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ـقـش   من میخواھم در مـورد ن
سیاسی طبقه کارگـر در شـرایـط  
ـم  . امروز خاورمیانـه صـحـبـت کـن

عنوان این این کنفرانس کـارگـران  
ـقـه اتصـال   ـقـالب اسـت و حـل و ان
. کارگران و انقالب سیاسـت اسـت 

شما نمیتوانید از داخـل کـارخـانـه  
ـیـد    -در یک انقالب شرکت کـن
ـیـد  . چه برسد که آنرا رھبری کـن

باید به مھمترین  .  باید بیرون بیائید 
ـقـاتـی در آن   مسائـل مـبـارزه طـب
مـقـطـع زمـانـی و مـکـانـی کــه  
ـفـاق مـی افـتـد جـواب   انقالب ات

ـبـال  .        بدھید  ھمانطور کـه ق
وقتی درباره طرح قطعنامه شبکـه  
ــه صــحــبــت   ــان کــارگــران خــاورمــی

میکردیم  اشاره کردم، سئوال ایـن  
ــســت کــه مــا کــارگــران چــه   نــی
ـم، سـئـوال   ـقـالب داری توقعی از ان
اینست که انقالب چه توقـعـی از  

ــه کــارگـر دارد  ـق مـن فـکــر  .  طـب
ـقـش   ـفـای ن ـم کـه بـدون ای میکـن
ــچ   ــاســی طــبــقـه کــارگــر ھــی سـی

آنـچـه  .  انقالبی موفق نخواھد بـود 
ـبـال تـحـوالت بـھـار   امروز ما بـدن
ـم ایـن نـظـریـه   ـی عربی شاھد ھسـت
ـیـد مـیـکـنـد  . مارکسیستی را تائ

ـقـالب در عصـر   این نظریه کـه ان
ما، در قرن بیسـت و یـکـم، بـدون  
ایفای نقش سیاسی طبقه کـارگـر  

ـقـش  .  بجائی نمیـرسـد  ـر ن و مـن ب
ـم  و نـه   سیاسی تـاکـیـد مـیـکـن

تعداد اعتصابات، یا اشکالی کـه  
ـرکـــت   ـــالب شــ ـق ــ ـران دران ــارگــ ک

ھـمـه  .  این کافی نیست .  میکنند 
ـقـه   انقالبات عصر ما بر دوش طـب
ـر دوش   کارگر بنـا شـده اسـت؛ ب
ـروئـی در   ـی طبقه کارگر بعـنـوان ن
جامعه که میخواھد ھمه چیـز را  

ــد  کــه شــورش  .   دگــرگــون کــن
کـه نـمـیـخـواھـد ھـیـچ  .  میکـنـد 

چیزی بعد از سرنگونی دولـت یـا  
ـر کشـیـده شــده   دیـکـتـاتـوری بـزی

در  .  دسـت نـخــورده بـاقـی بـمـانـد 
ـم تـا   ـیـسـت ـرن ب ـقـالبـات ق اغلب ان

ـران در     ١٩٧٩ امروز، از انقالب ای

در یکی از سئواالتی کـه بـه  
رسـیـده،  "  کارگر کمونیست " نشریه  

ـلـی  )  ١ : "آمده است  یکی از مسائ
که نظام سرمایـه داری در غـرب  
بر علیه سوسیالیست ھـا بـه کـار  
ـرد ارائـه تصـویــری از نـظــام   ـب مـی

آیـا آنـچـه در  . شوروی سابق است 
شوروی روی داد نشـان از یـک  
سوسیالیـسـم واقـعـی بـود؟ دالیـل  
شکست آن از نظر شما چـیـسـت؟  

آیا سوسیالیسم قابلیت اجـرا در  )  ٢ 
جھان کنونی برایش فراھـم اسـت؟  

لطفا به نقش جنگ و ایـجـاد  )  ٣ 
ـیـکـاران در   یک لشکر بـزرگ ب
ــه داری   ــای ـرم ــام ســ ـــظ ــظ ن حــف

 ."توضیحاتی ارائه بفرمایید 
 

دالئل شکست مدل 
 شوروی

کـدام شـکـسـت؟ شـکـسـت مــدل  
شوروی یا شکست بلشویکـھـا در  
ــســم در   ــی ــال ــاده کــردن ســوســی ــی پ
ــھــا ھــر دو ســئــوال   ــن شــوروی؟ ای
مربوط و مھمی ھستند کـه بـایـد  

 . جواب بگیرند 
شـایـد  ( بخش عظیـمـی از چـپ  

در جھان امروز بـه  )  قریب به اتفاق 
ــده اســت کــه آن   ــی ــاور رس ایــن ب
ــمــاعــی کــه در   ــت ــات اج ــب مــنــاس
ـرار   ـرق شوروی در مقطع فروپاشی ب

ـبـل از  .  بود، سوسیالیسم نبود  تـا ق
ـم، بـخــش   ــسـت فـروپـاشــی ایـن سـی
ـقـادھـایـی کـه از   ـت عظیمی از ان

 کارگر ٤جمعی از کارگران تھرانی در اعتراض به حکم شالق بر علیه 
 پتروشیمی رازی دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسالمی زدند

 ٨          صفحه  

 طبقه کارگر بعنوان یک نیروی سیاسی
کارگران و انقالب در  " ترجمه  سخنرانی حمید تقوائی در کنفرانس  

 ٢٠١٤  سپتامبر  ٦ ، استکھلم،  " خاورمیانه و شمال آفریقا 

شکست شوروی و تبلیغات 
 سرمایه داری در غرب

 ناصر اصغری 

 اخبار کارگری
داوود رفاھی  -نسان نودینیان   

 ١٣         صفحه  

:   نکته اصلی  
 نان گرانتر میشود

!  دزد نفتی حکومتی٢٦٠از بابک زنجانی تا   
 در حاشیه اخبار کارگری

 !  کارگران در قفس کارفرما  
 ١٢ صفحه  نسان نودینیان      

 ٦          صفحه   ١٠ صفحه  محمد شکوھی  

 ٣           صفحه  
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بازگشایی مدارس و آغاز سـال  
ـا تـورم  و    تحصیلی جدید   ھمـراه ب

گرانی سرسام آور از جملـه وسـایـل  
و لوازم تحصـیـل و شـھـریـه ھـای  

 برای بـخـش عـظـیـمـی از    سنگین 
جامعه نه تنھا یک رویداد مسرت  

ـبـت    بخش نیست   که به یک مصی
 .دردناک بدل شده است 

 
در حالیکه ھزاران خانواده به سـبـب  
گرانی کمرشکن و بیکارسازیھـای  
ـنـوان   وسیع ناچارا کودکشان را بـع
نان آور بدست بیرحم بازار کار مـی  
سپارند، آموزش و پرورش جمھـوری  
    اسالمی با بی مباالتی و القیـدی 
ـیـون   ـل ـی از ترک تحصیل چندین م
کودک و نوجوان و عدم دسترسی  
 !آنھا به درس و مدرسه خبر میدھد 

 
ـابـرابـری   نھادینه کردن تبعیض و ن
در دسترسی عمومی به تحصیل و  
ـا شـھـریـه و   دسته بندی مدارس ب
ـفــاوت،   ـت ـانـداردھـای بشـدت م اسـت
بخشی از سیاست دائـمـی آمـوزش  
و پرورش جمھوری اسـالمـی بـوده  

 .است 
ـازگشـایـی    صدھاھزار خانـواده  ـا ب  ب

مدارس در نـگـرانـی جـدی بـرای  
 .سالمت جان فرزندان خود ھستند 

 فـاجـعـه    وجود ھزاران مدرسه ناایمن 
ـانـداردھـای ایـمـنـی   بار بـودن اسـت
ــن   کـالـســھـای درس کـه خــود ای
ـنـوان مـدارس   وزارتخانه از آنـھـا بـع
ـام   تخریبی و کالسھای خشـتـی ن

 ھمراه با عقـب مـانـده تـریـن    میبرد 
ــم ھــای گــرمــایشــی و   ــســت ســی
سرویسھای بھـداشـتـی در مـدارس  
بحق مایه نگرانی و اضطراب مـدام  

 .خانواده ھاست 
 

ــخ و دردنــاک آتــش   خــاطــرات تــل
ـان در   سـوزی در مـدارس ھـمـچـن
ــا و بســیــاری از   ــوادھــھ ذھــن خــان

 .کودکان باقی است 
 

ـتـه مـذھـب و   ـاف دخالت سازمـان ی
ـات  ـــواع خـــرافــ ـــج ان ــروی ـای    ت  جــ

ـابـھـای   استانداردھای علمی در کت
ـتـه اسـت  فضـای  .  درسی را گـرف

پادگانی و غمزده مدارس بـخـشـی  

ــاز ســال   ــاجــعــه آغ دیــگــری از ف
 .تحصیلی است 

 
وزارت آموزش و پرورش جـمـھـوری  

 با کسـری بـودجـه چـنـد    اسالمی 
ــکــی از   ــه ی ــاردی ب ــی ــل صــد مــی
مغروض ترین وزارتخانه ھـا مـبـدل  

 .شده است 
در حالیکه بودجه برای انواع امـور  
امنیتی و تبلیغات قرون وسـطـایـی  

با وقاحت از  .  مذھبی موجود است 
ـاردی  ٥٠٠٠ کسر بـودجـه   ـی ـل ـی  م

ـنـد و   آموزش و پرورش خبر مـیـدھ
در عین حال بودجه کـافـی بـرای  
گسترش پـروژه ھـای مضـحـکـی  
ـاف و   مانند ترویج صـلـوات و عـف
نماز و قاریان قرآن و حضـور مـداوم  
دستگاھھای امنیتی و نظامی در  
ــحــت عــنــوان بســیــج و   مــدارس ت

ـان نـور   اعـزام خـیـل    اردوھای راھی
     تاسیس نـمـازخـانـه   آخوند به مدارس 

ــرآن  ــس ق ــدری     ازدیــاد ســاعــات ت
 .اختصاص میدھند 

 مغزشـویـی و آلـوده کـردن ذھـن  
ـان   بـخـش اعـظـم    کودکان و نوجوان

ــدارس   ــوزشــی در م ســیــاســت آم
 .جمھوری اسالمی ایران است 

 
ـار و بسـتـه و   ـب ایجاد فضای غـم
ـتـی   ـی ـن افزایش کنترل پلیسی و ام

 بـی    دانـش آمـوزان و خـانـواده ھـا 
اعتنایی به ایمن سازی مـدارس و  

 جـان دانـش    تجھیزات گـرمـایشـی 
آموزان را بـطـوری جـدی تـھـدیـد  

از مھد کودک تا آخریـن  .  میکند 
ــی  ــل ــی ــحــص ــطــع ت  کــودکــان و    مــق

ـایـم   نوجوانان مانند گروگانھا و غـن
    جنگی در اسارت بارتـریـن شـرایـط 
گرفتار دستگاه ارتجاعـی آمـوزش  

ـنـد      در عـیـن حـال .  و پرورش ھسـت
    صدھا آموزگار شریف و زحمتکش 
ــم   ـی ـیـت وخ در اعـتـراض بـه وضـع

ـا و    آموزشی دستگیر   زنـدانـی و ی
 .اخراج شده اند 

 
ـا   ـایـد ب  شروع سال تحصیلی تازه ب
ــی   ــیـون ـل ـی ــع و م اعـتـراضــات وسـی
خانواده ھا برای آزادی آمـوزگـاران  
در بند و تغییر شرایط غیر انسانـی  
و مخاطرات جـانـی دانـش آمـوزان  

 .باشد 
 

ـا خـواسـتـھـا و   ـایـد ب در ھمه جا ب
ـابـل   ـق ـیـه زیـر در م ـات اول ـب مطـال
ــی مــبــاالتــی و   زورگــویــی و ب
القیدی آموزش و پرورش اعتـراض  

 کرد؛ 
 

ــ خـواھـان آن شـویـد کـه آمـوزش  
ـاشـد  ـاری ب  اخـاذی    رایگان و اجـب

ـامـی از   ھرگونه وجھی تحت ھر ن
ــد فــورا مــتـوقــف   ـای خـانـواده ھـا ب

 .گردد 
ـامـیـن   ــ خواھان فوری تضمین و ت

ــی  ــکــانــات رفــاھ ــی   ام ــوزش      آم
 بـرابـر    بھداشتی و درمانی کودکان 

آخرین استانداردھای جھانی بوسیله  
 .دولت شوید 

 
ــدارد   ــان ــت دولــت مــوظــف اســت اس
ـات رشـد   واحدی از رفاه و امـکـان
ــان و   ــوی کــودک ــن مــادی و مــع
ـاالتـریـن سـطــح   ـان را، در ب نـوجـوان
ممکن، تضمین کـنـد و کـمـک  
ھزینه ھای الزم و خدمات رایـگـان  
پزشکی و آموزشی و فرھنگی را  
ـیـت خـانـوادگـی   مستقـل از وضـع

 .کودکان و نوجوانان تامین کند 
 

ــجـاد مـھــد کــودک ھــای   ــ ای ــ  ـ
ــور   ــظ ــه مــن ــدرن ب ــجــھــز و م م
برخورداری ھمه کودکان از یـک  
ـتـی و   ـی محیط زنـده و خـالق تـرب
ــل از شــرایــط   ـق ــمــاعــی، مســت ـت اج

 . حق ھمه کوکان است   خانوداگی 
 

 فشـار و     تنبیه بدنـی   ــ ھر نوع آزار 
آزار روانی و ارعـاب کـودکـان در  
ـایـد   مدارس و موسسات آموزشی ب

 .اکید ممنوع گردد 
 

حکومت اسالمی بزرگترین تھـدیـد  
ـایـد  .  و دشمن کودکان ایران اسـت  ب

ـنـی جـدی در   آنرا بـه عـقـب نشـی
حمله بـه کـودکـان مـان مـجـبـور  

 .کرد 
 

  نھاد کودکان مقدمند 
 ١٣٩٣ شھریور  
 ٢٠١٤ سپتامبر  

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 مرتضی فاتح
mor.fateh@gmail.com 

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.com 

 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
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ـقـه کـارگـر   تا انقالب مصـر، طـب
ایـن بـه  .  نیروی اصلی بوده اسـت 

نظرات و ایده ھا و ایدئولوژی ھـا  
ــا   و یـا آنـکــه حـزبـی ھسـت و ی

ایـن  .  نیسـت ھـیـچ ربـطـی نـدارد 
ھـمـه  .  یک واقعیت عینـی اسـت 

ـر دوش   ـرات دوره مـعـاصـر ب ـی تغی
. طبقـه کـارگـر صـورت گـرفـتـه 

حتی رفرم در کشورھای غـربـی،  
حتـی سـوسـیـال دمـوکـراسـی در  
ــاوی، بــر   کشـورھــای اســکــانـدیــن
ـر   ـقـه کـارگـر  و در اث دوش طـب
ـقـه کـارگـر   مبارزات ھر روزه طـب

بـحـث مـن در  .  متحقق شده است 
ـیـسـت  ـروض  .  این مـورد ن ایـن مـف

ـروض  .  است  من این واقعیت را مـف
ــرم  ــقــش  .  مــیــگــی ــر ن ــر س بــحــث ب

مـن  .  سیاسی طبقه کارگـر اسـت 
فکر میکنم این کنفرانس باید بـه  

و اگر تشکیـل  .  این مساله بپردازد 
ـیـن کـارگـری   شبکه ای از فـعـال
ـرانـس اسـت  بـایـد   در دستور کنف
ــبــکــه   روشــن بشــود کــه ایــن ش
ـفـای   چگونه میتواند در جـھـت ای
نقش بعنوان یک نیروی سـیـاسـی  

 .گام بردارد 
 وقتی در مورد نیـروی سـیـاسـی  
ـرو،   ـی ـم مـنـظـورم، ن صحبت میکـن
جنبش، ھمبستگی کـارگـری، و  
ـرود و   حزبی است که میخواھـد ب

این امـر  .  قدرت سیاسی را بگیرد 
از طریق کارخانه عملی نمیـشـود،  
از طریق تغییر قانون کار متـحـقـق  
ــوان دولــت   ــعــن ــشــود، تــنــھــا ب ــمــی ن
. میتوانید جامعه را تغییر بـدھـیـد 

طبقه کارگر بعنوان دولـت دارای  
ـرای   سیاست و راه حل و جـواب ب

از  :  ھـمـه مسـائـل جـامـعـه اسـت 
محیط زیست تـا حـقـوق زنـان تـا  
ـر   رفاه اجتماعی تا فرھنگ و ھـن
ـره  ـره و غـی . تا حقـوق بشـر و غـی

طبقه کارگر در مبارزه حـول ایـن  
موضوعات چه میگوید و کـجـا  

 ایستاده است؟ 

ــبــش   ــن ــا ج ــر و ی ــه کــارگ ــق  طــب
کارگری برای افـزایـش دسـتـمـزد  

واضـح اسـت کـه  .  مبارزه میکند 
باید برای بھـبـود شـرایـط کـار و  

این یـک  .  شرایط زندگی جنگید 
. امر ھمیشگی و حـیـاتـی اسـت 

ولی اگر به ایـن مـبـارزه مـحـدود  
ـقـه درخـود   ـم مـا یـک طـب ـی بمان

ــیــم  ــک نــیــروی  .  ھســت ــه ی و ن
تا زمانی که به مسائـل  .  سیاسی 

ــردازیــم تــحــوالت و   ــاســی نــپ ــی س
اتفاقات می آید و میرود و ما در  

تـحـولـی  .  حاشیه باقی می مانیم 
ـبـش   رخ مـیـدھـد امـا سـئـوال جـن
کــارگــری امــروز در ھــمــه جــا  
اینـسـت کـه از ایـن تـحـول چـه  
. چیزی نصیب کارگران مـیـشـود 

حال این یک کودتا بـاشـد و یـا  

یک انقالب باشد و یا جـنـگ و  
ــخــابــات و یــا ھــر اتــفــاق   ــت ــا ان ی

ـرای  .  سیـاسـی دیـگـری  سـئـوال ب
جنبش کارگری در شـکـلـی کـه  
ـم اغـلـب ایـن طـور   امروز شـاھـدی
طرح میشود که من بعنوان یـک  
ـروی کـارش را   ـی طبقه ای کـه ن
میفروشد چه چیزی از آن تـحـول  

ـم  .  نصیبم میشـود  ـتـوان چـطـور مـی
شرایط بھتری برای فروش نیـروی  

و حـتـی اگـر  .  کارم بدست بیاورم 
خیلی خوش شانس باشیم ممـکـن  

 و یـا  ١٢  به  ١٠ است مزدمان از  
 افزایش پیدا کند و یا حـقـوق  ١٥ 

ـیـســت   ــه ب بـازنشـسـتـگــی از ده ب

ـم .  برسد  ھـنـوز  .  ولی ھنوز کارگری
ـم  . استثمار میشویم  و ھنوز سـیـسـت

بــرای آن یــک درصــدی کــار  
میکند که بر جـامـعـه حـکـومـت  

ایـن  .  برای سرمایـه داران .  میکند 
ھمان دور باطلی اسـت کـه اکـرم  

ــری از  (   ــبــش کــارگ فــعــال جــن
ـقـه  .  به آن اشـاره کـرد ) عراق  طـب

ــط   کــارگــری کــه بــرای شــرای
زندگی و کارش مبارزه مـیـکـنـد  
ــف بــرای رفــرم   ــعــری ــه ت ــا ب بــن

ــگـد  ـرای اصـالح وضــع  .  مـیـجـن ب
رفـرم  .  خود، و این البتـه خـوبسـت 

برای بھتر شدن و بـھـبـود شـرایـط   
کار و زندگی طبقه کـارگـر امـر  

ولـی ھـنـوز  .  مھم و الزمی اسـت 
ـم سـرمـایـه   در چـارچـوب سـیـسـت

ـم . داری است  ـی . ما انقالبـی ھسـت

ـم چـون فـکـر   ـی ما انقالبـی ھسـت
ـیـسـت  مـا  .  میکنیم رفرم کافی ن

نمیخواھم فقط وضـع خـودمـان را  
ـم   ـلـکـه مـیـخـواھـی ـم ب ـی ـر کـن بھـت
خودمان و ھـمـه جـامـعـه را آزاد  

ــم  ــی ــن ایــن یــک پــیــام مــھــم  .  ک
ـیـسـت اسـت کـه   مانیفست کمـون
طبقه کارگر رھا نمـیـشـود مـگـر  

و ایـن  .  کل جامعه را رھـا کـنـد 
تنھا با داخالت در سیاست ممکـن  

به این دلیل است که مـن  .   است 
بر نقش طبقه کارگر بعنوان یـک  

 . نیروی سیاسی تاکید میکنم 
این کنفرانس در مورد خاورمـیـانـه  

چه اتفاقی در خـاورمـیـانـه  .  است 

در حــال وقـوع اســت؟ داعــش از  
کجا میآید؟ جرا ھیچـکـس جـلـو  
ــســت؟ جــرا داعــش بــا   دار آن نــی
ــی رشــد کــرد؟    ــن ســرعــت ــی چــن
بدترین نیروی سیاسی کـه حـتـی  
شش ماه قبل قابل تصور نبود سـر  
بلند مـیـکـنـد و دولـت تشـکـیـل  
میدھد  و یک نوع خالفت اعالم  
میکند که بخش مھمی از عـراق  

ـرد  ـر مـیـگـی ایـن  .  و سوریه را در ب
ـلـه و   ـقـاعـده و حـزب ال نیرو از ال

داعـش دولـت  .  غیره متفاوت است 
است و یک کشور تشکـیـل داده  

ــی کــه  .   اســت  ــن نــیــروئ ــدتــری ب
ـیـد بـه قـدرت   میتوانید تصور کـن

ـیـن بـه نـظـر  .  رسیده اسـت  و چـن
میرسد که نیروئی قادر به چالـش  

چرا؟ این نیرو از کـجـا  . آن نیست 

ـرآن؟ ایـن تـکـرار   آمده است؟ از ق
ـراتـوری عـثـمـانـی اسـت؟ یـا   امپ
تکرار خالفت عباسیـان؟ آیـا ایـن  
ـبـل   نیرو از قرون وسطی و یـا مـاق

و یـا  ...  قرون وسطی نازل شـده؟  
نـه، ایـن حـاصـل سـرمـایـه داری  

 امروز است؟ 
  یک مـعـنـی سـیـاسـت، یـک  
ــقــه   ــب ــرای ط ــاســت ب ــی مــعــنــی س
کارگر اینست که سرمـایـه داری  
را در شکل مشخص سیاسی اش  
ـم و بـاز   ـی در ھر دوره و مقطع ببین

ـیـسـتـی  .  بشناسیم  سیاست کاپیتـال
و نه صرفا قـانـون کـار  . را ببینیم 

ــه داری را  و نـه صـرفــا  .  سـرمـای

ــرمــایــه ھــا   ــرارســت س ــکــه ق ــن ای
ــا   خصــوصــی ســازی بشــود و ی

این ھم البته مھم اسـت و  .   نشود 
ـتـه  .  من علیه آن حرفـی نـدارم  ـب ال

ـراتـــژی   ــ ـت ـــاضـــت کشـــی اســ ری
اقتـصـادی سـرمـایـه داری اسـت    
ـنـد  مـا   که ھمه جا پیاده میـکـن
امروز در عـراق آنـطـور کـه اکـرم  
گفت با خصوص سازیـھـا مـواجـه  

ـنـجـا  .  ھستیم   در  (  این امر ھـمـی
ـفـاق  )  سوئد  ـبـل ات ـیـسـت سـال ق ب
ایـن حـاصـل تـاچـریسـم و  .  افتـاد 

)  در اروپـا (  اینـجـا .  ریگانیسم بود 
پیاده کردند و حاال ھمین سیـاسـت  
ریاضـت کشـی را بـه ھـمـه جـا  

این یک سیاسـت  .  صادر میکنند 
ولی تـا  .   اقتتصادی جھانی است 

آنجا که مبارزه ما در ایـن سـطـح  
است ما بقول مارکس یک طبقه  

ـم  .  درخود ھستیم  ما قبول کـرده ای
ـم و حـاال   ـی که برده مـزدی ھسـت
ـروی   ـی برای شرایط بھتـر فـروش ن

ـم  ـی بـه ایـن  .  کارمان مبارزه میکن
ــن   ــگــویــم ای ــل اســت کــه مــی ـی دل
ـرای اصـالحــات   مـبـارزه صـرفــا ب

ـیـسـم بـه ھـمـیـن  . است  سنسدیکال
من بـا سـنـدیـکـا  .  محدود میماند 

مخالف نیستم  با اصـالحـات ھـم  
ــی مــعــنــی   ــســتــم ول ــف نــی مــخــال
. زندگی خیلی بیشتر از این اسـت 

ـر از   معنی تـمـدن و آزادی فـرات
ـراز یـک  .  اینـسـت  ـلـی  فـرات خـی

جامعه سرمایـه داری بـا شـرایـط  
 .  رفاھی برای طبقه کارگر 

بنابرین طبقه کارگر در سـیـاسـت  
اوال یعنی سیاست طبقه سـرمـایـه  

و  .    دار را باید بـچـالـش کشـیـد 
ثانیا یـعـنـی بـایـد تصـرف قـدرت  

ـرار داد  قـدرت  .  سیاسی را ھدف ق
سیاسی یک مساله کشـوری و  

ـتـوان سـازمـان  .  محلی اسـت  ـی نـم
اگـر شـمـا  .  ملل را سرنگون کـرد 

صرفا علیه سـازمـان مـلـل و یـا  
ــیـه   ــالــیـســم " عـل ـری ــه  "  امــپ ــی ــا عـل ی

ـیـه  "  سرمایه داری جھانی "  و یا عل

 طبقه کارگر بعنوان یک نیروی سیاسی
 کارگران و انقالب در خاورمیانه و " ترجمه  سخنرانی حمید تقوائی در کنفرانس  

 ٢٠١٤  سپتامبر  ٦ ، استکھلم،  "  شمال آفریقا 
 ١  از صفحه  

 

 تـا انـقـالب ١٩٧٩ در اغلب انقالبات قرن بیستم تا امروز، از انـقـالب ایـران در 
ایـن بـه نـظـرات و ایـده ھـا و .  مصر، طبقه کارگـر نـیـروی اصـلـی بـوده اسـت

ایـن یـک .  ایدئولوژی ھا و یا آنکه حزبی ھست و یا نیست ھیـچ ربـطـی نـدارد
ھمه تغییرات دوره معاصر بر دوش طـبـقـه کـارگـر صـورت .  واقعیت عینی است

حـتـی رفـرم در کشـورھـای غـربـی، حـتـی سـوسـیـال دمـوکـراسـی در .  گرفتـه
کشورھای اسکاندیناوی، بر دوش طبقه کـارگـر  و در اثـر مـبـارزات ھـر روزه 

. این مفروض اسـت. بحث من در این مورد نیست. طبقه کارگر متحقق شده است
بحث بر سر نـقـش سـیـاسـی طـبـقـه کـارگـر .  من این واقعیت را مفروض میگیرم

 من فکر میکنم این کنفرانس باید به این مساله بپردازد. است



 4  ١٣٩٣ مھر ١ کارگر کمونيست

ـلـی پـول بـاشـیـد   صندوق بین المـل
اینطور نمی شود  .  بجائی نمیرسید 

ــد  ــگــی ــســم جــن ــالــی ــت ــا کــاپــی . ب
کاپیتالیسـم در سـیـاسـت یـعـنـی  

ــت  ــیــت  .  دول ــت یــک واقــع و دول
ــی اســت  بــر ھــر کشــوری   .  مـحـل

ــت حــاکــم اســت  مــا  .  یــک دول
ــه مــرز و بـه کشــور   کـارگــران ب
ــت   ــه مــل ــداریــم، ب ــادی ن ــق اعــت
اعتقادی نداریم ولی واقعـیـات بـه  
ـنـکـه چـه   اعتقادات مـا و یـا ای
ـم   دوست داریم و چه دوسـت نـداری

واقعیت ایسـنـت کـه  .  ربطی ندارد 
ــه داران در ھــر کشــوری   ســرمــای
ــد،   حــکــومــت خــودشــان را دارن
ـتـصـادی   حاکمیت سـیـاسـی و اق

ما باید آنھا را  .   خودشان را دارند 
و شما ابتدا تنـھـا در  .  بزیر بکشیم 

. کشورتان میتوانید بقدرت برسـیـد 
شما نمیتوانیـد بـه عـرصـه جـھـان  
بجھید بی آنکه ابتدا در کشورتان  

بنابرین دومین وجه  .  قدرت بگیرید 
ـرای   مشخصـه سـیـاسـت رفـتـن ب
تصرف قدرت سیاسـی در کشـور  

ــود اســـت  ـرو و  .  خ ــ دشـــمـــن روب
ـیـسـت،   بیواسطه شما امپریالیسـم ن
ـیـمـا  آمـریـکـا،   دشمن شما مستق
ــھــا، قــدرتــھــای جــھــانــی   ــی خــارج

مـلـت  " دشمن بخشـی از  .  نیستند 
با ھمان فرھنگ و تاریـخ  "  خودی 

بـورژوازی  " دشـمـن  .  و زبـان اسـت 
. باید با او جنگیـد .  است " خودمان 

اینکه رابطه بین بورژوازی خودی   
و بورژوازی جھانی چـیـسـت ایـن  

چه کسـی  .  مساله خود آنھا است 
چه کسـی را غـارت مـیـکـنـد،  
کدامیک بدتر از دیـگـری اسـت  

ـیـسـت  آیـا  .  و غیره  بما مـربـوط ن
داعش بوسیله آمریکا ساخته شـده  
ـیـه   ـبـان عـل و یا انشقاقـی از طـال
. آمریکا است امری فرعی اسـت 
ـرای     ٩٩ برای طبقه کـارگـر و ب

ـیـا داعـش یـعـنـی   درصد مردم دن
ـیـسـم  چـه کسـی پشـت  .  کاپیتـال

داعش اسـت؟ بـورژوازی عـرب؟  
ــه؟   ــان ســعــودی؟ تــرکــی عــربســت
آمریکا؟ ممکن اسـت ھـمـه آنـھـا  

بـه  . ( باشند و یا ھچکدام نباشـنـد 
ــیــردازم  ــن مــوضــوع مــی ــا  )  ای ام

ـفـاوتـی در   واقعیت ھر چه باشد ت
مـھـم  .  امر مـا ایـجـاد نـمـیـکـنـد 

ـقـه   ـنـد طـب ـن ـی ـب اینست که مردم ب
ـر داعـش ایسـتـاده   ـراب کارگر در ب

امـروز  .  نه اوبامـا .  و نه ناتو . است 
ـیـسـت  ـنـطـور ن اوبـامـا  .  وضعیت ای

