨ 

گفت یک ساختمان نوساز در این شھرستان فروریخت و در  
ـر آوار مـانـده انـد  . جریان آن ھفت نفر از کارگران ساکـن زی

چھار نفر از افراد زنده از زیر آوار نـجـات یـافـتـه ولـی سـه  
بـھـمـن اجسـاد  ١٩ امـروز  .  کارگر ھمچنان زیر آوار مانده اند 

 – سـالـه  ١٨ ط  -نام ھای غدیر  (سه نفر دیگر از کارگران 
ایـن  .   کشف شد )   ساله ٢٢ ت  - ساله و نوری  ٢١ ط  -داود  

ساختمان نوساز چھار طبقه در مـنـطـقـه مـقـداد شـھـرسـتـان  
پاکدشت واقع گردیده و به دالیـل نـواقـص فـنـی بـه طـور  

 .کامل ریزش کرده است  
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  ساله پای خود را از دست داد٢٧کارگر 
ای در حـیـن انـجـام کـار بـا     ساله ٢٧ کارگر  :   اصفھان 

 . دستگاه میکسر سیمان، پای چپ خود را از دست داد 
 

 مرگ کارگر ساختمانی در شاندیز
ــھــمــن ١٧  ــر  ٥٢ مشــھــد؛ مــحــمــدرضــا  :   ب ــه کــارگ ســال

ساختمانی در یک پروژه ساخـتـمـانـی در حـال سـاخـت در  
بـه  .  شاندیز بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دسـت داد 

ـر   گفته شاھدان عینی وی ھنگام پایین آمدن از داربسـت ب
ـفـاع سـقـوط کـرد و جـان   اثر برودت ھوا و یخ زدگی از ارت

 .خود را از دست داد 
 

کارگر در حریق کارگاه صافکاری ٢سوختگی
 اتومبیل تبریز

ـیـل  :  بھمن ١٦  حادثه حریق در کارگاه صافکاری اتـومـب
واقع در جاده سنتو بعد از کوی علیزاده اتفـاق افـتـاده و دو  

 .نفر از کارگران دچار سوختگی گردیده اند 
 

دو کولبر در مرز ک ردستان کشته و زخمی 
 شدند
دو کولبردر مناطق مرزی سـردشـت و بـانـه  :    بھمن ١٧ 

از سوی نظامیان حکومت مورد تیراندازی قرار گرفته کـه  
. جان خـود را از دسـت داد "  سوران "  ساله به نام  ٢٣ جوانی  

ـر از اھـالـی روسـتـای   ـب بـاشـد  و در    مـی "  واوان " این کـول
توسط نظامیان حکومتـی کشـتـه  "  نالس " نزدیکی روستای  

فـرزنـد جـالل در  "  احـمـد " ھمچنین  یک کولبر به نام  .  شد 
ـیـک مـأمـوران  "  چومان "نزدیکی روستای مرزی   ھدف شـل

ـر    در نتیجه .  نظامی قرار گرفت  ـق ی تیراندازی نظامیان مسـت
در مرز چومان، این کولبر به شدت زخمی و راھی مـراکـز  

 .درمانی شھر بانه شده است 
 

شویی، مرگ کارگری را  دستگاه ماسه
 درکردستان عراق رقم زد

شویی، مرگ کـارگـری را در    دستگاه ماسه :  بھمن ١٧ 
جسـد  .   شھرستان رانیه واقع در اقلیم ک ردستان عراق رقم زد 

و در یـک  "  آبـاد   حـاجـی " ای در شـھـرک     ساله ٥٦ کارگر  
کارگاه شستشوی شن و ماسه توسط پلیس اقلیم ک ردسـتـان  

بـاشـد    مـی "  ابراھیم خضر نیـکـبـخـت " این کارگر  . کشف شد 
یک منبع مطلـع بـا  .  که از اھالی شھرستان پیرانشھر است 

علت اصلی مرگ این کـارگـر  : "  تأیید این خبر اعالم کرد 
ــوط وی بــه داخــل دســتــگــاه   ــق ــران، س ــان ای ــت اھــل ک ردس

ـر خـفـگـی آب سـرد مـی   ماسه  ـر اث ". بـاشـد   شوی و فوت ب
ابراھیم نیکبخت چند ماه قبل به منظور امرار معاش ھـمـراه  
ـر کـرده   با دیگر اعضای خانواده به اقلیم ک ردستان عراق سـف

ـر  . ساکن شده بود " بیتون "ی    و در منطقه  طی چند ساله اخـی
به دلیل رونق اقتصادی و تجاری در اقلیم ک ردسـتـان عـراق،  

غـربـی، ایـالم،    ھـای مـرزی آذربـایـجـان   ھزاران نفر از اسـتـان 
ک ردستان و کرمانشاه جـھـت امـرار مـعـاش بـه شـھـرھـای  
سلیمانیه، اربیل، دھوک، رانیه، حلبچه، دیانا و کـرکـوک  
وارد شده و مشغول به کار ھستند که روزانـه شـاھـد وقـوع  
ـم ک ردسـتـان   ـی ـل ـرانـی در اق حوادث کاری برای شھروندان ای

 شرکت خارجی در  ١١٨  ھزار و  ٢ اکنون بیش از    ھم . ھستیم 
ـنـد  ـیـت ھسـت ـر  .  اقلیم کردستان عراق مشغول به فعـال ـیـشـت پ

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی اسـتـان ک ردسـتـان در یـک  
ـرانـی در  :  نشست اعالم کرد  حدود بیـسـت ھـزار کـارگـر ای

ک ردستان عراق مشغول به کار ھستند که بسیـاری از آنـان  
منبـع  .( اند   با مشکالت بیمه، امنیتی و دستمزد پایین مواجه 

 )سایت ک ردپا 
 

 کارگران
 

 دوباره تکرار ٥٧نگذاریم شکست انقالب 
 شود 

 بھنام ابراھیم زاده و محمد جراحی , شاھرخ زمانی 
 سال از وعده خمینی به مردم که گـفـت   ٣٥ نزدیک به  

ـرق مـجـانـی خـواھـد بـود،   پول نفت را خواھیم داد و آب و ب
ـبـداد  ٣٥ . می گذرد  ـیـن روزھـایـی اسـت ـیـش در چـن سـال پ

شاھنشاھی که خود را سایه خدا و مردم را رعیت خانه زاد  
ـقـالب   خود و کشور را ارث پدری خویش می دانست، بـا ان
مردمی به زباله دان تاریخ انداخته شد، اما چرا انقالبـی بـه  

 شکست خورده و به اھدافش که ھـمـانـا  ٥٧ عظمت انقالب  
ـم   ـی آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بود نرسیـد؟ مـی دان
ـربـاران و نـابـودی   ـی ـتـی بـا سـرکـوب ، ت که استبداد سلطن
تشکل ھا و سازمانھا و احزاب انقالبی و ھر گونه آگـاھـی  
و تشکل مردمی، توده ھا را از رھبری سـیـاسـی رادیـکـال  
محروم کـرده بـود، و در ھـمـیـن حـال بـا مـیـدان دادن بـه  
نیروھای ارتجاعی سنتی بازار و روحـانـی فضـای ایـجـاد  
ـرو ھــای   ـری انــقـالب نــی کـرده بـود کـه در دوره اوج گــی
ارتجاعی انسجام و سازمانیافتگی گسترده ای داشتند، بنـا  
براین توده ھای انقالبی  تحت سلطه فکری فاشـیـسـتـھـای  

ـتـی در سـال  .  کھنه پرست قرار داشتند   ـران  ٥٧ وق   ٤  رھـب
کشور سرمایه داری آمریکا ، انگلیس ، آلمان و فرانسه بـه  
ـره   رھبری رئیس جمھور وقت فـرانسـه در نشـسـتـی در جـزی
ـنـد   فرانسوی گوادلپ به این نتیجه رسیدند کـه نـمـی تـوان
ـنـده   جلوی انقالب را در سرنگونی شاه بگیرند، در مقـابـل آی
سه گزینه داشتند که عبارت بودند سازمان فدایی ، جبـھـه  

ـیـت ( ملی و دارو دسته خمینی   ـرای  )  یـعـنـی روحـان آنـھـا ب
شکست انقالب روی روحانیت سرمایه گذاری کردند، و از  
ـر   طریق مذاکره بھشتی و بازرگان با ژنرال  ھویزر در الـجـزای

 شرط نیروھای، ارتجاعی و واپسگرا را با نـام جـعـلـی  ٤ با  
ـیـک مـردمـی   انقالب اسالمی در مقابله با انقالب دمکـرات

چھار شرط کشور ھای فوق با جریـانـات  .  پشتیبانی کردند 
 :ضد انقالبی به رھبری خمینی عبارت بودند از  

ممانعت از نـابـودی    -٢ ادامه بی وقفه صدور نفت    -١ 
 -٣ انقالبی ارتش و ساواک وخلع سالح توده ھای مردم    

کشتار و اعدام انقالبیونی که از کشتارھای دوره شـاه جـان  
نابـودی شـوراھـای کـارگـری و    -٤ سالم به در برده بودند   

تمامی کمیته ھا و تشـکـلـھـای تـوده ای کـه در جـریـان  
ـلـه بـا   انقالب به عنوان ابزار مستقیم و آلترناتیو مردم در مقاب
ـقـالب شـکـل   ـر ان سرکوب استبداد و به جـھـت ادامـه مسـی

 .گرفته بودند  
 شرط در حقیقت تیر خالص واقـعـی  ٤ عملی شدن  این  

به انقالب بود، یعنی از طـریـق سـرکـوب و نـابـودی تـمـام  
ـقـالب   ارگانھا ، تشکلھـا و سـازمـانـھـای کـه در دوران ان
ساخته شده بودند  و ابزارھای مبارزه ی  انقالبـی مـردم در  

ـقـالب و رسـیـدن بـه حـاکـمـیـت شـورایـی   راستای ادامه ان
ـنـد  ـیـن ضـرورت حـیـاتـی داشـت . دمکراتیک مستقیم از پای

ـبـول ایـن  .  پیروزی و ادامه انقالب را غیر ممکن کردند  با ق
ـرال   ـب ـی شروط توسط بازرگان نماینده دالالن و کاسه لیـسـان ل
ـرا مـذھـبـی   ـت ـنـده اول مذھبی نھضت آزادی  و بھشتی نمـای
ھای ضد انقالبی و ارتجاعی، قیام توده ھای انقالبی فقـط  
در تھران به نتیجه اصولی رسیده و ارتـش را شـکـسـت داد  
ـیـز   اما قبل از اینکه توده ھا بتوانند در دیـگـر شـھـر ھـا ن
ـنـکـه   ـیـغ ای ـل ـب دست به قیام مسلحانه بزنند، ضد انقالب با ت

