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در چـنـد  :   كارگر كمونیسـت 
ـادی حـول   ھفته اخیر بحـثـھـای زی
ــران و   وضـعــیـت اقــتـصــادی در ای
مسائل مربوط به آن مـطـرح شـده  

ــت  .  اســت  ــن مــدت دول ــمــی در ھ
ــودجـه سـال   ــی ب ــه  ٩٣ روحـان  را ب

مجـلـس بـرده و آنـرا بـه تصـویـب  
ـــده اســـت  ـان ـا  .  رســ ـــھــ ـث ـــحــ ـــن ب ای

موضوعات مختلفی از چشم انـداز  
ـادی و   ـــصــ ـت ــ ـــود وضـــع اق ـب ــ ـــھ ب
ـا مسـالـه   استنتاجات سیاسی آن ت
دسـتـمـزد و رابـطــه آن بــا تـورم و  
ـارانـه ھـا و   بیكاری و تا مسالـه ی
ــال آنــرا   ــاال و امــث ــد ك ــع ســب ــوزی ت

بنـظـر شـمـا ھـدف و  .  دربرمیگیرد 
جھتگیری اصلی سران جـمـھـوری  

ـای   اســـالمـــی و ایـــدئـــولـــوگـــھــ
طرفدارشان از این بحثھا چیسـت و  
ــزد   ــم ــت ــه افــزایــش دس ــال ــرای مس ب
ـزی در دسـتـور   كارگران چـه چـی

 دارند؟  
بحثھای مذكور  : فاتح بھرامی 

ــگـــویــان و   ـن ــخــ ــط س ـــوس ــه ت ك
جمھوری اسـالمـی و  "  كارشناسان " 

ـتـه    طرفداران این رژیم صورت گـرف
و فعال ادامه دارد در نـھـایـت قـرار  
ـنـد كـه   است به این امر خـدمـت ك
جـامـعـه را بـرای یـك دور جـدیـد  
ـتـصـادی افسـار   چپاول و تھاجـم اق
گسیخته به معیشت مردم كـارگـر  

ـار اول  . و زحمتكش آماده كند  این ب
نیست كه بر سر مسائل اقتـصـادی  

ـیـشـان دارنـد   و اختالف نظرات درون
شلوغ میكنند و فضـا مـیـسـازنـد،  
اما ھیاھوی اخـیـر بـر مـتـن یـك  
ـاوت صــورت   ـف شـرایـط كـامـال مـت
میگیرد كه سـرنـوشـت جـمـھـوری  

این شـرایـط  . اسالمی را رقم میزند 
متفاوت ھمان وضعیتـی اسـت كـه  

ـتـصـاد  .  روحانی را به جـلـو رانـد  اق
. جمھوری اسالمی ورشكسته است 

ـیـت ایـن   قبل از تـحـریـمـھـا وضـع
اقتصاد داغان و بحرانی بـود و در  
اثر تحریمھا وخیمتر شد و آنرابه بـن  

عقب نشینی رژیم در  .  بست رساند 
مقابل غرب جدا از اینكه یك وقـت  
ــروژه   ـال كـردن پ ــرای دنــب ــدن ب خـری

ـر  :  گلشن حیدری     بـا نـزدیـکـت
ــن   ـی ـی شـدن  آخـر سـال، بـحـث تـع
ـرای سـال آتـی   حداقل دسـتـمـزد ب
ــحــت داغ درون   ــه ب کــارگــران ب
ـبـدیـل   حکومت و کارفرمـایـان  ت

اگر میشود مختصـری  .  شده است 
ــیــد کــه بــحــث ھــا   ــیــح دھ ــوض ت

 چیست؟  
بحث داغ اسـت  :  شھال دانشفر 

برای اینکه حکومت اسـالمـی و  
کارفرمایان در مخمصه ای جدی  

ـیـداد  . قرار دارند  ـر و گـرانـی ب فـق
ـر سـر  .  میکند  جنـبـش و جـوش ب

خواست افزایش دستمزد ھا، از ھـر  
خواست افـزایـش  .  سال بیشتر است 

دستـمـزدھـا یـک خـواسـت مـھـم  
ـران   کارگران و ھـمـه حـقـوق بـگـی
جامعه است، و در چنین شرایطـی  
حکومت و کارفرمایان آنچنان زیر  
ــه   ـرار گـرفـتـه انـد کـه ب فشـار ق

ـتـاده انـد  اجـازه  .  ھذیان گـویـی اف
بدھید بـه گـوشـه ھـایـی از ایـن  

بـطـور مـثـال  .  بحث ھا اشاره کنـم 
حسن ھفده تن معاون روابـط کـار  
ــول    ــه ق ــوری اســالمــی، ب ــھ ــم ج

 افزایش دستمزد و اتحاد عمل کارگری 
 گفتگو با فاتح بھرامی 

 در تدارک تھاجمی دیگر
  به دستمزد کارگران

 گفتگوی کانال جدید با شھال دانشفر  

  سردبیر نشریه گزارشی از بـازار  
خــریــد و فــروش كــودكــان كــاردر  
ــھــران را از   ــه دروازه غــار ت مـحــل
ـرای   یکی از سایتھا حکومـتـی ب
ھییت تحریریه نشریه فرستـاد کـه  

ـقـا  : " در توضیح آن نوشته بـود   رف
ــکــان دھــنــده   ــمــاال گــزارش ت احــت
فروش کـودکـان کـار را خـوانـده  

من ھیچ نکته ایی ندارم که  .  اید 
مــن  ."  بـه گــزارش اضــافـه کـنــم 

ـتـی   گزارش را نخوانده بودم اما وق
ــدم مــتـوجــه شــدم کــه چــرا   خـوان

سردبیر نشریه اینچنین اظھار نـظـر  
گـزارش از یـکـی از  .  کرده است 

محالت قدیمی تـھـران اسـت کـه  
روزگاری یکی از دروازھای شھر  
بود اما اکـنـون در مـرکـز شـھـر  

ساکنین اش  .  تھران گم شده است 
فراموش شدگانی ھستند کـه بـا  
غرق شدن در مواد مـخـدر سـعـی  
میکننـد فـرامـوشـی خـود را بـه  

دروازه غـار،  .  فراموشی بسـپـارنـد 
دروازه ای به سوی غارھولنـاکـی  
است که در عمق آن ھیچ نشانـی  

بجز از تباه شدن انسانـھـا بـه جـرم  
بدنیا آمدن در این محل که ارثـی  
اسـت از حـکـومـت شـاه اسـت و  
حکومت اسالمی  فاجعه انسانـی  
. را  در آن به نھایت رسـانـده اسـت 

بین بدنیا آمدن و تباھـی زنـدگـی  
در این محله ھـیـچ فـاصـلـه ای  

 .نیست 
در این گزارش تـکـان دھـنـده  

این گزارش شـروعـی  : " میخوانیم 
اینجا بـا بـچـه تـجـارت  ....  ندارد 
ــد، مــواد مــی   مــی  ــن ــد،    كــن كشــن

كنند و دست آخـر ھـم    زندگی می 
ـتـظـارشـان    سرنوشت تلخ  تـری در ان

. افـتـد   است، اینجا ھر اتفاقی مـی 
بـه  . مردی به نام خسرو وجود دارد 

 محله سیه روزی
 یاشار سھندی 

 ھویت تراشی قومی و آزادی بیان
 محمدرضا پویا 

جانباختن کارگران در محیط         
 کار، یك جنگ اعالم نشده

 شھال دانشفر 
 ! استیصال یا تعرض! دامنه فقر

 نسان نودینیان 
 اخبار کارگری

 داوود رفاھی  -نسان نودینیان 
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 ١٤٦ اطالعیه شماره  
 

آخرین اخبار از شاھرخ 
زمانی، رسول بداغی، 

رضا شھابی، بھنام 
ابراھیم زاده چھار چھره 
شناخته شده کارگری در 

     زندان
شاھرخ زمانی و رسول 

بدغی از سلول انفرادی 
   منتقل شدند١٢به بند 

ـتـشـر شـده روز   بنا بر اخبار مـن
 بھمن که مامـوران رژیـم  ٢٦ شنبه  

اسالمی در زندان گوھردشت اقـدام  
به تخلیه کتاب خانه زندان و نصب  
ــل بــه آن   ــف درب جــدیــد و زدن ق

ــد  ــن حــرکــت  .  کـردن ــل ای ــاب در مــق
سرکوبگرانه رژیم، زندانیان سیاسـی  

در  .  دربند دست به اعـتـراض زدنـد 
ـان    ـان ـب تقابل با این اعتراضات نـگـھ
جنایتکار زندان به دستـور مـردانـی  
ــر از   ــف ــه زور دو ن ــدان ب ــس زن ـئ رئ
زندانیان سیاسی به اسـامـی رسـول  
ـتـرض و عضـو   ـلـم مـع بداغی مـع
ھیات مدیره کانون صنفی معلمـان  
و شاھرخ زمانی از چـھـره  ھـای  
محبوب و شناخته شـده کـارگـری  
ـتـه   ـی ـز و عضـو کـم ـبـری در شھر ت
پیگیری برای ایجاد تشکـل ھـای  
کارگری را به زور و کشان کشان  

ـال دادنـد  در  .   به سلول انفرادی انتق
ـیـشـرمـانـه   اعتراض به این حرکت ب
سرکوبگران رژیم، شاھرخ زمانی و  
رسول بداغی اعالم اعتـصـاب غـذا  

این اقدام سرکوبگران رژیـم  .  کردند 
ـان   ـی ـا اعـتـراض زنـدان ـیـن ب ھمـچـن
ـلـه   سیاسی دیگر روبرو شد و از جم
ــی،   ــی، خـالـد حـردان ـاصـح یـوسـف ن
ــد مــاســوری، مــحــمــدعــلــی   ســعــی
منصوری، صالح کھنـدل، مـحـمـد  

ـیـدرضـا    بنازاده  ـزی و حـم امـیـر خـی
برھانی دست به اعتصاب غـذا زده  
ـازگـردانـدن   ـا ب و اعالم کردند که ت
شاھرخ زمانی و رسول بـداغـی بـه  
سالن، به اعتراضشان ادامه خواھند  

زیر فشار این اعتـراضـات روز  .  داد 
 اسفند شاھـرخ زمـانـی  ١ پنجشنبه  

ـال  ١٢ و رسول بداغی به بند   ـق ـت  ان
 .یافتند 
 
 

رضا شھابی نیاز به عمل 
 جراحی فوری دارد

 
ـتـه دفـاع از   ـی بنا بر خـبـر کـم

 بـھـمـن  ٢٦ رضا شھابی روز شنبه  
 رضـا شـھـابـی عضـو  ١٣٩٢ ماه  

ھیات مدیره سندیـکـای واحـد  و  
چھره شناخته شـده کـاری جـھـت  
ـنـی   ـی معاینه به بیمارستان امام خـم

ـالـج  .  تھران منتقل شد  پزشک مـع
رضا پس از معاینه و رؤیت آخـریـن  

آی و شنیدن شـرح حـال وی  . آر . ام 
گفته است که رضا باید فـورا بـه  
بیمارستان منتقل و کمر وی مورد  

رضـا  .  عمـل جـراحـی قـرار گـیـرد 
ـنـھـا در صـورت داشـتـن   شھابی ت
ــری   ھـمـراه در طـول دوره ی بسـت
ـا انـجـام عـمـل جـراحــی   بـودنـش ب

ــت  ــرده اس ــت ك ــوافــق ــن در  .  م ای
ـزشـکـال   حالیست که بنا بر تاکید پ
عمل جراحی تنھا اولین قـدم اسـت  
وبعد از عمل رضا بایـد از شـرایـط  
استراحت در منزل ، آسایش روحـی  
و قرار داشتن تحت فیـریـوتـراپـی و  
ـاشـد  . درمانھای الزم قرار داشـتـه ب

ــت   ــی اســت کــه وضــعــی ــن ــت گــف
جسمانی رضا شھابی بخاطر فشـار  
شکنجه ھا و فشار رژیم اسـالمـی  
به چنین وخـامـتـی کشـیـده شـده  

 . است 
 

برخورد توھین آمیز 
مامورین زندان  با بھنام 

 زاده  ابراھیم
 

ـام  ٢٩ روز سه شنبه   ـن  بھمن بـھ
ـاخـتـه    ابراھیم )  اسعد (  زاده چھره شـن

شده و محبوب کارگری و عضـو  
ـیـگـیـری بـرای ایـجــاد   ـتـه پ ـی کـم

ـیـت دفـاع از    تشکل  ھـای و جـمـع
کودکان کار و خیابان که  جـھـت  
گرفتن ام آر آی از گردن خـود بـه  

منتقـل  "  شھدای تجریش "بیمارستان  
ـازگشـت تـوسـط   شده بود، ھنگام ب
ـتـکـار جـمـھـوری   ـای ـن ـان ج ـان ـب نگھ

شـرمـانـه    اسالمی مورد بازرسی بی 
قرار گرفت و برای اینکـار وی را  

در مقابل ایـن  .  کامال برھنه کردند 
ـام   ـن عمل شنیع جانیان اسالمـی بـھ
ـان بـه   به اعتراض برخاست، امـا آن
زور متوسل شـده و وی را مـورد  
توھین و اذیـت و آزار خـود قـرار  

ـتـشـر شـده  . دادند  ـار مـن بنا بر اخـب
ھنگامی که بھنام در مورد عـلـت  
ـان سـئـوال   ـان ـب این برخـورد از نـگـھ
نمود،  به وی گفته شـد کـه ایـن  

ـادی »عمل بـدسـتـور   ـب ـیـس   «ق رئ
 . حفاظت زندان اوین صورت گرفته است 

زاده ھم اکـنـون در    بھنام ابراھیم 
ـبـرد ٣٥٠ بند   ـی او در  .   اوین بسر م

ــخ   ــرداد  ٢٢ تــاری ــوســط  ٨٩  خ  ت
ماموران امنیتی دستگیر شد و در  
دادگاه انقالب جمـھـوری اسـالمـی  

 سـال زنـدان مـحـکـوم  ٢٠ ابتدا به  
گردید و بعد این حکـم در دادگـاه  

ـیـل  ٥ تجدید نظر رژیم به   ـل ـق  سال ت
بنا بر خبر ھا در ادامـه ایـن  . یافت 

ـاره  ١ فشار ھا روز   ـز دوب ـی  اسفنـد ن
ـنـد   مامورین سرکوبگر رژیـم بـه ب

ــه بــردنــد و بــه  ٣٥٠  ــل  اویــن حــم
ـنـد  ـت در  .  بازرسی تمام اطاقھا پرداخ

برابر حمله نیروھای گارد اویـن بـه  
ــراض   ــان بـه اعـت ـی ــدان ایـن بــنـد، زن
ــر   بــرخــاســتــه و شــعــار مــرگ ب
دیکتاتور سر دادند و سـرکـوبـگـران  

 .را ھو کردند 
 

ــن اســت کــه در   ــیــت ای واقــع
ــراضــات   ــر اعــت ــھــای اخــی مــاھ
ــی   ــســوس ــح ــور م ــط کــارگــری ب
گسترش یافته و دھھا ھزار نفـر از  
ـزرگ صـنـعـتـی   کارگران مراکز ب

دولـت  .  دست به اعتصـاب زده انـد 
روحانی که علیرغم گسترش قابـل  
مالحظه اعدام ھا قادر به مرعـوب  
ــرای   کــردن مــردم نشــده اســت، ب
ـیـشـتـر   جلـوگـیـری از گسـتـرش ب
ـات کـارگـری و فضـای   اعتـصـاب
اعتراض در جـامـعـه دسـتـگـیـری  
فعالین اعتصابات و فشار بر روی  
ـبـران کـارگـری  را   فعالیـن و رھ

بخش دیـگـری  . گسترش داده است 
ـایـد  .  از این فشارھا در زندانھاست  ب

ـابـل ایـن تـعـرضـات   ـق وسیعا در م
 .ایستاد 
 

شاھرخ زمانی، رسول بـداغـی،  
بھنام ابراھیم زاده، رضا شـھـابـی و  
ـان   ـی ھمه کارگران زنـدانـی و زنـدان
ـایـد فـورا از زنـدان آزاد   سیاسی ب

 . شوند 
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 3 ٣٠١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ھسته ای در یـك شـرایـط دیـگـر  
ـار   است، اما در عین حال یـك اجـب
برای عقب انداختن عواقب این بـن  

جـامـعـه در  .  بست اقتصادی اسـت 
حال انفجار است و غیر قابل تحمـل  
شدن فقر و فـالكـت و گـرانـی و  
بیكاری روز افـزون مـردم بـه یـك  
تھدید جدی برای رژیم تبدیل شـده  

ـنـرو سـران رژیـم خـوب  .  است  از ای
میدانند كه بـرای عـقـب انـداخـتـن  
ـا تـوده   رویاروئی نھائی حكومـت ب
ـتـكـش صـرفـا   مردم كارگر و زحـم
سركوب كافی نیست و به ترفند و  

پـروژه  .  اقدام دیگری ھم نیاز دارنـد 
ـقـش   روحانی برای ھمین اسـت و ن
آن مشابه خاتمی است اما در یـك  
ـا اھـداف و   ـاوت و ب ـف شـرایـط مـت
. دستور كار متناسب با این شرایـط 

با آمدن روحانی تصـویـری كـه از  
جانب جمھوری اسالمی و بـدرجـه  
ای نیز توسط غرب داده مـیـشـود  
ـقـط   اینست كه دولت روحانی نـه ف
ـیـن   برای لغو تحریمھا بلكه ھمـچـن
ـفـس   ـتـصـاد از ن برای بازسـازی اق
افتاده رژیم تالش میكند و در ایـن  
متن برای جلب سـرمـایـه گـذاری  
خارجی و بازگرداندن سرمایه ھـای  
ـنـه را   ـی خارج شده كار میكند و زم

رژیم میخواھد مـردم  .  مھیا میكند 
باز ھم تحمل كنند و منتظر باشـنـد  

ـار یـك آخـونـد   مـدبـر و  " چون اینب
ـیـد حـل  "  معتدل  ـل ظھور كرده كه ك

مشكل تحریم و بیكاری و گـرانـی  
ــه او   ــد ب ــای را در دســت دارد و ب

 ! داد " فرصت "
ـاقضــات و   ــكـه تــن جـدا از ایــن
ــای جــمــھــوری   ــھ ــال ــی خــواب و خ
اسالمی در كل ماجرای اتـمـی و  
مذاكرات حول آن به كجا میكشد و  
ـتـھـای   ـفـع ـن نزاعھـای درونـی و م
ـاحـھـا چـقـدر قـدرت   ـاوت جـن ـف مت
مانور به رژیم میدھد اما سیاستھـا  
ـاول ثـروت   و اقداماتشان بـرای چـپ
جامعه و تحمیل فقر و بیـحـقـوقـی  
بیشتر به مـردم سـرراسـت اسـت و  
انجام آنھا را در دسـتـور گـذاشـتـه  

ھیاھوئی كه در چـھـارچـوب  .  اند 
ـتـشـان   ـی بحث اقتصادی بپا شده اھم
ــا   ــســت كــه گــوی ــن نــی ــخــاطــر ای ب
معضالت اقتصاد ورشكستـه رژیـم  
را برطرف میكند، بلكه یك بـخـش  
ـاحـھـا بـر   بحثھا مربوط به جدال جن
ـاوت اسـت و   ـف سر منفعتھـای مـت
بخش دیگر ھم اساسا بـرای شـیـره  

ـزعـم خـودشـان   مالیدن سر مردم و ب
قابل تحمل كردن این شرایـط بـرای  

ـنـوان  .  مزدبگیران جامـعـه اسـت  بـع
مثال یكی از نكاتی كه دائـمـا در  
كنار مباحـث مـربـوط بـه تـورم و  
ـتـصـادی   ـاسـتـھـای اق دزدیھا و سی
مطرح میشود بحث دولت احـمـدی  
ـنـھـا   ـنـوان ت نژاد است كه از او بـع
ـتـصـادی   مقصر ھمه معـضـالت اق
ــول خــودشــان   ــق ــشــود و ب ــی ــاد م ی
. سرزمین سوخته تحویل داده اسـت 

ـنـسـت   خاصیت این بحثھا اساسـا ای
كه بگویند احمدی نژاد زد و بـرد  
و برباد داد و چیزی نمانده است و  
لذا ما معذوریم و دسـتـمـان خـالـی  
ـایـد مـردم مـحـتـرم   است و فعـال ب
سالھا تحمل كنند تا جبران مافـات  

این كالھبرداری البته شگرد  !  بشود 
ھمه دولتھاست و ھر كدام كـه سـر  
ــی را مســئــول   ــل ــایــنــد قــب ــی كــار ب
ـا   ـنـد ت معضالت مـعـرفـی مـیـكـن
انتظار توده مـردم از دولـت جـدیـد  
ـاشـد  ـب . چیزی جز صبر و تحـمـل ن

ـاحـھـای   روشن است كـه ھـمـه جـن
جمھوری اسـالمـی در دزدیـھـا و  
ـاول ثـروت جـامـعـه   اختالسھا و چپ
دخیلنـد و كسـی ھـم زیـر ضـرب  

معلوم نیست پول دزدیھا و  .  نمیرود 
اختالسھای دوره احمدی نـژاد كـه  
اسامی برخی افشا ھـم شـده چـرا  
ـا   از دزدان پس گرفته نمیشـود و ب
آن مثال حقوق معوقه كـارگـران را  

ھمیشه دولت جـدیـد  .  پرداخت كنند 
ای اسـت  "  سرزمین سوخـتـه " وارث  

كه دولت قبلی بجا گذاشته و لـذا  
ـیـرسـد كـه   ھیچوقت نوبت مردم نـم
كسی حق پایمال شده آنـھـا را پـس  

جھت و ھـدف ایـن بـحـثـھـا  .  بدھد 
بطور خـالـصـه تـالش بـرای رفـع  
ـادن مـردم   مسئولیت دولت و فرسـت
دنبال نخود سیاه و پیام به سفت تـر  

 . كردن كمربندھا است 
ـزایـش   موضـوع دسـتـمـزد و اف
ـز بـخـشـی از   ـی حداقل دسـتـمـزد ن
ھیاھوی مذكور است كه بر سر آن  

افزایش دستمزد  " بحث ضدكارگری  
ـقـش  "  باعث افزایش تورم مـیـشـود  ن

ـیـه  .  بستـه اسـت  فضـا سـازی عـل
ـقـدر شـور   افزایش حداقل دستمزد آن
است كه بخشی از خـود رژیـم در  
تشكلھای دولتی و ضـدكـارگـری  

ـابـل   ـق شوراھای اسالمی نیز در م
ـــد  ـــه  .  آن بصـــدا درآمـــده ان ـت ــ ـب ــ ال

نمایندگان شوراھای اسـالمـی ھـر  
سال در این فصل برای سوار شـدن  
بر مـوج اعـتـراضـات كـارگـری و  
ـنـسـت كـه از   كنترل آنھا كارشان ای
فقر و بدبختی كـارگـران و تـوجـه  
ـانـون كـار   دادن به مـواد كـذائـی ق
ـبـی   ـنـد و عـوامـفـری رژیم حرف بزن
كنند تا ھنگام تصمیم گـیـری در  
كنار نمایندگان دولت و كارفرمـاھـا  

-١٥ در شورایعالی كار روی ھمان  
 درصد افزایش كـذائـی تـوافـق  ٢٠ 
ـان  .  كنند  حسن روحانی كه در جـری

ـزایـش   ـاتـی قـول اف تبلیغات انتـخـاب
ـا تـورم را داده   دستمزد متناسـب ب
بود اكنون دولت او افزایش دستمـزد  

 درصد اعالم كـرده  ١٨ كارمندان را  
است كه نصف نرخ تـورمـی اسـت  
كه خودشان برای پایان سال جـاری  

واضح است كه ایـن  .  اعالم كرده اند 
 درصدی بـرای  ١٨ افزایش دستمزد  

كارمندان، كه با بھانه جـلـوگـیـری  
از افزایش تـورم و كسـری بـودجـه  
ــراغ   ــه اســت، چ صــورت گــرفــت
ـار بـرای   راھنمای شورای عالی ك
ـز   ـی تعیین حداقل دستمزد كارگران ن
ـــت حـــركـــت   ــت و اگـــر دول ھس
ـابـل   ـق ـنـدی در م اعتراضی قدرتـم
خود نبیند حداكثر در ھمیـن حـدود  

ــن  ٩٣ حـداقـل دسـتـمـزد   ـی ـی  را تـع
 .  خواھند كرد 

بحث رابطه افزایش دستـمـزد و  
تورم توسط ایـن رژیـم صـرفـا یـك  
ـانـه   كالھبرداری آشـكـار و یـك بـھ
ـال   ـب برای بیوظیفه كردن دولت در ق
ــن   ــی اسـت كــه ای ــر و فـالكــت ـق ف
حـكـومـت بـه تـوده مـردم كـاركـن  
جامعه تحمیل كرده است كه حـتـی  

 قانون كار كذائـی  ٤١ در مقابل بند  
كال این بحث رابـطـه  . خودشان است 

تورم و افزایش دستمزد یـك تـالش  
برای منحرف كردن اسـاس مسـالـه  

ـتـه  .  و معضل كارگـران اسـت  بـگـف
ـیـون  ٢ خودشان خط فقر   ـل  و نیم می

ـقـر واقـعـی   تومان است، كه خط ف
ــر اسـت، و حــداقــل   ــار بــیـشــت بسـی
ـقـر   دستمزد برای اینكه بـه خـط ف
مذكور برسد باید بیش از پنج بـرابـر  

ـنـد )   درصد ٥٠٠ (  ـیـدا ك ! افزایش پ
ـیـت از طـرفـی   در مقابل این واقـع

لزوم افزایش دستمـزد را زیـر سـوال  
میبرند و از سوی دیـگـر مـردم را  
ـادن   سرگرم این اراجیف و بـه ایسـت
در صف سبد كـاال و مشـغـول بـه  
ـتـن دسـتـمـزد   جان كندن برای گـرف
ـاولشـان را   معوقه كـرده انـد و چـپ

طبقه سرمایه دار و  .  ادامه میدھند 
ـیـف   دولت جنایتكار آن بـرای تـخـف
ـتـصـادی خـود   بحران و بن بست اق
ـیـشـت   دارند یك تھاجم جدید به مـع
كـارگـران و ھـمــه مـزدبـگـیـران را  

ـنـد  ـن ـی ـابـل ایـن  .  تدارك میب ـق در م
ــدن آن   ــب ران ــرای عــق تـھــاجــم و ب
كـارگـران ھـیـچ راھـی جـز بـكــار  
گرفتن قدرت اتحاد طبقاتـی خـود  

 .ندارند 
 

در یـکـسـال  :  كارگر كمونیست 
ـز   ـی اخیر در میان فعالین كارگری ن
ــارزه بــرای   ــگــی مــب حــول چــگــون
افزایش دستمزد بحثھای متـعـددی  
. در حال رفـت و آمـد بـوده اسـت 

ـیـن کـارگـری   ـال بخشھایی از فـع
معتقدند که با یک اتحـاد عـمـل  
ــر سـر رقــم   کـارگـری و تـوافـق ب
ــتــوان جــمــھــوری   ــی ــی م ــت درخــواس
ـنـی وادار   اسالمی را به عقب نشـی
ـنـد بـدون   کرد و برخی ھم میـگـوی
ــارگــران   ــای ســراســری ك ــھ ــل تشــك
نمیشود حركتی سراسری و مـوثـر  

ـاب  . انجام داد  آیا بنظر شما در غـی
ــراســری کــارگــری   تشــکــالت س
میتوان یک اتـحـاد عـمـل وسـیـع  

 کارگری را سازمان داد؟  
تشكل سراسری  : فاتح بھرامی 

ــوان   ــعــن ــجـا ب كـارگــران كــه در ایــن
موضوع مورد اختالف مطرح اسـت  
یا یك جنبش شورائی مشـابـه دوره  

ـا تشـكـلـی  ٥٧ انقالب    اسـت و ی
است كه در بـعـد سـراسـری دارای  
یك اعتبار و اتوریته عمومی اسـت  
ـا   كه قادر به حركت درآوردن ھمـه ی
اكثریت باالئی از كارگران ھست و  
یا نوعی از تشـكـلـھـای چـتـری  
مانند فـدراسـیـون اتـحـادیـه ھـای  
كارگری یا كنگره اتـحـادیـه ھـا و  
امثال آنھاسـت كـه در كشـورھـای  
غربی جنبش اتحـادیـه ای نـمـونـه  

ایـن  .  ھای آنـرا بـدسـت داده اسـت 
ــران وجــود   ــھــا اكــنـون در ای تشـكــل

جمھوری اسالمـی بـعـد از  .  ندارند 

سركوب شوراھای كارگری كـه در  
 سربـرآوردنـد بـجـز  ٥٧ جریان انقالب  

ــی شــوراھــای   ــھــای دولــت تشــكــل
ــر و   ــه كــارگ ــی و خــان ــالم اس
ـفـی تشـكـلـھـای   ـنـھـای صـن انجـم
ـنـوع كـرد  . مستقل كارگری را مـم

ـاشـد   فكر میكنم الزم به توضیح نب
كه تشكیل تشـكـلـھـای سـراسـری  
بانفوذ و یا تشكلھای محل كار در  
ابعاد سـراسـری كـه سـازمـانـدھـی  
مبارزات سراسری را بعھده بگیـرنـد  
فقط در شرایطی ممكن اسـت كـه  
جمھوری اسالمی قدرت سركـوبـش  
ـاشـد و امـكـان   را از دسـت داده ب
دخالت مستقیم مردم بـوجـود آمـده  
باشد، یعنی دوره انقالبی و حوالـی  

از  .  قیام علیه جمـھـوری اسـالمـی 
ـا آن   اینرو معضـل اسـاسـی مـن ب
ــای   ــھ ــل گــرایشــی كــه بــدون تشــك
سراسری امكان حركتی سـراسـری  
ــصــاب   ــت ــك اع ــد ی ــن و مــوثــر مــان
عمومی را منتفی میكند اینـسـت  
ــك گــرایــش كــاری در   ــن ی كــه ای
. دستور ندارد و منتظر قیام میشود 

ـیـل سـاده   منتظر قیام است باین دل
ـاسـی   كه تا زمانی كه فضای سـی
عوض نشود و شرایط سـرنـگـونـی  
جمـھـوری اسـالمـی فـراھـم نشـده  
باشد كه امكان ایجـاد تشـكـلـھـای  
ـــد   ـن ســـراســـری را مـــمـــكـــن كــ
ـتـھـای سـراسـری   سازماندھی حـرك

ـنـظـر  .  كارگری را منتفی میكند  ب
ـارزه   میرسد تشكل سراسـری و مـب
سراسری بـرای ایـن گـرایـش یـك  
مفھوم آرمانی و شعاری اسـت كـه  
ـارزه   ـزم مـب ـی گویا بین آنھا و مـكـان
ـاطـی   ـب طبقه كـارگـر در ایـران ارت

 . وجود ندارد 
ـاسـخ   سوالی كه در اینجا بـه پ
ــد   ــكــن درسـت مــوضــوع كــمـك مــی
ـارزات   ـات و مـب اینست كه اعتصاب
كارگری در ایران چگونه سـازمـان  
ـات   ـنـد؟ در طـول حـی پیدا مـیـكـن
ـاب   جمھـوری اسـالمـی و در غـی
شورا و سندیكا و تشكل كـارگـری  
اینھمه اعتصاب كارگـری را كـی  
سازمان داده است؟ الزم به توضیـح  
ـات خـود   نیست كـه ایـن اعـتـصـاب
ـنـد   بخود و بدون سازمانیابی نمیتوان

 افزایش دستمزد و اتحاد عمل کارگری 
 گفتگو با فاتح بھرامی 

 ١  از صفحه   
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ـاشـنـد  ایـن اعــتـصـابــات تـوســط  .  ب
رھبران عـمـلـی كـارگـران سـازمـان  

رھبر عملی آن فـعـال  . داده میشوند 
كارگری است كه در محل كـارش  
مورد اعتـمـاد كـارگـران اسـت، در  
ـارزه و اعــتـراض كــارگـری از   مـب
حقوق كارگر دفاع مـیـكـنـد و بـه  
ــكــا   قــدرت جــمــعــی كــارگــران ات
ـاشـكـال   میكند، كسی اسـت كـه ب
مختلفی بین كارگران اتحاد ایـجـاد  
ــحــاد و   ــد و ضــرورت ات ــكــن مــی
ھمسرنوشتی كارگـران را بـه آنـھـا  

درباره ایـن طـیـف  .  آموزش میدھد 
ــا   ــران كــارگــری جــریــان م از رھــب
. بحثھای مـفـصـلـی داشـتـه اسـت 

ـاتـور و   ـت ـاحـث مـربـوط بـه آژی مب
ـیــان   ـاسـت سـازمـانـدھـی در م سـی
ـاد   كارگران از منصور حكمـت اسـن
ـلـه   بسیار مھمی ھستند كه از جـم
ـقـش   مكانیزم مبارزه كـارگـری و ن
ـنـوع   رھبران عملـی و مسـائـل مـت
مربوط بـه آنـھـا را بـررسـی كـرده  
ـتـوانـد   ـی است، و خواننده عالقمند م
این بحثھـا را از سـایـت مـنـصـور  

ــد  ــن ــافــت ك در ھــر  .  حــكــمــت دری
ـفـی از   كارخانه و محل كاری طـی
این رھبران كارگری وجود دارنـد و  
ــارزات   ــگــری در دل مــب تـعــداد دی

ـنـد  بـدون  .  كارگری عـروج مـیـكـن
وجود این رھبران مبارزه ای شـكـل  

از كانال این رھبران اسـت  .  نمیگیرد 
ـاب تشـكـل كـارگـری   كـه در غـی
ــدا   ــی ــازمــان پ ــارزه كــارگــران س مــب
میكند و خواستـھـای آن فـرمـولـه  

ـیـم بـه  .  میشود  بنابراین اگر بخـواھ
ـتـر و   ـارزات وسـیـع یك سطح از مب
ـیـم كـه   ـن متحد كارگری تـوجـه ك
ـاشـد،   فراتر از مبارزه یك كارخانـه ب
ـزم سـازمـانـدھـی   ـی آنگاه باید مكـان
ــی در غــیــاب   ــارزات ــن مــب ــی چــن
تشكلھای كارگری را بشناسیم كـه  
ـبـران عـمـلـی   ـیـن رھ ـال ھـم ـان از ك

یك حركت سراسری، چه  .  میگذرد 
در سطح یك شھر یا یك رشته و یا  
ـفـی   ـل یك منطقه كه بخشھای مخت
ـا مـحـل   از كارگران چند كارخانه ی
ـقـط زمـانـی   كار را دربربـگـیـرد، ف
مـمـكـن اسـت كــه یـك تـوافـق و  
ـبـران عـمـلـی   ـیـن رھ ھماھنـگـی ب
كارگـری ایـن كـارخـانـه و مـحـل  

ـاشـد  ـارت  .  كارھا ایجاد شـده ب ـب بـع
ـفـی   دیگر ھماھنگی و توافـق طـی
ـبـران كـارگـری بـر سـر یـك   از رھ
ـتـوانـد   ـی حركت مشترك كارگری م
به سازماندھی یك حـركـت وسـیـع  
كارگری تبدیل بشـود ھـرگـاه ایـن  

رھبران در محل كار خود كـارگـران  
را بـر ســر آن حــركـت قــانـع كــرده  

ـیـن  .  باشند  یك نمونه محدود از چن
ــی   ــرك ــراض مشــت حــركــت و اعــت
اعتصابات ھمزمان و ھـمـاھـنـگ  

 . پتروشیمی ھا بود 
اكنون با توجه به نـكـاتـی كـه  
ـاسـخ مـن بـه   مختصرا اشاره شد پ
ــه آیــا در غــیــاب   ــن ســوال ك ای
ـتـوان یـک   تشكلھای كارگری می
اتحاد عـمـل وسـیـع کـارگـری را  

ـاب  .  سازمان داد، مثبـت اسـت  غـی
تشكلھای كارگری معضلی اسـت  
ـبـش   كه جمھوری اسالمی بـه جـن
ـیـل كـرده اسـت امـا   كارگری تحم
ھیچ رژیمی ھرچقدر ھـم وحشـی  
و جنایتكار نمیتواند جـلـو عـروج و  
حضور رھبران كارگری را بـگـیـرد  
زیرا نفس وجود یـك سـقـف و یـك  
محل تولیدی كه تعـدادی كـارگـر  
را دور ھم جمع میكند ھمـراه خـود  
ـارزه مشـتـرك   معضل و درد و مـب
كارگری و به تبع آن رھبر عـمـلـی  

بنابراین  .  كارگری ھم تولید میكند 
اگر كسـی بـه فـكـر اعـتـراضـات  
ـفـكـر راھـی   ـایـد ب سراسری است ب
ـبـران عـمـلـی   ـاشـد كـه دسـت رھ ب
كارگری را در دست ھم بگـذارد و  

ـنـد  ـاسـخ بـه سـوال  .  متحدشـان ك پ
مذكور مثبت اسـت امـا نـه سـاده  
ــخــود صــورت   ــه خــودب اســت و ن
میگیرد، بلكه نیاز به كار و تـالش  