محبوبیت کسب میکند چـون بـا  
ــبــار  .  داعــش درافــتــاده اســت  اعــت

ـیـه   کسب میکنند چون ظاھرا عـل
ــد کـه مـحـصــول   ـن ـروئـی ھسـت ـی ن

 !  .    سیاستھای خود آنھاست 
طبقه کارگر کجـاسـت؟ مشـغـول  
ـبـش   مبارزه بر سر دستـمـزد؟  جـن
کارگری کجاست؟ در سـیـاسـت  

. نیسـت؛ در کـارخـانـه ھـا اسـت 
الیته این  .  علیه بیکاری میجنگد 

ـرای   امر مبرم ما اسـت و بـایـد ب
بھبود شرایط کـار و زنـدگـیـمـان  
ـنـسـت   مبارزه کنیم ولی نـکـتـه ای
. که باید از این بسیار فراتر رفـت 

ما باید حزب خـودمـان را داشـتـه  
ــر   ــی ــاســت درگ ــی ــم و در س ــی بــاش

مـا بـایـد بـعـنـوان یـک  .  بشویم  
طبقه رو به جامعه و برای نـجـات  
جامعه ظاھر بشویم و نـه بـعـنـوان  

 . یک طبقه برای خود 
طبقه کارگـر در سـیـاسـت یـک  
ـر اسـت  . قربانی نیست، بلکه رھـب

طبقـه ای اسـت  . رھا کننده است 
که بخشـھـای دیـگـر، نـود و نـه  
ـتـدا   درصد جامعـه بـایـد بـه او اق
کنند که به چه سمت باید رفـت  

ــد کــرد  ــای ــاســخ  .  و چــه ب و  پ
 . بگیرند 

ـقـالبـات زیـادی   ـم ات در قرن بیـسـت
داشتیم و  ھمه آنھا  برای نـوعـی  
ــحــول در چــارچــوب   ــر و ت ــی ــغــی ت
سـرمـایـه داری بـودنـد حـتـی در  
انقالب اکتبر ایـن گـرایـش قـوی  

و بالخره ھـم مسـلـط شـد و  (  بود 
). انقالب را به شـکـسـت کشـیـد 

ـیـه   ـیـه اسـتـعـمـار، عـل انقالبات عل
امپریالیسم برای صـنـعـتـی شـدن،  
ـقـال از   ـت ـرای ان برای اصالحـات ب

و  "  جــھــان اول " بــه  "  جــھــان ســوم " 
این داستان انقالب در ھـمـه  .  غیره 

ـنـام، در  :  جا بود  ـت در چین، در وی
ـره  ـقـالب مصـر از  .  کوبا و غـی ان
شعار انقالب مصـر  .  زاین نوع نبود 

ــود  ــن ب ــان، آزادی کــرامــت  :  ای ن
ــی  ــه  .  انسـان ــی ــزی عــل ظــاھــرا چــی

ــســت   ــن شــعــار نــی ــکــا در ای آمـری
ـنـجـا   چیزی علیه کلنیالیسم در ای

ــیــســت  ــی بــر  .  ن ــن ــب ــتــی م خــواس
ـقـالب مصـر   صنعتـی شـدن در ان

ولی این شعـار عـمـال  .  نمی بینید 
ــه داری   ــا ضــد ســرمــای ــق و عــمــی
خودی و آمـریـکـائـی و جـھـانـی  

 . است 
ـبـود  ـنـطـور ن ـبـل  ای . سی سـال ق

ـقـالب  (   ـم ان البته من فکر میکـن
ـقـالبـات  ٧٩   ایران ھم  از این نوع ان

تازه بود ولی ایـن بـحـث دیـگـری  
در سالھای اخیر، در قـرن  ).  است 

بیست و یکم، انقـالبـات تـونـس و  
ـنـد عـمـال بـا   مصر انقالباتی ھست
ـقـه   مطالبات و اھـدافـی کـه طـب
ــه   ــع ــام ــه ج ــم کــارگــر بــرای ھ

نـان، آزدی ، کـرامـت  :  میخواھد 
کـرامـت  .  این ھدف است .  انسانی 
ـرچـمـی اسـت کـه  . انسانی  این پ

ــد  ـقـه کـارگـر حـمـل مـیـکـن .  طـب
ـیـسـم،   انسانگـرائـی، تـمـدن، مـدرن

ایـن  .  زندگی قرن بیست و یکمـی 

چیزی است که طبقه کـارگـر و  
ـنـدگـی   فقط طبقـه کـارگـر نـمـای

ـقـه  .  میکند  من ھیچ جنبش و طب
ـروی   ـی و حزب دیـگـری، ھـیـچ ن
ـرال و یـا ھـیـچ   ـب دموکرات، یا لی
ـقـات   نوع خط و گـرایشـی در طـب

ھـر چـه ھسـت  .  دیگر نمی بینیم 
ـیـد  .  نسبیت فرھنگی اسـت  مـیـدان

نسبیت فـرھـنـگـی یـعـنـی چـه؟   
ــورژوازی ھــر   ــد ب ــگـذاری ــی ب یـعــن

ـر سـر   کشور ھر بالئی میخواھد ب
ــاورد  ــه کــارگــر بــی ــق ــر  .  طــب بــر س

ـیـاورد  ھـیـچ مـعـیـار و  .  جامعه ب
میگوینـد  . استانداردی وجود ندارد 

به دنیای غرب نگاه نکنید، ایـن  " 
ـرویـد و بـا  .   فرھنگ ما اسـت  ب

ــد  ــان بسـازی ھــر  .  فـرھــنـگ خـودت
کس فرھنگ خـودش را دارد و  

ـم  ". ما ھیچ چیر مشترکـی نـداری
ایـن  .  این نسبیت فرھنـگـی اسـت 

تازه نطر لیبرالھا و چپھـا در اروپـا  
 . است 

ـیـن مـیـگـفـت کـه ھـر   ـن زمانی ل
ـیـسـت   دموکـراتـی بـایـد سـوسـیـال

امروز باید گفت نه تنھا ھر  .  باشد 
ـرال، ھـر   ـب ـی دموکرات، بلکه ھـر ل
انساندوستی، ھر فـرد مـتـمـدنـی،  
ھر انسان مـنـصـفـی، بـایـد یـک  

ـیـســت بـاشـد  انصـاف و  .  سـوسـیـال
ـیـسـت  . انسانیتی جای دیـگـری ن

مـا بـایـد  .  آلترناتیو دیگری نیست 
در این عرصه ظاھر بشویم و ایـن  
ــقــه   ــب ــرای ط ــاســت ب ــی مــعــنــی س

باید بورژوازی را به  .  کارگر است 
نمایندگی از بشـریـت در عـرصـه  

سیاست بـچـالـش کشـیـد  و نـه  
ھدف مـا  .  فقط در سطح کارخانه 

ـیـا اسـت و نـه صـرفــا   ـر دن ـی ـی تـغ
 .  اصالح آن 

ــه   ــان ــه خــاورمــی ــد ب ــدھــی اجــازه ب
برگردیم به این سـئـوال  .   بازگردیم 

. که داعش از کـجـا آمـده اسـت 
ـم طـی دو  سـه    -من فکر مـیـکـن

دھه قبل جنـبـش اسـالم سـیـاسـی  
ــده   ــه را از ســر گــذران سـه مــرحـل

مرحله اول مـرحـلـه اسـالم  .   است 
ــود  ــه شــوروی ب ــی ــل ــاســی ع ــی . س

طالبان در افغانستان و خمینی در  
ــن دوره اســالم   ایــران مــحــصــول ای

این نیروھا جزئـی  .  سیاسی ھستند 
ـرای ایـجـاد   از استراتـژی غـرب ب
یک کمر بند سبز بـدور شـوروی  

ـیـه  .  بودند  ـران عـل مشخـصـا در ای
ـقـالب     ٧٩ خطر بالقوه چـپ در ان

طالبـان را  .  خمینی را بجلو راندند 
ـروھـای شـوروی در   ـی ـیـه ن ھم عل

این اولین  .  افغانستان بوجود آوردند 
فاز جنبشی بود که امـروز اسـالم  

ـم  ـنـامـی مـرحـلـه دوم  .  سیاسی مـی
متعلـق بـدوره بـعـد از فـروپـاشـی  

در ایـن دوره غـرب  . شوروی است 
و مشــخــصــا آمــریــکــا از اســالم  
ـرای   سیاسـی دشـمـنـی سـاخـت ب
تامین ھژمونی خـودش و سـلـطـه  
. خودش در دوره پسا جنگ سـرد 

ـلـوک شـرق کـمـپ   چون بدون ب
غرب ھم بی معنی میشـد و لـذا  

ــخــواســت   ــی ــکــا م ــری " آمــری " رھــب
خودش را     در مقابله با  یـک  

در دوره  .  محور شر تازه احیا کند 
ـراتـوری  " جنگ سرد شوروی   امـپ

بود و حـاال بـه شـر جـدیـدی  "  شر 
ــد  ـن ــاز داشــت ـی ــه دوم  .  ن ــن مــرحـل ای

مرحله اسالم سیـاسـی ضـد  .  است 
ـروریسـتـھـا  .  آمریکائی و جنگ ت

ـم و   ـی و حاال در مرحله سـوم ھسـت
. داعش محصول این مرحله اسـت 

ـیـه   داعش از نظر استراتژیـک عـل
حتـی در جـنـگ  .  آمریکا نیست 

ـیـل   ـیـه اسـرائ اخیر غزه داعـش عـل
حـتـی صـریـحـا  .  موضع نـگـرفـت 

ـنـد  ـیـسـت ـیـل ن . گفتند علیه اسـرائ
داعش اعالم کـرد کـه دشـمـنـش  
ـنـد   شیعیان یا کفار و مرتدین ھست

ـیـھـا  ـل ـی بـه نـظـر مـن  .  و نـه اسـرائ
داعش مـحـصـول دوره ای اسـت  
که اسالم سیاسی بـه ابـزاری در  
ـتـھـا   رقابتھای منطقه ای بین دول

بنابرین طبقه کارگر در سیاست اوال یعنی سیاست طبقه سرمایه دار را بـایـد بـچـالـش 
قدرت سیاسی یـک .  و ثانیا یعنی باید تصرف قدرت سیاسی را ھدف قرار داد.  کشید

اگر شما صـرفـا .  نمیتوان سازمان ملل را سرنگون کرد.  مساله کشوری و محلی است
و یـا عـلـیـه "  سرمایه داری جھانی" یا علیه "  امپریالیسم" علیه سازمان ملل و یا علیه 

ایـنـطـور نـمـی شـود بـا کـاپـیـتـالـیـسـم .  صندوق بین المللی پول باشید بجائی نمیرسیـد
بر ھـر .  و دولت یک واقعیت محلی است. کاپیتالیسم در سیاست یعنی دولت. جنگید

ما کارگران به مرز و به کشور اعتقادی نداریم، بـه . کشوری  یک دولت حاکم است
ملت اعتقادی نداریم ولی واقعیات به اعتقادات ما و یا اینکه چه دوست داریم و چـه 

واقعیت ایسنت که سرمایه داران در ھر کشـوری حـکـومـت .  دوست نداریم ربطی ندارد
ما باید آنھا را بزیر .  خودشان را دارند، حاکمیت سیاسی و اقتصادی خودشان را دارند

شما نمیتوانید به عرصه . و شما ابتدا تنھا در کشورتان میتوانید بقدرت برسید. بکشیم
بنابرین دومیـن وجـه مشـخـصـه .  جھان بجھید بی آنکه ابتدا در کشورتان قدرت بگیرید

 سیاست رفتن برای تصرف قدرت سیاسی در کشور خود است
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و فرقه ھا و نیروھـای ارتـجـاعـی   
ـبـدیـل مـیـشـود  . در خاورمـیـانـه ت

داعش از جانب ترکیه و عربستـان  
ھمانـطـور  . سعودی خمایت میشود 

ــون یــک   کــه اکــرم گــفــت اکــن
ـتـی در عـراق جـریـان   جنگ نیـاب
دارد بیـن جـمـھـوری اسـالمـی و  
ــربســتــان و قــطــر و   تــرکــیــه و ع

ــم ســعــی  .  ســوریــه  ــکــا ھ ــری و آم
ـروھـا امـر   ـی میکند از طریق این ن

ـرد  ـب ـتـدا از  .  خودش را به پیش ب اب
داعش برای کنار زدن مالکـی و  
محدود کردن جمھـوری اسـالمـی  
استفاده کـردنـد و حـاال خـودشـان  
. درگیر جنگ با داعش شـده انـد 

آمریکا فعال در صـنـدلـی عـقـب  
در جـلـو عـربسـتـان  .  نشسته است 

سعودی و ترکیه و ایران و داعـش  
ـیــروھـــای   ــ ــا و ن ــی ھ ـف ــ و ســل
ــگــر   ــســت کــرد و دی ــالــی ــاســون ن

ـرار دارنـد  ایـن  .  نیروھای محلی ق
 .   وضعیت خاورمیانه امروز است 

ـتـی بـه   ـنـسـتـکـه وق نکته مھم ای
صحنه سیاسی خاورمـیـانـه نـگـاه  
ـیـد بـورژوازی را بـجـز در   میکـن

ـیـد  ـن ـی بـه  .  ھیات این نیروھا نمی ب
نظر من داعش در این مقطع تنھـا  
راه حلی است که کاپیتالیـسـم در  

ــه دارد  ــطــق ــی کــه  .  مــن ــعــن ــن ی ای
ـرار دارد   بورژوازی در آخر خطی ق
. که مارگارت تـاچـر آغـاز کـرد 

ـئـو   ـیـسـم و ن آخر خط نئوکنسـروات
 . لیبرالیسم 

ــت کــه امــروزه   ــعــی ــن واق ــس ای ـف ن
ـرای   لیبرالیسم و کنسرواتیسـم را ب
ـرنـد   ـب یک پدیده سیاسی بکار می

ـیـسـم    - ـئـوکـنـسـروات در آمریـکـا ن
ــا   ــود و در اروپ ــش ــده مــی ــوان خ

نشـان مـیـدھـد کـه    -نئولیبرالیسـم 

ـیـسـم   امروزلیبرالیـسـم و کـنـسـروات
ـفـاوتـی  .  ھمسان اند  دیگر ھـیـچ ت

ــیــن آنــھــا وجــود نــدارد  ــی  .  ب ــت ح
ـــت  ـــکـــســـان اس ـــشـــان ی ـــم . اس

نئولیبرالیسم از  لیبرالیسم قـدیـمـی  
نئولیبرالیسم یعـنـی  .  متفاوت است 

ریاضت کشی، یعنی زدن از رفـاه  
و خدمات اجتماعی، یعنی تقسیم  

جامعه به گروھھـای مـذھـبـی و  
قومی و فـرقـه ھـا و نـژادھـا و  
ــوامــع   ــھــا و ج ــت ــل دوئــل تشــکــی

این مـعـنـی امـروزی  .  موزائیکی 
دمـوکـراسـی  .  دموکـراسـی اسـت 

دیگر یـک شـھـرونـد یـک رای  

یک مذھب یک رای و  .  نیست 
ــژاد یـک رای و یــک   یـک ن

سـران ایـن  .  قبیله یک رای است 
مذاھب و قبایل را دور ھـم جـمـع  
ـنـد و بـه آن دولـت اطـالق   میکن

ـرا دمـوکـراسـی مـی  .  میکننـد  آن
 .  نامند 

این معنی دموکراسی نه تنھا در  
کشورھای جھان سومی بلکه در  

ــرب اســت  ــراســی  .  خــود غ دمــوک

یعنی ترکیبی از مذاھب و قبایـل  
ــا  ــه ھ ــگــر  .  و فــرق ــن دی ــابــری بــن

. لیبرالیسمی بر جـا نـمـانـده اسـت 
ـیـسـم   ـرال ـب نئوکنسرواتیسم  و نئو لی

مـا بـا ایـن واقـعـیـت  .  ھمسان اند 
معنی این برای طبقـه  .  مواجه ایم 

ــی اش   ــســت؟ مــعــن کــارگــر چــی
ـقـه کـارگـر،   اینست که مـا، طـب
پرچم انسانیـت و تـمـدن و حـتـی  
ـر   جامعه مدنی و دموکراسی را ب

ــم  ــرچــم انــقــالب  .  دوش داری مــا پ
ـنـھـا  .  فرانسه را حمل میکنیم  نه ت

ـقـالب   انقالب اکتبر بلکه حـتـی ان
ـنـکـه ھـیـچ  .  فرانسه را  بخاطـر ای

ــن ارزشــھــا را   ــگــر ای نــیــروئــی دی
آنـھـا حـتـی  .   نمایندگی نمیکنـد 

نوع انسان را بعنوان یک مـوجـود  
ـیـا   جھانی و ھمـسـان در ھـمـه دن

وقتی صحـبـت از  .  انکار میکنند 
فرھـنـگ و تـمـدن و ارزشـھـای  
انسانی میشود میپرسند از کـجـا  

امـا نـوبـت بـه ریـاضـت  .  ھستیـد 
کشی اقتصادی که میرسد ھـمـه  

ــد  ــکــســان ان ــجــا کــه بــه  !  ی تــا آن
اقتصادیات مربوط میشـود جـھـان  
یکسان و یکپارچه است ولـی در  
جامعه و در سیاست و دولت ھـمـه  

 . چیز نسبی است 

 چند دھه قبل، قبل از فروپاشـی  
ـر عـکـس بـود  . شوروی، قضیه ب

ـتـصـادی   مدلھای مختلف رشد اق
ـلـف   داشتیم برای بخشـھـای مـخـت

ـنـکـه بـخـشـی از  .  دنیا  بخاطـر ای
جھان در شرایط فئودالی و ماقبل  
ـرد و   ـب سرمایه داری بـه سـر مـی
میباید به سـرمـایـه داری تـحـول  

ـیـای  .   می یافت  و در نتیـجـه دن
سـرمــایـه داری پـالتــفــرمـھــای و  

ـفـاوتـی   ـتـصـادی مـت الگوھای اق
برای رشد داشت ولـی از لـحـاظ  
سیاسی و اجتماعی مدل یکـسـان  

ـنـده را بـه  . تمدن غرب : بود  این آی
قاھره و تـھـران  .  ھمه وعده میدادند 

و کابل و بغداد  قرار بود پـاریـس  
. و لندن و نیویورک آینـه بـاشـنـد 

ادعا میشد اگر خط دموکـراسـی  
ـنـجـا   ـیـد بـه ای غربی را دنبال کـن

ولی امروز که ھمـه جـا  .  میرسید 
سرمـایـه داری شـده و وضـعـیـت  
ـنـد   ھمه بدتر شـده اسـت، مـیـگـوی
دموکراسی غرب و تمـدن غـربـی  

میگوینـد  .  برای شما خوب نیست 
ـرای مـا خـوب بـود ولـی  "   این ب

حتی امروز برای خـود غـرب ھـم  
بنابراین به الگوھا و  .  خوب نیست 

بـه  .  استانداردھای ما نگاه نکنیـد 
ـیـد  بـه  .  انقالب فرانسه نگـاه نـکـن
اتـه  .  عصر روشنگری نگاه نکنید 

ـبـاه بـود  مـا در  !  ئیسم یـک اشـت
ـم  ـبـاه کـردی . برخورد به مذھب اشت

اگـر  !  مذھب چـیـز خـوبـی اسـت 
ــرای شــمــا   ــد اســالم ب ــی ــمــان ــل مس
ـیـد   خوبست و اگر اسرائیلـی ھسـت
یھودیـت سـرنـوشـت شـمـا را رقـم  

بنابر این از نـظـر  ."   میزند و غیره 
فرھنگی و اجتماعی و سـیـاسـی  

ــد  ــاوتــن ــف ــطــر  .  ھـمــه مــت ــی از ن ول
ـفـاوتـی وجـود   اقتصـادی ھـیـچ ت

ـتـصـادی  .  ندارد  ریاصت کشـی اق
این داستـان عصـر مـا  !  برای ھمه 

 . است 
ـقـه کـارگـر چـه بـایـد   امروز طـب
بکند؟ ما بـایـد از کـارخـانـه ھـا  

ـم  ـی زمـانـی مـارگـارت  .  بیرون بیائ
تاچر گفت ما به کسانی احتیـاج  
داریم که به خیابان بروند و فـریـاد  

آنھا این  !  بزنند زنده باد کاپیتالیسم 
بـه  !  برای سه دھـه .  کار را کردند 

ـنـد  آنـھـا  .  اندازه کافی وقت داشـت
بیش از آنچه حقشان بود از تـاریـخ  
ـران   سھم بردند و ھمـه چـیـز را وی

حـاال  .  حاال نوبت ما اسـت .  کردند 
نوبت طبقه کـارگـر اسـت کـه از  
کارخانه بیرون بیایـد؛ بـه خـیـابـان  
ـرود، بـه وال   ـر ب ـتـحـری ـرود، بـه ال ب
ـلـب   استریت نیویورک برود،  به ق
جنبش اشغال برود و فـریـاد بـزنـد  

ـیـسـم  چـرا کـه  .  زنده باد سـوسـیـال
ــروز تــنــھــا   ــســم، و ام ــی ــال ــی ســوس
سوسیالیسم،  یعنی تمدن، یـعـنـی  
آزادی، یعنی سکوالریسم، یـعـنـی  
ـری زن و   ـراب حقوق بشـر یـعـنـی ب

ــی   ــعــن ــان، آزادی،  " مــرد، و ی ن
 ". کرمت انسانی 

اگر لنین گـفـت ھـر دمـوکـراتـی  
باید سوسیالیست باشد امروز بـایـد  
ــد   کـفـت ھـر انسـان شـریــفـی بـای
سوسیالیست باشد ھر دموکرات و  
ھر لیبرال باید سوسیالیست بـاشـد،  
و ھر فردی کـه بـه جـھـانشـمـول  
ـقـد   ـت بودن ارزشھـای انسـانـی مـع
ـر   است، ھـر انسـانـدوسـتـی نـاگـزی

این جھت  .  است سوسیالیست باشد 
.   و پیام  کارگر در سیاسـت اسـت 

امیدوارم این کنفرانس گـامـی در  
 متشکرم .  این جھت باشد 

   

ــایــد  ــنــیــن مــیــگــفــت کــه ھــر دمــوکــراتــی ب زمــانــی ل
امـروز بـایـد گـفـت نـه تـنـھـا ھـر .  سوسـیـالـیـسـت بـاشـد

دموکرات، بلکه ھر لیبرال، ھـر انسـانـدوسـتـی، ھـر فـرد 
متمدنی، ھر انسان منصفی، بـایـد یـک سـوسـیـالـیـسـت 

آلترناتیـو .  انصاف و انسانیتی جای دیگری نیست.  باشد
ما باید در این عرصه ظاھر بشویم و این . دیگری نیست

بایـد بـورژوازی .  معنی سیاست برای طبقه کارگر است
را به نمایندگی از بشریت در عـرصـه سـیـاسـت بـچـالـش 

ھـدف مـا تـغـیـیـر .  کشید  و نه فقط در سطح کارخـانـه
 .دنیا است و نه صرفا اصالح آن

نفس این واقعیت که امروزه لیبرالیسم و کنسرواتیسم را برای یک پدیده سیاسی بکار 
نشـان   -در آمریکا نئوکنسرواتیسم خوانده میشود و در اروپـا نـئـولـیـبـرالـیـسـم  -میبرند 

دیگـر ھـیـچ تـفـاوتـی بـیـن آنـھـا .  میدھد که امروزلیبرالیسم و کنسرواتیسم ھمسان اند
نئولیبرالیسم از  لیبرالیـسـم قـدیـمـی مـتـفـاوت . حتی اسمشان یکسان است. وجود ندارد

نئولیبرالیسم یعنی ریاضت کشی، یعنی زدن از رفاه و خدمات اجتماعی، یعنـی . است
تقسیم جامعه به گروھھای مذھبی و قومی و فرقه ھا و نژادھا و تشکیل دوئلـتـھـا و 

دمـوکـراسـی دیـگـر یـک .  این معنی امـروزی دمـوکـراسـی اسـت.  جوامع موزائیکی
یک مذھب یک رای و یک نژاد یک رای و یک قبیـلـه .  شھروند یک رای نیست

سران این مذاھب و قبایل را دور ھم جـمـع مـیـکـنـنـد و بـه آن دولـت .  یک رای است
 .آنرا دموکراسی می نامند. اطالق میکنند

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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جانب احزاب و مـحـافـل چـپ و  
ھمچنین شخصیتھای دانشگاھـی  
ــراتــیــک   چــپ  از زاویــه دمــک

ـنـد  .  صورت میگرفت  انتقاد داشـت
ـلـی فـالن   که در صحنه بین الـمـل
سیاست شـوروی بـا چـھـارچـوب  
فکری این احزاب و محافل جـور  

به کیش شخـصـیـت  .  در نمی آمد 
استالین در روابـط و مـنـاسـبـات  

ـنـد  ـقـاد داشـت ـت بـا  .  سیاسی آنجا ان
ـره در   مناسبات بورکراتیک و غی
ـنـد  . مناسبات حزبی مشکل داشـت

حتـی اگـر کسـی ایـن چـپ و  
انتقاد آن را زیاد مھم نگیرد و بـه  
خود بحثھای اصـلـی درون حـزب  

 و  ٢٠ کمونیست شوروی در دھه  
 قرن گذشته مراجعه کنـد، بـا  ٣٠ 

ـران   تمام شدت و حدتـی کـه رھـب
انقالب اکتبر بـا ھـم بـحـث مـی  
ـر و رو   ـر سـر زی کردنـد، بـحـث ب
ـتـصـادی، و   کردن مـنـاسـبـات اق
اشتراکی و سوسیالیـسـتـی کـردن  

بحثشـان  . مناسبات اجتماعی نبود 
بر سر انقالب آلمان، انقالب چـیـن،  
برق رسانـی، مـنـاسـبـات حـزبـی،  
ــســم در یــک کشــور،   ـی ــال سـوســی
بــرخــورد بــا کــوالکــھــا و ارتــش  
ـم   سفید، برخورد به ملل تـحـت سـت

ـیـن بـا تـمـام  .  و غیره بود  ـن حتی ل
کمونیسم در  " عظمتش می گوید  

روسیه یعنی برق رسانی بـاضـافـه  
ھمین بحثھا در امـتـداد  ".  شوراھا 

خود می توانستند به بحث بر سـر  
مناسبات اقتصادی و اجـتـمـاعـی  
کشیده بشوند، امـا سـرکـوبـھـای  
ــاح   ــوســط جــن ــی کــه ت خــونــیــن
ـیـسـم روسـی و طـرفـدار   ناسیـونـال

  ٣٠ صنعتی کردن روسیه در دھه  
به راه افتاد، این پروسه را نـاتـمـام  

ـم کـه  .  گذاشت  می خواھم بـگـوی
ــر ســر   ــثــی ب در ھــمــان دوره بــح

ـبـود  بـحـثـی  .  مالکیت اجتماعی ن
ــگــرفــت کــه   ــاره در ن ــن ب در ای
اقتصاد سوسیالیـسـتـی چـیـسـت؟  
بحثی در این باره در نگرفت کـه  
ــاســی از   ــون کـه قــدرت سـی اکـن
دست سرمایه داران در آمده اسـت،  

پروسه کار و تولید چگـونـه بـایـد  
مدیریت شود که کارگر از روابط  

 . کارمزدی خالص شود 
ذھنیت سوسیال دمکراسـی روس،  
ـم،   از ھر دو جناح منشویم و بلشـوی
از مسائل محوری سوسیالیسم در  
ـروھـای   ـی عرصه اقتصادی رشـد ن
مولده، رشد صنعت و ایجاد یـک  
ــکــی بــر   ــدرن مــت ــصــاد م اقــت

ریـزی مـرکـزی و خـاتـمـه    برنامـه 
ـیـد اسـت  . دادن به آنارشی در تـول

ـیـت   این ذھنیت و تصویر با با ذھـن
و تصویر بورژوازی ناراضی روس  
زیر سیطره روابط سـیـاسـی تـزاری  

ــت  ــداش ــادی ن ــاوت زی ـر  .  تــف ــ زی
  ١٩١٧ نقدھای بدون وقفه لنین تا  

نزدیکی با افـق بـورژوازی روس  
در ابعاد سیاسی و ایـدئـولـوژیـک  
بطور کـامـل قـطـع شـد، امـا از  
لحاظ اقتصادی، یـعـنـی از نـظـر  
افق و دورنمای تکامل اقتصـادی  
جامعه روسیه بعد از تزاریسـم ایـن  
تفکیک بطور کامل روی نـداده  

ـر دارم  .  بود  تا آنجـا کـه مـن خـب
ھیچ جدل اسـاسـی حـول مسـالـه  
ـقـالب،   اقتصاد جامـعـه پـس از ان
ـتـاریـا در   ـرول که در آن دورنمای پ

ھـای بـورژوایـی    تمایـز بـا نسـخـه 
تکامل اقتصادی روسیه معلـوم و  
تثبیت شده باشد تا قبل از انقـالب  

ـــدارد ١٩١٧  ـرش  .   وجـــود ن ـــگــ ن
ـتـاریـا، بـا ھـمــان   ـرول ـتـصـادی پ اق
توانی که نگرش سـیـاسـی او در  
ـیـق   قبال دولت، جنگ و غیره تـدق
ـرار   و طرح شده بود، مورد بحـث ق

کسـی مـی تـوانـد  .  نگرفته بـود 
بگوید که ایـن نـگـرش در خـود  
ایده سوسیالیسم بمثابه مـنـاسـبـات  
اقتصـادی نـویـن و در ایـده لـغـو  
ــدازه   ــه ان ــت خصــوصــی ب ــکــی مــال

ــوده اســت  امــا  .  کــافــی روشــن ب
ھای اصلی سوسیالیسم کـه    مولفه 

در ذھنیـت سـوسـیـال دمـکـراسـی  
ـــال   ـی ــ ـــوس روس و در درون س
دمـکـراسـی بـطـور کـلـی غـالـب  
است، لغو مـالـکـیـت خصـوصـی،  

ـتـصـادی، تـمـرکـز    برنامه  ریـزی اق
ـروھـای مـولـده   ـی ـیـد و رشـد ن تول

این ھمان محتـوای اصـلـی  .  است 

ــال   ــوســی ــصــادی س ــکــر اقــت تــف
دمکراسی تا آن مقطع اسـت کـه  
ـرنـامـه حـزب   از پیش نویـس اول ب
کارگر سوسیال دمـکـرات روسـیـه  
که توسط پلخانف تھیه شده بـود،  

  ٢٤ -٢٨ تا مـبـاحـثـات سـالـھـای  
. بطور بارزی خودنمایی مـیـکـنـد 

ـتـصـاد   این دقیقا ھمان تعبیر از اق
ـیـش   سوسیالیستی است که کـمـاب
ـیـن   توسط سوسیال دمکراسی وارث

در  .  بین الملل دوم حفظ شده اسـت 
تعابیر سوسیـال دمـکـراسـی روس  
ـیـسـم و   مسائل محوری سـوسـیـال
ــالب پــرولــتــری در عــرصــه   انــق
ـروھـای مـولـده،   ـی اقتصادی رشد ن
ــجــاد یــک   ــعــت و ای ــن رشــد ص
ــکــی بــر   ــدرن مــت ــصــاد م اقــت

