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جنگ در کوبانی ھـمـچـنـان  
مردم کوبانـی  .   بشدت ادامه دارد 

در برابر جانیان داعش قـھـرمـانـانـه  
در حـمـایـت از ایـن  .  ایستاده انـد 

ــران   ــر در ای مــردم در دھــھــا شــھ
تظاھرات گسترده ای علیه جانیـان  
ــای   ــھ آدمــخــوار داعــش و دولــت
ارتجاعی حامی شان چون ترکیـه  

 . برپا  شده است 
ــت و   ــاســخ صــف انســانــی ــن پ ای
ـر یـکـه تـازی   آزادیخواھی در براب

ھای  انواع داعش ھا و دولتـھـای  
حامی آنـان از آمـریـکـا و غـرب  
ـتـھـای ارتـجـاعـی   گرفتـه تـا دول

ـیـن  .  منطـقـه اسـت  خصـوصـا چـن
ـران   مبارزاتی در کشوری چـون ای
کــه خــود یــکــی از دولــتــھــای  
ارتجاعی مـنـطـقـه اسـت کـه در  
آنچه که در عراق روی داد و در  
رقابت با آن داعش را جلو آوردنـد،  
یک فاکتور سیاسی مھم در این  

 .   اوضاع است 

ـراضـات ھـر   به عبارت روشنتر اعت
روزه مردم ایران در حمایت از مـردم  
کوبانی و علیـه جـنـایـات داعـش  
ــه اخــیــر در   ــت خصــوصــا در ھــف
ـران از جـمـلـه   شھرھای مختلف ای
ـریـز،   ـب ـنـدج، ارومـیـه، ت تھران، سـن
ھمدان، کرمانشاه، مشھد، بوکـان،  
ـرود، اسـالم آبـاد،   ـرانشـھـر، جـوان پی
بوکان، سقز، کامـیـاران، مـریـوان،  

بطور واقعـی راه  ...  پاوه، مھاباد و 

ـتـه گـذشـتـه   از چھارشنبه ھـف
دعوای دیگـری مـیـان بـانـدھـای  
تبھکار رژیم حاد شـده اسـت کـه  
دودش مستقیما به چشم ما مـردم  

 بـه ایـن  ٨٨ از سـال  !  رفته اسـت 
سو، بنزین به شدت آلوده به فرمـان  

احمدی نژاد تولید  "  دولت مھرپرور " 
ـنـزیـن     ٥٠ " میـگـردد  کـه ایـن ب

ـبـی بـه   ـرکـی درصد بنزن داشت و ت
ـنـزیـن اضـافـه   نام رفورمیـت بـه ب

بنزن بـه شـدت سـرطـان  .  شود   می 

ــان   ــی خــون را بــه خصــوص در م
کودکان افزایش مـیـدھـد امـا بـه  
قول خانم ابتکار مـعـاون روحـانـی  

ــط زیســت   چــون  " در امــور مــحــی
ــی بــرای   ــوب ــی خ ــال گــردش م

ـیـد  " (  پتروشیمی ھا   شـمـا بـخـوان
ــرمــایــه داران اســالمــی  ) بــرای س

ــوده   ــزیـن آل ـن ــد ایـن ب ـی ــول ــه ت داشـت
ــا جــواب   ــد ت ــاب افــزایــش مــی ی

و یـادمـان  .  تحریمھا را داده باشنـد 

 کارگران در دفاع از مبارزات مردم کوبانی
 شھال دانشفر 

خواننده ای پرسیده اسـت کـه  
ـرنـد  "  ایرادی که به شما مـی گـی

ـرای   این است که بجای مبـارزه ب
آزادی کارگران، وقتتان را صـرف  

ھـای دیـگـری    فعالیت در عـرصـه 
ـره   مثل زنان، اعدام، کودکان و غی

جـواب شـمـا بـه ایـن  .  می کنید 
 "ایرادات و انتقادات چیست؟ 

 
نگاه من از عینکی 
 متفاوت به دنیاست

" طبقه کـارگـر " پائین تر به معنی  
اشاره خواھم کرد و سعـی خـواھـم  
کرد نشان دھم که آنچه امروز بـه  

و حـتـی خـود  "  طبقه کـارگـر "نام  
به خـورد ایـن و آن داده  " کارگر " 

می شود و یا به خورد منتقد مـا  

ھم داده شده، ربط زیادی به طبقـه  
ربطـی بـه زنـدگـی  .  کارگر ندارد 

امـا  .  واقعی فرد کارگر ھم نـدارد 
ای بکنم به    اجازه بدھید ابتدا اشاره 

 .نگاه با عینکی متفاوت 
ــاوت از   ــف ــا نــگــاھــی مــت ــایــد ب ب
ـر   عینکی که استالیـن و مـائـو ب
چشمان چپھای سنتـی گـذاشـتـه  

یـادم مـی  .  اند، دنیا را نگاه کـرد 
 قرن گـذشـتـه، بـا  ٩٠ آید در دھه  

دوستی از آمریکای جنـوبـی کـه  
ـیـسـم " با   ـتـی طـرفـدار  "  کـمـون سـن

مائو خیلی خوب آشـنـا    -استالین  
وقتی که بـه  .  بود، ھمکالس بودم 

نقدم به کمونیسـت خـودش تـوجـه  
ـتـی   کرد، یک روز با یـک حـال

ـیـسـم تـو  : " سمپاتی گـفـت  کـمـون

ـپـاتـی جـلـب مـی کـنـد  در  ."  سم
یـک  " ھمین دوره بود که برنـامـه  

ـتـشـر شـده بـود و  "  دنیای بھتر  من
یک نسخه از آن را به یـکـی از  
دوستان قدیمی عضـو حـزب تـوده  

بـعـد از خـوانـدن  .  دادم که بخواند 
گفت که نمی شود ایراد منطـقـی  

باز در ھمین سـالـھـا  .  ازش گرفت 
بود که یک آشنائی در ارومـیـه  

ـرنـامـه   یـک  " با چند نسخـه از ب
ـر شـده بـود " دنیای بھتر  . دسـتـگـی

می گفت که قاضی پرونده آن را  
: در برابر او مطالعه کرد و گـفـت 

اینگونه نوشته ھا جـوانـان را بـه  " 
 "! راحتی فریب خواھند داد 

رفیـق مـھـاجـری از ھـنـد عضـو  

 کارگران ومبارزات اجتماعی
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اعتصابات کارگـری در ایـران  
ــزرگ و   ــز ب ــه مــراک ــھــا ب ــه تــن ن
ــده شــده و ابـعــاد   ـیـشــتـری کشـی ب
ـتـه اسـت   پردامنه تری بخود گـرف
ـات طـوالنـی   بلکه تعـداد اعـتـصـاب
مدت نیز رشد کـرده و ایـن یـک  
ویژگی مھم اعتصابات کـارگـری  

ـال دو  .  در ماھھای اخیر است  ـب بـدن
ــتــصــاب    روزه  ١٦  روزه و  ٣٩ اع

ـافـق،   کارگران معدن سنگ آھن ب
 روزه  ٢٢ اکنون شاھـد اعـتـصـاب  

ـیـم  ـا ھسـت . کارگران کاشی گیـالن
. اعتصابی که ھمچنان ادامه دارد 

ــن   ــی ــچــن ــم ــر ھ در روزھــای اخــی
ــه   ـارس دسـت ب کـارگـران واگـن پ

ـتـه   ـف ای زدنـد،    اعتصاب یـک ھ
ـپـه، در   کارگران نیـشـکـر ھـفـت ت
ادامه اعتصابات مـکـرر خـود، در  

 مھر دسـت بـه  ١٤  تا  ١٢ روزھای  
ـا عـقـب   ـنـھـا ب اعتصاب زدنـد و ت
ـان   نشینی کارفرما به اعتصاب پای

کارگران قطار شھری اھـواز  .  دادند 
ـا وعـده  ٥   روز اعتصاب کردند و ب

 روزه موقتا به اعتصاب خاتـمـه  ٢٠ 
دادند و کارگران مـعـدن سـنـگـرود  
چھار روز دسـت بـه اعـتـصـاب و  

ــد امــا   ــع زدن ــجــم ــر از  ٣٠ ت ــف  ن
ــری   ــدگـانشـان بـرای پــیـگـی ـن ـای نـم
مطالبات کارگران و تـحـقـق وعـده  

 .ھای داده شده در تھران ماندند 
ـنـھـا   اعتصابات طوالنی مدت، نه ت
مصمم تر بودن و جـدی تـر بـودن  
کارگران برای تحقق مطالباتشان و  
بی اعتمادی ھرچه بیشتر به قـول  
و قـرارھـای کـارفـرمـان و ارگــان  
ـلـکـه   ھای دولتی را نشان میدھد ب
نیاز به سازمـانـدھـی جـدی تـر و  
رھبران جا افتاده تـری دارد و بـه  
سھم خود به سازماندھی و رھبری  
پخته تری مـنـجـر مـیـشـود و در  
عین حال اعتصاب طوالنـی مـدت  
ــه   ـیـشـتـری ب فـرصـت و امـکـان ب
ـا   کارگران و رھبرانشـان مـیـدھـد ت
ـقـویـت   اقدامات موثـرتـری بـرای ت
اعتصاب و به پیروزی رسـانـدن آن  

این فاکـتـورھـا از  .  در پیش گیرند 
ـیـق و گسـتـرش   ھر نظر برای تعـم
ـیـت   ـز اھـم جنبـش کـارگـری حـائ

 .است 
با اینھمه این اعتصابات از ضـعـف  
ـبـرد و مـن   ـی ھای مھمـی رنـج م

ــاره   ــبــه آن اش ــه ســه جــن ــجــا ب ایــن
اتکا به مجمع عمومی و  .  میکنم 

ـیـشـتـری   انتخـاب تـعـداد ھـرچـه ب
ـنـده کـه ھـدایـت اعـتـراض را   نمای
ــد، حضــور اعضــای   ــھــده دارن ــع ب
ـا   خانواده ھـای کـارگـران ھـمـراه ب
اعتصاب و اطالع رسانی و مـطـلـع  

درمـورد  .  کردن ھرچه بیشتر مـردم 
ـاھـی   این سه مساله توضـیـح کـوت

 .میدھم 
ـا کـه در واقـع   ـن ـل طبق گزارش ای
ارگان خبری شـوراھـای اسـالمـی  
ــن   اســت، حــداقــل در دو مــورد ای
ــورای   ــصــابــات اعضــای ش اعــت
ــل کــارگــران   ــاب اســالمــی در مــق

ــد  ــاده ان ــل از  .  ایســت ــق ــا بــه ن ــن ــل ای
ــه   ــشــکــر ھــفــت تــپ ــی ــارگــران ن ک

عـوامـل کـارفـرمـا و  ” :  میـگـویـد 
ــار   اعضــای شــورای اســالمــی ک
طرح طبقه بنـدی مشـاغـل را بـه  

انـد    صورت ناعادالنه بازنگری کرده 
ـاز    به گونه  ـی ـت ای که بـه جـای ام

دادن به سابقه کار، به تحـصـیـالت  
اند، آنـھـم در شـرایـطـی    امتیاز داده 

 درصد کارگران این  ٩٠  تا  ٨٥ که  
ـتـر   واحد صنعتی، تحصیالتـی کـم

ـبـل  “  . از دیپلم دارند  و چـنـد روز ق
ـارس   ـتـه بـود در واگـن پ ـز گـف نی
کارگران قصد داشتنه اعـتـراض را  
به بیـرون کـارخـانـه بـکـشـنـد امـا  
اعضـای شـورای اسـالمـی قصــد  
داشتند مانع کارگران شوند و جـلـو  
ــه را   ــان خــروج کــارگــران از کــارخ

کارگران با رئیس شـورای  .  بگیرند 
اسالمی درگیر شدند کـه کـارش  

ـان کشـیـد  ـیـن دو  .  به بیمارسـت ھـم
مورد نقش شـوراھـای اسـالمـی و  
در عین حـال فضـای اعـتـراضـی  

ـان مـیـکـنـد  ـی در  .  علیه آنـھـا را ب
ـیـش از   چنین شرایطی کارگـران ب
ـامـیـن   ـایـد بـه فـکـر ت ھر زمـان ب
ـاشـنـد و   رھبری اعتصابات خـود ب
مناسب ترین و عـمـلـی تـریـن راه  
تشکیل مجمع عمومی و انتـخـاب  
نمایندگان مستقیم و قابل اعـتـمـاد  

ــن  .  کــارگــران اســت  ــھــا بــا ای تــن
آمادگی است کـه حـتـی شـورای  
اسالمی نیز تا زمانیکه کـارگـران  
ـاشـنـد،   تماما آنرا مـنـحـل نـکـرده ب
ـیـشـتـر سـنـگ   مجبور مـیـشـود ب
کارگران را به سینه بزند و آشکـارا  

. در مقابل کـارگـران قـرار نـگـیـرد 
ـایـد   تشکیل مجمع عمومی کـه ب
در طول روزھای اعتصاب و تجمـع  
ـبـدیـل شـود   به عمـلـی ھـر روزه ت
سنگ بنـای اصـلـی تشـکـل در  
شرایط کنونی است و به ھـردرجـه  
بیشتر در مراکز مختلف عمومیـت  
ــر   ــشــت ــی ــد و ھــرچــه ب ــدا کــن ــی پ
اعتصابات و اعـتـراضـات بـه آنـھـا  
متکی شود، یک گام کـارگـران  
را از نـظـر تشـکـیـالتـی آمـاده تـر  
ـاسـب   خواھد ساخت و شـرایـط مـن
تری برای اعتصابات بعدی فراھـم  

کارگران پروفیل سـاوه  .  خواھد کرد 
ــل تــر   ــب ــر و ق ــی ــای اخ ــاھــھ در م
ــازنشــســتــه ذوب آھــن   کــارگــران ب
اصفھان و کارگران نیـشـکـر ھـفـت  
تپه بر تشکیـل مـجـمـع عـمـومـی  
منظم تاکید کـرده و در مـواردی  

ایـن  .  آنرا عـمـلـی کـرده کـرده انـد 
ــراکــز   ــه م ــم ــرای ھ ــی ب ــگــوی ال

ـقـدان تشـکـل  .  کارگری است  بر ف
ھای کارگری باید غلبـه کـرد و  
این عملی ترین و مھمترین قدم در  

 .شرایط کنونی است 
ــواده ھــای   ــورد حضــور خــان درم
ــح زیــادی الزم   ــی ــوض کــارگــری ت

کارگران معدن سنگ آھن  .  نیست 
بافق اھمیت حضور خـانـواده ھـا را  

 روز اعتصاب خـود بـه  ١٦ در طول  
ــان دادنــد  ــش کــارگــری نش ــب . جــن

ـبـش کـارگـری و در   متاسفانه جن
ـبـران کـارگـری   واقع فعالین و رھ
ھنوز بطور جـدی بـه ایـن مسـالـه  

در بافـق خـواسـت  .  توجه نکرده اند 
آزادی بی قید و شـرط کـارگـران  
زندانی، خانـواده ھـا را بـه مـیـدان  
مبارزه ای پـرقـدرت کشـانـد کـه  
ـارزه در ایـن   موجب داغ شـدن مـب
شھر شد و تجربه درخشانی از خـود  

ـبـل  .  باقی گـذاشـت  چـنـد سـال ق
تعدادی از اعضای خـانـواده ھـای  
ـپـه در   ـیـشـکـر ھـفـت ت کارگران ن
راھپیمایی کارگران شرکت کردنـد،  
در تـجـمـعـات پــتـروشـیـمـی ھــای  
ـارزه کـارگـران   ماھشـھـر و در مـب
کیان تایر نیز شاھد حضور خـانـواده  

ـنـوز  .  ھا بودیم  اما متاسفانه ایـن ھ
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نشان میدھد و  تـحـول سـیـاسـی  
مھمـیـسـت کـه کـل ارتـجـاع در  