در این رابطه یك نكتـه  .  جدی دارد 
ـاشـد كـه   اساسی باید قابل توجـه ب
ــدھــی یــك   ــازمــان ــرای امــكــان س ب
حركت مشترك سراسـری در درجـه  
ـبـه   اول وجود یك خواسـت و مـطـال
ـا   ـاق ـف ـاتـی اسـت و ات مشتـرك حـی
مساله افزایش دستمزد و خـواسـت  

 میلیون تومـان در قـدم اول كـه  ٢ 
توسط تعدادی از كارگـران مـطـرح  
شده است یـك خـواسـت واقـعـی و  
مشترك ھمه كارگران میتواند باشد  
كه حول آن برای سازمانـدھـی یـك  
حركت سـراسـری، یـك اعـتـصـاب  
عمومی، میشود تالش كرد و ایـن  
قبل از ھرچیز دسـت آن بـخـش از  
رھبران كارگری را میبوسد كه ھـم  
بر سر حركت سراسری و ھم بر سـر  
این خواست توافق دارند و اولیـن و  
ـتـن بـه سـراغ   مھمترین كارشـان رف
رھبران عملی كارگری در كارخانـه  
ھا و مـحـل كـارھـای مـورد نـظـر  

 .است 
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ـلـی پـول پـس از   ـل صندوق بین الـم
بازدید اخیر از ایران گفته انـد کـه  
ـتـصـاد   دولت ایران بـرای نـجـات اق
ــجــاد   ــعــه چــاره ای جــز ای جــام

بـرخـی  .  اصالحات ساختاری نـدارد 
ـقـدنـد   ـت ھم در اپوزیسیون ایـران مـع
کـه تـالش دولـت روحـانـی بـرای  
برقراری رابطه با کشورھای غربی  
به متعارف شدن سیاست و اقتصـاد  

ـاره ایـن  .  در ایران می انـجـامـد  درب
 بحثھا چه نظری دارید؟ 
ــی  ــرام ــھ ــح ب ــات ــجــاد  : " ف ای
ـاری  نـجــات  " و  "  اصـالحـات سـاخـت

مسـائـل ھـم ارزی  "  اقتصـاد ایـران 
بعبارت دیگر ممكن اسـت  .  نیستند 

ـتـوانـد بـرخـی   جمھوری اسالمـی ب
اصالحات ساختاری را انجام بـدھـد  
ـا مشـكـالتـی   كه البته خود اینھا ب
ـتـصـاد   جدی مواجھند اما نجات اق
ایران دیگر یك حـرف پـرت و بـی  

ـاری در  .  اساس است  اصالح ساخـت
ـبـال و   اقتصاد جمھوری اسالمی ق
بویژه در دوره احمـدی نـژاد شـروع  

خصوصی سازیھا، حـذف  . شده بود 
ــانـكــھــای   ــجـاد ب سـوبســیـدھــا و ای
خصوصی و اصالح قانون مالیاتھـا  
و غیره بـرخـی از ایـن اصـالحـات  
ـنـوز   محسوب میشوند اما اینھـا ھ
ـنـی   با خصوصیات یك اقتصاد مبت
ـادی   بر قوانین بازار آزاد فاصلـه زی
دارند و صندوق بین المللی پول بـه  

در واقـع آنـچـه كـه  .  آن تاكید دارد 
ـلـه   این ارگان تاكید میكنـد از جـم
ادامه خصـوصـی سـازیـھـا، حـذف  
یارانه نقدی و در مقابل دادن كمـك  
و یارانـه بـه سـرمـایـه بـرای رشـد  
اقتصادی، پائین آوردن ھزینه ھای  
ـیـمـه ھـا و   دولت یـعـنـی حـذف ب

" تـعـدیـل " تامینھای اجتـمـاعـی و  
نیروی انسانی، حذف قوانین دسـت  
و پاگیر در مقابل سرمایه ھمچـون  
تعیین حداقل دستمزد كه اخیرا یـك  
معاون خاتمی بحث عـبـور از آنـرا  
مـطـرح كـرده بـود، اصـالحـات در  
ـاسـتـھـای   بخشھای بانـكـی و سـی

ـاشـنـد  ـب ـی بـخـش  .  پولی و غـیـره م
زیادی از این اصالحات در دسـتـور  
ــت و جــزو   ــی اس ــت روحــان دول

ـاومـتـی " سیاستھای   ـتـصـاد مـق " اق
مجمع تشخیص مصلحت و خامنـه  
ای ھست كه البته تفسیر و ترجمـه  
ـاسـتـھـا تـوسـط   برخی از ایـن سـی
جناحھای مختلف یكسان نـخـواھـد  

آن بخش از این سیاستـھـا كـه  .  بود 
تھاجم به معیشت و زندگـی مـردم  
ـات   ـق را تشكیل میـدھـد جـزو تـواف

ـنـھـا   ھمه جناحھای رژیم است و ت
مانع بر سر اجرای آنھا مقاومـت و  
مبارزه و اعـتـراض مـردم خـواھـد  

امـا بـخـش دیـگـری از ایـن  .  بود 
ـافـع بـخـشـھـای   اصالحات كه مـن
ـلـف سـرمـایـه داران ایـران را   مخـت
ــزو   ــدھــد ج ــی ــابــل ھــم قــرار م مــق
مـعـضــالت جــدی رژیـم اسـت، و  
مسائل كالنی ھمچـون اصـالحـات  
ـانـكـی   در چھارچوب سیاستھای ب
و پولی و رانت تا قوانین گـمـركـی  
ـا   و بیـمـه و نـظـارت بـر آنـھـا و ت
مساله واردات و صادرات و بـورس  
ــره را   ــھــا و غــی و ســھــام شــركــت

بخصوص این مسـالـه  .  دربرمیگیرد 
ـاسـداران   ـاه پ ـپ با توجه به اینـكـه س
یكی از سرمایه داران بزرگ اسـت  
و دست گذاشتن روی منافـع ایـن  

. دارد جدیتر میـشـود "  ھزینه " جریان  
در اینمورد یك نـمـونـه اخـتـالف را  
ـان كـرد كـه   ـی اخیرا رفسـنـجـانـی ب

ــت " روی   ــاه پــاســدران  "  مــالــكــی ســپ
انگشـت گـذاشـت و گـفـت اوایـل  
بدالیل امكانات سپاه پـروژه ھـائـی  
را در اختیار آن قرار دادیم اما قـرار  
ـنـجـا   نبود كه مـالـكـیـت آن بـه ای

 . بكشد 
ــن اصــالحــات   ــر ای امــا تــاثــی
ساختاری، حتی اگر كامال و بـی  
ــام بشــود، بــر روی   درد ســر انــج

ـیـن  . اقتصاد ناچیز است  صـنـدوق ب
ـتـر از ھـر كسـی   ـلـی پـول بـھ المل
ــد كــه مــعــضــل اقــتــصــاد   ــدان ــی م
ـا   جمھوری اسالمی و بـحـران آن ب
طرحھا و اصالحات اقتصادی قابل  

بحران اقتـصـادی رژیـم   . حل نیست 
ریشه سیاسی دارد و مـربـوط  بـه  
وجــود خــود جــمــھــوری اســالمــی  

ــن  .  اســت  ــروز در مــت ــكــه ام ایــن
مذاكرات اتمی یك فضـائـی بـرای  
بحث درباره رابطه ایـران و آمـریـكـا  
ـات   ـاحـھـائـی از ھـی باز شده  و جن
حاكمـه كشـورھـای غـربـی بـطـرز  
ــوه   ــل ــزی آنــرا مــھــم ج ــی اغــراق آم
میدھند ناشی از جـدی بـودن ایـن  
ــم   ــردن رژی ــرای وادار ك جــنــاح ب
اسالمی به عقب نشینی است  و  
. گرنه این روزنه بسیار تنگ است 

جمھوری اسالمی الاقل تا خامـنـه  
ـا  و   ـن ای زنده است نمیتـوانـد عـل
رسـمـا دسـت از ضـد آمـریـكـائـی  
ــالــه   ــن مس ــی گــری بــردارد و ھــم
ــی جــمــھــوری   ــون مــعــضــالت كــن
ـاقـی   اسالمی را دسـت نـخـورده ب

ــذارد  ــگ ــوارھــای  .  مــی ادا  و اط
ــی ھــم در داووس بــاعــث   روحــان

ــشــود كســی بــرای ســرمــایــه   ــمــی ن
گــذاری در ایــران كــفــش و كــاله  

سرمایـه داران خـارجـی ھـر  .  بكند 
ــای   ــایــه ھ ــازگشــت ســرم زمــان ب
فراری ایرانـی را مشـاھـده كـردنـد  
آنگاه ممكـن اسـت بـه حـرفـھـای  

ـنـد  ـابـرایـن  .  روحانی توجھی بكـن ـن ب
فضای جدید پس از سـركـار آمـدن  
ـیـر مـذاكـرات   ـاث روحانی و تـحـت ت
ـبـود وضـع   اتمی نیز خدمتی به بـھ

از  .  اقتصای رژیم اسالمی نمیكنـد 
ــرو طــرح   ـن ــصـاد " ای ـت ــجـات اق از  "  ن

جانب صندوق بین المللی یك تبلیغ  
ـتـصـاد  .  بیش نیـسـت  امـا وضـع اق

ـار   رژیم ھرچه بشود اصالح سـاخـت
ـنـی مـنـطـبـق شـدن   اقتصادی بمع
ـا   ـتـصـادی رژیـم ب سیاسـتـھـای اق
ـلـی   ـل ـیـن الـم سیاستھای صندوق ب
فی نفسه برای این ارگان اھـمـیـت  

 .دارد 
ـاالخـره بـحـث كسـانـی كـه   و ب
تالش روحانی برای برقراری رابطـه  
ایران و كشـورھـای غـربـی را بـه  
ـتـصـاد   متعارف شدن سیاسـت و اق
ـان   ـی ـیـشـتـر ب رژیم ترجمه میكنند ب
ــن افــراد و جــریــانــات   آرزوھــای ای

ـاالتـر اشـاره  .  است  بنا به آنچه كه ب
ـاسـت و   كردم مـتـعـارف شـدن سـی
ـانـگـوی   ـیـل ت اقتصاد در ایران بـدل

امـا مسـالـه  .  روحانی پـوچ اسـت 
مھمتر نتیجه و پراتیكی اسـت كـه  

ـتـه مـیـشـود  در  .  از این بحث گـرف
ـیـل   سطح یك اظـھـار نـظـر و تـحـل
ـتـصـاد و   ـنـكـه اق صرف، گفتـن ای
ــا   ــارف مــیــشــود ی ــع ســیــاســت مــت

ـتـی نـدارد  ـی مسـالـه  .  نمیشـود اھـم
اینجاست كه افراد و جریاناتـی كـه  
این بحث را پیش میـكـشـنـد دارنـد  
برای حمایت از روحانی و دولت او  
ـادن   تبلیغ میكنند و ضـرورت ایسـت
ـنـد و در   كنار رژیم را تاكید میكـن
ـیـه جـمـھـوری   ـارزه عـل مقابـل مـب

ایـن  .  اسالمی سـنـگـر مـیـگـیـرنـد 
ـاسـتـی   ـار و سـی ـت مشابه ھمـان رف
است كه در دوره خاتمـی عـده ای  

مـردم كـارگـر و  .  در پیش گرفتند 
زحمتكـش بـرای سـرنـگـونـی ایـن  
ـاول   ـایـت و چـپ ـن رژیـم جـھـل و ج
بمیدان آمده اند و در حـال جـنـگ  
با این رژیم ھستند و كسـانـی كـه  
ــم و   ــعـارف شــدن رژی سـنــگ مــت
ـنـه   حمایت از روحـانـی را بـه سـی
ــار   ــن ــنــگ ك ــزنــنــد در ایــن ج مــی
ـفـعـشـان در   حكومت ایستاده اند، ن
ـادی   این است كه از این رژیم و ای

 .*آن فاصله بگیرند 
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جلو مـی  "  بدیعی "خودش با بحث  
ـیـن   ـتـی تـعـی آید و از تقسیم جنسی
میزان حداقل دستـمـزد ھـا سـخـن  

اینکه منظور و ھـدفـش  .  میگوید 
او از ایـن بـحـث چـیـسـت، بـعـدا   

ـم  ـی ولـی  .  بیشتر صـحـبـت مـیـکـن
ــجــاســت کــه او در   ــه ایــن ــکــت ن
سخنانش به ھـر دری مـیـزنـد تـا  
کل موضوع دستـمـزد و شـاخـص  
ـیـن   ـنـای تـعـی ھایی که بـایـد مـب
ــاشــد را   ــا ب ــزدھ ــم ــل دســت حــداق
مخدوش کند و با ایـن کـار، راه  
را برای تھاجمی دیگر به زندگـی  

او  .  و معیشت کارگران بـاز کـنـد 
در ھمـیـن راسـتـا از مـدل جـدیـد  
افزایش دستمزدھا صحبت میکنـد  
و منظورش نیز به روشنی حمایـت  
ــه  از کــارفــرمــایــان   ــب ھــمــه جــان

و صاحـبـان سـرمـایـه  "  کارآفرینان " 
ــب اســت، کــارگــران  .  اســت  ــال ج

نعمات را تولید میکنند و از نـظـر  
ـــان   ـرمـــای ـــان، کـــارفــ ـــاب ـن ـــن جــ ای

محسوب میشـونـد و  "  کارآفرینان " 
بـایـد مـورد حــمـایـت دولـت قــرار  

او در ایـن بـحـث تـحـت  .  بگیرند 
" ایـجـاد شـرایـط اشـتـغـال " عنـوان  

ـیـکـاری را   برای کارگر، چماق ب
روی سر کارگران گرفته و ھـمـه  
استدالالتش نیز بر محور تـحـمـیـل  
ـر کـارگـران و در   دستمزد کمتر ب
ـنـه ھـای   مقابـل کـم کـردن ھـزی

. می چـرخـد "  کارفرمایان محترم " 
عـبـور از  " تا جاییکه بیشرمانه به  

. سخن میـگـویـد " تعیین دستمزدھا 
مفھوم عملی ھمه این خـزعـبـالت  
نیز چیزی جزباز گـداشـتـن دسـت  
ـر   ـیـشـت ـیـدن ب کارفرمایان در چـاپ
ـرده   نیروی کار، و تداوم شـرایـط ب
وار کـار در مـحـیـط ھـای کـار  

از جمله حمایت ھـای مـد  .  نیست 
ــات   ــی ــر ایشــان، کــاھــش مــال نــظ
پرداختی کارفرمایان و به جـایـش  
. افزایش مالیات بر مصـرف اسـت 

ــات را بــه   ــکــه مــالــی ــی ایــن ــعــن ی
اجناسی که باز توسـط کـارگـران  
ــازار   ــگــیــر در ب ــوق ب و مــردم حــق
خریداری میشود، افزوده شود کـه  
ـیـز گـرانـی   ـم آن ن ـی ـق نتیجه مسـت

بـه ایـن  .  بیشتر کاالھا خواھد بود 
معنی که  باز بخشـی از ھـمـان  
دستمزدی کـه بـه کـارگـر و بـه  

حقوق بگیران داده میـشـود، بـدیـن  
. صورت از جیبشان بیرون بکـشـنـد 

مورد دیـگـر در مـدل جـدیـدشـان  
اینست که ھزینه کارفرمـا بـابـت  
. تامین اجتـمـاعـی کـاھـش یـابـد 

یعنی فرضا اگر امروز کـارفـرمـا  
 درصـد  ٢٠ بابت حق بیمه کارگر  

ـر   پرداخت میکند، بعد از این کمـت
به جای آن افزایـش سـھـم  .  بپردازد 

پرداختی خود کارگر بـه صـنـدوق  
 درصـد بـه  ٧ تامین اجتماعی  از  

ـنـد ٨  بـاز  .   درصد را زمزمه میکن
ـر سـر   ـیـد کـه  بـحـث ب ـن ـی می ب

آنھـم  .  سرکیسه کردن کارگر است 
" تامین اجـتـمـاعـی " صحبت از آن  

ای است که دیدیم چـگـونـه پـول  
کارگران را بـاال کشـیـدنـد، بـدون  
. اینکه خدماتی به آنان ارائه شود 

ــوع   ــر ن ــر از ھ از جــمــلــه کــارگ
تامینـی چـون  درمـان رایـگـان،  
بیمه بیکاری مکـفـی، تـحـصـیـل  
ـره و   رایگان برای ھـمـگـان و غـی

خالصه اینـکـه  .  غیره محروم است 
بازار بخور بخور و بچاپ بچـاپ  
است و گویا کم پول باال کشـیـده  
ــول   ــد پ ــن ــخــواھ ــی انــد کــه بــاز م
ـرون   ـی بیشتری از جـیـب کـارگـر ب

و باالخره اشـاره بـه مـدل  . بکشند 
ـیـن دسـتـمـزد بـمـعـنـای   جدید تعـی
ــخــشــی از درآمــد   ــصــاص  ب اخــت
حاصله از اجرای طـرح ھـدفـمـنـد  
کردن یارانه ھا به عنوان کمـکـی  
ـیـد یـعـنـی بـه ایـن   به بخـش تـول

ـیـد  .  جنابان کارفرمایان است  میدان
که مجلس نیز اجرای مرحلـه دوم  
این طرح را بـه تصـویـب رسـانـده  
ـرار اسـت   است که بر اسـاس آن ق
ـرژی   قیمـت کـاالھـای حـامـل ان

ـیـز  . افزایش پیدا کند  نتیـجـه آن ن
افزایش چند برابر دیـگـر کـاالھـا  
ـــورمـــی   ـــازار و شـــوک ت در ب
ـرای کـارگـران و کـل   دیگـری ب

این درحالیسـت  . جامعه خواھد بود 
که ھمان چندرغاز یـارانـه ای را  
ــودنـد پــرداخــت   ــتـه ب ھـم کــه گــف
ـنـکـه   خواھد شد، اما با زمزمه ای

بخشی از آن کاالیـی و جـنـسـی  
ـنـھـا   خواھد شد، و یا پرداخت آن ت
ـنـی کـه   شامل سطح درآمد مـعـی
ـیـن خـواھـد کـرد،   ـرا تـعـی دولت آن
میشود، دارند به طور خـزنـده ای،  

از جمله مـقـدمـات  .  زیرش میزنند 
ــد   ــب ایــن کــار را  بــا تــوزیــع س

بنابرایـن خـود  .  کاالیی دولت دیدم 
مساله اجرایی شدن طرح ھدفمـنـد  
کردن یارانه ھا نیز باز نتیجـه اش  
کاھش سطح زنـدگـی کـارگـر و  

خـالـصـه  .  کل مردم  خـواھـد بـود 
اینکه مدل جدید دستـمـزد یـعـنـی  
ـر بـه زنـدگـی و   ـیـشـت تعـرضـی ب
معیشـت کـارگـران و تسـھـیـالت  
سودبری بیشتر برای کارفـرمـایـان  

 . و صاحبان کار 
مـدل  " بعالوه در بحث بر  سـر  

تعیین دستمزد، مولفه ھـای  "  جدید 
دیگری چون وضع اقتصاد کشور  
و غیره نیز وارد کار شده و حـتـی  

ــوان   ــت عــن ــح ــدرت  " ت ــا ق ارتــق
ـتـصـاد    پذیری و بھره   رقابت   وری اق
و مزخرفاتی از ایـن دسـت  “  ملی 

از  “  عـبـور ” بیشـرمـانـه خـواسـتـار  
یـک  .  تعیین حداقل مزد میشونـد 

ـیـاردر   ـل ـر مـی مشت دزد شکم سـی
ـیـن در مـورد   ـنـد ایـن چـن میتـوان
ــدگــی کــارگــران   ــمــزد و زن ــت دس

 . صحبت کنند 
 در راستای ھمین مبـاحـثـات  
است که االن برای دومین نشست  

ـیـشـنـھـاد   ـتـه مـزدشـان پ   ١٨ کمی
درصد افزایش به ھمیـن دسـتـمـزد  

 ھزار تومانی که چـنـد بـار  ٤٨٧ 
ـر اسـت، را داده انـد  ـق .  زیر خط ف

با این پیشنھاد دستمـزد کـارگـران  
 ھـزار تـومـان  ٥٧٤ رقمـی حـدود  

آنـھـم در شـرایـطـی کـه  .  میشـود 
ـیـش بـودن یـک   خودشان از در پ
شوک تورمی دیگر دارند سـخـن  

 .واقعا بیشرمانه است . میگویند 
 این در حالیـسـت کـه امـروز  
ـنـد حـتـی بـا دو   کارگران میگوی
میلیون تومان نیز نمیشود زندگـی  

خودشان نیز در بحـث ھـا و  .  کرد 

ـیـون   ـل نزاعھایشان از خط فقر دومی
و ھشتـصـد ھـزارتـومـان صـحـبـت  

 . میکنند 
ـیـد کـه کـل   ـن بنابراین می بی
ـیـن   بحث بر سـر مـدل جـدیـد تـعـی
ـیـش کشـیـدن   دستمـزد، یـعـنـی پ
ـر بـه   ـیـشـت راھھایی برای حمـلـه ب
زندگی و معیشت کـارگـر و در  
ـنـھـا   واقع به کل جامعه است و ای
ھمه  مـبـاحـثـی اسـت کـه درون  
دولت و کارفرمایان بر سـر مـیـزان  
حداقل دستمـزد کـارگـران جـریـان  

 . دارد و داغ است 
 

امـا یـک  :  گلشن حـیـدری 
بحث جدید دیگر، بحث تکه تکـه  
. کردن دسـتـمـزد کـارگـران اسـت 

ـرداخــت دسـتـمــزد   ـر سـر پ بـحـث ب
توضیح بدھـیـد کـه  .  تلفیقی است 

موضوع چیست؟ به چه شـکـلـی  
میخواھند این کار را انجام دھـنـد  
و به چه بھانه ای میخواھند ایـن  
ــمــزد کــارگــران   ــت ــر دس بــال را س

 بیاورند؟  
به یک معـنـا  :  شھال دانشفر 

ــســت  ـی ــازه ای ن ــاسـت ت . ایـن سـی
ـرمـــایـــه داران و   ـــشـــه ســ ـی ھـــمــ
کارفرمایان سعی کـرده انـد کـه  
دستـمـزد کـارگـر را تـکـه تـکـه  
ـنـکـه روی مسـالـه   کنند برای ای
ــمـزدھـا از   خـواسـت افــزایـش دسـت

بـا  .  سوی کارگران سایه بینـدازنـد 
این کار میـکـوشـنـد در صـفـوف  
مبارزاتی کارگران بر سر خـواسـت  
ـرقـه ایـجـاد   ـف افزایش دستمزدھـا ت

در عـیـن حـال اسـتـانـدارد  .  کنند 
ـیـن   سطح زندگی در جامعه را پـای
ـنـد بـه سـطـح   بیاورند و حمله کـن

چون وقتی دستمزد را  .  دستمزدھا 
تکه تکه میکنند ھر بـخـشـی را  
تحت عناوین مختلف میـخـواھـنـد  
پرداخت کنند، بنابراین ھر بخشـی  
ـنـد   از آنرا ھر وقت بخواھند میتـوان

ـنـد  آنـوقـت  .  نپردازنـد و زیـرش بـزن
ــار کــمــی را   یـک حــداقــل بسـی
بعنوان میـزان دسـتـمـزد کـارگـران  
تعیین میکنند و با حواله دادن او  
به بخش ھای دیگر میکوشند از  
ـــمـــزدھـــا   ـت ـــش ســـطـــح دســ ــزای اف

بـه ایـن شـکـل  .  جلوگیری کننـد 
است کـه اسـتـانـدارد زنـدگـی را  

ایـن بـالیـی  .  پایین نگاه مـیـدارنـد 
است که سی و چنـد سـال اسـت  

ــران آورده انــد  ــر کــارگ بــحــث  .  س
ـقـی کـه در   ـی ـف پرداخت دستمزد تل
ـیـش   ـر بـه پ ھمـیـن مـبـاحـث اخـی
کشیده شده، نمونه ای از ھـمـیـن  

به این معـنـی کـه  .  سیاست است 
ـقـد و بـخـش   بخشی از دستمـزد ن
ــی   ــه صــورت کــاالی ــگــرش ب دی

این بحث در ھـمـان  .  پرداخت شود 
شو مسـخـره ای کـه بـه عـنـوان  
مناظره بر سر دستـمـزد، مـثـال بـه  
ـنـدگـان کـارگـران و   عـنـوان نـمـای
کارفرمایان بر پا کردند، از جانـب  
جناب صادقی از دارو دسته خـانـه  
کارگر پیش کشیده شـد کـه بـه  
. مذاق کارفرمایان نیز خوش آمـد 

به ھمین دلیل در ھـمـان مـنـاظـره  
ــی کــذایــی ســر یــک   ــون ــزی ــوی تــل
ــانصـد ھـزار تـومــان   ـیـون و پ ـل مـی

با این کلک کـه  .  توافق داشتند 
ـقـی بـاشـد  ـی ـف ـل یـعـنـی  .  دستمزد ت

ـیـشـنـھــاد   ـنـکـه فـرضـا طــبـق پ ای
درصد به دسـتـمـزد  ١٨ کارفرمایان  

ـر   حداقل کنونی که چنـد بـار زی
ـنـد و   خط فقر اسـت اضـافـه کـن

  ٥٧٤ میزانش بشود رقمـی حـدود  
ھزار تومان و بـاقـی را کـاالیـی  
ـنـد زیـرش  . بپردازند و بعد ھـم بـزن

ـتـی ھـم کـاال مـیـدھـنـد،   تازه وق
نمونـه اش را در سـبـد کـاالیـی  
دولت دیدیم که کاالھای بنجـلـی  
که به گفته مردم حـتـی مـرغـی  
که تاریخ ھفت ھشت ماه پیش را  

این جـوھـر اسـاسـی طـرح  .  داشت 
تلفیقی کردن دستمزد، یـعـنـی بـه  
ــکــه کــردن   ــکــه ت قــول شــمــا ت
دستمزدھا است که با این کـار و  
با حواله دادن بخشی از دسـتـمـزد  
به صورت کاال بـه دولـت، عـمـال  
ـیـن دسـتـمـزدی در   ـرای تـعـی راه ب

چـطـور  .  سطح نازل فراھم میـشـود 
که قبال ھم اینکار را کرده انـد و  
بــعــد ھــم خــبــری از بــن ھــای  

بـا ایـن کـار  .   کاالیی شان نشـد 
ـر   میکوشند دستمزد چـنـد بـار زی
خط فقر را بـه کـارگـر تـحـمـیـل  

ــنــد  ــب اســت در ھــمــان  .  کــن جــال

 در تدارک تھاجمی دیگر
  به دستمزد کارگران

 گفتگوی کانال جدید با شھال دانشفر  

 ١  از صفحه   
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مناظره تلویزیـونـی، کـارفـرمـایـان  
نیز صحبت از این میـکـردنـد کـه  
ــه دوش   ــد ب ــای ــار را نــب ھــمــه ب
کارفرمایان انداخت و دولـت بـایـد  
ـرای   در قبال تامیـن اجـتـمـاعـی ب
ھـمــه کــارگـران و کـل جـامــعــه  

ـیـز از  .  مسئول باشـد   ھـدفشـان ن
پیش کشـیـدن ایـن بـحـث حـوالـه  
ــحــت   ــت ت ــه دول کــردن کــارگــر ب
عنوان تامین اجـتـمـاعـی و  بـاز  
ـیـشـنـھـاد   کردن راه برای طـرح  پ

 درصـد افـزایـش  ١٨ بیشـرمـانـه   
 . دستمزد بود 

 
ما تا ھمیـن جـا  :  گلشن حیدری 

در مورد بحثھای درون حـکـومـت  
ـنـن مـیـزان   نظیر شیوه جـدیـد تـعـی
دستمزد، دستمزد تلفیقـی و تـکـه  
ـبـه ھـای   تکه کردن دستمزد و جن
ـلـف ایـن مـبـاحـث صـحـبـت   مخت

ـم  امـا یـک بـحـث دیـگـر  .  کردی
ــی   ــه ســن ــه مــحــاســب ــوط ب مــرب

ــمــزدھــاســت  ــت در ایــن مــورد  .  دس
صحبت شما چـیـسـت؟ ھـدف از  
ـر   پیش کشـیـدن ایـن بـحـث ھـا ب
سرتعیین میزان دستمـزد کـارگـران  
ـر سـر   چیست؟ میخواھـنـد چـه ب

 کارگر بیاورند؟ 
ھـفـده تـن مـعـاون  :  شھال دانشفـر 

روابط کار جمھوری اسـالمـی از  
تحت عنوان  تقسیـم  "  بدیع "طرحی  

. بندی سنی مزد صحبت میکنـد 
ـر سـر   به این معنی کـه بـحـث ب
ـنـدی   تعیین مزد بر اساس تقسیم ب
سنی و تفاوت قـائـل شـدن مـیـان  
ـر و   ـیـشـت دستمزد کارگرانی که ب

 سـال سـن دارنـد،  ٣٠ یا کمتر از  
که بر اساس آن بـه  گـروه  .  است 

 سـال  ٣٠ سنی کـارگـران بـاالی  
سن، مبلغ بیشتری بعنوان مزد در  

ایـن دیـگـر  .  نظر گرفتـه مـیـشـود 
است و چـیـزی جـز  "  بدیع  " واقعا  

ــیــســت  ــان گــویــی ن . یــک ھــذی
طرحی کـه اصـال ھـیـچـگـاه در  
ـیـده   ھیچ کجای جھان نظیرش شن
نشده اسـت و واقـعـا بـدیـع و نـو  

اشـاره  .   این جنـابـان اسـت !!  آوری 
آنھا نیز در پیش کشیدن طرح ایـن  
ـر رده سـنـی   پیشنھاد و تـاکـیـد ب

 سال، ظاھرا پاسـخ دادن  ٣٠ باالی  
تعالی خـانـواده  "به طرح ارتجاعی  

ـرش زاد و ولـد  "   شان برای گسـت
چرا کـه جـنـاب  .  در جامعه است 

ــش   ــزای ــوای اف ــه ای فــت خــامــن
ـیـش از     ١٥٠ جمعیت کشور بـه ب

اما خاصیـت  .  میلیون را داده است 
اصلی این طرح پائین نگاه داشتـن  
سطح دستمزد ھا از طـریـق ایـجـاد  
تفرقه در صفوف مبارزه کـارگـران  
و مخـدوش کـردن خـواسـت آنـھـا  
برای برخورداری از حق مـعـیـشـت  
.  و یک زنـدگـی انسـانـی اسـت 

ھدفشان نیز ھمانـطـور کـه اشـاره  
کردم سایه انداختن روی خـواسـت  

ھـدفشـان  .  افزایش دستمـزدھـاسـت 
ــل   ــاب ــرار دادن جــامــعــه در مــق ق
کارگران بر سر خـواسـت افـزایـش  

چرا کـه در عـیـن  . دستمزدھاست 
ـنـھـا   حال یک کمپیـن دائـمـی ای
اینست که اگر دستمزد کـارگـران  
افزایش یـابـد، تـورم زیـاد خـواھـد  

ــغــاتــی  .  شــد  ــی ــل ــن تــب ــی ــن و بــا چ
میخواھند جامـعـه را در مـقـابـل  
ــش   ــزای ــت اف ــواس ــارگــر و خ ک

ـیـکـه  .  دستمزدھا قرار دھند  در حال
ـیـاردی   می بینید بودجه ھای میل
ــه نــیــروھــای ســرکــوب و دم و   ب
دستگاه مذھبی شـان اخـتـصـاص  

ـیـاردی بـه  .  داده اند  ـل پولھـای مـی
ــط   ــد، فــق ــب زده ان   ٩٠٠٠ جــی

ـروی   ـی میلیارد تومان بـه بـودجـه ن
انتظامی اضافه کرده اند، با وارد  
شدن این پولھای کـالن بـه بـازار  
ـیـسـت  . بحثی از تورم در مـیـان ن

ولی وقتی نوبت کارگـر مـیـشـود  
ـر سـر تـورم و   چنین ھیـاھـویـی ب

ولـی  . افزایش نرخ آن به پا میشود 
روشن است که ھیچ کدام از ایـن  
تالشھا جایی در میان کارگران و  

از جـمـلـه  .  مردم نـخـواھـد داشـت 
امروز می بینیم که کـارگـران در  
مقابل این تھاجمات ایستاده انـد و  
ھمینکه اکنون  کارگر میـگـویـد  
ـبـایـد از دو   حداقل دستمزد مـن ن
ــاشــد،   ــومــان کــمــتــر ب ــون ت ــی ــل مــی
ـتـه مـزد و شـورای   میگوید کمی
ــدارم،    ــول ن ــان را قــب عــالــی کــارت
ـر بـار ایـن حـرفـھـا و   میگوید زی
ـر نـمـی   ـق دستمزدھای زیر خـط ف
ـری   روم و غیره نشانگر شکل گـی
جنبشی اسـت کـه دارد سـازمـان  
. پیدا میکند و به جـلـو مـی آیـد 

این جنبش زمینه اجتماعـی دارد،  
چون خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  

خـواسـت  .  خواسـت کـارگـر اسـت 
ـم اسـت  ـرسـتـار و  .  معل خـواسـت پ

بازنشسـتـه و ھـمـه بـخـش ھـای  
. حقوق بگیر جامعه و برحق اسـت 

خصوصا در متن اوضاع سـیـاسـی  
امـروز ھــر اعــتــراضــی از ســوی  
کارگران و مردم از نـظـر جـامـعـه  

 . برحق است 
 

اسـاس شـاخـص  :  گلشن حیـدری 
تعیین دستمزدھا چه باید بـاشـد و  
بعنوان آخرین سوال فـراخـوان شـمـا  
ـر چـه   به کارگـران چـیـسـت و ب

 ؟ .نکاتی تاکید میکنید 
ـرای  : شھال دانشفر  شاخـص مـا ب

تعییـن مـیـزان افـزایـش دسـتـمـزد  
ـر .  کارگران رفاه است  . نه خط فـق

ـم اسـالمـی ھـر گـاه کـه   در رژی
ـیــیـن حـداقــل دســتـمــزد   ــع بـحــث ت
ـر و   میشود، فـورا ارقـام خـط فـق

تـا  .  خط بقا و غیره ردیف میشـود 
ـقـا   ـیـن ال به کارگر و جامعـه چـن
ـیـونـھـا   ـل شـود کـه مـوقـعـیـت مـی
کارگر و خانواده ھای کـارگـری  
به لحـاظ اسـتـانـدارد زنـدگـی در  

اما به طـور  .  قعر جامعه قرار دارد 
ــایــد   ــر ب ــمــزد کــارگ واقــعــی دســت
ــداری ھــای   ــا اســتـان ــنـاســب ب مـت
امروز جامعه بشری تعیین شود و  

از ھـمـیـن رو مـا  .  افزایـش یـابـد 
ـنـکـه رشـد   میگوییم با توجه به ای
ـرود   بارآوری کار ھر روز باالتر مـی
ــران   ــاه کــارگ ــی کــوت و در زمــان
انبوھی از کاال را تولید میکننـد،  
متناسب با این رشد باید دسـتـمـزد  

ـرایـن  .  کارگر نیز افزایش یابد  ـنـاب ب
اولین نکته توقع و رویکرد مـا بـه  
میزان افزایش دسـتـمـزد و حـق و  

طـبـعـا دو  .  حقوق کارگـران اسـت 
ـیـن   ـرای تـعـی شاخص پـایـه ای ب

ــمــزد ھســت  ــکــی  .  حـداقــل دســت ی
اینکه میزان حداقل دستمـزد بـایـد  
ـیـمـت واقـعـی   ـرخ ق متناسب بـا ن
ـیـن   اجناس در سطح جـامـعـه تـعـی

ـنـاسـب بـا  .  شود  دوم اینـکـه  مـت
باالرفتن نرخ تورم و افزایش سـطـح  
ــمــت ھــا بــطــور اتــومــاتــیــک   قــی

امـا  .   دستمزدھا نیز افزایش یـابـد 
ــز مــا شــاھــد یــک   ــی ــجــا ن ــن ای
ــاکـــاری آشـــکـــار از ســـوی   ری
کارفرمایان و دولت رژیم اسالمی  
و تشکلھای دست سازشان کانـون  
عالی شوراھای اسالمی و کانون  
ــجــمــن ھــای اســالمــی   ــی ان عــال

آنھا به این صورت عـمـل  .  ھستیم 

میکنند که بر طبل دستمزد بـایـد  
متناسـب بـا تـورم افـزایـش یـابـد  
میکوبند، بدون اینکه کـارگـر در  
تعیین این نرخ تورم نظارتی داشتـه  

ـبـود  .  باشد  دلیلش نیز به روشنی ن
یـک تشـکـل سـراسـری واقـعــی  
خود کارگران است که نمایندگان  
ــخــب مــجــامــع عــمــومــی   ــت مــن
ـر   کارگری بتوانند طرف مذاکره ب
. سر میزان دستمزد کارگران باشـد 