ـقـالب شـدنـد  بـا  .  انقالب پیروز و تمـام شـده مـانـع ادامـه ان
وساطت جھان سرمایه داری میان بـازمـانـدگـان  حـکـومـت  
شاه با ارتجاع مذھبی برای نجات سرمایه داری تـوافـق بـه  
عمل آمد، در نتیجه ارتش به دستور رئیس ستاد مشـتـرک،  
ارتشبد قرنی بر اساس دستور قبلی غربـی ھـا و یـکـی از  
ـرگشـتـه و   شروط مورد توافق، در ھمه جـا بـه پـادگـانـھـا ب
ساواک دست نخورده باقی ماند، تا توسط حکومت جـدیـد  

بالفاصله حاکـمـیـت ضـد  .  علیه انقالب به کار گرفته شود 
ـران   انقالبی جدید  فرزند نامشروع انقالب شکسـت خـورده ای

ـیـت  و غـرب   سـرمـایـه داری  ( که حاصل وصـلـت روحـان
ـیـن فـرمـان در  )  جھانی     ٢٧ بود به نام دین و انقالب با اول
ـنـھـا  ٥٧ بھمن   ـیـون کـه ت ـقـالب  تمام سالح ھا را از دسـت ان

ضامن واقعی امکان ادامه انقالب توسط طبقه انقالبی بـود  
ـتـی    در آوردند، با ترکیبی از توھم و عوامفریبی اقشـار سـن
ـلـف ارتـجـاع   ھمراه با لمپن ھا، تحت رھبری جریـانـات مـخـت
حاکم ھمراه با ھمکاری و خوش خدمتی ھای اپورتونیـسـت  
ھا و رویزیونیست ھا با استفاده از ارتش و سـاواک و بـانـد  
ھای مسلح خصوصی و مافیای خان خانـی جـدیـد حـمـلـه  
ــگــرھــا و   ــه تـمــام ســن ــی ــه و گسـتــرده ای عــل ھـمــه جــانــب
دستاوردھای انقالب شروع شد، ضد انقالب  با کشتار افـراد  
ـیــک ،   ــمـام آزادی ھــای دمـکــرات ــودی ت ــاب ــالبـی و ن ـق ان
تشکلھای مستقل توده ای و به خون کشیـدن کـردسـتـان و  
ترکمن صحرا خیانت خود به مردم ایران و خدمت به سرمایـه  

پـس از  .  داری را اثبات کـرد، کـه ھـمـچـنـان ادامـه دارد 
سرکوب ھای اولیه سرمایه داری ایران برای محکتر کـردن  
رشته ھای اتصال خود با سـرمـایـه جـھـانـی تـوسـط دولـت  
ـقـالبـی   رفسنجانی شتاب بیشتری گـرفـت و نـظـام ضـد ان
ـئـو   ـیـاده کـردن طـرحـھـای ن جمھوری اسالمی در جـھـت پ
لیبرالی که توسط صندوق بین المللی پول، بانـک جـھـانـی  
و سازمان تجارت جھانی تھیه و دیـکـتـه مـی شـد اعـالم  
امادگی کرد دولت ھـای جـمـھـوری اسـالمـی از ان پـس  
بطور مستمر شروع به باز پس گیری دستاورد ھای انقـالبـی  
کارگران و توده ھای مردم به نفع سرمایه داری داخـلـی و  

از جمله به دست آوردھای پس گرفـتـه شـده  .  جھانی کردند 
که ھمیشه ھمراه با سرکوب خونین بود می توان بـه مـوارد  
ـلـف ، حـذف   زیر اشاره کرد حذف و سانسور آزادھای مـخـت
ـیـد   ـراردادھـای مـوقـت و سـف ـراری ق استخدام رسمی ، بر ق

 برابر پایین تر از خط فقـر ،  ٥ امضاء ،تحمیل دستمزد ھای  
باز گذاشتن دست کارفرمایان در اخراج ھای دسته جـمـعـی  
ـر   ـت و فردی، حذف یارانه ھا و عدم کنترل قیمت ھا و گـران
و گرانتر کردن مایحتاج مردم،خصوصی کردن بیمارستـانـھـا،  
مدارس ، دانشگاھھا، بھداشت و درمان ،قانونی کردن کـار  
ـر از حـوزه   ـف ـر از ده ن کودکان ، خروج کارگاه ھـای کـمـت
قانون ، تحمیل کار رایگان با طرح ھـای کـار آزمـایشـی،  
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طرح استاد و شاگردی ، کار بدون دستمزد وابسته به انـعـام  
مشتری ، سـرکـوب تشـکـل ھـای کـارگـری و مـانـع از  
ـلـف   متشکل شدن انھا ، اذیت و آزار و فشـار ھـای مـخـت
علیه دانشجویان ، دانش آموزان و کارمندان و کـارگـران در  
محل کار و تحصیل و حاکم کردن افراد لمپن و ضد انسـان  
در قالب انجمن ھای اسالمی، شوراھای اسالمی ، بسـیـج  

و گسترش دستگیری ، شـکـنـجـه ھـای جسـمـی و  ... و  
روانی ، زندان و اعدام و به قتل رساندن ھای مشـکـوک ،  
ـنـد   ھمه اینھا را زمانی توانستند به طبقه کارگر تحمیل کن
ـلـف تشـکـل   که قبل از آن با بھانه ھا و سیاست ھای مخـت
ـقـالب را سـرکـوب و   ـقـالبـی دوره ان ھـای کـارگـری و ان

ـر و  .  متالشی کرده بودند  اکنون که در طی سـالـھـای اخـی
بعد از فروکش کردن ھـجـوم مـوج فـکـری انـدیشـه ھـای  
سازش کار و فلسفه ھای راست در سطح جھانی و داخـلـی  
علیه سوسیالیسم و اندیشه انقالبی گری تاثیرات خود را از  
دست داده و می دھند ، انقالبیون و کارگران اقـدام بـه بـاز  
سازی اندیشه و اعتماد بنفس و جستجوی راه و چاره کـرده  
ـیـسـم بـار دیـگـر  ھـر روز روشـن و   اند، در نتیجه سوسیـال

از این روست جمھـوری اسـالمـی از  . درخشنده تر  می شود 
ترس اینکه بار دیگر طبقه کارگر تحت لوای اندیشه ھـای  
ـبـل از   سوسیالیستی خود را سازماندھی کند، می خواھد ق
ـقـشـه ھـا و طـرح ھـا و   ممکن شدن سازماندھی فوق با ن
ـیـسـم   ـری از رشـد سـوسـیـال تبلیغات گسترده ضمن جـلـوگـی

با توجه به تحلیل و جـمـع  . سرکوب انتقامجویانه را پیش ببرد 
بندی سازمانھای جاسوسی سرمایه داری داخلی و جھـانـی  
ـنـد مـی   که بر پایه داده ھای آماری و علمی استوار ھسـت
ـر اشـعـه ھـای   ـنـد بـه زودی زی دانند اگر لحظه مکث کـن
ـنـد یـخ   تابناک اندیشه ھای کارگری و سوسیالیستی مـان
در آفتاب تموز به سرعـت آب خـواھـنـد شـد، در راسـتـای  
چنین تحلیلی است که مقامات بلند پایـه دولـت جـدیـد بـا  
سیاست یک دست و ھماھنگ با سرمایه داری جھانی بـه  
ـرای پـذیـرش سـرکـوب   تبلیغ و اماده کردن اذھان عمومی ب
ھای گسترده تر و ھمه جانبه شروع کردند، از جـمـلـه مـی  
توان به سخنان حسن روحانی در مورد کارگران و سـرمـایـه  
داری و سخنان او در داووس و یاران نزدیکش در رابـطـه بـا  

حسـن روحـانـی  :  کارگران ، چپ و سوسیالیسم اشاره کرد  
ـم  "  می گوید   وزارت اطالعات مطلوب ، خـانـه امـیـد سـت
جالب است ھـم اکـنـون کـارگـران زنـدانـی و  "  دیدگان است 

زندانیان سیاسی در خانه امید خودشان زیر شـکـنـجـه ھـای  
روحی و روانی و جسمی به دست سربازان گمنام امام زمـان  
مشغول کیف و لذت بردن ھستند، حسام الدین آشنـا مشـاور  

" انـدیشـه پـویـا "  اول ریاست جمھوری در مصاحبه با نشریه  
و  "  پروژه روحـانـی زدودن چـپ زدگـی اسـت "  گفته است  

" محمود علوی وزیر اطالعـات در جـلـسـه سـرمـایـه داران  
رسـوبـات  "  رسالت خود و دولت را در مبارزه با  "  کارفرمایان 

مـتـاسـفـانـه  "  می داند و گفته است  " اندیشه سوسیالیستی  
ھنوز رسوبات اندیشه سوسیالیستی در جـامـعـه مـا کـم و  
بیش باقی مانده ، در حالی که دفاع از سرمایه گـذاری ،  

محسنی اژه ای دادسـتـان  "  غیر از دفاع از سرمایه دار است 
ـر نـگـاری   کل و سخنگوی قوه قضائیه  در جواب سوال خب
ـرسـیـده اسـت مـی   که در رابطه با کارگران دستگیر شـده پ

این دستگاه با افرادی که به اسم اعتراضات صنـفـی  " گوید 
اقدامی بر خالف نظم عمومی و امنیت ملی انجـام بـدھـنـد  

آیا خواست دستمـزد ھـای مـعـوقـه ، و  "  بر خورد می کند 
ـبـات کـارگـری   افزایش دستمزد ، ایجاد تشکل ودیگر مطال
نظم عمومی و امنیت را بر ھم می زند؟ ھمچنین بـا وجـود  
حرکت ھا و طرح ھای در وزارت کار ، و سازمـان تـامـیـن  
اجتماعی که ھمگی ضد کارگری و ضد مـردمـی اسـت  
فکر و انـدیشـه مسـلـط در نـظـام اسـالمـی را کـه ضـد  
کارگری اسـت بـا شـفـافـیـت کـامـل نشـان مـی دھـنـد،  
جمھوری اسالمی در حین اماده کردن نیرو ھای اجـرایـی و  