از جـمـلـه  .  منطقه را نشانه میـرود 
  ٥  مھر بیـش از  ١٨ در سنندج در  

ھزار نفر در اعتراض به جنایتھـای  
دولت اسالمی داعش به خیابانـھـا  
ریختند و حمایت خود را از مـردم  

در  .  قھرمان کوبانی اعالم کـردنـد 
 مـھـر  ١٧  و  ١٦ تھران در روزھای  

نزدیک به دو ھزار نفر به خـیـابـان  
ــر   ــرگ ب آمــدنــد و بــا شــعــار م
ـر ارتـــجـــاع   ـرگ بــ داعـــش، مــ
ــا مــردم   ــگــی خــود را ب ــســت ھـمــب

در بـخـش  .  کوبانی اعالم داشتنـد 
ــن اعــتــراضــات،    ــمــی از ای ــھ م
ــی چــون مــرگ بــر   ــای ــارھ شــع
داعش، مرگ بر ارتجـاع، آزادی،  
ـیـزار   جامعه بیدار است از توحش ب
است، جامعه بیدار از ارتجاع بیـزار  
است، مرگ بر دولت فـاشـیـسـت  
ترکیه، بیانگر مضمون واقعی ایـن  

 . اتفاقات است 
ـراضـات اسـت   در کوران ایـن اعـت
ـــت   ـــام ـران در ق ــ ـــارگ ـــه ک ک
تشکلھایشان دارنـد وارد صـحـنـه  

از جـمـلـه تشـکـلـھـای  .  میشـونـد 
کارگری ای چون اتـحـادیـه آزاد  
ــای   ــک ــدی ــارگــران ایــران، ســن ک
ـپـه و   ـیـشـکـر ھـفـت ت کارگـران ن
ـیـک   سندیکای فلز کار و مکـان
علیه جنایات داعش و در حمـایـت  
ــارزات قــھــرمــانــانــه مــردم   ــب از م

ـیـن  .  کوبانی بیانیه داده اند  ھمچـن
 مھر در شھـر  ١٨ در تظاھرات روز  

ـلـف مـردم   سنندج گروھھای مخـت
منجمـلـه کـارگـران ایـن شـھـر و  
اعضای اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران و کمیته ھماھنگی شـرکـت  
ــمــی از   ــق کــری ــد و صــدی ــن داشــت
رھبران کـارگـری و از اعضـای  
ــارگــران ایــران   ــه آزاد ک ــحــادی ات

ـیـن  .  سخنران این مراسم بود  ھمچـن
غالب حسینی و افشـیـن نـدیـمـی  
دو فعال کارگری و از اعضـای  
ـرای کـمـک   کمیته ھماھنگی ب
به ایجاد تشکلھای کـارگـری از  
زندان مرکزی سنندج پیـام داده و  
حمایت خود را از مـردم کـوبـانـی  

ـیـز تـعـدادی از  .  اعالم نمودند  و ن
فعالین کارگری در شھـر بـوکـان  
ــه اســامــی حســن رســول نــژاد،   ب

ـــد،  جـــمـــال   ـن ـــومــ ـن ــ ھـــادی ت
ـم فـاتـحـی از   ـری، کـری ـنـاشـی می
اعضای کمیته ھماھنـگـی طـی  
ــامــی در حــمــایــت از مــردم   پــی
کوبانی انزجار خود را از جنـایـات  

 . داعش اعالم کردند 
ـراز   اینھا ھمه اتفاقاتی مـھـم و اب
وجود سیاسی کارگران در اوضـاع  
ــه   ـران و مـنـطـق مـتـحـول امـروز ای

نگاھی به گوشه ھایـی از  .  است 
بیانیه ھای تشکلھای کـارگـری  
ـفـاق   ـری از ایـن ات ـت تصویر روشـن

 .میدھد 
ـیـه اتـحـادیـه   ـیـان  در بخشـی از ب
آزادی کارگران ایران چنیـن آمـده  

 :است 
اطمینان داشته باشید که دل مـا  " 

کارگران و مردم ایران و میلیـونـھـا  
نفر از مردم در منطقه و جـھـان بـا  
ــد دول   ــودن شــمــاســت و اگــر نــب
ــه و مـرزھــای   ارتـجـاعـی مـنـطـق
کشــوری، آنــوقــت دنــیــا شــاھــد  
حماسه ای تـاریـخـی در گسـیـل  
ـــھـــا انســـان آزاده از   ـــون ـی ــ ـل ــ ـی مــ
ـرای   کشورھای منطقه و جـھـان ب
ــان و   ــه شــمــا قـھــرمــان کـمــک ب
یکسره کردن سرنـوشـت داعـش و  
ھرگونه ارتجاعی در لـحـظـه ای  

شما تا بدینـجـا بـا  .   کوتاه میشد 
رزم تان و با به خـیـابـان کشـانـدن  
صدھا ھزار نفر  از مردم آزادیخـواه  
از فارس و کرد و ترک و عـرب  
و دیگر ملیتھا در سرتـاسـر جـھـان  
انسان بودن را بـه مـرکـز صـحـنـه  
ــادگـی و   ــد، ایسـت تـحـوالت رانـدی
مقاومت در برابر توحش و ارتـجـاع  
ـر از تـوده   ـف را به میان میلیونھـا ن
ھای مردم در مـنـطـقـه و جـھـان  
بردیـد و بـذر امـیـد در دل ھـمـه  
آزادیخواھان کاشتیـد، بـذری کـه  
دیر یا زود بدل به نھالی بزرگ و  
ـر ھـر گـونـه   ـراب شکـوھـمـنـد در ب
نابرابری و  تـوحـش و ارتـجـاعـی  

دســت ھــمــه شــمــا  .  خــواھــد شــد 
عـزیـزان و رزمـنـدگـان آزادی در  
شھر کوبانی را بـه گـرمـی مـی  
ـتـان لـحـظـه   فشاریم و برای پیروزی

 .".شماری می کنیم 

ـیـه   ـیـان ھمچنین در بـخـشـی از ب
ـپـه آمـده   سندیکای نیشکر ھفته ت

 :است 
ـــارز در  ".  ـب ـــاران مــ ـــان وی ـت دوســ

کوبانی، صمیمانه ترین درودھا را  
ـم  ـی ـم  . نثار شما می کـن وامـیـدواری

ـیـا   که با مقاومت شما که در دن
ـیـن   کم نظیر بـوده اسـت وھـمـچـن
تالشـھـای انسـانـھـای ازاده وحـق  
ـیـدن صـدای   طلب در جھـت رسـان
شما به گوش ھمه جھان، سرانجام  
ــونــی   ــای کــن ــن مـعــضــل دنــی ـری ب

که دست پخـت سـرمـایـه  )داعش ( 
ـره شـویـد  تـا  . داری بوده اسـت چـی

آوارگی و درد و رنج ھزاران انسـان  
درود بـه  .  بی گناه خـاتـمـه یـابـد 

شرف تمامی انسانھـای ازاده ای  
ــاع از آزادی   ــاطــر دف ــخ ــه ب ک
ــم مــی   ــل ظــل ــاب ــت در مــق وعــدال

 .".ایستند 
در ھمـیـن رابـطـه در بـخـشـی از  
اطالعیه سـنـدیـکـای فـلـزکـار و  

 :مکانیک آمده است 
ما از افکار عمومـی جـھـان و  "  

ـری   ـراب انسان ھـای آزادیـخـواه و ب
طلب و کارگران و زحمتکـشـان ،  
روشنفکران متعھـد ، دانشـجـویـان  
آگاه می خواھیم تا ھر گونه کـه  
میتوانند نسبت به حمالت وحشـی  

) داعـش (گرانه ی دولت اسالمی  
اعتراض کرده و فریاد انسانـی زن  
و مـرد قـھـرمـان کـوبـانـی را بـه  

 ."گوش جھانیان برسانند 
صـدیـق کـریـمــی در بـخـشـی از  
سخنرانی خود در تظـاھـرات مـردم  

 مھر ضمن اعـالم   ١٨ این شھر در  
ـران از مـردم   حمایت کـارگـران ای
ـر   قھرمان کـوبـانـی، بـا تـاکـیـد ب
ـریـت در   ـرب اینکه دوران توحش و ب
ــه ســر آمــده اســت،   ــخ بشــر ب تـاری
جنایات دولت اسالمـی داعـش را  
بشدت محـکـوم کـرد و خـواھـان  
حمایت قاطعانه از مردم کـوبـانـی  

و راھپیمایی مردم سنندج در  .  شد 
این روز با قرائت دو قـطـعـنـامـه و  
در میان شور و ھمبستگـی مـردم  

 .شرکت کننده پایان گرفت 
ـران   این اتفـاقـات در حـالـی در ای

ـراضـات   صورت میگیرد کـه اعـت
ــر   ــرده ت ــت ــر روز گس کــارگــری ھ
میشود و در ھمـیـن چـنـد مـاھـه  
ـر در دفـــاع از   ھـــزاران کـــارگــ
ــدگــی خــود در   ــشــت و زن ــی مــع
اعتراض و مبارزه بوده و مبـارزات  
آنان بطور واقعی بر روی فضـای  
ـر گـذاشـتـه   ـی سیاسی جامـعـه تـاث

ـبـش ھـای  .  است  در عین حال جـن
ــیــه   ــگــر چــون عــل ــمــاعــی دی اجــت
آلودگی محیط زیسـت، در دفـاع  
ـبـعـیـض   از حقوق کودک، علیه ت

ـر  ... علیه زن و   ھر روز گسترده ت
ـتـه  .  میشود  از جمله در ھمیـن ھـف

ـراضـی در   در کنار تجمعـات اعـت
حمایـت از مـردم کـوبـانـی،  بـه  
مناسـبـت روز جـھـانـی کـودک  
ــا شــکــوه در   ــی ب ــای مــراســم ھ
ـر پـا   شھرھای سنندج و پیرانشھر ب

ھمچنین جنبش علیه تخریـب  . شد 
ـر   ـرده ت محیط زیست ھر روز گست
میشود، و برای نمونـه در ھـمـیـن  
ـراضـی   ھفتـه شـاھـد تـجـمـع اعـت
ــاھــای   شــمــاری از اھــالــی روســت
مجاور نیروگاه اتـمـی بـوشـھـر در  
ــیــط   ــراض بــه آلــودگــی مــح اعــت
ــال   ــق ــجــه انــت ــی ــشــان در نــت ــت زیس
ـروگـاه سـاخـل   ـی فاضالب ھـای ن
ـم  . بندرگاه بـه ایـن مـنـطـقـه بـودی

بعالوه اینکه جـلـو آمـدن ھـر روزه  
ــش خــالــصــی   ــا جــنــب ــان ب جــوان
فــرھــنــگــی و اجــتــمــاعــی شــدن  
ــران در جــامــعــه،   حــجــاب بــرگــی
ـنـد   ـل صدای کـل حـکـومـت را ب

در دل چنیـن فضـای  .  کرده است 
ـتـھـابـی اسـت کـه مـردم در   پر ال
ایران در دفاع از مردم کوبانی بـه  
اعتراض برخاسته و شعـار مـرگ  

 . بر داعش، مرگ بر ارتجاع را سر میدھند 
ـاقـات از اوضـاع   ـف مجموعه این ات
سیاسی جدیدی در ایران حـکـایـت  

اوضاعی که در آن مـردم  .  میکند 
ـا اعـتـراض   با جنبش ھـایشـان و ب
علیه توحش ارتـجـاع اسـالمـی در  
ـنـد  . ایران و منطقه به جلـو مـی آی

ـابـل تصـویـر   ـق اوضاعی کـه در م
سیاه و تاریکی که جنایات داعش  
در پناه حمایت دولتھای ارتجـاعـی  
منطقه ایـجـاد کـرده اسـت، چشـم  
ـنـده ای   انداز روشن و امیـدوار کـن
ــرد  ــگـی ــرار مـی .  جـلـوی جـامـعــه ق
 . اوضاعی متحول و پرشتاب است 

ـیـن   انتظار این اسـت کـه در چـن
ــای   ــھ ــکــل ــه تش ــم ــی ھ ــط شــرای
ـبـش   کارگری و ھمه مردم بـا جـن
ــو   ھـای اعـتــراضـی شـان بـه جـل
بیایند و در برابر ارتجاع داعـش و  

 . دولتھای حامی اش قد علم کنند 
 این مسیر شکل گیری صف ھـر  
چه گسترده تری از آزادیـخـواھـی  

ـری  .  و انسانیت اسـت  شـکـل گـی
این صف اعتراضی آزادیخواھی و  
ــار   ــت در ایــران، در کــن انســانــی
ـرده ای کـه ھـم   اعتراضات گست
ـیـه دولـت   ـرکـیـه عـل اکـنـون در ت
. اسالمی اردوغان در جریان اسـت 

در کنار اعتراضاتی که در دفـاع  
ــراق و   ــردم کــوبــانــی در ع از م
افغانستان بر پـا شـده اسـت و در  
کنار اعتراضـات در کشـورھـای  
مختلف نظیر سوئد، فنالند، ھلنـد،  
سوئیس، انگلیس، کانادا، آلمان و  
غیره در سـطـح جـھـانـی، صـدای  
ـروھـای   ـی ـر ن ـراب صف انسانیت در ب
وحشی و آدمخواری است کـه بـا  
ــده انـد و بــرای خــود   ــایــت زن جـن

 .میکوشند عمر بخرند 
ــیــت و   ــه صــف انســان  وســیــعــا ب

 . آزادیخواھی بپیوندیم 
 

  ١  از صفحه   کارگران در دفاع از مبارزات مردم کوبانی

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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بیایید که رھبر این حـکـومـت از  
ـبـال مـیـکـرد چـون   ـق تحریمھا است

" خــود بــاوری " مــدعــی بــود بــه  
این روزھا پوتین ھـم در  !(  میرسند 

ــیــن ادعــا را دارد  ــه ھــم ــی !) روس
ـفـت احـمـدی   ـر ن میرکاظمـی وزی
نژاد و نماینده امروز مجلس در آن  

نه تنھـا بـه  " زمان اعالم می کند  
ـلـکـه حـال   خودکفایی رسیده ایم ب
ـنـزیـن را ھـم صـادر   ـم ب می توانی

 !"کنیم 
ــفــی   ــری، مصــط ــت وکــیــل دادگس
ترک ھمدانی بـا ھـمـکـاری دو  

شـاکـی  " وکیل دیگر بـه عـنـوان  
ســعــی کــرده وزیــر  "  خصــوصــی 

احمدی نژاد را به دادگاه بکشانـد  
بـه مـوجـب  : " اشاره میـکـنـد کـه 

گزارش سازمان محیط زیسـت در  
 مـیـزان  ٩٢  تـا  ١٣٨٨ اثنای سال  

آمار بچه ھای سرطانی به شـیـوه  
ـــود  ـــه ب ـت ــ ـــاال رف . تصـــاعـــدی ب

آمارھای دیگری در خود محـیـط  
زیست وجود دارد کـه مـن نـمـی  
ـم امـا   ـنـی بـکـن توانم آنھـا را عـل
حقیقتا به نحوی خطرنـاک اسـت  
که از فکر کردن به آن ھم ھـراس  

ظاھرا پرونده ای در جـریـان  ." دارم 
است که به گفته وکیل، بـازپـرس  
ـر آن اسـت؛   ـیـگـی ھم بـه شـدت پ
ـرونـده   وکیل مدعی است بازپرس پ

ــه  !  آدم شــریــفـی اســت  ــب چــھـارشــن
گذشته، نوبخت سخنگـوی دولـت  
ـنـزیـن   روحانی عنوان میکند که ب

ایشـان در  .  داخلی سرطانزا نیسـت 
رابطه با سوال خبرنگاری کـه در  
ـیـد   مورد وضعیت فعلی بنزین تـول
داخل پرسیـده اسـت ایـن ادعـا را  

ــد  ــن ــک ــی ــمــای جــمــھــوری  .  م ــی س
اسالمی و کیھان شـریـعـتـمـداری  
ـنـد تـا ثـابـت   سوال را حذف میکن