ــق   ــت از طــری ــن خــالء دول در ای
بانک مرکزی و مـراجـع خـودش  
ھر ساله رقمی دلبخـواھـی را بـه  
ـقــر اعــالم   ــوان مــیـزان خــط ف عـن
ـنـایـی   ـرا مـب میکند و بعـد ھـم آن
ـرار   برای تعیین حداقل دستمزدھا ق

اگر چه در سال گذشتـه  .  میدھند 
دستمزدی که تعیین کردند حـتـی  
از نرخ تورم اعـالم شـده خـودشـان  

ـتـی  .  نیز کمتر بـود  بـطـوریـکـه وق
ــن بســاط   ــه کــل ای کــارگــران ب
اعتراض داشت و خواستار افزایـش  
ـرخ واقـعـی   دستمزدھا به مـیـزان ن
ــد،   ــدن ــازار ش ــا در ب ــت ھ ــم قــی
تشکلھای دست ساز دولتی مـثـل  
دارو دسته ھای خـانـه کـارگـر و  
کانون عالی شوراھای اسالمی و  
ـر سـر   غیره تالش کردند دعوا را ب

ـرخ  ٦  ـفـاوت در ن  درصـدی کـه ت
تورم محاسـبـه شـده بـود مـحـدود  

ــد  ــدارن ــگــاھ ــه  .  ن ــدیــم ک ــا دی ام
کارگران با اعالم رقم و خـواسـت  
دو میلیون تومان حداقل دسـتـمـزد  

 . از ھمه این ھا عبور کردند 
خالصه کالم اینکه ایـن کـل  
داستان نحوه تعیین دستـمـزدھـا در  
طول سی و چند سـال حـاکـمـیـت  

و ھـمـه  .  رژیم اسالمی بوده است 
اینـھـا نشـان مـیـدھـد کـه یـک  
ـیـن مـیـزان   فاکتور مـھـم در تـعـی
دستمزدھا، به رسمیـت نشـنـاخـتـن  
ـم و کـنـار زدن   کمیتـه مـزد رژی
تشکلھای دست ساز حـکـومـتـی  

ــر راه مــبــارزه خــود اســت  . از س
ـیـز   خوشبختانه جنبش کارگـری ن
در ھمین راسـتـا حـرکـت کـرده و  
ـراض ایـن را   بارھا با تجمع و اعـت
ـم   ـی ـن ـی بیـان کـرده اسـت و مـی ب
ـرای مـیـزان   ـم ب امروز با اعالم رق
حداقل دستـمـزدش بـه جـلـو آمـده  

ـفـاق بـطـور واقـعــی  .  اسـت  ایـن ات
ــش   ــشــروی در جــنــب ــک پــی ی

 .    کارگری ایران است 
ــه   ــن فــراخــوان مــا ب ــابــرای بــن
کارگران اینست که اوال بـایـد در  
برابر ھمه این بحث ھـا و سـنـگ  
ــاد و صــف   ــا ایســت ــدازی ھ ان
ـر سـرخـواسـت افـزایـش   اعتراض ب
. دستمزدھا را متحد نـگـاھـداشـت 

دوما رساتر از ھـر وقـت  اعـالم  
ـم را   ـتـه مـزد رژی داشت که کمـی
ـر   ـراب قبول نداریم و سوم اینکه در ب
ـر سـر خـواسـت   این حرکتی که ب
افزایش دستمزدھـا بـه راه افـتـاده  
است و از جایی چون پتروشـیـمـی  
ـر خـــواســـت افـــزایـــش   مـــاھشـــھــ
ــون   ـی ـل دسـتـمـزدھـا حـداقــل دو مـی
ـنـد   ـل ـبـش ب تومان صدای ایـن جـن
ــوســت  ــعــا پــی . شــده اســت، وســی

ھمینطور در سطحی سراسری  بـه  
اعتراضاتی که بصورت امضـای  

ـر سـر خـواسـت  ٤٠   ھزار کارگر ب
افزایش دستمزدھـا بـه راه افـتـاده  

ـیـوسـت  بـه ایـن صــورت  .  اسـت، پ
ــار و   ــم، پــرســت ــعــل ــارگــر، م ک
بازنشسته، کارگر بیکار، و ھـمـه  
جامعه باید حول خـواسـت حـداقـل  
ـیـون تـومـان بـه   ـل دستمزدھا دو می

ـنـد  ایـن  .  عنوان گـام اول گـرد آی
ــن   ــگـریسـت کـه در ای ـیـن سـن اول

فـتـح ایـن  .  مبارزه باید فتح کـرد 
سنگر ما را برای پیشـروی ھـای  

 . بیشتری آماده میکند 
 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد
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دھد و بعد آنـھـا را    ھا پول می   بچه 
ـردگـی   به ھزار شكل دیـگـر بـه ب

ـنـد  .  گیرد   می  كودكان موظف ھست
كه آخر شب با مقـدار مشـخـصـی  
ـنـد، اگـر پـول   پول به خانه برگـردن
ــد تــن بــه   ــاشــنــد، بــای كــم آورده ب

ازدواج  .  كارھـای دیـگـری دھـنـد 
ـبـت    این بـچـه  ھـا ھـیـچ جـایـی ث

ــت    شــود، نـام   نـمـی  ـب شــان جـایــی ث
ــد .  شـود   نـمــی  ــن ــا روح ھسـت . گــوی
ـرده  ـرای كــار    ب ھــایـی كـه فــقـط ب

ـرای  . ... انـد   زاییـده شـده  بـازاری ب
ـنـد   خرید و فروش بچه درست مـان

ــت،   وال  ــان  ...."  اســتــری ــای و در پ
ـم  ـی ایـن گـزارش  :"  گزارش میخوان

حتی پایانی ھم ندارد، ، پـایـانـی  
نیست بر مشكالت كودكـانـی كـه  

ـیـا مـی  ـنـد و    نـاخـواسـتـه بـه دن آی
ـنـد،    نمی  دانند كه چه كسانی ھست
ھایی كه ھنوز بچگی نـكـرده    بچه 

امـا نـه  .  اند   اند، مادر شده   پدر شده 
انـد    دانند خودشان از كجا آمـده   می 

اینجا  .  رود   شان به كجا می   نه بچه 
ـنـجـا   لب خط است، دروازه غار، ای

ھـایـی كـه    ته خط است برای بچه 
شـونـد تـا مـادرشـان    معاملـه مـی 

ــد  ــگــوی ــول  »:  ب ــمــش و پ فــروخــت
ــه دســت آوردم   ــدگــی را ب / زن

ــداشــتــم اگــر    چــاره  ــگــر ن یــی دی
/ كـردم؟    فروختم چه كار مـی   نمی 
توانستم نگـھـش دارم، آدم در    نمی 

ـنـد   خمـاری ھـر كـاری مـی   «/ ك
ــھــاد   ــن ــش ــی ــی پ ــتــی پــول خــوب وق

كنند دیگـر بـه مـن چـه كـه    می 
 ."رود   بدانم كجا می 

در این گزارش از قـول یـکـی  
پیشنـھـاد  "  مددکاران اجتماعی "از  

مـردان و زنـان  ( اینھا  :"   میشود 
ھـا ھـر    از بچـه )  ساکن دروازه غار 

كنند و ایـن ھـمـان    یی می   استفاده 
فقر فرھنگی شـدیـدی اسـت كـه  
ــا   ــان آنــھــا وجــود دارد، ب ــی در م

ـنـھـا    برخورد و طرح  ھای ضربتی ای
شوند، صـرفـا بـایـد    آوری نمی   جمع 

ھـا    از طریق تغییر خـود ایـن بـچـه 
ـم نسـل جـدیـدی از آنـھـا   نگـذاری

ــت شــود  ـربــی ــن  ."  ت ــی ــی چــن بــراســت
صـرفـا  " چیزی ممکن است که   

ـر خـود ایـن   ـی ـی باید از طـریـق تـغ
ھا نگذاریم نسـل جـدیـدی از    بچه 

سوال اینـجـاسـت  " آنھا تربیت شود؟ 

ـتـی کــه   چـرا ایـن مــحـلـه از وق
بخشی از شھر تـھـران شـده اسـت  
ـر   جز سیه روزی و تبھکاری و فـق
و اعتیاد چیزی دیگری بـه خـود  
ـرای چـه کسـانـی   ندیده است؟ ب
این محله با ایـن وضـعـیـت ارزش  
ـر دوام مـانـده   ـیـن پ دارد کـه چـن
است؟ چرا غارت گران جمـھـوری  
ـر   اسالمی که برای ھر یـک مـت
ـتـی   زمین این شھـر بـه ھـر جـنـای
ـنـھـای   دست میزنند، از خیـر زمـی
این محله گذشتند؟ در طـول ایـن  
ــت   ــج ســال حــکــوم ســی و پــن
ـم کـه   اسالمی، بارھا شاھـد بـودی
به تحقیر آمیز ترین و رذیالنه تریـن  

ــا   ھــای    طــرح "  شـکــل مــمــکــن ب
"  جمع آوری " معتادان را  "  ضربتی  

ــد و در اردوگــاھــھــای   ــن ــن ــک ــی م
مرگ این حکومت، به شـکـلـی  
سبعانه کشته میشونـد؛ امـا ایـن  

ـنـاء اسـت  ـث چـرا  .  محله گویا است
ـرای نـمـایـش   جمھوری اسالمی ب

ھم شده ھمان رفـتـاری را نـکـرد  
محله تـن  " ( محله جمشید "که با  

ــروشــان تــھــران  ــه  )  ف ــل کــرد؟ مــح
جمشـیـد را در یـک نـوبـت، در  

 به آتش کشـیـدنـد و در  ٥٧ بھمن  
 با بـولـدزر  ٧٠ نوبت بعدی در دھه  

سقف را بر سر ساکنین آن خـراب  
. کـردنـد و آنـھــا را آواره سـاخــت 

ـیـن حـدس زد کـه   ـق میتوان بـه ی
محله دروازه غار اکنون بـه دروازه  
ــران   ــھ ــه ت ورودی مــواد مــخــدر ب
ـرای ھـمـیـن   تبدیل  شـده اسـت ب
ساکنین آن محکوم شده انـد کـه   

این محلـه  .  اینگونه عمر بگذرانند 
برای این حکومت از ھمین جھـت  
ارزشمند است و چشـم طـمـع بـه  

زمینھای آن نـدارد و گـر نـه تـا  
 . حاال با بولدزور صافش کرده بود 

انگشت اتھام را باید به سمـت  
حکومتی گرفت که از بدبـخـتـی  
ـرد نـه کـودکـان و   مردم سود میب
بزرگساالنـی کـه در الی چـرخ  
. تبھکاری حکومت له مـیـشـونـد 
از  " نسل اندر نسل در این مـحـلـه  

ـرده انـد  "  فقر شدید فرھنگی  رنج ب
و خواھند برد چون برای حکومت  
منفعتی نـدارد کـه ایشـان را از  

اگـر  ( فقر فرھنگی نجـات دھـد،  
ـرای  .)  اساسا در پـی آن بـاشـد  ب

ــع   حـکـومــتـی کـه خــود از تـوزی
کنندگان اصلی مواد مخدر است  
اینجا پایگاھی است که شـھـری  
مانند تھران را پوشـش مـیـدھـد و  
میلیاردھا تومان پول را به حسـاب  

تجربـه  .  آیت الله ھا سرازیر میکند 
 سال حکومت اسالمـی ثـابـت  ٣٥ 

ـریـن مسـبـب   کرده است اصـلـی ت
ــر فــرھــنــگــی شــدیــد "  ــق خــود  "  ف

حکومـت اسـت چـرا کـه  خـود  
مروج فرھنگی منحط اسـت کـه  
ــه   ــردد ب ــرمــیــگ ــشــا آن اوال ب ــن م
ایدئولوژی این حکومت و دیـگـر  
ــدس رژیــم   ــق ــه م ــف ــی ــکــه وظ ــن ای
اسالمی تضـمـیـن سـود سـرمـایـه  

در این گـزارش آمـده اسـت  . است 
مادران با اطمینان وقتی از ایشـان  

خـواسـتـی    نـمـی ":  پرسیده میشود  
:"  ات را نگه داری؟ میگـویـد   بچه 

ـم  ـیـاز داشـت ." چرا اما به پـولـش ن
واین پول فقط کفـاف چـنـد شـب  

و  .  مواد ایـن مـعـتـادیـن مـیـشـود 
معلوم نیست چگونه این بچه ھـا  
ـیـت   ـرب باید فرھنگ شان رشد و ت
ــد وقــتــی مــدام   ــرن ــی ــگ جــدیــدی ب

مناسبات حاکم دارد فقر و سـیـه  
 روزی را باز تولید میکند؟ 

ـر کـار روحـانـی   علی ربیعی وزی
که بیش از ھر چیـزی شـھـره بـه  
ـیـامـی بـه   جالد بودن اسـت، در پ

در مورد کـودکـان  "  ھمایش "یک  
کـودکـان  :"  کار و خیابان میگوید 
ھـای انسـانـی    و نوجوانان سـرمـایـه 

ـنـد   ـیـد  (  امروز ھسـت شـمـا بـخـوان
و رشـد  )  نیروی کار برای استثمار 

آنـھـا بـایـد در  (!)  و شـکـوفــایـی 
اولویت باشد، اما متاسفانه شـاھـد  
کودکان و نوجوانانی ھستیـم کـه  
به جای آموختن و اندوختن دانـش  
و مھارت در مدرسه در حال امرار  

چـنـان  .(  معاش در خیابان ھستند 
سخن میگوید انگـار از ھـیـچـی  

ـر  !  خبر ندارد  از ھمه چـیـز بـا خـب
ـقـد   ـت است منتھی ایشـان ھـم مـع

ــصــر   ــگــی  " اســت مــق فــقــر فــرھــن
است کـه مـوجـب پـدیـده  "  خانواده 

تـا  )... کودکان کار و خیابان شده 
ھـا شـھـامـت ایـجـاد    وقتـی دولـت 

تغییرات مؤثر در سـاخـتـار تـوزیـع  
ــه   ــداشــت ــع را ن ــاب ــافــع و مــن ــن م

قادر به انـجـام اقـدامـات  ...باشند  
مــؤثــر بــرای کــودکــان کــار و  
ـنـد و سـرنـوشـت   ـیـسـت خیـابـانـی ن
ــت   ــوش ــه ســرن ــار ب ــان ک کــودک

ــت  ــود    اقـدامـات دول ـرای بـھـب ھـا ب
ــزرگســاالن   ــدگــی ب ــت زن ــفــی کــی

 ". بستگی تام دارد 
و اما اقدامات دولت ھا در تـوزیـع  
منافع ومنابع در ھمه این سـی و  
پنج سال، مـگـر جـز بـه فـالکـت  
ــزرگسـاالن و   کشـانـدن زنـدگــی ب
کودکان ثمر دیگـری ھـم داشـتـه  
اســت؟ اقــدامــاتــی کــه کــامــال  

نـظـامـی  .  ھدفمند و آگاھانه بـوده 
ـفـت را،  که میلیاردھا دالر پـول ن

ـر  (   مشخصا در طـی ھشـت اخـی
ـریـن درآمـد را از   که بی سابقه ت
زمان کشف نفت در ایران  داشـتـه  

اما گویـی دود شـده و بـه ھـوا  " 
به یغما برده متھم اصـلـی  ")  رفته  
مسبب اصلی فـاجـعـه ای  .  است 

که در دروازه غار در جریـان اسـت  
ــارد   ـی ـل حـکـومـتـی اسـت کـه مـی
ــول را خــرج شـریــک   ــیـارد پ ـل مـی
سیاسی خود در سـوریـه مـیـکـنـد  
که فقط کشتار مـردم سـوریـه را  

آن حکومتی مقـصـر  .  در پی دارد 
است که ده ھا ھزار میلیـارد دالر  

صرف  پروژه اتمی اش کرده کـه  
نھایتا اگر موفق ھـم مـیـشـد بـه  
ـیـدا   سالح کشتار جمعـی دسـت پ
ـر را   ـف ـیـاردھـا ن میکرد و جان میل

ــی  .  تـھـدیـد مـیـکــرد  آن حـکـومـت
مقصر است که ھـر کـارگـزار آن  
دستش به ھر منبعی برسـد فـقـط  

حکومتی مـقـصـر  .  غارت میکند 
است که میلیاردھا تومان پـول را  
صرف سازمـان دادن تشـکـیـالتـی  
میکند که جالدانی مانند ربیعـی  
ــد اســالمــی و قــاضــی   ــی و ســع
ـــدھـــد  ـی ـرورش مــ ــ ـرتضـــوی پ . مــ

ــقــصــر اســت کــه   ــتــی م حــکــوم
میلیارد، میلیارد پول بـی زبـان را  
خرج مراکزی میکند که نـامـش  
حـوزه عــلـمــیـه اســت امــا اســاس  
آمـوزش در ایـن مـکـانـھـا فـقـط  
ـر انسـانـھـا   ـی ترویج حرافات و تـحـق

 . است 
 تبـاھـی دروازه غـار و مـحـالت  
دیگری مانند آن فـقـط و فـقـط  
متوجه جمھوری اسالمی سرمایـه  

ھمانگونه که اشاره شد این  .  است 
ـراث بـه جـا مـانـده از   محله  مـی
ـران اسـت   روزگار شاھـنـشـاھـی ای
اما عمیق شدن فـاجـعـه زنـدگـی  
انسانھا این محله نتیجه ممارسـت  
ــذیــر    ــاپ ــگــی ن و کــوشــش خســت
جمھوری اسالمی است و این ھـر  
دو از نیاز سرمایه شکـل گـرفـتـه  

برای نجات ھمـه انسـانـھـا و  .  اند 
بخصوص کودکـان دروازه غـار و  
زنان و مردان سـاکـن آنـجـا ھـیـچ  
راھـی بـه جــز سـرنـگــونـی نـظــام  
ـیـسـت کـه ریشـه   سرمایه داری ن

 .   سیه روزی مردم، این نظام است 

 
کارگر 
 کمونیست
  را 

 بخوانید

 ١  از صفحه   محله سیه روزی
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سـرزمـیـن  " پس از پخش سریال  
ـم اسـالمـی  "  کھن  از تلویزیون رژی

که در آن بشکل شنیعی به مـردم  
منتسب به بختیاری توھین کـرده  
بود، عده ای از مـردم شـھـرھـای  
ــه ایــن   ــان در اعــتــراض ب خــوزســت

در  .  راسیسم دولتی بخیابان آمـدنـد 
ادامه بحثھای وسیعی حول عـلـت  
و ماھیت اعتراضات خوزستان براه  

 . افتاد 
برخی احزاب و محافل چـپ در  
ـنـھـا بـا ھـویـت   ـت عین نـابـاوری ن

برای معتـرضـیـن،  "  قومی " تراشی  
ـنـی مـردم   فراخوان بـه خـانـه نشـی
دادند، بلکـه تـوھـیـن راسـیـسـتـی  
تلویزیون دولتی را مصداق کـامـل  

ـقـطـه  .  آزادی بیان ارزیابی کردند  ن
عزیمت موضع سیاسی جـریـانـات  

خـوانـدن  "  قـومـی " فوق الذکـر در  
ـر   اعتراضات خـوزسـتـان تـمـامـا ب

ـیـاری " ادعای وجود   و  "  قـوم بـخـت
و  .  جریانات قومـی اسـتـوار اسـت 

لذا موضوع این نوشتار عمدتا نقـد   
ـیـاری " ھمـیـن فـرمـول   " قـوم بـخـت

ـیـاری " فرمول  . است  در  "  قوم بخـت
ـتـشـر   مقاالت و اطالعیه ھای مـن
شده از جانب مخالفین اعتراضـات  
خوزستان، یک امر پذیرفتـه شـده  
ــت اســت و بــه   ــاب و یــک داده ث

ــت ھــم   ــن عــل " بســادگــی " ھــمــی
ـنـامـنـد و   اعتراض را قـومـی مـی
مردم را بابت شرکت در آن مـورد  

امـا خـود  .  شماتت قرار مـیـدھـنـد 
ایـن فـرمــول بشـدت مـورد ســوال  

ـنـام  .  است  قـوم  " آیا پـدیـده ایـی ب
 وجود خارجی دارد؟  " بختیاری 

 
قوم "  پروسه  ادغام  

 "بختیاری
ـر   در یک سطح عمومـی و ب
ــھــایــی کــه   ــرمــول ــق ھــمــان ف طــب
ـقـد   منصـور حـکـمـت در مـورد ن
ـرد، بـایـد   ـب مقوله ملت بـکـار مـی
ـتـسـب بـه   گفت که اوال مردم مـن

از این ببعد در نـوشـتـه  (  بختیاری 
دارای  )  بختیاریھا نامیده مـیـشـود 

زبـان مـجـزایـی از زبـان فـارسـی  
ـلـکـه آنـچـه کـه زبـان   نیستنـد، ب
بخیتاری نامیده مـیـشـود، صـرفـا  

 در  ٩٠ یک گـویـش اسـت کـه  
صد کلماتش ریشه فارسی دارنـد 

ــاری  (   ــان ج ــی از زب ــوط مــخــل
ـم   در  ١٠ ).  فارسی و فارسی قدی

صد مابقی واژه ھا و کلمات ھـم  
انگلیسی ھستند که بـه گـویـش  

 .محلی وارد شده است 
ــا   ــاری ھ ــی ــخــت ــان ب ــچــن ھــم
ھیچگاه سرزمـیـن مشـتـرک ھـم  

ـریـت  .  نداشتند  ـیـکـه اکـث در زمـان
ــا   ــاھ ــه درروســت ــطــق مــردم ان مــن
زندگی میکردند، از راه شـکـار و  
گله داری امرار معاش میکـردنـد  
ــده   ــت گــرمــای کشــن ــه عــل و ب
تابستان آنھا مـجـبـور بـودنـد کـه  
ــرای   ــن مــاه در ســال را ب چــنــدی
ــود در   ــام خ ــه احش چــرای گــل
استانھای مجاور خوش آب و ھـوا  

از این مـنـظـر آنـھـا  .  تر بسر ببرند 
ھیچگاه در یـک مـکـان نـمـی  

یـکـی از  (  توانستند ساکن شـونـد 
ـر بـاز   علتھایی که مـذھـب از دی
نتوانسـت در مـردم ایـن مـنـطـقـه  
نفوذی پیدا کند، ھـمـیـن سـاکـن  
نبودنشان در یـک مـنـطـقـه بـوده  

شیوه زندگی آنھا در اوایل  ).  است 
ـم بـطـور واقـعـی نـمـی   قرن بیـسـت
توانست پایه ایی برای ادعـاھـای  
قومی مانند حـق حـودمـخـتـاری  

 . شود 
ــا   ـرن بــیـســتــم و ب ــل ق در اوای
ـیـمـان و   کشف نفت در مسـجـدسـل
ــافــت   ــروی کــار، ب ــه نــی ــاز ب ــی ن
روستاھا و شیوه امرار مـعـاش در  
این منطقه دچار یک دگرگونـی  

ـقـانـان بـا  .  عظیم گردیـد  ـتـدا دھ اب
سکونت در روستا، چندین ماه در  
سال را بعنوان کارگر در مـنـاطـق  
ــی کــه عــمــدتــا در دســت   ــت ــف ن
. انگلیسی ھا بود، کار میکـردنـد 

ـیـاز   اما گسترش صنایع نفتی و ن
به کارگـران صـنـعـتـی، بسـرعـت  

را از روسـتـا  "  نیروی کار موقت " 
برای یک اقامت دائم، بـه شـھـر  

این پروسه خیلـی سـالـھـا  .  کشاند 
قبل از اصالحات ارضـی در ایـن  

ـنـی و  .  منطقه شروع شد  شھر نشی
ـیـمـان بـعـنـوان   تولد شھر مسجدسـل
شھر، در نتیجه نیـاز سـرمـایـه بـه  

بـزودی و  .  کارگران صنعتی بـود 
ــای اصــالحــات ارضــی،   در اثــن
روستاھا از سـکـنـه خـالـی و بـه  

در کـنـار آن  . مخروبه تبدیل شدند 
خانه ھای سازمانی توسط وزارت  
ـیـار   نفت در شھر ساخـتـه و دراخـت
کارگران گذاشته شد و بدینگـونـه  
ـروی   ـی ـم ن یک جـابـجـایـی عـظـی
انسانی با سرعت بسـیـار بـاال در  

ــت  ــورت گــرف ــه ص ــطــق از  .  مــن
آنجاییکه شرکتھای انگلیسی در  
ـفـت را در دسـت   آن شھر صنایع ن
داشتند، آرام آرام بخشی از شـیـوه  

به مـنـاسـبـات  "  زندگی انکلیسی " 
کارگرانی که در  . مردم راه یافت 

ــوار   ــل ــراغــت کــت و ش اوقــات ف
میپوشند و کراوات مـیـزدنـد، ھـر  
روز اصالح میکـردنـد و مـوھـای  
مرتب شده ای داشتند، سر و کلـه  

کارگرانی  .  اشان در شھر پیدا شد 
که سینما برو بودند و در بـاشـگـاه  
ـفـت بـه تـمـاشـای   ھای شرکت ن
کنسرت میرفتند و نـمـادھـایشـان  
ــا   ــام ــم ــدگــی مــدرن ت بــرای زن

ـیـسـی بـود  ــن  .  نـمـادھـای انـگـل ای
تـعـداد  . تغییرات بزبان ھم راه یافت 

قابل توجھی از کـارگـرانـی کـه  
ــن   ــوشــت ــی ســواد خــوانـدن و ن حـت
فارسی نداشتند، بعلت مصـاحـبـت  
ـیـسـی ھـا،   و کار روزانه بـا انـگـل
ـیـسـی مسـلـط   بزبان محاوره انـگـل

انتگراسیون در زبان بـگـونـه  .  شدند 
ـیـش رفـت کــه واژه ھــای   ای پ
ـرادف فـارسـی   انگلیسی بدون مـت
ـیـکـه   آن بزبان راه یـافـت، تـا جـای
بنظر میرسید این کلمات فـارسـی  

ـروی کـار در  .  ھستند  ـی افزایش ن
شھر موجب شد تا بخشی از ایـن  
ـنـد   نیرو به شـھـرھـای دیـگـر مـان
اھواز، آبادان و ماھشھر مـھـاجـرت  

ــد  ــن ــلــی کــه از  .  کــن یــعــنــی نس
روستاھا به شھر آمده بود به یک  

فرزنـدان  .  مھاجرت مجدد دست زد 
این نسل در محیط جـدیـد حـتـی  
بعضـا گـویـش خـود را از دسـت  

ـروی  .  دادند  ـی بخش عظیـمـی از ن
کار در صنعت نفت اھواز، صنایـع  
ـروشـیـمـی   ـت فوالد، لوله سـازی، پ
ماھشھر و بـخـشـا در پـاالیشـگـاه  

در واقع  .  آبادان مشغول بکار شدند 
این نیرو نه تنھا در مـھـاجـرت اول  

علقـه ھـای مـحـلـی حـود را از  
دست داد، بلکه در مـھـاجـرت دوم  
مجبور به انتگیره کـردن خـود در  
یک محل جدید شـد کـه در آن  
رابطه کاری، بنیان و اساس روبـط  

 . اجتماعیش را تشکیل میداد 
ــت   ــعــل ــن نســل ب ــدان ای فــرزن
ـیـسـی ھـا و   تاثیرات کار با انگـل
بعدا امریکایی ھا، عالقه خاصی  
ـیـدا   به تحصیل در حارج کشـور پ

بخـشـی از فـرزنـدان الیـه  . کردند 
اول کارگران صـنـعـتـی شـھـر بـه  
انگلیس و امریکا رفتند، تحصیـل  
کردند و بخش اعظمـشـان بـعـدھـا  
ـفـت مشـغـول بـکـار   در صنـعـت ن

ـر  .  شدند  ـروسـه نـاظـر ب کل ایـن پ
آنـچـه کـه مـردم  :  یک چیز بود 

ـیـونـد مـیـداد، نـه   شھر را به ھم پ
ـــش   ــوی ــودن و گ ــاری ب ـی ــ ــخــت ب
مشترک، بلکه کار در صـنـایـع  
نفتی و زندگی در کـنـار ھـم بـا  

نیروی کـار  .  معیارھای جدید بود 
شھری دیگر نه تنھـا عـالقـه ای  
حتی به پوشیدن لباسھای محـلـی  

ــداشــت  ــی  (  ن ــاری حــت ــزد بســی ن
ـبـاسـھـا نـمـاد عـقـب   پوشیدن آن ل

ـر  )  ماندگی  بود  ـروسـه ب ـلـکـه پ ب
عکس طی شد یعنی بسیاری از  
مردم که در روستاھای بجا مانـده  
زندگی مـیـکـردنـد، سـر وشـکـل  

ایـن  .  ظاھری شھری پیدا کـردنـد 
ـیـادھـای مـحـلـی   ـن پروسـه کـل ب
زندگـی را در ھـم ریـخـت و بـه  
روابط احتـمـاعـی و سـیـاسـی آن  
ــه شــکــل دیــگــری داد  ــق ــط ــن . م

ــگــر اثــری از   ــی کــه دی شــکــل
ــده   ــدھــای قــومــی در آن دی ــون ـی پ

 .نمیشد 
 

انعکاس شرایط باال در 
 سیاست

تجمع کارگران صـنـعـتـی در  
ـرجـمـان   یک شھر نمی توانسـت ت

گفته میـشـود  .  سیاسی پیدا نکند 
در دھه سـی کـارگـران در شـھـر  

ـیـمـان  یـعـتـی مـحـل  (  مسجد سـل
اگر عضو حـزب  )  تجمع بختیاریھا 

توده نبودنـد، حـتـمـا بـه جـلـسـات  

تجـمـع  .  حزب توده سری زده بودند 
نیروی صنعتی کارگـری و عـدم  
نفوذ مذھب، موجب شد که حزب  
ـرای   توده بتواند نیروی وسـیـعـی ب
ــیــت   خــود گــرد آورد و اولــیــن ال
سیـاسـی در شـھـر  را مـالـخـود  

ـیـت  ٥٠ در دھـه  .  کـنـد   یـک ال
تمـامـا چـپ از فـرزنـدان ھـمـان  
کارگران شـکـل گـرفـت کـه در  
سرکوبھای ھمین دھه بسیـاریشـان  

ـتـادنـد  در آن سـالـھـا  .  به زندان اف
مسجدسلمان از  جمله شـھـرھـایـی  
ــدانــی   ــادی زن بـود کـه تـعــداد زی

ـقـالب  .  سیاسـی داشـت  بـعـد از ان
یک نیروی وسیع چپ در شـھـر  

ـرد  ـــھـــا  .  ظـــھـــور کــ در آن ســـال
ــان جــزو مــحــدود   ــم ــی مســجــدســل
ــرات   ــظــاھ ــود کــه ت شــھــرھــایــی ب
چپھای شھر بر علیه رژیم شـاه از  
تظاھرات مـذھـبـی ھـا جـدا شـده  

ـم  . بود  یعنی قبل از سرنگونی رزی
شـاه ایـن دو صــف از یـکـدیـگــر  

در یکسال و نیـم اول  .  مجزا شدند 
انقالب شھر و محـالت عـمـال در  

محافل  .  دست نیروھای چپ بود 
مطـالـعـاتـی و کـتـابـخـانـه ھـای  
ـر پـا شـد،   بیشماری در محالت ب
خیابان و بازار مـرکـزی شـھـر بـه  
محلی برای بحث سیاسی تبـدیـل  
ـیـه دانشـگـاه   شده بود، چیزی شـب

ــالب  ـق ــدان ان در آن  .  تـھــران و مــی
ــھــا بــرای دادن تصــویــری از   سـال
وضعیت سـیـاسـی شـھـر جـوکـی  
ـنـد   ـت درست کرده بودند که میـگـف
سازمانھای کوچک چـپ کـه  
در تھران فقط یک نماینده دارنـد،  
ـنـد   ـتـوان در شھر مسجدسلیمـان مـی

علت قـدرت  .  تظاھرات راه بیندازند 
چپ در این شھر تماما مـنـطـبـق  
با تحوالت اقتصادی و اجتمـاعـی  
. ای بود که شرحش در باال رفـت 

علت بازگو کردن گـوشـه ای از  
تاریخ سیاسی شھر این بـود  کـه  
نشان دھم که در  تـمـامـی ایـن  
سالھا حتی یک جریان سـیـاسـی  

 ھویت تراشی قومی و آزادی بیان
 محمدرضا پویا 
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ـتـاری " با پرچم   در ایـن  "  قوم بـخـی
بـویـژه در آن  .  منطقه پا نـگـرفـت 

سـالـھـا کـه احـزاب و تشـکـالت  
بیشماری در کـل کشـور اعـالم  
موجودیت کردند؛ ما با جمعیت و  
تشکالتی روبرو نشدیم که فلسفـه  

. بـدانـد "  قوم بختیاری "وجودیش را  
انچـه قـوم  .  علتش ھم روشن است 

بختیاری نامیده میشود در پروسـه  
ایی که شرح آن رفت، تمـامـا در  
مناسبات شھری ادغام شـد و از  
خود یک الیت بـزرگ چـپ را  

ـرون داد  ـی ــخ  .  ب ھـیـچــگـاه در تـاری
ــی   ــان ــه جــری مـعــاصــر ایــران مــا ب
ـم کـه ادعــای   ـی ـرخـورد نـمـیـکــن ب
ـیـاری ھـا   قومی، در منطقه بـخـت

ــه بــاشــد  ــت ــتــی در زمــان  .  داش ح
ــروھــای   ــی ــالب مشــروطــیــت ن ــق ان
نظامی منطقه بختیاری در یـک  
مقیاس سراسری و نه مـحـلـی بـه  
. انقالب مشروطـیـت ورود کـردنـد 

جنبشھای راست سیاسـی در ایـن  
منطقـه ھـمـواره خـواھـان شـرکـت  
خود در سـاحـتـار سـیـاسـی دولـت  
مرکزی بودند و نـه راه انـداحـتـن  

ازدواج شـاه بـا  .  حکومت محـلـی 
ـر   ـیـار ب ثریا و ریاست تیـمـور بـخـت
ــت کشــور، گــواه   ــی ــن ســازمــان ام

در زمان نـخـسـت  .  ھمین امر است 
وزیری شاپور بختیار تصور بر ایـن  
بود که او می تواند مناطـقـی از  
جنوب کشـور را بـه حـمـایـت از  
جلب کند ولی چند سـاعـت بـعـد  

ـیـار،   از اعالم نخست وزیـری بـخـت
ـیـمـان و   مردم در شھـر مسـجـدسـل
ـیـار   شھرھای حومه با شعـار بـخـت
ــان   ــه خــیـاب ــیـار، ب نـوکـر بـی اخـت

حــتــی تــعــداد انــگــشــت  .  آمــدنــد 
شماری از روشنفکران این منطـقـه  

قـوم  " که می خواستند در دوران  
جـھـانـی، کـاری صـورت  "  سازی 

بدھند، موفق نشـدنـد و بسـرعـت  
یک تنـاقـض  .  دکانشان تحته شد 

بزرگ کار اینھا این بود کـه نـه  
ــد ادعــای ارضــی   ــت ــوانس مــی ت
داشته باشنـد، نـه مـی تـوانسـتـد  
تـاریـخـی از سـرکـوب مضـاعـف  
ـیـاری بـودن را نشـان   ـت بعلت بـخـی
دھند و نه می توانستند تاریـخـی  
از جنبش قومی بختیـاری ھـا را  

این تـاریـخ نـامـوجـود  .  ارائه دھند 
تاریخ واقعـی ایـن مـنـطـقـه  . است 

ــپ و اعــتــراضـــات   ــخ چ ــاری ت
. کارگری بوده و نه قـومـگـرایـی 

الیت دست راسـتـی ایـن مـنـطـقـه  
ـرسـت   ـم آریـا پ ـیـسـی تماما ناسیونال
است که حتی خودشانرا در بـازی  
ــات قــوم پــرسـت کـردی و   جـریـان

ــد  ــن ــمــی کــن ــا  .  آذری درگــیــر ن ت
ـتـھـا " آنجاییـکـه بـه مسـلـه   ـی " مـل

ـنـد   ـیـت بـمـان مربوط اسـت ایـن ال
 . سلطنت طلبان حرف میزند 

ـراشـی " به علل باال ما   " قـوم ت
ـرای   و درست کردن تاریخ قومی ب
مردم این منطـقـه را از جـریـانـات  

اینھا از اینجـا  .  دیگر نمی پذیرییم 

شروع کردند تا نشـان دھـنـد کـه  
اعتـراض مـردم ایـن مـنـطـقـه بـه  
ــمــا، رنــگ   ــی ــن صــدا و س ــوھــی ت

ظــاھــرا عــده ای  .  قــومــی دارد 
فراموش کرده اند که در سیاسـت  

مـگـر  .  کلمات بار سیاسـی دارنـد 
ـنـد کـردسـتـان   حتی در جای مـان
که مسله ملی وجود دارد، نـگـاه  