و ایـن  .  ریزی مرکزی است   برنامه 
به این دلیل است که تا آنجا کـه  
ـر   ـئـوریـک ب به فرموالسیونھای ت

ـر از    میگردد سرمایـه  ـیـشـت داری ب
ـیـد " زاویه   ـقـد  "  آنارشی تـول مـورد ن

قرار میگیرد، و طبیعی است کـه  
داری، آن نظـام    آنتی تز این سرمایه 

اقتصادی تصور شـود کـه در آن  
به کمک برنامه به این آنـارشـی  

مسـالـه  .  خاتـمـه داده شـده بـاشـد 
ـیـسـم، یـعـنـی    اساسی  ـر سـوسـیـال ت

پیدایش آن اشـکـال مـالـکـیـت و  
ــد   ــای ــصــادی کــه ب ــتــرل اقــت ــن ک
مالکیت بورژوائی را نفـی کـنـد،  
به کارمزدی خاتمه دھد، سرمایـه  
را در ھر شکل براندازد و دقیقا از  
این طـریـق راه رشـد غـول آسـای  
ـیـز بـگـشـایـد   نیروھای مولده را ن
ـرار گـرفـتـه   کمتر مـورد تـوجـه ق

ـراکـی و لـغـو  .  است  مالکیت اشت
کارمزدی، در قیاس با ایـده رشـد  
ـتـصـاد   نیروھای مولده و ساختن اق

ریزی شده به حـاشـیـه    ملی برنامه 
ــی از  .  رانـده مـی شــود  ـق ایـن تــل

سوسیالیسم، یعنی غلبه ایده رشـد  
نیروھای مولده بر واژگـون کـردن  
ــت   ــکــی ــه و مــال اســاس ســرمــای
بورژوایی یک میراث بین الـمـلـل  
دوم و دترمینیسم تکنولـوژیـک و  
تدریجی گرائی حاکم بر تفکر آن  
ــنــی   ــھــا اوضــاع ذھ ــن ــود کــه ت ب
ـیـان   سوسیال دمکراسی روس را ب

 .نمیکرد 
ـر   ـب در نتیجه از نظر ما انقالب اکت
ـیـسـم، کـه   در پیاده کردن سوسیـال
اساسا یک انقالب در شیوه تولیـد  
اقتصادی و لغو کـارمـزدی اسـت  

ـرای  . ( ناکام مـانـد  ـنـده را ب خـوان
بحث مفـصـل بـه نـوشـتـه بسـیـار  
خواندنی مـنـصـور حـکـمـت، کـه  
لینک آن در انتھای ایـن نـوشـتـه  

 .)آمده است، مراجعه می دھم 
ــول کــرد کــه ھــر   مــی شــود قــب
انقالبی پروسه ای دارد که بـه آن  
گفتـه مـی شـود دولـت در دوره  

ـتـی کـه حـزب  .  ھای انقالبـی  وق
انقالبی قدرت را از دست سرمـایـه  
داران در آورده و در حال شکـسـتـن  

ـلـی اسـت  ـتـی  .  قدرت دولت قب وق
که این پروسـه بـه پـایـان رسـیـد،  
ـراری   ـرق کجا باید شروع کند بـه ب

کسـی نـمـی  .  مالکیت اجتماعی 
تواند نشان دھـد کـه روابـط کـار  
مزدی در شوروی مـلـغـی شـد و  
ـرار شـد  ـرق . روابط کار اجتماعی ب

نمی تواند نشان بدھد که ارزشـی  
ـیـدی   که کـارگـر در روابـط تـول
ــد مــی کــرد اشــتــراکــی و   ــولــی ت

ــمــاعــی شــد  ــت کــار کــارگــر  !  اج
 .ھمچنان کاال باقی ماند 

اگر بخواھـم از ایـن بـحـث یـک  
ـم، شـایـد   نتیجه گیری کلی بکـن
ـنـکـه در شـوروی ایـده   ـتـن ای گف
سوسیالیسم، مالکیت اشتراکـی و  
لغو کارمـزدی، بـه مـالـکـیـت و  
ـیـدا کـرد،   اقتصاد دولتی تقلیـل پ
ـیـجـه   ـت ـرای ن بھترین جـمـلـه ای ب

 .گیری این بحث باشد 
 

ـبـه از بـحـث اسـت  . این یک جـن
ـنـکـه چـرا مــدل   ـبـه دیـگـر ای جـن
ــد و   ــن بســت رســی ــه ب شــوروی ب

برای کسی مـثـل  .  شکست خورد 
ــم   ــســت ــادش از ســی ــق مــن کــه انــت
ـیـک   ـقـادی دمـکـرات ـت شوروی ان
ـر یـــک   ــظــ ــســـت و از مــن نــی
سوسیالیست به مسئله نگـاه مـی  
ـتــر اسـت بـگـویــم   کـنـد و یـا بـھ
ـیـسـتـی اسـت،   انتقـادش سـوسـیـال
ـر مـی   جواب به این سئوال ساده ت

 . شود 

شوروی در مقـطـع فـروپـاشـی در  
، دیـگـر ھـیـچـگـونـه  ١٩٩١ سال  

ـنـھـا   شبـاھـتـی بـه شـوروی نـه ت
ــھــای   ــی  ١٩٢٠ سـال ــکــه حــت ، بــل

ــای   ــھ ــال  ھــم  ١٩٤٠ شــوروی س
بخش عظیمی از کسانی  .  نداشت 

که آن را در سـالـھـای ذکـر شـده  
ــا   ــی ســوســیـالــیـســتـی ی حـکــومـت
ـری   ــ ـــارگ ـری و ک ــ ـــارگ  -ک

ــی   ــک و غــیــره م ــورکــراتــی ب
دانستند، در سالـھـای اواخـر دھـه  

 آن را سرمایه داری دولتـی  ١٩٨٠ 
ـنـد  . و یا امپریالیسـت مـی دانسـت

نظام سـرمـایـه داری در شـوروی  
این دوره تنھا مدلی نبـود کـه در  
برابر سرمـایـه داری کـالـسـیـک  

ـتـصـاد  .  بازار آزاد شکست خورد  اق
ـیـای عصـر   سرمایـه داری در دن
امپریالیسم از ھیچ کشوری و از  
ـتـی در   جمله سـرمـایـه داری دول
ـیـت سـرمـایـه   شوروی مجزا از کل

ـیـسـت  فـروپـاشـی  .  داری جھانی ن
ــر و   ــر س ــن شــایــد پ ــی دیــوار بــرل
صداترین شکست سـرمـایـه داری  

اما شکست این مـدل  . دولتی بود 
ــه کشـورھــای   ـنـھـا مـنـحــصـر ب ت

ــود  ـب ـلـوک شـرق ن بـه چـالــش  .  ب
ــت در   ــده شـدن دخــالـت دول کشـی
اقتصاد توسط ریگـان و تـاچـر و  
کال توسط مکتب شیکاگو و بـن  
بست سرمایه داری دولت رفـاه در  
. اروپا در ھمین چھـارچـوب اسـت 

ھــای دولــت رفــاه ســوســیــال    مــدل 
ــت   دمـکـراسـی در اروپـا کـه دول
دخالت زیـادی در سـمـت و سـو  
دادن به تولید و اقتصاد می کـرد  
ـتـی ھـم   و لقب سرمایه داری دول
به خود گرفته بودنـد را بـایـد در  
ـررسـی   ھمین چھارچوب دیـد و ب

 . کرد 
مشخـصـه ھـای نـظـام  " در نوشته  

ھـای دوره    بـحـران "  سـرمـایـه داری 
ای نظام سرمایه داری را توضیـح  

ــه داری بــرای بــرون  .  دادم  سـرمـای
ھای دوره ای خـود    رفت از بحران 

 ١  از صفحه  

  شکست شوروی و تبلیغات سرمایه داری در غرب



 7 ٣٣٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ھر سد و مـانـعـی را بـه چـالـش   
می کشد و اگر بتواند از سـر راه  

از صدور سرمـایـه بـه  .  برمی دارد 
کشورھای حوزه فوق سود تـا راه  
انداختـن جـنـگـھـای خـانـمـانسـوز  
امپریالیستی تا ورشـکـسـتـه شـدن  
ـره و   سرمایه ھای کوچکتر و غـی
غیره، ھمه در خدمت ھـمـیـن امـر  

و شکست مـدل سـرمـایـه  . ھستند 
داری دولتی در مـقـابـل سـرمـایـه  
داری کالسیک بازار آزاد را باید  
دقیقا در ھمان چھـارچـوب فـائـق  

ھایـش    آمدن سرمایه داری بر بحران 
دید و بررسی کرد که در نـوشـتـه  

مشخـصـه ھـای نـظـام سـرمـایـه  " 
 .به آن پرداختم " داری 

 
سرمایه داری در غرب و 

 شکست نظام شوروی
امروزه بعـیـد بـه نـظـر مـی رسـد  
کسی که تالشی کرده بـاشـد تـا  
ـیـای امـروز را درک   سیاست دن
ـیـه   ـر عـل ـیـغـات غـرب ب ـل کند، تب
شوروی را جـدی گـرفـتـه و یـا  
ـنـی از آن را در   حتی درصد پایی
بحث و جدلـش بـا کسـی مـرجـع  

ـتـوانسـتـه  .  کند  اگر کمونیستھـا ن
ـرای خـالـصـی از   اند جامعه را ب

ـنـد،   " تـرس " این وضعیت بسیج کن
از تصویری نیسـت کـه غـرب از  
شوروی سابق بعنـوان یـک نـظـام  
سوسیالیستی مـخـوف ارائـه مـی  

ناتوانی چپ را بایـد جـای  .  دھد 
دیگری جستجو کرد که موضـوع  

 . این بحث نیست 
اما اگر واقـعـا دعـوای سـرمـایـه  
داری قطب دمکراسی با شـوروی  
بر سر سوسیالیسم بـود و شـوروی  
ھم واقعا یک اقتـصـاد و کشـور  
سوسیالیستی بـود، قـاعـدتـا بـایـد  

ــاشــی   ــســم " فــروپ ــالــی در  "  ســوســی
کشـورھــای بــلـوک شــرق و در  
رأس آن روسیه، زمینه دوسـتـی و  
ھمکاری جھان غـرب و در رأس  
ـنـھـا   آن آمریکا و روسـیـه را نـه ت
فراھم و به ھمدیگر نزدیک مـی  
ــد   ــاھ ــل ش ــداق ــکــه ح کــرد، بــل
ــه ای ایــن دو   ــت زورآزمــائــی ھس
ــه   ــح ب ــا خــرخــره مســل ــطــب ت ق

ـم  امـا  .  سالحھای ھسته ای نبـودی
چه کسی است که نداند نه تنھـا  
ــھــای   ــدت ــان ــن نشــد بــلـکــه پ ــی چـن

" جـنـگ سـرد " سیاسی دارنـد از  

دیگری حرف می زنند که حتـی  
ـیـن   ـریـن دوران بـحـرانـی ب در حادت
شوروی و آمـریـکـا مـثـل امـروز  
احتمال جنگ نظامی بین روسـیـه  

ـیـجـه  . و آمریکا باال نگرفت  ـت در ن
ـیـسـم   تقابل دمکراسی و سـوسـیـال
ـیـغـات پـوچـی بـود کـه اگـر   تبل
خودشان ھم یک دم به آن بـاوری  
نداشته اند، امروز دیگر کسی بـه  

 . این جفنگیات توجھی نمی کند 
ـیـغـات دروغـیـن   ـل ـب منتھا جدا از ت

ــــی و  "  ـراس ــــکـــ ــــگ دم ـن ـــ ج
ـیـغــاتـی کــه  " سـوسـیـالــیـسـم  ـل ، تــب

دمکراسی غرب در اوج جـنـگ  
سرد روی آنھـا سـرمـایـه گـذاری  
کرد، امروز دیگر نه تنـھـا رنـگ  
ـنـد   باخته اند، بلکه سعی می کـن
ـر مـایـه   ـیـشـت زیر فرش کنند تـا ب

به دو نمـونـه از  .  آبروریزیشان نشود 
 . این دروغھا اشاره ای بکنیم 

ـیـغـات غـرب و   ـل ـب دم و دستگاه ت
بخصوص ایاالت مـتـحـده، چـنـان  
ـیـغـاتـی حـول خـطـر شـوروی،   ـل تب
وسعت دم و دسـتـگـاه جـاسـوسـی  
ـره   شوروی، جنگ ستاره ھا و غـی
راه انداخته بودنـد و چـنـان ابـعـاد  
ـر   ـر بـزرگـت ـراب ھمه چیز را صدھا ب
کرده بـودنـد کـه وزارت جـنـگ  
آمریکا را نیز به اشتباه و وحشـت  

ــن وزارت ھــیـأتــی را  .  انـداخــت  ای
ــق دربــاره خــطــر   ــی ــق ــح ــول ت ــئ مس
شوروی کرد کـه بـعـد از یـک  
سال این ھیأت گزارشی به ھیـأت  
حاکمه داد مبنی بر اینـکـه خـود  
تبلیغات دروغین آمـریـکـا بـاعـث  
ـیـن   ایجاد این حـبـاب شـده و چـن

 !چیزی واقعیت ندارد 
ـر تصـویـری   نکـتـه دوم و مـھـمـت
مھندسی شده از ابعاد زنـدانـھـای  
شوروی و زندانـھـای مـعـروف بـه  

ـیـن و  .  گوالگ بود  گرچه اسـتـال
دم و دسـتـگـاه سـرکـوب شـوروی  
ــھــا و   ــت ــس ــن از کــمــونــی ھــزاران ت
مخالفین سیاسی را سر به نیـسـت  
ـیـغـات غـرب و   ـل ـب کردنـد، امـا ت
بخصوص آمریکا حول ابـعـاد ایـن  
مسئله دیگر صـدای خـودشـان را  

دستگاه سـانسـور  .  ھم در آورده بود 
ـرسـی   شوروی اجازه تحقیق و دسـت
. به آمار را بـه کسـی نـمـی داد 

ـیـن،   ـرل اما بعد از فروپاشی دیوار ب
ــادی را کــه در   ــن گــربــاچــف اس
آرشیو کمیته مرکزی حـزب بـود  

ـرار   ـر ق ـب ـت در اختیار سه مورخ مـع
ارقام واقعی که تـوسـط ایـن  .  داد 

سه مورخ چاپ شدند، دھھا برابر  
کمتر از رقمی بودند که آمـریـکـا  
. سالھا بـه آن مـتـوسـل شـده بـود 

  ١٩٣٩ مثال ارقام زندانیان تا سـال  
را که غرب به آن مـتـوسـل بـود،  

در  .   میلیون نفر اعالم شده بـود ١٠ 
حالیکه این تـعـداد در آمـار سـه  
ـر   ـف مورخ مزبور به یک میلیـون ن

ــات  .  ھـم نـمــی رســیـد  ــف ـل غـرب ت
زندانھای شوروی در بین سالھـای  

ـیـش از  ١٩٥٣  تا  ١٩٣٤    ٢٥  را ب
ـیـغ مـی کـرد، در   ـل میلیون نفر تب

ــه مــورخ رقــم   ــکــه س ــالــی   ١ ح
میلیونی از آرشیو و اسناد کمیتـه  

 ! مرکزی منتشر کرده اند 
دولت آمریکا، که اگر نـه ھـزاران  
بلکه حداقل صدھا پایگاه نظامی  
در بسیاری از کشورھا، از آلـمـان  
ـنـگـه   و ژاپن و کانادا گرفته تا ت
ھرمز و عربستان و دھھا و صدھـا  
جزیره بزرگ و کوچک دارد تـا  
ــان و الــقـاعــده و   ـب داعـش و طــال
کنترا سازمان بدھد و به زنـدگـی  
ـیـه   و جان مردم بیاندازد، اگر بر عل

ـیـسـم "  ـیـغـات  "  سوسیال ـل ـب ـیـن ت چـن
زھرآگینی تولید نکند، ول معـطـل  

دولتی که بودجـه نـظـامـی  !  است 
ـیـارد دالر در  ٦٠٠ آن بالغ بر   ـل  مـی

سال است، اگر شبانه روز بر علیـه  
ـیـغ نـکـنـد،   ـل ـب   ٦٠٠ سوسیالیسم ت

میلیـارد دالر را بـه نـحـو احسـن  
 .ھزینه نکرده است 

 
قابلیت اجرائی برای 
سوسیالیسم در جھان 

 امروز
بخش عظیمـی از  " باالتر گفتم که  

ـاور   چپ در جھان امروز بـه ایـن ب
ـاتـی   ـاسـب رسیده اسـت کـه آن مـن
ــاعــی کــه در شــوروی در   ــم اجــت
ــاشــی بــرقــرار بــود،   ــطــع فــروپ ــق م

این اما بـه ایـن  ."  سوسیالیسم نبود 
معنا نیست که به این اقناع رسیده  
ـا   ـیـسـم را ب ـال اند می شـد سـوسـی
ــه دادم بــا   ــدی کـه بــاالتـر ارائ ـق ن
جایگزینی مالکیـت اشـتـراکـی و  
ـتـی،   لغو کارمزدی با مالکیت دول
چیزی کـه مشـخـصـه حـکـومـت  
. شوروی بود، به سوسیالیسم رسیـد 

ـنـد  ـلـی مـان ـلـکـه دالئ ضـرورت  : " ب
ــی  ــان ــالب جــھ ــق ــب  " و یــا  "  ان عــق
و غــیـره مــی  "  مـانـدگـی روسـیـه 

ــه  :  در یــک جـمــلـه .  آورنـد  ــسـف ـل ف
ـتـن   ـبـر و گـرف وجودی انقالب اکت
قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر  

ـنـد  وارد ایـن  .  را نا نفـی مـی کـن
بحث مـا  .  بحث ھم اینجا نمی شوم 

درباره امروز اسـت و نـه در زمـان  
در  "  عقب ماندگی روسـیـه " ظاھرا  
 . ١٩١٧ سال  

ـیـت   ـل ـاب مستقل از بحث شوروی، ق
اجرائی سوسیالیسم در جھان امـروز  
ـیـسـم در   ـال و حتی برقراری سـوسـی
ــراری   ــنــی بــرق یــک کشــور، یــع
مناسبات مـتـکـی بـر مـالـکـیـت  
ــغــو کــار مــزدی و   ــراکــی، ل اشــت
منطبق با خطوطی که مارکس از  
ـزنـد،   آن بعنوان سوسیالیسم حرف می
ـپـذیـر اسـت   نه فقط کامال امـکـان
بلکه امری حیاتـی در سـرنـوشـت  
ــرای   انسـان امـروز و انــقـالب او ب

 .رھائی از این وضعیت است 
یک بحث مھمی که در سالھـای  

ـیـسـت  ١٩٢٤ بعد از    در حزب کمون
شوروی در جریان بود، بحث عـقـب  
ــرای   ــایـع روسـیـه ب مـانـدگـی صـن

ـیـسـم بـود  ـال بـحـث  .  برقراری سوسی
محوری در این مورد کـه اسـاسـا  
توسط زینوویف مـطـرح مـی شـد  
ـتـصـاد   این بود که آلـمـان یـک اق
صنعتی پیشرفته است و اگـر در  
ـقـالب روسـیـه   آلمان انقالبی مثل ان
ـتـصـاد   به پیروی برسد می شود اق
سوسیالیـسـتـی را در روسـیـه ھـم  

ــاده کــرد  ــرود  .  پــی اگــر کســی ب
ـایـع  ١٩٢٠ صنعت آلمان   ـا صـن  را ب

ـایسـه کـنـد،   ـق کشورھای امروز م
ـاقشـان   ـف آلمان در مقابل قریب به ات

ـانـده تـر  ١٩١٧ از روسیه   ـبـم  ھم عق
یعنی حتی اگر از این  .  خواھد بود 

ــردازیــم،   ــپ ــه ب ــل ــظــر ھــم بــه مســئ ن
سوسیالیسم قابلیت اجرائـی کـامـل  

 .دارد 
ـنـد کـه   اینھا اما بحـثـھـایـی ھسـت
. کسی می تواند قبول کند یا نـه 

ـنـھـا   کسی می تواند بگوید که ای
ھنوز برای اینکه یک اقتـصـادی  
در یــک کشـوری اشــتـراکــی و  
ـنـد  ـیـسـت . اجتماعی بشود کافـی ن

کسی می تواند بگـویـد کـه ایـن  
ھنوز اقتصاد را به آن اندازه فـراوان  
در دسترس ھـمـه قـرار نـداده، کـه  
نیروھای مولده به آن اندازه تکامـل  
ــی دفــاع   ــوانــائ ــد، ت ــه ان ــافــت ــی ن
کشورھای سوسیالیستی در بـرابـر  

و غـیـره  .  ناتو و غیره کافی نیست 
امـا  .  مـن اصـراری نـدارم .  و غیره 

یک چیـزی را کـه نـمـی شـود  

روی آن چـانـه زد و فـکـر کـنـم  
تقریبا ھمه بر آن اتفاق نظـر داشـتـه  
ــم   ــسـت ــم، ایـن اسـت کــه سـی ـاشـی ب
سرمایه داری دیگر قابلیـت جـواب  
ـازھـای امـروز بشـر را   ـی دادن به ن

ـیـکـار و یــا  .  نـدارد  تـعـداد افـراد ب
کسانی که مشغول سـازمـان دادن  
ـار دیـگـران   سرکوب و قتل و کشت
در ارتش و سازمانھای جـاسـوسـی  
و جوخه ھای اعدام ھستند بیشـتـر  
از کسانی است که امروز مشغـول  

ـنـد  گـام اول  .  کار و فعالیـت ھسـت
ــی کــه یــک   بـرای ھــمــه کســان
ـای انسـانـی تـر و   ـی زندگی و دن
ــایــد   ــری را مــی خــواھــنــد ب ــت ــھ ب

مـن  .  سرنگونی این مناسبات باشد 
واقعا نمی دانم کـه در دروه قـرون  
ـئـودالـی و   گذشته در مناسبـات ف
برده داری، حتی فـالـسـفـه عصـر  
روشنگری ھم تصویـری از جـھـان  
امروز و مناسبات تولیدی امروزی  

ـانـکـه  .  داشتند  ـیـجـه ھـمـچـن ـت در ن
ـأکـیـد   ـیـسـت ھـم ت مانیفست کمون
ــاســبــات   ـن ــذر از مـ دارد، در گ
طبقاتی سرمایه داری، مسئله اول  
سرنگونـی ایـن نـظـام اسـت و در  
مسیر تاریخی، پرولتاریا سیستـمـی  
ـاز جـامـعـه   که بتواند جوابگوی نی
. بشری باشد را ایـجـاد مـی کـنـد 

ــه   ــای ــایــد بــر پ ــات ب ــاســب ــن ایــن م
باید نیروی کـار  .  کارمزدی نباشد 
ـزار  .  دیگر کاال نباشد  مالکیت بر اب

ـاشـد  ـا رسـیـدن  .  تولید اشتراکی ب آی
. به این ساده است؟ من نمـی دانـم 

باید رفت برایش مبارزه کرد و دیـد  
اما آنچه را  . که شدنی است یا نه 

که می دانم این است که سیسـتـم  
ـازھـای مـن   امروز نه جوابگوی نی

 .است و نه شایسته انسان امروز 
ـقـش  " بخش سوم سئوال   ـا بـه ن لـطـف

جــنــگ و ایــجــاد یــک لشــکــر  
ـیـکـاران در حـفـظ نـظـام   ـزرگ ب ب

، از آنجا که به بقیه  " سرمایه داری 
بحث که بیشـتـر حـول شـوروی و  
سوسیالیسم بود، ربطی زیاد نـدارد،  
جواب به این بخش را به فـرصـتـی  

 .دیگر موکول می کنم 
 :برای مطالعه بیشتر 

ـــد   ـق ــ ــک ن ـــی ی ــطـــوط اصــل خ
ـقـالب   سوسیالیستی بـه تـجـربـه ان

مـنـصـور  :  کارگـری در شـوروی 
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ـران  صـبـح امـروز جـمـعـی از  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـنـدگـان طـومـار   کارگران تھرانی به ابتکار ھمـاھـنـگ کـن
اعتراضی چھل ھزار نفری کـارگـران دسـت بـه تـجـمـع در  
مقابل مجلس شورای اسالمی زدند و خواھـان لـغـو فـوری  

 کارگر پتروشیـمـی رازی و  ٤ احکام شالق و زندان بر علیه  
ـقـاط   ـراضـات کـارگـری در ن پایان دادن به تعـرض بـه اعـت

 .مختلف کشور شدند 
 

 صـبـح آغـاز شـد تـا سـاعـت  ١٠ این تجمع که از ساعت  
ـر  ٣٠/١١  ـن   ادامه داشت و تجمع کنندگان در ایـن مـدت ب

ـنـد کـه روی آن نـوشـتـه بـودنـد  :  بزرگی را در دست داشـت
ـیـه   ـر عـل حقوق معوقه، اخراج، زندان و  مـجـازات  شـالق ب

 کارگر بازگشت به عھد بربریت است 
 

ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
بدنبال این تجمع و خواست تجمع کنندگان برای مالقات بـا  
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس  جھت اعالم اعتراض بـه  

ـیـن مـالقـات  ٤ حکم شالق    کارگر پتروشیمی رازی، مسئول
کننده با تجمع کنندگان اعالم کردند که مـجـلـس جـلـسـه  
رسمی دارد و امکان مالقات با رئیس کمیسیون اجتمـاعـی  

بدنبال این وضـعـیـت کـارگـران تـجـمـع  .  مجلس وجود ندارد 
کننده اقدام به ثبت نامه ھماھنگ کنندگان طومار چـھـل  
ھزار نفری کارگران در دبیر خانه مجلس شـورای اسـالمـی  
ـنـده بـا ھـمـاھـنـگـی بـا   کردند و مقرر شد طی روزھای آی
ـنـده خـواسـت آنـان مـورد   نماینده ھای کارگران تـجـمـع کـن

 .رسیدگی قرار گیرد 

 
ـیـسـه مـجـلـس   در بخشی از این نامه خطاب بـه ھـیـات رئ

آیـا شـمـا حـتـی در عـراق و  :  شورای اسالمی آمده اسـت 
سوریه ی ویران شده و عقب مانده ترین ممالک آسیـائـی و  
آفریقائی و یا کشورھای غربی که ھر روزه اخـبـار اعـمـال  
سیاستھای ریاضت کشانه در آنھا را صدا و سیما و دیـگـر  
ـتـشـر   ـرجسـتـه ای مـن رسانه ھای رسـمـی کشـور بـطـور ب
ـر   میکنند، دیده اید و یا شنیده اید که مزد کارگران سه براب
زیر خط فقر باشد و این مزد را نیز ماھھا پرداخت نکننـد و  
آنوقت با اعتراض کارگران  به این وضـعـیـت مشـقـت بـار،  
آنھا را دسته دسته به محاکم قضائی بکشانند و بـه زنـدان  

 و شالق محکومشان کنند؟  

 
ـراضـی   در ادامه این نامه ھماھنگ کنندگان طـومـار اعـت

لـغـو     -١ :  خواستھای خود را به شرح زیر اعـالم کـرده انـد 
عاجالنه و بی قیـد و شـرط حـکـم شـالق و زنـدان چـھـار  
ـر کـنـاری و عـذر خـواھـی   کارگر پتروشیـمـی رازی و ب

لـغـو    -٣ آزادی کلیه کارگران زندانی    -٢ قاضی این پرونده  
احکام صادره و منع تعقیب قضائی کارگرانی که حکـمـی  
در مورد آنان صادر شده است و پرونده ھای آنان در مـرحـلـه  

ـرار دارد   ـیـه    -٤ تجدید نـظـر ق ـیـب قضـائـی کـل ـق مـنـع تـع
کارگرانی که پرونده ھایشان در دادگاھـھـا جـاری اسـت و  
ـراضـی   منجمله دو نفر از ھماھنگ کنندگـان طـومـار اعـت

ـری کـارگـران   ـف ـیـه    -٥ چھـل ھـزار ن بـازگشـت بـکـار کـل
ـفـی از کـار اخـراج   کارگرانی که به دلیل اعتراضات صـن

ـراضـات    -٦ شده اند   پایان دادن به ھر گونه تعرضی بـه اعـت

 کارگری و سیاست امنیتی کردن آنھا 
 

متن کامل این نامه بر روی سایت اتحـادیـه آزاد کـارگـران  
 .ایران قرار دارد 

 
 ١٣٩٣ اول مھر ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
ـراض   تصویری از تجمع تعدادی از کارگران تھرانی در اعـت

ـروشـیـمـی رازی  ٤ به صدور حکم شالق بر علیه   ـت  کارگر پ
 در مقابل مجلس شورای اسالمی 

 
Inline image  ١ 

ـنـدگـان طـومـار   متن کامل نامه اعتراضی ھماھنـگ کـن
چھل ھزار نفری کارگران به ھیات رئیسه مجـلـس شـورای  
ـیـه   ـر عـل اسالمی پیرامـون صـدور حـکـم شـالق و زنـدان ب

 کارگران 
 

 نامه سر گشاده
 
ـری  :  از  ـف ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی چھل ھزار ن

 کارگران در تھران 
 
 ھیات رئیسه مجلس شورای اسالمی : به 
 

اعتراض به  بازداشتھای گسترده و صـدور حـکـم  :  موضوع 
 شالق بر علیه کارگران 

 کارگر ٤جمعی از کارگران تھرانی در اعتراض به حکم شالق بر علیه 
 پتروشیمی رازی دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسالمی زدند
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 با سالم 

 
ـران امـروزه بـه   ـنـد کـارگـران ای ھمانگونه که ھمگان میـدان
ـنـه ھـای   لحاظ میزان مزد دریافتی به نسبـت تـورم و ھـزی
ـراردادھـا و کـل   کمرشکن زندگی، امنیت شـغـلـی، نـوع ق
ـرار   شرایط کار و زیست شان در بدترین وضعـیـت مـمـکـن ق
دارند و بدیھی است که تحت چنین شرایطی در ھر جامـعـه  
ـقـا   ای این طبقه بزرگ اجتماعی به دفاع از زنـدگـی و ب
خود بر می خیزد و  دست به اعتصاب و اعتـراض مـیـزنـد،  
به ھمین دلیل نیز ھست کـه مـا ھـر روزه در جـای جـای  
ـراض کـارگـری و   کشور شـاھـد دھـھـا اعـتـصـاب و اعـت

 .گسترش روز افزون فریاد حق خواھی کارگران ھستیم 
 

 اما واقعیتی که در این میـان وجـود دارد ایـن اسـت کـه  
علیرغم برخورد امنیتی و قضائی به اعتراضـات کـارگـری  
ـرخـوردھـایـی در دولـت آقـای   در دوره ھای پیشین، چنین ب
ـبـدیـل   روحانی به یک روال فاجعه بار و روزمره و جـاری ت
شده است، بطوریکه از آذر ماه سـال گـذشـتـه بـه ایـن سـو  
کمتر اعتراض کارگری در محل کار بوده است که تـحـت  
پیگرد انتظامی و قضائی قرار نگیرد و منجر بـه بـازداشـت  