ــد  ــن ــس از  : " کــن ــال پ ــک س ی
ــان  ــری ــط    ج ــی ســازی ســازمــان مــح

ــیــن   زیســت و بــرخــی از مســئــول
وزارت نفت در خصوص آالیندگی  

ـــان  ـرط ــ ـــن    و س ـــزی ـن ــ ـــودن ب زا ب
محمدباقرنوبخت سخنگوی دولـت  

ـنـزیـن    دولت سرطان :  گفت  زا بودن ب
و  !"  کـنـد   تولید داخل را نفـی مـی 

ھمین تحریف سخنان سـخـنـگـوی  
ـلـه سـرطـان زا   دولت دوبـاره مسـئ
بودن بنزین تولید پتروشیمی ھـا را  

و دامنه جر و بحثھـا  .  حاد میکند 
میان باندھای حکومت چنان بـاال  
میگیرد که نوبـخـت سـخـنـگـوی  
دولت اساسا منکر سوال در مـورد  
بنـزیـن داخـلـی شـد و گـفـت در  
! مورد بنزیـن وارداتـی سـوال شـده 

" سـیـاسـت روز " روزنامه حکومتی  
ھم نوشت کسانی که در واردات  
بنزین دسـت دارنـد چـنـان سـمـبـه  

شان پرزور است کـه سـخـنـگـوی  
را وادار کـردنـد  "  دولت راستگویان " 

ــد  ــوی ــگ ــه دروغ ب ــب  !  ک ــال و ج
اینجاست اگر بخواھید بـه نسـخـه  

HTML    ـــاداشـــت روزنـــامـــه ی
ــوان   ــن بــوی  " ســیــاســت روز بــا ع

ـیـدا  "  بنزین، بوی زور  ـرسـی پ دسـت
! کنید این صفحه باز نخواھد شـد 

این در ادامه فیلتـر کـردن سـایـت  
انتخاب است که پرسیده بود چـرا  
کسی که متھم اختالس سه ھزار  
میلیاردی است در دولت روحـانـی  

ــه   ــومشــاغــل " دارد ب ــل  "  اب ــدی تــب
 .میشود 

بھرحال ھنوز که ھنوز است بنزیـن  
چرا کـه  .  خطرناک تولید میشود 

تھـران،  (  فعال در سه شھر بزرگ  
ــع آن  )  کــرج و اراک  ــوزی ــو ت ــل ج

ـرار اسـت تـا  .  گرفته شده اسـت  ق
پایان آذرمـاه  در کـالن شـھـرھـا  

ـنـزیـن یـورو    تـوزیـع  ٤ دیگر ھـم ب

اما اصال مشخص نیست تا  .  شود 
کی بنزین سرطانزا در شھرستانـھـا  

ایـن امـا ھـمـه  .  توزیـع مـیـگـردد 
ـنـزیـن،   ماجرا نیـسـت، در کـنـار ب
ــع   ـیـل  سـرطــانـزا ھـم تـوزی گـازوئ

ـلـه حـافـظـی،    رحـمـت .  میـگـردد  ال
رئیس کمیسیون سالمـت شـورای  

ــھــران، در گــفــت  وگــو بــا    شــھــر ت
خبرگزاری مھر در تیر مـاه اعـالم  

ـیـل " کرده است   ھـای تـھـران    گازوئ
ــرد  ١٠٠  ــدارد گــوگ ــان ــت ــر اس ــراب  ب
روابـط عـمـومـی شـرکـت  ".  دارند 

ھـای    ملی پاالیش و پخش فرآورده 
ـیـل   نفتی فورا مدعی شده گـازوئ

  ٤ شھر، یـورو   توزیعی در چند کالن 
ـنـی،  .   اسـت ٥ و یورو  وحـیـد حسـی

ـیـت   مدیرعامل شرکت کنترل کیف
ــه  ٧٧ ھـوا امـا در شـمـاره    مـجـل
ـقـدر  : "... تجارت فردا میـگـویـد  آن

ـم کـه از دیـزل   درگیر بنزین نشـوی
ـنـزیـن بـه   غافل شویم؛ مشـکـل ب

ـیـسـت  دیـزل فـقـط  .  حادی دیزل ن
ــم دارد کــه   ــر مــھ ــت یــک پــارام
فاصله زیادی با استاندارد جھانـی  

ـرد در  .  دارد  ـــوای گـــوگــ ـت مـــحــ
  ٩  تـا  ٤ گازوئیل تولید داخل، بین  

ـیـون اسـت  ـل . ھزار قسـمـت در مـی
گوگرد ھم به شدت در آلـودگـی  

ـر اسـت  بـخـش عـمـده  ...  ھوا موث
ذرات معلـق در ھـوای تـھـران از  

ھـا ایـجـاد    گوگرد تولیدی از دیزل 
شود؛ سازمان بھداشت جھانـی    می 

زا اعـالم    ھم دود دیـزل را سـرطـان 
 ."کرده است 

ـنـده یـک   این ماجـرا بـازگـو کـن
گوشه دیگـر از جـنـایـت آشـکـار  
ـر   ـران ب دولت اسالمی حاکم در ای

ظـاھـرا سـازمـان  .  علیه مردم است 
ــط زیســت کــه از نــامــش   ــی مــح

ـرونـده ھـای   ـر پ پیداست باید پیگی
محیط زیستی باشد و گـزارشـات  
ھمین سازمان است که ھـراس در  

در ھیچ کـجـا  .  دل وکیل انداخته 
، امـا  " طرح شکایت نـمـی کـنـد " 

ـر  ( سه وکیل   این سه وکیل پیگـی
شکایت کارگران از مرتضوی نیز  

ــد  ــن ــوان شــاکــی  )  ھســت ــه عــن ب
ـنـدات   ـر اسـاس مسـت خصوصی ب
ـتـه   سازمان محیط زیست و  کمـی
ـر سـابـق   تخصصی مجلس از وزی

ــنــد  ــن ــک ــی بــه کــی  .  شــکــایــت م
شکایت میکننـد بـه داروغـه؛ از  

روز  !  کـــی؟ از خـــود داروغـــه 
ـبـه    مـھـر مـاه صـادق  ٢٠ یکشـن

ــه   ـی ــی رئــیـس قــوه قضــائ الریـجـان
جمھوری اسالمی دستور داد کـه  
دادستانی رسانه ھایی کـه اقـدام  
به بزرگنمایی پرونده ھـای فسـاد  
. مالی میکننـد را احضـار کـنـد 

ـبـعـیـت از دسـتـور   این دستور به ت

ــا "  ــاجــرای  "  آق ــه در م ــت ک اس
ــیــاردی   ــل ــالس ســه ھــزار مــی اخــت
فرمود که موضوع را بیش از این  

ـرای  .  کش ندھید  بانـد روحـانـی ب
ـریـن   ساکت کردن باند رقیبش بـھـت

طـرف  "  فسـاد " راه را این یافته تـا  
ـیـازی گـرفـتـه   را رو کند تا امـت
ـر از ایـن ھـم نـمـی   باشند و بیشت

برای ھمیـن اگـر رسـانـه  .  خواھند 
ــیــش از حــد   ــرفــدارش ب ھــای ط

ـنـد  "  بزرگ نمایی " ماجراھا را   کن
ـبـعـیـت از   تـوصـیـه  " آنھا را بـه ت

ـر کـردن سـانسـور  " رھبری  ـت با فیل
 .میکنند 

ـرونـده    بھرحال مشخص است این پ
را ھم سعی دارنـد مشـمـول مـرور  

نه گزارش مجلس از  .  زمان کنند 
سوی رئیس مـجـلـس اجـازه مـی  

ھـراس  " یابد منتشر شود نه نکات  
گزارش محیـط زیسـت در  "  انگیز 

تا اینجـا  .  جای منتشر خواھد شد 
ھم  به ھمت این سـه وکـیـل ایـن  
پرونده مفتوح مانده است و گـرنـه  
. اساسا در جایی مطرح نمـی شـد 

در مورد گازوئیل ھم کـه اسـاسـا  
بـازی  .  شکایتی مطرح نشده است 

جانیان حاکـم بـا سـالمـتـی تـوده  
مردم انتھا ندارد چون سرشت ایـن  
ـبـھـکـاری اسـت  ـر ت . حکـومـت ب
" برای کاربدستـان ایـن حـکـومـت 

ــوب  ــی خ ــال اســـاس  "  گــردش م
. تصمیمات و فرامیـن شـان اسـت 

ـیـمـت   غارت ثروت جـامـعـه بـه ق
تباھی جان ھمه مردم روی دیـگـر  
. چھره داعش حاکم بر ایران اسـت 

واین ماجرای بنزین سرطانزا نمونـه  
گویایی از جنایـت آشـکـار اسـت  
ـبـھـکـاران بـایـد   که روزی ایـن ت

 .جوابگوی مردم باشند 
 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 ١  از صفحه   گردش مالی خوب، افزایش سرطان خون

 بھرحال مشخص است این پرونده را ھم سعی دارند مشمول مرور  
نھ گزارش مجلس از سوی رئیس مجلس اجازه می یابد  .  زمان کنند 

گزارش محیط زیست در جای  "  ھراس انگیز "منتشر شود نھ نکات  
تا اینجا ھم  بھ ھمت این سھ وکیل این پرونده مفتوح  . منتشر خواھد شد 

در مورد گازوئیل  .  مانده است و گرنھ اساسا در جایی مطرح نمی شد 
بازی جانیان حاکم با سالمتی  .  ھم کھ اساسا شکایتی مطرح نشده است 

. توده مردم انتھا ندارد چون سرشت این حکومت بر تبھکاری است 
اساس تصمیمات  "  گردش مالی خوب "  برای کاربدستان این حکومت 

غارت ثروت جامعھ بھ قیمت تباھی جان ھمھ  .  و فرامین شان است 
واین ماجرای  .  مردم روی دیگر چھره داعش حاکم بر ایران است 

بنزین سرطانزا نمونھ گویایی از جنایت آشکار است کھ روزی این  
 .تبھکاران باید جوابگوی مردم باشند 
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ـــســـت کـــانـــادا   ـی ــ حـــزب کـــمـــون
ـیـسـت   –مارکسیست  (  کـه  )  لنین

را از آن انـداخـتـه  "  مائوئیست " تازه  
ـرنـامـه   بودند، بـعـد از مـطـالـعـه ب

ـر "  تـعـداد قـابـل  "  یک دنیای بـھـت
ـرنـامـه را از مـن   توجھی از این ب
ـقـایـش در   گرفت و گفت برای رف

گـفـت کـه  .  ھند خواھد فـرسـتـاد 
ـنـگـونـه   رفقای ما در ھـنـد بـه ای
ـنـی   ـی مباحث و اینگـونـه جـھـان ب

 .احتیاج دارند 
ـنـک بـه   می خواھم از ایـن عـی

به مبارزه کـارگـر  .  دنیا نگاه کنم 
به ربـط مـبـارزه  . و رھائی کارگر 

ــی   ــائ ــه رھ ــو اعــدام ب ــغ بــرای ل
ــر  بــه مــبــارزه بــری رفــع  .  کــارگ

تبعیض از جوان ھـمـجـنـسـگـرا بـه  
به ربط دخالت در  .  رھائی کارگر 

اعتراض بر علیـه اسـالم و دیـگـر  
ــی   ــه رھــائ مــذاھــب آدمــکــش ب

ــکــی کــه ورای  .  کــارگــر  عــیــن
مبارزه روزمره ما برای معیشت و  
ــوان یــک   ــن رفــاه، بــه انســان بــع

. نگاه مـی کـنـد "  مقدس "موجود  
ـنـک   در جھانی کـه بـا ایـن عـی
می بینم، انسان بـه صـرف انسـان  

است و ربـطـی بـه  " مقدس "بودن،  
مذھبش، به جنسیتش، به کشـش  
ـیـت و   جنسی اش، به زبـان و مـل
قومیتش، به نظر سـیـاسـی اش و  

ـنـک پـایـمـال  . غیره ندارد  این عـی
شدن حرمت ایـن انسـان را نـمـی  

دست درازی بـه جـانـش را  . پذیرد 
ممنون اعالم کـرده اسـت؛ حـتـی  
جان کسانی که ظـاھـرا دفـاع از  

ـر  ! آنھا عجیب به نظر برسد  ـراب در ب
ــی زن و کــودک و   ــوق ــحــق بــی
ــدن   ــع ش ــای ــه ض ــی ک ــگــران دی
حقوقشان برای نسلـھـا عـادی بـه  
نظر مـی رسـیـد، سـکـوت نـمـی  

ـنـک،  . کند  از نظر مـن ایـن عـی
عینـک کـارگـر بـه زنـدگـی و  

و من بـا نـگـاه  . مبارزه خود است 
از این عینک دنیا را و کسـانـی  
ـیـت   ـر فـعـال ـی ـی که در آن برای تـغ

 .می کنند، می سنجم 
 

ایرادگیران از ما چه 
 کسانی ھستند؟

تصـــورم ایـــن اســـت کـــه ایـــن  
ـتـی   ایرادگیران، چپ  ای    ھـای سـن

ھستند که پرونده و کارنامه شـان  
ـبـاھـات  " پر است از تناقض و   اشـت

ــنــاک  در بــیــن ایــن بــه  ".  دھشــت
ـران، کسـانـی   اصطالح چپھا در ای
ـم   که امروز می گویند درباره سـت
ــان،   ــی کــه بــر زن ــات ــحــاف و اج
کودکان، اعدامی ھا، معتـادان و  
ـیـد و بـه   غیره می رود، حرف نـزن
ـیـد، ھــمـانـھـایــی   کـارگـر بـچــسـب
ھستند که در دوره خـودش مـی  

ـرانـی فـرھـنـگ و   ـنـد زن ای گفت
چادر ایرانـی اش را حـفـظ مـی  

کسانی که امروز این ھمـه  .  کند 
طرفدار کارگر شـده انـد، بـا مـا  
ـیـدن   که می گفتیم نباید از کـوب
ـم، قـھـر   ـی ـیـائ ناسیونالیسم کـوتـاه ب
کــرده و راھشــان را جــدا مــی  

ـنـد کـه بـا  .  کردند  کسانی ھسـت
آمدن خاتمی دشـمـن اصـلـی مـا  
ــرچــمــدار   ــه پ ــرا ب شــدنــد کــه چ
گفتگوی تمـدنـھـا بـی حـرمـتـی  

ـم  ـی کـه خـاتـمـی آمـده  .  می کـن
جمھوری اسالمی را اصالح کنـد  
و دوره انقالبات و تقابل کـارگـر و  
ــه دار ســر آمــده اســت  ــای . ســرم

ـــه    دوره  ــن ب ــا ای ــی ب ــوالن ای ط
اصطالح چپ جنگیدیم که به او  

اسـالم مـا  " بقبوالنیم برای کارگر  
که مذھب و  !  نداریم "  و اسالم آنھا 

ـم  اسـالم  .  الھیات رھائیبخش نـداری
از ھر نوعش و ھـمـه مـذاھـب، از  
ـیـسـم گـرفـتـه تـا اسـالم و   ھندوئ
ـیـت و   یھودیت و مسیحیت و بھـائ

چندین دھـه بـا  .  غیره جنایتکارند 
ـم کـه بـھـشـان   ـر بـودی اینھا درگـی
ـتـل عـمـد   بقبوالنیم اعدام یـک ق

ــی اســت  ـت کـه اعـدام اعــالم  .  دول
جنگ بورژوازی به کل جـامـعـه  
. است، نه فقط فرد زیر دار اعـدام 

ــد و   ــمــی آمــدن ــاه ن ــھــا کــوت ــن ای
پافشاری می کردنـد کـه اعـدام  
انقالبی داریم و جنایتـکـاران اال و  
بال باید به سزای جنایتشان فـقـط  

این ایرادگیران نـه  .  با اعدام برسند 
ـلـکـه   تنھا طرفدار اعدام بـودنـد، ب
ـیـان   بعضـی از آنـھـا، مـثـل فـدائ