و سیاستھای چریانات قـومـی را  
ـم؟ مـگـر مـا از واژه   پذیرفتـه ای

ـفـاده  "  خلـق کـرد "ھایی مانند   اسـت
ـنـمـورد   میکنیم؟ پـس چـرا در ای
فورا نگاه ناسیونالیستی و قـومـی  
ـم و   به این اعتراض را پذیرفـتـه ای
ــم؟   ــی ــن ــک ــی مــردم را قــوم صــدا م
راستی اگر جمھوری اسالمی در  
ــا   ــه مــردم رشـت ی ــونــش ب ــویـزی ـل ت
اراک توھین میکرد و مـردم ایـن  
منطقه دست به اعتراض مـیـزدنـد،  
ـنـد؟   آنگاه این جریانات چه میگفت
آنوقت مـردم رشـت و اراک ھـم  

؟ حرکتشان قـومـی  " قوم " میشدند  
میشد؟ این موارد را بعنوان مـثـال  
ــا نشــان دھـم کـه اســاس   آوردم ت
موضع سـیـاسـی جـریـانـاتـی کـه  
مردم را بابت اعتراضشان محکـوم  
ـر قـوم دانسـتـن   میکنند، مبتنی ب
ـنـد   مردمی است که نه قوم ھسـت

مـا بـایـد  .  و نه مسله ملی دارنـد 
عقبگرد سیاسی این جریانات کـه  
دارند با جعلیـات، ھـویـت قـومـی  
برای مردمی میتراشند کـه خـود  
ـنـه   ھیچگاه ادعایی در ایـن زمـی

ـر   نداشته اند را، نشان دھیم و به زی
ـم  ـری در ھـر تـظـاھـراتـی  .  نقد بـگـی

ـقـی داده   ـل قطعا شعـارھـای مـخـت
ـر کـه  .  میشود  اما دادن این تصوی

ــیــس   گــویــا عــده ای خــان و ری
عشیره سازمانده تظاھـرات بـودنـد،  
دیگر یک دروغ بزرگ سیـاسـی  

ـره  .  است  ـیـس عشـی این خـان و ری

ناموجود است، چون قومی وجـود  
ـتـسـب  " قوم سازی . "ندارد  مردم من

ـریـط اسـت   به بختیاری ھمانقدر بی
ـتـه شـود   که به مردم در آلمان گف

اینھا حتی در سـطـح  ".  قوم ژرمن " 
ـنـد کـارکـرد   ـتـوان ـی جعلیات ھم نـم
سیاسی این اشباح ناموجود را در  
یک خط توضییح بـدھـنـد، چـون  

بحث کردن با ایـن  .  تاریخی ندارند 
ـنـکـه مـردم بـه   چریانات بر سر ای
چه علتی به خـیـابـان آمـده انـد،  
. تلطیف کـردن مـوضـع آنـھـاسـت 

بحث را بایـد سـر جـای درسـتـش  
ـرای   نشاند و نشان داد که اینھـا ب
ـنـی خـود دارنـد   توجیه خانـه نشـی

 . ھویت قومی برای مردم درست میکنند 
 

آیا اعتراض بر علیه 
راسیسیم دولتی رژیم 
اسالمی، نقض آزادی 

 بیان است؟
ـفـت   گفته شده است که مخـال
ـقـض   ـتـی، ن با توھین تلویزیون دول
. آزادی بی قید و شرط بیان اسـت 

میگویند چنین مخالفتـھـایـی بـه  

آنجا منتھی میشود کـه از خـلـق  
ـئـون " آثاری مانند   ـل " دایی جان نـاپ

که اشراف زاده ھا را به تـمـسـخـر  
ایـن  .  میگیرد، جلوگیری میکـنـد 

دیگر زدن شیپور از سر گشـاد آن  
ـیـد و شـرط  .  است  آزادی  بـی ق

ـر روابـط شـھـرونـد بـا   بیان ناظـر ب
بدین معنا کـه  .  دولت حاکم است 

از چه ابزارھایی باید استفاده کرد  
ـرای مـحـدود   تا دست دولتھا را ب
کردن آزادی بیـان، بسـت؟ حـتـی  
در سطح روابط مابین شـھـرونـدان،  
کسی اجازه نـدارد شـھـرونـدی را  
ـیـده و یـا   بعلت داشتـن فـالن عـق
ـیـت، مـورد   انتسابش به فـالن مـل
توھین قرار دھد، اما میتوان ھمان  
ـقـد و تـمـسـخـر کـرد  . عقیده را ن

میتوان به مقدسات جامعه توھیـن  
ـیـان اسـت   کرد، این عین آزادی ب
ــه اشــخــاص   ــوان ب ولــی نــمــی ت
ــن ھــمــان   ــت ــی بــایــت داش ــق ــی ــق ح

اگر کسـی  .  مقدسات توھین کرد 
بیاد دفاع از آزادی بیان جمھـوری  
اسالمـی افـتـاده اسـت بـایـد یـاد  
ـلـویـزیـون حـکـام   آوری کرد کـه ت
ـر مـردم   ـف اسالمی صد ھا ھـزار ن

ـیـاری   یـعـنـی  ( منتسـب بـه بـحـت
ــا ھــمــان   ــی و ی ــیــق اشـخــاص حــق

را به جاسوس و خائـن و  )  شھروند 
مزدوری متھم کرده اسـت و ایـن  
یعنی ھجوم به حق شھروندی ایـن  

ــن  .  مـردم  ــا ای از  "  کـج فـھــمـی " ب
ـیـان ظـاھـرا بـایـد   مقولـه آزادی ب
رفت و یقه سازمانھا و نـھـادھـای  
ــا را   ــی در اروپ ــژاد پــرســت ضــد ن

کـرد چـرا  "  گلـه " گرفت و از آنھا  
ـیـان " جلو   دول غـربـی در  "  آزادی ب

تبلیغات راسیستی را گرفته انـد؟  
چرا نمـی گـذارنـد احـزاب دسـت  
ــن   ــاجــری ــھ ــا، م ــی در اروپ راســت
افریقایی و آسیایی را بعلت سـیـاه  
ـیـده   پوست بودن، بعلت داشتـن عـق
ــت   ـی ـتـســابشـان بـه مـل دیـگـر و ان
ـرار دھـنـد؟   دیگر، مورد تمسخر ق
ـم   ـیـان رژی موضع دفاع از آزادی ب
آدمکش اسالمی به ھمین مـیـزان  

امــا مشــاھــده  .  فــکــاھــی اســت 
ـیـکـه در   سقـوط سـیـاسـی کسـان
توجیه بی عملـی سـیـاسـی خـود  
ــدار آزادی بــیـان جــمـھــوری   ـب جـان
ــکــســره   ــد، ی ــشــون اســالمــی مــی

 . دردناک و تلخ است 
   

 



١٣٩٢ اسفند ٦   کارگر کمونيست  10 

ناامنی محیط کار ھر روز از  
ــگــیــرد  ــی مــی ــان . کــارگــران قــرب

جانباختن دو کارگر در کـارخـانـه  
کیان تایر، مرگ یـک کـارگـر  
ـران خـــودرو،   ــ ـــه ای در کـــارخـــان
درگذشت دو جوشکار در شـرکـت  
صدرا، مرگ کـارگـر بـه عـلـت  

روبـی، درگـذشـت    سقوط حین برف 
کارگری در معدن چغارت بافـق،  

 کارگر در دو  ٤ سوختگی شدید  
شرکـت کـاشـی و  سـرامـیـک  
ـبـاخـتـن دو   ـبـد و بـاالخـره جـان می
کــارگــر زن در یــک کــارگــاه  
تولیـدی در تـھـران نـمـونـه ھـای  
تکاندھنده ای از این جـنـایـت در  

اخبار ایـن  .  ھمین یکماه اخیر است 
اتفاقات ناگوار را در انتھـای ایـن  

 . نوشته می بینید 
این واقعیت تکـانـدھـنـده آمـار  
ــت در   ــای ــن جــن ــده ای ــدھــن ــکــان ت
محیطھای کار است که بخـشـی  
ـم   از آن ساالنه از سـوی خـود رژی

ـتـشـار مـی یـابـد  از  .  اسـالمـی ان
جمله به گزارش اداره کـل روابـط  
ــلــل   ــم عــمــومــی و امــور بــیــن ال
سازمان پزشکی قـانـونـی کشـور  

  ٧٩٥ ھزار و    در سال گذشته یک 
کارگر در حوادث ناشـی از کـار  
جان خود را از دسـت دادنـد کـه  
این رقم در مقایسه با سال قبل از  

ـر  ٥٠٧ آن که رقمش یکھزار و   ـف  ن
ــود،   ــش  ١٩  /  ١ ب ــزای  درصــد اف

این در حـالـی اسـت  .  داشته است 
ـتـشـر    که پیش  تر در آمار ھای مـن

شده از سوی ھمین مـراجـع نشـان  
 ھـزار و  ٩ میدھد که در ده سـال  

ـر حـوادث کـار در  ٦٢٥   نفر بر اث
ـریـن    کشور جان باخته  اند که بیشـت

میزان آن مـربـوط بـه اسـتـانـھـای  
تھران، مرکزی، سـمـنـان، قـزویـن،  
ــجــان و چــھــارمــحــال و   ــالم، زن ای

 .  بختیاری است 
این آمار ھا فـقـط یـک رقـم  

این آمارھا سخن از جـان  .  نیستند 
و زندگی ھزاران ھزار انسان اسـت  
که قربانیان محیط کارند و سـال  
ـر شـده   ـیـشـت به سـال تـعـدادشـان ب

 .است 
این شرایط برده وار کار و ایـن  

سطح از بی تامینی و محرومـیـت  
در محـیـط ھـای کـار را بـطـور  
واقعی سرمایه داران و دولـت بـه  
یـمــن مــحــروم كــردن كـارگــران از  

ــرار    ای   پــایــه  ــرق ــوقشــان ب ــق ــریــن ح ت
انـد،    دست کارگر را بستـه .  اند   كرده 

انـد، او    اعتصابش را ممنـوع کـرده 
را از حق تشکل محروم کـرده انـد  
تا امکان حداکثـر سـودجـوئـی را  

ـنـد  در واقـع دولـت بـه  .  پیـدا کـن
کمک نیروی سرکوب و زندان و  
قانون و غیره، دست کـارفـرمـا را  
باز گذاشته است که جان كـارگـر  
را بگیرد، خون كارگر را بمـكـد و  
ھر بـالئـی خـواسـت سـر کـارگـر  
ــرمــا و   ــاورد، امــا ســود کــارف بــی
. صاحبان سرمایه محفوظ بمـانـد  

این در حالیست که خود دولـت و  
ـریـن   ارگانھای سـرکـوبـش بـزرگـت

 .کارفرما ھستند 
ـر مـا   اما در مقابل این تصـوی
ـم کـه کـارگـران   ـی شاھد این ھست
ایستاده اند و جـنـگـی روزانـه در  
. جنبش کارگری در جریـان اسـت 

از جمله تشکلھای کارگـری ای  
ــه ھــمــت خــود کــارگــران   کــه ب
تشکیل شده اند، بـارھـا و بـارھـا  
ـیـه   ـیـان ابراز انزجار کرده اند و  با ب
ــن   ــه ای ــتــرک خــود ب ھــای مش
وضعیت صدای اعتراض خـود را  

ـریـل  ٤ از جمـلـه  .  بلند کرده اند   آپ
روز جھانی اعتراض علیه کشـتـار  
ــط ھـای کــار اســت و   در مــحـی
تالش شده است کـه ایـن روز در  
ــه   ــی ـران بـه روز اعــتــراضـی عـل ای
ــران   شــرایــط بــرده وار کــار در ای

 .تبدیل شود 
به قول مـنـصـور حـکـمـت در  
کتاب کار ارزان کارگر خاموش،  
ناامنی محیط کار یک جـنـگ  
اعالم نشده در جھان است کـه بـه  
اندازه دو جنگ جھانی، فاشیـسـم  

ھـای آدم سـوزی،    ھیتلری، کـوره 
ھیروشیما، جنگ ویتنام، جـنـگ  
ـقـه   ـره از طـب ایران و عـراق و غـی

ـرد  ـربـانـی مـیـگـی امــا  .  کـارگـر ق
ـتـھـای   تفاوت اینجا است که جنای
بزرگی کـه در تـاریـخ شـاھـدش  

شـنـاسـنـد و از    ایم را ھمه می   بوده 

ـــوان   ـن ـــعــ ـــش ب دســـت انـــدرکـــاران
ـرنـد  ـب . جنایتکاران بزرگ نـام مـی

اما یک جـنـگ اعـالم نشـده و  
یک جنایت در حال جـریـانـی در  
متن جامعه سرمایه داری ھسـت  
که قربانیانش از نظر تعداد، کمتـر  

ھای برجستـه جـنـایـت در    از نمونه 
فرقش تنھـا در ایـن  .  تاریخ نیست 

ـیـن و   ـل است که در این مورد قـات
ــان   ــی ــربــان ــار ق ــن ــد ک ــان دارن ــی جــان
ـنـد و دولـت و   خودشان قدم مـیـزن
ـنـد  ـتـش ھسـت . قانون ھم در حـمـای

اینھا ھمه جنایاتی اسـت کـه ھـر  
ھای کار و بخاطـر    روزه در محیط 

سودجویی یـک مشـت سـرمـایـه  
ھــای حــامــی شــان    دار و دولــت 

ــیــم  ــایــت  .  شـاھــدش ھســت ــن جــن ای
ــاتـی دارد  ـق ــی طــب ـربـانــیـان ــن  .  ق ای

ــخــش   ــه ب ــی ــگــی اســت عــل جــن
ـقـه   مشخصی از جامعه، علیه طـب

ـر  .  کارگراست  این گفته ھا، تصوی
ـفـاقـی کـه در مـحـیـط   واقعی ات
ھای کار میگذرد را مـقـابـل مـا  

 . میگذارد 
کارگران در ایران مجرمان این  
جنایات را می شناسند و ھـمـواره  
ــار   ــت بــر آن اشــاره کــرده و خــواس
محاکمه و پیگیری عاملیـن ایـن  
جنایات که مشتـی سـرمـایـه دار  

 . مفت خور و دزد ھستند، شده اند 
محیطھـای کـار بـایـد جـای  
امن و سالم و از نظر سـالمـتـی و  
ـبـولـی   بھداشتی استاندارد قـابـل ق

باید آخرین تكنیـكـھـا  . داشته باشد 
ــرای   ــاوردھــا و تــجــارب ب ــت و دس

تر ساختن شـرایـط كـار    ھرچه امن 
ـرد  کسـی  .  مورد استفاده قرار گـی

ـرای   که چنین محیط نـاامـنـی ب
کارگران ایـجـاد کـرده، شـریـک  
جرم قتل و جنایت وسـیـعـی اسـت  

ھـای کـار    که ھر روز در مـحـیـط 
ــان دارد  ــن  .  جـری ــوانــی ــف از ق ــخــل ت

ــیــط كــار و ســھــل   ــنــی مــح ــم ای
انگاری در تامین امنیت كارگران  
ــد جــرم   ــای ــایـت اســت و ب یـك جــن

 . جنائی محسوب شود 
در مقابل این جنایت ھـر روزه  

ـیـت  .  باید ایستاد  باید از نـظـر امـن
ـریــــن   ـــ ــــاالت ــــط کــــار ب ـی مــــحـــ

ـرار   ـرق ـلـی ب ـل استانداردھای بین الم
 .باشد 

ما خواستار تضمین ایمـنـی و  
ـیـل   ـل ـق بھداشت مـحـیـط کـار و ت
مخاطرات کار به حداقل ممـکـن،  
ــچ صــرفــه جــویــی، بــا   ــدون ھــی ب

ترین تسـھـیـالت    استفاده از پیشرفته 
ــاده در   ــف و امــکــانـات مــورد اسـت

ــاشــیــم  ــه  .  سـطــح جــھــان ب از جــمــل
ـــط  ـی ـــد از    مـــحــ ـــای ھـــای كـــار ب

دستگاھھای تھویه كافی، مـراكـز  
ــه   ــز ب ــھ ــك مــج ــی كشــی ــان درم
ــات   آمـبـوالنــس و پــرشـك، امــكـان
بھداشتی حمـام و دسـتـشـویـی و  
غذاخوری با استاندارد بـھـداشـتـی  
ـرخـوردار   باال و غـذای مـنـاسـب ب

 .باشند 
ـنـه   ما خواستار نظارت و معـای
پزشکی منظم در برابر مخـاطـرات  

ای و نـاشـی    ھای حرفه   و بیماری 
از کار تـوسـط مـراجـع پـزشـکـی  
ـنـه   مستقل از کـارفـرمـا، بـه ھـزی

 .کارفرمایان و دولت ھستیم 
ما خواستار نظارت بر ایـمـنـی  
محیط کار ھستیم و این نـظـارت  
باید تماما زیر نظارت کارگـران و  

. ھا و نمایندگان آنھا بـاشـد   تشکل 
ــن حــق کــارگــران اســت کــه   ای
ـتـخـاب   ـتـی از مـیـان خـود ان ھیئ
کنند تا تمامی مـوارد نـاامـن و  
ـنـد و   غیر بھداشتی را بررسی کـن

 .به کارگران گزارش بدھند 
اعتصاب و برگـزاری مـجـمـع  
عمومی، حق بی چـون و چـرای  
ــه   کـارگــران اســت و کــارگــران ب
مجرد احساس ناامنی باید بتوانند  
دست از کار بکشند، تا نـاامـنـی  

 .برطرف شود 
بـکـارگـیــری مـواد سـمـی و  
خطرناكی كه جـان كـارگـر را بـه  

انـدازد و در كشـورھـای    خطر می 
ـفـاده از آنـھـا   پیشرفته جھانی اسـت
    در تولید ممنوع اعالم شـده اسـت 

 .فورا متوقف گردد 
ــخــاطــر   ــی كــه ب  كـارفــرمــایـان
ـــی در مـــواردی كـــه   ــودجـــوی س
سالمتی كارگر تـھـدیـد مـیـشـود،  
اقدام نكنند، مجرمند و باید مورد  

 .پیگرد قرار گیرند 

ـیـمـه   ھمچنین ما خـواھـان  ب
ــل   ــاب کــامــل کــارگــران در مــق
ــاشــی از   صـدمــات و خســارات ن
ـنـکـه در مـحـیـط   کار، اعم از ای
کار و یا خارج آن رخ دھد و بـدون  
ـبـات   ـیـازی بـه اث اینکه کارگر ن
ـریـت   قصور کـارفـرمـا و یـا مـدی

 .داشته باشد، ھستیم 
كارگران آسیب دیده در محیط  
ــدارد بــاالی   ــان ــد بــا اســت كــار بــای
ــوشــش درمــان   ــحــت پ ــزشــكــی ت پ
ـرنـد و در دوره   ـرار گــی رایـگـان ق
ـرخـوردار   درمان از حقـوق كـامـل ب

 .باشند 
كارگرانی كه در محـیـط كـار  

ـیـمـاری شـده  انـد بـایـد از    دچـار ب
تسھیالتی چون تغییر نـوع كـار و  
ـرداخـت   كاھـش سـاعـت كـار بـا پ
ـرخـوردار بـاشـنـد و   حقوق كامـل ب

ایـن  .  اخراج آنھا اكیدا ممنوع باشد 
ـر   كارگران باید مادام كه بیمارند زی

ھـا و تسـھـیـالت    پوشش این كمـك 
 .قرار داشته باشند 

ـیـجـه   ـت  کارگرانـی کـه در ن
صدمات ناشی از کـار تـوانـایـی  
کار کردن را از دسـت مـیـدھـنـد  
باید از حقوق کامل بازنشستـگـی  

ـنـطـور  .  کامل برخوردار شوند  ھـمـی
باید خانواده کارگرانی که عضـو  
خانواده خود را در محیط کـار از  
ــوشــش   ــد، تـحــت پ ــدھـن دسـت مـی
ـرنـد و   ـرار گـی تامین اجتمـاعـی ق

 .تامین باشند 
ـیـن   ـنـکـه عـامـل  و بـاالخـره ای
كشتار در كارخانجات کارفرمایـان  
و دولت حامی آنھا ھستند و بـایـد  

 .مورد پیگرد قرار گیرند 
مبارزه برای ایـمـنـی مـحـیـط  
ــده   ـرای زن ــعـنـی مـبـارزه ب كـار، ی
ماندن و سالمـت جـانـی كـارگـر،  
ـم کـه ھـمـه ایـن   ـی باید تالش کـن
خواستھا به موضوع بحث مجامـع  
عــمــومــی کــارگــری و پــرچــم  

 . مبارزات کارگران تبدیل شود 
 

ـم و   اخبار یکماه جـنـایـت رژی
 کارفرمایان در محیط ھای کار 

ــاعـــت    - ـر روز  ١١ س ــھــ  ظ
ـر از  ١ پنجشنبـه   ـف ـنـد سـه ن  اسـف

سنگ چشـم    کارگران معدن زغال 
پودنه منطـقـه پـابـدانـا شـھـرسـتـان    

ــه اســامــی رضــا   ــان ب ــن کــوھــب
صادقی، حسین اسالمی، حسـیـن  

 جانباختن کارگران در محیط  کار، یك جنگ اعالم نشده
 شھال دانشفر 
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محمودی بر اثر انفجار گـاز جـان  
در ایـن  .  خـود را از دسـت دادنـد 

ـنـج تـن دیـگـر از   اتفاق ناگـوار پ
کارگران به علت شـدت جـراحـات  

 درصـد بـه  ٧٠ و سوختگی باالی  
ــان   ــت ــی " بــیــمــارس ــل زرنــد  "  امــام ع
ـنـد  .  منتقل شدند  کارگران میگـوی

ــاق بــارھــا بــه   ــف پــیــش از ایــن ات
ــد و   ــن ھشــدار داده ان ــولــی مســئ
.  اقدامی صـورت نـگـرفـتـه اسـت 

به گفته کـارگـران عـلـت مـرگ  
ــدان وجـــود   ـق ــن کـــارگــران فــ ای
امکانات ایـمـنـی در ایـن مـعـدن  

از جمله دستـگـاه گـاز  .  بوده است 
سنج کـه بـایـد مـیـزان گـازھـای  
منفجر در تـونـل را بـه کـارگـران  
ــه   ــل کــھـن ـی ــه دل گـزارش دھــد، ب
بودن، کـارگـران را بـه مـوقـع از  

ـیـن  .  خطر آگاه نکرده است  ھـمـچـن
این معدن فاقـد دسـتـگـاه تـھـویـه  
ھوای مرکزی بـوده اسـت و ایـن  
کارگران حتی با دستگاه مکـنـده  
. دستی گاز را تخلیه میکرده انـد 

بعالوه این معدن در مجموع یـک  
دستگاه آمـبـوالنـس دارد کـه در  
ـراب اســـت و   ـر خــ ــال حـــاضــ ح

ـر " لوکوموتیوی به نام   ـیـمـارب در  "  ب
تونل وجود دارد که کار نمیـکـنـد  
ـر   ـیـگـی و سالھاست که کارگران پ

اکسیـژن  ( تعمیر دستگاه اسپیالتور  
ـنـد کـه کـاری  )  ساز  معدن ھسـت

ـیـجـه   .  صورت نگرفته است  ـت در ن
ــجــات   ــات ن ــود امــکــان ــل نــب ــدلــی ب
منـاسـب گـروه نـجـات یـکـی از  
معادن مجاور یک سـاعـت پـس  
از انفجار به محل حادثه رسـیـدنـد  
که دیگر زمانی برای نجات آنـان  

ــود  ـب ــز در مـرداد مــاه  .  ن ـی ــال ن ـب ق
کارگـر دیـگـری بـه نـام حسـیـن  
زمانی به دلیل ھمیـن شـرایـط در  
این معدن جـان خـود را از دسـت  

 . داد 
ــدن   ــع ــن م ــارگــران در ای ک
ـیـت   میگوینـد مـا نـه فـقـط امـن
ـیـت جـانـی ھـم   شغلی، کـه امـن
نداریم و ھر بـار کـه دربـاره کـار  

ھای تھویه ھـوا در    نکردن دستگاه 
ــق   ــم ــن  ٢٥٠٠ ع  مــتــری زمــی

ــه    اعـتــراض مــی  کــردیــم مــا را ب
 .کردند   اخراج تھدید می 
 کـارگـر بـا  ١٠ مسمـومـیـت  

 بـھـمـن  نشـت  ٢٧ روز  : گاز کلر 
ــه ذوب   ــان ــر در کــارخ گــاز کــل

  ١٠ شھـرک صـنـعـتـی سـجـزی  
یـک  .  مصدوم بر جـای گـذاشـت 

ـرش   عدد سیلندگاز کلر پـس از ب
و نشت گاز موجـب مسـمـومـیـت  
ــه   تـعـدادی از کــارگـران کــارخـان

 شده، 
ــارگــر   ــوش ک ــام مــرگ خ

  ٢٧ روز  :  ساختمانی در مشـھـد  
ــگــی مــوجــب   ــت ــرف ــھــمــن گــازگ ب
مـرگ کـارگـر سـاخـتـمـانـی در  

 سـالـه  ٣٥ جسد کارگر  .مشھد شد 
در داخل یک اتاقک نگھـبـانـی  
ــمــان در دســت   در یــک ســاخــت

تخریب در خیابان نـاصـر خسـروی  
ـنـشـاق گـاز  .  مشھد پیدا شـد  اسـت

مونوکسید کربن ناشی از سوخـت  
زغـال چـوب در داخـل مـحـوطـه  
بسته اتاقک عـلـت مـرگ ایـن  

 .کارگربود 
ـبـه  ٩ سال    -   ٢٧  شب یـکـشـن

بھمن بر اثر وقوع انفجار در مخـزن  
ـر، دو   سوخت کارخانه کـیـان تـای
ــده   ــن ــع کــن ــوزی کـارگــر شــرکـت ت

ــد  ــه شــدن در پــی  .  ســوخــت کشــت
سرمای ھوا و کمبود گاز به ایـن  
کارخانه دستور داده شده بـود کـه  
به جـای گـاز مـایـع از مـازوت  

ـنـا بـه درخـواسـت  .  استفاده شـود  ب
ـر  ٥٠٠ کارخانه، قرار بود   ـت  ھزار لی

ـفـت   سوخت مازوت توسط وزارت ن
ـر داده   در پنج نوبت بـه کـیـان تـای

ـیـل  .  شود  اما در آخرین نوبت به دل
ــیــب   ــرک وجــود مشــکــالتــی در ت
ــور بــه   ــب ســوخــت، کــارگــران مــج
تخلیه تمامی سوخت داخل مخـزن  
ـیـه ایـن   شدند که در لـحـظـات اول
ــات، بـا وقـوع انــفـجــار دو   ـی عـمــل

ــامــی   ــه اس ــی  »کــارگــر ب عــل
ــاســی   «رضــا جــوادزاده »و   «عــب

کشته و یک کارگـر دیـگـر بـه  

مصـدوم   «منصـور جـوادزاده »اسم  
 . شد 

 بھمن مـاه  ٢٥ صبح روز جمعه  
کرامـت عـزیـزی کـارگـر سـالـن  
پرس شرکت ایرانخودرو حین کـار  

ـر  .  جان خود را از دست داد  ـنـا ب ب
اظھار کارگران ایرانخودرو زمانـی  
که کرامت عزیزی مشغول جـمـع  
ـر دسـتـگـاه   آوری ضایعات  از زی
پرس بود بدلیل اشـکـال در چشـم  
ـیـکـی  و بـکـار افـتـادن   الکترون
ناگھانی آن در زیر دستگـاه مـانـد  
ـر ایـن حـادثـه در دم جـان   و بر اث

کرامت عـزیـزی حـدود ده  .  باخت 
ـران   سال سابقه کار در شـرکـت ای
خــودرو داشــت و  دارای یــک  

ــه  .  فـرزنـد بـود  در پــی ایـن حـادث
جانگـداز، کـارگـران سـالـن پـرس  
ایرانخودرو در اعتراض بـه مـرگ  
ــار   ــت از ک ــود دس ــکــار خ ــم ھ
ـریـت   ـبـال آن مـدی کشیـدنـد و بـدن
ـفـت   کارخانه از ورود کارگران شـی

 .   به داخل سالن جلوگیری نمود ٢ 
دو جوشکار شرکت صـدرا در  
ـیـل مـعـیـوب   ـق زیر چرخھای چـرت

صـبـح روز  :  کشته و زخمی شدند 
ـبـه   ـنـج شــن  بـھـمــن مـاه دو  ٢٤ پ

ـر   جوشکـار شـرکـت صـدرا در زی
ـیـل گـرفـتـار   چرخھای یک جرتق
شدند و یکی از آنـان در دم جـان  

ــاخــت  ــزدان و  .  ب ــان رضــا ی ، آقــای
ـر فـروشـان دو جـوشـکـار   محمد ب
شرکت ساحل سـازان در صـدرای  
بوشھر در حالیکه بی خبر از ھمـه  
ـر سـر مشـغـول   جـا و مـاسـک ب
ـر بـه راه   ـر اث جوشکاری بـودنـد ب
افتادن  ناگھانی یـک دسـتـگـاه  
ــل در زیــر چــرخــھــای آن   ــی جــرتــق

ـر  . ماندند  ـر اث بنا بر این گزارش، ب
این سانحه دلخراش رضا یزدان در  

دم جـان خـود را از دسـت داد و  
ھمکار دیگرش محمد بر فـروشـان  
بر اثر جراحات شدید ناشی از ایـن  

بنـا  . حادثه به بیمارستان منتقل شد 
بر  اظھار کارگران شرکت صـدرا  
این حـادثـه زمـانـی رخ داد کـه  
ـیـل از پشـت فـرمـان   ـق راننده جـرث
ــول زدن   ــغ ــده و مش ــن آم ــایــی پ
جکھایش بود اما به علت اشکـال  
ـیـل بـه یـک   ـق در ترمزھـای جـرث
ـراه   مرتبه این ماشین غول پیـکـر ب
ـرای   ـنـده ب افتاد و تـالـشـھـای ران

 .نگه  داشتن آن بی نتیجه ماند 
ــت   ــارگــر در  ٤ مصــدومــی ک

حادثه فـرو ریـخـتـن سـولـه شـھـر  
ــی رشــت  ــعـت  بـھــمــن  ٢٤ روز  : صـن

فرو ریختن سولـه در شـھـر  :  بھمن 
ــتــی رشــت   ــر را  ٤ صــنــع  کــارگ

. زخمی و روانه بیمارسـتـان کـرد  
ـرخــورد   ـر ب ـر اث ایـن حـادثـه کـه ب
جرثقیل بـا یـکـی از پـایـه ھـای  
ــن   سـولـه در حـال نصـب و ریـخـت

 کـارگـر زخـمـی و روانـه  ٤ سوله  
 .بیمارستان شدند  

مرگ کارگربه علت سـقـوط  
ـرف   بـھـمـن   ٢٣ روز  :  روبـی   حیـن ب

 ساله بـه از کـارگـران  ٤٢ مردی  
ــج  ـرن ــه ب کـوبـی یـکـی از    کـارخـان

روستاھای اطراف شھرستان فومن  
روبـی سـقـوط    بوده که ھنگام برف 

کرده و جان خود را از دسـت داده  
 .است 

 ساله جان خـود را  ٢٧ کارگر  
در معدن چغارت بـافـق از دسـت  

  ٢٧  بـھـمـن کـارگـر  ٢١ روز  : داد 
ـر   ـنـاه در اث ساله، مھدی دبستان پ

ای در خارج از مـعـدن امـا    حادثه 
مرتبط با کار معدن جان خـود را  

ــن کـارگــر  . از دسـت داده اسـت  ای
معدن در ساعت غیرموظفی خـود  
برای تخریب ساختمانی فرسوده و  
ـرار اسـت در طـرح   متروکه که ق

قــرار   «چـغـارت »تـوسـعـه مـعــدن  
ـرد، فـرا خـوانـده شـد کـه در   گی
ـیـل اصـابـت   ھنگام تخریـب بـه دل
تیرآھن به سرش، جـان خـود را از  

 .دست داد 
انفجار در دو شرکـت کـاشـی  

 بھـمـن  ٢٠ روز  : و سرامیک میبد 
در پـی قـطــع گـاز شـھــری ســه  
ــیــک   ــرام شــرکــت کــاشــی و س
ـفـجـار   صدراسرام، یـاس سـرام و ان
ـر از کـارگـران   گاز مایع چھار نف

. دچار سوختگی شـدیـدی شـدنـد 
به منظور قرارگیری کـوره ھـای  
تولیـد کـاشـی و سـرامـیـک در  

ـنـدبـای   ـراحـت ( حالت اسـت و  )  اسـت
جلوگیری از خامـوش شـدن، ایـن  

 درصـد  ٢٠  تـا ١٠ کوره ھا نیاز به  
ـفـاده  .  سوخت گاز دارند  بخاطر است

ــن   ــان ای ــھ ــاگ ــع ن ــای ــاز م از گ
ـبـی در   گازمنجر به انفجـار مـھـی

 نــفــر از  ٤ ایـن دو واحــد شــد و  
کارگران بـه نـام وحـیـد فـالح و  
ــار   ــی دچ ــاھ ــیــرضــا زارعش عــل

 .سوختگی شدیدی شدند 
ــان آتــش ســوزی روز   در جــری

 دی در یـک واحـد  ٢٩ یکشنبه  
ـنـج   تولید پوشاک در ساختـمـان پ
ــان   ــاب ــع در خــی ــه ای واق ــق طــب
جمھوری، تقاطع ابـوریـحـان یـک  
واحد تولید پوشاک در تـھـران دو  
ــن   ــه اســامــی نســری زن کــارگــر ب

نـظـری     ساله، آذر حـق ٤٤ فروتنی،  
ـفـاق  .   ساله جان باختنـد ٦٠  ایـن ات

تکاندھنده انعـکـاس وسـیـعـی در  
تھران و رسانـه ھـای خـود دولـت  

ــدا کـرد  ـی ــف  .  پ ــامــات مـخــتــل مـق
حکومتی از جمله روحانی را بـه   
ــن   ــل ای عـکــس الـعــمــل در مــقـاب

خــودشــان در  .  مــوضــوع واداشــت 
بـحـث ھـایشـان از عـمـل نـکـردن   
ـرای ایـن حـادثـه   تجھیزاتی کـه ب
ــوط   ارسـال شــد؛  و تشـک ســق
اضطراری  و نردبـام مـوجـود کـه  
بـه مـوقـع کـار نـکـردنـد، سـخــن  
گفتند و عمال به عـامـل اصـلـی  
ـــی   ـــن دو زن و ب ـرگ ای مــ
ـم اسـالمـی اشـاره   مسئولیتی رژی

در اظھاراتشان حتی بحـث  .  کردند 
استعفای قالیباف شـھـردار تـھـران  
به میان کشیده شد و در جـلـسـه  

ــنــی روز   ــل  بــھــمــن شــورای  ١ ع
اسالمی شھر تھران محسن سرخـو  
به این اشاره کرد کـه ایـن دو زن  
ــار   ــل ک ــطــی ــع ــی در روز ت حــت
ـیـز از   میکردند و گـزارشـاتشـان ن
وضع نا امن خود ایـن سـاخـتـمـان  

نـگـاھـی بـه ایـن  .  حکایت داشت 
ماجرا کل جنایتی که در محیـط  
ھای نا امن کـار و بـی تـامـیـن  
کل جامعه را در مـقـابـل چشـم  

 . ھمگان گذاشت 
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ـبـات و   ـرای اث شما در ایران ب
نشان دادن مصائب اجتماعی الزم  
نیست تحقیق عجیب و غریبـی را  

گزارش و  !  در دستور کار بگذارید 
به تصویر کشاندن زندگی مردم و  
فقر و دامنه گسترده و اجتمـاعـی  
آن اینروزھا از روزنامه و سایتھـای  
. دولتـی بـه وفـور دیـده مـیـشـود 

ـــعـــدادی از ایـــن گـــزارشـــھـــا   ت
ـرای آسـیـب دیـدگـان  "  دلسوزی "  ب

فقر اجتماعی میکننـد، بـا روای  
تعدادی ھم میخـواھـنـد  .   بی آزار 

ــوان   ــن ــع ــر شــونــد "  نــاجــی " ب .  ظــاھ
جواب به  اینکـه چـرا ایـن ھـمـه  
مطلب و گزارش تکـان دھـنـده از  
سایتھا منعـکـس مـیـشـود، سـاده  

ـم و  .  است  دامنه فقر، پدیده عـظـی
مساله بـه  .  گسترده ای شده است 

ــن ســادگــی اســت  ــمــی ــد  .  ھ تــرن
جـمــھـوری اســالمـی ھـم عــادی  
کردن اوضاع اسـت و مـیـخـواھـد  
ـران   بگوید که کارگران و مزدبگـی

ـر بـار  .  جامعه مستاصل ھستند  زی
مـردم  "  سـرنـوشـت . " فقر له شده اند 
آیـا واقـعـا اوضـاع  !   ھمیـن اسـت 

ـقـات   اجتماعی و صف بنـدی طـب
ھـا  "  ترند "اجتماعی و دولت با این  

و با منعـکـس کـردن کـوھـی از  
ـتـوانـد   زندگی فالکتبار مردم، مـی

ــد؟  ــاش ــده ب ــادی ش و مــردم  !  ع
تـالش دولـت و  !   مستاصل شده؟ 

ـردگـی   بورژواھا برای استثمار و ب
مزدی به قدمت وجود منـاسـبـات  

ــرمــایــه اســت  ــر و  .  کــار و س فــق
ـقـوم   ـقـه ای حـل فالکت بـی سـاب
. میلیونھا نفر از مردم را میفـشـارد 