خود جھت سر کوب، ھم زمان از طـریـق رسـانـه  ... قضایی  
ـر   ھای اجتماعی و جذب روشنفکران ، نـویسـنـدگـان و ھـن
مندان خود باخته مشغول مھندسی اذھان عمومی در جھـت  
ـرنـامـه ریـزی،   گسترده کردن دمسازی و مماشات را طبق ب
پیش می برد، سازش کاری میان تعدادی از روشنفکـران و  
ـیـدن   ھنرمندان تا آن حدی پیش رفته است که حتی بـا شـن
سخنان مشاور اول ، وزیر اطالعات و دادستانی کل بـاز دل  
در عشق حسن روحانی باخته و مانند محمود دولـت ابـادی  
ـفـاده از   خاک در چشم توده ھا پاشیده و می خواھد با اسـت
محبوبیت دھه ھای گذشتـه خـود کـه وانـمـود مـی کـرد  
اندیشه ھای سوسیالیستی را قبول دارد دروغ ھای روحـانـی  
ــان   ــن ــابــل دشــم ــق ــوه داده کــارگــران را در م ــل را راســت ج
سوسیالیسم که خود بطور شفاف دشمنی شان را اعالم مـی  
کنند فریب داده، خواب کند، مسئله اساسـی ایـن اسـت از  
این ھمه حرکتھا و تجربیات و شکستھا چه درسھـای مـی  

ـقـالب آتـی گـرفـت  ـفـاده در ان ـنـکـه  .  توان برای است اول، ای
ـقـالب و نـابـودی    آتشفشان مبارزه توده ھا  تنھا به شکـل ان
استبداد و بھره کشی، از طـربـق اعـتـصـابـات و تـظـاھـرات   

بـدون تشـکـیـالت و   .  سراسری ممکن خواھد شد   -سیاسی  
ـقـالبـی از طـریـق احـزاب ،   ـری ان برنامه  سیـاسـی و رھـب
ـقـاتـی   سازمانھا و تشکلھای رزمنده که نماینده منـافـع طـب
ـر   توده ھاھستند و در نتیجه بـدون شـنـاخـت اھـداف و مسـی
انقالب ، انقالب صـد در صـد بـه شـکـسـت کشـیـده مـی  

 .شود  
ـبـداد   دوم، تنھا با نابودی تمام ارگانھای سرکوب و اسـت
ـنـد   و جایگزینی ارگانھای مردمی برآمده از دل انقالب مـان
شوراھا ، کمیته ھا و میلیشیای مسلح مردمی و اتـحـادیـه  
ھا و سندیکاھا به عنوان ابزار اعمال حاکمیت مستقیم تـوده  

_ نـظـامـی    -ھا و دمکراسی مستقیم در اداره اقتـصـادی  
ـقـالبـی مـی تـوانـد بـه بـار نشـسـتـه و   سیاسی  جامعه، ان

سـوم، بـدون طـرد  .  دستاوردھایش را حفظ و تـداوم بـخـشـد  
ـبـانـه   ـبـی اصـالح طـل ـری وافشای توطئه و خیانت و عـوامـف
لیبرالھا، اپورتونیست ھا و رویزیونیسـت ھـا کـه بـه عـنـوان  
ـر چـھـره زده ھـای حـامـی   دستیاران استبداد و مـاسـک ب
ـیـجـه    دروغین آزادی ، دمکراسی و انتخابات آزاد ھستند، نت
ھمکاری ضد انقالبیون فوق تداوم حاکمیت بـھـره کشـی و  
دیکتاتوری است که اگر آنھا افشـا و طـرد نشـونـد ھـیـچ  
ـر بـه   ـی ـی انقالبی شانس پیروزی واقعی ندارد، ھـر گـونـه تـغ

ـرالـھـا  .  صورت ظاھری و تغییر مھره ھا خواھد بود  ـب ـی نقش ل
مانند بازرگان، بنی صدر ، یـزدی  ( در ھمدستی با روحانیت 

ـقـش  ٥٧ جھت فریب مردم در انقالب  ...)  ، سنجابی و   ، و ن
آنھا به ھمراه بخشھای سازشکارانه اصالح طلبان در اتـحـاد  

ـلـه   ٨٨ با ارتجاع در دوره خاتمی و سال    روشنـگـر ایـن مسـئ
بوده ونشان دھنده اجتناب ناپذیری طرد و افشای آنـھـا مـی  

ــکــه انــقـالب در شــرایــط  .   بـاشــد   ـن ـیــرغـم ای چــھــارم، عــل

ـرده و ھـمـگـانـی و   ـبـدادی خصـلـت گسـت حکومتھای است
پوپولیستی می باشد، اما ھر گونه در ھم آمـیـزی مـنـافـع  
طبقاتی گروھھای اجتماعی ماننـد کـارگـران، الیـه ھـای  
متوسط و سرمـایـه داران بـه نـام مـذھـب ، مـلـت و نـژاد  

ـیـکـی جـریـانـات ضـد  "  عموما  به سوء استفاده  کـاریـزمـات
ـقـاتـی   مردمی و نابودی آزادیھای دمکراتیک و منافع طـب

ـنـش قـانـونـمـنـد و  .  گوناگون منجر می شود  ـریـن گـزی بھـت
سازمان یافته گروھھای اجتماعی بر اساس منافع طبقاتـی  
آنان است که در ابزار ھای مبارزه یعنی سازمانھا و احـزاب  
و تشکلھای سیاسی متجلی می گردد، ایـن ابـزار ھـا در  
ـقـش آنـھـا   گرو  مبارزات انقالبی می باشد، بنا به وضع و ن

اجتـمـاعـی مـوجـود از   -در انقالب و ساختار ھای سیاسی  
. دل انقالب بیرون آمده و جایگاه مشخصی خواھنـد داشـت  

پنجم، انقالب کار عموم توده ھاست و آزادی مردم به دسـت  
شـشـم، گـروھـھـای سـیـاسـی ،  .  خودشان ممکن می شود 

روشنفکران انقالبی بدون ارتباط زنده و سـازمـان یـافـتـه بـا  
مبارزات مردم و بدون درک اینکه وظایف آنھـا بـه عـنـوان  
بخش آگاه، پیشرو، منضبط و جسور زحمتـکـشـان، سـازمـان  
دھی و ارتقاع نبرد مردم علیه استبداد و بھـره کشـی اسـت،  
که باید از طریق شناخت اشکال مبارزه ، اشکال تشکلھـای  
ـرنـامـه ریـزی   مبارزاتی متناسب با نبرد فـوق طـراحـی و ب
گردد،خالصه گروھھای سیاسی و روشنفکران انقالبی بـدون  
ـنـگ بـا مـردم، عـیـن مـاھـی جـدا از دریـا   ارتباط تنگات

ـرات  .  محکوم به مرگ ھستند   ـی ـی ـنـکـه پـایـه تـغ ھفتم، ای
اساسی ھر کشور فقط و فقط در داخـل آن کشـور تـوسـط  
ـرونـی   ـی انقالب و مبارزات توده ھا رقم می خورد و عوامل ب
نقش فرعی دارد، ھر گونه القای نقش حـامـی خـارجـی از  
شکل گیری انقالب و قدرت مبارزاتی و خود باوری مـلـی  

ـم،  .  کاسته و به ادامه دیکتاتوری کمک می کنـد   ھشـت
مردم که عکس خمینی را در ماه می دیـدنـد، و مـردمـی  
که آیت اله ھا را مقدس کرده بودنـد، حـتـی در رفـتـن بـه  
دستشویی مقلد آنھا بودند به خود آمده و دریافـتـه انـد کـه  
روحانیت حاکم به ھمراه سردارانشان خدا و پیغمبر و امـام و  
ـیـاردی   ـل ایمان آنھا را در خدمت بـھـره کشـی و غـارت مـی
ـیـاد ،   ثروتھای ملی به بھای بیکاری ، گرسنـگـی ، اعـت
تن فروشی ، کلیه فـروشـی و خـانـه بـه دوشـی مـردم بـه  

در مقابل حرکت ھا و تبلیـغـات و طـرح  .  خدمت می گیرد 
ـر   ھای عوامل سرمایه داری برای سرکوب بیشتر و شدید ت
وظیفه تشکل ھا و فعالین کارگری ، سازمـانـھـا ، احـزاب  
ـر و   انقالبی و ھمپیمانان جھانی آنـھـاسـت کـه ھـرچـه زودت
متحدانه تر،خود و کارگران را برای مقابله با حمله در حـال  

در غیر ایـن صـورت یـک بـار  .  تکوین سازماندھی نمایند 
دیگر خیزش کارگران شکـسـت خـواھـد خـورد و سـرکـوب  
ـم  . شدید دیگری باعث خواھد شد سالھا به حاشیه رانده شوی

والیت مطلقه فقیه به عنوان نماینده انحصاری خـدا و امـام  
. پوششی بر چپاول و حفظ سرمایه داری اسـت "  زمان صرفا 

با تمامی این اوصاف در مبارزه با استبداد و بـھـره کشـی،  
مردم برای به دست آوردن نان، آزادی ، عدالت اجتمـاعـی و  

ـیـک  ...  عدالت اقتصادی و  در جـھـت حـاکـمـیـت دمـکـرات
شورایی زحمتکشان ھر روز بیش از پیش آگاه ، متحد ، بـا  

الزم اسـت، در ایـن  .  تجربه تر و سازمان یافته تر می شوند 
ـقـالب   نبرد، مردم با درس گرفتن از تجارب تلخ شـکـسـت ان
چنان ھشیار شوند کـه دوبـاره از چـالـه در آمـده بـه چـاه  
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ـقـالبـی دادن بـه  .  نیفتند  رمز موفقیت توده ھا در شـکـل ان
ـیـشـان و   مبارزاتشان ، در آگاھی روز افزون از منافع طبقـات

ـتـه اسـت   زنـده بـاد  .  در تشکل و سازمان یافتگی شان نھف
شاھرخ زمـانـی از زنـدان  .  زنده باد زحمتکشان !  انقالب ایران 

محمـد جـراحـی  . گوھر دشت بھنام ابراھیم زاده از زندان اوین 
 بھمن  ١٧ . از زندان مرکزی فبریز 

 
انتقال افشین ندیمی و مھرداد صبوری به 

 دادگاه کامیاران
بنابر خبر رسیده، افشین ندیمی و مـھـرداد صـبـوری از  
فعالین کارگری و از اعضا کمیته ھماھنگـی، بـه دادگـاه  