ـران و حـزب   اکثریت، حزب رنـجـب
ــه   ــاری ب ــود گــروه فش ــوده خ ت
جمھوری اسالمی بودند کـه چـرا  

ـیـون   ـقـالب طـرفـدار  " در اعدام ضـدان
کوتاھی مـی  "  امپریالیسم آمریکا 

مثل بـابـک زھـرایـی کـه  .  کند 
ــــن   ـری ـــ ــــده ت ــــه ش ـت ـــ ــــاخ ـن ـــ ش
ــود،   ـروتسـکـیـسـتـھـای آن دوره ب ت
ـنـی صـدر شـده بـودنـد  . مشاور ب

ــریــت در   ــث ــان اک ــی ســازمــان فــدائ
 خـرداد  ٢٧ اطالعیه ای به تاریـخ  

ــریــه  ١١٤  در شــمــاره  ١٣٦٠   نش
ـبـال صـدور حـكـم ابـد  " كار "  و بـدن

ـتـظـام تـوسـط   ـران برای عباس امـی
: جمھوری اسالمـی مـی نـویسـد 

ـــد  "  ـی ــ ــأی ــاه را ت ــا رأی دادگ م
ـر مـربـوطـه را    می  ـف ـم و کـی ـی کن

ھای ارتـکـاب شـده    درخور خیانت 
ـتـی  .  نمائیم   ارزیابی می  ما قاطعـی

را که در این رأی به کـار رفـتـه  
 ..."نھیم    ارج می 

ـم کـه   با اینھـا سـالـھـا جـنـگـیـدی
کودک مذھب ندارد و نبـایـد بـه  
والدینش اجازه داد مذھبشان را بـه  

ایراد مـی  .  کودک تحمیل کنند 
گرفتند که نمـی شـود از آزادی  

ـیـد و شـرط   بیان و عقیده بـدون ق
پـافشـاری مـا را در  .  دفاع کـرد 

ـنـد   دفاع از آزادی بیان میـشـنـاخـت
ـبـول   اما انھا آزادی بیان خلق را ق
داشتند، و بزعمـشـان بـایـد آزادی  

! ھا را سرکوب کـرد   بیان ضدخلقی 
در قاموس اینھا ھمـجـنـسـگـرائـی  
یک بیماری بود که این بیـمـاران  
باید مداوا می شدند و یـا مـثـل  
برخورد مائو به معتادان در چـیـن،  
ھمه را به جزایری دور دست مـی  
ـیـن   فرسـتـادنـد کـه آرام آرام از ب

 . بروند 
ـران، دشـمـن   در دنیای این ایرادگـی

کارگر نه ارتجاع از ھـر نـوعـش،  
. اسـت "!  امپریالیسم آمریـکـا " بلکه  

ـیـسـت کـه در صـحـنـه   بیـخـود ن
سیاست دوستان اینھـا از مـرتـجـع  
ترین افراد و دولتھایی ھستند کـه  

ــســت " خـودشــان را   ــالــی ــری " ضــدامــپ
ــد  ــان،  .  مــعــرفــی کــرده ان طــالــب

ـــژاد و جـــمـــھـــوری   احـــمـــدی ن
اسالمی، قـذافـی، چـاوز، صـدام  
حسین، پوتین، حماس، بشار اسـد،  
مقتدا صدر، حزب الله و داعش و  
جانوران این تیپی در کمپ اینـھـا  

ـیـزی از  .  ھستند  ھر یـھـودی سـت
نظر اینھا ضد صھیونیست است و  

 ! دوست اینھا 
ــن   خـوشـحـالــم کـه بـعـضــی از ای
ایرادگیران، که کارگـر در ھـیـچ  
کجای معامالت سـیـاسـی آنـھـا  
ــل   ــداق ــت، امــروز ح ــداش قــرار ن
پافشـاری بـه دفـاع از اعـدام را  
ــد  ــال زیــر فــرش کــرده ان ــع . ف

خوشحالم کـه دیـگـر از مـذھـب  
ـم دفـاع  " خودی "  به آن شـیـوه قـدی

ـم کـه از زن  .  کنند   نمی  خوشـحـال
خـواھـنـد حـجـابـش را    علنـا نـمـی 

ــد  ــن ــم کــه  !  رعــایــت ک خــوشــحــال

ـتـظـار    طرفدار کارگر شده  انـد و ان
دارند باید ھمه بحثھا حول کارگـر  

ـرادھـایـی کـه  .  دور بزند  با تمام ای
ھنوز به آنھا وارد اسـت، ایـن امـا  

 .یک گام بجلوست 
من اما از میان این چپ بـا ایـن  
سابقه، فقط آنـھـایـی را سـتـایـش  
ــم کــه در ایــن مــوارد   ــن مــی ک

 !سکوت کرده اند 
 

چه کسانی " دیگران"این 
 ھستند؟

بـورژوازی  "  دیگران " اگر منظور از  
. و طبقه بورژواست، بحثی نیـسـت 

ـر مـی   اما آنچنانکه از سـئـوال ب
ــان،  "  دیـگـران " آیـد، مـنـظـور از   زن

کودکان، محکومـیـن بـه اعـدام،  
ـره   ھمجنـسـگـراھـا، جـوانـان و غـی

ــی  .  اســت  ــطــب کــارگــران و  " دوق
ـتـی وارونـه  " دیگران  ـی ساختـه ذھـن

است که ھمزاد کمونیسم استالیـن  
درسـت اسـت کـه  .  و مائـو اسـت 

کسی در بین چپھای ایران دیگـر  
علنا از استالین و مائو دفاع نمـی  
ـیـسـم   کند، اما مائوئیسم و کـمـون
پروروس سنتی بسیـار قـدیـمـی و  
ـیـشـروی   جان سـخـت اسـت کـه پ
کارگر در مبارزه را بسـیـار کـنـد  

اگـر از  "  کمونیسم " این  . می کند 
ــان دفــاع   ــی آزادی زن و آزادی ب
نمی کـنـد، در عـوض از آزادی  
بورژوازی ملی و خودی دفاع تـا  

اگـر  .  سر حد مـرگ مـی کـنـد 
برای او مبارزه برای آزادی زن و  
رفع تبعـیـض حـاشـیـه ای اسـت،  
ھمسنگری با ناسیونالیسم جـبـھـه  

ـقـویــت  .  اش اســت   عـمـده مــبـارزه  ت
ــجــاع اســالمــی جــبــھــه ھــای   ارت

در صـحـنـه  .  اصلی نبـردش اسـت 
سیاست ایران، امروزه متأسفانـه در  
ـم   مقابل آن چـپ، گـاھـا دیـده ای
ـیـسـت از   که جریانات غیر کـمـون

ای از حقوق زنان و کودکان و    پاره 
ـنـد  ایـن  .  بی دینھا دفاع مـی کـن

برای آزادیخواھی یـک دسـتـاورد  
است که ھیچکس نمی توانـد بـه  

  ١  از صفحه   کارگران ومبارزات اجتماعی

" مقدس "در جھانی کھ با این عینک می بینم، انسان بھ صرف انسان بودن،  
است و ربطی بھ مذھبش، بھ جنسیتش، بھ کشش جنسی اش، بھ زبان و ملیت و  

این عینک پایمال شدن حرمت این  .  قومیتش، بھ نظر سیاسی اش و غیره ندارد 
دست درازی بھ جانش را ممنون اعالم کرده است؛ حتی  .  انسان را نمی پذیرد 

در برابر بیحقوقی زن  !  جان کسانی کھ ظاھرا دفاع از آنھا عجیب بھ نظر برسد 
و کودک و دیگرانی کھ ضایع شدن حقوقشان برای نسلھا عادی بھ نظر می  

از نظر من این عینک، عینک کارگر بھ زندگی و  .  رسید، سکوت نمی کند 
و من با نگاه از این عینک دنیا را و کسانی کھ در آن برای  .  مبارزه خود است 

 .تغییر فعالیت می کنند، می سنجم 
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ـنـا بـاشـد،   دفاع از آزادی بی اعـت
ـراژدی ھــم   امـا در عــیـن حـال ت

" چـپ " ھست که در جامعه ای  
ظاھرا طرفدار آزادی را کسی بـه  
عنوان طرفـدار آزادی زن و لـغـو  
ــان و مــدافــع   ــی اعــدام و آزادی ب

 !اقلیتھا نداند 
ـرای آزادی تشـکـل   اگر کارگر ب
ـرای   مبارزه می کـنـد، زن ھـم ب
ــاب و آزادی از   آزادی از حــج
ـره   تبعیض و نابرابری حقوقی و غی

اگـر کـارگـر  .  مبارزه مـی کـنـد 
برای افزایش دستمزد تا سـطـحـی  
که بشود از گرسنگی تلـف نشـد  
مبارزه می کند، اقلیت قومـی و  
مذھبی برای رفع تبعیض مـبـارزه  

ــد  ــن ــر  .  مــی ک ــوق بــراب ــق بــرای ح
ــد  ــارزه مــی کــن ــدی مــب . شــھــرون

کسی که جانش را می خواھـنـد  
ـرای   ـنـد، ب بگیرند و اعدامش کـن
ــد  ــدن تــالش مــی کــن . زنـده مــان

کارگری را که برای سیـر کـردن  
شکم کودکـش یـک قـرص نـان  
برداشته و دستگیر شده و در حیـن  
تالش برای فرار کسی را به قتـل  
ــنــد   ــنــون مــی خــواھ رســانــده، اک

ـنـد  کسـی کـه از  .  قصاصش کن
این زیر اعدامی دفـاع نـکـنـد، از  
افزایش دستمزد ھـیـچ کـارگـری  

کسـی کـه  .  ھم دفاع نمی کـنـد 
ـیـه زن   ـر عـل برای رفع تبـعـیـض ب
ـرای تـأمـیـن   مبارزه نمی کـنـد، ب
ــم   ــر ھ مــھــد کــودک زن کــارگ

ـنـھـا تـالش  .  مبارزه نمی کـنـد  ای
کارگـر در چـھـارچـوب جـامـعـه  
سـرمـایـه داری اسـت کـه یــک  
کمونیست باید در جلوی ھمه این  
ـراضـات   تالش و مـبـارزات و اعـت

 . باشد 
مھمتر اینکه اگر طبقـه سـرمـایـه  
ـری   ـراب ـرای ب دار بتواند تالش زن ب
ـتـوانـد تـالش   را سرکوب کـنـد، ب
جوان برای انسان به حساب آمـدن  
ـرای   را سرکوب کند، اگر تالش ب
حقوق کـودک سـرکـوب بشـود،  
ـرای   سرکوب کارگر در تالشش ب
ـر   ـت ـرایـش آسـان افزایش دسـتـمـزد ب

آن کـدام آدم چـپ جـدی  .  است 
است که ھنوز ایـن بـدیـھـیـات را  

 ! نمی داند؟ 
ــران مــا جــامــعــه   ــرادگــی ــرای ای ب
موزائیکی است از اصـنـاف کـه  
ـفـی   ھر کدام حق و حـقـوقـی صـن

دارند که بعضی از این حـقـوق از  
قـابـل دفـاعـنـد،  "  چـپ " نظر این  

ـرای  .  بعضی ھا نه  اصال مبـارزه ب
. حقوقشان، مشکل خودشان اسـت 

کارگر صنفی است مـثـل دیـگـر  
. ھای خـودشـان   اصناف با اتحادیه 

ـنـد بـا وکـالی   زنان صنفی ھسـت
اگـر کسـی  .  فمنیسـت خـودشـان 

ـرای ایـن اسـت   اعدام می شـود ب
مـی  !  که انتخاب بدی کرده است 

ـری   ـبـال کـار بـھـت توانست برود دن
که مجبور به رو آوری به جنایـت  

ـران  !  نمی شد  ـرادگـی در نگاه این ای
رشد کرده در مـنـجـالب مـذھـب،  
ــدان   ــه زن ــع ــام بــرای اصــالح ج

ــان  .  ضــروری اســت  ــی ــقــط زنــدان ف
. قـابـل دفـاعـنـد "  چـپ " سیاسی  

ـیـاد روی آورده   کسی که به اعـت
ــوانـه اســت  ــای  .  اسـت دی ـی ایـن دن

ـران مـا   وارونه، دنیای این ایرادگـی
که اکنون طـرفـدار کـارگـر ھـم،  

 .ظاھرا، شده اند می باشد 
 

آزادی کارگران بدون 
 "!دیگران"آزادی 

نکته مھم دیگری که باید بـه آن  
ـرداخـتـه شـود،   در ھمیـن رابـطـه پ
. مبارزه کارگر برای آزادی اسـت 

ـنـی کــه   مـبـارزه کـارگـر در مـت
ایرادگیران مـا بـه آن اشـاره مـی  
. کنند، مبارزه برای آزادی نیسـت 

ـر   مبارزه برای رفرم است که بـاالت
گفتم ما باید جلوی این مبـارزات  

ـرای  .  و اعتراضات باشیم  مبـارزه ب
اینکه بشود نفس کشید و در ایـن  

و  .  دنیای وحشتناک، خـفـه نشـد 

گرنه کارگر که در جـامـعـه ای  
سوسیالیستی بدون آزادی دیـگـران  
ھم، بدون لغو اعـدام، بـدون آزادی  
زن، بدون خالصی فرھنگی، بـدون  
لغو تبعیض از اقلیتھای زبـانـی و  

ــمــی شــود  ــر  .  غــیــره آزاد ن کــارگ

حتی بدون آزادی فـرد بـورژوا از  
بورژا بودن و زندگی را بر دیگـران  
. حرام کردن ھـم، آزاد نـمـی شـود 

بدون رھا کردن آخوند و کشیش و  
خاخام از جھالت، نمی تـوانـد آزاد  

کل جـنـگ کـارگـر رھـا  .  باشد 
ـرای   شده از قیود جامعه طبقاتی ب
پس زدن عادات و سنـن قـدیـمـی،  
ـرای   ــ ــا ب ــورژواھ ــالش ب بــرای ت
بازگشت به قدرت، ھـمـیـن تـالش  

 . برای آزادی واقعی است 
شاید اشاره به تجارب تاریخـی در  
ــه   غـرب جــواب بـھــتــری بـاشــد ب

ــران مــا  ــی ــرب  .  ایــرادگ ــر در غ اگ
ــوی اعــتــراض   چــپ امــروز جــل
کارگر است و او را مـثـال فـقـط  
ـراضـات کـارگـری   در جلوی اعـت
می بینیم، به این دلیل ساده اسـت  
که ھمین چپ در دوره ای کـه  
زن موقعیتی مثل موقعـیـت زنـان  
در ایــران داشــت، جــلــوی صــف  

چپ اروپـائـی  .  اعتراض زنان بود 
ــع   ــارزه بــرای رف ــان در مــب چــن
تبعیض بر علیه ھـمـجـنـسـگـرایـان  
جلوی صحنه بود که گـاھـا مـن  
ــاه مــی   ــب ــن اشــت ــه ای یـکــی را ب
ـراض در جـبـھـه   انداخت کـه اعـت
دیگری ھم در جـریـان اسـت؟ یـا  
اینکه اعتراض برای رفع تبعـیـض  
ـیـه ھـمـجـنـسـگـرایـان تـمـام   بر عـل

؟  ! اعتراض در ایـن جـوامـع اسـت 
اعتراض چپ برای رفع تبـعـیـض  
بر سیاھان نمونه دیگری است کـه  
ـریـن   ـت چپ اروپا و آمریـکـا فـعـال

چـپ  .  نیروی این جنبشھا بـودنـد 
ـلـه بـا   در اروپا جلوی صـف مـقـاب

اگر چپ را  .  یھودی ستیزی بود 
درگیر مبارزه برای حقـوق زنـان و  
لغو اعـدام و حـقـوق کـودکـان و  
ـنـکـه   ـرای ای ـم، ب ـی ـن ـی غیره نمی ب
مبارزه اش را کرده و دارد مـیـوه  