 .و به زندان افکندن و اخراج کارگران نشود 
 

این سیاست در حالی به یـک سـیـاسـت روزمـره در دولـت  
آقای روحانی تبدیل شده است که این دولت بالفاصلـه پـس  
از استقرار، بخشنامه حذف شرکتھای پیـمـانـکـاری را کـه  
بانی استثمار بی حد و حصر کـارگـران بـویـژه در صـنـایـع  
بزرگ از قبیل نفت و پتروشیمی و فوالد و خـودرو سـازی  

ـر پـا گـذاشـتـن مـاده     ٤١ ھستند ملغی اعالم کرد و با زی
قانون کار و تعرض به اجتماع اعتراضی جمعی از کارگـران  
امضا کننده طومار چھل ھزار نفری در محـل وزارت کـار  
ـر   ـر زی ـراب و بازداشت تعدادی از آنان، حداقل مزد را چندین ب
خط فقر بر ما کارگران تحمیل کرد و با ابـالغ بـخـشـنـامـه  
ای مبنی بر حذف احتسـاب اضـافـه کـاری از کسـورات  
بازنشستگی کارگران و کارمندان خدمات کشوری شرایـط  
الزم را برای تحمیل حقوق بازنشستگی  کمتری بر صـدھـا  
ھزار مزد بگیر خدمـات کشـوری عضـو صـنـدوق تـامـیـن  

ـیـز بـا در دسـت   اجتماعی فراھم نمود و در حـال حـاضـر ن
ـیـد " گرفتن الیحه ای به نام   در صـدد  "  الیحه حمایت از تـول

مھیا کردن شرایط بی چون و چرایی برای  اخـراج صـدھـا  
 .ھزار کارگر در بخش خصوصی و دولتی می باشد 

 
طرح و اعمال ایـن سـیـاسـتـھـای ضـد کـارگـری در طـول  
ـفـاق افـتـاده اسـت کـه در ایـن   یکسال گذشته در حالی ات
ـتـشـره در رسـانـه ھـای رسـمـی   مدت طبق گزارشھای مـن
ـیـل مـیـوه و   ـب کشور بسیاری از اقالم غذائی اساسـی از ق
ـره ھـای اغـلـب خـانـواده ھـای   ـیـات و گـوشـت از سـف لبن
کارگری برچیده شده و یا به نازل ترین سـطـح خـود رسـیـده  
ـر   ـر خـط فـق ـرده دسـتـمـزد زی ـرداخـت گسـت است و با عدم پ
ـنـاک تـری   کارگران این وضعیت بیش از پیش ابعاد وحشـت

با این حـال یـگـانـه رویـکـرد دولـت و  .  بر خود گرفته است 
دادگاھھا نسبت به اینھمه ستم، بازداشت و زنـدان و صـدور  
حکم شالق بر علیه کـارگـرانـی بـوده اسـت کـه دسـتـمـزد  
ـبـعـیـض و   معوقه خود را طلب کرده اند و یا خواھان رفـع ت

 .اعاده حقوق انسانی شان  شده اند 
 

 آیا اخراج، بازداشت و به زندان افکندن کـارگـران و صـدور  
ـیـل حـق خـواھـی و   ـیـه آنـھـا بـه دل ـر عـل مجازات شالق ب

چـیـزی جـز  !)  آنھم در مـحـل کـارشـان (اعتراضات صنفی  
  است؟ ٢١ اعاده  دوران ارباب رعیتی در ایران قرن  

 
آیا شما حتی در عراق و سوریه ی ویران شده و عقب مـانـده  
ترین ممالک آسیائی و آفریقائی و یـا کشـورھـای غـربـی  
که ھر روزه اخبار اعمال سیاستھای ریاضت کشانه در آنـھـا  
را صدا و سیما و دیگر رسانه ھـای رسـمـی کشـور بـطـور  
ـیـده ایـد کـه   برجسته ای منتشر میکنند، دیده اید و یا شـن
ـیـز   مزد کارگران سه برابر زیر خط فقر باشد و این مـزد را ن
ماھھا پرداخت نکنند و آنوقت با اعتراض کارگران  به ایـن  
وضعیت مشقت بار، آنھا را دسته دسته به محاکم قضـائـی  

 بکشانند و به زندان و شالق محکومشان کنند؟ 
 

 آیا از منظر دست انـدر کـاران  دولـت آقـای روحـانـی و  
قضات دادگاھھا دوره ارباب رعیتی و به زندان افـکـنـدن و  
فرود آوردن ضربات تازیانه بر گرده کـارگـران حـق طـلـب و  

ـیـن در جـای   ناراضی به پایان نرسیده است  کـه ایـن چـن
ـروفـیـل   جای کشور از معدن چادرملو و بافق و کارخـانـه پ
ساوه و پلی اکریل اصفھان در مرکز کشور تا سیمان لوشـان  

... و کاشی گیالنا در شمال و کارگران پتروشیمی رازی و 
 در جنوب را بازداشت و به زندان و شالق محکوم میکنند؟ 

 
ـیـن   ـفـی اعـمـال چـن بدون تردید  و از نـظـر ھـر انسـان شـری
ـفـی کـارگـران   ـراضـات صـن سیاستھایی در برخورد بـه اعـت
ـیـن   ـق مطلقا غیر قابل تحمل و بسیار انزجار آور است و بـه ی
ـم کـرد و در   ما کارگران در برابر آن سکوت پیشه نـخـواھـی
ــغـو حـکـم شـالق و زنـدان چـھـار کـارگــر   صـورت عـدم ل
پتروشیمی رازی و عدم تحقق دیگر خواستھایمان فریاد حـق  

ـر خـواھــیــم کــرد  ــذا  .  خـواھــی و اعـتــراض خــود را رســات ل
ـنـده و صـدای بـخـشـھـایـی از   بدینوسیله ما به عنوان نـمـای
ـر اعـالم و   کارگران کشور خواستھای خود را بـه شـرح زی

 :خواھان تحقق فوری آنھا ھستیم 
 
لغو عاجالنه و بی قیـد و شـرط حـکـم شـالق و زنـدان   -١ 

چھار کارگر پتروشیمی رازی و بر کناری و عذر خـواھـی  
لـغـو    -٣ آزادی کلیه کارگران زندانی    -٢ قاضی این پرونده  

احکام صادره و منع تعقیب قضائی کارگرانی که حکـمـی  
در مورد آنان صادر شده است و پرونده ھای آنان در مـرحـلـه  

ـرار دارد   ـیـه    -٤ تجدید نـظـر ق ـیـب قضـائـی کـل ـق مـنـع تـع
کارگرانی که پرونده ھایشان در دادگاھـھـا جـاری اسـت و  
ـراضـی   منجمله دو نفر از ھماھنگ کنندگـان طـومـار اعـت

ـری کـارگـران   ـف ـیـه    -٥ چھـل ھـزار ن بـازگشـت بـکـار کـل
ـفـی از کـار اخـراج   کارگرانی که به دلیل اعتراضات صـن

ـراضـات    -٦ شده اند   پایان دادن به ھر گونه تعرضی بـه اعـت
 کارگری و سیاست امنیتی کردن آنھا 

 
نماینـدگـان مـجـلـس شـورای اسـالمـی، نـھـاد  : رونوشت به 

 ریاست جمھوری و قوه قضائیه 
 
 

ـــی راد  ـــور احســـان ـرویـــن  ٠٩١٩٢٥٥٠٧٣٧ شـــاپ ــ     پ
       جــعــفــر عــظــیــم زاده  ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١ مــحــمــدی 

 ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢ 
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  نان گرانتر میشود
ـــی   ـت ــ ـــوم ـــک ـــای ح ـــارھ آم

مصرف نان خانوارھا در  »: میگوید 
ــه ســال  ــا  ٨٢ ھــای   فــاصــل ،  ٩٢  ت

درصد کاھش یافته اسـت امـا    ٣٧ 
تامین نان خـانـوارھـا ھشـت    ھزینه  

  ٨٢ یعنی در سـال .  برابر شده است   
ـــدود   ـــه ح ـــوار ســـاالن ـــان ـر خ ھــ

ـنـه    ٤٥  ـرای نـان ھـزی ھزارتـومـان ب
  ٩١ کرد که این رقـم در سـال   می 
ــا   ـــه    ٧٠٦ ب ـــش، ب ــد افـــزای درص

 .«است   ھزارتومان رسیده   ٣٦١ 
ــای   ــه ھ ــار دار و دســت ــن آم ای
ـیـمـت نـان   حکومتی از افزایش ق
. در یک دھه گذشته می بـاشـد 

ـیـمـت   اما بطور واقعی افـزایـش ق
نان بویژه بعد از ھـدفـمـنـد کـردن  
یارانه ھا و سیاسـتـھـای جـدیـدی  
ـیـن   اقتصادی دولـت، افـزایشـی ب

 درصـد فـقـط در سـه  ٦٥  تا  ٣٥ 
ـر داشـتـه اسـت  در ایـن  .  سال اخـی

میان میزان افزایش دستمزدھـا در  
طول ھـمـیـن دھـه مـورد نـظـرایـن  
آمارھا، رقم میانگین نزدیـک بـه  

 درصـد داشـتـه اسـت کـه در  ١٧ 

مقـایسـه بـا تـورم اعـالم شـده از  
ـیـن     ٣٤ طرف دولتھا که رقمـی ب

 درصد بـوده اسـت، یـعـنـی  ٤٨ تا  
ـم تـورم  رسـمـی   ـررق چند برابر زی
ـتـھـا بـوده   اعالم شده  از طرف دول

ـر  . است  ـی ـق معنای این وضعیـت ف
ترشدن کارگران و مردم و کـاھـش  
ــابــال   ــق قــدرت خــریــد مــردم و مــت
افزایش گـرانـی ھـا و سـودھـای  
ـرای حـکـومـت مـی   سرسام آور ب

ـتـی  .  باشد  در یک چنین وضـعـی

دولت روحانی صحبت از افـزایـش  
دولـت ایـن  .  قیمت نان کرده اسـت 

افزایش قیمت نان را بی شـرمـانـه  
کـه  »توجیه کرده و مدعی شـده  

 ھـزاز  ٤٥ با پرداخت یارانه نقـدی  
تومانی، جلوی این افزایش قیمـت  

 .«و فشار به مردم را گرفته است 
این در حالی اسـت کـه سـیـاسـت  

بـخـوان گـران   «اصالح قیمت نان »
ـیـمـت نـان، در دسـتـور   تر کردن ق

ـرار دارد  ـر اسـاس طـرح  .  دولت ق ب
ھدفمنـدی یـارانـه ھـا در بـخـش  
ــان، جــھــت   ــمــت ن ــه قــی ــوط ب مــرب
ــا   ـری دولـت در ھـمـکــاری ب گـی

باندھا و دار و دسته ھای تولید و  
ــد   ـی ــان، حـمــایـت از تـول عـرضـه ن
کنندگان نان، آرد و گندم و دادن  
ـبـال   یارانه به این بـخـش ھـا در ق
بازگذاشتن دست ایـن بـانـدھـا در  

ـیـمـت ھـا بـوده اسـت  آن  .  تعیین ق
چیزی که دولت از آن بـه عـنـوان  

ـرده،   «آزاد سازی قیمت نان » اسم ب
در تبانی با این دار و دسته ھـا و  
در جھت افزایش قیمت انـواع نـان  

 . مصرفی میباشد 
از یک طرف دولت بـی شـرمـانـه  
مدعی است در تعیین قیمـت نـان  
دست ندارد و این بازار اسـت کـه  

ایـن  . قیمت نان را تعیین می کند 
ــســت   ــش نــی ــت  . دروغــی بــی دول

ــان   ــده ن ــن ــن عــرضـه کــن ــری بـزرگــت
ـیـاز   مصرفی با تمام مواد مـورد ن

برای تولیـد نـان در کشـور مـی  
از طرف دیگـر سـوبسـیـد و  .  باشد 

یارانه بخش نان مصرفی مـردم را  
به بھانه پرداخت یارانه نقدی قطـع  
کرده و متقابال یـارانـه ھـا را بـه  
بخش تولید کنندگان صنعـت نـان  

این بـانـدھـا در  .  افزایش داده است 
توافقـی بـا دولـت، آرد و گـنـدم  
ـبـط بـا   وارداتی و محصوالت مـرت
تولید و عرضه نان را از دولت  بـا  
ـرداخـت   قیمت پائین گرفته و بـا پ
درصدی به عـنـوان سـھـم دولـت،  
عمال دست در دسـت دولـت امـر  
ـیـمـت نـان را   تولید نان و تعیین ق

ھر دوطرف ایـن  . تعیین می کنند 

مافیای حکـومـتـی، یـعـنـی ھـم  
دولت و ھم وارد کنندگان گـنـدم،  
و تولید کنندگان نان، بطـور واقـع  
افزایش قیمت نان را تصویب و بـه  

ــال  .  اجـرا مـی گـذارنـد  بــرای مـث
دولت که انـحـصـار واردات را در  
دست دارد، اقـدام بـه وارد کـردن  
گندم مـی کـنـد، سـازمـان غـلـه  
ــه   ـم ایـن گـنـدم وارداتـی را ب رژی
ـیـد آرد مـی   کارخـانـه ھـای تـول
ـنـدگـان آرد در   فروشد و تولید کن
تبانی با سازمان غله، قیـمـت آرد  
برای ارائه به نانوایی ھا را تعییـن  

ـتـا  .  می کنند  نانوایی ھا ھم نھـای
قیمت نان را  با در نـظـر گـرفـتـن  
کل ھزینه ھای مورد تـوافـقـشـان  
با دولت در این پروسه تعیین مـی  

ـره بـه  .  کنند  در طـول ایـن زنـجـی

ـر   اعتراف دولت و بانـدھـای درگـی
ـیـن و   در این صنعت، قیمتھا تـعـی

قیمتھایی که ھـر  .  به روز میشود 
ـیـایـی   بخش و دارو دسـتـه و مـاف
ـره   بسته به اینکه کجای این زنجی
ـرار دارد، سـھـمـش را   مافیایی ق

آنچه در طـول  .  دریافت می کنند 
این زنجیره نھایتا در انتـظـار مـردم  
است، افزایش ھر روزه قیـمـت نـان  
با توجیھات ویژه ھر کـدام از ایـن  

در  .  مافیای حکومت می بـاشـد 
ـتـی کـه نـان   یک چنین وضـعـی
مــورد مصــرف مــردم ھــر روزه  
قیمتش باال میرود، دولت در نـظـر  

ــان را اصــالح »دارد   ــمــت ن  «قــی

یعنی افزایش مجدد قیمـت  .  نماید 
الزم به توضیح اسـت کـه از  . نان 

 کـه طـرح  ٨٩ اواخرآذر ماه سـال  
ھدفمند کردن یارانه ھـا بـه اجـرا  
گذاشته شده است، ھمه کاالھای  
ضروری مصرفـی مـردم افـزایـش  
. قیمت چندین برابری داشته اسـت 

خود باندھای حکومتی فـقـط در  
مورد نان اعتـراف کـرده انـد کـه  

 درصـد  ٦٥ نان افزایش قیمتی تا  
االن ھـم دولـت بـه  .  داشتـه اسـت 

ـیـمـت   صرافت افـزایـش مـجـدد ق
در این شکی نیـسـت  .  افتاده است 

ـتـصـادی دولـت   که سیاستھای اق
روحانی مسئول و مسبـب اصـلـی  
ـیـمـت نـان مـی بـاشـد  . افزایش ق

سیاستھای اقتـصـادی ایـن دولـت  
ـریـت   جھت گیری اصلی اش، مدی
ــی ھــای مــوجـود، افـزایــش   گـران
مدام قیمتھا از جمله قیمت نـان و  
در نھایت تحمیل فقر وفالکت ھـر  
چه بیشتر بر گـذران و مـعـیـشـت  

سیاستھایـی کـه  .  مردم می باشد 
ـر و فـالکـت و   از یک طرف فـق
ـر   زندگی چندید برابر زیر خط فـق
را به مـردم تـحـمـیـل کـرده و از  
طرف دیگر سودھا و در آمـدھـای  
ــت و   ــب دول ــه ای نصــی افســان
باندھای حکومت دزدان وقـاتـالن  

در برابر این سیاستھـا،  .  کرده است 
کارگران و مردم باید متحدانه بـه  
ــا گســتــرش   ــده و ب ــدان آم مــی
ـر   اعتراض به این ھمه گرانی وفـق
و فالکت، از جمله افزایش قیمـت  
ـریـت   نان که غـذای اصـلـی اکـث
مردم می باشد، سیاستھـای ضـد  
کارگری و ضـد مـردمـی دولـت  

ـنـد  راه  .  روحانی را بـه عـقـب بـزن
ـبـایـد اجـازه داد  .  دیگری نیسـت  ن

ـرای   نان تبدیل به کاالی لوکس ب
 . اکثریت مردم بشود 

 
از بابک زنجانی تا *

 دزد نفتی ٢٦٠
 !حکومتی

پرونده بابـک زنـجـانـی ھـنـوز از  
ـــانـــدھـــای   مـــوضـــوعـــات داغ ب
ـتـه   حکومتی می باشد و ھـر ھـف
ـبـاره   ـن بانـدی از حـکـومـت در ای

در  .  دست بـه افشـاگـری مـیـزنـد 
تازه ترین این افشاگریھـای یـک  

زنجانی بـا  »: نماینده مجلس گفته 
پول خود افـراد زیـادی را خـریـده  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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است تا دراین مـواقـع از آنـان بـه  
ـفـاده کـنـد بـابـک   سود خود اسـت
زنجانی فکر ھمه چـیـز را کـرده  

در زندان است اما در عـیـن  . است 
حال به تمام کارھایش رسـیـدگـی  

از کارھای تـجـاری در  . کند   می 
ترکیه تا بـه روز کـردن صـفـحـه  

 .فیس بوکش 
ـتـه اسـت کـه   ـیـن گـف وی ھمچن
ـبـط   تعداد زیادی از مقامـات مـرت
ـم   ـی با زنجانی ھستند که نمی توان
اسامی آنھا را علنی بکنیم چـون  

 .«سرنخ ھایمان لو میرود 
ـیـزاژه ای    روز دوشنبه این ھفته  ن
سخنگوی قوه قضائیه رژیم گفـت  
که زنجانـی چـنـدیـن شـنـاسـامـه  
داشته و رابـطـانـی از دورن زنـدان  
داشته واز زندان کارھایش را پیش  

ھفته گذشـتـه ھـم  .  می برده است 
ـری   ـر دادگسـت پور مـحـمـدی وزی
رژیم گفت که بابک زنجانـی بـا  
 .قوه قضائیه  ھمکاری نمی کند 

سعید مرتضوی و زنجانـی روابـط  
نزدیک و معـامـالت کـالنـی بـا  
ــگـر داشــتـه انـد کــه خــود   ھـمـدی
بـانـدھـای مـجـلـسـی بـه آن اسـم  
ــی   ــاع ــم ــن اجــت ــامــی دزدی از ت

جالب ایـن اسـت در  .  گذاشته اند 
ـرای   طول دو دوره دادگاھی کـه ب
ــد،   مــرتضــوی بــرگــزار کــرده ان
بابک زنجانی از اتـھـامـاتـش در  
ھمـکـاری در دزدیـھـای تـامـیـن  
ـرئـه کـرده و خـود   ـب اجتـمـاعـی ت
ــی   ــجــان ــه رن ــت مـرتضــوی ھــم گــف

ـر  .  کارغیرقانونی نکرده اسـت  اخـی
ــی   ـفـت روحـان ـر ن ھـم زنـگـنـه وزی

گفته است پرونـده رنـجـانـی طـول  
ـــد  ـی ـــال  .  خـــواھـــد کشــ ـــاب ـق ــ ـت ــ م

ــر از   ــگ ــرکــاظــمــی یــکــی دی مــی
متـھـمـان و ھـمـکـاران دزدیـھـای  
ــه، پــرونــده ھــای   ــت ــجــانــی گــف زن
ـیـز مـطـرح اسـت فـقـط   دیگری ن
زنجانی نیست و تھدید کـرده کـه  
اگر فشـارھـا از روی ایـن بـانـد  

ـری   ــاگــ دزدان کــم نشـــود، افش
 . خواھد کرد 

ـر   در ھمین حال رستم قاسـمـی وزی
نفت دولت احـمـدی نـژاد کـه در  
ــھــای   ــن دزدی ــری ــشــت ــی دوره وی ب
بابک زنجانی در ماجرای فروش  
نفت خام و واریـز پـول بـه حسـاب  
ھای نـامـعـلـوم صـورت گـرفـتـه،  

بابک زنـجـانـی  »گفته است که  
ــادی در دور زدن   ــمـــک زی ک

وبـاالخـره    .«تحریمھا داشته اسـت 
ـقـل از   فردی بـه نـام حـداد بـه ن

ــه اســت  ــت ــف ــی گ ــابــک  »: روحــان ب
زنجانی قھرمان دور زدن تحریمـھـا  

و این قصـه سـر دراز   .«بوده است 
 .دارد 

ـریـن   شاید بد نباشد در بـاره تـازه ت
ــی شــده   ــن ــای عــل ــھ مــورد دزدی
ـفـت   حکومت در ماجرای فروش ن
ــه   ــتــی حــکــومــت، ب ــف و دزدان ن
ــات   ــام ــکــی از مــق ــان ی ســخــن
حکومت در اینباره  نیزاشاره شـود  
که به نمونه بزرگی از دزدیـھـای  

ایـن فـرد  .  نفتی اشاره مـی کـنـد 

نـام دارد بـه   «دیااکو افـخـم »که  
ـران در   ـتـصـادی ای عنوان رایزن اق
کردستان عراق فعالیت می کـنـد  
ـفـت   در واقع دالل نفتی باندھـای ن
فروشان رژیم می بـاشـد، در ایـن  

ــیــگــویــد  آنــچــه تــامــل  »:  بــاره م
برانگیز است اینـکـه طـبـق یـک  

 شرکـت در  ٢٦٠ آمار غیر رسمی  
کنند که نفت ایران    ایران ادعا می 

فروشـنـد امـا ھـیـچ کـدام    را می 
ـیـز بـا   ـبـاطـی ن نفتی نداشته و ارت

ـفـت نـداشـتـه  انـد و    شرکت ملی ن
ــاالیشــگــاه  ــب در پ ــل ــا    اغ ھــا و ی

انـد    قرارگاه خاتم االنبیاء کار کرده 
و یا از بانشستگان سپاه پـاسـداران  

انـد حـال آنـکـه نـه مـجـوزی    بوده 
ــا   دارنـد و نـه ھـیـچ ارتــبـاطـی ب
ـیـن   شرکت نفـت دارنـد و فـقـط ب
خودشان چیـزی فـروخـتـه و حـق  

گیرند اما نفتـی وجـود    داللی می 
ــالھــبــرداری   ــط ک ــدارد و فــق ن

ـنـد   می  ـررسـی .  کن ھـا و    بـعـد از ب
ــگــیــری  ــی ــیــم    پ ھــایــی کــه داشــت

ــن افــراد   مشــخــص شــد کــه ای
یکسری مدارک جعلی و قالبـی  
ــالھــبــرداری   ــط ک ــد و فــق دارن

کنند و جالب اینکـه شـرکـت    می 
نفت ھم در جـریـان کـارھـای ایـن  
افراد قرار دارد اما ھیچ اقـدامـی  

. دھـد   برای مقابله با آن انجام نمـی 
ـیـاء   ـب ـم االن ـنـا و خـات عالوه بر مـپ
. بسیاری دیگر ھم نفت می خرنـد 

ـنـا و   در حال حـاضـر شـرکـت مـپ
فروشند اما    فالت قاره نفت را می 

 .«معلوم است   مجوز فروششان نا 
 

اینھا بخش ھایی از گفتـه ھـای   
مقامـات سـابـق و فـعـلـی دولـت  
جمھوری اسـالمـی در رابـطـه بـه  
ـر   پرونده دزدیھای زنجـانـی و سـای

ـرونـده  .  دزدان حکومت می باشد  پ
ـری، بـانـد   ـیـت رھـب ای که بـه ب
احمدی نژاد، رفسنجانی و دولـت  

ــای  .  روحـانــی وصــل اســت  مـافــی
دزدان حکومتی کـه سـرتـا پـای  
حکومت را دست دارند، ھر کـدام  
به نوبه خود به دفـاع از زنـجـانـی  
پرداخته و تـمـام سـعـی و تـالش  
خود را به کار گرفته اند که سـر  
و ته این ماجرا را بـه ھـم آورده و  

امـا  .  به دزدیھایشان ادامه بـدھـنـد 
ـیـسـت  ـنـھـا ن . بابـک زنـجـانـی ت

جــمــھــوری اســالمــی حــکــومــت  
ــھــا،   ــمــی ــھــا، رحــی ــجــانــی بـابــک زن
مرتضویھـا، احـمـدی نـژاد ھـا و  
صدھا دزد کله گنده دیگـر اسـت  
ـرار داشـتـه و   که در راس نظـام ق
سرشان مستقیما به بیت رھبری و  
ـیـس دزدان نـظـام   خامـنـه ای، رئ

ـتـظـار  .  وصل است، مـی بـاشـد  ان
محاکمه دزدان توسـط حـکـومـت  
دزدان و قاتالن انتظـاری عـبـث و  

کـل نـظـام  .  بیھـوده  مـی بـاشـد 
ــاتــالن مــی   حــکــومــت دزدان وق

ــن  . بـاشــد  ــه ای ــایـان دادن ب بــرای پ
دزدیھا در قـدم اول بـا حـکـومـت  
ـقـالب   دزدان و قاتالن را بـه زور ان
ــد و دزدان   ــه زیــر کشــی ــردم ب م

راه  .  وقاتالن را به محاکمه کشاند 
 .دیگری وجود ندارد 
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کارگران در قفس  
 !کارفرما

ـران تـحـت   شغـل کـارفـرمـا در ای
حاکمیت جمھوری اسالمی فـقـط  
ــاه   ــی ــمــار و بــخــاک س ــث ــت در اس

کـارفـرمـا  . کشاندن کارگر نیست 
ھم استثمارگر است، ھم کلید دار  
ــت و ھــم   ــی دول ــون اصــل و ســت
میتـوانـد  زنـدگـی کـارگـران را  
بگرو گرفتـه و طـبـق امـیـال  و  
سودجویی ھای حریصـانـه اش او  

ــگـیــرد  ــگــروگـان ب ــافــق  .  را ب در ب
نـھـادھــای دولــتـی و کــارفـرمــا،   
کارگران معتـرض  مـعـدن را بـا  
ھمکاری و توطئه دولت به شـالق  
و زندان میکشانند، پرونده امنیتـی  
ــد و در   ــن ــن ــک بــرایــش درســت مــی
ــه   ــرمــای کــارخــان رودبــار، کــارف

ــالنــا "  ــھــا را بــه  " کــاشــی گــی ، آن
نھادھای امنیتی این شھر احضـار  

ـر از  .  و دستگیر میکنند  و این خب
ایلنا عمق فاجعه در فـقـس کـردن  
ـری کــارفـرمــا از   ــکــی و گــروگـان
کارگران در یک ھفتـه گـذشـتـه  

ـر  .   را به نمایش گذاشته است  خـب
یک کارشناس ایمنـی  »:  از ایلنا 

ـری   ـره سـی در سکوھای نفتی جزی
ھـای نـامـتـعـارفـی    از وجـود اھـرم 

برای اعمـال فشـار بـه کـارگـران  
معترض در جزایر نفتی خبر داد و  

به عنوان   «محرومیت از پرواز »از  
ـرد   یکـی از ایـن حـربـه  . ھـا نـام ب

ـفـی » در تشـریـح ایـن   «حسن شری
ـیـل  :  موضوع به ایلنا گـفـت  بـه دل

ـتـی   ـف ـر ن موقعیت جغرافیایی جزای
تنھا راه رسیدن کارگران به مـحـل  
کارشان از مسیر ھوایـی اسـت و  
ـیـل در ایـن مـنـاطـق   به ھمیـن دل
ـرای   کارفرمایان ھواپیماھایی را ب
ـــه   ــن کــرای ــعــی ــدت م ــک م ی

ـنـھـا راه    می  کنند، به این ترتیب ت
ـر   ورود و خروج  کارگران بـه جـزای

ـــ   .«در اختیار کارفرما قرار دارد 
یکی از جزایری که کـارگـران  (( 

ـتـی آن کـار   بر روی سکوھای نف
کنند، جزیره سیـری بـا ابـعـاد    می 
ـر مـربـع واقـع در  ٣ × ٤   کیلـومـت

ـریـن    فارس است و نـزدیـک   خلیج  ت

ــه آن جــزیــره   ســاحــل خشــکــی ب
ــومــوســی اســت کــه در     ٢٧ اب

ــرار   ــره ق ــری شــرق جــزی ــلــومــت کــی
ــ بقول ھـمـیـن کـارشـنـاس  )). دارد 

ـنـشـی  »ایمنی   ـروز ت در صـورت ب
میان کارگر و کارفرما، کـافـی  
است کارفرما بـدون ارائـه حـکـم  
اخراج و یا حتی تھدیـد کـالمـی،  
نام کارگر را در ھنگام بـازگشـت  
ـرواز حـذف   ـیـسـت پ ـره از ل به جزی
کند تـا کـارگـر عـمـال خـود را  

ــد  ــرا   .«اخــراج شــده تصــور کــن چ
کارفرما به این نوع فشـار روانـی  

چـرا دولـت و  !  مـتـوسـل مـیـشـود 
نھادھای امنیتی، کارگران فـعـال  
ـنـدازنـد و حـکـم   را بـه زنـدان مـی

چـرایـی آن  !  شالق صادر میکننـد 
ـیـاز دارد   ھـر  ( به کمی تـعـمـق ن

چند در طول حاکمیت ایـن نـظـام  
سیاه و ضد کارگر این اعمال تازه  
نیست، ھر چند ھم اکنـون ده ھـا  
ـنـد،   کارگر فعـال در زنـدان ھسـت

کارگر را بحکم اینکه در مـراسـم  
ھای روز کارگر سخنرانـی کـرده  
بزندان میندازند و کـارگـر مـبـارز  

ــراغ ویســی "  را اعــدام  "  جــمــال چ
ــد  ــن ــن بــا وجــود تــمــام ایــن  ) مــیــک

فاکتورھا، فعالین کارگری بـایـد  
ـنـی کـامـال   ـی ـیـزب با دیدی باز و ن
ــارگــران درگــیــر در   ــی ک ــاالی ب
اعتصاب و تجمعات کـارگـری و  
اعتراضی را بسیج و با کـاردانـی  
علیه انقیاد سـیـاسـی و سـرکـوب  
ـرا   در قالب و روشـھـایـی کـه اخـی
ـیـــج و   ـــشـــود، بســ ـی اعـــمـــال مــ
ـنـد و راه تـعـرض   سازماندھی کن
این سیاستھای بغایت ارتجاعی و  