ـردگـان  بـه   انقالب شھرستان کامیاران منتقل شـدنـد، نـامـب
ـرداخـت جـریـمـه   دلیل خروج از مرز ھر کدام مـوظـف  بـه پ

ایـن در حـالـی  .  نقدی به مبلغ پنجاه ھزار تومان گـردیـدنـد 
ـیـت  ھـای کـارگـری،    است که پرونده اول آنھا به جـرم فـعـال

ـر ایـن گـزارش در  .  ھمچنان در مرحله تجدید نظر است  بنـاب
چند روز گذشته با وجود دمای پایین ھوا و سرمای شـدیـد  

،مسئولین زندان سیستم گرمایی را خامـوش  . در شھر سنندج 
الزم به ذکر است کـه  .  اند   نموده و اغلب زندانیان مریض شده 

ـنـد   مسئولین زندان از دادن دارو به زندانیان ممانعت مـی  . کـن
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  

 ١٣٩٢  بھمن  ١٧  -کارگری  
 

زبان تھدید و تشدید سرکوب و ستم بر 
 کارگران  ایران راه به جائی نخواھد برد

ـرایـن مـوجـود   با گذشت ھر روز از عمر دولت یازدھـم، ق
ـرای سـرکـوب   ـقـه ایـن دولـت ب حکـایـت از عـزم بـی سـاب
سیستماتیک اعتراضات کارگری بـا ھـدف سـرریـز کـردن  
. کل بار بحران اقتصادی کشور بر دوش طبقه کارگـر دارد 

ـر شـکـوه   ھمین چند روز پیش بود که علیرغم اعـتـصـاب پ
ـری  ) جنرال تایر سابق ( کارگران شاغل ایران تایر  برای جـلـوگـی

ـرداخـت   از اخراج ھمکارانشان، آنان از طریق تھدید بـه عـدم پ
دستمزدھایشان در شب عید، مجبور به شکستن اعتصاب و  

اوج ایـن  .   نفر از ھمکاران خود شدنـد ٣٠٠ تن دادن به اخراج  
ـر در   ـق ـروی مسـت ـی عمل ضد انسانی از سوی تیم تعـدیـل ن
کارخانه که از سوی بنیاد مستضعفان مامور اینـکـار شـده  

 روز  ٥٠ است زمانی روشن میشود که بدانیم تا پایان سـال  
 کارگر اخراجی برای شاغل شـدن  ٣٠٠ بیشتر باقی نمانده و  

در جائی دیگر ھیچ امـکـانـی نـدارنـد و خـود و خـانـواده  
ـقـی   ھایشان می باید در آستانه سال نو در گرسنـگـی مـطـل

از سال گذشته که تحرک کارگران حول طومـار  .  فرو روند 
ـرای   چھل ھزار نفری برای افزایش حداقل مزد آغـاز شـد ب
اولین بار در سوم آذر ماه سالجاری تجمع آنـان در مـحـوطـه  
وزارت کار مورد ھجوم پلیس امنیت قرار گـرفـت و از اول  

ـیـش از     ٤٠ بھمن ماه به این سو در طول مدت کوتاھـی، ب

نفر از کارگران معترض چادر ملو، پلـی اکـریـل اصـفـھـان،  
ـرار   پتروشیمی فـجـر و سـیـمـان لـوشـان مـورد بـازداشـت ق

ـراضـات کـارگـری در آسـتـانـه  .   گرفتند  کار سرکوب اعت
پایان سال و تعیین حداقل مزد به جـائـی رسـیـده اسـت کـه  
دایره بازداشت و احضار کارگران معترض، دیگر محـدود بـه  
اعضا تشکلھا و نھادھای مستقل کارگری  نیـسـت و ھـر  
ـتـی کـه   کارگری، حتی اعضای تشکلھای دست ساز دول
ـلـی   بدلیل عدم پرداخت مزد، خواست افزایش مزد و یا مسائ
از قبیل اخراج صدایش در میاید بطـور ھـمـاھـنـگـی ھـم از  
سوی کارفرما و ھم از سوی نھادھای امنیتی و انتظـامـی  

ـتـی  .   بشدت مورد تعرض قرار میگیرد  وجود چنیـن وضـعـی
ـم خـودسـرانـه یـک   ـیـجـه تصـمـی ـت مطلقا امری اتفاقی در ن
ـتـی   ـی ـتـظـامـی و امـن ـروھـای ان ـی کارفرما و یا بخشی از ن

اظھارات روز گذشته سخنگوی قـوه  .  نمیتواند باشد و نیست 
قضائیه در برخورد به اعتراضات کارگری تحت عـنـوان نـخ  
نمای حفظ نظم عمومی، خود بیش از ھر استدالل دیـگـری  
ـبـات   ـیـک بـه مـطـال موید تعرضی سازمانیافته و سیستمات
ـراضـات   صنفی کارگران و امنیتی کردن بیش از پیـش اعـت

اظھارات سخنگوی قوه قضائیه و سـیـاسـت  .  کارگری است 
ـقـاط   ـرض کـارگـران در اقصـی ن سرکوب توده ھـای مـعـت
ـروھـای   ـی کشور چه از سوی کارفرمایان و چه از سـوی ن
امنیتی بعنوان یک سیاست کامال مدون در دولـت یـازدھـم  
و با صدارت ربیعی بر وزارت کار زمانی قابل درک اسـت  
که شرایط پیش روی اقتصادی در سال آینـده مـورد تـوجـه  

بر این اساس  و طبق بودجه سال آینده کـارگـران  .  قرار گیرد 
ـر   ـی و مردم ایران با آغاز مرحله دوم قطع سوبسیدھـا ھـا از ت

ـیـش از  ٩٣ ماه سـال    درصـدی در  ٤٠ ، شـاھـد تـورمـی ب
ـر   حاملھای انرژی و به تبع آن شاھد تورمی به مراتب بیشـت

ـیـن  . در کل ھزینه ھای زندگی خواھند بود  اگر وجـود چـن
تورمی را بر اساس بودجه سال آینـده در کـنـار عـزم دولـت  

ـر اسـاس   برای افزایش ناچیز حداقل مزد کـارگـران، آنـھـم ب
ـرار   تورم رسمی اعالمی در واپسین ماھھـای پـایـان سـال ق
ــاســت ســرکــوب   ــل واقــعــی اعــمــال ســی ــوقــت دالی دھـیــم آن
ـیـه در   اعتراضات کارگری و اظھارات سخنگوی قوه قضائ
ـر   ـرار اسـت ب این زمینه و ابعاد دھشتناک فاجعه ای که ق
ـیـش روشـن   ـیـش از پ میلیونھا خانواده کارگری روا شـود ب

اما چیزی که در این میان مسلم است، ایـن اسـت  .  میشود 
ـرای   که چنین رویکردی از سوی دولت یازدھم در تـالش ب
ـر کـارگـران و سـرکـوب   ـر ب ـیـشـت تحمیل فقر و فـالکـت ب

اعتراضات صنفی آنھا بر خالف خواب خـوشـی کـه اتـخـاذ  
کنندگان چنین سیاستھایی دیده اند تالطـمـات اجـتـمـاعـی  
شدیدی را در گستره ای بزرگ پیش خـواھـد آورد و بـی  
تردید ھیچ ابزار سرکوب و یا زبان تھدیدی نخواھد توانسـت  
طوفان اعتراضات کارگری را منکوب و دوره ای دیگر از  
ـیـونـھـا خـانـواده کـارگـری   ـل فقر و فالکت را بر زندگی مـی

ـر حـق  .  تحمیل کند  اتحادیه  آزاد کارگران ایران با تاکیـد ب
ـقـطـه   مسلم کارگران برای برپائی اعتصاب و تجمع در ھر ن
و مکانی و در ھـر ابـعـادی، نسـبـت بـه اعـمـال ھـرگـونـه  
ـراضـات   ـرخـورد  بـه اعـت سیاسـت سـرکـوبـگـرانـه ای در ب
کارگری و تشدید ستم بر طبقه کارگر ایران ھشدار میـدھـد  
و به عنوان اولین قدم برای بھبود شرایط معیشتی کارگـران   
ـیـون تـومـان   ـل مصرانه بر افزایش حداقل مزد به میزان دو مـی
ـلـه کـارگـران و تشـکـلـھـا و   ـنـوسـی پای می فشارد و بـدی
نھادھای مرتبط با جنبش کارگری را به عکس العـمـل در  
ـراضـات کـارگـری   برابر رویکرد دولت نسبت به سرکوب اعت
ـنـه فـرا مـی   و اظھارات سخنگوی قوه قضائیه در این زمـی

 ١٣٩٢  بھمن ماه  ١٥  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  . خواند 
 

ھمبستگی سندیکای شرکت واحد با 
 کارگران چادرملو 

ـیـد  "  ارگران حق طلب معدن چادرملو را فورا  ! آزاد کـن
ـرار بـود عـدالـت و   درست در آستانه سالگرد انقالبی کـه ق
آزادی و کرامت انسانی را برای مردم ایران به ارمغان آورد،  
ـریـن   متاسفانه کارگرانی که از محروم ترین و زحمـتـکـش ت
ـر و   کارگران ایران ھستند را بـه جـرم دادخـواھـی دسـتـگـی

 . زندانی می کنند 
ـریـن   ـیـشـت کارگران ایران، طی سی و پنج سال گذشتـه ب
ـم کـاری   سھم از فالکتھا و بدبختی ھـای نـاشـی از نـدان
ـر   مسئوالن را به دوش کشیده اند، در زمانـی کـه خـط فـق

حدود دو و نیم میلیون تومان و حـداقـل دسـتـمـزد کـارگـران  
کمتر از پانصد ھزار تومان در شرایط تورم چـھـل درصـدی  
ـیـس جـمـھـور مـنـشـور حـقـوق   می باشد و در حالی که رئ
شھروندی را در دستور کار قرار داده و وزیر کـار از اجـرای  
واقعی اصل سه جانبه گرایی سخن می گـویـد، آقـایـان در  
مقابل دادخواھی و اعتراض کارگران روش زندان درمانی و  

ـنـد، روش  .   امنیتی را در پیش گرفته انـد  ـیـن بـدان مسـئـول
ـراضـات و   ھای امنیتی، پلیسی و بگیر و ببند در برابر اعـت

ـنـد  .  دادخواھی کارگران ھیچ سودی ندارد  مسئوالن مـوظـف
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شرایط زندگی شایسته برای کارگران را بوجود آورده و حـق  
آزادی تشکیالت سـنـدیـکـایـی کـارگـری را بـه رسـمـیـت  