شورش و طغیان اجتماعـی در راه  
بیالن اعتراضات کـارگـری  .  است 

و  .  در سه ماھه گذشته باال اسـت 
ـراضــات رشــد کــمـی و   ایـن اعــت
کیفی خود ویژه ای بخود گرفتـه  

انعکاس مطالبات اسـاسـی  .  است 
سه مـاھـه گـذشـتـه، پـویـایـی و  
ـراضـات را   پیگیری و تـداوم اعـت

موضـوع  .  بخوبی منعکس میکند 
ـبـش   این نـوشـتـه ارزیـابـی از جـن

ــری نــیــســت  ــه  .  کــارگ ــی در حــاش
مسائل کارگری ھر ھفته گـوشـه  
ـرنـد   ای از رویدادھا و اتفاقات و ت
و روش ھای اعتراضی و مسائـل  
ـررسـی   جنبش کارگری را مورد ب

ـرار مـیـدھــد  ـیـکــاری  .  ق ـر و ب ـق ف
زنـدگــی کــارگـر و مــزدبـگــیــران  

ــد،   ــن ــک ــی جــامــعــه را مــحــدود م
محافظه کاریش بیشتر مـیـشـود،  
تامین زندگی و معیشـت خـود و  
ـیـت و   خـانـواده اش مـحـور فــعـال

بـا وجـود  .  مشغله ھایش مـیـشـود 
تمام این واقعیتھا، مردم در سـطـح  
ــد  ــی مــرعــوب نشــده ان ــون ــی ــل . مــی

ــدادن بــه   ــن ن ــدادن و ت رضــایــت ن
ـرده   وضعیت کنونی در گرو گسـت

ـیـن  .  کردن اعتراضات اسـت  فـعـال
کارگری تجـارب مـھـم و ارزنـده  
ای در به تصویر کشـانـدن چـھـره  
ــه   ــن ب ــی ــراض و عــدم تــمــک ــت اع

ـیـن  .  وضعیت کنونـی دارنـد  فـعـال
کارگری، جنبش زنان و کودکـان  
پتانسیل گسترش ایـن تـجـارب را  

ـیـصـال  .  دارند  ـر اسـت پاتک تصـوی
ـر، کـــار   ــ ـق ـــه فــ ـن ـردم و دامــ مــ
ـبـش   سازمانیافته و پر حوصله جـن

 . اجتماعی علیه فقر است 
به منظور اطالع از وضـعـیـت  
ـران،   اجتماعی کارگران و مزدبگـی
ـر را    ـق گوشه ھـایـی از دامـنـه ف
ـم   که پایشان به  مـطـبـوعـات رژی

 .  رسیده، منعکس میکنم 
ـرج   قالیباف شھردار تھران در ب

آمـار و ارقـام  : " میالد مـیـگـویـد 
  ٥٠٠ در حالی کـه    دھد    نشان می 

ھزار خانوار در شھر تھران بیش از  
ھـایشـان امـکـانـات و    نیاز خانـواده 

 ھـزار خـانـوار  ٣٠٠ درآمد دارنـد،  
ـیـه    نمی  ـیـازھـای اول توانند حتی ن

ـنـد   زندگی  در  .  شان را تامـیـن کـن
شھر تھران برخی افـراد حـتـی بـا  
گــذشــت دو فصــل یــک وعــده  

خورند و برخی دیـگـر    گوشت نمی 
ـریـن    نیز ھستند که حتی ابتدایـی  ت

ـنـد    شـان را نـمـی   نیاز زنـدگـی  تـوان
ــد  ــن ــن ــیــن ک ــبــاف در  ".  تــام ــی فــال

ـرج  »بھمن این صحبتھا را در  ٢٩  ب
ــالد  ھــزار  ٥٠٠ ..  کــرده اســت  «مـی

خانوار مرفه ار دوایر نـزدیـک بـه  
قالیباف و بیت رھبری و سعـدآبـاد  

ـنـد  امـا آمـار سـوال  .  نشینھا ھست
ھزار خانواری ھستنـد  ٣٠٠ برانگیز  

ـیـازھـای   که نمی تواننـد حـتـی ن
ــامــیــن   ــدگــی شــان را ت ــه زن اولــی

ـم کـه  .   کنند  ـی ما میتوانیم بگـوی
ـر  ٤ ھزار خانوار با جمعیتی  ٣٠٠  ـف ن

ـرسـد  . به بیش از یک میلیون مـی
ـرم  مـعـیـشـت   !  آفای شھردار نامحت

چند میلیون دیگر سـاکـن تـھـران  
ــت؟  ــی اس ــح ــط ــه س در  !  در چ

ـیـمـت   رستوران گردان برج میالد ق
 ھـزار  ٩٨ یک شـام یـا نـاھـار   

ــیـد یــك  .  تـومــان اســت  ـن فـرض ك
خانواده چھار نفری بخواھـنـد یـك  
. شب در این رستوران شام بخـورنـد 

ـنـه   ھزینه شام آنان با احتساب ھـزی
ـره مـعـادل     ٧٠٠ حمل و نقل و غی

حـال اگـر بـه  . ھزار تومان میشود 
این مسئله توجه كنیم كه متوسـط  
در آمد ھرخانوار چیزی در حـدود  

 ھزار تومان است و عمـال  بـا  ٤٠٠ 
توجه به خط فقر اعـالم شـده كـه  
بیش از دو میلیـون تـومـان اسـت،  
امکان استفـاده ایـن خـانـوارھـا از  
ـر مـمـكـن اسـت  . این رستوران غـی

خانواده ای میتواند ماھی یـكـبـار  
ـنـد كـه   ـفـاده ك از این رستوران است
ــانـه ای مـعــادل ده   درآمـد مـاھــی
ـر داشـتـه   ـیـشـت میلیون تـومـان و ب

كه در صد این خانوارھا بـه  .  باشد 
نسبت كل خانوارھای دیگر خیلی  
ـنـد  .  ناچیز است و در اقلیـت ھسـت

سعادت و خوشبختی ما در گـرو  
ـیـاف و   ـب رفتن خامنـه ای و فـال
ــظــام جــمــھــوری اســالمــی   کــل ن

 . است 
ـنـجـا  :  بردگی به جای عاشـقـی  ای

دروازه غار است  ایـن گـزارش را  
روزنامه ی اعتماد در شـمـاره ی  
ـتـشـر   ـبـه ی خـود مـن روز سه شن

گزارشگـر آن سـھـیـل  .  کرده است 
ــان اســت  ــرابــی ــن گــزارش  . :  س ای
مشتری دارد، او  ». شروعی ندارد 

را تا دو و نیم میلیون تومان مـی  
ـرای چـه تـحـویـل شـمــا  .  خـرنـد  ب
راحله سیزده سالش اسـت،   «بدھم؟ 

مادر مواد فروشش در زندان اسـت  
ــه   ــی او را ب و بــرادرش ســرپــرســت

ــامــه  .  عـھــده دارد  ــاسـن ــه شــن راحـل
برادرش نمی خـواھـد او را  . ندارد 

دو  ».  تحویل موسسه خیریـه دھـد 
میلیون بده بچه را ببر ھر جـا کـه  

ـیـسـت،  «. خواستـی  ایـن گـزارش ن
روایت نبض کند کودکانی اسـت  
که ھرروز آنھا را سر چھـارراه ھـا  

ـنـد  . یا مترو می بینیم  نه می توان
ـنـویسـنـد،   بخوانند نه می تواننـد ب
ـتـدا   تنھا چیزی کـه از ھـمـان اب
. آموزش دیده اند کار کردن اسـت 

کارگرانی کـه اگـر خـوب کـار  
. کنند، خـریـداران فـراوانـی دارنـد 

ـرده را مـی   قیمت این کودکـان ب
ــج  »:  پــرســم  ــا پــن از صــد ھــزارت

ــیــون  ــل ــی ــه جــای    «. م بــردگــی ب
عاشقی اینجا دروازه غـار اسـت،  

سوار مترو که شـوی،  .  ناف تھران 
کمتر از یک ساعت به ایستـگـاه  
شـوش مـی رسـی و چـنـد قــدم  
پیاده که بیایی جـایـی سـردرمـی  
آوری که انسانیت دود شده و بـه  

صبح ھا خلوت و  .  ھوا رفته است 
ــیــن بــچــه مــی   شــب ھــا از زم

نه عاشق مـی شـونـد نـه  .  جوشد 
ـنـد  ـتـی بـه  .  کودکی می کـن وق

سن دوازده، سیـزده سـالـگـی مـی  
رسند باید ازدواج کنند و بچه دار  
ــی   ــدگ ــه زن ــن چــرخ ــد، ای ــون ش

ـرده اسـت  راه دیـگـری  .  کودکان ب
مقابل پای آنھا نیست، فکر مـی  
ـریـن راه   کنند حتما این صحـیـح ت

ـتـی صـدا مـی  .  است  آنھا را غـرب
از لب خـط تـا دروازه غـار  .  زنند 

خانه ھایی را می بینی با حیـاط  
ھایی بزرگ و ھشتی و اندرونـی  
و بیرونی، در تـمـام ایـن اتـاق ھـا  
ـنـد   خانواده ھایی زندگی می کـن

ھر بچه سرمایه یـی  . با چند بچه 
ـرای ایـن والـدیـن   برای خانـواده، ب
ـر اسـت  . فرزند بیشتر، زندگی بھـت
ـریـت  : بیمارستانی شبیه به وال است

 سـالـه افـغـان سـال  ١٤ دختربچه  
پیش بچه دار شده بـود، او حـتـی  
توان بلند کردن بچه را ھم نداشـت  
ــش خــودش   ـی امـا حــاالبـچــه او پ

ـیـون  .  نیست  ـل نـوزادش را سـه مـی
 .تومان فروخته است 

ـنـد   ـنـاک سـوم اسـف سایت تاب
برای ویزیت این پـزشـکـان،  »نوشت 

.  باید ار نیمه شب در صف بایسید 
ــه جــای ســاعــت   کـافــی اســت ب
ــج از خــواب   ــن ــامــداد، پ چــھــار ب

نیم صبح به مـرکـز    و   برخاسته و پنج 
رسیده باشید تا خواھی نخـواھـی،  
زمان احتمالی ویزیت شدنتـان، بـه  
بعد از ساعـت ده صـبـح مـوکـول  
شود؛ نه آنکه پزشکان دیر بیاینـد،  
ـر سـاعـت ھشـت تـا   ـیـشـت بلکه ب
ھشــت و نــیــم در مــحــل کــار  
حاضرند، ولی صف مراجعان زیـاد  

 شمار افرادی که پزشکـان    است و 
ـنـه    معاینه می  کنند و یا به مـعـای

 .رسند، محدود   آنان می 
ــانشــان ھـمــه جــور فــردی   در مــی

سـواد تـا    تـوان یـافـت؛ از بـی   می 
افراد بـا تـحـصـیـالت عـالـی؛ از  
ـــی   ـــا اھـــال ـران ت ــ ـــھ ـم ت ــ ـی ــ ـق مــ

ــان  ــزدیــک   شـھــرســت       ھــای دور و ن
پایتخت که تازه از راه رسیده و بـا  
ــار   ــظ ــه انــت ــارو بــن ــاک و ب س

ھر چه وجـوه مـتـمـایـز  .  کشد   می 
کننده زیاد باشد، ھـمـه در یـک  

ـیـمـاری  ھـمـه  .  چیز مشترکـنـد؛ ب
ـرای رھـایـی از   بیمارند و ھـمـه ب
ـنـد، راه   ـتـالی دردی که بـه آن مـب

انـد کـه    گریز را در این صف دیـده 
ــیــل مــی  ــانــه تشــک ــب در  .  شــود   ش

روزگاری که کسر بودجـه وزارت  
بھداشت، شـیـوع روزافـزون پـدیـده  

ھـای    زیرمیزی در پزشکان، ھزینـه 
آور درمان، حـمـایـت انـدک    سرسام 

بیمه و موارد متعدد، موجب شـده  
ھـایشـان در    که بیماران و خـانـواده 

رنج و مضیقه دوچندان بـاشـنـد و  
به گواه آمار و ارقام، بسیـاری بـه  

ـنـه  ـبـل ھـزی ـق ھـای درمـان،    دلیل ت
فقیر شوند، ھستند کسـانـی کـه  
ــن مــعــضــل را در   راه فــرار از ای
ـتـی   صفوف متراکم پـزشـکـان دول
در مراکز دولتی یافته و حاضرنـد  
ـتـی را   در این راه، ھر رنج و مـحـن

   .«تابناک : منبع ! متحمل شوند 
ـری فـر   به گفتـه رضـا جـھـانـگـی

 در حاشیه اخبار کارکری
 نسان نودینیان  

 استیصال! دامنه فقر
 !  یا تعرض
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معاون امور اجـتـمـاعـی سـازمـان  
ــت   ــھـران ظـرفــی رفـاه شـھــرداری ت

ای    مراکز مدد سراھای فرامنطقـه 
ـیـــش از   ــ ـر و  ٦٠٠ ب ــ ـف ــ   ١٠  ن

ـتـخـت    گرمخانه  ھای اضطراری پای
ـیـش از     ١٢٠٠ نیز جمعا  پذیرای ب

نفر است که معموال ایـن مـراکـز  
ـر   ـر پ ـیـشـت از ظرفیت موجود ھم ب

ــی  ــد   م ــون ــی .  ش ــد   او م ــوی در  :  گ
ھا تعداد مراجعین بـه ایـن    زمستان 

ـر از دیـگـر   ـیـشـت مراکز بسـیـار ب
ـرخـی   فصول سال است و مـا در ب

ھای زمستان پذیرای بیـش از    شب 
ـم    نفر نیز بوده ٣٠٠٠  بـه عـنـوان  .  ای

ــاوران کــه   ــال در مــرکــز خ مــث
ـر را داراسـت، در  ٣٣٠ ظرفیت    نف

ھا مجبـور بـه پـذیـرش    برخی شب 
ـیـز شـده ١١٠٠  ـم و قـطـعـا       نفر ن ای

امکانات این مـراکـز جـوابـگـوی  
ـنـدگـان   این حجم از مـراجـعـه کـن

مـعـاون امـور اجـتـمـاعـی  .  نیست 
  ٧٠ :  سازمان رفاه شھرداری تھـران 

ــه،   درصـد از مـراجــعـان گـرمــخـان
 تسنیم : منبع . معتادان ھستند 

ـــک  ــا مــل ــعـــاون    رض زاده، م
تحقیقات و فناوری وزیر بھـداشـت  
ــودن   ــیــن ب ــای ــت بــه پ ــب ــران، نس ای
ـران   مصرف میوه و سبزیجات در ای

ــن  . " ھشــدار داده اســت  ــی ــانــگ مــی
مصرف مـیـوه و سـبـزی تـازه در  
کشور یک سوم میزان الزم اسـت  

ــن  ٤٧ و   ــی ای ــون ایــران ــی ــل  مــی
محصوالت را بـه مـیـزان کـافـی  

ـنـد   مصرف نـمـی  او ضـمـن  ."   کـن
ـرل   ـت اشاره به موفقیت ایران در کـن

ـردار    بیماری  ھای عفونـی و واگـی
ـرل   ـت گفته است عـوامـلـی در کـن

ھا وجود دارند که در ایران    بیماری 
او توضـیـح  .  شود   به آنھا توجه نمی 

مـثـال ھـر فـرد بـایـد  : " داده اسـت 

روزانه پنج نوبت میوه و سبزیجـات  
تازه مصرف کند، در حـالـی کـه  

ـر از ایـن  ٨٨  درصد مردم ما کـمـت
خورنـد و    میزان میوه و سبزی می 

میانگین میوه و سبزی مصـرفـی  
ـنـا بـه  ."  یک و نیم واحـد اسـت  ب

آمار سازمان بھداشت جـھـانـی در  
 ایران از نظر امـیـد بـه  ٢٠٠٨ سال  

ـرای    -مـتـوسـط عـمـر ( زنـدگـی   ب
 سال و برای مـردان  ٧٤ حدود زنان  

 را در مـیـان  ١٠٦ رتبه  )  سال ٧٠ 
بنا بـه گـزارش  .   کشور دارد ١٩٨ 
 ھمین سـازمـان، نـظـام  ٢٠٠٠ سال  

ـیـن   ـران ب  کشـور  ١٩٠ بھداشت ای
قیـمـت مـیـوه و  .   را دارد ٩٣ رتبه  

سبزیجات،  در حـدود یـک سـال  
اخیر به طور چشمگیری افـزایـش  

بنا بـه آمـار بـانـک  .  یافته است 
ـیـمـت مـیـوه در   ـران، ق مرکزی ای
ھفته آخر بھمن امسال نزدیک بـه  

ـبـل و  ٣٢  درصد نسبت بـه سـال ق
قیمت سـبـزی تـازه نـزدیـک بـه  

ـبـل بـاال  ٧٠  درصد نسبت به سال ق
 . رفته است 

قانون از مشکـالت  » گزارش  
ــگــان  ــازنشــســت ــی ب طــب  ...  درمـان

سالمندی مختص بازنشستگان در  
ــدارد  ــود  .  کشــور وجــود ن ــم مــح

ــخـصـص سـالمــت   ـرچـی، مـت حـری
ــون   ــان ــگــار ق ـرن ــه خــب عـمــومـی، ب

در حال حـاضـر حـدود  :   گوید   می 
 میلیون نفر سالـمـنـد در کشـور  ٧ 

،  )  سـال بـه بـاال ٦٥ ( وجود دارند  
ھای جمـعـیـت    که مطابق با تحلیل 

شود کـه    شناسی، پیش بینی می 
ـنـده از ھـر سـه  ٢٥  تا  ٢٠   سال آی

نفر، یک نفر در کشـور سـالـمـنـد  
با وجود آن که سالمندان در  .  شود 

ــازھــای   ــی کشــور مشــکــالت و ن
خاص خود را دارند، امـا مسـائـل  

مربوط به بازنشسـتـگـی، حـقـوق،  
مستمری و مشـکـالت درمـانـی  
آنــھــا نشــان از آن دارد کــه بــه  
ــازھـای مـھــم و   ـی مشـکــالت و ن
اساسی آنھا رسـیـدگـی چـنـدانـی  

: دھـد   وی ادامـه مـی .  نشده است 
ــگــان از   ــازنشــســت ــاری از ب بســی
ـبـوده و بـه   ـرخـوردار ن مستمـری ب

ـیـاز    حمایت  ھـای ویـژه درمـانـی ن
 .ویژه ای دارند 

عضو کمیـسـیـون اجـتـمـاعـی  
ـر از  ٣٣٠٣ :   مـجـلـس گـفـت  ـف  ن

ـلـف    کارگران در بخش  ھـای مـخـت
 سال گذشته جان خود را از  ٢ در  

ــد   دســت داده  ،  ٩٠ در ســال  .    ان
  ١٧٩٦ ،  ٩١  نفر و در سـال  ١٥٠٧ 

ــل در   ــاغ ــارگــران ش نــفــر از ک
ھای مختلف جان خود را از    بخش 

ــد کــه ایـن مـوضــوع    دسـت داده  ان
 .آید   ھشداری جدی به حساب می 
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 اعتراضات کارگری 
 

ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی ھمراه با 
جمعی از کارگران با تجمع در محل وزارت 

کار خواھان پاسخ وزیر کار به خواست 
 ھایشان شدند

ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی ھمراه با جمعـی از  
ـاسـخ وزیـر   کارگران با تجمع در محل وزارت کـار خـواھـان پ

 خبر تکمیلی  –کار به خواست ھایشان شدند  
از سـاعـت ده صـبـح امـروز  :  اتحادیه آزاد کارگران ایـران 

ـلـف کـه در   جمعی از کارگران تھرانی از کارخانه ھای مخت
ـفـری کـارگـران  ٤٠ جمع آوری امضا حـول طـومـار    ھـزار ن

ـا تـجـمـع در مـحـل وزارت کـار خـواھـان   ـنـد ب فعالیت داشت
 .پاسخگوئی وزیر کار به خواستھای خود شدند 

ـفـری   ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی چھل ھـزار ن
ـز تـالش   ـی کارگران پیش از این در سوم آذر ماه سـالـجـاری ن
کردند با برگزاری تجمعی با مشـارکـت صـدھـا کـارگـر از  
کارخانه ھای مختلف تھران نسبت بـه بـی تـوجـھـی وزارت  
ـیـس   ـل ـا تـعـرض پ کار به خواستھایشان اعتراض کننـد امـا ب
امنیت که پیشاپیش در محل مستقر شده بود مواجه شدند با  
اینحال با مقاومتی که تعدادی از کـارگـران بـه خـرج دادنـد  
موفق شدند با قرائت قطعنامه ای در محوطه وزارت کار بـه  

 آذز  ١٨ این کارگران سـپـس در روز  .  تجمع خود پایان دھند 
ماه این قطعنامه را به ھمراه نامه ای به وزیـر کـار تـحـویـل  
وزارت کار دادند اما از آنزمان تاکنون پاسخـی از وزیـر کـار  

به ھمین دلیل صبح امـروز جـمـعـی از ایـن  .  دریافت نکردند 
ـاسـخـگـوئـی   کارگران با تجمع در محل وزارت کار خواھان پ
وزیر کار به خواستھایشان و افزایش حـداقـل مـزد بـر اسـاس  

 . قانون کار شدند ٤١ ماده  
بنا بر گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران  
ـا دعـوت   بدنبال این تجمع مـامـوریـن حـراسـت وزارت کـار ب
ـنـده ھـائـی   ـای ـا نـم کارگران به سالن انتظار از آنان خواستند ت
جھت مذاکره انتخاب و به این ترتیب خانمھا پروین محـمـدی،  
اشرف بنائی، اکرم محمدی و شاپور احسانی راد بـه عـنـوان  
نماینده ھای کارگران عازم دفتر ھفده تن مـعـاون کـل وزیـر  

 .کار  شدند 
ـفـده تـن   بنا بر این گزارش طی مذاکراتی که در دفتر ھ
ـیـن وزارت   ما بین نماینده ھای کارگران و چند نفر از مسئول
کار صورت گرفت نماینده ھـای کـارگـران خـواھـان حضـور  
وزیر کار در جلسه شدند اما به آنان اعالم شد وزیـر و حـتـی  
معاون کل وی آقای ھفده تن در مـحـل وزارتـخـانـه حضـور  
ندارند به ھمین دلیل مذاکره با حضور یوسفی مشاور مـعـاون  
ـیـش   روابط کار و چند نفر دیگر از مسئولین وزارت کار به پ

در این جلسه مسئولین وزارت کار ابتدا سـعـی کـردنـد  .  رفت 
با عنوان کردن این مسئله که ما با نماینده ھـای کـارگـران  
ـیـم   برای تعیین حداقل مزد چھارشنبه گذشته جلسه ای داشت
ـیـد   ـیـگـیـری کـن و شما باید از طریق آنھا مسائـل خـود را پ

ـبـرنـد   حضور این کارگران در محل وزارت کار را زیـر سـوال ب
ـنـکـه   اما با پاسخ قاطعانه نماینده ھای کارگران مبنی بـر ای
ـنـد مـواجـه   ـیـسـت آنان مطلقا نماینده ھای ما کارگران ایـران ن
ـنـده ھـای   ـای شدند و بناچار جلسه را حول مطالباتـی کـه نـم

ـنـد ادامـه دادنـد  در ایـن  .  کارگران در مورد حداقل مزد داشت
جلسه نماینده ھای کارگران به مسئولیـن وزارت کـار اعـالم  

این تجمع و حضور امروز مـا در مـحـل وزارت کـار  :  کردند 
ـا بـر شـمـردن شـرایـط سـخـت  .  یک ھشدار اسـت   سـپـس ب

ـنـه   ـزی معیشتی کارگران  و پیش بینی افزایش سـرسـام آور ھ
چنانچه حداقل مـزد  :  ھای زندگی در سال آینده اعالم کردند 

ـیـدا  ٤١ بر اساس ماده   ـزایـش پ  قانون کار و چنـدیـن بـرابـر اف
ـز خـود   ـاشـیـد کـارگـران از ھـمـه چـی نکند اطمینان داشته ب
ـنـد   خواھند گذشت و دست به اعتراضات گسـتـرده ای خـواھ
ـان   زد و ھیچ نیروی سرکوبی نیز قادر به خانه نشین کردن آن

در پایان این جلسه از آنـجـا کـه از اول جـلـسـه  .  نخواھد بود 
ـنـده ھـای کـارگـران خـواھـان حضـور وزیـر کـار بـرای   نمای
پاسخگوئی به خواستھای خود شده بودند توافق شـد جـلـسـه  
ـا    ـا حضـور وزیـر کـار ی دیگری قبل از اعالم حداقل مـزد ب
معاون کل وی برای پاسخگوئی به خـواسـتـھـای کـارگـران  

ـنـده  .  برگزار شود  این وعده در حالی به کارگـران تـجـمـع کـن
داده شد که طبق خبری که آنان در محل وزارت کار بـدسـت  
ـا شـرکـت   ـبـه گـذشـتـه ب آوردند  حداقل مزد در روز چھارشـن
نماینده ھای دست ساز کـارگـری تصـویـب شـده اسـت امـا  
وزارت کار ھم جلسه چھارشنبه گذشته و ھم تصویب حداقـل  

 .مزد را مسکوت گذاشته است 
 ١ چھارم اسفند ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 ماه عدم پرداخت مزد، کارگران پروفیل ٦ 

ساوه را درشرایط معیشتی توانفرسائی قرار 
 داده است

 کـارگـر کـارخـانـه  ١٢٠٠ :  اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران 
پروفیل ساوه از مھر ماه سالجاری تاکنون دستمزدھـای خـود  
ـیـجـه   ـت را دریافت نکرده اند و پیگیریھای تا کنونی آنان نیز ن

 .ای جز وعده و وعید از سوی کارفرما در بر نداشته است 
بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران،  
گذشته از اینکه کارفرمای این کارخانه در طول نزدیک بـه  
شش ماه گذشته دستمزد کارگران را پـرداخـت نـکـرده اسـت  
ـیـن مشـاغـل   بلکه بدنبال  پیگیری کارگران برای اعمال قوان
ـاسـیـسـات   سخت و زیان آور و زیر پوشش قرار گرفتن بخش ت
کارخانه تحت شمول این قوانین، کارفرما در اقـدامـی بـرای  
فرار از این قانون دست به تعطیلی بخش تاسیسات کـارخـانـه  

 سال سابقه در ایـن بـخـش  ٢٠  نفر از کارگران باالی  ٦ زده و  
ـقـل   ـت را اخراج و مابقی آنان را به دیگر قسمتھای کارخانه من

 .کرده است 
بنا بر این گزارش بدنبال پیگیری کارگران این کـارخـانـه  
ـان سـال، مـدیـریـت   ـای برای دریافت دستمزدھای معوقه در پ
کارخانه قول پرداخت دو ماه از دسـتـمـزد مـعـوقـه و عـیـدی  
کارگران را داده است اما علیرغم این وعده تاکنون خبـری از  

 .این پرداخت  نشده است 
ھمچنین بنا بر خبر دیگری که از کـارخـانـه نـورد لـولـه  
صفا به اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران رسـیـده اسـت در ایـن  
ـیـل سـاوه   کارخانه نیز که متعلق به کارفرمای کارخانه پروف
میباشد کارگران از آذر ماه به این سو بـه جـز نصـف حـقـوق  
ـبـود مـواد   ـیـل کـم آذر ماه دستمزدی دریافت نکرده اند و بدل
اولیه، کارخانه در طول ماھھای گذشته بطور مـرتـب ھـر دو  

 روز از سوی کارفرما تعطیل اعالم شده  ٤ ھفته یکبار بمدت  

 .است 
 ١٣٩٢  اسفند ماه  ٤  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
آمیز آرایشگران زن در  تجمع اعتراض

 کامیاران
ـلـی  ٧٠  ـاران نسـبـت بـه عـدم حـداق زن آرایشگر در کـامـی

ـان تـجـمـع    حمایت دولتی از این صنف و کم  توجھی به بیمه آن
 آرایشـگـاه  ٩٧ در کامیاران بالـغ بـر  .   آمیزی داشتند   اعتراض 

 آرایشگاه فاقد جواز کسـب  ١٥ دارای جواز  کسب و بیش از  
اکثر آرایشگران این شھر یا سـرپـرسـت  . در حال فعالیت ھستند 

ـبـع درآمـدی   خانوار بوده و یا مطلقه ھستند که این شغل مـن
 مورد از این تعداد بـه عـلـت  ٢٠ تا کنون بیش از  .  آنھا است 

صنـف آرایشـگـران  .   اند   نداشتن درآمد مناسب تغییر شغل داده 
ـات و عـوارض   ـی فاقد تعاونی ھستند و با وجود پرداخت مـال

ـلـق نـمـی   ھیچ  ـان تـع ـزرگـتـریـن  .   گـیـرد   گونه امتیازی به آن ب
ـان  .   مشکل  عدم برخورداری آنان از بیمه  اسـت    ٩٧ از مـی

  نفر بیمه ھستند ٣ آرایشگر در حال فعالیت، تنھا  
 

 تجمع اعتراضی کارگران مترو در مقابل 
ساختمان مرکزی شرکت راه آھن شھری 

 تھران و حومه
ـیـل  ٢٠٠ : بھمن ٢٩   کارگـر خـطـوط مـتـرو تـھـران بـه دل

پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه در تجمعی مقابل سـاخـتـمـان  
اداری مترو خواستار دریافت مطالبات خود شـدنـد تـجـمـع از  

ـابـل سـاخـتـمـان  ٢ صبح بـه مـدت  ١١ ساعت   ـق سـاعـت در م
بـه  )  مـتـرو ( مرکزی شرکت راه آھن شھری تھران و حـومـه  

ـان  .  طول انجامید  ـی ـتـرض بـرای ب بسیـاری از کـارگـران مـع
ـیـروھـای   ـانـعـت ن ـا مـم مشکالت خود به مسوول مربـوطـه ب

مترو تـھـران  .   حراست مواجه و از ساختمان اداری خارج شدند 
قـراردادی    تابان نـویـد  سال گذشته با شرکت تاسیساتی  
ـای  ٥ را امضا کرد که مسوول شرکت    مـاه حـقـوق و مـزای

ھـر یـک از  .  کارگران این شرکت را پـرداخـت نـکـرده اسـت 
ـیـون تـومـان از حـقـوق  ٥ کارگران این شرکت بیش از   ـل ـی  م

ـان  .  گذشته خود را دریافت نکرده انـد  ـاب کـارگـران شـرکـت ت
ـا   ـان ت ـات ـیـه، اکـب نوید در خطوط متروخیابان گلشھر تا صـادق

تھران مشـغـول بـه  ٤ صادقیه، خط یک مترو تھران و خطوط  
  .کار می باشند 

 
تجمع پرستاران در اعتراض به تبعیض 

 کارانه
ـیـل آنـچـه  ١٠٠  ـنـی  بـه دل ـی بـی  » نفر از پرستاران خـم

ـفـی   «شـان     توجھی مسوالن بیمارستان نسبت به مطالبات صـن
سـه مـاه  .  خواندند، در حیات این بیمارستان تجمع کـردنـد   می 

ـان در   ـیـمـارسـت ـنـی در ایـن ب ـی پیش  پرستاران بیمارستان خـم
ھـا تـجـمـع کـردنـد؛    اعتراض به تبعیض در پـرداخـت کـارانـه 

ـا وجـود تـوافـق و ابـالغ    ای از بین آنھا   نماینده   تعیین شد و ب
ـانـی   ـی ـان، مـدیـران م ـیـمـارسـت ـیـس ب دستورالعملی از جانب رئ
ـاران در   ـنـده پـرسـت ـای بیمارستان در برابر نظارت و رسیدگی نـم
ـاومـت کـردنـد و   نحوه پرداخت پرستاری در ابعاد مختلف مـق
ـاران قـرار   ـنـده پـرسـت ـای اجازه ندادند که اطالعات در اختیار نـم

ـاخـیـر  ٥ در بھمن ماه کارانه معوقه مھرماه را با  . گیرد   ماه ت
ـا  ١٠ پرداخت کردند که حـدود    درصـد کـارانـه ھـمـه  ١٥  ت

ـاران  .   پرستاران کاھش پیدا کرده بود  ـنـکـه پـرسـت بـه رغـم ای
موتور محرکه بیمارستان ھستند و بیشتریـن حضـور و فشـار  

شـود    ھـا پـرداخـت مـی   ای که بـرای آن   کاری را دارند کارانه 
ایـن در  .  دارای تبعیض بسیار زیادی نسبت به پزشکان اسـت 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـات عـلـمـی و بـه ویـژه   حالی است که اغلب، اعضـای ھـی
ـنـھـا مـھـرشـان کـار   جراحان در بیمارستان حضور نـدارنـد و ت

خواستـه  .  گیرند   کند اما با این وجود کارانه میلیونی می   می 
پرستاران بیمارستان خمینی اصالح سیستم پرداخـت کـارانـه و  
ـاری تـوسـط وزارت   اجرای تـعـرفـه گـذاری خـدمـات پـرسـت

 .بھداشت است 
 

تجمع کارگران  صنعت ماشین آالت 
 تراکتورسازی تبریزجلوی فرمانداری تبریز

ـفـر از  ١٧٠  الـی  ١٥٠  تعداد  ٢١/١١/١٣٩٢ در مورخه    ن
ـز   ـبـری کارگران اعتصابی صنعت ماشین آالت تراکتورسازی ت

 نفر از آنھا کارگر زن بـودنـد، در جـلـوی فـرمـانـداری  ٩ که  
یـکـی از کـارگـران زن اظـھـار مـی  .  تبریزتجمع کرده بودند 

 ماه است که حقوق ھای مـا را پـرداخـت  ٩ کردند که حدود  
 .ننموده اند 

 
 : گزارش ویژه دستمزدھا

 
 درصد از ٣٠٠ھزینه زندگی کارگران 

 دستمزد عقب افتاد
  ٦٠٠ طی سی و چند سال گذشته دسـتـمـزد کـارگـران  

ـافـت کـه  ٩٠٠ درصد و ھزینه ھای زندگی    درصد افزایش ی
ـنـه ھـا دارد ٣٠٠ نشان از اخـتـالف   ـزی .  درصـدی مـزد و ھ

ـنـوز بـه   شکایت مزدی کارگران ھمچنان درنوبت اسـت و ھ
ـقـی کـه در ایـن نـھـاد  .  نتیجه نرسیده است  ـی بر اسـاس تـحـق

ـاکـنـون رونـد  ٥٨ از سـال  ,  کارگری صورت گرفته اسـت   ت
ـنـه  ـزی ـزایـش ھ ھـای    افزایش دستمزد کارگران نسبت به روند اف

.   اسـت   تر بوده    درصد عقب ٣٠٠ ھای کارگری    زندگی خانواده 
ـاکـنـون  ٥٨ دھـد کـه از سـال    ھای اخیـر نشـان مـی   برآورد   ت

ـیـن  ٦٠٠ دستمزد کارگران    درصد افزایش یافته است و درھـم
  ٩٠٠ ھای کارگری رشـدی    ھای زندگی خانواده   مدت ھزینه 

 . است   درصدی را تجربه کرده 
 

 کارگران
 

: جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد
دورنمائی که دولت روحانی برای سر و 
سامان دادن به سود آوری سرمایه در 

ایران ترسیم کرده است چیزی جز سر پا 
نگه داشتن اقتصاد بحران زده موجود از 

طریق تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه 
 . کارگر ایران نیست

ـتـه ھـای اعـالم  :  اتحادیه آزاد کارگران ایـران  ـف آخـریـن ھ
حداقل مزد کارگران از سوی شورایعالـی کـار در حـال فـرا  

ـنـده  .  رسیدن است  در این میان دولت در الیحه بـودجـه سـال آی
اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدھا را گنـجـانـده اسـت و قـرار  

ـیـمـت حـامـلـھـای  ١٥ است از   ـزایـش ق  فروردین سال آینـده اف
بی تردید چنین رویکردی از سـوی  .  انرژی به اجرا در بیاید 

ـزایـش   دولت در سال آینده ھزینه ھای زندگی را به دو برابر اف
ـزایـش  .  خواھد داد  ـیـن اف در عین حال ھیچ ترسی نیز از چـن

قیمتی وجود ندارد و انگار نه انگار که چنین رویـکـردی از  
سوی دولت باعث تورمی دھشتنـاک در کـل حـوزه ھـای  
ـزایـش چـنـد   اقتصادی خواھد شـد امـا آنـجـا کـه نـوبـت اف
ـاد وا   درصدی حداقل مزد کارگران فرا میرسد بالفاصله فـری
ـان حـامـی دولـت و   ـلـم بـدسـت تورما از سوی دولتمـردان و ق