اگـر چـپ را  .  اش را می چیند 
ـیـس در   ـنـد و سـوئ در سوئد و ھـل
ـیـه   ـر عـل مبارزه بر علیه تبعیـض ب
ــوق   ــھــا و نــقـض حــق ــت ـی زنـان، اقــل
کودک نمی بینیم، بـخـاطـر ایـن  
ـری زن و مـرد در   است که نابراب
. این جوامع تقریبا حل شـده اسـت 

کسی را آنجا دیگر اعـدام نـمـی  
ـتـھـا  .  کنند  ـی ـل ـیـه اق تبعیض بر عل

ـقـض  .  جرم محـسـوب مـی شـود  ن
ـیـگـرد قـانـونـی   حقوق کـودک پ

 .دارد 
 

از آنھا بپرسید که برای 
 اند؟ کارگران چکار کرده

ـم   قبل از ادامه بحث این را بـگـوی
ــن   ــی از ای ــا کس ــه اگــر ب ک
ایرادگیران مواجه شـوم، از ایشـان  
ــرای   خــواھــم پــرســیــد کــه اگــر ب
ریحانه جباری و سکینه محمـدی  
و فـالن مشـکـل زنـان و بـھـمــان  
مشکل کـودکـان و آن مشـکـل  
ـتـھـا و   ـی ـل جوانان و این مشکـل اق
تحمیق مذھبی کـودکـان کـاری  

اید، برای کـارگـران چـکـار    نکرده 

ـر سـر    کرده  اید؟ در کدام مـبـارزه ب
افزایش دستمزد ردی از شـمـا را  

ــرد؟ در کــدام    مــی  ــدا ک ــی شــود پ
ـرداخـــت   ــ ـــه عـــدم پ ـراض ب ــ ـت اعــ

ایـد؟ در    دستمزدھا حضـور داشـتـه 
ــوب   ــه ســرک ــدام اعــتــراض ب ک

ھای موجود کارگری بـوده    تشکل 
ــران   ــده کــدام کــارگ ــن ایــد؟ نــمــای
ــد؟ کــدام کشـور و کــدام   ــی ھسـت
ـرانـی را   خیابان اعتراض کارگر ای
ــرده ایــد؟ بــرای   ــدگــی ک ــن نــمــای
اعتراض متشکل به زورگوئی بـه  
ــد   ــی کــارگــران قــراردادی و ســف
امضاء دست چند نفر را در دسـت  
ـیـن   ـپ ھم گذاشته ایـد؟ چـنـد کـم
ـرای رسـانـدن صـدای کـارگـران   ب
سرکوب شده ایرانـی راه انـداخـتـه  
اید؟ کارگران کدام کـارخـانـه بـه  
امید وجـود شـمـا در مـبـارزه بـه  
زندگی و آینده امیدوار شـده انـد؟  

به من فاکت  : " بقول چارلز دیکنز 
 !"فاکت ! بده 
 

 طبقه کارگر و دیگران
ـیـسـتـی   اما چرا چپھای سـوسـیـال
ـردم در   که از آنھا در اروپا اسـم ب
ـر ایـن   این جـوامـع خـود را درگـی
مبارزات کرد؟ چرا مـارکـس در  
ـرنـاسـیـونـال   ـت کنار سازمان دادن ان
اول و نوشتن کاپیتال، درباره اعدام  
و آزادی بیـان و مـطـبـوعـات ھـم  
ـرچـمـدار   اظھار نظر می کـرد و پ
می شـد؟ چـرا مـا خـودمـان را  
مشغول لغو حکم اعدام ایـن و آن  
ــه زن،   ـل ـیــم؟ چـرا مســئ مـی کــن
ــاره   ــه مــاســت؟ چــرا درب ــل مســئ
ـیـل حـرف   فلسطین و غزه و اسـرائ
مــی زنــیــم؟ چــرا مــارکــس و  
تروتسـکـی و ایـن و آن خـود را  
. درگیر مسئله یھود مـی کـردنـد 

ــیــن   ــعــی ــاره حــق ت ــن درب ــی چــرا لــن
سرنوشت ملل حـرف مـی زد؟ و  

 .ھزار و یک چرای دیگر 
ـم کـه حـزب   ابتـدا ایـن را بـگـوی
ــری، حــزب   ــســت کــارگ ــی کــمــون
ـیـد و حـزب   کارگران در خط تـول

ــه کـارگــر اســت  ــق در تــک  .  طـب
تک مبـارزات کـارگـران حضـور  

ــت  ــه اس ــال داشــت ــع صـــدای  .  ف
ـم  . کارگران در اعتراضشان بوده ای

در ھر مـبـارزه ای راه نشـان داده  
ـیـن و تـوده ھـای   ایم و بـا فـعـال
ــم  ــظــر کــرده ای ــادل ن . کــارگــر تــب

م .   کسانی کھ امروز این ھمھ طرفدار کارگر شده اند، با ما کھ می گفتی
دا  نباید از کوبیدن ناسیونالیسم کوتاه بیائیم، قھر کرده و راھشان را ج

ھ .  می کردند د ک دن ا ش کسانی ھستند کھ با آمدن خاتمی دشمن اصلی م
ده . چرا بھ پرچمدار گفتگوی تمدنھا بی حرمتی می کنیم می آم ھ خات ک

ارگر و  ل ک اب ق ات و ت الب جمھوری اسالمی را اصالح کند و دوره انق
ھ اصطالح چپ  دوره. سرمایھ دار سر آمده است ن ب ای طوالنی با ای

ارگر  رای ک م ب ی والن ب ا" جنگیدیم کھ بھ او بق ھ ا و اسالم آن " اسالم م
وعش و .  کھ مذھب و الھیات رھائیبخش نداریم!  نداریم اسالم از ھر ن

ت و  حی ت و مسی ودی ھ ا اسالم و ی ھمھ مذاھب، از ھندوئیسم گرفتھ ت
شان .  بھائیت و غیره جنایتکارند ھ چندین دھھ با اینھا درگیر بودیم کھ ب

ی است ت د دول ل عم ت دام اعالم جنگ .  بقبوالنیم اعدام یک ق ھ اع ک
  بورژوازی بھ کل جامعھ است، نھ فقط فرد زیر دار اعدام
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شھرھا را به حمایت از اعتراضـات   
کارگری فراخوانده و سازمان داده  

صدای اعتـراض کـارگـر در  .  ایم 
ـلـی، از   تمام مجامع مھم بین المـل
ــو ســی تــا   آی ال او تــا تــی ی
ـرانـس   ـف کنگره کار کانادا، تا کـن
لیبراستارت تا خیابانھای مصـر و  

عراق و تونس و پاریس و تـوکـیـو  
ـم  ــ ـــوده ای ـــدن ب ـن ــ صـــدای  .  و ل

اعتراضات کارگران در رسانه ھـا  
ــم  ــوده ای ــارزه  .  ب ــب در صــف اول م

کارگر برای افزایـش دسـتـمـزد و  
ـرداخـت   نقد کردن دسـتـمـزدھـای پ

ـم  .  نشده شان بوده ایم  نگـذاشـتـه ای
عمله و اکره جمھـوری اسـالمـی،  
از محجوب و صادقـی و جـلـودار  
زاده گرفته تا کسانی که زیر نـام  
ــدیــکــاھــای   ــن ســس س ھــیــأت مــ
ــوی و   ــال مــوس کــارگــری دنــب
مصطفی معین افتادند را بـه نـام  

نماینده کارگران به کسـی قـالـب  
 .کنند 

اما مبارزه کارگر با سرمـایـه دار  
ـم سـرمـایـه داری فـقـط   و سیـسـت
محدود به چھاردیواری کارخـانـه،  
محدود به مبارزه بر سـر افـزایـش  
. دستمزد و بیکارسازی ھا نیـسـت 

ـر   کارگر بعنوان یک طبقه در براب
ــه دار و در بــرابــر   ــقـه ســرمـای طـب
سیستم سرمایه داری ظـاھـر مـی  

طبقه کارگر چنـد کـارگـر  .  شود 
آچار و داس بـدسـت و یـا پشـت  
ـیـسـت  ـر نشـسـتـه ن . میز کامپیـوت

طبقـه ای اسـت بـا تـاریـخـی از  
ـر   ـر، ب ـراب مبارزه بر سر حـق رأی ب
ـم   ـری و رفـع سـت سر آزادی و براب
ــاریــخ   ــســی، ت ــن ــم ج ــی و ســت مــل
ـرای   مشترکی اسـت از مـبـارزه ب

ـری زن و مـرد  یـک سـرش  .  براب
ـیـن و سـانـس   مارکس و تامس پ

کلوتھا و انقالب فرانسه و انقـالب  
اکتبر است، سر دیگرش کارگـران  
ـرای لـغـو حـکـم   بافق و مبـارزه ب

ـنـه  یـک  .  اعدام ریحانـه و سـکـی
سرش مبارزه برای رفرم است، سـر  
ــحـزب و   ـرای ت دیـگـرش تـالش ب
گرفتن قدرت سیاسی و خـلـع یـد  

ــان دادن   ــازم ــورژوازی و س از ب
ـرو  . " انقالب کارگری  کارگر، تو ب

بر سر میزان دسـتـمـزدت بـحـث و  
تـوھـیـن اسـت بـه  !"  اعتصاب کن 

مارکس و لنین و انقالب اکتبر و  
تـوھـیـن اسـت بـه  !  انقالب فرانسه 
توھین است به شـأن  .  اسپارتاکوس 

! انسـان و تـک تـک کـارگــران 
ـران کـه   ـقـالب ای توھین است به ان
تفکر ارباب و رعیتی شاھنشاھی  
ـرد  . را برای ھمیشـه بـه گـور سـپ

ـیـا   توھین است به تالش یـک دن
مبارزه برای حق رأی برابر، تـالش  

ـری زن و مـرد، تـالش   ـراب برای ب
ـفـکـر اربـاب و   برای ورانداخـتـن ت

 !رعیتی 
ـبـل از   اما اجازه بدھید اینجـا و ق
اتمام این مطلب، چند کـلـمـه ای  

ـقـه کـارگـر " ھم درباره تعریف   " طـب
بقول ای پی تـامسـون،  .  ھم بگویم 

E. P. Thompson  نـویسـنـده ،
ـیـس "  " ساختار طبقه کارگـر انـگـل
طبقه یک پدیده تـاریـخـی اسـت  " 

که وقایع ظاھرا مجزا را، چـه در  
ــه و چــه در   ــجــرب ــام ت مــواد خ
ــصــل مــی   ــت آگــاھــی، بــه ھــم م

ـر ایـن  " مـی گـویـد کـه  ."  کند  ب
نکـتـه کـه پـدیـده ای تـاریـخـی  

ـم  مـی  ."  است، تـأکـیـد مـی کـن
طبقه ساختـار و یـا حـتـی  "گوید  

ـفـاق مـی   ـلـکـه ات رسته نیسـت؛ ب
و می تـوان نشـان داد کـه  .  افتد 

ــھــا اتــفــاق مــی   ــط انســان در رواب
ـرد کـه  ."  افتد  و نتیجـه مـی گـی

ــال و  "  ــی ــن روابــط اگــر چــه س ای
تاریخی است، اما در متن واقعـی  
. و بین انسـانـھـای واقـعـی اسـت 
. عشق بدون عشـاق مـعـنـا نـدارد 

احترام بدون ارباب و رعیت مـعـنـا  
ھـای    طبقه ھم بـدون انسـان ."  ندارد 

تـجـربـه اسـت،  .  واقعی معنا ندارد 
ــدگــی اســت  ــوه زن ــه  .  شــی ــجــرب ت

ـرده، انسـان  ھـا    تاریخی و به ارث ب
را در یک رابـطـه واقـعـی و در  

 . متنی واقعی قرار می دھد 
طبقه حاصل تجارب تاریخی، چه  
به ارث برده شده و چـه در روابـط  
مشترک حـی و حـاضـر کسـب  

شده، است که انسانھـا در روابـط  
خود منافع مشترک خـود را بـا  
پوسـت و گـوشـت احسـاس مـی  
کنند و آنجا که به اندازه کـافـی  
از آن آگاه باشـنـد، فـرمـولـه مـی  
کننـد و آن را بـا مـنـافـع گـروه  
ـقـه ای دیـگـر در   دیگری از طـب

ـنـد  ـن ـی بـاز  .  تضاد و تناقض مـی ب
ـقـه عـلـی   بقول تامسون، تجربه طب

ـیـدی  ای کـه    العموم با روابـط تـول
انسانھا در آن بدنیا می آیند و یـا  

ـیـن    غیرارادی وارد آن شده  اند، تـعـی
 .می گردد 

ـقـه  " اما اگر اینطوری نباشد و   طـب
ـفـی  "  کارگر  ـنـک صـن را بـا عـی

ـیـسـت چـه   بنگریم، آنوقت معلوم ن
ـقـه ھسـت و   کسی عضو این طـب

؟ اعضــای  ! چــه کســی نــیــســت 
خانواده فرد کارگـر کـجـای ایـن  
طبقه قرار می گیرند؟ مـعـلـوم و  
پرستار و کـارمـنـد جـزء کـجـای  
این طبقه ھستند؟ جنـب و جـوش  
خانواده ھای کارگران را چگـونـه  
باید بررسی کرد؟ و ھزار و یـک  

 !معیار دیگر 
ـیـد   ـران مـا بـگـوئ حاال، به ایرادگی
که با این معیار و تعریفی که از  
ـرای   طبقه کارگر دادم، مـبـارزه ب
ـری زن و   ـراب لغـو حـکـم اعـدام، ب
ــوق بــرابــر   ــاع از حــق مــرد، دف
ـرای حـقـوق   شھرونـدی، مـبـارزه ب
کودک و ھمجنسگرا و پناھـنـده،  

 . در مرکز ثقل مبارزه کارگری است 
 ٢٠١٤  اکتبر  ١٠ 
 

برای ایرادگیران ما جامعھ موزائیکی است از اصناف کھ ھر کدام حق و  
قابل دفاعند،  "  چپ "حقوقی صنفی دارند کھ بعضی از این حقوق از نظر این  

کارگر  .  اصال مبارزه برای حقوقشان، مشکل خودشان است .  بعضی ھا نھ 
زنان صنفی ھستند با  .  ھای خودشان   صنفی است مثل دیگر اصناف با اتحادیھ 

اگر کسی اعدام می شود برای این است کھ انتخاب  .  وکالی فمنیست خودشان 
می توانست برود دنبال کار بھتری کھ مجبور بھ رو آوری بھ  !  بدی کرده است 
در نگاه این ایرادگیران رشد کرده در منجالب مذھب، برای  !  جنایت نمی شد 

. قابل دفاعند "  چپ "فقط زندانیان سیاسی  .  اصالح جامعھ زندان ضروری است 
این دنیای وارونھ، دنیای این  .  کسی کھ بھ اعتیاد روی آورده است دیوانھ است 

 .ایرادگیران ما کھ اکنون طرفدار کارگر ھم، ظاھرا، شده اند می باشد 

ـبـش   به سنت جا افتاده ای در جـن
ایـن  .  کارگری تبدیـل نشـده اسـت 

ـاتـی بـرای بـه   اقدامی مھم و حـی
کرسی نشاندن خـواسـت ھـای مـا  
ــری   ـایـد بـطـور جـدی ت اسـت و ب
توسط فعالین کارگری و خـانـواده  
ھای مبارز کـارگـران در دسـتـور  

قطعا موانـعـی در ایـن  .  قرار گیرد 
ــالش   ــود دارد از ت ــه وج ــن زمــی
ـا حضـور   ـلـه ب ـاب حکومت برای مق
ـا بـعـضـا   خانواده ھای کـارگـران ت
ھزینه رفت و آمد و سـنـت ھـای  