 . بشناسند 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھـران کـه  
ــی کــارگــری و حــق آزادی ھــای   ــب خـود بــرای حــق طــل
ـیـب و   ـق سندیکایی بھای سنگینی ھمچون زندان، اخراج، تع
تنبیه اعضاء خود را پرداخـت کـرده، ضـمـن ھـمـبـسـتـگـی  
ـری کـارگـران مـعـدن   بادادخواھی ایـن کـارگـران، دسـتـگـی

محکوم کرده و خواستـار آزادی فـوری  "  چادرملو را شدیدا 
ـفـی و دیـگـر   وبی قید و شرط دبیر و اعضای انجـمـن صـن
بازداشت شدگان، بازگشت بکار و پرداخـت حـقـوق مـعـوقـه  

سـنـدیـکـای کـارگـران  .   این کارگران شـریـف مـی بـاشـد 
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران از سـازمـان جـھـانـی کـار و  
ــن   ـرای آزادی ای سـنـدیـکـاھـای کـارگـری مـی خـواھـد ب
ـنـد  .  کارگران از ھرگونه تالش و کوششی فروگذاری نـکـن

اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  .  سندیکای کارگران شرکت واحـد  
 حومه  بھمن یکھزاروسیصد ونود و دو 

 
اعضای کمیته ھماھنگی  شھرستان مھاباد 

 دستگیر و روانه ی زندان شدند 
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد  : بھمن ١٦  کمیته ھماھنگـی ب

ـر گـزارش رسـیـده سـه عضـو  :  تشکل ھای کارگـری  ـنـاب ب
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری ،یوسف ابخرابات ،واحد سیده و محمـد مـوالنـایـی  

پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه شـھـرسـتـان مـھـابـاد  
.  بازداشت و روانه ی زندان مرکزی ایـن شـھـرسـتـان شـدنـد 

 در شـھـرسـتـان مـھـابـاد  ١٣٩١ نامبردگان که در دی مـاه  
 از طرف شـعـبـه  ١٨/٠٦/١٣٩٢ دستگیر شده بودند در تاریخ  

یک دادگاه انقالب برایشان حکم صادر شد که بدیـن شـرح  
 -.  محمد موالنایی، یک سال زنـدان تـعـزیـری  : می باشد 

 . سال زندان تعزیری ٢ واحد سیده و یوسف آبخرابات  
 

با تالش و پیگیری اعضای سندیكای 
كارگران شركت واحد و اثبات تخلف و 

تقلب در انتخابات شوراھای ضد كارگری 
سامانه یك، برگزاری این انتخابات به 

 دستور وزارت كار متوقف شد
 

رانندگان و كارگران شركت واحد سالھا است نسـبـت بـه  
انتخابات فرمایشی و ضد كارگری شوراھای اسالمی كـار  
شركت واحد كه ھمیشه با تھدید و ارعـاب خـودشـان را بـه  
ـنـد ،حـدود ده   كارگران تحمیل كرده اند معترض بوده و ھسـت
سال است كه اعضای سندیكای كارگران شـركـت واحـد بـا  
پیگیری مستمر و اطالع رسانی در بین ھمكـاران در تـالش  
ـیـش اشـكـار   ـیـت از پ بوده تا با اگـاھـی رسـانـی ، مـاھـی
ـنـد ، در   شوراھای ضد كارگری شركت واحد را نمایان تر ك

این راستا موفقیت ھای چشمگیری ھـم داشـتـه انـد و از  
ـنـدگـان   طرفی ھم با مراجعه حضوری و دسـتـه جـمـعـی ران
ـلـف   سندیكائی در مقابل وزارت كار در نـوبـت ھـای مـخـت
توانستند مسئولین وزارت كار و اداره كار استان تھران را كـه  
ھمیشه پشتوانه این شوراھا بودند متقاعد كنند كه در واقـع  
كارگران و رانندگان شركت واحد ھیچ تمایلی به ادامـه كـار  
ـنـدگـان   شوراھای شركت واحد نـدارنـد و حـامـی ایـن نـمـای
پوشالی در واقع كارفرما ھامی باشنـد نـه كـارگـران، و در  
بین كارگران ھیچ جایگاھی ندارند، ھـر چـنـد كـه از بـدو  
ـرای تـمـام   احیا سندیكای كارگران شركت واحد این مسئله ب
مسئولین محرز و مشخص بود اما با امنیتی كردن فضـا و  
ـر حـق   ایجاد رعـب و وحشـت مـوفـق شـدنـد تـا صـدای ب
ـرنـده   ـم گـی ـیـن تصـمـی رانندگان سندیكائی به گوش مسـئـول
نرسد و یا با مسموم كردن فضا قدرت تصمیم گیـری را بـه  
ـرنـد، امـا ایـن   ـربـط بـگـی بھانه ھای امنیتی از مسئولین ذی
تالش ھا و سركوب ھا باعث نشد تا نمایندگان سندیـكـائـی  
دست از تالش بردارند و با پیگیری ھای مستمـر و تـجـمـع  
ھای مختلفی كه اعضای سندیكا درچند سال گذشـتـه در  
مقابل محل وزارت كار انجام دادند و با جمـع اوری مـدارك  
ـتـخـابـات شـوراھـای   و اسنادی كه از تقلب و تـخـلـف در ان
ـر خـانـه   ـی اسالمی كار شركت واحد بـدسـت اوردنـد و در دب
وزارت كار به ثبت رسانند موفق شدند كه مسئولین مربوطـه  
ـیـن و   ـب ـل ـق را قانع كنند كه دیگر راھی برای حمایـت از مـت
متخلفین این نمایندگان ضد كـارگـری نـمـانـده، بـه ھـمـیـن  
منظور طی نامه نگاری ھائی كه بین وزارت كـار و اداره  
ـلـب و   ـق كار استان انجام گردیده مشخـص و مـحـرز بـودن ت
تخلف تائید شده ،ھر چند كه رئیس اداره كار اسـتـان تـھـران  
این مدارك را كه مورد تائید وزارت كار بوده قبول نمی كـرد  
و در برابر تخلفات و تقلبات نمایندگان شورائی شركت واحـد  
مقاومت می كردوقبول نداشت و حتی از مقام بـاال دسـتـی  
ـنـدگـان   ھم تابعیت نمی كرد اما با مراجعه و پیگیـری نـمـای
سندیكائی و پافشاری و اسرار این نماینـدگـان، وزارت كـار  
ـتـخـابـات شـورای   ـرسـیـدن ان دستور توقف و به حد نصـاب ن

ـرای یـك سـال ایـن  .  سامانه یك را صادركرد   طبق قـانـون ب
ـرای   انتخابات متوقـف مـی شـود كـه فضـا مـی تـوانـد ب
ـرگـزاری   فعالیت نمایندگان سندیكائی بھتر شود و احتمال ب
دومین مجمع عمومی سندیكای كارگران شـركـت واحـد را  
فراھم می سازد ، ھر چند كه نمی توان صدرصد مـطـمـئـن  
ـبـار بـودن   بود كه واكنش عوامل امنیتی نسبت به فاقد اعـت

با توجه بـه  .  شورای اسالمی كار سامانه یك چه خواھد بود 
ـیـن شـورائـی سـاخـتـار ایـن   ـتـه خـود مسـئـول اینكه بـه گـف
ـتـی ده   ـی نمایندگان ضد كارگری دست پرورده عـوامـل امـن
ـیـد روحـانـی   ھفتاد بوده ، حال باید ببینیم كه با توجه به تـاك
برای اجرای فصل سوم قانون اساسی ایا می شود خوشبیـن  
ـتـی مـی   ـی بود یا اینكه باز ھم قدرت و تاثیـر عـوامـل امـن
ـنـكـه   تواند از اجرای قانون جلوگیری كند ، با توجه به به ای
ـتـخـابـات   سامانه یك اتوبوسرانی در حـال حـاضـر از دور ان
شورائی برای یك سال خارج شد امیدورایم كـه در سـامـانـه  
ھای دیگر اتوبوسرانی ھم با تالش ھـمـكـاران سـنـدیـكـائـی  
ـم ،بـه امـیـد روزی كـه   شاھد چنین موفقیـت ھـای بـاشـی
نمایندگان كارگری دیگر بخاطر احقاق حقوق ھـمـكـارانشـان  

 ٩٢ بھمن  . داوود رضوی فعال سندیكائی . در زندان نباشند 
 

سرمایه از دستگیری کارگران و فعاالن 
 کارگری طرفی نخواھد بست

ـری و زنـدانـی کـردن سـه تـن از   در ارتباط با دستگـی
 فعاالن و اعضای کمیته ھماھنگی  

ـیـن کـارگـری و ازاعضـای   بار دیگر سه تـن از فـعـال
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری، به نام ھای یوسف آبخرابات، واحد سیده و محمـد  
موالنایی پس از مراجعه به اجرای احکام شھرستان مـھـابـاد  

ـیـسـت کـه  .  دستگیر و روانه ی زندان شدند  این اولین بـار ن
ـیـت   فعالین کارگری و اعضای این تشکل را به جرم فـعـال
در جنبش کارگری و دفاع از منافع طبقاتی کـارگـران بـه  

ایـن  .  زندان می افکنند و قطعا  آخرین بار آن نیز نخواھد بود 
اولین بار نیست که فعاالن کارگری این جنبش را به بھـانـه  

ـیـت  " ،  " اخالل در نظم عمومی "ھایی ھمچون   اقدام علیه امن
و ترفندھایی از ایـن دسـت  "  اجتماع به قصد تبانی "  ،  " ملی 

ـیـز  .  بازداشت کرده و روانه زندان می کنند  تا قبل از ایـن ن
فعاالنی از جنبش کارگری و دیگر جنبش ھای اجتمـاعـی  
ــی،   ــی، وفــا قــادری، شــاھـرخ زمـان ھـمـچــون رضــا شــھـاب
محمدجراحی، پدرام نصرالھی، رسول بداغی، غالب و خـالـد  
حسینی، افشین ندیمی، مھرداد صبوری و بسـیـاری دیـگـر  
را، ھر یک به بھانه ای به دادگاه ھا و مـحـاکـم قضـایـی  
. کشانده، بعضا  محکـوم و روانـه ی زنـدان ھـا کـرده انـد 

عوامل سرمایه درصددند تا از این طریـق و بـا اعـمـال ایـن  
گونه فشارھا و تضییقات، جنبش کارگری و فـعـاالن ایـن  
جنبش را مرعوب نموده از ادامه ی کـار کـه چـیـزی جـز  
ـلـف   دفاع از منافع طبقه ی کارگر در عرصـه ھـای مـخـت