 . سودجویانه را ببندند 
از دو سه سال گذشته اعتصـابـات  
ــا   ــی و ب ــا کــاردان کــارگــری ب
مطالبات روشن کارگران در سطـح  
. سراسری قابل مشاھده شده اسـت 

ـنـدی اعـتـصـابـات   تجربه و جمـعـب
کارگران معدن بافق و پتروشیمـی  
ھا و ده ھا مورد دیگـر، نشـانـگـر  
ــا از   ــارفــرم ــت و ک ھــراس دول
گسترش اعـتـصـابـات کـارگـری  

ـــصـــاب و تـــجـــمـــع  .  اســـت  ـت اعــ

اعتراضی، عـرصـه ای پـایـدار و  
روزانه و مداوم  جنگ کـارگـران  
ــت و کـارفــرمــاھــا اســت  . بـا دول

ــاه   ــد م ــی چــن ــای روان فشــارھ
گذشته، برای محدود کردن مـوج  
رو به گسترش این اعتـصـابـات و  

 .    اعتراضات است 
ــای   ــارفــرم ــف ک ــال کــثــی ــم اع

ـری " سکوھای نفتی جزیزه   و  "  سـی
ــه کــاشــی   ــرمــای کــارخــان کــارف
ــت و   ــمــات دول ـی ــا و تصــم ــالن گـی
ـیـت شـھـر   نھادھـای شـورای امـن
بافـق و مـحـکـومـیـت کـارگـران  
معترض معدن بافق بـایـد تـوسـط  
کارگـران در مـجـامـع عـمـومـی  

ایـن نـوع  .  کارکران محکوم شـود 
رفتارھـا و فشـارھـای روانـی را  
باید از کانال میـدیـا اجـتـمـاعـی،  
ـلـف   ـتـارھـای مـخـت اطالعیه و گف

 . افشا کرد 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان  

 

کارگران پروفیل سـاوه سـرانـجـام پـس از 
چھار روز اعتصاب، تالش ھای کارفرما 
ــام  ــاک ــت را ن ــای حــکــوم و ارگــان ھ
گذاشتند و با تحقق بخـشـی از خـواسـت 

روز .  ھای خود به اعتصاب پایـان دادنـد
 شھریور یک ماه دستمـزد ٢٦چھارشنبه 

معوقه به کارگران پرداخت شد و رستمی 
کارفرمای کارخانه اعالم کرد که چھار 
نفر از کارگرانی را که اخراج کرده بـود 

ھـنـوز تـکـلـیـف .  به سر کار برمیگـردنـد
ــر دیــگــر از  ــف ــه کــار دو ن ــازگشــت ب ب
ــســت و  ــی ــراجــی روشــن ن کــارگــران اخ
کارگران اعالم کرده اند که بـه مـبـارزه 
خود برای بازگشت بکار این دو ھـمـکـار 

 . خود ادامه خواھند داد

طی این اعتصاب دادستانی و اداره کـار 
در ھــمــراھــی بــا رســتــمــی کــارفــرمــای 
کارخانه تالش کردند اعتصاب کـارگـران 
را بشکنند و طبق گزارش اتـحـادیـه آزاد 
کارگران ایران دو نـفـر از کـارگـران روز 
چھارشنبه ساعاتی در بازداشت نیروھای 

کارگران اما بـا .  سرکوب حکومت بودند
عزم راسخ خود به اعتصـاب خـود ادامـه 
دادند تا سرانجام کارفرما و ارگـانـھـای 
حکومت را تسلـیـم خـواسـت ھـای خـود 

 . کردند
 

در چند سال گذشته کـارخـانـه پـروفـیـل 
ساوه به یک سنگر مسـتـحـکـم مـبـارزه 
کارگران تـبـدیـل شـده و کـارگـران ایـن 

کارخانه بارھا دست به اعتصاب و تجمع 
و راھپیمائی زده و با اعتراض سرسختانـه 
خود ھر بار گوشه ای از خـواسـت ھـای 

طـبـق گـزارش .  خود را متحقق کرده انـد
 کارگر نورد ١٢٠٠اتحادیه آزاد کارگران 

لوله صفا در ساوه نـیـز کـه مـتـعـلـق بـه 
رستمی است ھمچنان در اعـتـصـاب بسـر 
میبرند و خواھان پرداخت حقـوق مـعـوقـه 

 . خود میباشند
 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١٤ سپتامبر ١٨، ١٣٩٣ شھریور ٢٧

 کارخانه پروفیل ساوه به یک سنگر مھم مبارزات کارگری تبدیل شده است 
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 اعتراضات 
 

:   ماه حقوق٤در اعتراض به تعویق 
کارگر پیمانی قطار شھری اھواز تجمع ١٥٠

 کردند
ـیـمـانـی قـطـار شـھـری اھـواز در  ١٥٠ :  شھریور ٣١  کارگر پ

ـابـل  ٤ اعتراض به عدم دریافت بیش از   ـق  ماه حقوق در در م
شـرکـت  .  ساختمان مرکزی قطار شھری اھواز تجـمـع کـردنـد 

  ٩٠٠ کیسون پیمانکار سـاخـت قـطـار شـھـری اھـواز حـدود  
کارگر پیمانی دارد که از اردیبھشت ماه سال جـاری حـقـوق  

  ٤ تا کنون و بعد از اعتصاب خـرداد مـاه تـعـداد  .  اند   نگرفته 
 . نفر از کارگران به بھانه ھای مختلف اخراج شده اند 

 
 آزاد شدند «کاشی گیالنا»ھشت کارگر 

تمـامـی ھشـت کـارگـر احضـار شـده کـارخـانـه  :  شھریور ٣١ 
کارگـران بـدون سـپـردن ھـرگـونـه  .  کاشی گیالنا  آزاد شدند 

احضار ایـن کـارگـران  .  تعھد و یا تامین ھرنوع قرار آزاد شدند 
ـیـن روز از آغـاز   ـنـجـم پس از آن صـورت گـرفـت کـه در پ

ـا، تـالش ١٥٠ اعتراضات   ھـا     کارگر کارخانه کـاشـی گـیـالن
کـارگـران  .  نتیجه مـانـد   برای پایان دادن به این اعتراضات بی 

 .  بودند   به اتھام تحریک ھمکاران معترض خود احضار شده 
 

کارخانه کاشی گیالنا . اعتراض ادامه دارد
کارگران با حضور در داخل کارخانه تولید 

 را متوقف کردند
ـا کـه  ١٦٠ : شھریور ٣١  نفر از کارگران کارخانه کاشی گیـالن

در  )   شـھـریـور ٢٦  و  ٢٥ ( شنبه و چھارشنبه    در روزھای سه 
مقابل فرمانداری شھرسستان رودبار تجمع کـرده بـودنـد، روز  

ـاتشـان  ـب پـرداخـت  ( پنجشنبه در واکنش به عملی نشـدن مـطـال
ـا حضـور در داخـل  )   ماه حقوق ١٦ نشدن   به اعتراضـاتشـان ب

کارفرما در واکنـش پـس  . .  کارخانه تولید را متوقف کردند 
 کارگر به جـرم  ١٠ از اخراج یکی از کارگران بخش کوره، از  

ـا  .  ایجاد اغتشاش به مراجع قضایـی شـکـایـت کـرده اسـت  ب
وجود توقف تولید، کارگران در مـحـوطـه کـارخـانـه حضـور  
ـانـی اقـدام بـه   داشتند و کارفرما با ھمکاری مسـئـوالن اسـت

ـتـه شـده    تھدید کارگران می  کرد و به کارگران معتـرض گـف
ـار   است که باید با شرایطی که در کارخانه حاکـم اسـت کـن

ـبـه  ـا درک شـرایـط    بیاید و بدون درخواست ھیچ مطـال ای، ب
ـنـد  و کـارفـرمـای  .  کارخانه به کار تولیدی خـود ادامـه دھ

کارخانه باتھدید به کارگران گفته است به کارگران معتـرض  
کـنـم و    نه پولی پرداخت می کنم و نه بیمه آنان را واریز مـی 

ـیـد » در ادامـه   .«ھر کاری کـه دوسـت  داریـد انـجـام بـدھ
احـمـد  »تھدیدات، کارفرما یکی از کارگران بخش کوره بنام  

 نفـر ازکـارگـران بـه  ١٠ کارفرما از  .  را اخراج کرد  «میرزایی 
جرم ایجاد اغتشاش به مراجع قضایی شکایت کـرده اسـت و  

کـارفـرمـا  .  قرار است این کارگران به دادگـاه احضـار شـونـد 
ـتـه   تحت حمایت مسئوالن قضایی و دولتی گیالن قـرار گـرف

 . است 
  

پنجمین روز اعتصاب کارگران کارخانه 
کارگر به پلیس امنیت ٨!  کاشی گیالنا
 !احضارشدند

در پنجمین روز متوالی از اعـتـراضـات کـارگـران  :  شھریور ٣٠ 
کاشی گیالنا، کارگران مقابـل سـاخـتـمـان اداری کـارخـانـه  

ـتـرض کـارخـانـه  .  تحصن کردند  ـفـر از کـارگـران مـع ھفت ن
ـار احضـار  )   شھریور ٣٠ (کاشی گیالنا   به پلیس امنیـت رودب

علیرضا یحیایی یکی دیگر از کارگران این کـارخـانـه  .  شدند 
ـار بـه ایـن نـھـاد قضـایـی   ـان رودب که برای مذاکره با دادست
ـیـت   ـیـس امـن مراجعه کرده بود توسط ماموران انتظامی به پل

ـایـی، مـھـدی کشـاورز،  .  رودبار منتقل شده بود  علیرضا یحی
ـنـی،   موسی محسنی، اسماعیل جمشیدی، غالمعلی چـگـی
ـتـحـی   ـزخـانـی و خـانـم طـاھـره ف جھان سلیمی و جـواد عـزی

ـنـد  ـیـت ھسـت ـیـس امـن ـل کـارگـران  .  کارگران احضار شده به پ
ـازگشـت بـه کـار دو تـن از   ـار ب حاضـر در تـجـمـع خـواسـت

ـبـه   از سـوی  )  شـھـریـور ٢٥ ( ھمکارانشـان کـه روز سـه شـن
در اولین روز از اعـتـصـاب  .  کارفرما اخراج شده بودند ھستند 

ھـای لـعـاب و کـوره    کارگران، دو تـن از کـارگـران بـخـش 
ھای مھدی کاظـمـی و احـمـد    کارخانه کاشی گیالنا به نام 

ای بـر    کارفرما با نصب اطـالعـیـه .  میرزایی اخراج شده بودند 
روی تابلو اعالنات، اعالم کـرده اسـت طـی روزھـایـی کـه  

ای    تولید در کارخانه را متوقف شده است ھیچ حقوق و بیـمـه 
 .گیرد   به کارگران تعلق نمی 

  
تجمع اعتراضی در   مقابل اداره کل 

 مخابرات گیالن
 “قرارداد مستقیم حق مسلم ماست“ 
ـنـی  :  شھریور ٢٥  در اعتراض به عدم اجرای مصوبه دولت مـب

بر انعقاد قرار داد مستقیم با کارگزاران، جمعی از کـارگـزاران  
ـابـل   ـق و نیروھای شرکت محور مراکز روستایی گیـالن در م
ساختمان مرکزی استان واقع در خیابان گلسار رشـت تـجـمـع  

نیروی شرکتی از سراسر استان گیالن در مقابل اداره  .  نمودند 
قـرارداد  “  کل مخابرات گیالن جمع شدند و با سردادن شـعـار  

به دولت و به عدم اجرای مصوبـه  “  مستقیم حق مسلم ماست 
ایـن  .   دولت مبنی بر انعقاد قرار داد مستقیم اعتراض کردنـد 

ـیـل  ٢٦ تجمع در ادامه تجمع روز    مرداد سال جاری که به دل
عدم حضور مدیر عامل استان بی نتیـجـه مـانـده بـود انـجـام  

حقوق کارگزاران و نیروی ھای شرکت محور نیـروھـای  .  شد 
اکثر کـارگـزاران  .   ھزار تومان است ٣٠٠  تا  ٢٤٠ روستایی از  

ـیـش از     ١٧ دارای مدرک دانشگاھی ھستند و بیشتر آنھا ب
 .سال سابقه کار دارند 

 
 تجمع  کارگران مجتمع پتروشیمی کارون

ـتـروشـیـمـی کـارون در  ٢٠٠ : شھریور ٣٠  ـفـر از کـارگـران پ  ن
  خـود از  ٩٢ اعتراض به دریافت نکردن سنوات کاری سال  

ـاانـدیشـه »شرکت پیمانکاری   ھـای    یـکـی از شـرکـت (  «سـن
دست از کـار کشـیـده  )  پیمانکاری مجتمع پتروشیمی کارون 
  ١٤ این تجمع تا سـاعـت  .  و در محوطه مجتمع تجمع کردند 

 . ادامه یافت 
 

 تجمع کارگران شھرداری زابل 
نفر از کارگران بخش خدمات و وسایل نقلیـه  ١٢٠ :  شھریور ٣٠ 

شھرداری زابل برای دومین بار در ماه جاری در اعتـراض بـه  
ـابـل سـاخـتـمـان   ـق دریافت نکردن چـنـدیـن مـاه حـقـوق در م

 .شھرداری زابل تجمع کردند 
ـار   کارگران با تجمع در مقابل سـاخـتـمـان شـھـرداری خـواسـت

ــد  شـھـردار زابـل بــا حضـور در جـمــع  .  حضـور شـھــردار شـدن
معترضین، قول داده است که حقوق یـک مـاه کـارگـران را  

 .حداکثر تا صبح فردا پرداخت کند 
 

دور دوم : ای پنج روزه  پس از وقفه
 اعتراض کارگران معدن سنگرود آغاز شد

ـار  ٣١٠ :   شھریور ٣١   کارگر معدن سنگرود در شھرستان رودب
ـاتشـان در   ـب صبح امروز در واکنش به  عدم عملی شدن مطال

ماه حـقـوق  ٢ خصوص لغو نشدن موضوع انحالل معدن و تعویق 
کارگران دست از کار کشیده و در مـحـوطـه مـعـدن تـجـمـع  

 .کردند 
 

 اعتصاب کارگران معدن سنگرود موقتا 
 خاتمه یافت

 نفر از کارگر معدن ذغال سـنـگ  ٣١٠ اعتصاب   :شھریور ٢٦ 
 ایـن مـعـدن  ٩ البرز غربی در مقابل درب ورودی تونل شماره  

ـان از   ـات آن ـب ـا وعـده مـدیـر عـامـل بـرای پـرداخـت مـطـال ب
مدیر عـامـل ایـن مـعـدن وعـده  .  عصردیروزموقتا پایان یافت 

 . ساعت آینده داد ٣٦ پرداخت حقوق کارگران را حداکثر تا  
 

اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ البرز 
 غربی

ـبـرز  ٣١٠ : شھریور ٢٥  نفر از کارگران معـدن ذغـال سـنـگ ال
در اعـتـراض  ) استان گیالن (غربی واقع در روستای سنگرود  

 ماه حقوق دست از کار کشیده و در مقابـل درب  ٢ به تعویق  
 .اند    این معدن تجمع کرده ٩ ورودی تونل شماره  

 
 دبستانی مقابل مجلس تجمع  مربیان پیش

 کردند
ھمزمان با اولین روز از شروع به کار مجلس پـس  :  شھریور ٣٠ 

ـابـل ایـن  ١٥٠ از تعطیالت تابستانی    مربی پیش دبستانی مق
تجمع کنندگان کـه عـمـومـا خـود را از  .  نھاد تجمع کردند 

ـانـون    شھرھای دیگر به پایتخت رسـانـده  انـد بـه اجـرا نشـدن ق
ـانـی  ٣٠ تعیین تکلیف استخدام حداقل    ھزار مربی پیش دبسـت

    و استنکاف دولت از تخصیص ردیف بودجـه بـرای اسـتـخـدام 
 .اند   این مربیان معترض 

 
تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی مقابل 

 وزارت آموزش و پرورش
ـابـل وزارت  :  شھریور ٢٥  ـق ـار دیـگـر م مربیان پیش دبستانی ب

ـنـدگـان بـه خـلـف  .  آموزش و پرورش تجمع کردند  تجمـع کـن
ـان   ـی وعده وزارت آموزش و پرورش در لغو بخشنامه اخراج مـرب

این بخشنامه به کارگیری نیروی  .  اند   پیش دبستانی معترض 
ـان   آزاد در کالس  ـیـمـه دبسـت ـانـی ضـم ھـای    ھای پیـش دبسـت

ـاده از   ـف دولتی را ممنـوع کـرده اسـت و در عـوض بـر اسـت
ـاکـیـد کـرده اسـت  ـازنشـسـتـه ت . نیروھای رسمی و معلمان ب

اجرای قانون تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی و تخصیـص  
 .ھای معترضان است   ردیف بودجه برای استخدام از دیگر خواسته 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 
کارکنان شھرداری زابل سه ماه حقوق 

 دریافت نکرده اند
کارکنان و کارگران شھرداری شھر زابل سه مـاه حـقـوق بـه  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـافـت   اضافه عیدی و پاداش ابتدای سال خود را تاکـنـون دری
 . نکرده اند 

 
 ماه حقوق ندارند٤کارگران پروفیل ساوه 

 .  ماه حقوق نگرفته اند ٤  کارگر  ٩٢٠  شرکت پروفیل ساوه با  
 

 ماه حقوق ٥کارگران قند قھستان بیش از 
 اند نگرفته

 کارگر کارخانه  ٢٦٠  ماه حقوق  ٥ تعویق بیش از  :  شھریور ٣٠ 
ـنـوبـی  ـنـکـه  .  قند قھستان در استان خـراسـان  ج ـا وجـود ای ب

ـان از بـھـمـن مـاه سـال   کارگران فصلی کارخانه قند قـھـسـت
ـنـوز    گذشته در فصل بیکاری به سر می  بـرنـد، کـارفـرمـا ھ

ـز   ـبـل را بـه حسـابشـان واری حقوق ماھای آذر و بھمن سال ق
ـبـکـاران  ٨ این کارخانه  .  نکرده است  ـارد تـومـان بـه طـل ـی  میل

ـیـد مـی  ـنـد    بانکی بدھی دارد و کـارگـران ھـر چـه تـول کـن
 . کند   کارفرما به حساب طلبکاران واریز می 

 
 اخراج و بیکارسازی

 
 چھار سال بالتکلیفی کارگران گلریز شوشتر

 کارگر کارخانه کاغذ سازی گلریز شـوشـتـر  ٩٠ : شھریور ٢٥ 
سـال اسـت  ٤ بعد از واگذاری به بخش خصـوصـی بـه مـدت  

 . بیکار شده اند 
 

 ناامنی محیط کار 
 

  ساله ٤٢جان باختن کارگر 
ـیـمـه کـاره در اراک    ساله ٤٢ کارگر   ای که در ساخـتـمـان ن

مشغول انجام کار بود، از طبقه پنجم سقوط کرد و جان خـود  
 .را از دست داد 

 
ھزار ٤ماه اول سال جاری بیش از ٣در 

 نفر دچار حوادث ناشی از کار شدند
بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتـصـادی  :  شھریور ٢٨ 

ـتـمـاعـی، در   مـاه اول سـال  ٣ و اجتماعی سازمان تأمـیـن اج
 بیمه شده سازمان تأمین اجتـمـاعـی دچـار  ٢٥ ھزارو  ٤ جاری  

 .حوادث ناشی از کار شدند 
 حـادثـه  ١٥١ حادثه ناشی از کار داخل کارگاه،  ٨٢٣ ھزارو  ٣ 

 حادثه نیز ھنگام رفت و آمد به مـحـل  ٥١ خارج از کارگاه و  
ـأمـیـن  ٩٣ ماه اول سال  ٣ کاردر   برای بیمه شـدگـان سـازمـان ت

 .اجتماعی اتفاق افتاده است 
 حـادثـه  ٧٠٣ ھـزارو  ٢ ماه اول سال جاری،  ٣ بر این اساس، در  

 مـورد حـادثـه  ٣٨ ناشی از کار ھنگام صبح، یـک ھـزارو  
ـنـگـام شـب روی داده  ٢٨٤ ھنگام عصر و   ـز در ھ  حادثه نی

 .است 
 

 کارگر ٢کشته شدن
ـانـدوآب  :  شھریور ٢٩  ـی سانحه رانندگـی درمـحـور بـوکـان ــ م
در این حادثه کـه بـراثـر واژگـونـی  .  کشته بر جا گذاشت  ٢ 

یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران مزارع چغندرقند و  
 . نفر ھم زخمی شدند  ١٥ باغات انگور رخ داد  

  
حوادث ناشی از کار در استان آذربایجان 

  درصد افزایش یافت١١.٧غربی 
در بـخـش  :  مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربـی  

مـورد بـه  ٢٧٥ حوادث ناشی از کار درسه ماه اول سالجـاری  
ـتـه اسـت کـه   پزشکی قانونی استان مـراجـعـه صـورت گـرف

ـال دارد  ١١.٧ افزایش   ـب ـبـل بـدن .  درصدی رانسبت به سال ق
یکی ازمھمترین مسایل وموضوعاتی کـه درمـحـیـط ھـای  
ــربــا   ــی ــکــی ودرگ ــزی ــی ــام مشــاغــل ف ــژه انــج ــاری بــه وی ک

 . ابزاروتجھیزات وجوددارد وقوع حادثه درکاراست 
 

درصدی آمار مرگ ناشی ٣٢افزایش 
 ازحوادث کار

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفـھـان در  
 نفر که ھمگی مـرد بـوده  ٥٦ پنج ماھه اول سالجاری تعداد  

اند به دلیل حوادث ناشی ازکار جـان خـود را از دسـت داده  
ـنـج  .    اند  ـاشـی ازحـوادث کـار در پ تعداد موارد مرگ  ن

ـبـل  ١٣٩٣ ماھه اول سال   ( نسبت به مـدت مشـابـه سـال ق
 . و دو دھم درصد رشد داشته است ٣٠ ) نفر  ٤٣ 
 

افزایش مرگ ناشی از حوادث کار دراستان 
 !تھران

ـاشـی از  ١٩٠ در چھار ماه نـخـسـت امسـال    مـوردمـرگ ن
حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تھران ارجاع شـده  

 درصدی را نسبت بـه مـدت مشـابـه  ٤٩.٦ است که افزایش  
  ١٣٩٢ در مـدت مشـابـه سـال  .  سال گذشته نشـان مـیـدھـد 

 مـورد بـوده  ١٢٧ مرگ ناشی از حوادث کار در استان تھران  
ـاشـی از  ٤٩.٦ است که این آمار افزایش    درصدی در فوت ن

 .  نشان میدھد ٩٣ این حوادث را در سال  
 

نھمین کولبر در نقطه صفر مرزی با گلوله 
 نظامیان جان سپرد

ـازی بـراثـر   ـام ظـاھـر سـرب یک کولبر اھل شھر ارومیه بـه ن
شلیک نیروھای نظامی حکومت اسالمی ایران جان خود را  

 .از دست داد 
 کارگران 

 
نگاھی به یک خبر منتشره در باره کارگران 

 فوالد زاگرس
گـزارشـی در مـورد کـارگـران فـوالد  "  کارگر فلزکار " اخیرا  

پـس از دوسـال  :  " و در آن اعالم کرده است * زاگرس منتشر 
تالش کارگران فوالد زاگـرس قـروه تـمـامـی کـارگـران ایـن  
ـنـھـا کـارخـانـه   کارخانه به بیمه بیکاری فرستاده شـدنـد و ت

و در ادامـه بـه  "  صنعتی و مادر در این استان تـعـطـیـل شـد 
ـلـی از ایـن   خصوصی سازی کارخانه فوالد زاگرس و مسـائ

ـیـرغـم ظـاھـر درسـت آن  .  دست پرداخته است  این گزارش عل
ـیـمـه   ـلـی کـارخـانـه و وصـل کـارگـران بـه ب مبنی بر تعطی
بیکاری،  بسیار کلی و مبھم است بطوریکه ھر خواننـده ای  
بی ثمر بودن مبارزات کارگران فوالد زاگرس را از آن نتیـجـه  
میگیرد و طبیعی است که چنین رویکردی در بـرخـورد بـه  
مبارزات کارگری، تن دادن به شرایط موجود را از ھمـان اول  

ـنـده  .  کار تلقین میکند  ـتـشـر کـن ھر چند که نیت و نظر مـن
ـاشـد امـا در عـالـم واقـع،   ـب ـیـن ن گان این خبر  میتواند چـن
گزارش ارائه شده ھمین نتیجه ای را که به آن اشـاره شـد در  

ـارزات کـارگـران  .  خود دارد  لذا نظر به اھمیت و جـایـگـاه مـب
فوالد زاگرس در جنبش کارگری الزم است به واقعیـات زیـر  

ـا  .  ١ :  اشاره شود  اوال  کارخانه فوالد زاگرس ھمین امروز و ی
ـیـر مـاه  ١٨ دیروز تعطیل نشده است بلکه این کارخـانـه از    ت

ـلـی  ٢٣٠  و با اخراج بیش از  ٩٢ سال    کارگر عمال بـه تـعـطـی
ـازگشـت   کشانده شد و کارگرانش مبارزه جانانه ای را برای ب

ـلـی   بکار سازمان دادند و موفق شدند از تاریخ اخراج و تـعـطـی
ـا  ٩٢  تیر ماه سال  ١٨ تعمدی کارخانه توسط مدیریت در    ، ب

گرفتن رای بازگشت بکار و علیرغم ممانـعـت کـارفـرمـا از  
ـان سـال  ٩ حضورشان در محل کار، به مدت   ـای ـا پ   ٩٢  ماه ت

بیمه ھایشان واریز و به عنوان کارگر شـاغـل ایـن کـارخـانـه  
ـلـق بـه بـخـش  .  ٢ حقوق دریافت کننـد   ایـن کـارخـانـه مـتـع

خصوصی نیست و عمده سھام ھایش متعلـق بـه نـھـادھـایـی  
ـاشـنـد  . است که تحت اختیار دولت جمھوری اسالمی مـی ب
: عمده ترین سھامداران این کارخانه به ترتیب سھم عبارتند از 

ـزدیـک  ٣٣   درصد صندوق بازنشستگان خدمات کشـوری، ن
 درصـد  ١٦  درصد صندوق بازنشستگان صنایع فوالد،  ٣١ به  

ـتـمـاعـی و   ـان  ١٧/٥ صندوق سازمان تامین اج ـای  درصـد دان
ـیـت ایـن اسـت کـه  .  پارس متعلق به سپاه پاسداران  امـا واقـع

مافیای چپاول و غارت در صندوقھای بازنشستـگـی کشـور  
که ھمگی شان توسط این مافیا به ورشکستگـی کشـانـده  ( 

سردمدار تعطیلی کارخانه فوالد زاگرس بـوده اسـت  )  شده اند 
ـا بـه   و شخص وزیر کار جناب آقای ربیعی در ھـمـسـوئـی ب
تعطیلی کشانده شدن این کارخانه، کاری کرد که ھیاتـھـای  
تشخیص و حل اختالف اداره کار قروه با گذشت پنـج مـاه از  

به صـرف  " رای بازگشت بکار کارگران، رای خود را نقض و  
ـانـونـی  "  انحالل شرکت  که عمال اقدامی برای دور زدن آرا ق

ـنـد   این ھیاتھا بود به ضرر کارگران اقدام به صـدور رای کـن
از آنجا که رای جدید ھیات حل اختالف اداره کـار قـروه  .  ٣ 

مبنی بر قطع رابطه کاری کارگران به صرف انحالل شـرکـت  
ـیـن  "  قطعی و الزم االجرا "  ـانـون چـن صادر شده بود و طـبـق ق

ـار قـطـعـی اجـرائـی مـی   ـب آرائی از لحظه  ابالغ دارای اعـت
باشند لذا کارگران فوالد زاگرس در روند مبارزه بـرای دسـت  
ـیـکـاری مـتـصـل   ـیـمـه ب یابی به خواستھایشان  خود را بـه ب
ـیـکـاری بـه لـحـاظ   ـیـمـه ب کردند بدون اینکه این اتصال به ب
ـا   ـان ب ـام قـطـعـی  رابـطـه کـاری آن ـت قانونی به معنای اخت

ھمچنین این کارگران میتوانستند حیـن  .  کارفرما تلقی بشود 
تسلیم شکایت به دیوان عدالت، خواھـان تـوقـف اجـرای رای  

ـز  ( اخراج ھیات حل اختالف اداره کار قروه شوند   ـی که چنین ن
اما از آنجا که از یـک سـو احـتـمـال تـمـام شـدن  )  کرده اند 

ـیـکـاری   ـا تـوجـه بـه طـول  ( مھلت یکماھه وصل به بیمه ب ب
وجـود  )  کشیدن رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری 

ـا تـعـمـدی   داشت  و از سوی دیگر با تمام شدن این مھلـت ب
که وزیر کار و اداره کار شھرستان قـروه در اخـراج کـارگـران  
فوالد زاگرس به خرج داده بودند احتمال کار شکنی تعـمـدانـه  
ـیـکـاری   ـیـمـه ب و عدم وصل انتقام جویانه این کارگـران بـه ب
ـیـمـه   میرفت لذا کارگران فوالد زاگرس با درایت خود را به ب
بیکاری متصل کردند بدون اینکه ھمانـطـور کـه اشـاره شـد  
ـای   چنین وصلی به بیمه بیکاری به لحاظ قانونی بـه مـعـن

کـارگـران فـوالد  .  ٤ قطعی شدن اخراج آنان بـه حسـاب آیـد  
زاگرس ضمن وصل به بیمه بیکاری و وقوف بر ایـن نـکـتـه  
ـانـونـی بـه   که چنین اتصالی به بیمه بیکـاری بـه لـحـاظ ق
ـیـسـت،   معنای نھایی شدن قطع رابطه کاریشان با کارفرمـا ن
ـانـه   شکایتی را تسلیم دیوان عدالت اداری کرده اند و مصـمـم
در پی مبارزه و دادخواھی برای رسیدن به خـواسـت ھـایشـان  

ھر چند دسایس مافیای حاکم بر صـنـدوقـھـای  .  می باشند 
بازنشستگی  و وزارت کار با تحمیل شرایط طاقت فـرسـا بـر  
کارگران فوالد زاگرس موفق به خانه نشین کردن بخشھـایـی  
از آنان شده است اما کارگران این کارخانه با سـیـل شـکـایـت  

ـنـظـیـم ایـن خـبـر  (به دیوان عدالت اداری   ـا لـحـظـه ت   ١٠٠ ت
و در دسـتـور گـذاشـتـن  )   شکایت، که ھمچنان ادامه دارد 