سرمایه داران سـر بـه  
ــد  . فـلـک مـی سـای

مسئله چیست؟ چـرا  
علیرغم وعده ای که  
ـــی در دوران   ـان روحــ
ــغــات ریــاســت   ــی ــل تــب
جــمــھــوری خــود داد  
این دولت نیز ھمچـون  
دولت پیشین در صدد  
تحمیـل حـداقـل مـزد  
ــه   ـق ــر طـب ـزی ب ـاچـی ن

کارگر ایران است و ھر روز حرف و حدیثـی از سـوی دسـت  
اندرکاران وزارت کار در باره حداقل مزد بگوش میرسـد و در  

ـانـون  ٤١ این میان به تنھا چیزی که اشاره  نمیشود مـاده    ق
دولت روحانی در قبال کارگران چه خواھد کـرد و  . کار است 

آینده زندگی معیشتی میلیونھا کارگر با رویکردی که ایـن  
دولت اتخاذ کرده است به کجا خـتـم خـواھـد شـد و در ایـن  
میان طبقه کارگران ایران ممکن است چه عکس العملی بـه  

ـیـن  .  شرایط فالکتبار موجود بـدھـد  ایـن سـواالت و ھـمـچـن
ـبـش   ـا جـن ـبـط ب نگاھی به فرا خوان بـرخـی نـھـادھـای مـرت
کارگری در مورد حداقل مزد مجموعه مسائلی ھستند کـه  
ـفـر عـظـیـم زاده   ـا جـع آنھا را سایت اتحاد طی مصاحبه ای ب
عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از ھماھنـگ  
. کنندگان طومار اعتراضی کارگران در میان گذاشتـه اسـت 

وی در این مصاحبه در رابطه با رویکرد دولـت روحـانـی بـه  
ایـن دولـت بـطـور  :   شرایط کار و معیشت کـارگـران گـفـت 

بسیار مدون و تصمیم سازی شده ای، عزم خود را در تحمیـل  
بی حقوقی مطلق بر طبقه کارگر ایران چنان جزم کرده اسـت  
ـار فـالکـت مـوجـود بـر   که حاضر نیست حتی ذره ای از ب
ـلـکـه قـرایـن   دوش طبقه کارگر ایران بکاھد و نه تنھا ایـن، ب
ـارتـر بـر   ـب موجود حکایت از تحمیل شرایطی بـمـراتـب فـالکـت

ـا  .  طبقه کارگر از سوی دولت یازدھم دارد  از ھمین االن و ب
استناد به الیحه بودجه سال آینده برای ھـمـگـان روشـن اسـت  

ـزایـش  ٩٣ که از اوایل سال    ھزینه ھای زندگی به دو برابر اف
پیدا خواھد کرد و گذشته از این، بنا بر تصمیمی کـه دولـت  
ـقـدی   گرفته، قرار است از سال آینده ھمین چندر غاز یارانه ن
نیز بر اساس سقفی که دولت برای حداقل در آمـد خـانـوارھـا  

ـا  .  تعیین خواھد کرد به مردم پرداخت شود  پیش بینـی مـن ب
سیاست اقتصادی که دولت در پیش گرفته است، ایـن اسـت  
ـقـدی اکـثـریـت خـانـواده ھـای   ـارانـه ن ـاد ی که به احتمال زی
کارگری قطع خواھد شد و این یارانه ھـا بـه خـانـواده ھـای  

ـفـر عـظـیـم زاده در  .  کمیته امدادی تعلق خواھد گـرفـت  جـع
ـا  :  ادامه این مصاحبه اظھار داشت  با توجه به نکاتی که فوق

ـنـده بـه لـحـاظ گـذران   اشاره کردم روشـن اسـت کـه سـال آی
زندگی برای میلیونھا خانواده کارگری، بدترین سال در طـول  

ـنـھـا  ٣٥   سال گذشته خواھد بود چرا که از طرف دیگر نـه ت
ھیچ بحث و طرحی برای تطابق حداقل مزد کارگران با تورم  
سال آینده مطرح نشده است بلکه شواھـد مـوجـود حـاکـی از  
ـقـه   ـز بـر طـب ـاچـی عزم دولت برای تحمیل حداقل مزد بسیار ن

از ھمین االن و با مباحثی کـه از سـوی  .  کارگر ایران است 
ـنـی کـرد   ـی مسئولین وزارت کار مطرح میشود میتوان پـی ب

ـنـده    درصـد و در  ١٨ که حداقل مزد کارگران برای سـال آی
.  درصد افزایش پیدا خواھد کـرد ٢٥ خوشبینانه ترین حالت تا  

ـا تـورم مـوجـود فـاصـلـه   این میزان از افزایش مـزد حـتـی ب
ـاده   ـت ـا اف فاحشی دارد چه رسد به اینکه پاسخگوی پیـش پ
ترین نیازھای زندگی میلیونھـا خـانـواده کـارگـری در سـال  

از نـظـر  :  وی در ادامه این مصاحبه اظھار داشـت .  آینده باشد 
ـنـد ھـر   ـتـوان ـی ـا م اینان کارگر موجود حقیری است که گـوی

ـیـمـی کـه در  .  بالئی که بخواھند بر سرش بیاورند  ـیـن ت ھـم
وزرات کار دولت روحانی مستقر شده اسـت بـه صـراحـت در  

ـامـات  : " تجمع کارگران فوالد زاگرس اعالم کرد  من بـه مـق
باالئی گفته ام از کارگران نترسید اگر کـارگـری حـرکـتـی  
ـا بـرایـن مـا   انجام دھد آن دیگری جلویش را خواھد گرفت بن

این نگاه یکی از معاونین وزیر کـار  ".  ترسی از کارگر نداریم 
از ھمین رو ھم است که سیاست سـرکـوب  .  به کارگران است 

اعتراضات کامال صنفی کارگران به یک اولویت در دولـت  
اگر در دولتھای پیشیـن بـرخـوردی  .  روحانی تبدیل شده است 

با اعتراضات سازمانیافته و آگـاھـانـه کـارگـرانـی ھـمـچـون  
ـا   کارگران شرکت واحد تھران، کارگران نیشکر ھفت تپـه و ی
تشکلھا و نھادھای مستقل کارگری صورت مـیـگـرفـت در  
این دولت دامنه سرکوب بطور کامال نقـشـه مـنـدی بـه ھـر  

ـیـل  . گونه اعتراض کارگری کشیده شده است  ـیـن دل بـه ھـم
باید اذعان کنم که دورنمائی که دولت روحانی بـرای سـر و  
سامان دادن به سود آوری سرمایه در ایران ترسیم کـرده اسـت  
چیزی جز سر پا نگه داشتن اقتصاد بـحـران زده مـوجـود از  
. طریق تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه کارگر ایران نیسـت 

جعفر عظیم زاده در باره عکس العمل کـارگـران  نسـبـت بـه  
درست است که امکان شکل گـیـری  :  وضعیت موجود گفت 

ھر گونه اعتراض قدرتمند و سراسری از کارگران ایران سـلـب  
ـزی ورای   شده است اما واقعیت زندگی اجتماعـی بشـر چـی

ـایـد بـگـویـم  . این معادالت قابل مشاھده است  بر این اسـاس ب
بطور واقعی و خارج از اراده من نوعی، تداوم وضعیت حـاضـر  
ـان کـارگـران ایـران و   یک رو در روئی بسیار جـدی را مـی
ـان   ـیـشـتـر بـر آن کسانی که در صدد تحمیل فقر و فالکـت ب
ـا   ھستند رقم خواھد زد و طوفانی از تالطمات اجتماعی را ب

ـا  .  خود به ھمراه خواھد آورد  ـفـر عـظـیـم زاده در رابـطـه ب جـع
رویکرد حال حاضر اتحادیه آزاد کارگران ایران و ھـمـاھـنـگ  
: کنندگان طومار اعتراضی نسبـت بـه حـداقـل مـزد گـفـت 

آخرین باری که ما روز سوم آذر با محور افزایش حداقل مـزد  
در محل وزارت کار تجمع کردیم از سوی پلیس امنیـت کـه  
پیشاپیش آنجا مستقر شده بود مورد تعرض قرار گرفتیـم امـا  
ـتـی کـه بـه   ـی کارگران حاضر در محل با ایستادگی و قاطع
ـامـه ای کـه   خرج دادند توانستند اعتراض شان را طـبـق بـرن

ما پس از آن، قطعنامه این تجمع را بـه  .  داشتند به پیش برند 
ـاسـخـی   ـاکـنـون پ ھمراه نامه ای به وزیـر کـار دادیـم امـا ت

لذا ما پیگیریھا و اعتراضات خود را ھمچنان بـه  .  نگرفته ایم 
پیش خواھیم برد و چنانچه پاسخ شایسته ای به خواستـھـای  
ما ندھند و حداقل مزد سال آینده را بر مبنای رعایت کامـل  

ـنـد دولـت و وزارت  ٤١ و دقیق ماده    قانون کار تصویب نـکـن
کار با اعـتـرضـات گسـتـرده تـری از سـوی مـا و عـمـوم  

ـنـد شـد  ـا  .  کارگران مـواجـه خـواھ وی در ایـن مصـاحـبـه ب
ـیـم زاده کـه از درون   قدردانی از شاھرخ زمانی و بھنام ابـراھ
زندان خواھان افزایش حداقل مزد شده اند و تالشھای اتحادیـه  
آزاد کارگران ایران را در این زمینه مـورد حـمـایـت قـرار داده  
ـزایـش   ـاره اف اند، پیرامون فراخوان اخیر کمیته ھماھنگی در ب

متاسفانه در میان نھادھای مستقـل  :  حداقل مزد اظھار داشت 
کارگری و فعالین این نھادھا، این سنت جا افتاده اسـت کـه  
ھر ساله یکی دو ھفته مانده به اعالم حداقل مزد، بیانیه ای  
صادر میکنند تا سالی دیگر از راه رسد و بیانیـه ای دیـگـر  

ـتـه  .  صادر کننـد  ـی ـز طـبـق روال ایـن سـنـت، کـم ـی امسـال ن
ھماھنگی و برخی فعالین خوشنام جنبش کارگری دست بـه  

ـزدیـک بـه دو سـال  .  اینکار زده اند  این در حالی است که ن
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است بخشی قابل توجھی از کارگران ایران از طریق طومار و  
تجمعات اعتراضی محدودی که قادر به آن شده انـد درگـیـر  
مبارزه ای سخت برای افزایش حداقل مزد و اعمال فشـار بـر  

لذا به نظر ما چقدر خـوب بـود  .  دولت و کارفرمایان بوده اند 
ـان کـمـی سـنـت شـکـنـی   که این دوستان و یا سـایـر دوسـت
ـتـه ھـای   ـف میکردند و پرداختن به حداقل مزد را به آخریـن ھ
ـارزه دو   ـار مـب سال موکول نمیکردند و با قرار گرفتن در کـن
سال گذشته کارگران حول افزایش حداقل مزد، قدمی جـدی  
تر بر میداشتند و یا خـود راسـا بـه ھـر شـکـلـی کـه خـود  

ـا  .  مناسب میدیدند در طول سال کاری از پیش مـی بـردنـد  ب
ـزایـش حـداقـل   ـاره اف اینحال ما بیانیه کمیته ھماھنگی در ب
مزد را ارج می نھیم و آنرا تا آنجا که مسئله حداقل مـزد را  
مورد نظر قرار داده است به نفع کارگران میدانیم و دست ایـن  

ـان ایـن  .  دوستان را می فشـاریـم  ـای ـفـر عـظـیـم زاده در پ جـع
ـیـه  "  اتـحـاد کـارگـران " مصاحبه با اشاره به محتوای   ـان ـی در ب
ـتـه  :  کمیته ھماھنگی اظھار داشت  ـی از آنجا که فراخوان کـم

ھماھنگی معطوف به ھمکاری حول چندین مسئله از جملـه  
اسـت و از  ...  مزد و ایجاد صندوق برای کارگران زنـدانـی و 

طرف دیگر معطوف به  فائق آمدن بر جدائی ھا و تفرقـه در  
ـان ھـر چـنـد   میان کارگران است لذا به نظر میاید این دوسـت
ـبـرده انـد امـا   که نامی از نھادھا و تشـکـلـھـای مـوجـود ن
ـان   رویکردشان به مقولـه اتـحـاد کـارگـران ایـران، اتـحـاد مـی
صفوف خودشان و  ھمچنین نھادھـا و تشـکـلـھـای مـوجـود  
است چرا که از طرف دیگر و به معنای واقعی کلمه، مثال  
ـا کـارگـران   کارگران ایرانخودرو با کارگران پتروشیمی ھا و ی
ـزایـش مـزد ھـیـچ مشـکـل و   صنایع فوالد حول خواسـت اف
ـا کـارگـران   اختالفی با ھم ندارند و اینگونه نیست کـه گـوی
این بخشھا حول خواست افزایش مزد با ھم دچـار اخـتـالف و  
ـا دیـگـرانـی   ـنـگـی ی ـتـه ھـمـاھ ـی تفرقه شده اند که حال کـم
ـنـد و بـرایـش   بخواھند این اختالفات را در میان آنان حل کـن

لذا با در نـظـر داشـت رویـکـردی کـه  .  فراخوان صادر نمایند 
نسبت به مقوله اتحاد کارگران در فراخوان کمیته ھماھنگـی   
ـان و   ـان خـود ایـن دوسـت نھفته است و معطوف به اتحاد مـی
ـایـد بـگـویـم، اوال   معدود تشکلھا و نھادھای موجود اسـت ب
چنین نگرشی به مقوله اتحاد یک طبقه بزرگ اجتـمـاعـی  
یک نگرش توھم آمیز و  از باال به طبقه کارگر اسـت چـرا  
ـا جـنـش   ـبـط ب که اتحاد چند نھاد معدود و کـوچـک مـرت
کارگری را خواسته و  ناخواسته به جـای اتـحـاد کـارگـران  

دوما و در دنیای واقـعـی  اتـحـاد  .   یک کشور می نشاند 
طبقاتی کارگران در سطح جغرافیای سیاسی یـک کشـور،  
نه حاصل اتحاد چند نھاد کوچک کارگری که حـتـی از  
ـیـق و   حفظ انسجام درونی خود نیز ناتوانند، بلکه حاصل تـعـم
ـاتـی و   گسترش و به این معنا تابعی از انکشاف مبارزه طبق

ـقـه کـارگـر اسـت  بـه  .  بر این بستر تغییر توازن قوا به نفع طب
نظر من امروزه این روند در میان طبقه کارگـر ایـران بشـکـل  
ـا   ـان ـی پیشرونده ای جاری است و تنھا بر این بستر است که اح
ـیـدا   اتحادی نیز میان چند نھاد کارگری میتواند معنائی  پ

نشاندن اتحـاد چـنـد نـھـاد  .  کند و به منشا اثری تبدیل شود 
ـاتـی   ـق متشتت مرتبط با جنبش کارگری به جای اتحـاد طـب

و نـه  ( کارگران ایران و فراخوان به چنین اتحادی در حاشیـه  
مبارزات روزمره کـارگـران، لـول خـوردن در دایـره ای  ) متن 

ـیـرغـم مـیـل   بسته و بی انتھا است که در کمال تاسف و عـل
باطنی ام باید بگویم حـتـی بـرای انسـجـام صـفـوف درونـی  

  فراخوان دھندگانش نیز دستاوردی نخواھد داشت  
 !کند جا مرگ ھم ناله می این

این نامه یک زندانی سیاسی، یـک کـارگـرزنـدانـی از  

این نامه به خوبی فاجعه ای را که روزانـه  .  درون زندان است 
ـامـه   در زندانھای ایران اتفاق می افتد، ترسیم میکنـد، ایـن ن
عمق فاجعه را با احساسات فردی که دیـوار بـه دیـوار ایـن  
ـاد   ـامـه فـری فاجعه بوده و آنرا لمس کرده بیان میکنـد، ایـن ن
ـانـه   کسی است که اعدام یعنی قتل عمد خونسردانه و وحشی
و از قبل طراحی شده را از نزدیک دیده و صـدای جـالدان،  

ایـن  .  چھره قربانیان و ترس و وحشت آنھا را لمس کـرده اسـت 
ـیـت   نامه بیانگر گوشه ای از فاجعه در ایـران تـحـت حـاکـم

 !جمھوری اسالمی است 
این نامه را بخوانید، آنرا به زبانھای مختلف ترجمه کنیـد  
ـیـد و   و ببینید ما با چه حکومتی دست و پنجه نرم مـیـکـن

 .مبارزه علیه این جنایات مبارزه علیه اعدام چقدر مھم است 
 مینا احدی 

ـزد روز   بگذار بگریم چون ابر در بھاران کز سنگ ناله خی
 وداع یاران 

ـتـی   قانون قصاص در کشتار قربانبان بی  ـاعـدال ھـای    گناه ن
ی    ی فقیه بـرای ادامـه   اجتماعی، کاله شرعی والیت مطلقه 

ـابـرابـری، جـھـت   تبعیض و ن
ــھــان کــردن   مــمــکــن و پــن

ـــالس   دزدی  ـت ـا، اخــ ـا و    ھــ ھــ
ـاردی    کسب ثروت  ـی ھای میل

 .است 
به خاطر اعتراضـی کـه  
ــارھــای   ــه اعــمــال و رفــت ب
ـابـل   ـق مسئولیـن زنـدان در م
ـزایـش   بستن کتابـخـانـه و اف

ھـای    فشارھـا و مـحـدودیـت 
دیگر کرده بودیم، مرا با دوستم رسول بـداغـی چـنـد روز بـه  

ای کـاش بـه جـای  .  ھای انفرادی البته جداگانه بردند   سلول 
ـفـرادی    این چند روز ماه  ھا مرا در زندان دیگری به حـبـس ان

ھایی را کـه طـی    بردند ولی در این جھنم نبودم و صحنه   می 
چند روز در انفرادی دیدم یا بر اثر شنیدن صـداھـا و فضـای  
موجود تجسم کردم را ندیده و حس نمی کردم، چـرا کـه آن  

ھا و شرایط تمام وجودم را مملو از خشم و غم و انـدوه    صحنه 
 .کرده است 

 بھمن ماه بود کـه  ٢٩ شنبه    چھار روز پیش یعنی روز سه 
 بودم و داشتم بـه سـتـم  ٥ در یکی از سلول ھای انفرادی بند  

که چه    و اجحافی که در حقم شده بود فکر می کردم و این 
شرایط سختی را باید تحمل کنم و خالـصـه بـرای خـودم دل  

 :می سوزاندم که صدای پاسدار بند مرا به خود آورد 
 «!وسائلت را جمع کن باید سلولت را عوض کنم »

ـال   ـب وسائلم را که دو تخته پتو بود زیر بغلم زدم و بـه دن
ھمان موقع ھشـت مـرد جـوان را دیـدم  . پاسدار بند راه افتادم 

شدنـد کـه مـن در حـال    که از روبرو به ھمان راھرو وارد می 
ھـا داشـت    برق چشمانشان نشان از جوانی آن .  خروج از آن بودم 

. زد   شان مـوج مـی   ولی وحشت و ھول  ھراس انگیزی در نگاه 
ـا   ھرگز چنین وحشتی توام با شوق زندگی، ناامیـدی  تـوام ب

ـفـرت وعشـق جـمـع شـده در    امید نا مفھوم و شعله  ھایی از ن
در ھر لحظه از نگـاه ھـر کـدام از  .  چشمان کسی ندیده بودم 

ھـا    شد به غوغای آشفته بازار  طوفان  فکری آن   ھشت نفر می 
ی دھشتنـاک خـود را    خواستند گذشته، حال و آینده   که می 

ـنـد، دیـده مـی  فـکـری  .  شـد   در یک لحظه به ھم پیوند بـدھ
ـاده بـود و    صاعقه  وار در ذھنم پیدا شده بود، قلبم به طپش افت

ھـا    اختیار از پاسدار بند پـرسـیـدم ایـن   لرزید، بی   تمام وجودم می 
ابتدا خشـکـم  !  را برای چه آورده اند؟ گفت برای اجرای حکم 

ـفـسـم بـه شـمـاره  .  توانم نفس بـکـشـم   احساس کردم نمی .  زد  ن

ی تلخی گرفته و طوفانی از وحشت و    دھانم مزه .  افتاده بود 
توانستم درک کنـم، درونـم    نمی .  اندوه بر قلبم ھجوم آورده بود 

ـیـر مـی .  در آشوب بود  ـی کـرد، بـه    لحظه به لحـظـه حـالـم تـغ
ھـا را    سختی آب دھانم را قورت دادم و پرسیدم یعنی ھمه این 

ـنـد؟ در اوج وحشـت کـلـمـه    می  ـز کـن خواھند فردا حلق آوی
ـنـد ادامـه    مات و وحشت .  را شنیدم  «آری » زده بودم، پاسدار ب
 :داد 

یکی دو روز است که کارمان ھمینه، فردا قـرار اسـت  »
 «.تعداد بیشتری را باال بکشند 

ی    ی دربسـتـه   ی گذشته من از روزنه   طی چند روز ھفته 
ھایی بودم کـه نشـان از    ھا، صداھا و حرف   سلول شاھد صحنه 

ـاسـدار  .  مقدمات افزایش جنایت ھمه جانبه ھستند  به گفتـه پ
ـاال ب ک شـنـد،   بند قرار بود فردای آن روز تعداد بیشـتـری را ب

ـیـوالیـی بـرای  . ( ھای بیشتری را بک شند   یعنی انسان  نظـام ھ
 )سرپا ماندن چقدر خون الزم دارد؟ 

ما به خاطرکمبود جا قبول نـکـردیـم،  »:  پاسدار بند گفت 
ـنـد کـه  )  طی دو روز (  نفر تا آخر این ماه  ٤٠  در نوبـت ھسـت

 «.برای اعدام باید به اینجا بیاورند 
او حـرف  .  ھای دیگر پاسدار بنـد چـه بـود   دانم حرف   نمی 

ـزی  .  زد ولی من در خود فرو رفته بودم   می  دیگر ھیـچ چـی
ناخودآگاه و بی اختیار با ھـر دو دسـتـم بـر سـرم  .  شنیدم   نمی 

ای زدم و آه جگرسـوزی از    کوبیدم و از ژرفنای وجودم ضجه 
ـاد کـنـم و    خواستم با ذره ذره   می .  درونم بر آمد  ی تـوانـم فـری

در درون مـغـزم کـلـمـات،  .  قطره قطره وجودم را زار زار بگریم 
ھا متقاطع و به سرعت در حرکت بودند، کـه    عبارات و جمله 

ـاده    در کجای این جنایـت !  ای نفرین و ننگ بر ما  کـده ایسـت
ـان را بـه صـف کـرده بـه سـالخـی   ایم که این گـونـه جـوان

برند؟ به کدام دیوار این مسلـخ بـکـوبـم سـر سـنـگـیـن و    می 
 منگ خود را؟ 

ـنـد  خـودم را در سـه  .  دیگر پاھایم تحمل وزنـم را نـداشـت
ـانـدم و ھـمـان  جـا روی زمـیـن    کنجی سلول به دیواری چسب

ـیـن قـدر مـی   نشستم، نمی  دانـم    دانم چقدر طـول کشـیـد، ھـم
ای از جلوی چشمم پاک نشدند،     جوان لحظه ٨ ھای آن    چھره 

ھـا ھـمـان زمـان در ھـمـان    یکی از آن "  دانستم قطعا   اما می 
ـیـمـی   سلولی بود که من بودم و در ھمان جا روی ھمـان گـل
نشسته بود که من نشسته بودم که البد خیـس از اشـک و  

ـا شـایـد در  .  خون صدھا جوان بینوای دیگر نیز بـوده اسـت  ی
ـال بـی  . زنـد   سـرانـجـام قـدم مـی   میان طوفانی از فکـر و خـی

کـنـد و    توانستم تصور کنم االن به چه چیزی فکر مـی   نمی 
ـار فـردایـش را   ـب این چند ساعت پایانی زندگی، تا پگاه خون

کدام تصاویر را در ذھـنـش مـجـسـم  .  چگونه خواھد گذراند 
می کند؟ تصـویـر ھـمـسـر، فـرزنـد، پـدر و مـادر، بـرادر و  

 خواھد؟   ھا چه می   گوید؟ و از آن   ھا چه می   ؟ به آن ...خواھر 
دانم، چند ساعتی گذشته بود و چه ساعتـی    باز ھم نمی 

ھا شروع شد، شدت سـر و    از سحرگاه بود که تق تق  در سلول 
صدای گفتگوھا و دستورات و صدای افراد در حـال آمـد و  
شد به شدت افزایش یافته بودند و بالفاصله ناله و ضـجـه و  

ـا مـغـز و    التماس آن بینوایان، ضـجـه  ھـای دلـخـراشـی کـه ت
. خراشند ھمـه وجـودم را تسـخـیـر کـرده بـود   استخوان را می 

پـس از  !  ی مرگ  دستور داده شده   باالخره رسیده بود ھنگامه 
ـاامـیـدی و سـاعـت   سال  ـان امـیـد و ن ھـای    ھا انتظار در مـی

دھشتناک انتظار در ناامیدی، من که فقط ناظری بـودم از  
ـار    پس دیوار که بطور ناقص و بریده بریده این رابـطـه  ـب ی خـون
ـات    میان حاکمان خونریز با این جوانان را که قربانـی  ـاسـب  مـن

ـنـھـا صـدای  .  کـردم   درنده خوی اجتماعی بودند درک مـی  ت
ھـای مـجـاور    ھای جغـد مـرگ را از پـس دیـوار سـلـول   بال 
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ـزی را درک    توانستم ضرورت چنین خـون   شنیدم و نمی   می  ری
ھای مجاور و    ی مرگ را از در و دیوار سلول   کنم، اما سایه 

گـویـی  .  مقابل و در تمامی فضای محیط حس مـی کـردم 
ـارھـا    ھا پیش مرده بودم، ساعت   که ساعت  ھا پیش بار ھا و ب

طناب دار را بر گلوی خود و باال کشـیـده شـدن را احسـاس  
چنان گلویم را فشرده بـود کـه    ھای بغض آن   پنجه .  کرده بودم 

ـیـده بـودم، بـه   یارای حرکت نداشتم، تنھا به درب سلول چسـب
ـیـدن خـبـری از اعـدام   امید درک کردن خبری یا شاید شـن

ھـا، صـداھـای    در میان گریه و نالـه و ضـجـه !  نکردن جوانان 
ـا    شاید خـانـواده . شنیدم   دیگری می  ـنـوا و ی ـی ـان ب ی آن جـوان

ـانـم از  .  ی شاکیان و اولیای دم را آورده بودند   خانواده  دیگر زب
 .رحمی ناتوان است   شرح ماجرای این ھمه شقاوت و بی 

تـوانسـتـم بـه جـای    ای کـاش مـی !  تـوانسـتـم   کاش مـی 
ی این جوانان بینوا و قربانی بـه ایـن مسـلـخ،    کشاندن خانواده 

ھا، قضات و دیـگـر حـاکـمـان را بـه ایـن    ی الریجانی   خانواده 
ـیـد،    ھا بیاورم و به آن   گاه   قربان  ھـا بـگـویـم، خـوب تـمـاشـا کـن

سالخی و کشتاری که پدران، فـرزنـدان، بـرادران و خـواھـران  
 سـال حـکـومـت  ٣٥ اند و جوانانی را که طی    شما راه انداخته 

ـیـم و    شما زاده و بزرگ شده  ـل اند و ھر چه ھستند محصول تع
گفتـم    ھا می   به آن .  تربیت و آموزش جمھوری اسالمی ھستند 

ــرکــت وجــود آن احســاس   ــوالیــی کــه امــروز شــمــا از ب ـی ھ
ھا ارتزاق کـرده و    ریزی   کنید با این چنین خون   خوشبختی می 

ـایـد   پابرجا مانـده اسـت و بـرای بـرقـرار مـانـدنـش ھـر روز ب
ـزھـایـی    به آن .  ھای بیشتری ریخته شود   خون  ھا بگویم آن چـی

ـیـد و آن    که شما با داشتنشان احساس خوشـبـخـتـی مـی  کـن
کنید، رفـت    ھا زندگی می   چیزھایی که شما با استفاده از آن 

ھـای خـو    ی آن غـذاھـا و خـوراکـی   کنید و ھمـه   و آمد می 
ـلـه   ای که مـی   شمزه  ی پـدر، بـرادر، خـواھـر و    خـوریـد بـوسـی

ھـایـی کسـب شـده و بـه خـون    فرزندانتان با چنین سـالخـی 
ـنـد   آغشته شده و با چنین سالخی  . ھایی ادامه پیدا مـی کـن
ھایی که اقـوام درجـه یـک    اگر با چنین جنایات و سالخی 

برند مخالفت نکنید شما ھم شریـک جـرم ایـن    شما پیش می 
 .جنایات ھستید 

ـا حـداقـل تصـاویـری از    ای کاش می  توانستم فیلـم و ی
کشتارھا تھیه کنم، تا ضمن ثبت در تاریخ به جوامع بشـری  
ـام   و حقوق بشری ارائه بدھم و بگویم در زیـر کـالھـی بـه ن

چـه   «حقـوق بشـر اسـالمـی »حسن روحانی و با اسم موھوم  
ـزایـش   ـلـکـه بـه شـدت اف جنایاتی نه تنھا ھنوز ادامه دارد، ب

ـاشـنـد  .  یافته است  چگونه جوانان بینوای ایران را که ھرچه ب
حاصل موجودیت جمھوری اسالمی ھستند، دسته دسـتـه بـه  
ـات و   ـاسـب ـای مـن دار کشیده، برای تداوم زندگی ھیوال در پ

ـیـن خـود را    روابط ارتجاعی ذبح می کنند و دندان  ھای خـون
ـایـت . کنند   ھایی با لبخند پنھان می   پشت نقاب  ـن ھـا در    این ج

مسئولین به اصطالح محـیـط زیسـت و  "  مقابل چشمان مثال 
ـتـه شـده و    حیات وحش که با فیس و افاده  ھای عاریت گرف

ـات وحـش و    سـوزی   انگیز از دل   رقت  ھـایشـان نسـبـت بـه حـی
ـتـد   دھند اتفاق مـی   حفاظت آن داد سخن سر می  ایـن کـه  .  اف

ھـا را دسـتـه    چگونه جوانان تیره بخت و مظلـوم، آری انسـان 
ـزنـد و بـرای    دسته در مقابل دیدگان عزیزانشان بر دار مـی  آوی

ـزایـش سـالخـی   سر پا نگھداشتن ھیوال چنان طرحی برای اف
 .اند   دارند که دچار کمبود جا برای کشتار شده 

ـزی  ھـا    وای بر ما، وای بر کسانی که از حـاصـل خـونـری
ـزی  ھـا را دیـده    زندگی می کنند، وای بر کسانی که خونری

ـادان    ھای   با ھمکاری  شان آن را بزک می کنند، وای بر صـی
 .انسانھا که جز مرگ سخت سرنوشتی ندارند 

 اعدام انسانھا باید ممنوع شود 

 شاھرخ زمانی 
 زندان گوھردشت 

 ٣/١٢/١٣٩٢ 
 

قطع گاز و استفاده از مازوت غیر استاندار 
در کارخانه کیان تایر منجر به مرگ دو 

 کارگر شد
ـال قـطـع گـاز کـارخـانـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  بدنب

ـا مـازوت، دو کـارگـر یـک   ـنـی آن ب کیان تایر و جایـگـزی
ـامـھـای رضـا   شرکت پیمانکاری توزیع کننده سـوخـت بـه ن
ـیـه   جواد زاده و علی عباسی در نتیجه انفجاری که حین تخل

بنا بر گـزارشـھـای رسـیـده  .  مخزن مازوت رخ داد جان باختند 
  ٢١ به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این حادثه حوالی سـاعـت  

ـا نصـب پـمـپ   دیشب در حالی رخ داد که ایـن کـارگـران ب
ـتـری مـازوت در صـدد  ١١٠٠٠٠ شناور در داخل مخزن   ـی  ل

تخلیه آن بودند اما با شروع بکار پمپ و آتـش سـوزی کـه  
رخ داد، انفجار شدیدی بوقوع پیوست و در  نتیجه آن یـکـی  
ـا   از کارگران  با سقوط از باالی مخزن و ھمکار دیـگـرش ب
فرو افتادن در داخل مخزن، در دم جان باختند و یکی دیـگـر  
ـفـجـار بـه   ـاشـی از ان از آنان نیز در نتیجه مصدومیت شدید ن

ـال قـطـع گـاز  . بیمارستان منتقل شد  ـب بنا بر این گزارش، بـدن
ـاشـی از کـاھـش   ـبـود گـاز ن کارخانه کیان تایر به دلیل کم
دمای تھران در دو ھفته پیش، مدیریت ایـن کـارخـانـه طـبـق  
ـلـرھـای   روال معمول از سوخت مـازوت بـرای راه انـدازی بـوی
ـلـرھـا   کارخانه استفاده کرد اما سه شنبه ھفته گذشته این بوی
بدلیل غیر استاندارد بودن مازوت مورد استفاده خاموش شدنـد  
و بدنبال آن نمونه ای از این مازوت جھت آزمایش به شـرکـت  
ـانـدارد بـودن آن،   ملی نفت ارجاع شد و پس از اثبات غیر است

بـه  .  مقرر گردید مازوت مورد نظر تخیله و ارجـاع داده شـود 
 دیشب چھار کـارگـر شـرکـت  ٢١ ھمین دلیل حوالی ساعت  

ـا   پیمانکاری توزیع کننده سوخت در مـحـل حـاضـر شـدنـد ت
ـنـکـار   ـنـد امـا ای ـای ـنـم اقدام به تخلیه مازوت از داخل مخزن ب
ـیـه رقـم   فاجعه ای جبران ناپذیر را برای کارگران مامور تـخـل
زد و در آستانه سال نو خانواده ھای آنان را در غمی جـانـکـاه  

از پنجشنبه گذشته تا دیروز، این سـومـیـن سـانـحـه  .  فرو برد 
ـلـف   ناشی از شرایط غیر ایمن کار در کـارخـانـه ھـای مـخـت

 کارگر و تبدیل محـیـطـھـای  ٤ است که منجر به جان باختن  
تردیدی نیست کـه   .  کار به قتلگاه روزمره کارگران شده است 

تنزل ھر روزه  تامین ایمنی کارگران در محیطھـای کـار بـه  
عنوان عامل کشتار ھر روزه آنان و نیز حوادثی مشابه آنـچـه   
که دیشب در کارخانه کیان تایر رخ داد حاصل آن مجمـوعـه  
شرایط و اوضاع و احوالی است که اداره کنندگان جامعـه بـر  
ـان شـرایـط   ـیـجـه آن چـن ـت مردم ایران تحمیل کرده اند و در ن
منزجر کننده ای پیش آمده است که دومـیـن کشـور دارنـده  
ـاز مـردم در   ـی ذخایر گازی دنیا، قادر به تامین گاز مـورد ن
فصول سرد سال نیست و به ھمین علت در ایـن فصـول اقـدام  
ـنـد و در   ـیـدی مـیـکـن به قطع گاز کارخانه ھا و مراکز تـول
نتیجه  آن فاجعه ای جبران ناپذیر و دردناک بـرای خـانـواده  

ـا  .  ھای کارگری رقم میخورد  اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران ب
ـاخـتـن رضـا جـواد زاده و عـلـی   ابراز تاسف عمیق از جـان ب
عباسی در کارخانه کیان تایر و تسلیت این حادثـه دردنـاک  
به خانواده ھای آنان، مسئولیت کشتار روزمره کارگـران ایـران  
در کارخانه ھا و مراکز تولیدی  را مستقیما متوجه تمـامـی  
کسانی میداند که ھم اکنون اداره جامعه و ایمنی کـارگـران  
در محیطھای کار را بر دوش دارند و به جای تامـیـن یـک  
ـان، ھـر    ـیـت آن زندگی شرافتمندانه و محیطی امن برای فعال

ـیـروھـای   روزه ھزینه ھای سرسام آوری را صـرف گسـیـل ن
انتظامی و امنیتی باتوم بدست بـرای سـرکـوب کـارگـرانـی  

از نظر مـا  .  میکنند که ماھھاست حقوقی دریافت نکرده اند 
ـیـجـه   ـت کارگران ایران چنین وضعیتی قابل دوام نیست و در ن
تداوم آن، دیری نخواھد پائید که میلیونھا کارگر خشـمـگـیـن  

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .   خیابانھا را از آن خود خواھند کرد 
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احضار کارگران به دادگاه ھای 
خالد , شاھرخ زمانی !!! / طبقاتی

محمد جراحی و بھنام ابراھیم , حردانی 
 زاد

شکایت کارفرمایان از کارگران روش جـدیـد سـر کـوب  
این اوج عدالت اسالمی است که  در روش  !!! کارگران است 

جدید سرکوب کارگران جای شاکی و مـتـھـم عـوض شـده  
جمھوری اسالمی سـرمـایـه داری ایـران از صـد ھـا  .   است 

ـان   ـاده کـرده و ھـمـچـن ـف روش سرکوب علیـه کـارگـران اسـت
ــوع جــدیـد ســرکـوب ،در   ــون در ن ــد اکـن ــاده مـی کـن ـف اسـت
ھماھنگی و توافق ھمه جانبه ای میان کلیت نظام اسـالمـی  