اما باید تا به امروز و الاقل بـا مشـاھـده ی  . نیست بازدارند 
روند حرکت جنبش کـارگـری و فـعـاالن آن مـتـوجـه شـده  
ـبـش   باشند که با این قبیل اعمال و اقدامات نمی تـوان جـن
عظیم و گسترده ای را که به حکـم جـایـگـاه و مـوقـعـیـت  
ـر و ضـدکـارگـری سـرمـایـه   ـراب طبقاتی خویش در نظام نـاب
ـم   داری، برای بھبود شرایط کار و زندگی و رھایـی از سـت
و استثمار طبقاتی تالش و مبارزه می کند متوقف کـرد و  

ـرداشـت  ـیـن بـود  .  ھمراه با فعالین آن از میان ب اگـر ایـن چـن
عوامل سرمایه  تا به امروز و الاقل پس از سـال ھـا آزمـون  

ـبـعـیـد و زنـدان و   . . . و تجربه و دستگیری و شالق و ت
بیش از صدھا تن از این فعالین در ایـن کـار مـوفـق شـده  
بودند و دیگر نیازی  به دستگیری مجدد و زنـدانـی کـردن  
ـبـود  ! امثال آبخرابات ھا، موالنایی ھـا و واحـد سـیـده ھـا ن

سرمایه داران و عوامل آنان باید بدانند که جنبش کـارگـری  
ـنـد و تـا   ـیـسـت و فعاالن پیگیر و مخلص آن تـمـام شـدنـی ن
زمانی که سلطه ی سرمایه و بھره کشی ھر چه وحشیـانـه  
تر طبقه ی کارگر به دست زالو صفتان سرمایه دار، ادامـه  
داشته و زندگی را بر این طبقه تیره و تـار کـرده اسـت، تـا  
زمانی که سرمایه داران به ضرب زور و سرکوب و اخراج و  
بیکارسازی کارگران و ارعاب و تھدید و بازداشت و زنـدان  
آنان، درصدد تحمیل انواع بی حقوقی ھا و بی حرمـتـی ھـا  
به این طبقه برآمده و آن ھا را یـکـی بـعـد از دیـگـری بـه  
ـم   طبقه ی کارگر و اکثریت قریب به اتفاق مردم تـحـت سـت
ـیـجـه   ـت و استثمار جامعه تحمیل می نمایند؛ تا زمانی که ن
ـروت و رفـاه   ـیـد ث و ماحصل کار و تالش کارگـران از تـول
ـیـسـت،   برای جامعه، چیزی جز خانه خرابی و فقر مـطـلـق ن
جنبش کارگری به راه خود ــ که ھـیـچ چـیـز جـز بـھـبـود  
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مداوم و پیوسته ی شـرایـط کـار و زنـدگـی و رھـایـی از  
ـــ ادامـه خـواھـد داد و بـاز   منجالب عفن سرمایه نیـسـت ـ

سرمایه داران و عوامل آنـان چـاره ای جـز  .  نخواھد ایستاد 
ـنـد   ـب پذیرش این امر ندارند که با تھدید و ارعاب و بگیر و ب
و دستگیری و زندان قادر نخواھند بود جنبـش کـارگـری و  
ـرای   در این رابطه فعاالن آن را که خصم جان سرمایه اند و ب
دنیایی عاری از ستم و استثمار می جنگند بـه خـامـوشـی  

این جنبش و این فعالین  به دستور ایـن  .  و سکوت بکشانند 
ـرای خـوش آمـد سـرمـایـه و   یا آن شخص و جریـان و یـا ب
ـنـد   عوامل آن به میدان نیامده، فعالیت و مـبـارزه نـمـی کـن
که به فرمان این شخص یا آن ارگان سرکـوب و تـھـدیـد و  
ارعاب و زندان از راه خود باز مانند و عطای جنبـش را بـه  

جای کارگـران و فـعـاالنـی چـون یـوسـف  .  لقایش ببخشند 
آبخرابات، واحد سیده، محمد موالنایی و بسیاری دیگر کـه  
تنھا و تنھا  از حقوق کارگران و مردم تحت ستم و استثمـار  

ـیـسـت  ولـی تـا زمـانـی کـه  .  دفاع می کننـد در زنـدان ن
سرمایه داری بر جان و مال تـوده ھـای مـردم سـتـمـدیـده و  
استثمار شده حاکم است و برای مھیا نمودن شرایط مناسـب  
جھت بازتولید و انباشت سرمایه و کسب سودھای نجومـی،  
سرکوب جنبش ھای اجتماعی و بگیر و ببنـد فـعـاالن ایـن  
جنبش ھا را در دستور کـار گـذاشـتـه و آن را بـه شـکـل  
پیگیر و مستمری ادامه می دھـد، راھـی جـز مـبـارزه ی  
ـرای   متشکل و آگـاھـانـه بـا سـرمـایـه و سـرمـایـه داران ب

مـا ضـمـن  .  کارگران و فعالین این جنبش باقی نمی مـانـد 
اعتراض به دستگیری و زندانی کردن کارگران و تـمـامـی  
فعاالن کارگری و اجتماعی، از جمله سه فـعـال کـارگـری  
یاد شده یوسف آبخرابات، واحد سیده و محمد موالنـایـی  و  
محکوم نمودن این قبیل اعمال و اقدامات ضدکارگری، بار  
ـبـش   ـرحـق و رادیـکـال جـن دیگر حمایت خود را از اھـداف ب
کارگری و فعاالن پیشرو و آگاه آن برای بـھـبـود وضـعـیـت  
فالکت بار موجود و خالصی از منـجـالب سـرمـایـه اعـالم  
نموده و خواھان آزادی فوری و بی قید و شراط این فعالیـن  

ما ھمچنین اعالم می کنیم که در کـنـار ایـن  .  می باشیم 
ـم مـانـد  ـرم آنـان بـاقـی خـواھـی . عزیزان و خانواده ھای محت

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
  -کارگری 

 
 بازنشستگان

 
بازنشستگان شھرستان خاتم خواستار 

  شدند  درصدی مستمری٣٥افزایش 
ـران شـھـرسـتـان  : بھمن ١٩  بازنشستگان و مستمـری بـگـی

  ٩٦ ای به وزیر کار خواستار اجـرای مـاده    خاتم یزد در نامه 
 درصـدی مسـتـمـری  ٣٥ قانون تامین اجتماعی و افزایـش  

ـرابــر بـا تـورم سـال جـاری شــدنـد  ــن  .  خـود ب در طــومـار ای
بـا تـوجـه بـه  :  بازنشستگان خطاب به وزیر کار آمـده اسـت 

 سال گذشته بازنشستگـان نسـبـت بـه تـورم  ٤ کاھش حقوق  
که کمر این قشر را زیر بار مخارج زندگـی خـم کـرده، در  

 قـانـون  ١١١  و  ٩٦  قانون کـار و  ٤١ راستای اجرای مواد  
 افـزایـش  ١٣٩٣ تامین اجتماعی، حداقل انتظار ما در سـال  

حقوق برابر با نرخ اعالمی توسط بـانـک مـرکـزی یـعـنـی  
انـد کـه    ایـن بـازنشـسـتـگـان اعـالم کـرده .   درصد اسـت ٣٥ 

 سـال، در  ٤ افزایش حقوق آنان نسبت به تورم اعالمی ایـن  
 . درصد کسری داشته است ١٨ مجموع  
 

قدرت خرید بازنشستگان در سایه 
توجھی به نرخ تورم ھر سال کاھش   بی
 یابد می

رئیس ھیئت مدیره کانون بـازنشـسـتـگـان و مسـتـمـری  
سـازی    بگیران استان اصفھان از اجـرا نشـدن قـانـون ھـمـسـان 

حقوق بازنشستگـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی بـا بـازنشـسـتـگـان  
در   «فتح الله شاه زمـانـی ». کشوری و لشکری انتقاد کرد 

گفتگو با خبرنگار ایلنـا در اصـفـھـان بـا اشـاره بـه قـانـون  
 به تصویـب  ٨٧ سازی حقوق بازنشستگان که در سال    ھمسان 

رسید و بر اساس آن قرار شد حقوق کارمنـدان و کـارکـنـان  
لشکری، کشوری، دولتی و بازنشستگان تامین اجتـمـاعـی  

ـیـارد  ٢٥٠٠ با اینکه  : سازی شود، اظھار داشت   ھمسان  ـل  مـی
سازی به بـازنشـسـتـگـان اخـتـصـاص    تومان برای این ھمسان 

ـرونـده  .  یافته اما ھنوز چیزی به دست ما نرسیده اسـت    ٨ پ
دھـد کـه در ایـن مـدت در تـامـیـن    سال گذشته نشان می 

اند که ھر کدام از آنان پس از     مدیر عوض شده ٨ اجتماعی  
ھای مکرر، برای محقق کردن این ھمـسـان سـازی    پیگیری 

کار گروه تشکیل دادند ولی قبل از ننتیجه گیری شـخـص  
رئیس کـانـون بـازنشـسـتـگـان و  .  ھا شد   دیگری جایگزین آن 

ـتـگـو   مستمری بگیران اصفھان در بخش دیگری از این گـف
ھای ارائه شده به بـازنشـسـتـگـان    با انتقاد از مبلغ اندک بن 

ـیـزم  ٩٦ طبق ماده  :  افزود   قانون تامین اجتماعی کـه مـکـان
کند، مستمـری    افزایش مستمری بازنشستگان را تعیین می 

بایست ھر ساله ھمسان با افزایش تـورم رشـد    بازنستگان می 
ـیـش از   کند و این در حالی است که سال گـذشـتـه تـورم ب

ـم در حـالـی کـه افـزایـش     درصد را پشت سر گذاشته ٣٠  ای
ـیـب عـمـال  ٢٥ حقوق بازنشستگان   ـرت درصد بوده و بـه ایـن ت

وی کـوتـاھـی  . قدرت خرید بازنشستگان کاھش یافته است 
ـرار داد   ـقـاد ق مسئوالن در برابر جامعه کارگری را مورد انت

طبق قانون ھر کارگر مشغول به کـار بـایـد  : ".....  و افزود 
برابر دو ماه حقوق خود را از کـارفـرمـا بـه عـنـوان عـیـدی  

ھـا بـه    دریافت کند ولی متاسفانه این مبلغ برای بازنشسـتـه 
 .اندازه یک ماه حقوق است 