ـابـی بـه خـواسـت   تجمعات احتمالی، ھمچنان در پی دسـت ی
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کـارگـر  " لذا بر خالف گزارش مبھم و کـلـی  .  ھایشان ھستند 
که در فحوا، وصل شدن کارگران فوالد زاگـرس بـه  "  فلزکار 

ـیـکـاری را خـتـم کـار کـارخـانـه فـوالد زاگـرس و   بیـمـه ب
ـیـسـت  ـارزه   .  کارگرانش اعالم کرده است، چنین ن ـنـکـه مـب ای

ـابـل   جاری کارگران فوالد زاگرس به کجا ختم شود چندان ق
ـان روشـن اسـت ایـن   پیشگوئی نیست اما چیزی که در مـی
است که این کارگران تن به اخراج و تعطیلی کارخـانـه نـداده  

اتحـادیـه آزاد کـارگـران  .   اند و ھمه چیز به آخر نرسیده است 
کارگر  "   خبر منتشره از سوی  ١٣٩٣ شھریور ماه  ٢٩  –ایران  

پس از دو سال تالش کارگران فـوالد زاگـرس قـروه  "  فلز کار 
تمامی کارگران این کارخانه به بیمه بیکاری فرستاده شـدنـد  
ـان تـعـطـیـل شـد  . و تنھا کارخانه صنعتی و مادر در این است

کارخانه ای که توسط بخش خصوصـی اداره مـی شـد  و  
ـار  ٥٠٠ ظرفیت پذیرش بیش از   ـب  کارگر را داشت امروز بـه ان

میلیاردھا وامی که بـرای ایـن  . متروکه ای تبدیل شده است 
کارخانه پرداخت شده بود به ھمـت سـرمـایـه داری مـالـی و  

تعطیلـی ایـن  . بانکھا محل بازی موشھا و گربه ھا شده است 
ـافـق بـرای   کارخانه بار دیگر نشان داد اعتصـاب کـارگـران ب
ــه جــا بــوده   ــالــفــت بــا خصــوصــی ســازی درســت و ب مــخ

ـتـه انـد کـه  . است  استاندار و مسوولین ذیربط به کارگران گـف
شما ارتباط کاریتان با کارخانه قطـع نشـده اسـت و امـیـدوار  
باشید که اگر روزی کارخانه بازگشایی شد شما در الـویـت  

ـیـد  ـبـال کـارگـران بـه  . برای بازگشت به کار ھسـت ھـرچـنـد ق
مسوولین و وزارت کار گفته بودند که باھمکاری کـارگـران  
ـز بـخـصـوص   و با تغییر خط تولید به تولید آلیاژ ھای منگـن
ـیـن کـرد و   فرومنگنزمی توان ھم سوددھی کارخانه را تضم

امـا  . ھم با این تغییر تعداد کارگران کارخانه را دو بـرابـر کـرد 
بخش خصووصی دالل از نابودی کارخانه ھا و خانواده ھـای  

 .کارگری سود بیشتری را بدست خواھد آورد 
 

کارگران پروفیل ساوه با موفقیت به اعتصاب 
پایان دادند، کارگران نورد لوله صفا 

 ھمچنان در اعتصابند
ـال چـھـار روز اعـتـصـاب  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  ـب بـدن

کارگران پروفیل ساوه و تالشھای کارفرما و دادستانی سـاوه  
برای درھم شکستن این اعـتـصـاب، دیـروز بـر اسـاس جـدول  

، دستمزد  ایـن  *توافقی خرداد ماه میان کارگران و کارفرما 
ـز شـد و پـس از وعـده مسـاعـد   کارگران به حسابشـان واری

 نفر از کـارگـران  ٤ مدیریت کارخانه مبنی بر بازگشت بکار  
بنا بر گـزارشـھـای  . اخراجی، آنان به اعتصاب خود پایان دادند 

رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران، عـالوه بـر چـھـار  
ـفـر   کارگری که طی اعتصاب از کار اخراج شـده بـود دو ن
ـازداشـت   دیگر از کارگران نیز دیروز توسط نیروھای امنیتی ب

ـا بـرایـن گـزارش  .  شده بودند که پس از ساعاتی آزاد شدند  بن
ـا   ـان ایـن شـش کـارگـر ب ـیـل سـاوه از مـی کارفرمای پـروف

به ھمیـن  .  بازگشت بکار چھار نفر از آنان موافقت کرده است 
ـان اعـتـصـاب اعـالم   ـای دلیل کارگران پروفیل ساوه علیرغـم پ
ـفـر از   ـازگشـت بـکـار دو ن ـارزه خـود بـرای ب کـرده انـد مـب

ـال  .  ھمکارنشان  را به اشکال دیگری ادامه خواھنـد داد  ـب بـدن
 شھـریـور  ٢٢ شروع اعتصاب کارگران پروفیل ساوه که از روز  

ـنـی بـر پـرداخـت یـکـمـاه   ماه در پی خلف وعده کارفرما مب
دستمزد معوقه آنان صورت گـرفـت عـالوه بـر اخـراج چـھـار  
ـا ھـدف   کارگر و بازداشت موقت دو نفر از آنھا، کـارفـرمـا ب
ـامـه   اعمال فشار بیشتر بر کارگران برای شکستن اعتصاب، ن
ای را به مسئول امور اداری ارسـال کـرد و طـی آن اعـالم  
نمود ھر کس که میتواند با شرایط موجود کـارخـانـه بسـازد  

میتواند بماند و ھر کس که نمیتواند نسبت به استعفای خـود  
اما کارگران اعتصابی پروفیل ساوه تن به ایـن  ** اقدام کند 

ـان اعـتـصـاب خـود اعـالم   ـای خواست کارفرما ندادند و در پ
کردند که چنانچه کارفرما به خـلـف وعـده ھـای خـود در  
ـنـد   طی ماھھای آینده نیز ادامه دھد دست به اعتصاب خـواھ

بنا بر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایـران  .  زد 
ـز کـه از روز   ـی ـا ن   ٢٣ رسیده است کارگران نورد لـولـه صـف

شھریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان اعتصـاب  
ـبـرنـد  ـی ـال ایـن  .  کرده اند ھمچنان در اعـتـصـاب بسـر م ـب بـدن

ـیـل   اعتصاب، کارفرمای این کارخانه که کـارفـرمـای پـروف
ساوه نیز می باشد به کارگران اعتصابی اعالم کرد روز پنـج  
شنبه ھفتـه جـاری مـزدشـان را پـرداخـت خـواھـد کـرد امـا  
ـیـل تـکـرار خـلـف وعـده ھـای   کارگران این کارخانـه بـه دل
کارفرما اعالم کردند تا زمان واریز دستمـزدشـان بـه حسـاب،  
ـیـل بـطـور   ـیـن دل به اعتصاب ادامه خواھنـد داد و  بـه ھـم

ـبـرنـد  ـی جـدول  . * متحدانه ای ھمچنان در اعـتـصـاب بسـر م
توافق کارگران اعتصابی پروفیل ساوه با کارفرما در خـرداد  

ـامـه  ** ماه گذشته برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران   ن
ـیـل شـرایـط   ـنـی بـر تـحـم کارفرما به مسئولین کارخانه مـب
ـان   موجود کارخانه به کارگران، ھمزمان با آغاز اعـتـصـاب آن

  شھریور ماه جاری ٢٢ در روز  
 

ویژه دو کارگر محکوم شده 
 پتروشیمی رازی

 
صدور حکم ضد انسانی شالق و اعاده 

دوران بربریت بر علیه کارگران را قویا 
 ! محکوم میکنیم

ـنـی  ١٠٣ شعبه   ـی ـنـدر امـام خـم ـفـر از  ٤  دادگاه عمومی ب  ن
نماینده ھای کارگران پتروشیمی رازی را به شش ماه حـبـس  

ـیـسـت کـه  .  و پنجاه ضربه شالق محکوم کرد  این اولین بار ن
ـیـه کـارگـران   چنین حکمی از سوی محاکم قضائی بـر عـل

ـاد و شـش،  .  معترض صـادر مـیـشـود  ـفـر از  ٩ سـال ھشـت  ن
کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگـران ایـران را بـه ھـمـراه دو  
ـانـه   ـازی ـات ت کارگر دیگر در شھر سننـدج  بـه خـوردن ضـرب
محکوم کردند که در ادامه با اعتراضات گسـتـرده ای کـه  
توسط اتحادیه و سازمانھای کارگری جھانی انجام شـد ایـن  

ـیـن  . احکام به استثنای یک مورد لغو گردید  اما صدور چـن
ـاسـت   احکامی در شرایط حاضر بطور ویژه ای ریشـه در سـی
ـفـی   مدون شده ی دولت روحانی در برخورد به اعتراضات صن

ـنـگـونـه  .  و محلی  کارگران قرار دارد  ـیـسـت کـه ای روزی ن
اعتراضات کارگری با برخورد قھر آمیز  نیروھای امنیتی و  

ـال  .  انتظامی و قوه قضائیه مواجه نشود  ـب ھمین امـروز و بـدن
اخراج چھار کارگر معترض کارخانه پروفیل ساوه کـه بـرای  
دفاع از حقوق شان در مقابـل کـارخـانـه حـاضـر شـده بـودنـد  
مامورین اطالعاتی به دستور دادستانی در مـحـل حـاضـر و  
ـان   مانع ورود آنان به محل کار خود شدند و در ادامـه دادسـت
ساوه ھمچون نگھبان چماق بدستی به این کارگران با تـوپ  
ـیـد کـه زنـدان   و تشر اعالم کرد که بروید خدا را شـکـر کـن

اینان قرن حاضر را با نظام بـرده داری ھـزاران  .  نمی اندازمتان 
ـتـه انـد  ـاه گـرف ـب ـان بـه  .  سال پیش اشـت ـتـی یـک دادسـت وق

ـافـت مـاھـھـا   کارگرانی که در نتیجه گرسنگی و عـدم دری
حاصل زحمت شان مجبور به اعتراض و دادخواھـی شـده انـد  
اینگونه برخورد میکند، معلوم است که در چنین سیسـتـمـی  
ـنـد و شـالق   ھمچون دوران بربریت کارگر را زمین می خوابان

ـاد  .  نیز میزنند  باید در برابر این بربریت سازماندھی شـده ایسـت
و حکم شالق و تازیانه بر پشت کارگران را به یک اعتـراض  

اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  .  گسترده و سراسری تبدیل کرد 
با فراخوان به کارگران پتروشیمی رازی و عموم کارگـران در  
سراسر کشور برای اعتراضی قدرتمند در برابر احـکـام شـالق  
ـتـروشـیـمـی رازی،   و زندان بر علیه نماینده ھای کارگران  پ
ـیـه ایـن   صدور حکم شنیع و ضـد انسـانـی شـالق را بـر عـل
ـیـجـه عـدم   ـت کارگران قویا محکوم میکند و با ھشد ار بـه ن
ـای ایـن   ـق لغو فوری این احکام اعالم مـیـدارد نسـبـت بـه اب
احکام ساکت نخواھد نشست و از ھـیـچ تـالش اعـتـراضـی  

ـاد اتـحـاد و  .  برای لغو آن فـرو گـذار نـخـواھـد کـرد  زنـده ب
اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  !  ھمبستگی سراسری کارگران ایـران 

 ١٣٩٣  شھریور ماه  ٢٤  –ایران  
 

ما کارگران ھر رای و : حسن محمدی
حکمی که اسم کارگر و شالق زدن با ھم 
 ! در آن نوشته شده باشد معتبر نمی دانیم

 نفر از نمایندگان کارگران پتروشیـمـی رازی را  ٤ دستگیری  
که بدلیل شکایت کارفرما انجام شـده اسـت مـحـکـوم مـی  

ـاتـمـان اجـازه  .  کنیم   ـب ما کارگران برای خواسته ھا و مـطـال
ـنـد   نمی دھیم که به شکل دوران برده داری به ما تعرض کـن

مـا بـه چـه  .  و احکام دوران برده داری را برایمان صادر کنند 
ـا ایـن  .  جرمی باید این چنین تحقیر و شکنجه شـویـم   ـا ب ای

دستمزد زیر خط فقر میشود یک زندگی شرافتمندانه داشـت  
زمانیکه فرزندانمان برای تھیه نیازھا و خواسته ھاشان از مـا  
ـیـد  . در خواست می کنند میشود به انان گفت که صبر کـن

ـیـد و شـاد   گرسنگی بکشید درس نخوانید تفریح وبازی نکـن
ـیـد   ـا شـمـا بـه  .  نباشید و ھیچ خواسته ای را طلب نـکـن ای

فرزندانتان این جواب را خواھیـد داد؟ شـمـا چـه جـوابـی بـه  
زنانی که تن فروشی می کنند تا شکم خود و فـرزنـدانشـان  
ـیـد و   ـان را ھـم شـالق مـی زن را سیر کنند می دھید ؟ ان

ایا با وجـود ثـروت  .. این است جواب شما  .زندانی می کنید  
ـیـم   ھائیکه ھر روزه جلو چشمان ما قرار دارد و ما نـمـی تـوان
ـیـکـه ایـن ثـروتـھـا بـدسـت مـا   از ان استفاده کنیم در صـورت

کـارگـران  .  کارگران ایجاد شده میشود سکوت کرد ھر گـز  
و زحمتکشان سراسر از نیازھا و مطالباتند که باید بـر طـرف  

ـا احـکـام شـالق و زنـدانـی کـردن  .  شود   شما نمی توانیـد ب
ـات و خـواسـتـه ھـاشـان مـنـصـرف   ـب کارگران انان را از مطال

در دنیایی کـه  . اینھا نیاز ھای ھمیشگی انان است  . کنید  
ـیـشـود انسـانـھـا را گـرسـنـه   به وفور ثروت موجود اسـت نـم
نگھداشت و در مقابل این ھـمـه بـی حـقـوقـی بـه سـکـوت  
واداشت این زندگی شکنجه وار ھر روز بر پیکر ما کارگـران  

بـی    -تـورم    -و زحمتکشان فرود می اید گـرانـی ھـر روزه  
اینھـا شـکـنـجـه    -بیکاری و اخراج    -گرسنگی    -مسکنی  

ھائی است که ھر روزه بر پیکر ما کـارگـران نـواخـتـه مـی  
ـیـم داد کـه مـا کـارگـران را شـالق  .  شود   ما اجازه نـخـواھ
ـابـل شـمـا  . بزنید   ـق ـبـسـتـگـی در م کارگران با اتـحـاد و ھـم

ـاد و اعـتـراض  .  مفتخوران سرمایه خواھند ایستاد   ما با فـری
واعتصاب فریاد زندگی سر خواھیم داد و بـه سـرمـایـه داران  
ـیـم و خـواھـان یـک زنـدگـی   خواھیم گفـت کـه مـا انسـان

ما ھرگز در مقابل اینھمه بی حقوقی سـکـوت  . شرافتمندانه  
انگار ما کارگران چشـم و گـوشـمـان بسـتـه  .  نخواھیم کرد  

است و نمیدانیم که بشر امروز چطور زندگی می کند شـمـا  
فکر نکنید که ما کارگران از این دنیا بی خبریم کـه شـمـا  

کارفرمایان و سـرمـایـه داران ھـر  .  ارباب و ما صغیر ھستیم  
ـنـد و   روز در اینجا و انجا کارخانه ھا را تـعـطـیـل مـی کـن
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ـزنـد  چـرا   ھزاران کارگر را اخراج و بیکار به خیابانـھـا مـیـری
ـنـد کـه   کارخانه داران و سرمایه داران به خود اجازه مـی دھ
ـلـی   ھر وقت خواستند کار را بخوابانند و کارخانه را به تـعـطـی
بکشانند ولی ما کارگران وقتی طلب دستمزدھای معوقـه و  
ـات دیـگـرمـان را مـی   ـب امنیت محیط کار و شغل و مـطـال
کنیم فریاد ھایشان در می اید و ما را به دادگاه ھـای خـود  
ـنـد   . می کشانند و حکم زندان وشالق برایمان صادر می کن

ایا انان که ما را ھر روزه به گرسنگی و بی مسکنی و بـی  
مـی  ..... حقوقی و دستمزدھای زیر خط فقر و بیـکـاری و  

اندازند و اجازه تشکلھای خودمان را نمی دھند اینان محکـوم  
به شالق ھستند یا ما کارگران که تمام زنـدگـیـمـان را کـار  
کردیم و ھیچ چیزی نداریم و سر مایه داران ھر چه دارند از  

ـا اتـحـاد و  .  دسترنج و کار ما کارگران است   ما کارگـران ب
ھمبستگی نشان خواھیم داد که ھر گز تن بـه ایـن زنـدگـی  
ـیـل کـرده ایـد   نکبت باری که شما سرمایه داران بر ما تـحـم

ـنـسـت کـه مـن  . نخواھیم داد   این احکام زندان وشالق مثل ای
کارگر به سرمایه داران بگویم از من ھر چقدر می خـواھـی  
کار بکش و ھیچ وقت من اعتراض نکنم و اگر اعـتـراضـی  

مـا کـارگـران ایـن  . کردم مرا به زندان وشالق محکـوم کـن  
ـیـم و   احکام غیر انسانی زندان وشالق را مـحـکـوم مـی کـن
ـبـرانشـان   دستگیری، اخراج ، زندان وشالق زدن کارگران و رھ

ـبـسـتـگـی  .  را شدیدا محکوم میکنیم  ـاد اتـحـاد و ھـم زنده ب
سراسری کارگران ایران برگرفته ازسایت اتحادیه آزادکـارگـران  

 ایران 
 

بیانیه اتحاد بین المللی در رابطه با حکم 
 شالق و زندان علیه کارگران پتروشیمی

 دادگـاه  ١٠٣ شعبه  : خبر کوتاه، اما شنیع و نفرت انگیز است 
ـنـی،   ـی ـنـدگـان کـارگـران  ٤ عمومی  بندر خـم ـای ـفـر از نـم  ن

پتروشیمی رازی را به شش ماه زندان و پنـجـاه ضـربـه شـالق  
اخـالل در نـظـم  " اتـھـام ایـن کـارگـران  .  محکوم کـرده اسـت 

واقعی آنان مبارزه بـرای  "  جرم "عنوان شده است، اما  " عمومی 
ـیـمـانـی و بـطـور   خواست ھای صنفی و رفاھی کـارگـران پ
ـثـمـار   ـیـمـانـی در اسـت کلی کوتاه کردن دست شرکت ھای پ

ـتـروشـیـمـی رازی اسـت  در  .  مضاعف کارگران در شرکـت پ
ـبـر   ـنـی رھ ـی آغاز به قدرت رسیدن این رژیم ضد انسانـی، خـم
جمھوری اسالمی برای فریب کارگران در سخنرانی خود بـه  

ھـر روز، روز کـارگـر  " مناسبت روز کارگر اعالم کرد کـه  
، و در ادامه پرت و پالھا و چرندیات خـود گـفـت کـه  " است 

سـرکـوب کـارگـران واقـعـی و  ".  خدا ھم کارگر بوده  اسـت " 
  ٣٥ مبارزات کارگری توسط این رژیم اما در تمام این مدت  

از مـجـمـوع  .  ساله بدون وقفه و با شدت ادامـه داشـتـه اسـت 
ـیـش از   ـتـروشـیـمـی رازی، ب حدود سه ھزار کارگر شرکـت پ

ـنـد ١٨٠٠  ـیـمـانـی از  .   نفر کارگر پیـمـانـی ھسـت کـارگـران پ
ـیـت شـغـلـی  : بسیاری از حقوق اولیه کارگری محروم اند  امن

ـتـر از کـارگـران دائـمـی   ندارند، دستمزد شان چندین برابر کم
ـایـی   است، از سرویس رفت و برگشت برخوردار نیستند و مـزای

در سـال  .  چون لحاظ شدن سختی کار شامل آنھا نمی شـود 
ـلـف    ھای گذشته کارگران پیمانـی در شـرکـت ھـای مـخـت
پتروشیمی، از تبریز تا ماھشھر، چندین بار بطور دستجـمـعـی  
ـیـمـانـی و عـقـد قـرار داد   برای برچیده شدن شرکت ھـای پ
مستقیم و دستجمعی  با کارفرمای اصلی، یـعـنـی شـرکـت  
ملی صنایع پتروشیمی ایران، دست به  اعـتـراض، تـجـمـع و  

ماجرای اتھام و محکومیت چھـار کـارگـر  .  اعتصاب زده اند 
ـیـونـد   پتروشیمی رازی به حبس و شالق نیز با این مبارزات پ

ـاز مـی گـردد ٩٢   دی ماه  سال  ١٨ دارد و به    در آن  .    ب
روز، حدود ھزار کارگر پیمانی این شـرکـت در اعـتـراض بـه   
فعالیت وعملکرد شرکت ھای  پیمانی و وجود  تبعیض بیـن  
کارگران رسمی و پیمانی در برابـر سـاخـتـمـان مـرکـزی ایـن  

ـز در  .  شرکت تجمع کردند  ـی این تجمع در  چند روز دیـگـر ن
ـافـت  ـان ایـن  .  طول ماه ھای دی و بـھـمـن ادامـه ی در جـری

ـنـدگـان   ـای ـا نـم ـنـد ب ـیـم ب اعتراضات، کارفـرمـا در تـوافـق ن
 بھمن بخشی از خـواسـت  ١٨ کارگران، متعھد شد که تا روز  

ـیـن  .   ھای کارگران را برآورده کند  ـی ـلـت تـع اما در پایان مـھ
شده و نقض تعھد از سوی کارفرما، بار دیگر ھـزار کـارگـر  

اکـنـون  .   پیمانی در ھمان روز دست به تجمع و اعتراض زدند 
به دنبال شکایت کارفرما از این تجمع  اسـت کـه  دادگـاه  
ـان را بـه   ھشت نفر از کارگران را محاکمه و چھار نفـر از آن

ھـدف رژ یـم اسـالمـی از  .  زندان و شالق محکوم کرده است 
ـیـه چـھـار کـارگـر شـرکـت   ـیـع عـل صدور چنین احکام شـن
پتروشیمی، زھر چشم گیری از طبقه کارگر ایـران و ایـجـاد  

رژ یـم اسـالمـی در  .  فضای ترس در جامعه بطور کلی است 
ـاسـت ھـای   ـا اتـخـاذ سـی حفاظت از نظام سرمایـه داری و ب
اقتصادی نئولیبرال، استثمار و فالکت غیر قابل تـحـمـلـی را  

طـبـق آمـارھـای  .  بر اکثریت طبقه  کارگر اعمال کرده اسـت 
 درصد از کارگران با قـرارداد مـوقـت و  ٩٠ اعالم شده، حدود  

یا سفید امضا کار می کنند و بنابراین فاقد امنیت شـغـلـی  
 ھـزار تـومـان  ٦٠٠ حداقل دستمزد برای سال جـاری  .  ھستند 

تعیین شده در صورتی که بنا به آمار ھای خود رژیم، ھزینه  
در  .  متوسط خانواده شھری بیش از چھار برابر این رقـم اسـت 

کنار آن، عدم پرداخت دستمزد ھا سالـھـاسـت کـه بـه امـری  
رایج درآمده است؛ بسیاری از کارگران ماه ھا و گاه بیـش از  
ـافـت نـکـرده   یک سال است که  دستمزد ھای خـود را دری

ـقـه  .  اند  عالوه بر این موارد، نرخ  بیکاری ابـعـادی بـی سـاب
ـیـکـاران بـه    یافته بطوری که  طبق گفته وزیر کار، تعـداد ب

ـا ایـن ھـمـه،  .  بیش از شش ونیم  میلیون نفـر رسـیـده اسـت  ب
کلیت جمھوری اسـالمـی و دولـت حسـن روحـانـی مصـمـم  
ـلـه   ـبـرال از جـم ـی ـئـول ـتـصـادی ن ھستند که سیاست ھـای اق
ـیـروی   ـیـشـتـر  ن خصوصی سازی ھا،  ارزان سازی باز ھم ب
کار و بی حقوقی کارگران را با شدت و ابعاد گسترده تـری  

این ھجومھای وحشیانـه بـه شـرایـط کـار و  .   اجرایی کنند 
اعـتـراض ھـا  . زندگی طبقه کارگر اما بی پاسخ نمانده است 

و مبارزات کارگری در اقصی نقاط  کشـور ھـر روزه و در  
پاسخ رژیم به ایـن  اعـتـراض ھـا،  .  ابعاد فزاینده ادامه دارد 

حکم حبس و شالق برای  .  تشدید سرکوب و زندان بوده  است 
چھار نماینده کارگران پترویشیمی بر مبنای چنین سیاسـتـی  

رژیـم  قصـد دارد کـه  چـمـاق  .  است که صادر شده اسـت 
سرکوب را چنان مخوف کند کـه دیـگـر ھـیـچ کـارگـری  
جرئت نکند از حق و حقوق کارگری سخن بگوید و بـی سـر  

اینان  .  وصدا به بردگی مزدی و مرگ تدریجی  تن در دھد 
ـان کـه   می خواھند که کارگران را به شالق  ببندند ھـمـچـن

ـنـد  امـا  .  قرنھا پیش برده داران، بردگان را به شـالق مـی بسـت
ـیـش  .  این اقدام رژیم، بازی با آتش است  طبقه کارگر ایران، ب

از صد سال تاریخ سرشار از مبارزه  را در پشت سر دارد و از  
ـابـل ایـن بـربـریـت   ـق این قدرت برخوردار است که بتواند در م
ـانـگ بـر آورد کـه بـس اسـت  .  اسالمی سرمایه بایستد و ب

ـیـن   رژیم اسالمی نیز خود از این  واقعیت اگاه است و به ھـم
ـیـق   دلیل نیز  طبق اخبار موجود حکم صادره را تا دو سال تعل

ـنـد . کرده است  ـازمـای ـی ـار  .   می خواھند آب را ب ـیـن ب ایـن اول
ـیـه   نیست که حکومت جمھوری اسالمی، حـکـم شـالق عـل

تا کنون در چند مـورد کـارگـران  .  کارگران صادر می کند 
ـز ایـن احـکـام   ـی حکم شالق دریافت کرده اند و در مواردی ن

از جمله اجرای حـکـم شـالق، در  .  ضدانسانی اجرایی شده اند 
، علیه دو فعال کارگـری زن، شـیـوا  ٢٠٠٩  فوریه  ١٨ تاریخ  

خیرآبادی و سوسن رازانی، به جرم شرکت در مراسـم اول مـاه  
ــال  .   مــه  ــب ــعــدد دیــگــری ایــن احــکــام بــدن در مــوارد مــت

افشاگریھای داخلی و جـھـانـی و اعـتـراضـھـای تشـکـالت  
کارگری و مترقی جھانی و نھادھای مدافـع حـقـوق انسـان  

اتحاد بین المللی در حـمـایـت از کـارگـران در  .  لغو شده اند 
ایران ضمن ابراز انزجار نسبت به صدور حـکـم شـالق و زنـدان  
علیه چھار کارگر پتروشیمی رازی، از ھـمـه تشـکـل ھـای  
ـز از کـارگـران ایـران مـی   ـی کارگری و مترقی در جھان و ن
ـان   ـای خواھد علیه تداوم سرکوب فعالین کـارگـری و بـرای پ
ـیـع و ضـد انسـانـی ای از انـجـام   دادن به چنین احکام شـن

ـلـی در  .  اقدامات مقتضی کوتاھی نکننـد  ـل ـیـن الـم اتـحـاد ب
 ٢٠١٤  سپتامبر  ١٩ حمایت از کارگران در ایران  

 
در  «اوباش و اراذل زورگیر»و  «کارگران»

 !دو کف  ترازوی عدالت حاکمان
ـافـق  ٩ ھنوز چند ھفته از آزادی    کارگر معدن سنگ آھن ب

 کـارگـر  ٤ به قید وثیقه ھای سنـگـیـن سـپـری نشـده، کـه  
، از سـوی دادگـاه  ) منطقه آزاد مـاھشـھـر ( پتروشیمی رازی  

 ضـربـه  ٥٠ بندر امام به شش ماه حبس و  )  جزایی ( عمومی  
ـنـدھـای  .  شالق محکوم شـدنـد  ـب ـازداشـت ھـا و بـگـیـر و ب ب

ـارزه و اعـتـراضـات کـارگـران از سـال   کارگری در طول مـب
ھمدستی و ھـمـکـاری  . گذشته شتاب فزاینده ای یافته است 

ـان     ـا سـیـسـتـم قضـائـی و   «شـاکـی »ھمه جانب  کارفرمای ب
نھادھای امنیتی حاکم به ضد کارگرانی که شدت استثـمـار  
ـاه بـی   ـن ـاپـذیـر سـرمـایـه داران، در پ وحشیانه و ولع سیری ن
ـیـچـیـده،   حقوقی مطلق حاکم، نسخ  مرگ تدریجی شان را پ
به روشنی سیاست سرکوب دائمی کـارگـران را بـرمـال مـی  

 کـارگـر  ٣ اعتراضات کارگران پلی اکریل و بازداشت  .  سازد 
 کـارگـر مـعـدن چـادرمـلـو،  ٢٨ این واحد تولیدی، بازداشت  

 کارگر اعتصابی معدن بافـق و ورود یـگـان  ٩ زندانی کردن  
 کـارگـر  ٤  کارگر و مـحـکـومـیـت  ٨ ویژه به شھر، بازداشت  

بیانگر اعتراض کـارگـران بـه شـرایـط  ...  پتروشیمی رازی و  
 .وخیمی است که بر آنان تحمیل گردیده است 

ـنـی بـر ایـن   دادگاه با توجه به ادعای کارفرمای شاکی مب
ـا  ٤ که   ـیـن و  »،  «اخـالل در نـظـم » کارگر بازداشتی ب تـوھ
ـان  «تھدید  ، زمینه ساز اخالل در تولید مجتـمـع و ضـرر و زی

مادی و معنوی و توھین و تھدید مسئوالن مجتمع بوده ودر  
کارگران پتروشیمی رازی را تـحـریـک و  ٩٢  بھمن  ٢٨ تاریخ  

ھای غیر موجه و خارج از    ترغیب کردند و با طرح درخواست 
ـیـمـانـکـاری و   موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پ

حـال  .  اند، رأی خود را صادر نموده اسـت   تعطیلی کارگاه شده 
آنکه بسیاری از حقوقدانان و وکالی فعال ضمن اعتراض بـه  

  ٦١٨ رأی صادره، صدور حکم زندان و شالق بـراسـاس مـاده  
ـار در حـوز  اخـتـالفـات   ـب قانون مجازات اسالمی را فاقد اعت

دادگاه ماده ای را مالک حکـم قـرار  .  روابط کار می دانند 
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ـاش   ـا اوب داده که ھدف از تصویب و اجرایی کردن آن مقابله ب
ـنـد  . و زورگیرانی بوده که در مأل عام اعمال قدرت مـی کـن

صدور این حکم براساس قانون، غیر مرتبط و از سوی مرجـع  
قضائی غیر تخصصی، نشان می دھـد کـه دادگـاه مـزبـور  