اما این مـوانـع  .  عقب مانده و غیره 
فرض مبارزه کارگران است و بایـد  

مھـم ایـن اسـت  .  بر آنھا غلبه کرد 
ــعـداد ھـرچــه بــیـشــتـری از   کـه ت

کارگران و خانواده ھای کـارگـران  
و بویژه رھبران کارگری به اھمیت  

 .حیاتی آن پی ببرند 
 

و باالخـره مـطـلـع کـردن مـردم از  
ــت ھــای   ــواس ــصــاب، از خ اعــت
کارگران و شگردھای کارفرمـا و  
حــکــومــت کــمــک مــوثــری در  

ـبـران  .  پیشروی اعتـصـاب اسـت  رھ
ـاسـد   کارگری را باید جامعـه بشـن
تا بخصوص چنانچه مورد احضـار  
ـنـد بـه   ـت یا دستگـیـری قـرار گـرف

ـنـد شـود  ـل ایـن از  .  حمایت از آنھا ب
ـیـل   جمله اقداماتی اسـت کـه بـدل

تاثیراتی که در به حرکت درآوردن  
سایر کارگران معترض و تاثیـراتـی  
ــگــذارد   کـه در کــل جــامــعــه مــی
بیشتـریـن فشـار را بـه حـکـومـت  
ــاورد و قــدرت اعــتــصــاب را   ــی م

ایـن اقـدام  .  چندین برابـر مـیـکـنـد 
حتی اگر به ھمبستگی آشکـار و  
اعـالم شــده مــراکـز کــارگــری و  
ـنـه   ـزی مردم منـجـر نشـود، ولـی ھ
دستگیری و سرکوب کارگـران را  

عـمـال  .  بیشتر و دشوارتر مـیـکـنـد 
اعتصاب را از محدوده کارخانه بـه  
ـبـرد و بـه عـقـب   ـی سطح جامعه م
ــدھــد  ــنـی رژیـم ســرعـت مـی . نشـی

بیجھت نیـسـت کـه رسـانـه ھـای  
وابسته به حکومت اعـتـراضـات را  

ـیـن  .  بتمامی سانسور میکنند  ـال فع
کارگری این امکان را دارنـد کـه  
ــات   ــاده از ھــمــه امــکــان ــف ــت بــا اس
ـنـد   اعتصاب خود را رسانه ای کـن
و افــکــار عــمــومــی را مــدام در  

 .جریان قرار بدھند 
جنبش کارگری در ماھھای اخیـر  
قدم ھای مـحـکـم تـری بـه جـلـو  

اعتصابات عـمـق و  .  برداشته است 
وسعت بیشتری پیدا کرده و مرکـز  
ـزرگ   ثقل اعتصـاب بـه مـراکـز ب
ــده شــده اســت  . کــارگــری کشــی

شرایط اسفبـاری کـه بـر زنـدگـی  
ــارگــران حــاکــم اســت و عــدم   ک
ــودی در شــرایــط   ــب ــھ دورنــمــای ب
ــی از یــکــطــرف و روحــیــه   ــون کــن
مبارزاتی حـاکـم بـر کـارگـران از  
ـاز   طرف دیگر دورنمای گسترش ب
ــراضــات را   ــن اعــت ــر ای ــت ــش ــی ھــم ب

ـازه  .  میدھد  ـیـت ت این شرایط موقـع
ــن   ـی ـال ـبـران و فـع ای را بـرای رھ
کارگری ایجاد میکنـد کـه گـام  
ــش کــارگــری را   ــب ــن دیــگــری ج
ـنـد  . متشکل تـر و آمـاده تـر کـن

نبردھای اساسی تـر در راه اسـت،  
ـزتـر   طبقه کارگر باید خود را مجـھ

 .کند 
 

 ویژگی جدید اعتصابات کارگری ٢   از صفحه  
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ھ   "  یک پسر بچھ پنج سال
د  ی رس روش م ف ،  " ب

داستانھای زیادی درمورد  
فقر و سرنوشت کودکان  

دختر  .  فقیر نوشتھ شده است 
وزت   روش، ک ت ف ری ب ک
وایان، اولیور تویست،   ین ب

دا  زاده وگ اھ ھ  ...  ش ر چ ھ
ت  ان اس ت ت داس ا  .  ھس ب

ا   ن داستان ھ شخصیت ای
ھمدردی میکنی، بخاطر  
شان اشک میریزی با ایشان  
ی  کن ی داری م ن ذات پ م . ھ

برخی از ایشان در فقر خود  
می میرند، اغلب اما عاقبت  

سوژه فقر  .  بخیر میشوند 
بسیار مورد توجھ سینماگران  
است کھ از فقر، بخصوص  
ت   ل ی ر فض ی ق ان ف ودک ک
میسازند؛ و در نسخھ ھندی  
آن، فیلم سوزناک است کھ  
در فرجام آن  حتی شاھزاده  
ھای قصھ ھا بدین درجھ از  
د  ن ی رس م ی ن ت خ ب .  خوش

ھ   فروش پسر پنج سالھ اما ن
م   ل ی ھ ف ت و ن ان اس ت داس
ت   ی ع ھ واق ک ل ی، ب ای م ن ی س
عریان امروز نظام سرمایھ  
ی   ران م ر ای م ب اک داری ح

 . باشد 
مادر پسر بچھ کھ بخاطر  
ی   گرسنگی وبی سرپناھ
دش را   رزن د ف واھ خ ی م

ھا    خیلی : " بفروشد میگوید 
د  ھ    می .  زنگ زدن د ک تن ف گ

و    بچھ  ھ ت ات را نفروش، ب
کنیم خانھ بگیری،    کمک می 

ھ تو پول می  دھیم،    گفتند ب
حتی  .  ولی دیگر خبری نشد 

گفت شخص    یک نفر می 
کند کھ    خیری را معرفی می 

ولی معرفی  .  کمکمان کند 
گفت برایتان با    می .  نکرد 

بلوک و آجر خانھ درست  
کنیم، ولی ھنوز خبری    می 

م    نشده، من اگر می  خواست
ھ  چ ع    ب وق روشم، م ف ام را ب

کردم،    زایمان این کار را می 
االن  .  ولی االن راھی ندارم 

؛  ." آب و نان من گلی است 
ھ "  گ    خب بچ ھای من رن

بینند، گوشت و    میوه را نمی 

ی  م رغ ن رم،    م خ م ب وان ت
د،    ھا کمکمان می   ھمسایھ  کنن

دو ھمسایھ قدیمی داریم کھ  
خیلی بھ فکر ما ھستند، ولی  

ھایم حاضرم    برای آینده بچھ 
ھمیشھ گرسنھ باشم، ولی در  
مقابل یک خانھ داشتھ باشم تا  

 ."ھایم بدون سقف نباشند   بچھ 
اما  "  مرد مھربان و خیر " 

فقط در قصھ ھا ست، در  
واقعیت اما خشونت عریان  

مادر  . است کھ فرمان میراند 
حاج آقا برای  .  بلھ : " میگوید 

من ھم خیلی سختھ، از وقتی  
کھ کوچک بود، بزرگش  

روز    کردم، من خودم شبانھ 
کنم، ولی چھ کاری    گریھ می 

م    می  توانم انجام بدھم، گفت
ھ امداد   شاید از طرف کمیت
چ   ی ھی د، ول ن کن کاری ب

ھ    گریھ می . ...  خبری نشد  کن
ھ اش  (   آریا پسربچھ پنج سال

ھ    ، ھمھ ) را میگوید  شان گری
والفضل    می  کنند، زھرا، اب

و  )  خواھر وبرادر بزرگتر ( 
د    کنند، می   آریا گریھ می  ن گوی

یک  (  جوری شد    چرا این 
شان برای فروش گذاشتھ  

ده  ت  )  ش اراح م ن ن ھ ، م
ھستم، ولی جایی از خودمان  
نداریم، این کار را برای آینده  

خواھم انجام    ھا می   خود بچھ 
ن  رای ای م، ب اد    بدھ ت کھ مع

ھای دیگر    نشوند، من جوان 
بینم کھ پالستیک جمع    را می 

د برای    می  د تا بفروشن کنن
ل  م ان    ع ان ( ش ادش ی ت ،  ) اع
می  چھ   ن م ب ھای من    خواھ

سھ سال  ."  طوری بشوند   این 
تمام مادر دونده گی کرده،  
درھای ادارات دولتی را از  

ده  : " جا کنده و جواب شنی
سالھ  ٦٠ گفتند کھ شوھرم باید  

شوھرم مریض است،  . بشود 
بدحال است، عکس از سینھ  

اش گرفتیم و بردیم،    و ریھ 
شوھرم حتی ناراحتی قلبی  
ش   ای اھ ت و پ دارد، دس
شکستھ است، اما باز ھم  

سالش شد  ٦٠ گویند وقتی    می 
سال    من سھ .  کنیم   کمک می 

." است کھ پیگیر کمک ھستم 
ھ   مادر میگوید با پول یاران
سر میکنیم، صد ھزارتومان  
ھ صرف   ان اره خ رای اج ب

خرج مدرسھ بچھ ھا  .  میشود 
مادر  .  را ھمسایھ ھا میدھند 

میگوید میخواھد بچھ را   
بفروشد تا خانھ ای داشتھ  
باشد وسقفی باال ی سر دو  

من  . " فرزند دیگرش باشد 
بیماری کلیھ دارم، یکی از  

د،    ھای من کار نمی   کلیھ  کن
م    فردا ھم من می  یرم ھ م

ده    شوھرم، می  خواھم از آین
ھایم مطمئن شوم، من بھ    بچھ 

آینده امید ندارم، مسئوالن ھم  
ی  م ا ن ھ داد م ن    ب د، م ن رس

خیلی وقتھ کھ رنگ دکتر را  
دیده  د  .  ام   ھم ن چھ کاری بای

 "بکنم؟ 
واژه ای است نامفھوم  " آینده "

برای توده مردمی کھ در  
د  ممکن  .  فالکت بسر میبرن

ت   اری " اس وک ک ی ھ  "  ن ک
ثروتش در این جامعھ بھ  
قیمت خانھ خرابی بسیاری  
ممکن شده است، برای اینکھ  

از خود بر جای  " نام نیکی " 
بگذارد و بار گناھانش در  
آخرت کمتر شود، قدم پیش  
واده   بگذارد ودست این خان

اما نظامی کھ  .  را بگیرد 
فالکت و خشونت ھمراه آن  
د بھ کار   را بازتولید میکن

د  دھ ی ھ م ود ادام واژه  .  خ
خشونت را کھ برخی در  
د،   ن ت ل آن حساس ھس اب مق
قاتی   خشونت ذاتی نظام طب
سرمایھ داری را اما الزم  
میدانند تا جامعھ پیشرفت  

دفاع ھمھ جانبھ ھمھ  !   کند 
مدافعان نظام سرمایھ داری  
ت   اض از اساس طرح ری
اقتصادی کھ اسم اسالمی آن  
ھدفمندی یارانھ است، شاھد  

یادمان ھست  .  ادعای ماست 
کھ نظریھ پردازان گفتند و  
نوشتند کھ پولی کھ دولت بھ  
عنوان یارانھ میدھد باعث  
میشود کسی کار نکند و  

و  !  مردم بھ گدایی عادت کنند 
بسیار خواندیم کھ سرنوشت  
ھ   خانواده ھا کھ اینچنین ب
د نتیجھ بی   فالکت می افتن
فرھنگی وتنبلی ذاتی مردم  

واده از  .  ایران است  مرد خان
کار افتاده شده وقتی ھم کھ  
میکرده کار پرخطرقاچاق  

داده  )  گازوئیل (   را انجام می
کھ در اثر تصادف پاھایش  
آسیب دیده و از کار افتاده  
شده،  دو سالی ھم کھ در  
تھران در کوره ھای آجر  
پزی کار کرده با وجود کار  
. سخت ھیچ تامینی نداشتھ 

خبرنگاری کھ مصاحبھ را  
ترتیب داده میپرسد خب چرا  

ی رود   م واده ن ان رد خ م
حتما کھ معتاد  !  سرایداری 

: بعد معترضانھ میپرسد ! بوده 
طوری    شما کھ وضعتان این "

پول بودید و بیکار،    بود، بی 
ی   ان ھ زم م ک ان ھ وھرت ش
اعتیاد داشت، چرا سھ بچھ  

اینھا ھمھ یعنی در  "  آوردید؟ 
تازه  !! اساس مقصر خودتانید 

ھ   ت ک اری اس گ رن ب این خ
ھ   دلش سوختھ و کنجکاوان
دنبال ماجرا را گرفتھ چون  
باور نمی کرده کسی بچھ  

د  . " اش را بفروشد  آگھی چن
دھنده است اما    خطی، تکان 

ان  ک ده   از آن ت ن ر،    دھ ت
سالھ در  ٥ واگذارییک کودک  

ای    ازاییک خانھ است، خانھ 
ل  ان را  .  در زاب رش پس

ی  در و    م ون پ د چ ن روش ف
د از پس    مادرش، نمی  وانن ت

ھ  ن زی ھ    ھ ود و س ای خ ھ
د، در   ن ای ی ر ب ان ب دش رزن ف
ھ   ان ی اھ ھ م رای ت ک رداخ پ

ده  ان ان م زلش ن د و    م ان
خواھند ھر شب شاھد    نمی 

داری  ی ب ب ا و    ش ھ
ی  گ ن رس دان    گ رزن ای ف ھ

 ."شان باشند   خستھ   دل 
این بیدادی کھ بر این خانواده  
مره   ود، ث ش ی ھ م روا داشت
ن   ری ف ی ن ع ی ب رد ط ارک ک
اجتماعی است کھ نامش  
. نظام سرمایھ داری است 

ر   ک ای ف اق ھ ره ات م ث
کارشناسان بورژوازی است  
ی   رح ر روز ط ھ  ھ ک
میریزند کھ دستاوردش جمع  
شدن ثروت کل جامعھ در  
ھ   ک درصد جامع دست ی
ویایی   است و این را نشانھ پ

ھ  !  اقتصاد میدانند  نظام سرمای
ون   وم است چ داری محک
یک سوی این نظام تضمین  
ردم   وده م ل ت ام ت ک الک ف

ت  د  .  اس ای ن ب ی م رای ھ ب
رآن   انی ب ھ پای قط روزی ن

و بار دیگر قول  .  گذاشت 
برتولد برشت را باید یادآور  
شد کھ باید کاری کرد کھ  
ن   ی اری از ب کوک ی فس ن ن

 . برود 
 

 ای داد از این بیداد
 یاشار سھندی 

این بیدادی کھ بر این خانواده روا داشتھ میشود، ثمره  
کارکرد طبیعی نفرین اجتماعی است کھ نامش نظام  

ثمره اتاق ھای فکر کارشناسان  .  سرمایھ داری است 
بورژوازی است کھ  ھر روز طرحی میریزند کھ  
دستاوردش جمع شدن ثروت کل جامعھ در دست یک  
! درصد جامعھ است و این را نشانھ پویایی اقتصاد میدانند 

نظام سرمایھ داری محکوم است چون یک سوی این  
برای ھمین  .  نظام تضمین فالکت کامل توده مردم است 

و بار دیگر قول  .  باید روزی نقطھ پایانی برآن گذاشت 
برتولد برشت را باید یادآور شد کھ باید کاری کرد کھ  

 . نفس نیکوکاری از بین برود 
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موضوع سھـام عـدالـت دولـت  
احمدی نژاد و بخور وبـچـاپ ھـا  
و دزدیھـای افسـانـه ای بـه ایـن  
بھانه، یکی از موضوعات بـحـث  
بـانـدھــای حــکـومـت دزدان مــی  

در تازه ترین اظھارات دزدان  .  باشد 
حکومتی پیرامون سرنوشت سـھـام  
ـران رده   عدالت، اخیر یکی از مـدی

ــاالی   ــان خصــوصــی   »ب ــازم س
رژیم گوشه ھایـی از زد   «سازی 

ــیــای مــالــی دزدان   ــد مــاف ــن و ب
ــی در مــاجــرای ســھــام   حــکــومــت