 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده
 

ماه حق بیمه ٢ماه حقوق و٣عدم پرداخت 
کارگران کارخانه بلبرینگ سازی 

 !نفر٢٤٠تبریزواخراج 
  ١٣٤٩ کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در سـال :  بھمن ١٨ 

ـنـگ در   ـری ـب ـل ـنـده ب ـیـد کـن تاسیس شد و به عنوان تنھا تول
این کارخانـه  .  است  IBCکشور و خاورمیانه با برند جھانی  

 توسط بانک صنعت و معدن بـه بـخـش  ٩١ اسفند ماه سال  
تعداد کـارکـنـان و  .  خصوصی به صورت مزایده واگذار شد 
ــن کـارخــانـه   ــود کــه  ٥٠٠ کـارگـران شـاغـل در ای ـر ب  نــف

وضـعـیـت  .   نفر رسیده اسـت ٢٦٠٠ نفرتعدادشان به  ٢٤٠ بااخراج 
کارخانه بلبرینگ سازی کامال بحرانی و آماده اعـتـصـاب  

 .است 

 کارگر معدن البرز شرقی بیش از دو ١٤٠٠
 اند ماه حقوق نگرفته

ـیـش از  :   استان سمنان    ١٤٠٠  مـاه حـقـوق  ٢ تعویـق ب
عالوه بر تعـویـق  .  کارگر شاغل در معادن زغال سنگ البرز 

 ماه  حقوق کارگران، با توجه بـه نـزدیـک شـدن  ٢ بیش از  
به پایان سال، عیدی، سنوات و پاداش پایان سـال کـارگـران  

ـرداخـت مـی  شـد امسـال بـه    نیز که ھر ساله در دی مـاه پ
 . تاخیر افتاده است 

 
 ٤نگھبانان مزارع کشت و صنعت کارون 

 اند ماه حقوق نگرفته
 کارگر نگھبان مزارع کشت و صنـعـت  ٤٠٠ نزدیک به  
ھای مھر، آبـان، آذر و دی حـقـوق دریـافـت    کارون در ماه 

اند و این رویه نگران کننده در بـھـمـن مـاه ھـم ادامـه    نکرده 
کارفرما برای انصراف نمایندگان کـارگـری  . . داشته باشد 

ـیـق    از پیگیری مطالبات کارگران، قراردادھای آن  ـل ھا را تـع
ـرداخـت    یا حقوق آن  ـریـن پ ـری از سـای ـیـشـت ـر ب ھا را با تـاخـی

ـیـشـیـن کـارگـران  .   کند   می  ـراردادھـای پ در حال حاضر، ق
ـنـدگـان   نگھبان به پایان رسیده اسـت و چـھـار تـن از نـمـای

ـیـق شـده  ـل   ٤٠٠ .   انـد   کارگران به مدت یک ماه از کار تع
ـراض بـه   کارگر نگھبان کشت و صـنـعـت کـارون در اعـت

 ماه تعویـق حـقـوق از  ٤ تعلیق یک ماھه نمایندگان شان و  
کـارگـران  .   انـد   امضای قراردادھای جدیـد خـودداری کـرده 

ـر حـیـوانـات یـا ھـر عـامـل   نگھبان از مزارع نیشکر در براب
ـرسـانـد، مـحـافـظـت   دیگـری کـه بـه ایـن مـزارع آسـیـب ب

 . کنند   می 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

 کارگرکاشی سازی ٤٠٠بیکاری
تعطیل شدن کارخانه کاشی سازی بـافـق بـه  :  بھمن ١٩ 

ـنـه بـاالی   محض ھدفمند سازی یارانه ھـا بـه خـاطـر ھـزی
 .کارگر ٤٠٠ سوخت وبیکاری 

 
 کارگر از منطقه پتروشیمی ایالم اخراج ٥٠

 شدند
از طرف مدیرعامل پتروشیمـی حـکـم اخـراج کـارگـران  

 . ابالغ شده 
 

تعویق حقوق و سرگردانی کارگران قند 
 کامیاب در کارخانه بی برق و گاز

ــق   ــعــوی ــا  ٤  ت ــران و ادامــه  ١١  ت ــوق کــارگ ــق  مــاه ح
ـبـود امـکـانـات  ١٥٠ بالتکلیفی    نفر از کارگران در نتیجه ن

در پی تجمع تـعـدادی از کـارگـران  .  تولید در این کارخانه 
ـراض بـه   کارخانه قند کامیاب خمینی شھر اصفھان در اعـت

 ماه حـقـوق، طـی  ١١  تا  ٤ تعطیلی کارخانه و عدم دریافت  
مـجـددا  )   یازدھم بھـمـن مـاه ( فراخوانی کارگران روز شنبه  

ـبـه کـارگـران در مـحـیـط  .  دعوت به کار شدند  از روز شن
شوند اما برق و گاز این کارخانه قـطـع    کار خود حاضر می 

ـرق و گـاز  .  است و مواد اولیه تولید برای کار وجود ندارد  ب
کارخانه به دلیل بدھی قطع شده و کارگران در ایـن ھـوای  
ـنـد  . سرد بدون ھیچ فعالیتی در محیط کار خـود سـرگـردان
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ـر مسـئـوالن اداری   به گفته این کارگر، کـارفـرمـا و سـای
ـنـد   کارخانه پاسخگوی مشکالت کارگران و کارخانه نیست

ـنـد بـه ھـمـیـن    و در کارخانه حضور فیزیکی پیدا نـمـی  کـن
ـنـی شـھـر در   جھت کارگران از مسئـوالن شـھـرسـتـان خـمـی

 .خواست پی گیری دارند 
 

تعدیل و مرخصی اجباری گسترده کارگران 
  پارس جنوبی١٨ و ١٧فازھای 

مـحـورسـازان،  (  شرکت ھای پیمانکاری نیروی انسانی  
ـروژه  ١٨  و  ١٧ در فـازھـای  ...)  تناوب، جھان پـارس و   پ

پارس جنوبی با این ادعا که شرکت مھندسی و ساخـتـمـان  
، مطالبات آنھا را پرداخت نـکـرده اسـت،  ) پیمان دھنده ( نفت  

شمار زیادی از کارگران را اخـراج کـرده یـا بـه مـرخصـی  
 . اند   اجباری فرستاده 

 
 درد ھای پنھان

 
 کودکان کار در کابوس

ـر، آن !  رضا کیانیان  ـر صـف ھـم در    کارکردن در ھوای زی
. خیابان، برای سینماگران بیشتر شبیه یـک کـابـوس اسـت 

ـفـوذ مـی  کـنـد و بـعـد از یـکـی، دو    چون سرما به مرور ن
ـرنـد، بـعـد بـی   وپا درد می   ھای دست   ساعت انگشت  حـس    گی

خورند و چـانـه    ھم می   وتق به   ھا تق   کم دندان   شوند، بعد کم   می 
در این مدت از بـس خـودمـان را  .  کند به لرزیدن   شروع می 

و ھی به سـاعـت نـگـاه  .  حال   جمع کردیم، خسته شدیم و بی 

حتـمـا  . کنیم که کی از این کابوس خالص خواھیم شد   می 
کـنـد و    دانید که در ھمچین مواقعی سـاعـت لـج مـی   می 

ـنـج .  کند   کند حرکت می  درجـه    حاال اگر سرما مثل پریروز پ
تر است و اگر کارمـان در    زیرصفر باشد، کابوس وحشتناک 

ـر سـرد مـی  ـیـشـت ـلـی ب شـود و کـابـوس    شب باشد، ھوا خـی
ـم مـی .  شود   تر می   دردناک  : گـفـت   دیروز یکی از ھـمـکـاران

راه    رفـتـه، سـر سـه   شـب بـه خـانـه مـی ٩ دیشب کـه حـدود  
ساله را دیده که فـال    تا بچه پنج، شش   فاطمی، سه   -ولیعصر 

ـبـاس !  فروشند   می  ھـای    چـنـدان گـرم و کـفـش   ھـای نـه   با ل
ــسـت از چــه ســاعــتـی سـر ســه .  مـعــمـولــی  ــوم نــی ـل راه    مــع

ـیـسـت کـابـوس سـرمـا تـا چـه حـد   گماردندشان و معلوم ن
کودکانی که قاعدتا در این ساعت  .  برایشان ھولناک شده 

و معلوم نیـسـت  .  شان خواب باشند و رویا ببینند   باید در خانه 
ھـمـکـارم گـفـت  .  کنند   آیند و جمعشان می   چه ساعتی می 

ـم، دسـت  ھـای    رفتم جلو و سـالم کـردم یـک فـال خـواسـت
تـوانسـت یـک    حس شده بودنـد کـه نـمـی   کودک آنقدر بی 

 .پاکت فال را از بقیه جدا کند 
 

 اخبار بین المللی
 

 معضل فقر وبی خانمانی -اروپا 
ـریـن   به گزارش یورو نیوز در اروپا، فرانسه یکـی از بـدت

ـر و بـی  ٢٠١٣  تـا  ٢٠٠١ شرایط را دارد و از سـال   ، فـق
ـر  ١٤١ .  سرپناھی پنجاه درصد افزایش یافته اسـت  ـف  ھـزار ن

ـر دارای   ـف ـیـون و ھشـتـصـد ھـزار ن ـل خیابان خواب و دو مـی
اما این افزایش تنھا شـامـل فـرانسـه  .  مسکن نامناسب اند 

شمار بی خانمان ھا طی سال ھای اخیر در سـراسـر  .  نیست 
بویژه در شھرھایی که از بـحـران  .  اروپا گسترش یافته است 

ـنـد   اقتصادی لطمه دیده اند و نیز در شھرھای بـزرگـی مـان
ـر و یـا  ٢٤ در اروپا،  .  لندن  ـق  درصـد جـمـعـیـت در خـطـر ف

ـرار دارنـد    ٢٧ از ایـن تـعـداد  .  محرومیت ھای اجتماعـی ق
  ٦٥  درصد افـراد بـاالی  ٢٠ درصد شامل کودکان، بیش از  

 درصد شامل کسـانـی اسـت کـه حـتـی شـغـلـی  ٩ سال و  
کسانی که از مسکن نامناسب رنج می برند، اغلـب  . دارند 

ـر   متعلق به گروه ھای اجتماعی کودکان، زنان و جـوانـان زی
ـر از  ٢٤ در یونان با نرخ بیکاری  .  سال اند ٣٥   درصد و متاث