حـتـی  .  صالحیت رسیدگی به اختالفات روابط کار را نـدارد 
ـاطـق   اگر پتروشیمی رازی به دلیل واقع شدن در مـحـدود  مـن
ـاز   ـاشـد ب آزاد و ویژ  اقتصادی تابع مقررات خاص آن مناطق ب
ھم دلیلی برای آنکه این پرونـده در دادگـاه عـمـومـی و بـه  
ـانـی بـررسـی شـود   ـاب ـی ـاش خ استناد قوانین ویژه مقابله با اوب

ـات  .  وجود ندارد  ـب ـبـوه مـطـال وقتی متولیان حاکم بـه رغـم ان
پایمال شده و اعتراضات گسترده جامع  کارگری، نسـبـت بـه  
شرایط اسفبار زندگی و معیشت اکثریت میلیونـی کـارگـران  
ـاسـتـی   و خانوارھایشان پشیزی اھمیت قائل نباشند، اعمال سی
بیشرمانـه تـر از سـرکـوب و یـک کـاسـه کـردن کـارگـر  

ـا   ـاش و  »زحمتکش معترض به شرایط غیرانسانی خود، ب اوب
حاکمیت ضد کـارگـری کـه  .  ، عجیب نیست «اراذل زورگیر 

زمانی به بھانه شرایط جنگی اعتصاب را که حق طبیعی و  
می نامید و فتوا بـر   «محاربه با خدا »بدیھی کارگران است  

خاتـون  »حالل بودن ریختن خون کارگران می داد، و کارگران  
ـان را   «آباد  را در خون خـود غـرقـه مـی سـاخـت، اکـنـون آن

ـنـد و شـالق مـحـکـوم   «اوباش و اراذل زورگیر »ھمچون   به ب
ـاش و اراذل زورگـیـر در  .  می سازد  به راستی آیا جایگاه اوب

نھادھا و ارگان ھای رسمی رژیمی نیست که با انواع سـالح  
کارگر زحمتکش شھری را به جـرم  "  علی چراغی " سرد پیکر 

ـفـره را بـی  ٣ امرار معاش، وحشیانه لت و پار نموده خانواد     ن
کارگران پتروشیمی رازی از سال گـذشـتـه  !  سرپرست کردند؟ 

ـایـی کـارفـرمـا و سـایـر  )   دی ماه ١٨ (  ـن به رغـم بـی اعـت
. مقامات، نسبت به وضعیت دشوار خویش، اعـتـراض کـردنـد 

ـیـمـانـی انـد  ١٨٥٠  پرسنل این شرکت  ٣٠٠٠ از    نفر کارگر پ
ـفـت و اضـافـه کـار ( که با ساعات کار طوالنـی   ، در  ) شـی

ـنـد  آنـھـا در  .  معرض انواع خطرات جانی و آلودگی ھـا ھسـت
 -شرایط آب و ھوایی سخت، بی بھره از امکانات بـھـداشـتـی 

ـا مـعـوقـات پـرداخـت  .  رفاھی به سر می برند  این کارگران ب
 ھزار تـومـانـی دسـت  ٩٠٠  تا  ٥٠٠ نشده و با مزدھای ناچیز  

ـالـغ  .  به گریبان مشکالت زندگی اند  ـب روشن است که این م
مزد کفاف یک سوم ھزین  ماھیان  آنان و خانواده شان را نـمـی  

ـتـروشـیـمـی رازی در تـجـمـعـات روزھـای  .   دھد  کارگران پ
 دی ماه گذشته عالوه بر خواست رفع تبعیـض  ٢٢  و  ١٩،١٨ 

حقوقی، لحاظ شدن مزایایی چون سختی کـار در حـقـوق و  
ـاھـاررا طـرح کـردنـد   ایـن  ( بیمه، سرویـس رفـت و آمـد و ن

ـتـروشـیـمـی ھـای مـنـطـقـه   مطالبات برای تمـام کـارگـران پ
ـان در  ).  عمومیت دارد    ٢٤ اما با بی اعتنایی کـارفـرمـا، آن

ـان درخـواسـت  "  روحانی " دی ماه با توجه به حضور   در خوزست
نمودند که وی با شرکت در جـمـع کـارگـران از مشـکـالت  

سپس در جلسـه ای  .  کارگران پیمانی پتروشیمی آگاھی یابد 
ـئـت مـدیـر    ـی ـنـدگـان کـارگـری، اعضـای ھ ـای با حضـور نـم
پتروشیمی رازی و مقام ھای دولتی و امنیتی، کارگران بـه  
ـاز ھـم عـمـلـی نشـد  . توافقات نیم بند رضایـت دادنـد کـه ب

 کارگر و محـکـومـیـت  ٨ تجمعات چند روز  اخیر به بازداشت  
ـیـشـیـن   شـرکـت  .   تن از آنان منجر گردید ٤  در اعتصابات پ

ـیـمـه شـب بـه   ھای پتروشیمی منطقه نیز نیروھای امنیتی ن
منازل نمایندگان کارگری مراجعه کرده و به تھدید و ارعـاب  

ـا  .  آنان می پرداختند  از سوی دیگر کارگران در محیط کار ب
. تھدید به اخراج از سوی مدیریت شرکت مواجه می گشتنـد 

ـتـرض   جایگزینی پیمانکاران جدید و اخراج وسیع کارگران مـع
به قراردادھای اسارت بار، شرایطی به مراتب بدتر از قبـل بـه  

نمونه ای دیـگـر از  "  امیرکبیر " شرکت پتروشیمی  .  وجود آورد 
ممانعت اکید از تشـکـل  .  سرکوب و عقب راندن کارگران بود 

ـایـع   ـلـه صـن یابی کارگران در تـمـامـی مـراکـز کـار از جـم
ـقـل و   پتروشیمی و کوتاه نمودن دست کارگر از نـھـاد مسـت
ـقـطـ    قدرتمند خویش که در تداوم مبارزات جاری و پیش رو ن
اتکا قرار گیرد، سرکوب و بی حقـوقـی کـارگـران را شـدت  

سرمایه داران حاکم و نھادھای حامـی شـان، در  .  می بخشد 
ـانـی و   بھره کشی وحشیانه، تحمیل شرایط ضد انسانی و قـرب

آمار باالی سوانـح کـار  ( مثله کردن کارگران در محیط کار  
،  ) و عدم ایمنی کارگران ایران از جمله در صنایع پتروشـیـمـی 

اما لحظه ای توقف کـار  .  نمی بینند  «ضرری »کوچکترین  
برای اینکه کارگر بتواند از شرایـط دشـوار کـار و زنـدگـی  

ـان مـادی و  »اش سخن بگوید،   اخالل در تولید و ضرر و زی
ـیـن و تـھـدیـد  بـرای  .  مـحـسـوب مـی شـود  «معنوی و توھ

ـاالتـر از ایـن   «جـرمـی »کارفرما و نھادھای حـامـی اش   ب
نیست که این صنعت سودآور حتی بـرای لـحـظـه ای دچـار  

ـا  «جرم »آنان به خاطر این  . وقفه گردد  ، کارگر معتـرض را ب
ـاتـی شـان   «اراذل و اوباش زورگیر » ـق در دو کفـ  عـدالـت طـب

ـنـھـا بـه  !  یکسان قرار می دھنـد  ـزرگـی نـه ت ـیـن ب ایـن تـوھ
 .کارگران معترض بلکه به ھم  کارگران است 

ـیـه   ھمگام و ھمصدا با کارگران معترض پتروشیمی رازی عـل
ـان   ـیـمـه  ( ھجوم وحشیانه سرمایه داران و کارفرمـای ـتـی، ن دول

ـانـونـی شـان، بـه  )  دولتی و خصوصی  و نھادھای حمایتگر ق
سطح معیشت و شرایط کار و زندگی تـمـامـی کـارگـران و  

ـزیـم  کـارگـران پـروژه ھـای  .   پایمال کردن حقوقشان به پا خی
. فعاالن کارگری ضد سرمـایـه داری گـیـالن .  پارس جنوبی 

جمعی از کارگران پتروشیمی ھـای  .  فعاالن کارگری جنوب 
بخشی از کـارگـران مـحـور  .  منطق  ویژه ماھشھر و بندر امام 
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سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
شالق و زندان علیه کارگران :تھران و حومه

 معترض و حق طلب محکوم است
ـان   زمانی که فقر و فساد و تبعیض در سـرزمـیـن مـا آنـچـن
ـا   ـادی ب ـا آن سـت ـارزه ب رشد و گسترش یافته که بـرای مـب

ـیـن    مسئولیت سران سه قوه تشکیل می  ـیـد اول شود باید فـھـم
ـاری اقشـار   ـبـت ب قربانیان چنین شرایط وحشتناک و مصـی
ـنـد  . ضعیف اجتماع، به ویژه کارگران عموما قـراردادی ھسـت

که با دریافت حداقل دستمزد، که آن ھـم چـنـد مـاه عـقـب  
ـنـد   افتاده روزگار ھر چه تلخ تری را از سـر مـی  ایـن  .  گـذران
گری مشـتـی    کارگران مصیبت زده که چوب فساد و غارت 

ـاه و خـطـایـی را    مدیر نابکار را می  ـاوان گـن ـایـد ت خـورنـد ب
البته این اوضـاع  .  بپردازند که خود ھیچ نقشی در آن نداشتند 

نابسامان در حـالـی کـارگـران را چـھـار مـیـخـه کـرده کـه  
ھـای    ھای باد آورده رانتی آقایان نور چشمی سر به رقـم   ثروت 

ـان کـارگـران و   ـاتـی ھـمـچـن ـق نجومی زده و دره شکاف طـب
حال چگونـه اسـت کـه  . بلعد   کشان را در خود فرو می   زحمت 

ـاعـادالنـه   ـنـاک و ن ـاه ایـن شـرایـط ھـول ـیـگـن اگر قربانیان ب
ـنـد   ـای اقتصادی دست به اعتراض بزنند و حق خود را طلب نـم

ـتـی  .  باید با شالق و زندان مجازات شوند  آیا این است آن عـدال
که نه تنھا برای مردمان این سرزمین بلکه برای مردم جھـان  

ـارزات کـارگـری ایـران و  ! اید   تدارک دیده  ؟ تجربه خونبار مـب
ـار   جھان نشان داده است که داغ و درفـش و زنـدان و کشـت

ـبـی کـارگـران را سـد    نمی  تواند جلوی دادخواھی و حـق طـل
صدور حکم ناعادالنه شالق و زنـدان بـرای کـارگـران  .  نماید 

حق طلب پتروشیمی ماھشھر ھم از این قاعده کلی و ابـدی  

ـانـه  ـیـن احـکـام ظـالـم ـایـد    جدا نیست و صادر کنندگان چن  ب
ـیـه   بدانند با این اقدام، پیشاپیش حکم محکومیت تاریخی عـل

سنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد  .  اند   خود را صادر کرده 
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حکم شالق :کانون مدافعان حقوق کارگر

گر وحشت از  برای فعاالن كارگری بیان
 ھای كارگری  فعالیت

ـنـی  )  جـزایـی (  دادگاه عمومی  ١٠٣ شعبه   ـی ـنـدر امـام خـم ب
چھار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حـبـس و  

ایـن حـکـم در پـی  .  پنجاه ضربه شالق محکوم کـرده اسـت 
شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگـران  

ـیـن و تـھـدیـد »و   «اخالل در نظم »به اتھام   صـادر شـده   «توھ
بنا بـه ادعـای شـاکـی  ” است در  رای دادگاه درج شده که  

ـاریـخ  ٤ این    کـارگـران  ٩٢  بـھـمـن  ٢٨  فعال کارگری در ت
پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب به اعتصاب کردند  و  

ھای غیر موجه و خارج از مـوضـوع روابـط    با طرح درخواست 
کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلـی کـارگـاه  

؟؟ بخش عمده ی سھام مجتمع پتـروشـیـمـی رازی  !! “ . اند   شده 
، در جریان خصوصی سازی به کنـسـرسـیـومـی  ٨٧ در اسفند  

ـتـه ی آقـای  . (  از کشور ترکیه  واگذار شده اسـت  بـه گـف
پتروشیمی رازی حدود سه ھزار کـارگـر و کـارمـنـد  )  زنگنه 

ـیـمـانـی  ٨٥٠ دارد که یک ھزار و   ـان، کـارگـر پ ـفـر از آن  ن
ـیـن خـود و  .  ھستند  کارگران معترض خواھان رفع تبعیـض ب

ـیـمـه،  .  کارگران رسمی  شده بودند  سختی کـار، حـقـوق و ب
ـان بـود  . سرویس رفت و برگشت و ناھار از دیگر مطالبـات آن

ـات را خـارج از  ١٠٣ شعبه ی   ـب  دادگاه عمومی ایـن مـطـال
ـلـه   موضوع روابط کاری تشخیص داده و مطابق با قانون مقاب
! با اوباش و اراذل، رای به حبس و شالق کارگـران داده اسـت 

ـامـی اسـت بـه    ـی این حکم کارگران ماھشھر از یک سو  پ
ـا ھـر گـونـه   كارگران و فعاالن كارگـری كـه از ایـن پـس ب
اعتراض كارگری با مشت آھنین  برخورد خـواھـد شـد و از  

داران جھانی و داخـلـی کـه در داخـل    سوی دیگر به سرمایه 
ایران و مناطق آزاد  تجاری از حامیان قدرتمنـدی چـون قـوه  

گـذاری    ی قضاییه برخوردار ھستند تا با خیال راحت سـرمـایـه 
تـریـن    نظام قضائی ایران كه از فاسدترین و عقب مـانـده . کنند 
ـان    نظام  ـا ایـن حـکـم سـود و زی ھای قضائی جھان اسـت  ب

حقوقی و ستم بـر کـارگـران ایـران    سھامداران خارجی را بر بی 
كند كه با ارعاب و تھدید و صـدور    ارجح دانسته و گمان می 
تـوانـد كـارگـران را از اعـتـراض و    احكام شالق و زنـدان مـی 

ـاز دارد   ایـن نـظـام  .  مبارزه برای به دست آوردن حقوق خود ب
ی موارد با دزدان وغارتگران اموال عـمـومـی    قضائی در ھمه 

با رافت و مھربانی و ھر جا كه اعتـراضـات كـارگـری بـرای  
شان بوده است با شدیدتـریـن وجـه بـر خـورد    ترین حقوق   ابتدایی 

ـتـمـاعـی  .  کرده و می کند  دزدان و غارتگران اموال تامین اج
، سازمانی كه از  رنج و دستمزد كارگران به وجودآمده اسـت،  

حاصل دسترنج این کارگران جیب سرمایـه    گردند    آزاد می 
کند  اما كـارگـران و    تر می   داران خارجی و داخلی را انباشته 

شـان    زحمتكشان به اندك اعتراضی برای دریافت حقوق معوقه 
و یا به شرائط تاسف بار كار باید به زندان و شـالق مـحـكـوم  

كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن مـحـكـومـیـت ایـن  .  شوند  
ـار دیـگـر   ـتـكـشـان ب احكام غیر انسانی علیه كارگران و زحـم

حقوقـی ھـا و    كند كه تنھا راه جلوگیری از این بی   اعالم می 
ـان و   ـــكـــشــ ـت ــ ـــم ـارگـــران وزح ــ ـــوال ك ـارت ام ادامـــه غــ

ـان در تشـكـل    سازی   خصوصی  ھای گسترده متشكل شـدن آن
ھای مستقل كارگری، اتحاد و ھمبسـتـگـی كـارگـران اسـت  
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کارگران پتروشیمی رازی : ناصر زرافشان
 «برخورد با اوباش»به استناد قانون 

 ! اند محکوم شده
در پی محکومیت چھار نفر از کارگران پتروشیمی رازی بـه  

ــوق  ــق ــحــمــل حــبــس و شــالق، یــک ح ــت   ت ــف حــکــم  :  دان گ
ـار   ـب ـنـدات فـاقـد اعـت محکومیت این کارگران براساس مسـت
. است چرا که بر اساس قانون غیر مرتبط صـادر شـده اسـت 

ـقـی   «ناصر زرافشان » ـی در گفتگو با ایلنا، به صدور حکم تعل
 قانـون مـجـازات اسـالمـی  ٦١٨ زندان و شالق بر اساس ماده  
اقدامات اعتراضی سال گـذشـتـه  »اشاره کرد و با بیان اینکه  

ـانـگـر وجـود نـوعـی اخـتـالف   ـی کارگران پتروشیمـی رازی ب
در  :  تـوضـیـح داد  «صنفی میان کارگران و مـدیـریـت اسـت 

ـفـی   حالی که مرجع تخصصی رسیدگی به اخـتـالفـات صـن
ـنـی شـده اسـت،   ـی ـیـش ب کارگر و کارفرما در قانـون کـار پ

ـنـی بـه    مشاھده می  ـی کنیم که دادگاه عمومی بندر امام خم
عنوان مرجع قضایی غیر تخصصی که صالحیت رسـیـدگـی  
به اختالفات روابط کار را ندارد برای بررسـی ایـن پـرونـده از  
قانونی استفاده کرده است که ھدف از تصـوب و اجـرای آن  
مقابله با اوباش و زورگیرانی بوده کـه در مـالءعـام اعـمـال  

ــنــد   قــدرت مــی  ــادآوری  .  کــن ــا ی ــری ب ــت ایــن وکــیــل دادگس
ھایی که میان تجمعات صنفی کارگری و اختـالفـات    تفاوت 

: روابط کار با قدرت نمایی اوباش خیابانی وجود دارد گـفـت 
ـانـون کـار مصـوب   بطور مشخص قانونگذار در فصل نـھـم ق

ھـای     تشکیل جلسات سازش در درون کارگاه وھیـات ٦٩ سال  
تشخیص و حل اخـتـالف ادارات کـار را بـه عـنـوان مـراجـع  
رسیدگی کننده به اختالفات کارگر و کارفرما تعیین کـرده  

در این پرونده، به صرف کـارگـر بـودن ایـن  :  وی افزود .  است 
ـاطـی و در   ـتـه انـظـب ـی چھار کارگر پرونده باید از طریـق کـم

شـد امـا    نھایت مراجع تشخیص و حل اختالف رسیدگی مـی     
ـفـی کـارگـری    اگر این افراد در یکی از تشـکـل  ھـای صـن

مورد تایید قانون کار مانند شورای اسـالمـی کـار، انـجـمـن  
ـاشـنـد تـخـلـف   صنفی و یا نماینده کارگر عضویـت داشـتـه ب

ـانـون  ٢٢ ھا باید از طریق ھیات مـوضـوع مـاده    احتمالی آن   ق
. گـرفـت   تشکیل شورای اسالمی کار مورد بررسی قرار مـی 

ـیـل واقـع  :  زرافشان افزود  حتی اگر پتروشیـمـی رازی بـه دل
ـابـع مـقـررات   شدن در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ت
خاص آن مناطق باشد باز ھم دلیلی برای آنکه این پرونـده در  
ـاش   ـا اوب ـلـه ب ـاب ـق دادگاه عمومی و به استناد قوانین ویـژه م

ـنـھـا    به باور این حقوق .  خیابانی بررسی شود وجود ندارد  دان، ت
زمانی امکان بررسی این پرونده در دادگـاه عـمـومـی وجـود  
ــکــاب عــمــل   ــن دعــوا بــا ارت ــکــی از طــرفــی داشــت کــه ی

ـا اخـتـالف    ای ھمچون ضرب و جرح باعث می   مجرمانه  شد ت
ـیـن در  .  به وجود آمده از حالت صنفی خارج شود  وی ھمـچـن

ـنـداتـی کـه  »خصوص ادعای   فاقد اعتبار قانونی بودن مست
در مـتـن  :  ، گفـت «در این پرونده مورد استناد واقع شده است 

ـلـم      رای صادره آمده است که قاضی پرونده پس از بازبینی فی
ھای مدار بسته مجتمع پتروشیمی رازی حـکـم صـادر    دوربین 

کرده است و این درحالی است که بـه مـوجـب رای وحـدت  
 .رویه دیوان عالی کشور، فیلم ارزش اسنادی ندارد 

ـفـری   زرافشان بابیان اینکه در بـررسـی قضـایـی جـرائـم کـی
تواند بـه کـمـک    ابزاری است که بازپرس پرونده می  «فیلم »

ـیـق کـنـد، گـفـت  از نـظـر  :  آن از افراد مظنون و مطلـع تـحـق
وی در  .  حقوقی در جرائم کیفیری عدله جرم محصـور اسـت 

ھای کیفری بطـور    در بررسی پرونده :  توضیح این مطلب گفت 

ھا رای    تواند به استناد آن   مشخص مستنداتی که قاضی می 
صادر کند، شامل اقرار متـھـم، اظـھـارات شـھـود وآلـت جـرم  

 .شود   می 
ماه در   دی١٨/ بازخوانی روز اعتراض

 پتروشیمی رازی چه گذشت
ـارسـال شـروع شـد    دی ١٨ ماجرا از   آن روز، یـکـھـزار  .  مـاه پ

ـبـعـیـض   کارگر پیمانی پتروشیمـی رازی در اعـتـراض بـه ت
ـتـر   حقوقی میان خود و کارمندان رسمی مقابل ساختـمـان دف

تـکـرار ایـن تـجـمـع در  .  مرکزی این شرکت تـجـمـع کـردنـد 
ـات کـارگـران حـکـایـت    روزھای بعد از ریشه  ـب ای بودن مطـال

ـنـی مـی   شاید آن روز .  کرد   می  ـی کـرد    ھا کمتر کسی پیـش ب
اعتراضات کارگران پتروشیمی رازی به صدور حکم زنـدان و  

ـا    شالق برای نمایندگان  ـیـن شـد ت شان منجر شـود، امـا چـن
رویارویی قوه قضاییه با کارگران به مرحله جـدیـدی از خـود  

ـنـی  .  وارد شود  ـی ـنـدر امـام خـم پتروشیـمـی رازی واقـع در ب
ماھشھر حدود سه ھزار کارگر و کارمند دارد که یکـھـزار و  

ـتـرض  .   نفر از آنان، کارگر پیمانی ھستند ٨٥٠  کـارگـران مـع
ـیـت کـاری و حـتـی   ـف معتقد بودند در حالی که از نظر کـی
تحصیالت از کارمندان رسمی کمتر نیستند، تا چندین بـرابـر  

تبعیض شایعی که به اصـلـی  .  گیرند   کمتر از آنان حقوق می 
ـتـه  .  ھای پتروشیمی تبدیـل شـده اسـت   بدیھی در کارخانه  ـب ال

ـبـود   که رفع تبعیض حقوقی تنھا خواسته کارگران معترض ن
در حقوق و بیمـه،   «سختی کار »و لحاظ شدن مزایایی چون  

ـان بـود  . سرویس رفت و برگشت و ناھار از دیگر مطالبـات آن
ـتـه بـود   یکی از کارگران معترض در اولین روز تـجـمـع گـف

 درصد سـھـام  ٨٥ مشکالت آنان از زمانی آغاز شده است که  
یک شرکت از کشـور  ( پتروشیمی رازی به بخش خصوصی  

ـنـد سـال  ) ترکیه  ـنـی یـکـم اسـف حـقـوق  .  ٨٧ واگذار شد، یـع
 ھـزار تـومـان اسـت، امـا  ٩٠٠  تا  ٥٠٠ کارگران پیمانی بین  

ـالـغ   ـب حقوق ماھانه کارمندان رسمی تا چندیـن بـرابـر ایـن م
      ٢٢  و  ١٩  دی کـارگـران در روزھـای  ١٨ تجمع آرام  .  است 

ـتـه کـارگـران،   ھمان ماه ادامه داشـت، چـرا کـه طـبـق گـف
ـان تـوجـھـی نـمـی  ـات آن ـب یـکـی از  .  کـرد   کارفرما به مـطـال

ـتـه بـود کـارفـرمـای اصـلـی   کارگران در سومـیـن روز گـف
کارخانه که ساکن ترکیه است، واکنشی نسبت به اعـتـراض  

      او در عین حال خـبـر داده بـود عصـر .  کارگران نداشته است 
ای میان نمایندگان کارگران، اعضای ھیـات    ھمان روز، جلسه 

ـام  ـتـی و    مدیره پتروشیمی رازی و شـمـاری از مـق ھـای دول
ـاخـیـر  .  شود   امنیتی برگزار می  این جلسه که با یـک روز ت
ای در برنداشت و تجـمـع کـارگـران در روز    برگزار شد، نتیجه 

ـا سـفـر  ٢٤ تجمع کارگران در روز  .  بعد نیز ادامه یافت   دی ب
ـار حضـور  .  روحانی به استان خوزستان ھمزمان شد  آنان خواسـت

ـتـن او از   ـاف ـنـی و آگـاھـی ی ـی ـنـدر امـام خـم روحانی در ب
اگرچه تجمع چندیـن روزه  .  مشکالت کارگران پیمانی بودند 

با محتوای احـتـمـاال تـھـدیـد   -ای    کارگران با توزیع اعالمیه 
ـنـدگـان کـارگـران بـه    -آمیز   ـای در آن روز خاتمه یافـت و نـم

ـام  ـق ـات مـدیـره و م ھـای    توافق نیم بند جلسه روز قبل با ھـی
 .دولتی و امنیتی رضایت دادند 
اجرای مصوبه افزایش حـقـوق  :  مواد این توافق بدین شرح بود 

 مھر به تعویق افتاده بود، پـرداخـت مـعـوقـات  ١ که از تاریخ  
ـیـه  ٢٤ حقوقی کارگران در تاریخ   ـلـی کـل ـی  دی، بیمـه تـکـم

ـانـون   ـتـدای بـھـمـن، اجـرای ق کارگران به ھمراه خانواده از اب
ـیـمـانـی،   ـیـه کـارگـران پ مشاغل سخت و زیان آور بـرای کـل

ـیـش از  ٥٠ پرداخت ھزینه بازنشستگی   ـا ب  کارگر پیـمـانـی ب
 سال سابقه کار، توجه بیشتر بـه مشـکـالت حـقـوقـی و  ٢٠ 

ـا حضـور سـھـامـداران    رفاھی کارگران و برگزاری جلسه  ای ب

ـنـدگـان   ـای ـات مـدیـره و نـم خارجی و داخـلـی، اعضـای ھـی
ھـای مـدیـرعـامـل ایـن واحـد    پس از آنـکـه وعـده .  کارگران 

 بھمن ماه بود، عمـلـی نشـد،  ١٨ تولیدی در موعد مقرر که  
ـار دیـگـر در   ـتـروشـیـمـی رازی ب یک ھزار کارگر پیمانی پ

 .محوطه کارخانه تجمع کردند 
ـا بـه  :   در آن ھنگام گفته بـود     یکی از کارگران  کـارفـرمـا ت

امروز تنھا معوقات حقوقی کارگران را پرداخت کرده است و  
ـاریـخ    بـھـمـن  ١٨ سایر موارد توافق که قرار بود حداکثر در ت

گـویـد    البته کارفرما مـی .  عملی شوند، ھنوز اجرا نشده است 
قرارداد بیمه تکمیلی را منعقد کرده اسـت و اگـر کـارگـران  

ھای بیمارستان را به امور مالی شرکت تحویـل    فاکتور ھزینه 
ـنـوز    دھند، ھزینه  ھای درمان آنان پرداخت خـواھـد شـد امـا ھ

دور دوم  . ای به کارگـران ارائـه نشـده اسـت   کارت یا دفترچه 
ـتـروشـیـمـی رازی   ـیـمـانـی پ تجمعات اعتـراضـی کـارگـران پ

  ٨ سرانجام خوشی برای کارگران به ھمراه نداشت و با احضار  
کارگر این مجموعه به دادسرای عمومی و انقالب ماھشـھـر  
به دلیل شکایت کارفرما از آنان به اتـھـام اخـالل در نـظـم و  

احضارھایی که به صدور حـکـم  .  توھین و تھدید خاتمه یافت 
 تن از نمایندگان کارگران منـجـر شـده  ٤ حبس و شالق برای  

بـخـشـھـایـی از گـرارش  ( ١٣٩٣ بیست وپنجم شھریـورمـاه . است 
 ) ایلنا 
 

 کمیته دفاع از فعالین ١٩اطالعیه شماره 
سازمان زندانھا یا وزارت :کارگری مھاباد

 اطالعات
در گذشته ھر زمان یک متھم را به سازمان زندانھا تـحـویـل  
ـفـرادی   می دادند به آن معنا بود که دیگر متھم از سـلـول ان
وزارت اطالعات خالص و دیگر بازجویی او تمام شده و بـرای  
سپری کردن احکام صادره از سوی قوه قضائیه بـه سـازمـان  

ـانـون  .  زندانھا تحویل داده می شود  ـاد بـه ق ـن ـنـی بـه اسـت یع
ـان  ھـا نـمـی    قضایی دیگر مسئوالن اداره اطـالعـات شـھـرسـت
ـا نـوع نـگـھـداری و  ـان و ی دخـالـت  ...  توانند در مورد زندانی

اما برای کارگران زندانی وزارت اطـالعـات در مـورد  .  کنند 
آنان در زندان ھم امر و نھی می کنند و حتی بـه یـکـی از  

ـا  "  زندانیان بنام یوسف آب خرابات اعالم کردند  در صورتکیه ب
یوسـف  " .  ما ھمکاری نکیند از دکتر و درمان خبری نیست 

 ھمـراه دو  ١٥/١٠/٩١ آب خرابات کارگر زندانی که در تاریخ  
ھای محمد موالنایی و واحد سـیـده    نفر دیگر از کارگران بنام 

. در شھر مھاباد توسط اداره اطالعات آن شھر دستگیر شـدنـد 
ـازجـویـی در  ٥١ یوسف آب خرابات مدت    روز زیر شدیدترین ب
ـقـه  ٥١ بعد از  .  اداره اطالعات مھاباد بود  ـی   ٢٥  روز با قرار وث

ـبـه  ٦/١٢/٩١ تاریخ  . میلیون تومانی از زندان آزاد شدد   در شع
ـنـگـی   ـتـه ھـمـاھ ـی اول دادگاه انقالب به جرم عضویت در کـم
برای کمک به ایجاد تشکلھـای کـارگـری ھـمـراه مـحـمـد  

 سال حـبـس عـزیـری  ٢ موالنایی و واحد سیده محاکمه و به  
وکیل این کارگران به احکـام صـادره اعـتـراض  .  محکوم شد 

ـان   نمود و پرونـده جـھـت تـجـدیـد نـظـر بـه دادگسـتـری اسـت
ــی ارســال شــد  ــغــرب ــجــان ـای ــظــر اســتــان  .  آذرب ــد ن ــجــدی دادگــاه ت

ـاد را   آذربایجانغربی حکم صادره شعبه اول دادگاه انقالب مھاب
ـبـه اجـرای احـکـام   عینا  تائید نمود و آن را جھت اجرا به شـع