ایـن  .  عدالت را برمال کـرده اسـت 
ـر خـود نـاظـر اجـرای   جنـاب مـدی
پروژه سھام عدالت در جـمـع دزدان  
حکومتی در سـازمـانـی بـه نـام  
ـــازی   ســـازمـــان خصـــوصـــی س

وی در ایـن  .  حکومت می باشـد 
با مجـوزی کـه  : " باره گفته است 

حسینی وزیر اقتصاد وقـت دولـت  
ــھــای   ــت ــژاد بــه شــرک احــمــدی ن
سرمایه گذاری استانی داد بـدون  
مصوبه قانونی دولـت و مـجـلـس  

ـیـون  ٤٥ مدیریت سھام عدالت   ـل  می
نفری واگذار شـد کـه  ٢٥٠ نفر به  

حتی از نظر توانمندی و تخصـص  
ـتـھـا را نـدارنـد  . توان اداره مسئولی

ـنـکـه شـرکـت   وی با اشاره بـه ای
ـیـارد  ٢٠٠ ھای فوق بالغ بر   ـل  مـی

تومان بودجه را بـه ھـدر داده انـد  
پولی که حق مردم و  :  می گوید 

ـران ایـن   سھامداران بود توسط مدی
شـرکـتـھـا صــرف خـریـد ویـال در  
شـمــال و وســایـل رفــاھــی بــرای  

ــانشــان شــده اســت  وی   .«کــارکــن
دست آخر اشـاره مـی کـنـد کـه   

 میلیـون  ٤٥  نفر سھام عدالت  ٢٥٠ 
ــردنــد  ــر را تصــاحــب ک ــف وی  .   ن

ـیـارد  ٢٠٠ ارزش این سھام  را  ـل  مـی
 .تومان برآورد می کند 

ــر ســازمــان خصــوصــی    ــن مــدی ای
ــد خــودش در   ــان ــه ب ــرئ بــرای تــب
ســازمــان خصــوصــی ســازی در  
سازمان دادن دزدیھای افسانه ای  
طرفین، میگـویـد دولـت احـمـدی  

ــد   ــان ــا ب ــورت ب ــدون مش ــژاد ب ن
مجلسـی ھـا و داشـتـن مصـوبـه  
اقدام به واگذاری  سـھـام عـدالـت  

کانون شرکـتـھـای سـرمـایـه   »به  
الزم  .  کرده است  «گذاری استانی 

به توضیح است که این کانـون از  
شـرکـتـھـای   »جمع شرکـت ھـای 

کـه در   «سرمایه گذاری استانـی 
زمان احمدی نژاد بوجـود آمـده و  
ـران آن وابسـتـه بـه بـانـد   ھمه مدی

 .دولت دھھم بوده اند، تشکیل شده است 
ــراھــا،   ــنــش بــه ایــن مــاج در واک
ـتـه   متقابال باندھای مجلسـی گـف
اند که سازمان خصوصی سـازی  
ـنـھـا بـود و تـالش   زیر ذره بیـن ای
دارند که ماجرای واگـذاریـھـا در  
ســازمــان خصــوصــی ســازی را  

ـیـشـتــری » ــت ب ــد  «شـفـافـی . بـدھـن
تقالھا و تالش ھـای  بـانـدھـای   
ـرای   دزدان دولتـی و مـجـلـسـی ب
ـیـارد پـول   ـل باالکشیدن صدھـا مـی
.  کـارگـران و مـردم  ادامـه دارد 

تصمیم ھمه این باندھا باالکشیـدن  
ـم مـاجـرای   پول مردم و اعـالم خـت

 .سھام عدالت می باشد 
ـم بـــه مـــوضـــوع   ـریــ ـرگــ امـــا بــ

ــرمــایــه گــذاری  "  ــھــای س ــت ــرک ش
این شرکت ھا را دولـت  ". استانی 

ــژاد و بـا ھـمـراھـی و   احـمـدی ن
ھــمــکــاری ســازمــان خصــوصــی  
ـیـت   سازی بوجود آورده و مسـئـول
اداره این شرکت ھا بـه بـانـدھـای  

ـیـب  .  دولتی واگذار شد  ـرت بـدیـن ت
ــن   ـی دولـت دسـت بـاال را در تـعــی
. سیاست این شرکت ھا پیدا کـرد 

در اقدام بعدی دولت احمدی نـژاد  
برای راه اندازی پروژه دزدیـھـایـش  
ــن عــرصــه بــا ھــمــکــاری   در ای
ــد ســازمــان   ــمــن ــدرت ــای ق ــدھ ــان ب
ـم وبـخـشـا   خصوصـی سـازی رژی
باندھای مجـلـسـی، مـوضـوع بـه  

  ٤٥ سرانجام رساندن سھام عـدالـت  
ـر را در دسـتـور خـود   ـف میلیـون ن

ــه دزدان  .  گــذاشــت  ــت ــق گــف طــب
حکومتـی وابسـتـه بـه بـانـدھـای  

مافیای عظیم مالـی حـکـومـت،  
ـروژه سـھـام   قرار است این باندھا پ

ـنـد  ـرسـان امـا  .  عدالت را بـه آخـر ب
ماجرای سـھـام عـدالـت احـمـدی  
ـــه   ـــود؟ وی چ ـــه ب ـــژاد چ ن

ـرار بـود کـه  . کرد؟  ماجرا از این ق
دولت اعالم کرد سھام شرکتـھـای  
زیان ده و در آستانه ورشکستـگـی  
را با طرح سھام عدالـت بـه مـردم   

دولت مدعی شـد  .  واگذار میکند 
با این کار جلوی ورشـکـسـتـگـی  
ــظ   ــه، حــف ایـن واحــدھـا را گـرفــت
اشتغال کرده و با بردن این شرکـت  
ھا به بازار بوس و خرید و فـروش  
سھام این شرکـتـھـا، کسـب سـود  
کرده و بدین ترتیب ادامـه کـاری  
فعالیت تولیدی این شرکت ھا را  
تضمین خواھد کرد و سود حاصـل  
از فروش سھام را بـه سـھـامـداران  

 .پرداخت خواھد شد 
در ھمیـن رابـطـه دولـت اقـدام بـه  
فروش سھام این شرکتھا، ھر سھم  
به مبلغ یک میلیون تومان کـرده  
و تبلیغات وسیعی پیرامـون خـریـد  

در  .  سھام این شرکت راه انـداخـت 
نھایت بخشی از کارگران و مـردم  
متاسفانه فـریـب ایـن سـیـاسـت و  
ــژاد را   کـلــک دولـت احــمـدی ن
خورده و سھام این شـرکـت ھـا را  

بر طـبـق  . در ابعاد میلیونی خریدند 
اعالم باندھای حکومتی بیـش از  

 میلیون سھام این شـرکـت بـه  ٤٥ 
ـیـون   ـل ارزش ھـر سـھـام یـک مـی
ـیـش  بـه   تومان در ھشـت سـال پ

ــه شــد  ــت ــردم فــروخ ــانــدھــای  .  م ب
دولتی در طول این سـالـھـا ھـیـچ  
ـرداخـت سـود   موقع حتـی وعـده پ
سھام فروخته شد به مـردم را ھـم  

مدام توجیه کرده و گفتنـد  .  ندادند 
که این شرکت ھا ھنوز بـه انـدازه  
ـنـد، بـحـران   ـیـسـت کافی سود ده ن
ـنـگـی   ـقـدی اقتصادی و کـمـبـود ن
ـیـدات ایـن شـرکـت ھـا   دارند، تول
ـیـدات مشـابـه   توان رقابـت بـا تـول
ـیـجـه از   ـت خارجی را نـدارنـد در ن
فروششان کم شده و زیـان ده ھـم  

دولـت ادعـا کـرد کــه  .  شـده انـد 
برای بازپرداخت سود سھـام، مـردم  

ـنـد  ـنـھـا  .  باید فعال منتطـر بـمـان ای
ــه دولــت   ــوجــیــھــات بــی شــرمــان ت
ـرای بـاال کشـیـدن   احمدی نژاد ب
صدھا میلیـارد تـومـان سـود ایـن  

 .شرکتھا بود 
ھمزمان با ایـن تـوجـیـھـات دولـت  
دھھم و با روی کار آمـدن دولـت  
روحانی، مـوضـوع سـھـام عـدالـت  

ســھـامــداران،  .  دوبـاره مــطـرح شـد 
ـیـش از   کارگران و مردمی کـه ب

 میلیون سھام خریده بودنـد، در  ٤٥ 
انتظار عمـلـی شـدن وعـده دولـت  
ــود   ــی بــرای پــرداخــت س ــان روح

ـقـابـال دولـت  .  سھامشان شدنـد  مـت
ـیـش اعـالم   روحانی ھم شش ماه پ
کرد که ناروشـنـی ھـای زیـادی  
در این ماجرا وجـود دارد و بـایـد  
مجلس وارد موضوع شده و تعییـن  

ــد  ــف نـمــای ــی ــن  .  تـکــل ــازه تــری در ت
موضع گیری دولـت روحـانـی در  
مــورد مــاجــرای ســھــام عــدالــت،  
دولت اعالم کرده که نمـی تـوانـد  
ـرداخـت سـود سـھـام   ـیـت پ مسئـول
ـیـف بـا   عدالت و نھایتا تعیین تکل
ـرد و   این ماجرا را به عـھـده بـگـی
ادعا کرده که از مجلس خواسـتـه  
. برای روشن موضوع اقدام نـمـایـد 

ھمزمان با این ادعاھا در اقدامـی  
ـیـف بـا   دیگر، موضوع تعیین تکـل
سھام عدالت و سرمایه مـوجـودی  

کانون شرکتھای سرمایـه   »آن به  
کـه احـمــدی   «گـذاری اسـتـانــی 

نژاد درست کرده بود واگـذار شـده  
در این ماجرا دولت روحـانـی  . است 

در زدو بند با سازمـان خصـوصـی  
ـران   ــ ــازی و مـــدی ـــون   »س کـــان

ــه گــذاری   ــھــای ســرمــای شــرکــت
ـران احـمـدی   .«استـانـی  کـه مـدی

ـنـد، مشـغـول اجـرای   نژادی ھسـت
ـرای بـاالکشـیـدن   ـقـشـه ب طرح و ن
صدھا میلیارد تـومـان پـول مـردم  

ھـمـانـطـوری کـه در  .  می باشند 
ـقـل   نقل قولی که اول مطلب بـه ن
از یک مدیر سازمان خصـوصـی  
ـرار اسـت ایـن   سازی اشـاره شـد،ق
ــه   ــدھــا مـوضــوع رســیـدگــی ب بـان
ــرای ســھــام عــدالــت را بــه   مــاج

ـر بـانـد  .  سرانجام برسانند  ایـن مـدی

ـراف کـرده   خصوصی سـازی اعـت
ـیـش از  ٢٥٠ که     ٤٥  نفر سـھـام ب

ـیـار دارنـد  ـر را دراخـت ـف . میلیون ن
البته خود وی بـدون شـک سـھـم  

ایـن  .  بزرگی از این دزدی را دارد 
تازه ترین موضع دزدان حکومـتـی  
ــف   ــدھــای مــخــتــل ــان ــه ب ــه ب وابسـت
ــام   حــکــومــت در مــاجــرای ســھ

 .عدالت می باشد 
ــورد   ــن م ــی در ای ــت روحــان دول
مشخص سیاستھای احمـدی نـژاد  
را درپیش گرفته و قصد نداشته و  

  ٤٥ ندارد سود حاصـل از عـرصـه  
میلیون سھم در بازار بـورس را بـه  

ـز  .  سھامدارانش بپردازد  ـی این دولت ن
دھھا توجیه نظیر توجیـھـات دولـت  
ـلـی بـرای عـدم پـرداخـت سـود   قب
سھام را بارھا بـی شـرمـانـه اعـالم  

تالش دولـت روحـانـی،  .  کرده است 
بانـدھـای گـرد آمـده در سـازمـان  
ـــون   ـان ـازی و کــ خصـــوصـــی ســ
شرکتھای سرمایه گذاری استانـی  
تماما صرف این شده که چـگـونـه  
صدھا میلیاردتومان پـول مـردم را  

ـا  .  بدزدند  دھھا مصوبه و تبصـره وب
استناد به تصمیات دولـت احـمـدی  
نژاد درست کرده و قصد دارنـد بـه  
ـنـد کـه   ـبـوالن ـق میلیونھا سھامدار ب
ـتـظـار   سودی در کار نبوده و در ان

ـارتـی،  .  پرداخت سود نباشند  به عـب
کل دم و دستگاه حکـومـت دزدان  
ــد   ــان ــالن مــردم و دھــھــا ب و قــات
مافیایی درگیر در این ماجـرا، در  
صدد توجیه بی شرمانه این دزدی  
ــد  ـاشـن ـادی مــی ب ـی ــل ـی . صـدھـا م

کارگران و مـردم و سـھـامـدارانـی  
ـزدیـک بـه ھشـت سـال در   کـه ن
انتـظـار پـرداخـت سـود سـھـامشـان  
ـاردھـا   ھستند، باید بپذیرند که میلی
تومان پول و سود حاصل از فروش  
ـانـدھـای   سھـام عـدالـت، تـوسـط ب
حکومتی دزدیده شده و بر نخواھـد  

ــایــد  .  گشــت  ــارگــران و مــردم ب ک
بدانند برای گرفتـن ھـر حـقـی از  
ـیـن سـود سـھـام عـدالـت   جمله ھـم
وعده داده شده تـوسـط حـکـومـت،  
ـارزه   چاره ای جـز اعـتـراض و مـب
برای نقد کردن حق و حـقـوق شـان  

 .ندارند 
 
 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 در دست" سھام عدالت "سھم  میلیون ٤٥
 !دزد حکومتی  نفر٢٥٠ 
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الش     مجلس اسالمی با ت
ی  ب    ب وی رای تص ھ  ب ف وق

قانونی کھ بیمھ کارگران  
د،   ساختمانی را متوقف کن
ی   عمال وارد رو در روی
ر   ارگ زاران ک ا ھ دی ب ج
ت  ده اس ی ش ان م ت اخ . س

سازمان تامین اجتماعی از  
ابتدای سال جاری و در پی  
غییر   تالش مجلس برای ت

 قانون بیمھ کارگران  ٥ ماده  
ساختمانی حتی یک کارگر  
ساختمانی را ھم بیمھ نکرده  

ت  ان  .  اس دگ ن ای م ب ن ی رک ت
ت   ح ران ت س در ای ل ج م
داد سیاسی   ب ت یت اس حاکم

" دولت جمھوری اسالمی " 
ده است  طیف  .  مشمئز کنن

ھ   وسیعی کارفرما و معامل
گر،  واسطھ چی و دالل،  
الت   تعدادی ھم با تحصی
جعلی اما بیسواد و تعدادی  
ھم نگھبان مرزی و مسلح  
د و   ل آخون ی ی و خ ان ھ ن پ
ب   ی رک وان ت ھ خ روض
. معجونی را تشکیل داده اند 

اب   ا در رک ھ ن ون " ای ان " ق
تصمیم گرفتند بھ گوشھ ای  

بیمھ  " از زندگی کارگران  
د "  ھای اجتماعی  ن ھ کن . حمل

  ٢٨ تغییر بیمھ کارگران در  
 بھ این ترتیب  ١٣٩٣ ماه مھ  

نمایندگان  "بھ تصویب رسید؛  
مجلس با طرح اصالح ماده  

اعی  ٥  م ت ھ اج م ی ون ب ان  ق
ھ   ی ک ان م ت اخ ران س ارگ ک
براساس آن شرایط جدیدی  
ران   ارگ مھ ک ی ق ب برای ح
ساختمانی تعیین شده موافقت  

د  ا،  .  کردن ن ل زارش ای ھ گ ب
نمایندگان در نشست علنی  
ورای   س ش ل ج روز م ام
رح   ل ط ا اص ی ب الم اس

 قانون بیمھ  ٥ اصالح ماده  
اجتماعی کارگران ساختمانی  
ط   رای اس آن ش راس ھ ب ک
ھ   م ی ق ب رای ح دی ب دی ج
عیین   مانی ت کارگران ساخت