ـان  (  که خود  از پایه و اساس کارفـرمـا و دولـت کـارفـرمـای
به صورت شفاف و رسمی  با کارفرمایان بـه شـکـل  )  است 

ـاتـی   ـق یک ترفند جدید و برنامه ریزی شده دادگاه ھای طـب
ـان   را پیش می برند، در این نمایش مشترک میان کارفـرمـای
ـایـت کـار و   و دولت سرمایه داری اسالمی ، کارفرمایان جن
ـا ربـودن دسـت رنـج کـارگـران بـه زنـدگـی   زالو صفت که ب
انگلی خود ادامه می دھند، در نقش شاکی مظلـومـی کـه  
ـایـت کـار   حقش توسط کارگران پایمال شده است  و دولت جن
اسالمی در نقش مجری عادل که می خواھد عدل و عدالـت  
و عطوفت اسالمی را در جـامـعـه جـاری سـازد و دزدان و  
ـاسـایـی کـرده بـه   اختالس کنندگان و استثمار گـران را شـن

کارگرانـی کـه دسـتـمـزد  .  جزای خود برساند دیده می شوند 
ـا   ـقـر شـان تـوسـط کـارفـرمـا ب ناچیز و چھار بار زیر خط ف
ـنـوان   حمایت ھای دولت بارھا و بارھا به تعویق می افتد  بـع
متھم به دادگاه احضار می شوند، با این نـمـایـش ھـا دولـت  
اسالمی سرمایه داری ضمن پنھان کردن طبقاتی بـودن خـود  
ـنـھـان کـردن دزدان و اخـتـالس   و تحت الشعاع قرار دادن و پ
کنندگان حکومتی و دیگر سرمایه داران، خود را بـی طـرف  
و قانونمدار نشان داده، سرمایه داران را مظلوم و کـارگـران را  

 .ظالم نشان می دھد 
ـزایـش سـود سـرمـایـه و   جمھوری اسالمی در جـھـت اف
ـیـد   حفاظت قانونی از مالکیت خصوصی، صاحبان اصلی تـول
ـا   را که کارگران ھستند محاکمه می کند تا با ترساندن و ب

ـبـرد  طـی  .  مجازات ھای مختلف سرکوب کارگران را پیش ب
ـانـونـمـداری،   ماه ھای اخیر در این نمـایشـھـای مضـحـک ق
بدنبال شـکـایـت کـارفـرمـا از کـارگـران دسـتـگـاه قضـایـی  
ـقـط بـرای   جمھوری اسالمی چندین بار کـارگـران را کـه ف
ـقـر و فـالکـت دسـت بـه   دفاع و نجات خود و خانواده، از ف
اعتراض زده انـد بـه دادگـاه احضـار کـرده اسـت، دسـتـگـاه  
قضایی دولت سرمایه داری با احضـار کـارگـران بـه دادگـاه  

ـقـه  "  عمال  ثابت کرده است جمھوری اسالمـی حـکـومـت طـب
سرمایـه داری اسـت، دادگـاه ھـای مـوجـود دادگـاه ھـای  
طبقاتی و ھدف از بیان عدالت دفـاع از سـود ، سـرمـایـه و  

ـابـت مـی شـود کـه  .  مالکیت خصوصی است  ـار دیـگـر ث ب
برقراری عدالت در حاکمیت سرمایه داری دروغ و نـمـایشـی  

ـا کـارفـرمـا ،  .  بیش نیست  در ھماھنـگـی عـوامـل دولـت ب
کـارفـرمـا از کـارگـرانـی کـه نســبـت بـه ظـلـم و سـتـم و  
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دستمزدھای معوقه، پائین بودن دستمزد، نبود امنیت شغلـی،  
اخراج ھای دسته جمعی، بیکاری، فقر و فالکت وگرانـی و  
تورم روز افزون، دزدی و به ورشکستگی کشاندن شرکت ھـا  
و کارخانه ھا دست به اعتراض می زنند، شکایت می کـنـد  
و دستگاه قضایی، کارگران را به دادگاه احضار می کنـد و  

طـی  .  تراژیک شروع مـی شـود   -بدین طریق نمایش کمدی 
ـار گسـتـرده شـده   ماه ھای گذشته شکایت کارفرما ھا بسـی
است، ھرچند که نمونه ھای ان در سال ھای قبل دیـده شـده  
بود، اما اکنون بسیار گسترده و روز افزون دیده می شود، از  
ـاتـی کـه   ـق جمله می توان سه مورد از این  دادگاه ھای طـب
جای شاکی و متھم را بر عکس نشان می دھـد، واضـح و  

ـلـی  :شفاف مثال آورد، که عبارتند از   شکایت کـارفـرمـای پ
اکریل اصفھان از کارگران معترض پلی اکـریـل ، شـکـایـت  
کارفرمای معدن چادرملو از کارگران معترض این معـدن و  
ـتـرض   شکایت کارفرمای پتروشیمی رازی از کـارگـران مـع

در اخرین پرده از این سـری نـمـایشـاتـی  .  این مجتمع تولیدی 
ـیـق   توسط دادگاه ھای طبقاتی که خود شـریـک دزد و رف
ـتـروشـیـمـی رازی   قافله ھستند ھشت نفر از کارگران مبارز پ

ـنـدی جـانـی  : به نام ھای   غالمحسین حیدری موسـی ، ھ
ـیـرضـا   ،مازیار رحیم زاده،فریبرز کیانی، نسیـم جـونـکـی، عـل
ـال شـکـایـت   ـب بھادری، عادل راشدی، علی ساجدی نیا به دن

ــھـام   ـا ات ـتـروشــیـمـی رازی ب ــد  " کـارفـرمـای پ اخـالل در رون
بـه دادگـاه احضـار شـده انـد،  )  شما بخوانید اعتصـاب "( تولید 

ـیـد " وقتی اتھامی با عنوان   مـی تـوانـد  "  اخالل در رونـد تـول
ـا   ـن ـانـونـی اسـت، ب وجود داشته باشد، یعنی اعتصاب غیـر ق
براین کارگران که تنھا سالح مبارزه و دفـاع از جـقـوق شـان  
اعتصاب است با قبول چنین اتھامی خلع سالح مـی شـونـد،  
ـنـی   ـاتـی عـل ـق به این دلیل است می گوییم دادگاه ھای طـب
شده اند، ھـر دادگـاھـی، کـارگـران را بـه اتـھـام اعـتـصـاب  
محاکمه کند، به صورت علنی  به دفاع از طبقـه سـرمـایـه  
ـابـل سـرمـایـه داران   ـق دار و در جھت خلع سالح کارگر در م
ـزیـون   ـلـوی مسلح به دولت، ارتش ، دادگاه ، پلیس، روزنامه و ت

ـیـد  (  وقتی اتھام  .  اقدام کرده است ... و   ) اخالل در روند تـول
ـیـد  " پذیرفته می شود، باید در انتظار اتھاماتی مانند   کم تـول

ـتـن "  ،  " کردن  آب  "  ،  "  بـربـر نـگـاه کـردن "  ،  "  آھسته راه رف
از دادگـاه ھـای  .  نیز باشیم " نفس کشیدن " و  " ..." ، " خوردن 

تراژیک چھل دزد اسالمی خدمت گذار سرمایـه    –کمدی  
ـتـظـار داشـت  قـاضـی احضـار  .  داری غیر از این نمی تـوان ان

کننده کارگران مبارز پتروشیمی رازی  کـه خـود ھـر مـاه  
چندین میلیون دستمزد و یا پاداش از محل استثمار کارگـران  
دریافت می کند، حاال می خواھد به جای افزایش دستـمـزد  
کارگران آنھا را محاکمه ،  مجبور به پذیرش دسـتـمـزدھـای  

رابـطـه دادگـاه  .  چھار بار زیر خط فقریا اخراج و زندان نـمـایـد 
مانند رابطه داروغـه  "  ھای حکومت ایران با کارفرمایان دقیقا 

ـافـت مـی شـود  . با دزدان است، که در تاریخ ایران به وفور ب
کارگران به خاطر خواستن مطالبات خود تـوسـط دادگـاه ھـا  
ـلـو از ھـزاران   ـنـوز مـم احضار می شوند که این دادگاھھا ھ
پرونده است، که به روشنی نشان می دھند ھزاران کـارفـرمـا  

و دولت مرد مانند شھرام جزایـری، زنـجـانـی، ھـاشـمـی ھـا،  
دزدی ھا و اختالس ھـای   ...  باختری ھا، رفیق دوست ھا و  

ـنـھـان مـی   ھزار میلیاردی کرده اند بسیاری از پـرونـده ھـا پ
شوند و بسیاری تعقیب نمی شوند و ھزاران کارفرما و دولـت  
مرد دزد، ثروت جامعه را غارت کردند، اما تحت حفـاظـت و  
ـان بـه   حمایت  جمھوری اسالمی نه تنھا آزادند، بلکه ھمـچـن
ـانـه   ـا بـھ تاراج اموال مردم مشغول ھستند، و قضات محتـرم ب
ـنـھـان   ـازی کـرد، مشـغـول پ اینکه نباید با آبروی اشخاص ب
کردن دزدی ھا و مشمول مرور زمان قـرار دادن جـرایـم انـھـا  
ـا   ـاھـی ب ـامـه سـی ھستند ، اکنون این دادگاھا با چنین کارن
ـنـد   ـای شدت و عزم راسخ می خواھند، کارگران را محاکمه نم
، دستگیری و محاکمات گسترده کارگـران در شـھـر ھـای  
ـاتـی دارنـد، کـه در   ـق مختلف ھمگی نشان از دشـمـنـی طـب
ـاتـی خـود را نشـان مـی   ـق شکل و شمایل دادگاه ھـای طـب

ـارز در  .  دھند  فراموش نکنیم بسیاری از کارگران فعال و مـب
ـیـمـار   زندانھا به سر می برند، تعدادی بر اثر سیاسـت ھـای ب
سازی جمھوری اسالمی در زندانھا دچار بیماریھای کشـنـده  
ـیـس قـرار   ـل شده اند ، بسیاری تحت تعقیب و مراقبت ھـای پ
ـیـن   دارند، تعدادی مجبور به خروج از کشور  شده اند، ھمچـن
بسیاری از کارگران در انتظار محاکمه به سر مـی بـرنـد، و  
خیلی از کارگران نیز ھـر لـحـظـه در خـطـر دسـتـگـیـری و  
ــنــد، کــارگــرانــی کــه در   ــاکــمــه روزگــار مــی گــذران مــح
کارخانجات ھنوز مشغول به کارھستند یا کارگرانی کـه در  
ـیـن کـارگـری    ـال تشکل ھای کارگری و تشکـل ھـای فـع
ـپـه،   ماننذ سندیکای شـرکـت واحـد، سـنـدیـکـای ھـفـت  ت
ـیـگـیـری ایـجـاد تشـکـل ھـای   سندیکای نقاشان ، کمیته پ
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد   ـتـه ھـمـاھ ـی کارگری، کم

ھـمـگـی در  ...  تشکلھای کارگری، اتحادیه آزاد کارگران و 
خطر تعقیب، دستگیـری ، مـحـاکـمـه و زنـدان قـرار دارنـد،  
ـیـن   ـال جمھوری اسالمی سرمایه داری اکنون دستگـیـری فـع
کارگری عضو کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد  
تشکلھای کارگری را در دستور روز قرارداده و ھر روز چـنـد  
نفر از این دوستان را دستگیر یا احضار می کند، بایـد امـاده  

و  .  باشیم،  بدون شک فردا نوبت تشکل دیگری خواھد بـود 
ـبـت ھـا، دسـتـگـیـری و   فراموش نکنیم این تعقیـب و مـراق
ـیـت عـمـومـی ، ایـجـاد   ـنـد امـن محاکمه با بھانه ھای مـان

ـیـرا ... اغتشاش ، اخالل در روند تولبد ،  رسـیـدگـی بـه  "  و اخ
ـاتـی و سـرکـوب و   ـق شکایت کارفرما، در دادگاه ھـای طـب
ـزایـش سـود سـرمـایـه ،   زندانی کردن کارگران در جـھـت اف
ـقـه   ـیـت طـب حفاظت از مالکیت خصـوصـی ، حـفـظ حـاکـم
ـاتـی   ـق سرمایه دار اسـت، در یـک کـالم دادگـاه ھـای طـب
بخشی از ابزار ھای حکومـت سـرمـایـه داری اسـالمـی در  
مبارزه میان کار و سرمایه، جھت سر کـوب کـارگـران مـی  

بدون شک اگر امروز کارگـران ایـران مـتـحـدانـه  بـه  .  باشد 
حمایت از ھم طبقه ھای به دادگاه احضار شـده خـود، دسـت  
ـا شـکـایـت کـار   ـز ب ـی به اقدامات عملی نزنند، فـردا آنـھـا ن
ـاتـی احضـار   فرمای خودی روبرو شده و به دادگاه ھای طبق

ما ضمن محکوم کردن احضـار و مـحـاکـمـه  .   خواھند شد  

کارگران از تمامی کارگـران ، تشـکـل ھـای کـارگـری ،  
ـان و   احزاب و سازمانھای انقـالبـی ، مـردم آزادیـخـواه، جـوان
ـیـن از تشـکـل ھـای   ـان و ھـمـچـن دانش آموزان و دانشـجـوی
کارگری کشور ھای دیگر می خواھیم از ھر طریق ممـکـن  
و به صورت مـتـحـدانـه در دفـاع از کـارگـران احضـار شـده  
پتروشیمی رازی ، پلی اکریل اصفھان ، معـدن چـادرمـلـوی  
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد   یزد و فعالین کمیته ھمـاھ
ـتـی عـمـلـی و   ـای تشکلھای کارگری دست به اقدامات حـم

ـیـکـار  .  معنوی بزنند  ـارز ب ھمچنین از فعالین و کارگران مـب
شده یا مشغول بکار در داخل کشور می خواھیم، با توجه بـه  
تجربیات موجود و شرایط سرکوبی که  در جریان است ،خـود  
ـنـد،   و ھمکاران را در محل کار و زندگی سـازمـانـدھـی کـن
چرا که راه دیگری برای کسب مطالبـات وجـود نـدارد، ھـر  
چند دشمن طبقاتی ما از ترس متحد شدن ما بطور مسـتـمـر  
ــاده از ھــر ابــزاری مشــغــول ســرکــوب و افــزایــش   ــف ـا اســت ب
ـیـم او از   پراکندگی و تفرقه در میان ما است، اما بایـد بـدان
ترس قدرت اتحاد ما، دست به چنین سرکوب ھای وجشیانـه  
می زند، بنا براین تنھا راه نجات ما و تنھا ابزار مـوثـر بـرای  
ـات کـارگـری و   ـب شکست دادن سرمایه داری و کسب مطال

و تنھا راه نجات زحمت کشان وحدت و تشکـیـالت  "  انسانی   
ـاتـی  "  است  ـق ـبـسـتـگـی طـب پیش بسوی ایجاد تشکـل و ھـم

شاھرخ زمانی و خالد حردانی  از زندان گوھر دشـت مـحـمـد  
جراحی از  زندان مرکزی تبریز   بھنام ابراھیم زاده  از زنـدان  

 ١/١٢/١٣٩٢ اوین 
  

متن مصاحبه با زبیده حاجی 
 زاده،ھمسربھنام ابراھیم زاده

ـان   با سالم و تشكر از اینكه پذیرفتد كـه مـا را در جـری
 وضعیت بھنام قرار دھید 

ـیـم زاده  .  س  ـام ابـراھ لطفا از وضعیت كنونی ھمسرتان بھن
سالم و با تشكر از اطـالع رسـانـی شـمـا،  . ج  .  توضیح بدھید 

ـان در زنـدان   بھنام به جرم دفاع از كودكان و كارگـران ھـمـچـن
ـیـت رضـایـت   ـان وضـع ـی بسر میبرد مانند خیلی دیگر از زندان
ـبـردكـه عـمـده   ـی بخشی ندارد و از بیماریھای مختلفی رنـج م
ـیـه   ناراحتی اصلی اش آرتروز گردن و ناراحتی و مشكالت كل
ـانـونـی   ـزشـكـی ق است، وضعیتی كه حتی بارھا و بدفعات پ

ـاز بـه درمـان دارد  ـی ـیـد كـرده انـد كـه ن ـأی . س .  اوین آنر را ت
ـتـن بـه زنـدان ھـم   مشكالت ایجاد شده برای او آیا قبل از رف
بود؟چی باعث شد كه ایشان به این وضعیـت دچـار شـدنـد؟  

خیر، ھیچگونه مشكل جسمی از قبـل نـداشـت و ایشـان  .  ج 
ـفـرادی  ٤ زمانی كه بازداشت شد به مدت    ماه در سلولھای ان

 وزارت اطالعات تحت شدیدتریـن ضـرب و شـتـم و  ٢٠٩ بند  
فشارھای بازجویان قرار گـرفـت كـه تـمـام ایـن بـرخـورد ھـا  

مـا  .  س .  موجب این وضعیت شده كه االن بوجود آمـده اسـت 
قبال ھمین موارد ضرب و شتم وشكنجه در حین بازجویی در  
رابطه با ایشان و سایر زندانیان سیاسی و فعالین حـقـوق بشـر  
ـیـد؟   را شنیده بودیم،میتوانید در این رابطه بیشتر توضیـح بـدھ

ـیـر و  .  ج  شكنجه ، بی احترامی و ضرب و شتم به ھمراه تحق
ـا   تھدید، یكی از اتفاقات معـمـولـی اسـت كـه در بـرخـورد ب

بھنام از ھمان ابتدای دستگـیـری، حـتـی  .  زندانیان رخ میدھد 
ـیـن   در زمان انتقال به پلیس امنیت، مورد ضرب و شتم و تـوھ
و نقض حرمت ھای فاحشی قرار گرفتنـد و در تـمـام طـول  

ـنـد   ـفـرادی ب  ایـن رونـد ادامـه  ٢٠٩ بازجویی در سلولھای ان
ـفـرادی خـود بـه  . داشته اشت  شرایط نگھداری در بندھـای ان

ـا  .  شكلی شكنجه است  ـنـده، ھـراه ب ـن شرایط بسیار ناراحـت ك
توھین و عدم رسیدگی پزشكی و مـحـروم بـودن زنـدانـی از  
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تلفن و تماس با خانواده و محدودیت ھای دیـگـری در زنـدان  
توقف اعـزام  .  كه خود نیز به نوعی شكنجه محسوب میشود 

به بیمارستان و پیگیری درمان بخاطر اطالع رسانی در مـورد  
وی از طریق سایتھای حقوق بشری و رسانـه ھـای خـارجـی  

ایشـان را تـھـدیـد  “  خدابخشی “  گویا دادیار ناظر بر زندان .  س 
كرده اند كه تا زمانیكه سكوت اختیار نكنـد و سـایـت ھـای  
ـنـد و خـبـری   خارج از كشور از وی مطلبی بنویسنـد وبـگـوی
انعكاس بدھند، اقدامی برای انجام رسیدگی پزشـكـی انـجـام  

ـلـه ایـن را  .  نخواھند داد، آیا این وضعیت درسـت اسـت؟ ج  ب
بارھا به وی اعالم كرده اند كه تا زمانی كه از وی خـبـر و  
ھر موضوع دیگری منتشر شود و سـایـت ھـا و رسـانـه ھـا  
اخبار و وضعیت وی را پوشش خبری بدھند، ھیـچ اقـدامـی  
در رابطه با شرایط بیماری اش جھت درمـان انـجـام نـخـواھـد  

در  .  آیا تا بحال به بیمارستان اعـزام شـده اسـت؟ ج .گرفت س 
تمام این مدت، سال گذشته یكبار كه میخواستند وی را بـه  
ـزد، از اعـزام بـه   بیمارستان اعزام كنند، ولی چون دست بند ن

 بـھـمـن امسـال بـه  ١٥ بیمارستان باز ماند، اما به تازگی از  
بیمارستانی در خارج از زندان اعزامـش كـردنـد كـه قـرار بـود  
طی روزھای آینده برای ادامه درمان اعزامش كننـد كـه ایـن  
ـلـی   كار را مجددا متوقف كردند كه احتماال به ھمان دالیل قب

ـیـمـاری ایشـان چـه اقـدامـی  .  س . است  در خصوص درمان ب
ـیـسـت، وزارت   ـیـگـیـری آن ك ـتـه و مسـئـول پ صورت گـرف

ـنـون  .  اطالعات یا زندان؟ ج  ـا ك ـانـه اقـدام مـوثـری ت ـأسـف مت
صورت نگرفته، نه تنھا برای ھیچكدام از زندانیان ، اقـدامـی  
ـتـن   جدی صورت نگرفته است، ما امروز شاھد به تحلیـل رف
ـیـد   جان زندانیانی چون احمد و محسـن دانشـپـور مـقـدم، حـم
نوید، داوود اسدی ،محمد جراح و زندانیانی چـون مصـطـفـی  
دانشجو،حمیدرضا مرادی و محمد حسن یوسف پورسیفی كـه  
ـنـد،امـا   ـان بسـتـری ھسـت در حال حاضر ماھھاست در بیمارست
ـان   ـی اقدام جدی برایشان صورت نگرفته و نداده اند، ایـن زنـدان
ـام قـرار دارنـد  ـن . به مراتب در شرایط بـدتـری نسـبـت بـه بـھ

پیگیری وضعیت زندانیان بیمار ظاھرا  توسط قضاییه و زنـدان  
است و مسئول نھایی وضع پیش آمده وزارت اطالعات اسـت،  
كه البته تفاوت كیفی ما خانواده ھا در تنظیمات آنان با بطـور  

تأثیرات وضعیت كنونی درمـورد  .  خاص زندانیان بیمار ندیده ام 
دستگیری ایشان در  .  س .   شرایط زندان بھنام بر روی خانواده 

ـیـرات و   ـأث ـان و كـل خـانـواده چـه ت زندگی شمـا و فـرزنـدت
ـیـمـا   ـیـمـاری ن خساراتی داشته است، بطور خاص با توجه به ب

ـاپـدیـری  . تنھا فرزند نوجوان شما؟ ج  ـبـران ن مسلما خسارت ج
ـنـھـا فـرزنـدمـان در زمـان   ـیـد، ت داشته ، ھمانظور كه مـیـدان
ـتـال شـده   بازداشت بھنام در دیماه گذشته به سرطان خـون مـب
بود، خود بھنام در وضعیت بد پزشكی قـرار دارد، از طـرفـی  
وضعیت یكی از چشمان من نگران كننده و احتیاج به عـمـل  

ـاراحـتـی ھـای خـاص  .  جراحی دارد  ـام از ن ـن پدر و مـادر بـھ
ـنـد كـه   ـان زنـدگـی مـیـكـن خودشان رنج میبرند و در شھرسـت
بدفعات زمانی كه راھی تھران شده اند دچار تصادفات جـاده  
ـیـه،   ای شده اند، قطعا تمامی مشكالتی كه توسط قوه قضای
یا اطالعات در مورد ممانعت با مرخصی ھـای درمـانـی و  
ـفـی بـر   ـار مـن دیدار با خانواده برای وی و ما بوده، تأثیر بسی

امـا  .  روحیه خانواده خصوصا فرزند بیمارمـان گـذاشـتـه اسـت 
ـا   آنچه كه توانسته در تلخ ترین لحظات زندگی مـا را سـر پ
نگھدارد این باور است كه ما عضو یك خانواده امـتـحـان پـس  
ـات انسـانـی   ـاسـب داده ایم و با كمكھای روحی، روانـی و مـن
دوستانمان و سایر حمایت ھای خانواده ھای خـودمـان، بـطـور  
خاص در مورد نیما و شرایط سنی اش و ھمچنین نیازش بـه  
روحیه جنگندگی در مقابل بیـمـاری اش، تـوانسـتـه ایـم بـه  

امتحانات فراوانی فائق آییم و سرمان خم نبوده و نیست و در  
ـام درچـه  .  س .  این رابطه افتخار میكنیم  ـن فعالتـی ھـای بـھ

ـقـض حـقـوق در   زمینه ای بوده كه این ھمه سختگیـری و ن
فعالیت ھای ایشـان وبـالگ  . مورد وی صورت میگیرد؟ ج 

ـتـی ھـا ودفـاع از كـودكـان و   نویسی، آشكار كردن بی عـدال
كارگران و زنان كه در كل فعالیت ھای حـقـوق بشـری بـوده  

ـای لـغـو كـار كـودكـان و  .  است  تمام تالشھای وی در راسـت
بخاطر اینكه خودش یك كارگر بوده و حق و حقـوق كـارگـران  
را حس میكرده و رنج ھا و مرارت ھا و شرایطی كه كارگـران  
ـاق   می بینند را كامال فھم و لمس میكرده و مـیـكـنـد، احـق

در ھمین راستا، سخگیریھـا  .  حقوق كارگران وطنمان بوده است 
و فشارھا در زمان بازجویی و حـتـی دادن حـكـم سـنـگـیـن  
محاربه و بیست سال حبس، مـیـشـه گـفـت چـون ایشـان در  
راستای تشكل یابی كارگران فعالیت مـیـكـرد و ایـن اتـھـام  
اینكه ایشان برای سازماندھی جوانان و دانشجویان در سـطـح  
ـا رسـانـه ھـای خـا رج از كشـور   كشور فعالیت داشـتـه و ب
ـتـمـاعـی را   ـان، مسـائـل اج ـازجـوی مصاحبه كرده، به اعتقاد ب
بزرگ نمایی كرده و ھمچنین عضویت در كمیته پیگیری و  
جمعیت دفاع از كودكان  كار و كودكان  كـارگـران و تـن نـدادن  
ـا   ـنـكـه ت ـتـر ای ایشان به خواسته ھای ناروای بازجویان و مھم
ـادات   ـق ـنـویسـیـد و از اعـت كنون حاضر نشده عفو و نـدامـت ب
ـا   خودش كوتاه بیاید، باعث فشار و تھدید ایشـان اسـت كـه ت

ـان  .  س .  كنون ادامه داشته و دارد  ـی به تازگی تعدادی از زندان
 آزاد شده اند اگر اكان دارد مختصری در این رابـطـه  ٣٥٠ بند  

ـتـی بـرای  .  توضیح بدھید ج   ـی ـن ببینید دستگاه قضاییه و ام
ـیـغ و جـلـب تـوجـه عـمـومـی دسـت بـه ایـن اقـدامـات   ـل تب

ـان آزاد شـده چـه  . عوامفریبانه میزند  ـی اول باید دید ایـن زنـدان
میزان از حبسشان باقی مانده بود و آیا كسانی بودند كه عفـو  
و ندامت نوشته بودند؟ كه اینطور نیست، تا انـجـا كـه اطـالع  
دارم زندانیان آزاد شده ھیچكدام حـبـس طـویـل و دراز مـدت  
ـانـی كـه بـعـضـا   ـی ـنـد، بـه زنـدان نداشتند اگر درست مـیـگـوی
سالھاست در زندان ھستند، چراحتی اجازه شـركـت در مـراسـم  

ـنـد  ـیـدھ ـلـی از  .  كفن و دفن عزیزانشان را نداده و نـم ـی چـرا خ
ـبـی و   ـل زندانیان كه بواقع بیمار و از ناراحتی ھـای شـدیـد ق

ـان  ... سایر بیماریھای سرطانی و   ـیـمـارسـت رنج میبرند، را به ب
ـا قصـد   اعزام نمیكنند و برای آنان مانع تراشی میكنند و یا ب
ـان   ـیـمـارسـت ـنـد بـه ب تحقیر آنان،میخواھند كه با دستبند و پا ب
اعزامشان كنند كه آنھا نیز با توجه به آبرو و حیثیت سیـاسـی  
و اجتماعی شان تن به این تحقیر نمیدھند و از مـراجـعـه بـه  

ـا چشـمـان  .بیمارستان بیرون صرف نظر میكنند  پس مردم ما ب
ـاسـت   ـنـد و تـمـامـی سـی بیدار این وضعیت را پیگیری میكن
ـاتـی   ـی ھای غیر مردمی را نیز خوب حس میكنند،كه چـه ن

ـام شـمـا بـه  .  س .  پشت چنین اقداماتی پنھان شـده اسـت  ـی پ
ـاسـی   خانواده ھایی كه مانند شما درزندانھای امنیتـی و سـی

ـار تـمـامـی فشـارھـا و  .  درگیر ھستند چـیـسـت؟ ج  ـن در ك
ـان   ـی تھدیدھا وسختی ھا خانواده ھا باید ضمن افتخار به زنـدان
سیاسی، صبوری پیشه كنند و برای دست یابی به آزادی و  
عدالت در زمینه سازی برای پیشرفت آبادانی و رشدكشور از  
پرداخت ھزینه دریغ نورزند مطمئنا این تالشھا به ثمـر خـواھـد  
. نشست و زمستان سپری میشود و بایستی به بھار انـدیشـیـد 

چـه  .  ھیچ جھانی با ظلم آباد شدنی نیست و نخواھد بود س 
. درخواستی از حكومت ایران دارید كه از این تریبون بزنید؟ ج 

با توجه به اینكه دولت روحانی با شعار تدبیـر و امـیـد آمـده  
ـات   ـب بود، آزادی زندانی سیاسی و عقیدتـی یـكـی از مـطـال
ـتـظـار داشـتـم، بـرای آزادی آنـھـا اقـدام   مردم بـوده اسـت، ان

اما متأسفانه در طول چند ماه گذشته انتظارات مـا خـا  . كنند 

نواده ھای زندانیان برآورده نشده است، ما دیگر امـیـد عـدالـت  
را از مسئوالن ایرانی از دست داده ایم، پروسه چندماه ریاسـت  
جمھوری وی نیز ھمین را ثابت میـكـنـد، چـون فشـارھـا بـر  
ـنـی   زندانیان سیاسی افزایش یافته و متأسفانه اعدامھای عـل
ـتـه دیـگـر راه بـه جـایـی   ـب و غیر علنی نیز بیشتر شده كه ال

درخواست از جامعه بین المللی و سازمانھـای حـقـوق  .  نمیبرد 
خواسته شما از جامعه جھانی و افكـار عـمـومـی  . بشری س 

 و سازمانھا و نھادھای حقوق بشری و بین المللی چیست؟ 
ــگـر گــول  .  ج  ــی دی فـكــر مــیـكــنـم كــه جــامـعــه جــھـان

ـقـض حـقـوق   ـا ن فریبكاریھای مختلف بطور خاص در رابطه ب
ـتـمـاعـی و   بشر را نخواھند خورد، االن در شرایط سیـاسـی اج
ـنـد كـه تـمـامـی درخـواسـتـھـای   حقوق بشری ایران مـیـخـواھ
ـا   ـان را ب منطقی و قانونی فعالین حقوق بشر و كودكان و زن
سركوبی و زندان پاسخ دھند، ھیچ كس نیز پاسـخـگـوی ایـن  
ھمه بی عدالتی در داخل ایران نیست، من از جامعه جـھـانـی  
و افكار عمومی و سازمانھای حقوق بشری درخـواسـت دارم  
ـیـت حـقـوق بشـر در ایـران را مـورد   كه بـطـور خـاص وضـع
ـازدیـد از زنـدانـھـای ایـن   بازدیدھای مختلف قرار دارند و با ب
ـیـل و   ـا دل كشور وضعیت و شرایط زندانیان و خواسته ھا و ی
ـزان   ـیـل ایـن عـزی اتھامات آنان را بررسی كنند كه بـه چـه دل
بایستی در زندان باشند؟ چرا بایستی اطالع رسانی جھانی و  
ـان حـتـی از   ـان مـوجـب مـحـرومـیـت آن ـی حقوق بشری زنـدان
ـان   ـی بیمارستان و پیگیری ھای پزشكی شـان گـردد و زنـدان

چرا بایستی فرزند بیمار من نیما كـه  . بایستی زجر كش شوند 
ـان جـھـت شـیـمـی درمـانـی   در دھم اسفند مجددا در بیمارست
ـیـن   بستری میشود، در چنین وضعیت و شرایـطـی و در سـن
نوجوانی اش كه نیازمند در كنار پـدر بـودن اسـت، مسـتـمـرا  
چشم انتظار بابایش باشد كه آیا میتواند در بیمارستان وی را  
ھمراھی كند یا خیر؟ مـا صـدایـمـان را بـه گـوش تـمـامـی  
ـیـم،   ـن مجامع حقوق بشر میرسانیم و دیگر نمیتوانیم سكوت ك
ـابـل ظـلـم اسـت،   ـق سكوت مـا مـرگ تـدریـجـی مـا در م
. ھمانگونه كه میخواھند عزیزانمان در زندانھا زجر كش شـونـد 

جامعه جھانی و حتمـا كـه مـجـامـع حـقـوق بشـری از ایـن  
وضعیت مطلع ھستند و خبر دارند كه وضعیت بیماران زندانـی  
چگونه است،ما از آنان نیز میخواھیم كه در این رابـطـه اقـدام  
ـازدیـد   ـنـد و ب ـزن ـز سـری ب ـی ـنـد و بـه زنـدانـھـای ایـران ن كن

ھمچنان از ھمه فعالین راستین حقوق بشر نیز متـشـكـرم  . كنند 
كه ما را تنھا نمیگذاراند و صدای مظلومیت ما را بـه تـمـام  

ـا تشـكـر از شـمـا و  . خبرنـگـار .  گوشھای شنوا می رسانند  ب
ـاسـخ .  وقتی كه در اختیار ما گذاشتید  خـواھـش مـیـكـنـم،  .  پ

 موفق باشید 
 

توھین و اذیت و آزار بھنام ابراھیم زاده از 
 !سوی مقامات زندان اوین

امروز سه شنبه بیست و نھم بھمـن مـاه کـارگـر زنـدانـی  
بھنام ابراھیم زاده جھت گرفتن آزمایش و عـکـسـبـرداری بـه  
بیمارستان شھدا تجریش واقع در میدان تجریش منتقـل شـد و  

ـنـگـام    بعد از عکسبرداری و انجام آزمایشات پزشـکـی   بـه ھ
ـاظـت اویـن مـورد   ـیـس حـف ورود به زندان به دستور قبادی رئ

ـان جـھـت    بدترین توھین  ـان ـب ـیـن زنـدان ھا قرار گرفت و ھـمـچـن
شکستن روحیه بھنام او را مجبور به لخت شدن کامل کـردن  

 زنـدان اویـن ، ایـن در  ٣٥٠ برای بازرسی و برگشت به بند  
 است که بھنام ھمچنان از مالقات حضوری با خـانـواده    حالی 

ـاسـی  .  اش ھم محروم است  ـان سـی ـی توھین و اذیت و آزار زندان
ـیـس    زندان اوین به دستور مستقیم عـلـی   اشـرف رشـیـدی رئ

ـتـی     زندان اوین صورت می  گیرد ، توھین و تخـریـب شـخـصـی
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ـبـود    ھایی   زندانیان بیمار  در کنار محدودیت   دیـگـری چـون ن
ـات بـھـداشـتـی و از    غذای خوب و کـافـی  ـبـود امـکـان  ، ن

ھـای    دسترس خارج کردن کتاب ، مـجـلـه و جـزوات بـخـش 
ـتـه  .  دیگری از اذیت و آزار مسئولین زنـدان اویـن اسـت  ـی کـم

دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضمن محکوم کـردن بـرخـورد غـیـر  
ـار آزادی    انسانی   امروز زندانبانان و مقامات زندان اوین خواسـت

ـیـن کـارگـری  و   ـال سریع و بدون قید و شرط کارگران ، فـع
 شـمـاره  ١٣٩٢ بیست و نھم بھمن مـاه  !  زندانیان سیاسی است 

 تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده  
 

رضا شھابی ذکریا، فعال کارگری و عضو 
ھیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تھران و 

 سال حبس ٤حومه که دوران محکومیت 
خود را در زندانی اوین می گذراند، به 
عنوان یکی از شش برنده از دوره اول 

 .  جوایز حقوق بشری رھا، معرفی شد
شش برنده جایزه، توسط ھیات داوران ویژه ای متشکل از  
ـانـگـذاران و   ـی شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل، آرون رودز از بن

محقق اصلی پروژه حقوق آزادی  
و مدیر اجرایی سابق فـدراسـیـون  
ـنـکـی بـرای   ـلـسـی بین المللـی ھ
ـا   ــ ـن ــ ـی ــ ـارول ـــوق بشـــر و کــ ـق حــ
یانوزفسکی، وکیل حقوق بشر و  
ـنـد،   ـئـت مـدیـره سـودوی عضو ھی

رضـا شـھـابـی  .   انتخـاب شـدنـد 
ـئـت   ـی ذکریا، یکی از اعضای ھ
موسس بازگشایـی سـنـدیـکـای  

وی  .  کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه اسـت 
ـئـت مـدیـره ایـن سـنـدیـکـا  ١٣٨٤ در خرداد   ـی  به عضویـت ھ
از عملکردھای جدی این سندیکا می توان بـه  .   انتخاب شد 

ـان    اشـاره  ١٣٨٤ اعتصاب کارگران شرکـت واحـد در زمسـت
کرد که به دستگیری و اخراج رضا شـھـابـی و تـعـدادی از  

ـان ایـن  .   ھمکارانش منجر شد  اخراج رضـا شـھـابـی در جـری
ـات   ـب اعتصاب، مانع ادامه فعالیتھای وی در راستـای مـطـال