ـاریـخ  .  دادگستری مھاباد ارسال کرد  ـات در ت یـوسـف آبـخـراب
 برای سپری کردن احکام ناعـادالنـه خـود را بـه  ١٣/١١/٩٢ 

 .زندان مھاباد معرفی نمود 
یوسف آبخرابات کارگر جایگاه سوخت چند منظوره واقـع در  
ـان   جاده مھاباد ارومیه است که به علت کارھای سخت و زی
ـیـن   آور دچار آسیب دیدگی در شبکه چشم شده بـود بـه ھـم
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این کارگر زنـدانـی بـه  .  دلیل تحت عمل جراحی قرار گرفت 
دلیل اینکه داروھایی که جھت ساکت کردن درد شـدیـد در  
داخل زندان به او می دھند مشکالت ایشان از ناحـیـه چشـم  
ـا جـھـت   چند برابر شده و به ھمین دلیل درخواست کرده بود ت

اما بعد از چـنـد مـاه  .  معالجه چشم به بیمارستان اعزام شود 
در این روزھا چند نفر لباس شخصی به زندان مـراجـعـه و از  
یوسف می خواھند تا با انان ھمکاری کند و بـعـد او را بـه  

ـنـد کـرد  ـان اعـزام خـواھ ھـای    کـارگـران ، تشـکـل .  بیمارسـت
ـیـه  :  کارگری و مردم آزاده   سازمان زندانھا مسئـول جـان کـل

زندانیان است و موظف می باشد تا زندانیان بیـمـار را جـھـت  
ما ضمن محـکـوم کـردن ھـر  .  مداوا به بیمارستان اعزام کند 

ھـا    گونه فشار به زندانیان سیاسی و کارگری از کلیه وجـدان 
ی بیدار می خواھیم به ھر طریق ممکن اعتراض خودشان را  

ما اعضای کمیته دفاع از  .  به گوش جامعه جھانی برسانند 
ـار   ـاد خـواسـت ـاب مـرخصـی درمـانـی    کارگران دستگیرشده مـھ

ـلـل از سـوی   ـیـم و ھـر گـونـه تـع فوری برای یوسف ھسـت
مسئوالن امنیتی و تحت فشار قرار دادن این کارگر زنـدانـی  

 ایـن    و دیگر کارگران زندانیرا تعرض آشکار به حقوق انسـانـی 
کمیته دفـاع از کـارگـران دسـتـگـیـر شـده  . دانیم   عزیزان می 

 مھاباد 
  

نامه شاھرخ زمانی و بھنام ابراھیم زاده به 
 کارگران

ـلـه   ـاب چاره ما کارگران در برابر اخراجھا ، بیکاری ، فقر و مق
ــورش سـرمــایـه داری   ـا ی "!!! وحـدت و تشـکـالت اسـت  " ب

ـاشـیـد  :  کارگران ، زحمتکشان ، ھم زنجیران   ـب ضمن خستـه ن
ما فعالین کارگری از زندان رجایی شھر به شـمـا ھـمـرزمـان  

الزم  .  سالم کرده و صمیمانه دست پرمھرتان را می فشـاریـم  
است بدانیم مشکالت ما و شما درد مشترک تمام کـارگـران  
ـیـم   . است چون ھمه ی ما عضوی از طبقـه کـارگـر ھسـت

کـه ھـمـه ی مـا  ( طبقه کارگر که تـمـامـی اعضـای آن  
تحت ظلم و ستم و اجحافاتی گوناگون به سـر مـی  )  ھستیم 

. بریم از جمله در ترس دائمی از اخراج و بیکاری قرار داریـم  
ـنـد   ھر روز قراردادھای سفید امضا و بیگاری کشیـدنـھـا مـان
کارھای آزمایشی ، استاد و شاگـردی و کـار کـودکـان و  
دستمزدھای چھار بار زیر خط فقر به صورت چمـاق دائـمـی  

برای مقابله با چنین ظلم و ستم ھـا  .  باالی سر ما قرار دارد 
و استثمار سرمایه داری علیه ما کارگران ھـیـچ نـھـادی و  
اداره و قانونی وجود ندارد و تمامی نھادھا و قوانین و ادارات  
ـیـه مـا و   و دولت و غیره در نظامھای سرمایه داری بـر عـل
برای سرکوب ما کارگران ساختـه و پـرداخـتـه شـده انـد، از  

ـیـن حـداقـل    -١ :  جمله   ـی کارگران در سال گذشته به دلیل تع
کمتر از نرخ تورم اعالم شده توسـط نـھـادھـای  %  ٦ دستمزد  

سرمایه داری که ھمیشه کمتر از نـرخ تـورم واقـعـی اسـت  
شکایت کردند و دیوان عدالـت اداری شـکـایـت فـوق را رد  

ــرای    -٢ .  کـرد   ــدی کــه در اصــل ب ــم بــن ــی یــک طـرح ن
جلوگیری از شورش احتمالی فقرا طـراحـی شـده اسـت ولـی  
ـاشـد   ـقـه کـارگـر داشـتـه ب می تواند اندک سودی برای طب
ـار تـوسـط   طرح بیمه بیکاری است که تا به امروز چندیـن ب

ـان رد شـده اسـت   ـب از صـدھـا شـکـایـت    -٣ .  شورای نـگـھ
کارگران و خانواده آنھا فقط یکی منجر به دادگـاھـی شـدن  

ـاقـص   ـار ن ـاتـل  ( عامل جنایت شده و آن ھم به صورت بسـی ق
ستار بھشتی فقط به سه سال زندان محکوم شده است که آن  

و یا مرتضوی را به پرداخـت  !!!  ھم معلوم نیست زندانی شود  
ـنـد و  ٢٠٠  در حـالـی  ...  ھزار تومان جریمه محکوم می کن

که صدھا نفر با جرمھای کوچکتر از این به اعدام محـکـوم  

شده اند به عنوان مثال دو نوجوانی که به خـاطـر خـریـد دارو  
 ھزار تومان پول دزدیده بودند بـه اعـدام  ٧٥ برای مادر پیرشان  

ـیـن  .  محکوم شدند   ھمه اینھا نشان می دھد که تمامی قوان
ـقـه کـارگـرنـد و   و نھادھا و ادارات سرمایه داری دشمـن طـب

ـیـن  .  برای سرکوب کارگران درست شده اند   ـابـل چـن ـق در م
ـیـه   حرکتھای ضد کارگری که نھادھای سرمایه داری عـل
ـان از کـارگـران   ـتـی کـارفـرمـای کارگران انجام می دھند وق

غیـرانسـانـی  "  شکایت می کنند ولو اینکه شکایتشان کامال 
ـا تـمـام وجـود   و غیرقانونی باشد ، ادارات و نھادھای فـوق ب
خود را در اختیار کارفرمایان می گذارند و کارگران را ھـمـه  

ـز  .  جوره زیر فشار و سرکوب می گذارند   ـی در ایـن رابـطـه ن
اتفاق افتاده مانند شـکـایـت  "  می توان به مواردی  که اخیرا 
معـدن    –معدن چادرملو     –کارفرمای پلی اکریل اصفھان  

سنگ آھن بافق و پتروشیمی رازی اشـاره کـرد، در کشـور  
ما به دنبال شکایت کارفرما نـھـادھـای سـرمـایـه داری در  

ـا  ( مقابل اعتصاب   ـی در حالی که اعـتـصـاب در تـمـامـی دن
ـانـونـی   حتی  در عقب مانده ترین کشورھا به عـنـوان حـق ق

کارگران را محاکـمـه  )  کارگران به رسمیت شناخته شده است 
می کنند در صورتی که خود شکایت در مقابل اعـتـصـاب  
ـایـد   که حق قانونی کارگران است عمل غیر قانونی است و ب
کارفرمای فوق به اتھام ارتکاب عمل غیرقانـونـی و فـریـب  
قانون محاکـمـه شـود امـا نـھـادھـای فـوق بـه حـمـایـت از  
کارفرمایان، کارگران را بازداشت و محاکمه می کننـد کـه  

 مـاه زنـدان و  ٦ برای کارگران پتروشیمی رازی حکم  "  اخیرا 
حکـم شـالق ھـمـان حـرکـت  .   ضربه شالق صادر کردند  ٥٠ 

ضدانسانی دوران فئودالی است که خانھا با مباشرت کـدخـدا  
ـنـد، ایـن   و رھبر فکری روستا، دھقانان را به فلک می بست
نشان می دھد که نھادھای قضایی ھنوز در دوران افکـار و  
اندیشه ھای عقب مانده فئودالی گـیـر کـرده انـد و اعـمـال  
ـا روشـھـای   غیرقانونی و ارتجاعـی  سـرمـایـه دارانـه  را ب
ـیـه کـارگـران بـه کـار مـی   مخلوط مدرن و ارتجـاعـی عـل

ـا  :  کارگران و جوانان  . گیرند   ـاریـخ اسـت کـه ب این حکـم ت
ـاریـخ و   ھیچ ابزار و وسیله و روش سرکوب نمی توان رونـد ت
ـا ایـن ھـمـه ظـلـم و سـتـم و   مبارزه طبقاتی را مھار کـرد ب
ـانـونـی   محاکمه غیرقانونی کارگران و صدور احکـام غـیـر ق
ـنـد   علیه کارگران توسـط  سـرمـایـه داری کـه مـی خـواھ
ـارزه   ـنـد امـا مـب کارگران را بترسانند تا دست به اعتصاب نزن
برای زنده ماندن و مبارزه طبقاتی از ھر طریق ممکن راھـش  
را ادامه می دھد، برای ھمین است که با توجه به این ھـمـه  
سرکوب و احکام و اعمال ضد کارگری ھر روز به تـعـداد و  
ـلـه مـی   شدت اعتصابات کارگری  افزوده می شود از جـم

اعـتـصـاب  :  توان به تازه ترین اعتصابھا در زیـر اشـاره کـرد  
ـیـل سـاوه و   کارگران معدن سنگ آھن بافق ، لولـه و پـروف

ـزرگ و کـوچـک  ... چوکای شمال و   و دھھا اعتـصـاب ب
دیگر، اعتصاب کارگران و سرکوب آنھا توسط ادارات ، قـوه  
قضاییه ، یگانھای ویژه ، زندانی و دادگاھی کردن و شـالق  

ادامـه  "  زدن نتیجه عملکرد دو طرف مبارزه اسـت کـه دائـمـا 
داشته و خواھد داشت تا اینکه یک طرف بتواند طرف دیگـر  
ـارھـا   ـقـه کـارگـر ب را مغلوب کند که البته ممکن است طـب
ـاریـخـی   مغلوب شود ولی چون سرمایه داری مقابل حرکت ت
ـیـن   جامعه ایستاده است باالخره سرنگون خواھد شـد، وھـمـچـن
موجودیت و روند رشد و پابرجایی سرمایـه داری بـه کـار و  
ـلـوب   وجود کارگران وابسته است در نھایت سرمایه داری مـغ
ـان   ـای ـلـکـه پ ـیـسـت ب ـارزه ن خواھد شد، مغلوب شدن پایان مـب
ـلـوب   مبارزه زمانی است که سرمایه داری از ھر جـھـت مـغ

امـا چـگـونـه ؟ سـوال  .  شود که بدون شک خـواھـد شـد  

ـات و   اساسی این است که با توجـه بـه ایـن ھـمـه اعـتـصـاب
اعتراضات روزمره و تاثیرگذار و ھمچنین در مقابل این ھـمـه  
ـقـه   ـیـه طـب تبعیض و سرکوب و شکنجه و حق کشی ھا عـل
ـیـجـه   ـت ـایـج ثـمـربـخـش و و ن ـت ـیـم ن کارگر چرا ما نمی توان

 :مشخص به دست آوریم ؟ کارگران ، معلمان و جوانان  
ـیـل تـراشـیـدن و   ـا دل بھتر است خود را فریب ندھیم و نبایـد ب
ـیـم، چـرا   توجیه ھای غلط خود را به ھمین وضعیت قانع کن
؟ چرا ما قانون کار به درد بخوری نداریم ؟ چـرا سـرمـایـه  
ـا   ـانـون کـار ب داری می تواند برخی موارد خوبی کـه در ق
ـارز در دھـه ھـای   فداکاری و جـان فشـانـی کـارگـران مـب
گذشته به دست آمده بودند را به راحتی از قانون حذف کـنـد  
؟ چرا برخالف حتی بسیـاری از کشـورھـای عـقـب مـانـده  
ـبـسـتـه و سـراسـری نـداریـم ؟ مـا   جھان ما تشکل ھای ھم
فعالین کارگری اطمینان داریم عامل اصلی شکست و عـدم  
کسب مطالبات در مبارزات خود و حتی وجـود سـرکـوب و  

در ردیف ھای بعدی قرار دارند، اگر بتوانیم تشـکـل  ...فقر و  
ھای سراسری و ھمگانی خود را بسـازیـم بـه راحـتـی مـی  
ـیـم و   ـلـه کـن ـاب ـق توانیم در مقابل سرکوبھا و فقر و فالکت م
ـیـم دسـت   نھادھای سرمایه داری و کارفرمایان را مجبور کن

ـلـمـان  . از سرکوب و تحمیل فقر به ما بردارند   کارگران ، مـع
ـنـھـا راه نـجـات  :  ، زنان و جوانان   تنھا راه نجات بشـریـت ، ت

طبقه کارگر ، تنھا راه نجات و کسب ھر مطالبـه ای بـرای  
". وحدت و تشکیالت است  "  کارگران ھر کارخانه و شرکت  

ـا ھـجـوم سـرمـایـه داران و  :  ھم طبقه ای ھا   برای مقابله ب
ـیـت   ـامـیـن امـن کارفرمایان به ھستی ما کارگران ، بـرای ت
شغلی و مقابله با اخراج ، بیکاری و قـراردادھـای مـوقـت ،  
ـان و   برای قانونی و تحمیل کردن اعـتـصـاب بـه کـارفـرمـای
ـات ، بـرای ثـمـربـخـش کـردن   ایجاد امنیـت بـرای اعـتـصـاب
ـارزاتـی ، بـرای مـمـکـن   اعتراضات و حفظ دستاوردھای مب
کردن حمله به سرمایه داری و تغییر قوانین سرمایه اری بـه  
ـا نـرخ   ـاسـب ب ـن سود کارگران ، برای تعیین دستمزدھای مـت
تورم ، برای تدوین قانون کار مـتـرقـی ، بـرای وادار کـردن  
ـات   ـب سرمایه داری و نھادھای آن به قبول خواسته ھا و مطـال

 کارگران ، 
برای تبدیل شدن به یک طبقه برای خود ، بـرای سـاخـتـن  

باید اقدام بـه ایـجـاد  ...  جھانی انسانی برای ھمه ی بشریت  
کارگران ، معلـمـان  .  تشکل ھای ھمگانی و سراسری کنیم  

ــه ســوی ...  و جــوانــان و دانشــجــویــان   ــش ب ــی وحــدت و  "  پ
ـیـش از ھـمـه بـه  " تشکیالت  در این مسیر رسالت تاریـخـی ب

ـقـالبـی   عھده کارگران پیشرو ، معلمان ، دانشجویان وجوانان ان
ـیـم زاده .  زندان گوھذ دشت کرج .  است  ـام ابـراھ ـن شـاھـرخ  .  بـھ

 زمانی 
 

 کودکان کار
 

 ایدز در کودکان کار و خیابان
بیشترین میزان شیوع ایـدز در کـودکـان کـار و  :  شھریور ٢٨ 

ـیـن   ـیـن سـن ـا  ١٠ خیابان ب ـاد بـه  .   سـال اسـت ١٨ ت ـن ـا اسـت ب
 HIV/AIDSای که پیش از این در زمینه ابتال به    مطالعه 

ـا  ٤ بر روی یکھزار کودک کـار در تـھـران انـجـام شـده،    ت
بیشترین راه ابتال در بین ایـن  .  مثبت بودند  HIVدرصدشان  ٥ 

کودکان تجاوز جنسی ھم بین دختران و ھم بیـن پسـران بـوده  
ـیـن ایـن گـروه    است، اعتیاد نیز یـکـی از راه  ـال ب ـق ـت ھـای ان
 .کودکان در سنین باالتر است 
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  «ھفت تپه»ای کارگران فصلی  مشکالت بیمه
.  کارگر از سـوی کـارفـرمـا ٦٥٠ تأخیر در پرداخت حق بیمه  

ـیـر مـاه سـال   پس از اعتراضات سال گذشته و ادامه آن در ت
ـپـه »بر    جاری کارگران فصلی نی  ـا ھـمـراھـی   «ھفت ت کـه ب

 «کشت و صنعت کـارون شـوشـتـر »کارگران فصلی نی بر  
ھمراه بود و دامنه آن به تجمع کارگران در پایتخت نیز رسیـد،  
ـیـدی،   ـان ایـن دو واحـد تـول نمایندگان کارگران و کارفـرمـای
ـتـمـاعـی،   جلسه مشترکی با حضور وزیر تعاون کار و فـاه اج
ـامـیـن   وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیر عامـل سـازمـان ت
ـانـک کشـاورزی و چـنـد تـن از   ـنـده ب ـای اجتمـاعـی و نـم

برگزار کردند که طی این جلـسـه مـقـرر  ..  نمایندگان استانی 
بسـتـه  ( شد بابت فصول بیکاری کارگران در سنوات گذشتـه  

ـانـک کشـاورزی ( کـارفـرمـا  )  به سابقه کار ھر کـارگـر  ) ب
ـپـه و  ٢٠ مبلغ    میلیارد تومان برای کارگران نی بـر ھـفـت ت
میلیارد تومان بابت کارگران نـی بـر کـارون شـوشـتـر بـه  ٦٠ 

ای    تامین اجتماعی واریز کند و به این ترتیب در سوابق بیـمـه 
ـیـکـارنـد، فـاصـلـه  ای    کارگران فصلی که بخشی از سال را ب

با این حال کارفرمای مجتمع کشـت وصـنـعـت  . ایجاد نشود 
ـقـت   ـا وجـود مـواف ھفت تپه بعد از گذشت چنـدیـن مـاه و ب
مسئوالن برای پرداخت بیمه سنوات گذشته کارگران نـی بـر  

ـیـمـه کـارگـران    ھفت تپه، ھیچ اقدامی نمی  کنند و مشکل ب
از ابتـدای  .  فصلی ھفت تپه ھمچنان به قوت خود باقی است 

سال جاری کارفرما بیمه کارگران فصلی نی بر را کـه ھـم  
. برند پرداخت نکرده اسـت   اکنون در فصل بیکاری به سر می 

ـیـمـه  ٤٠ کارگران فصلی نی بر ھفت تپه    درصـد از سـھـم ب
ـز   اختیاری خود را از اول سال جاری تا مھر ماه را بـرای واری
ـیـش پـرداخـت   ـتـمـاعـی، بـه کـارفـرمـا پ به حساب تامین اج

کارفرما از عدم حضور کـارگـران در مـحـیـط کـار  .  اند   کرده 
ـار   ـی ـت سوء استفاده کرده و این پولھایی که بـه امـانـت در اخ
ـامـیـن   وی برای پرداخت بیمـه قـرار داشـتـه را بـه حسـاب ت

طبق تعھدات انـجـام شـده بـخـش  .  اجتماعی واریز نکرده است 
ـابـت پـرداخـت     ٤٠ زیادی از حقوق کارگران در ایام کـاری ب

درصد از سھم بیمه اختیاری کارگران نزد کارفرما اسـت کـه  
 درصـدی خـود،  ٦٠ در مواقع بیکاری با اضافه کردن سھم  

ـتـمـاعـی   سھم بیمه اختیاری کارگران را به حساب تامـیـن اج
ـپـه  .  واریز کند    ٦٥٠ تعداد کارگران فصلی نـی بـر ھـفـت ت

  .کارگر است 
 کارگر سایپا در شھرکی بدون ٣٢زندگی 

 گاز و آب آشامیدنی
 خانوار کارگری ساکن در شھرک باغشھر، ھـم اکـنـون  ٣٢ 

از امکاناتی ھمچون روشنایی خیابان در شب، دسـتـرسـی بـه  
ـز و امـاکـن   آب آشامیدنی، لولـه کشـی گـاز، فضـای سـب

ھای آسفالت شده، مسجد، مدارس و سـرویـس    تفریحی، خیابان 
 .اند   خدمات حمل و نقل عمومی محروم 

 
 افزایش کارتن خوابی در تھران

 متـمـرکـزنـد  ١٦ و  ٧ ،  ١٢ بیشترین کارتن خواب ھا در مناطق  
 . ھای تھرانی است   و اعتیاد فراگیرترین آسیب بی خانمان 

 
 اخبار بین المللی

 
اعتصاب خلبانان شرکت  -فرانسه 

 "ایر فرانس"ھواپیمایی 
برای چھارمـیـن روز مـتـوالـی اعـتـصـاب  "  ایرفرانس "خلبانان  

آنھا در اعتراض به برنامه راھبردی جدید این شـرکـت  .  کردند 
ـتـه  .  ھواپیمایی دست از کار کشیدند  ـف مسئوالن ایرفرانـس، ھ

ـزایـش   پیش اعالم کرده بودند که برای کاھش مـخـارج و اف
ـا " درآمد شرکت، تصمیم گرفته اند ناوگان ھوایی   را  "  ترانساوی

ـنـد  بـه ایـن  .  که شاخه ارزان قیمت ایرفرانس است، توسعه دھ
 «ترانساویا »منظور برخی پروازھای ایرفرانس در اروپا توسط  

ـان دائـمـی ایـرفـرانـس بـرای   صورت خواھد گرفت ولی خلبان
این در حالـی اسـت  .  ھدایت این ھواپیماھا استفاده خواھند شد 

ـان   ـب ـل ـیـن تـر از خ ـای که حقوق خلبان ترانساویا بـه مـراتـب پ
اتحادیه خلبانان برنامه راھبردی ایـرفـرانـس را  . ایرفرانس است 

ـنـده شـغـلـی   ـلـکـه آن را بـرای آی نه تنھا سودآور نمی داند ب
ـان ایـرفـرانـس  .  خلبانان نگران کننده توصیف می کنـد  ـان ـب ـل خ

اعالم کرده اند قصد دارند تا دوشنبه آینده به اعتـصـاب خـود  
ـامـبـر  ١٥ خلبانان ایرفرانس از روز دوشنبه .  ادامه دھند  ـت ـپ ( س

ـا  (   شھریور ٢٤  اعتصاب خود را آغاز کـرده و قصـد دارنـد ت
ـنـصـورت طـوالنـی   دوشنبه آینده به آن ادامه دھند کـه در ای

ـا  ١٩٩٨ ترین اعتصاب خلبانان ایرفرانس از سـال    مـیـالدی ت
 .کنون خواھد بود 

 
ھا مھاجر در اثر  کشته شدن صد -ایتالیا 

 غرق شدن کشتی
ـانصـد مـھـاجـر سـوار بـر   آخرین گزارشھا از سرنوشت حـدود پ
ـیـدا شـدن   قایقی که آنھا را از مصر به ایتالیا می بـرد، از پ

شش تـن از ایـن  .  فقط ده تن از آنھا و سه جسد حکایت دارد 
ـنـد   افراد که دارای تابعیت فلسطینی، مصری و سوری ھست
و یک دختر بچه دو ساله نیز در میان آنھا یافت مـی شـود  
ـانـی در   دچار سرما زدگی شده و با ھلی کوپتر به بیـمـارسـت

ـتـه  .  جزیره کرت واقع در جنوب یونان منتقل شده اند  بنابه گـف
سازمان بین المللی مھاجرت، این فاجعه اسف بارترین فاجـعـه  
غرق شدن کشتی حامل مھاجران طی سالھـای گـذشـتـه در  

دادگاه جـزیـره سـیـسـیـل  .  دریای مدیترانه محسوب می شود 
ـنـی بـر   ـنـی مـب ایتالیا، تحقیقاتی را درباره ادعای دو فلسطی
این که قاچاقچیان این افراد را با قایقشان بدلیل خـود داری  
آنھا از سوار شدن در یک قایق کوچکتـر، غـرق کـرده انـد،  

ـاپـدیـد شـده در  .  آغاز کرده است  ـا ن تعداد افـراد کشـتـه و ی
ـیـش از   دریای مدیترانه از ابتدای سال جاری مـیـالدی بـه ب
سه ھزار نفر رسیده که در مقایسه با سال گذشته چھار بـرابـر  

 .افزایش یافته است 
 

اعالم اعتصاب کارگران معدن مس -شیلی 
 اسکندیکا

اتحادیه بزرگترین معدن مس دنیا در شیلی اعـالم کـرد کـه  
  ٢٢ بمنظور فشار بر کارفرمایان برای بھبود شرایط کـار روز  

دست از کار خواھنـد  )  مھر ٢  شھریور و  ٣١ (  سپتامبر  ٢٤ و  
 کـارگـر ایـن  ٢٨٠٠ این اتحادیه اعالم کرده است که  . کشید 

این معدن  .   ساعت کامل اعتصاب خواھند کرد ٢٤ معدن دو  
ـایـد سـال گـذشـتـه   ـی که بزرگترین معدن مس جھان بشمار م

ایـن مـعـدن تـوسـط  .   مس تولید کرده است    میلیون تن ١.١٩ 
 .  بیلیتون اداره میشود    ایچ پی   شرکت قول پیکر بی 

 
 خانمان ھا حمله پلیس به بی -برزیل 

با افـراد  )   شھریور ٢٥ (  سپتامبر  ١٦ پلیس برزیل روز سه شنبه 
این درگیری پس از آن  .  بی خانمان در سائوپائولو درگیر شد 

روی داد که پلیس اقدام به تخلیه ھتلی قدیمی کرد کـه از  
افـراد  .   بی خانمان درآمـده بـود ٢٠٠ شش ماه پیش به تصرف  

ـفـجـره بـه سـوی   بی خانمان در واکنش سنـگ و مـواد مـن

عده ای نیز با پرتاب مبلـمـان و  . ماموران پلیس پرتاب کردند 
ـاسـخ  ٢٠ اثاثیه از طبقات این ھتل   ـیـس پ ـل  طبقه بـه اقـدام پ

پلیس در مقابل به گـاز اشـک آور و گـلـولـه ھـای  .  دادند 
ـیـت  ٢٠ سائوپائولو با  . الستیکی متوسل شد   میلیون نفر جمـع

یکی از ثروتمندتریـن شـھـرھـای بـرزیـل اسـت امـا مشـکـل  
جبھه  ».  مسکن در آنجا به موضوعی جدی تبدیل شده است 

، که در حمایت از افـراد بـی خـانـمـان  «مبارزه برای مسکن 
فعالیت می کند، اقدام پلیس در تخلیه بی خانمان ھا از ایـن  

 .ھتل و بی توجھی به مشکل آنھا را محکوم کرده است 
 

 ھای کوتاه خبر
ـبـه   -    لیبی    ١٤ گارد ساحلی لیبـی مـی گـویـد روز یـکـشـن

ـابـر   ـقـی حـامـل  )   شـھـریـور ٢٣ ( سپت ـای ـاھـجـوی  ٢٥٠ ق ـن  پ
ماموران موفق شـدنـد  .  غیرقانونی در مدیترانه غرق شده است 

ـا  ٢٦ تنھا    تن از آنھا را که سعی داشته اند از راه دریا به اروپ
 .بروند نجات دھند 

اعالم کـرد  "  سازمان عربی کار "دبیرکل   -کشورھای عربی  
میزان بیکاری در کشورھای عـربـی در سـه سـال گـذشـتـه  

ـبـدیـل شـده اسـت  احـمـد  . " افزایش یافته و به معضلی حاد ت
ـا عـنـوان  "  لقمان  دبیرکل سازمان عربی کـار در گـزارشـی ب

ھمکاری عربـی و چشـم انـدازھـای آن بـرای حـمـایـت از  " 
ضمن اشاره به افزایش آمار بیکـاری در کشـورھـای  "  اشتغال 

ـزایـش بـه   عربی در سه سال گذشته تاکید کرده کـه ایـن اف
دنبال اوضاع بی ثبات سیاسی و اقتصادی بـه ویـژه بـعـد از  

 .تحوالت موسوم به بھار عربی رخ داده است 
ـبـه    -عربستان سعودی   ـامـبـر  ١٠ روز چـھـارشـن ـت ـپ   ١٩ (  س

 جـان     کارگر مھاجر در اثر فرو ریختن دیوار بتونی ٥ ) شھریور 
این دیـوارھـا بـخـشـی از پـروژه دیـوار  . خود را از دست دادند 

 قبـل شـروع شـده     بر دور شھر مکه است که از مدتی   کشی 
ـنـد و  .  است  گفته میشود که این کارگران از کشـورھـای ھ

 .پاکستان ھستند 
 شھریور، گزارش مشـتـرک سـه  ٢٥ روز سه شنبه     -ایتالیا  

 میلیـون  ٨٠٠ سازمان وابسته به سازمان ملل از وجود بیش از  
ـار و کشـارورزی " سازمان  .  گرسنه در جھان خبر داد  ،  " خـوارب

ـلـی تـوسـعـه  " و  "  برنامه تغذیه جـھـانـی "  ـل ـیـن الـم صـنـدوق ب
وابسته به سازمان ملل در گزارش مشترک خـود  " کشاورزی 
رم، پایتخت ایتالیا عرضه شـد، اعـالم کـرده انـد در  " که در  

 میلیون نفر از گرسنـگـی در عـذاب  ٨٠٥ سراسر جھان حدود  
 نفر، یک نفـر از گـرسـنـگـی  ٩ به این ترتیب از ھر  .  ھستند 

 .رنج می برد 
 سپتامبر شرکت جنرال مـوتـورز اعـالم کـرد  ١٦ روز   -روسیه  

ـیـد شـرکـت سـاخـت   که بدلیل افت تقاضا برای اتومبیل، تول
اتومبیل اوپل که متعلق بـه ایـن شـرکـت اسـت را کـاھـش  

 کارگر  را از این شـرکـت  ٥٠٠ میدھد که متعاقب آن تعداد  
شرکت اوپـل  .  از نیروی کار این شرکت را تعدیل خواھد کرد 

ـفـت  ٢ در نظر دارد تا    شیفت کار روزانه خود را به یـک شـی
 .تقلیل بدھد 
ـیـل آویـو    کارکنان فرودگاه بین   -اسرائیل   المللی بن گوریـن ت

ـا کـارگـران اعـتـصـابـی    اعالم کرده اند که در ھمبستگـی   ب
از  )   شـھـریـور ٢٧ (  سپتامـبـر  ١٨ ادارت پست، روز پنج شنبه  

 ساعـت دسـت از  ٣  بعد از ظھر بمدت  ٢  صبح تا  ١١ ساعت  
ـا  . کار خواھند کشید  مسئولین ادارت پست در نـظـر دارنـد ت

ھا کارگر دائم را اخراج و بجای آنھا از  کارگران مـوقـت    صد 
ـیـم ایـن کـارگـران از  .  استفاده بکنند  در اعتراض به این تصم

 . چند مدت قبل دست به اعتراض زده اند 
 