بحران مالی و اقتصادی، تعداد بی خانمان ھا طی دو سـال  
افراد زیـادی را مـی  .  گذشته به شدت افزایش یافته است 

توان دید که با وجود تحصیالت عالی، شب را در خـیـابـان  
 .ھا سر می کنند 

 
اعتراض مردم علیه سیاست  -پرتغال 

 ریاضت کشیاقتصادی دولت
  ١٢ (  فـوریـه  ١ ھزاران نفر از شھروندان پرتغال روز شنبه  

ـرنـامـھـھـای  )  بھمن  در پایتخت این کشور در اعتـراض بـه ب
بـه گـزارش  .  سختگیرانه اقتصادی دولت تظـاھـرات کـردنـد 

ـرتـغـال   یورونیوز این راھپیمایی توسط کنفدراسیون کارگران پ
ـریـن اتـحـادیـھـھـای ایـن کشـور اسـت   که یکی از بـزرگـت

 .سازماندھی شده بود 
شرکتکنندگان در این تـظـاھـرات بـا در دسـت داشـتـن  
پالکاردھایی خواستار اقدام سریع دولت برای پایـان دادن بـه  

ـر اسـاس ایـن گـزارش دولـت  .  سیاستھای ریاضتی شدنـد  ب
ـنـھـھـای خـود اقـدام بـه افـزایـش   پرتغال برای کاھـش ھـزی
مالیات، کاھش حقوق کارکنـان و کـاھـش بـودجـه بـخـش  

خصـوصـیـسـازی طـرحـھـای  .  خدمات عمومی کـرده اسـت 
دولتی در پرتغال نیز از جـمـلـه اقـدامـھـایـی اسـت کـه بـا  

 .اعتراض شدید شھروندان روبه رو شده است 
 

گسترش فساد مالی در اتحادیه  -اروپا 
 اروپا

تازه ترین گزارش تھیه شده از سـوی کـمـیـسـیـون اروپـا  
 .حاکیاز گسترش فساد دراین اتحادیه دارد 

سیسیلیا مالمستورم، کمـیـسـر امـور داخـلـی اروپـا روز  
ـتـاد و  : "  فوریه در مقر این کمیـسـیـون گـفـت ٣ دوشنبه   ھـف

ـنـد کـه فسـاد در   شش درصد اروپایی ھا فـکـر مـی کـن
بیش از نیـمـی از اروپـایـی  . کشورشان گسترش یافته است 

ھا فکر می کنند که میزان فساد در کشورشان طـی سـه  
 ."سال گذشته افزایش یافته است 

از ھر دوازده اروپایی یک نفر تجربه داشـتـه  : "وی افزود 
ـر بـوده اسـت و از ھـر ده   یا شاھد فساد در دوازده ماه اخـی
ـرای   شرکت اروپایی، چـھـار شـرکـت فسـاد را مـانـعـی ب

 ."تجارت در اتحادیه اروپا می دانند 
ـیـارد  ١٢٠ بر اساس این گزارش، پدیده فساد، ساالنه    میل

ـیـا،  .  یورو برای اقتصاد اروپا ھزینه در بر دارد  ـتـال از یونان، ای
لیتوانی، اسپانیا و جمھوری چک نیز به عـنـوان اعضـایـی  
ـریـن مـیـزان فسـاد   در اتحادیه اروپا یاد شده است که بیـشـت

 .مالی را دارا ھستند 
 

 ساعته کارکنان ٤٨اعتصاب  -انگلستان 
 متروی لندن
ـروی  )   بھمـن ١٥ ( فوریه  ٤ روز سه شنبه   کـارکـنـان مـت

  ٤٨ لندن در اعتراض به اخراج سازیھا دسـت بـه اعـتـصـاب  
ـقـل عـمـومـی در  .  ساعته زدند  دو سـنـدیـکـای حـمـل و ن

ـیـط و حـذف   ـل اعتراض به بسته شدن بـاجـه ھـای فـروش ب
صدھا فرصت شغلی در چارچوب طرحی که مدرن سـازی  

ـرگـزاری ایـن   متروی لنـدن نـامـیـده مـی شـود، خـواھـان ب
ـنـدن مـی گـویـد .  اعتصاب شدند  : یک شھرونـد سـاکـن ل

راستش را بخواھید خیلی دردآور است ولی خوب آنـھـا ھـم  " 
متروی لندن که بـا  ."  باید برای گرفتن حقشان مبارزه کنند 

ـروی   ـریـن مـت حدود یکصد و پنجاه سال قدمـت، قـدیـمـی ت
ـر را   ـف جھان محسوب می شود، روزانه بیش از سه میلیون ن

ـیـا، ایـن  . جابجا می کند  ـتـان دیوید کامرون، نخست وزیر بری
ھفته آینده نیز قرار اسـت  .  خوانده است "  شرم آور " اعتصاب را  

 .اعتصاب دو روزه دیگری در متروی لندن صورت گیرد 
 

اعتراض صدھا کارگر  -بوسنی و ھرزگوین 
 برای دریافت غرامت

  ٥ صدھا کـارگـر  )   بھمن ١٦ (  فوریه  ٥ روز چھار شنبه  
ـراض بـه   شرکت ورشکسته که بیکار شـده بـودنـد، در اعـت

دست بـه  "  توزله " اخراج و با خواست دریافت غرامت در شھر  
کارگران خشمگین تالش کـردنـد تـا مـرکـز  .  اعتراض زدند 

فرمانداری این شھر را به تصرف در آورند که بـه مـقـاومـت  
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ـرضـیـن  .  پلیس روبرو شدند  در اثر درگیری بین پلیس و مـعـت
یـکـیـاز گـاراگـرن  .   نفر روانه بیمارستان شـدنـد ١٠ دست کم  

ـم و  : " معترض میگوید  ـنـدی ـب ما راه خروج فرمانداری را مـی
آنـھـا یـا  .  اجازه نمیدھیم که مسئولین از اینجا خـارج شـونـد 

ـنـد یـا اسـتـعـفـا بـدھـنـد  ." باید به مسولیت شان عـمـل کـن
ـم کـه شـرکـتـھـا  : " یکیدیگر میگویـد  ـی ـیـسـت مـا مـقـصـر ن
 ."ورشکسته میشوند 

سال زندان، مجازات اھا نت به ٧ -بحرین 
 پادشاه

ـر   پادشاه بحرین قانونی را تصویب کرده است که بـالـغ ب
ـر   ـنـار  ١٠ ھفت سال زندان و جریمـه ای بـالـغ ب ( ھـزار دی

برای ھر کسی که علنا به او توھیـن کـنـد،  )  دالر ٢٦٥٠٠ 
آسوشیتدپرس در گزارشی از منـامـه مـی  . برقرار می سازد 

ـر حسـاسـیـت دولـت بـحـریـن و دیـگـر   گوید اقدام پادشاه  ب
کشورھای عرب حاشیه خلیج فارس به انتقاد از مـقـامـات  
ـتـی   ـراز نـارضـای ارشد و اعضای خانواده ھای حاکم و نیز اب

دادگاه ھا در کویت و قـطـر در  .  سیاسی تاکید می گذارد 
ـبـعـه را بـه جـرم اھـانـت بـه   سال ھای گذشـتـه چـنـدیـن ت

قانـون جـدیـد مـی گـویـد  .   حکامشان به زندان انداخته اند 
ھر کسی که علنا به پادشاه بحـریـن،  " مجازات ھا در مورد  

اعـمـال مـی  "  پرچم، یا مظاھر ملی آن اھانـت کـرده بـاشـد 

بحرین متحد و پایگاه ناوگان پنجم دریایـی آمـریـکـا  .   شود 
است  و در سه سال گذشته بر سر وضعیت حـقـوق بشـر در  

 .  کشور با انتقادھای فزاینده روبرو بوده است 
 

سازمان ملل خواستار افشای کامل 
 سوءاستفادھھای جنسی کلیسا شد

کارشناسان حقـوق کـودک سـازمـان مـلـل مـتـحـد از  
ـفـاده جـنـسـی از   واتیکان خواستھاند ھـمـه مـوارد سـوءاسـت
کودکان در کلیسای کاتولیک را علنی کند تا کسـانـی  
.  که مرتکب این جنایات شدھاند، به دادگاه معرفی شـونـد 

به گزارش کمیسیون حقوق کودکان سازمـان مـلـل مـتـحـد  
این درخـواسـت در ژنـو  )  بھمن ١٦ ( فوریه،  ٥ روز چھارشنبه  
ـیـن  .  ارائه شده است  کـارشـنـاسـان حـقـوق کـودک ھـمـچـن

ـیـز جـلـوی   ـنـده ن خواستھاند که مقرراتی وضع شود تا در آی
سوءاستفاده نھادھای کلیسای کاتولیک در سـراسـر جـھـان  

کارشنـاسـان حـقـوق کـودک سـازمـان مـلـل  .  گرفته شود 
متحد ژانویه گذشته کلیسای کاتولیک را متـھـم کـردنـد  
ـفـاده جـنـسـی از   که جزئیـات مـربـوط بـه مـوارد سـوءاسـت

ـیـسـا در مـقـابـل  .  کودکان را پنھان میکنند  نمایندگان کـل
ـیـه ایـن مـوارد   تاکید کردھاند که واتیکان با ھمه توان عـل

کمیسیون حـقـوق کـودکـان سـازمـان مـلـل  .  مبارزه میکند 
ـیـش از ایـن افـراد   ـیـک پ گفته است که کلیسای کـاتـول
شناخته شدھای را کـه مـرتـکـب آزار جـنـسـی کـودکـان  
شدھاند، به نقاط دیگری فرستاده است و آنھا ھـمـچـنـان بـا  

کمیسیـون حـقـوق کـودکـان سـازمـان  .  کودکان در تماساند 
ایـن  .  ملل ناظر بر اجرای کنوانسیون حـقـوق کـودک اسـت 

کمیسیون میگوید که کشیشان و کارکنان کلیسا از دھھـا  
ھزار کودک در سراسر جھان سوءاستفاده کـردھـانـد و ایـن  

ـنـدگـان  .  مایه نگرانی شدید است  واتیکان از جمله امضا کن
کنوانسیون حقوق کودک است و ماه گذشته مـجـبـور شـد  

 کارشناس حقوق کودک در ژنـو پـاسـخـگـو  ١٨ در مقابل  
فرستادگان واتیکان اذعـان کـردنـد کـه مـواردی از  .  باشد 

 .سوءاستفاده جنسی شدید وجود داشته است 
 
 

 

 