ـبـود  ـنـدگـان  .  کارگری و فعالیتھای سندیکایی ن وکـالـت ران
ـات   ـیـگـیـری و دفـاع از شـکـای اخراجی از شرکت واحد و پ
ھمکاران در ادارات کار استان تھران، برای بازگشـت بـه کـار  
آنان و جمع آوری کمک مالی برای کـارگـران اخـراجـی، از  
جمله فعالیتھای رضا شھابی در این دوره بـود کـه مـوجـب  
خشم کارفرما و تھدید وی از سوی حـراسـت شـرکـت واحـد  

رضا شھابی علیـرغـم تـھـدیـدات  .   اتوبوسرانی تھران، شده بود 
 مـوفـق  ١٣٨٨ کارفرما و پس از پیگیریھای مداوم در تیرماه  

ـازگشـت بـه کـار شـد  ـان  .  به دریافت حکم ب او کـه در مـی
استقبال رانندگان شرکت واحـد و بـه خصـوص در مـنـطـقـه  

بـه سـر کـار    - شـرکـت واحـد ١٠ مـنـطـقـه    -کاری خـویـش 
ـا   بازگشت، از بدو ورود، فعالیتھای خودش را آغاز کـرده و ب
ـانـه ھـا و سـرویـس ھـای   ـای ـنـدگـان در پ حضور در میان ران
کارگری، برای ھمکاران خود از دسـت آوردھـای سـنـدیـکـا  
می گفت و آنھا را از ظلم و ستمی که کارفـرمـا بـر ایشـان  
روا می داشت، مطلع می ساخت و کارگران را بـه اتـحـاد و  
.  ھمبستگی و حضور فعال در سـنـدیـکـا دعـوت مـی کـرد 

، در حین کار با اتـوبـوس  ٨٩  خرداد  ٢٢ رضا شھابی سرانجام  
ـابـل دیـدگـان مسـافـران اتـوبـوس، در   ـق شرکت واحد و در م

 مامور لباس شخصی دستـگـیـر  ٤ شرایطی غیرانسانی توسط  
ـیـت کشـور،  .   شد  ـانـی بـر ضـد امـن ـب او به اتھام اجتماع و ت

 زنـدان  ٢٠٩ توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به بند  

ـنـد  .  اوین منتقل شد  ـیـل  ٢٠٩ او در حین انتقال بـه ب ، بـه دل
  ١٩ .  ضرب و شتم شدید از ناحیه گردن به شدت آسـیـب دیـد 

 زنـدان اویـن و  ٢٠٩  و  ٢٤٠ ماه نگھداری رضا شھابی در بند 
بازجویی ھا تحت فشار و شکنجه و تھدید به اعدام، مـوجـب  
ـیـت حـقـوقـی و قضـایـی   شد تا او برای رسیدگی بـه وضـع

ـزنـد  ـبـه    یـک .   چندین بار دست به اعتصـاب غـذا ب   ٢٩ شـن
ـنـه ایـن  ٩٠ ماه سال    آبان  ـای ، دکتر پیمان گودرزی، پس از مـع

زندانی در کلینیک شھید عراقی، اعالم کرد کـه غضـروف  
ـیـن  ٧  و  ٦ ،  ٥ ،  ٤ ،  ٣ ھای  ¬  مابین مھره   ستون فقرات او از ب

کنند و  ¬  ھا بر روی عصب فشار وارد می ¬  رفته و این مھره 
ـادن دسـت و   ـت احتمال پاره شدن اعصاب و در نتیجه از کار اف

طبق توصیه دکتر گـودرزی،  ."   پای چپ، بسیار زیاد است 
 گردن، کمـر و دسـت    رضا شھابی که از درد شدید در ناحیه 

اش وضعیت خوبی نداشت، باید بـه    برد و قلب و کلیه   رنج می 
ـیـه  ـق ـلـه بسـتـری و عـمـل    صورت اورژانسی در بیمارستان ب ال

دکتر طول مدت درمان برای این عمل را در حـدود  .   میشد 
 ماه اعالم کرده بود اما مسئوالن زندان از جراحی و درمـان  ٦ 

رضا شـھـابـی  .  او ممانعت کرده و وی را به زندان بازگرداندند 
ـفـی  ٩٠ در سال   ـی  در واکنش به بازداشت، شکنجه و بـالتـکـل

  ٩٩ خود در سلول انفرادی زندان اوین، که مصادف با جنبـش  
حـرف  : " درصدی ھا در ایالت متـحـده آمـریـکـا بـود، گـفـت 

ـنـد و مـی    ھایی را که اکنون مردم در سراسر جـھـان مـی  زن
کش جامعه ھستیم را ما از سـال     درصد زحمت ٩٩ گویند ما  

ـیـن از ایـن  ٨٤   می زدیم، حال چـگـونـه اسـت کـه مسـئـول
ـتـن    اعتراضات حمایت می   کنند و من را دقیقا  به دلیـل گـف

ـانـونـی  ١٩ ھمین حرف ھا   ـازداشـت غـیـرق  مـاه اسـت کـه ب
ـاال  . اند   کرده  مگر من قاچاقچی ھستم یا از دیـوار کسـی ب
ام؟ مگر تاکنون جز دفاع از حقوق صنفی کارگران کـار    رفته 

ـازه آن ھـم بـدون    دیگری کرده  ام که مستحق ماھھا زندان و ت
ـاشـم؟  در ایـن مـدت کـه ایـن جـا بـودم دزدھـا  !  محاکمه ب

ـیـف در    وقاچاقچی  ھا آمدند و رفتند، اما من ھنـوز بـالتـکـل
، اولین اعتصاب غـذای رضـا  ٩٠ اول آذر سال  ."  ام   زندان مانده 

شھابی در زندان در اعتراض بـه بـی تـوجـھـی مسـووالن بـه  
ـفـرادی   ـانـعـت از  ٢٠٩ سالمت و بالتکلیفی او در ان  و مـم

او پـس از ایـن  .   آزادی وی به قید وثیقـه، شـکـل گـرفـت 
اعتصاب اعتراضی، در بیمارستان امام خمینی تـھـران، تـحـت  
عمل جراحی از ناحیه گردن قرار گرفت اما علیرغم تـوصـیـه  
ـزل، بـه زنـدان   پزشکان به استراحت و طی دوران نقاھت در من
بازگردانده شد که موجب عفونـت و مشـکـالتـی در مـحـل  

ـازداشـت  ٢٢ رضا شھابی پس از تحـمـل  .   جراحی شد   مـاه ب
بالتکلیف و بدون حکم، و پـس از چـنـد جـلـسـه بـرگـزاری  
دادگاه که با تھدید به اعدام توسط قاضی صـلـواتـی، ھـمـراه  

 دادگـاه  ١٥ ، از سوی شعبه  ١٣٩١ بود، نھایتا اواسط تیر ماه  
حـکـم او  .   سال حبس تعزیری محکوم شد ٦ انقالب تھران، به  

و  "  فعالیت تبلیغی علیه نظام " شامل یک سال زندان به اتھام  
ـیـت  " پنج سال حبس به اتھام   ـیـه امـن تبانی به قصد اقـدام عـل

ـیـت  ٥ او ھمچنین به  .  بود “  ملی  ـال ـنـوعـیـت از فـع  سال مـم
.  سندیکایی و ھفتاد میلیون ریال جریمه نقدی مـحـکـوم شـد 

ربابه رضایی، ھمسر رضا شھابی، حکم جریمـه مـالـی را در  
نتیجه سمت مدیریت مالی سندیکای اتوبوسرانی و کـمـک  

رضا شـھـابـی  .   مالی او به دیگر کارگران، اعالم کرده است 
ـان اعـزام  ١٣٩٢  بھمن  ٢٦ در آخرین مورد، روز   ـیـمـارسـت ، به ب

ـاحـیـه  .  شد  پزشکان معالج به علت وخامت وضعیت وی در ن
 بھمن را بـرای عـمـل جـراحـی  ٢٨ کمر و پای چپ، تاریخ  

ـزه حـقـوق بشـری رھـا، از جـانـب  .   وی تعییـن کـردنـد  جـای
سودویند برای ادای احـتـرام و سـتـودن رضـا شـھـابـی، کـه  

سھمی در ارتقاء و حفاظت از حـقـوق بشـر در ایـران داشـتـه  
ـز  .   است، در نظر گرفته شده است  مراسم رسمی اھدای جـوای

مین اجالس شورای حـقـوق بشـر  ٢٥ به برگزیدگان، در جریان  
 . در ژنو، برگزار خواھد شد 

ـنـد، در سـال     ١٩٧٩  سازمان غیردولتی اتریشی سـودوی
 دارای مقام مشـورتـی  ٢٠٠٩ بنیانگذاری شده است و از سال  

ـاشـد  . شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد مـی ب
سودویند که به توسعه جھانی پایدار، حـقـوق بشـر و شـرایـط  
کاری مناسب در جھان خود را متـعـھـد مـی دانـد، از سـال  

 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم مـوضـع گـیـری  ٢٠١٠ 
ـیـت   ھای خود و تدارک اجالس ھای موازی در مورد وضـع
حقوق بشر در ایران توسط نمایندگان خود در شـورای حـقـوق  
بشر، حسن نایب ھاشم و شعله زمینی، شرکـت داشـتـه و در  
زمینه طرح موارد نقض حقوق بشر در ایران و جلب توجه بیـن  

 .المللی به آن، می کوشد 
  

  آخرین خبر از زندان رجایی شھر
بعد از انتقال شاھرخ زمانـی و رسـول بـداغـی بـه سـلـول  
ـیـد   ـام ھـای سـع ـاسـی بـه ن انفرادی،ھشت تن از زندانیان سـی
ماسوری،صالح کھندل،ناصح یوسـفـی،خـالـد حـردانـی،مـحـمـد  
علی منصوری،محمد بنازاده امیرخیزی،حمیدرضا برھـانـی و  
ـفـرادی   ـال ایـن دو بـه ان ـق میثاق یزدان نژاد در اعتراض به انت

ـیـن تـعـداد دیـگـری از  . دست به اعتصاب غذا زدنـد  ھـمـچـن
زندانیان نیز اعالم کردند در صورت برنگرداندن شاھرخ زمانـی  

 آنھا نیز به ایـن اعـتـصـاب مـی  ١٢ و رسول بداغی به سالن  
ـبـه  .  پیوندند  ـنـد  ١ امروز پنـجـشـن ـافشـاری  ١٣٩٢  اسـف ـا پ  ب

زندانیان،مسئولین زندان مجبور به بازگرداندن شـاھـرخ زمـانـی  
کمیته حمایت از شـاھـرخ  .  شدند ١٢ و رسول بداغی به سالن  

زمانی از اتحاد و پافشاری زندانیان برای رسیدن به خـواسـتـه  
 . شان کمال تشکر را دارد 

 
اعالم ھمبستگی باکارگران 

ماھشھروکارگران دیگرمراکزکاروتولید،برای 
 تومانی برای سال ٢٠٠٠٠٠٠تعیین دستمزد 

١٣٩٣ 
ـقـه ای ھـای تـحـت سـتـم  :   اسفند ٢  کارگران وھم طـب

متعاقب فراخوانی که جھت اتحادکـارگـران،تشـکـل  !  واستثمار 
ـلـه ی دسـتـمـزد داده ایـم   ـیـن کـارگـری،حـول مسـئ ھاوفعال
ودرراستای ھمبستگی بیشتربرای نھادینه شدن ایـن خـواسـت  
ــھـادکـارگــران   ــمـام تـوان،ازپــیـشـن ـات ــه ی کــارگـری،ب ـب ومـطـال
ـیـن حـداقـل   ـی ماھشھرورفقای دربند و زندانـی خـود،بـرای تـع

ـانـی  ٢٠٠٠٠٠٠  به میزان  ٩٣ دستمزدسال   ـب ـی  تومان اعالم پشت
نموده واین خواست برحق رابه عنوان مطالبه ی امروزکارگـران  
ـاتـمـام تـوان ازآن حـمـایـت   دررابطه بامسئله دستمزد دانسته وب

ـیـم  ـای ـبـسـتـگـی  .  عملی ونظری می نـم ـاد اتـحـادوھـم زنـده ب
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل  .   کارگری 

 ھای کارگری  
 

ناپدید شدن حسن رسول نژاد از اعضای 
 کمیته ھماھنگی

 حسن رسـول  ٣٠/١١/٩٢ به گزارش رسیده روز چھارشنبه  
نژاد فعال کارگری وعضوکمیته ھماھنگی برای کمک بـه  
ایجاد تشکلھای کارگری  از محل کار خـود در یـکـی از  
محالت شھر بوکان توسط چند نفر لباس شخصی ربـوده شـد  

الزم بـه ذکـر  .  و تا به االن نیز خبری از وی در دست نیست 
است که این فعال کـارگـری سـال گـذشـتـه از طـرف اداره  
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ـتـه  .  اطالعات شھر بوکان به وسیله تلفن احضار شده بود  ـی کم
  ١ ھماھنگی برای کمک بع ایجاد تشکل ھای کـارگـری  

 ١٣٩٢ اسفند  
 

 گزارش
 

 کارگر معترض پتروشیمی رازی به ٨احظار 
 دادگاه

ـنـدی جـانـی »،  «غالمحسـیـن حـیـدری مـوسـی » ،  «ھ
،  «عادل راشـدی »،  «علیرضا بھادری »،  «مازیار رحیم زاده »
 «نسیم جـونـکـی »و   «فریبرز کیانی »،  «نیا   علی ساجدی »

کارگرانی ھستند که با شکایت مدیریت مجتمع پتروشـیـمـی  
ـقـالب احـظـار شـده  . انـد   رازی از سوی دادسرای عمومی و ان

احظار شدگان از اعضـای اتـحـادیـه کـارگـران قـراردادی و  
ـیـل ایـن شـکـایـت اعـتـراض  .  پیمانی بندر امام نیز ھستند  دل

ـامـه مـربـوط    کارگران به خودداری کارفرما از اجرای توافق  ن
چندی پیش کـارگـران  .  به افزایش حقوق و دستمزد بوده است 

این مجتمع در مورد افزایش دستمزدھا توافقاتی انـجـام دادنـد  
اما از مدتی پیش مدیریت حاضر به انجام تعھدات خود نشـد  
ـتـی  بـه اعـتـراضـات   و در نتیجه کارگران این مجتمع صنـع

ـا شـرکـت  .   پرداختند  در این رویـه کـارفـرمـا مـدیـریـت و ی
پیمانکاری نیروی انسانی با وارد کردن اتھاماتی چون ایجـاد  
ـتـرض   ـا کـارگـران مـع اختالل و یا اغتشاش در محیط کار ب

نـمـونـه مشـابـه ایـن شـیـوه بـرخـورد اقـدام  .  برخورد می کند 
مدیریت پتروشیمی فجر در خصوص طرح شکایت مشـابـه از  

ـنـی  . یکی از اھالی کارگری شاغل در این مجتمع بود  ـت گف
ـا   است ظرف یک ماه گذشته برخوردھای مشابه قضـایـی ب

ـلـی  ـزد و پ اکـریـل    کارگران معترض در معدن چـادرمـلـوی ی
 .اصفھان صورت گرفته است 

 
کارمند خودسوزی کرده در وزارت نفت 

 درگذشت
ـازدیـد   ـا ب یکی از کارکنان صنعت نفت کـه ھـمـزمـان ب
ـابـل   ـق حسن روحانی از وزارت نفت اقدام به خـودسـوزی در م
. این وزارتخانه کرده بود بر اثر شدت جراحات وارده درگـذشـت 

ـاد شـده    گزارش  ھای تایید شده حاکی از آن است کـه فـرد ی
که یکی از کارمندان صنعت نفـت در جـنـوب کشـور بـوده  
ـان درگـذشـتـه   ـیـمـارسـت است بر اثر شدت جراحـات وارده در ب

 . است 
 

گزارش مالقات با سازمان بین المللی دفاع 
 از حقوق انسان
 نسرین بشارت

ـاتـی  ٢٠١٤  فوریه  ١٤ روز جمعه    نسـریـن بشـارت مـالق
ـادا، آقـای   ـان حضوری با مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر ك

در ایـن  .  داشـت  MARIO GUILOMBOماریو گیلومبـو،  
مالقات نسرین بشارت آقای گیلومبو را از وضعیت اعدامـھـا  
و بخصوص اعدامھای اخیر در ایران مـطـلـع كـرد و گـزارش  
ـا   ـتـو، ھـمـراه ب ـیـه اعـدام در تـورن ـیـت عـل ـال كوتاھی از فـع

در ادامـه  .  عكسھایی از اعدامی ھا در ایران، بـه ایشـان داد 
این گزارش از ایشان خواسته شد كه زندانیان بسیار زیادی در  
ـاج   ـی ـتـی جـھـانـی احـت ایران در انتظار اعدام ھستند و به حمای
دارند كه نھادھایی مثل نھاد ایشان باید به جمھوری اسالمـی  

ـتـد  ـاف ـی ـار ب آقـای  .  فشار بیاورند تا این مـاشـیـن اعـدام از ك
گیلومبو مشخصا با دیدن عكسھا و آمـار اعـدامـی ھـا در  

ھمین چند ماھی كه حسن روحانی رئیس جمـھـور اسـالمـی  
ـایـد ھـر چـه   شده ابراز تأسف كرد و اعالم كرده این جنایات ب

در این مالقات نسرین بشارت مشـخـصـا  .  زودتر متوقف شوند 
وضعیت وخیـم فـرزانـه مـرادی و مـحـمـد رضـا حـدادی را  
ـادا   ـان برجسته كرد و از مسئول سازمان دفاع از حـقـوق بشـر ك
خواسته شد كه وضعیت اضطراری است و باید ھر چه زودتـر  

ـلـومـبـو ضـمـن ابـراز  . واكنش نشان داده شود  آقای ماریو گـی
تاسف از قتل و جنایاتی كه توسط دولت جمھوری اسـالمـی  
به راه افتاده است گفت سازمان ایشان نسبت به این اعدام ھـا  
واكنش نشان خواھد داد و اعدام ھـا را مـحـكـوم مـیـكـنـد و  

نسـریـن  .  سازمان ایشان از ھیچ كمـكـی دریـغ نـخـواھـد كـرد 
بشارت ضمن تشكر از ایشـان تصـدیـق كـرد كـه فشـارھـای  
جھانی به جمھوری اسالمی كلید اصـلـی تـوقـف اعـدام ھـا  

 نسرین بشارت : گزارش . خواھد بود 
 

دلیل از حقوق کارگران فضای سبز  کسر بی
 پاالیشگاه آبادان

 کارگر قرادادی فضای سبز پاالیشگاه آبادان نسبـت  ٨٠  
ـا  ٤٠ به کسـر مـاھـانـه    ھـزار تـومـان از حـقـوقشـان  ٥٠  ت

ـنـده   اند و معتقدند پیمانکار بدون دلیل قانع   معترض  ای، ھـر    کن
کـارفـرمـا از  .   کـنـد   ماه بخشی از حقـوقشـان را کسـر مـی 

  ٣٥ بایست حق بن کـارگـران را از رقـم    مردادماه امسال می 
داد امـا ر مـورد     ھزار تومان افزایـش مـی ٥٠ ھزار تومان به  

 . کارگران فضای سبز این بخشنامه اجرا نشده است 
 

 ناامنی محیط کار
 

ھای   نفر از کارگران در بخش٣٣٠٣
 سال گذشته جان خود را از ٢مختلف در 
 اند دست داده

،  ٩٠ در سـال  :  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گـفـت 
 نفر از کـارگـران شـاغـل در  ١٧٩٦ ،  ٩١  نفر و در سال  ١٥٠٧ 
انـد کـه ایـن    ھای مختلف جـان خـود را از دسـت داده   بخش 

حسـیـن طـال در  .  آیـد   موضوع ھشداری جدی به حساب مـی 
در دو  :  وگو با خبرنگار اجتماعی فـارس، اظـھـارداشـت   گفت 

ماه اخیر دو موضوعی که گسترده به آن پرداخته شد حـادثـه  
سوزی کارگاه خیابان جمھوری و حادثـه مـعـدن کـرمـان    آتش 

که منجر به فوت چند کارگر شد و در ھر دو حـادثـه فـوق  
بازرسین کار وظایف خود را در بررسی ایمن مـحـل کـار بـه  

 . خوبی انجام نداده بودند 
 

 کارگر ٣بر اثر انفجار معدنی در کرمان 
 . نفر مصدوم شدند١٠کشته و 

 کرمان، حادثه بر اثر انباشته شدن گاز در تـونـل مـعـدن  
شھرستان کوھبنان اتفـاق   «طغرل جرد »بخش   «چشمه پودنه »

ـفـر  ٣ بر اساس گزارش اولیه از این حادثه تا کـنـون  .  افتاد   ن
ـتـگـی شـده ٦  نفر زخمی و  ٤ کشته،   . انـد    نفر دچار گاز گرف

 «سین محمدی » ساله و متاھل،  ٣٤  «محمدرضا صادقی »
ـاھـل از  ٣٤  «حسین اسالمی » ساله و مجرد،  ٢٧   ساله و مت

 ظـھـر  ١١ حادثه در ساعت  .   اند   کشته شدگان این حادثه بوده 
زمانی که کارگران مشغول به کار بودند بر اثر انباشته شـدن  

 کـارگـر کشـتـه  ٣ و انفجار گاز در تونل معدن چشمه پودنه  
در ھفته ی گذشته سه تن از کارگران ایران خـودرو و  .  شدند 

ـایـه  . کیان تایر در حوادث مشابه کاری کشته شده بودند  بر پ
ی آمارھای اعالم شده روزانه بین سه تا چھار کارگر در اثـر  

 .حوادث کار در ایران کشته می شوند 
 

  تیرآھن کارگر ساختمانی را له کرد
ـتـمـانـی،   مـرگ     سقوط تیرآھن بر سر یک کارگر سـاخ

 . وی را رقم زد 
 

 سقوط مرگبار کارگر ساختمانی در خیابان شریعتی 
ـقـه  :  بھمن ٣٠  ـتـمـانـی از طـب سقوط ناگھانی کارگر ساخ

ھفتم به طبقه منفی دو، مرگ وی را در یک ساختمان در  
ـنـه ارشـاد، در   حال ساخت در خیابان شریعتی، بن بست حسـی

 .پی داشت 
 

مرگ یک کارگر در کارخانه سیمان غرب 
 کرمانشاه

 بھمن یـکـی از  ٢٤ بر اساس خبر دریافتی روز پنج شنبه  
کارگران شرکت پیمان کاری کارخانه سیمان کـرمـانشـاه بـه  
ـنـگـام   ـاھـل و پـدر دو فـرزنـد، ھ نام علیرضا کاووسـی، مـت
تعمیرات سالیانه، به داخل آسیاب سقوط کرده و بـه طـرز دل  

ـتـه  .  خراشی جان خود را از دسـت مـی دھـد  بـر اسـاس گـف
ھمکاران علیرضا کاووسی، سال گذشته نیز این تعمیـرات بـه  
وی محول می شود، اما او به دلیل ناامن بودن این اقدام، از  
ـا   ـایـد ب انجام آن خوداری کرده و گفته بـود کـه ایـن کـار ب
ـاعـث مـی شـود کـه   دستگاه صورت گیرد که ممانعت او ب

ـانـه  . تمیز کردن جداره ھا با دستگاه انجـام گـیـرد  ـاسـف امـا مـت
امسال با تھدید اخراج و جریمه، او ناچار می شـود کـه ایـن  

ـنـده  .  کار را انجام دھد  ـای ـازرس و نـم الزم به ذکر است کـه ب
ـتـمـاعـی کـرمـانشـاه رای صـادره را   ـامـیـن اج اداره کار و ت

ـانـکـار ،  ٢٠ :  اینگونه اعالم نموده اند   درصـد   ٣٠  درصد پیم
ـاخـتـه را مـقـصـر  ٥٠ کارخانه سیمان و    در صد کارگر جان ب

اما این رای مورد اعتراض کارگـران ھـمـکـار او  . دانسته اند 
قرار گرفته و در نـھـایـت رای صـادره را بـه شـورای حـل  

ـتـه  .  اختالف اداره کار برای تجدید نظـر ارجـاع داده انـد  ـی کـم
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری جان  
باختن علیرضا کاووسی کارگر کارخانه سیمان کرمـانشـاه را  
به خانواده و ھمکاران وی تسلیت گفته و داشتن محیط ایمـن  
. در محل کار برای کارگران را حق طبیعی آنـھـا مـی دانـد 

مرگ روزانه حداقل پنج نفر کارگر در محیط کـار فـاجـعـه  
ای انسانی برای کارگران ایران است که باید متحـدانـه و از  

ـتـه  .  ھر طریق مـمـکـن از تـداوم آن جـلـوگـیـری کـرد  ـی کـم
 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

 
سنگ  کارگر معدن زغال٣جان باختن 

 پودنه منطقه پابدانا چشم
سـنـگ چشـم    سه نفر از کارگران معدن زغـال :    اسفند ١ 

ـفـجـار گـاز     پودنه منطقه پابدانا در شھرستان کوھبنان بر اثر ان
ـیـرون  ١٠ و    . جان خود را از دست دادند  ـفـر از زیـر آوار ب  ن

بر اثر این انفجار تجـمـع گـاز در مـعـدن ، رضـا  . آورده شدند 
صادقی، حسین اسالمی و حسین محمودی جان خـود را از  

ھمچنین پنج تن دیـگـر از کـارگـران بـه عـلـت  .  دست دادند 
ـان  ٧٠ شدت جراحات و سوختگی باالی   ـیـمـارسـت  درصد بـه ب

 .امام علی زرند منتقل شدند 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده
 

کارکنان شھرداری سمیرم سه ماه حقوق 
 نگرفته اند

ـار رسـیـدگـی  :  بھمن ٢٨  کارکنان شھرداری سمیرم خواسـت
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ـانـه شـان شـدنـد  ـی عـالوه بـر  .  به وضعیت بیمه و حقـوق مـاھ
ـتـمـاعـی   ـامـیـن اج ـیـمـه ت پرداخت نشدن حقوق ماھانه، حـق ب

ـیـرم  .  کارکنان و کارگران ھم پرداخت نشده است  شھرداری سم
ـلـی  ١٢٠ سال سابقه،  ٦٣ با    کارمند و کارگر خدماتی و پرسن
ـیـت دارای  ٢٦ شھر سمیرم با افزون بر  . دارد  ـفـر جـمـع  ھـزار ن

ـا   ھفت محله خواجگان، قلعه، دھان، دلگر، جنگل، محله علی
 . کیلومتری جنوب اصفھان واقع است ١٦٥ ماندگار در فاصله  و  

 
 اخراج و بیکارسازی 

 
با دو  «پیشرو مصالح» کارگر ١١٠بیکاری 

 ماه و نیم حقوق معوقه
کارگران کارخانه پیشرو مصالح شرق یـکـی از عـوامـل  

ھـا    شان را افزایش تدریجی و انبـاشـت بـدھـی   تعطیلی کارخانه 
  ١٥ ایـن کـارخـانـه از  .  کننـد   به دو اداره گاز و برق ذکر می 

ـابـع  »روز گذشته به دلیل آنچه از سوی کارفرما   ـن کمبود م
با تعطیلی این کارخـانـه،  .  ذکر شده، تعطیل شده است  «مالی 
ـیـم  ١١٠   کارگر این کارخانه با وجود آنکه ظرف دو مـاه و ن

ـیـکـار شـدنـد   گذشته حقوقی دریافت نکـرده  کـارگـران  .  انـد، ب
ـلـی   کارخانه پیشرو مصالـح شـرق یـکـی از عـوامـل تـعـطـی

ھا به دو اداره    شان را افزایش تدریجی و انباشت بدھی   کارخانه 
  ١١٠ با تعطیلی کـارخـانـه ھـمـه  .  کنند   گاز و برق ذکر می 

کارگر برای دریافت مستمری بیمه بیکاری بـه اداره تـعـاون  
  . اند   کار ورفاه اجتماعی معرفی شده 

تر پخش و فروش   کارگر شاغل در دفا١٠٠
در آستانه ) ھنی(صنایع لبنی چاشت پسند 

 .سال نو تعدیل شدند
با ادغام دفتر پخش و فروش صنایع لبنی چاشت پسـنـد،  

حـقـوق  .  تر بیکار شـدنـد    کارگر شاغل در این دفا ١٠٠ حدود  
آذر ماه کارگران بیکار شده ھنوز پرداخت نشده و مدیریت بـه  

ـا  ٤ کارگران اعالم کرده است مطالبات شـان در    قسـط و ت
ـیـش از  .   پـرداخـت خـواھـد  ٩٣ اواسط سال    درصـد از  ٧٠ ب

ـیـمـه   ـا ب کارگران تعدیل شده، فاقد ھـرگـونـه قـرارداد کـار ی
پس دفتر جدید پخش و فروش صنایع لبنـی چـاشـت  .  اند   بوده 

 کـارگـر و  ١٥ با حدود  )  واقع در چھارراه ایران خودرو (پسند  
ـنـی  .  کارمند فعالیت خواھد كرد  ـب ـایـع ل کاھش تولید در صن

ـیـد   چاشت پسند تعداد زیادی از کارگران شاغل در بخش تول
) کرج   - اتوبان تھران  ١٨ واقع در کیلومتر  ( این واحد تولیدی  

  .نیز بیکار شده باشند 
 اخبار بین المللی

 
تبعیض جنسیتی برای پرداخت  -اسپانیا 
 دستمزد

ـا   ـی ـان ـپ ـتـر از  ٢٣ دستمزد کارکنان زن در اس  درصـد کـم

بـر اسـاس آمـار رسـمـی، دسـتـمـزد  .  مردان این کشـور اسـت 
متوسط زنان با نزدیک به بیست ھزار یـورو در سـال، حـدود  

ایـن  .    شش ھزار یورو کمتر از حـقـوق سـاالنـه مـردان اسـت 
 .نابرابری حتی در مورد فارغ التحصیالن دانشگاھی باالتر است 

 
معترضان در برابر ساختمان دولت  -تایلند 

 دیوار کشیدند
ھزاران معترض به دولت در بانکوک پایتخت تایلند، روز  

ضمن برگزاری تجمع در بـرابـر  )  بھمن ٢٨ ( فوریه  ١٧ دوشنبه  
این اقدام اعـتـراضـی  .   ساختمان مرکزی دولت دیوار کشیدند 

ـام   ـق ـاواتـرا، از م ـن ـنـگـلـوگ شـی به درخواست کناره گیری ی
ـانـکـوک  . نخست وزیری تایلند صورت گرفت  خیابان ھای ب

ـیـمـایـی ھـایـی   از ماه نوامبر سال گذشته میالدی شاھد راھپ
 .بزرگ علیه نخست وزیر بوده است 

 
 کشاورزان دست به اعتراض زدند -یونان 

)  بـھـمـن ٣٠ (  فوریه  ١٩ کشاورزان یونانی روز چھارشنبه 
در اعتراض به افزایش مالیات بخش کشـاورزی  تـظـاھـرات  

ـان در آتـن بـرگـزار  .  کردند  این تظاھرات در مقابل پارلمان یون
شد و بیش از چھار ھـزار کشـاورز از سـراسـر کشـور در آن  

ـاسـت  " آنھا دولت را به  .  شرکت کردند  اجرای مو به موی سـی
و فقیـرتـر کـردن کشـاورزان  "  ھای تحمیل شده از سوی اروپا 

مـا بـه  : " یکی از تظاھرکنندگـان مـی گـویـد .  متھم کردند 
ـزوا   مبارزه علیه دولت کـه مـی خـواھـد کشـاورزان را بـه ان

فرد دیـگـری  ."  بکشد و جیره خوارشان کند ادامه خواھیم داد 
من از سیاستمدارھا می خواھم که مـحـل کـار  : " می گوید 

راحت خود را ترک کنند و به مزارع بیایند، گلـه ھـا را بـه  
ـنـد زنـدگـی یـک کشـاورز   چرا ببرند و شیر بدوشند تا بفھم

کشاورزان تھدید کرده اند، در صورتـی کـه بـه  ."  چطور است 
ـنـد   خواسته ھایشان رسیدگی نشود، جاده ھا مسدود می کـن

ـتـه  .  و در تمام شھرھای بزرگ تظاھرات خواھند کرد  آنھا گف
اند که تا برآورده شدن خواسته ھایشان به اعتراض خود ادامـه  

 .خواھند داد 
 
 کارگر مھاجر ٥٠٠مرگ بیش از  -قطر 

 ھندی ظرف دو سال
ـتـدای سـال   روزنامه گاردین چاپ لندن مـیـگـویـد از اب

 کارگر مھاجر ھندی در قـطـر  ٥٠٠  تا کنون بیش از  ٢٠١٢ 
ـامـه،  .  جان خود را از دست دادھـانـد  طـبـق گـزارش ایـن روزن

سفارت ھند در قطر با تایید تعداد افرادی که در قـطـر جـان  
ـیـشـتـر در مـورد   خود را از دست دادند از ارائـه اطـالعـات ب

ـآیـد تـعـدادی  .  مرگ این افراد خودداری کـرد  ـی بـه نـظـر م
ـنـدی، بـر اثـر   زیادی از مرگ و میر کـارگـران مـھـاجـر ھ

  ٢٠٢٢ حوادثی مرگبار در پروژھھای مرتبط با جام جھـانـی  
پیش از این ھم گزارشھایی در مـورد مـرگ  . قطر بوده است 

 کارگر ساختمانی نپال در سال گـذشـتـه بـر اثـر  ١٨٥ بیش از  
یـک  .  حوادث مرتبط با محیط کار در قطر منتشر شده بـود 

ھفته پیش برگزارکنندگان جام جـھـانـی قـطـر پـس از فشـار  
ـیـر شـرایـط   ـی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در رابطه با تـغ

ـتـشـر  "  منشور حقوق کارگران " کاری کارگران در قطر   را مـن
به غیر از مرگ این افراد، به دلیـل عـدم رعـایـت  .  کردند  

ـاری   ـاد کـاری بسـی موارد ایمنی در محیط کار و فشـار زی
عـالوه بـر شـرایـط  .  دیگر از کارگران ھـم مـجـروح شـدھـانـد 

محیط کار، بسیاری از کارگران از شرایط زندگـی در قـطـر  
اتحادیھھای کارگری و گروھھای حـقـوق  .  شکایت داشتھاند 

بشری از شیوه استخدام کارگران در قـطـر کـه بـه آن شـیـوه  
در ایـن شـیـوه،  .  گفته میشود به شدت انتقاد کردند "  کفیلی " 

کارگر مھاجر در اختیار شرکتی است که با حـمـایـت او بـه  
ـاز بـه   ـی قطر آمده است، این کارگران برای خروج از کشـور ن
تایید آن شرکت دارند در غیر این صورت برای آنـھـا خـروجـی  

  .صادر نمیشود 
حبس مدیران یک کارخانه توسط  -فرانسه 

 کارگران
کـارگـران کـارخـانـه  (   اسفنـد ١ (  فوریه  ٢٠ روز پنجشنبه  

در فرانسه برای دومین روز متوالی سه تن از مدیران  "  دپالور " 
ـنـد  ـبـه  . این کارخانه را در حبس نگه داشـت   ٣٠ روز چـھـارشـن

ـاحـیـه   ـالـور واقـع در ن " لـورن " بھمن ماه کارگران کارخانه دپ
فرانسه که تولید کننده صفحه ھای چـوبـی اسـت، پـس از  
ـلـی آن،   اطالع از تصمیم مدیران این کارخانه مبنی بر تـعـطـی
ـاتـر   مدیرعامل، مدیر فنی و مدیر مالی را در یـکـی از دف

ـا زمـانـی  .   کارخانه حبس کردند  کارگران اعالم کرده انـد ت
ـیـس کـه مـادر  "  کـرونـو " که مدیر اجرایی ارشد شرکت   سـوئ

کارخانه مذکور شمرده می شود در محل حضور پیدا نکـنـد،  
ایـن  .   این سه مدیر را ھمچنان در حبس نگه خواھنـد داشـت 

دومین مورد در فرانسه طی دو ماه گذشته اسـت کـه طـی  
 .آن کارگران اقدام به حبس کارفرمایان می کنند 

 
تاکید معدنچیان بر  -آفریقای جنوبی 

 ادامه اعتصاب
اتحادیه مـعـدنـکـاران  (   اسفند ١ (  فوریه  ٢٠ روز پنجشنبه  

ـزایـش   ـاکـیـد بـر خـواسـت اف پالتین آفریقای جنوبی ضمـن ت
اتحادیـه  .   دستمزدھا از ادامه اعتصاب در این معادن خبر داد 

که اعتصاب کارگران معادن پالتین آفریقای جنوبـی  "  آمکو " 
ـاکـیـد بـر   را از چھار ھفته پیش رھبری می کـنـد ضـمـن ت
خواست خود مبنی بر افزایش دستـمـزد کـارگـران، تـھـدیـدات  
کارفرمایان را در خصوص اخراج کارگران در صـورت ادامـه  

 .اعتصاب، رد کرد 
*****               

 برنامه حزب کمونيست کارگریيک دنيای بھتر 
 را بخوانيد