  ٥  رای موافق،  ١٩٢ شده با  
 ممتنع از  ٦ رای مخالف و  

ده حاضر در  ٢٣٦  ن ای م  ن
د  . صحن علنی موافقت کردن

  ٥ در جریان بررسی ماده  
نمایندگان با الحاق عبارت  

بعد از عبارت سھم   «معادل »
ن   ی ن چ م ا را و ھ رم ارف ک

ارت   ی »عب د   م د از   «باش بع
  ٥ عبارت شھرداری بھ ماده  

ا   رح ب ن ط  رای  ١٧٣ ای
 رای مخالف و  ٧ موافق،  

ع از  ١٠  ن ت م   ٢٣٠  رای م
نماینده حاضر در صحن  

د  قت کردن در  .  علنی مواف
ن   ی ن مچ روز ھ ت ام نشس
نمایندگان با پیشنھاد کمیسیون  
برنامھ، بودجھ و محاسبات  
مبنی بر جایگزینی عبارتی  

بصره   ا ت ده  ٢ ب اده واح  م
 قانون  ٥ طرح اصالح ماده  

ارگران   اعی ک م ت ھ اج م ی ب
ا   ی ب ان م ت  رای  ١٦٩ ساخ

 رای مخالف و  ١٦ موافق،  
.  رای ممتنع موافقت کردند ٧ 

 قانون  ٥ طرح اصالح ماده  
ارگران   اعی ک م ت ھ اج م ی ب
ر   ھ شرح زی ی ب ان م ت اخ س

 –براساس ماده واحده  : است 
 قانون بیمھ اجتماعی  ٥ ماده  

کارگران ساختمانی مصوب  
 ١٤ / ١ ٢ / ١٣  و  ٧٨

ھای آن بھ شرح یر    تبصره 
اده  :  شود   اصالح می   -٥ م

اعی   م ت ن اج ی ام ان ت ازم س
 درصد حق  ٧ مکلف است  

ران   ارگ ھ را از ک م ی ب
ھ   روان ی دارای پ ان م ساخت
مھارت و اشتغال مشمول  

اده   ون و  ١ م ان ن ق   ٢٠  ای
ا را   رم ارف م ک ھ درصد س

 درصد مجموع  ١٢ معادل  
ی   عوارض و درآمد تامین
ھ   روان دور پ ی از ص اش ن
رداری   ھ ھ ش ان ب م ت اخ س

باشد از مالک دریافت و    می 
ھ   یم ذکور را ب ران م کارگ

د  ای م ره  .  ن ص ب ھ    -١ ت اب م
التفاوت ناشی از اجرای این  

ش   وش ت پ ھ م ج ک   ٢٠ ح
م   ھ ھ س م ی ق ب د ح درص
ران   مامی کارگ ا ت کارفرم
د از اعالم   ع ی ب ان م اخت س
سازمان تامین اجتماعی و  
پس از تائید وزارت کشور  
از محل عوارض موضوع  

 قانون  ٣٨ بندھای ج و د ماده  
زوده   ر ارزش اف ات ب ی ال م

 از  ١٧/١٢/١٣٨٧ مصوب  
طریق سازما ن امور مالیاتی  
کشور تامین و بھ حساب  
اعی   م ت ن اج ی ام ان ت ازم س

  ٢ تبصره  .  گردد   واریز می 
: اصالحی بھ این شرح است 

ت   واس ورت درخ در ص
ھ   روان ت پ اف اضی دری ق ت م
اعی   م ت ن اج ی ام ان ت ازم س
ھ   م ی ق ب ت ح ف اس ل ک م
ی را   ان م ت اخ ران س ارگ ک
م   ھ ھ س م ی ق ب ای ح ن ب رم ب
کارفرما در زمان صدور  
پروانھ تا مدت سھ سال و  
بدون دریافت سود تقسیط  

ترتیب پرداخت حق  .  نماید 
ھ   بیمھ از طرف دارنده پروان
بھ منزلھ رسید پرداخت حق  

در  .  بیمھ و اخذ پروانھ است 
ایانھ کار   ھر حال صدور پ
منوط بھ ارائھ مفاصاحساب  

تاخیر در پرداخت  .  باشد   می 
ول   م ھ مش م ی اط حق ب اقس
جریمھ مانند تاخیر پرداخت  

".  باشد   ھا می   سایر حق بیمھ 
ھای صنفی    کانون انجمن 

انجمن  " کارگران ساختمان  
ھای صنفی ارگانھای زرد  

ھ   ھ ب ت " وابست ھ  " "   دول ب
حذف تبصره یک  ( تصویب  

 قانون  ٥ طرح تغییر ماده  
مانی  ) بیمھ کارگران ساخت

د  کانون  . " اعتراض کرده ان
انجمن ھای صنفی کارگران  

اعالم کرده اعالم  " ساختمانی 
کرده کھ برگزاری جلسھ ای  
بھ شیوه و نحوه اعتراض بھ  
. مجلس را در دستور دارد 

مانی کھ   اما کارگران ساخت
جمعیتی بیش از دو میلیون  
کارگر را تشکیل میدھند باید  
علیھ مصوبات اخیر مجلس  

برگزاری محمع  .  بایستند 
عمومی کارگران در شھر و  
ژه   وی ف ب ل ت خ ق م اط ن م
ل   ام زرگ ش ای ب رھ ھ ش
تھران کھ بیشترین تعداد از  
مانی را در   کارگران ساخت
برگرفتھ گام اول در تعیین و  
زاری و   رگ وه ب ح ن
ات   راض ت ی اع دھ ان ازم س
موثر علیھ مصوبھ مجلس  

ت  داوم و  .  اس ع م م ج ت
اعتراض بھ تغییر ماده پنچ  
بیمھ کارگران در شرایط  
. کنونی موثر واقع خواھد شد 

در چند ماه کذشتھ کارکران  
نمونھ ھایی برجستھ و موثر  
ھ   ار اعتراضات مداوم را ب

ھم اکنون  .  نمایش گذاشتھ اند 
در ده ھا مرکر و کارخانھ،  
کارگران در اشکال مختلف  
درگیر اعتصاب و اعتراض  

د  ن ت ری ار  .  ھس ی ره گ ھ ب

دستاوردھای اعتصابات و  
اعتراضات چند ماه گذشتھ،  
ن   ارب ای ج ال ت ق ت ان
اعتراضات در راه مجاب و  
می از   وده عظی ق ت وی تش
د   مانی مفی کارگران ساخت

در عین حال باید  . خواھد بود 
بر این واقعیت تاکید بگذاریم  
کھ ھر اندازه فعالین درون  
کارگران ساختمانی مبتکر  
ده و موثر   اعتراضات کوبن

کانون انجمن ھای  " باشند،  
مانی  " صنفی کارگران ساخت

را میتوانند دنبالھ رو شیوه و  
. شکل اعتراضات شان کنند 

جنبش کارگری و فعالین  
روز در راه   ری ام ارگ ک
ات   راض ت ی اع دھ ان ازم س
ع   ھ مجم کا ب ا ات ر ب وث م
عمومی و شیوه رادیکال  
دارای تجارب بسیار خوب  

د  ن ت ازه ای ھس ب  .  و ت عق
راندن مصویھ مجلس امری  
ارگران در   رای ک وری ب ف

 .    ایران است 
 
 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان  

` 

 مجلس علیه
 ! کارگران ساختمانی

 

 يک دنيای بھتر
 

 برنامه حزب کمونيست کارگری
 را بخوانيد
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 اعتراضات 

 
 اعتصاب کارگران رنگین نخ سمنان 

کارگران کارخانه رنگین نخ سمنان برای دریـافـت  :   مھر ١٩ 
ـر از  ٤٣ تـعـویـق چـھـار مـاه حـقـوق  ( مطالبات معوقه   ـف  ن

تجمعات متعددی را مقابل ساختمان فرمـانـداری  )  کارگران 
آخرین تجمـعـی  .  اند   و اداره کار شھرستان سمنان برگزار کرده 

که کارگران انجام دادند در روزھای سه شنبه و چھارشنبـه  
بـمـدت دو روز  در  )   مـھـرمـاه ١٦  و  ١٥ ( ھفته گذشـتـه  

 محوطه کارخانه بود که با متوقف شدن تولید ھمراه بود 
 

صنایع کم مصرف »اعتراض کارگران 
  ماه حقوق٣به تعویق  «ایرانیان

صـنـایـع کـم مصـرف  » کـارگـر کـارخـانـه  ١٢٠ :  مھـر ١٩ 
زیر مجموعه کارخانه کنتور سازی ایران با تجـمـع   «ایرانیان 

کارخانه کنتـور  .  در محوطه کارخانه دست از کار کشیدند 
ـتـور   سازی ایران واقع در استان قزویـن از دو کـارخـانـه کـن
سازی و صنایع کم مصرف تشکیل شده اسـت کـه تـجـمـع  

ـیـل تـعـویـق سـه مـاه حـقـوق   ـر از  ١٢٠ اعتراضی به دل ـف  ن
ـنـده انـواع  ( کارگران صنایع کم مصرف ایرانیـان   ـیـد کـن تـول

کـارفـرمـای  .  صورت گرفته اسـت )  ھای کم مصرف   المپ 
ـر  )  واقع در استان قـزویـن ( کارخانه کنتور سازی ایران   ـی از ت

ـرداخـت نـکـرده   ماه سال جاری ھیچ حقوقی به کـارگـران پ
ـبـاتشـان را   ـرداخـت مـطـال است و دائما به کارگـران وعـده پ

 .دھد و این موضوع باعث خشم کارگران شده است   می 
 

 اعتراض به حکم دادگاه 
کارگر پتروشیمی رازی که بـا   «زاده   مازیار رحیم »:  مھر ١٥ 

شکایت کارفرما و به اتھام اخـالل در نـظـم بـه شـش مـاه  
 ضربه شالق محکوم شده بـود بـه رای دادگـاه  ٥٠ حبس و  

) جـزایـی (  دادگاه عمومی  ١٠٣ شعبه  . بدوی اعتراض کرد 
 کارگر پتروشیمی رازی را بـه تـحـمـل شـش  ٤ ماه گذشته  

 .ماه حبس و پنجاه ضربه شالق محکوم کرده بود 
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ذوب 
 آھن اردبیل

ـیـل در  ٤٠ : مھر ١٥   نفر از کارگران کارخانه ذوب آھـن اردب
ض به عدم مطالبات و پرداخت نشدن حقوق مـعـوق در    اعترا 

کارفـرمـا  .   مقابل استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند 
 خـرداد مـاه امســال درھــای کـارخــانـه را بــروی  ١٢ در   
ـیـکـاری  ٢٧٥  کارگر  بست و عمال تعطیلـی کـارخـانـه و ب

ـرض خـواسـتـار  .  کارگران خود را اعالم کرد  کارگـران مـعـت
 .پرداخت معوقات حقوق و بازگشت به کار ھستند  

 تجمع کارگران آبفای اھواز 
کارگران پیمانکاری اداره آب و فـاضـالب اھـواز  :   مھر ١٥ 

در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خـود در مـقـابـل  
واقـع در خـیـابـان   «پرتو داچـک »دفتر شرکت پیمانکاری  

ـفـای  ٣٠٠ . کیان پارس اھواز تجمع کردند   کارگر پیمانی آب
ـنـج شـرکـت   ـیـت پ اھواز که از سال گذشته تـحـت مسـئـول

عـمـران  »،  «اسکله سـاز »،  «سوالر مکانیک »پیمانکاری  
ـردیـا  ـرتـو داچـک »و   «شـبـاھـنـگ »،  «سازان ب ھـنـوز   «پ

ـیـمـانـکـاران    نتوانسته  اند معوقات حقوقـی خـود را از ایـن پ
 .دریافت کنند 

 
 تجمع کارگران شھرداری اھواز 

  ٢  نفر از کارگران خدماتی شھرداری منطقـه  ١٢٠ :  مھر ١٥ 
اھواز در اعتراض به پرداخت نشدن بیمه و سنوات و عـیـدی  
سال گذشته در مقابـل سـاخـتـمـان شـھـرداری مـرکـز واقـع  

مسئوالن شھـرداری اھـواز  .  درخیابان سپاه اھواز تجمع کردند 
ـرداخـت   با حضور در جمع کارگران معتـرض بـه آنـان قـول پ

ـبـه    مطالبات معوقه  ـنـجـشـن   ١٧ ( شان حداکثر تا پایان روز پ
 .را دادند ) مھر 
 

اعتصاب کارگران روزم زد کارخانه نیشکر 
  ھفت تپه

ـپ ه درب  :  مھر ١٤  صد نفر از کارگران روزمزد نیشکر ھفت ت
ورودی کارخانه را بسته و اجازه ی تردد به ھـیـچ فـرد یـا  
ماشینی را نمی دھند، این اعتصاب به دلیل پرداخت نشـدن  

روابـط  .  حقوقشان از بھمن سال گذشته تا بـه امـروز اسـت  
 عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 

 
تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی ایالم 

 مقابل مجلس
ـراض بـه  : مھر ١٤  کارگران اخراجی پتروشیمی ایالم در اعـت

. عدم پرداخت مطالباتشان مـقـابـل مـجـلـس تـجـمـع کـردنـد 
کارگران خواستار پرداخت مطالبات خود از پتروشیمی ایـالم  
ـرداخـت   بودند که تاکنون چند ماه است به تعویق افتاده و پ

 .نشده است 
  

 کارخانه کاشی گیالنا اعتصاب ادامه دارد
ـبـاشـتـه شـدن حـجـم  :  مھر ١٤  ـراض بـه ان کارگـران در اعـت

مطالبات معوقه خود در مقابل اداره کـار مـنـجـیـل تـجـمـع  
 کارگر کارخانه کاشی گیالنـا  بـه  ١٦٠ مطالبات  . کردند 
رسد اما در حال حاضر پرداخت شـدن مـعـوقـات     ماه می ١٦ 

ھـای کـارگـران     در صدر خـواسـتـه ٩٣ ای سال    مزدی و بیمه 
 .معترض قرار دارد 

 
 گزارش

 
سفرھیئت صندوق بین المللی پول به ایران 

 ونشست با بانک مرکزی
ـیـن ٤ ھیئتی  :  ١٥  ـران     نفره از صـنـدوق ب ـلـی پـول بـه ای الـمـل

ـبـادل نـظـر    عزیمت و در مورد برنـامـه  ھـای آتـی صـنـدوق ت
در این جلسات، دو طرف ضمن بررسـی وضـعـیـت و  . کردند 

ـم   ـر سـیـسـت عملکرد بخش نظارت و مقررات و مرور کلـی ب

ـررات    بانکداری در ایران، به موضوع چالش  ھای اصـلـی مـق
ـفـاده از ابـزارھـای   و نظارت، روند مطالبات غیرجاری و است

ـم  ھـای ھشـدار    نوین در جھت نظارت پیشرفته از جمله سیسـت
ـیـن کـارشـنـاسـان  . سریع و انجام آزمون بحران پرداختند  ھمچـن

صندوق جھت شناخت بازار مالی ایران، شامل پول، سرمـایـه  
ـیـز مـیـزان   ـیـن ایـن بـازارھـا و ن ـبـاط ب و بیمه و بررسی ارت

ھای یاد شده، دیدارھایی را بـا    تأثیرپذیری بازار پول از بازار 
معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق  
ـرگـزار   بھادار و مسئوالن چند بانک دولتی و خصـوصـی ب

 .کردند 
 
 آمارھا  

ـیـون   به (  فاصله اولین قشر  ـل و    طور متـوسـط سـالـی چـھـارمـی
ــر درآمــدی )  ھــزارتــومــان   ٥٠٠  ــریــن قش ــون ٤٣ بــا آخ ــی ــل ــی و    م
ـر  ٦٦ . تومان است   ھزار   ٥٨٠  ـر صـدمـت درصد در واحـدھـای زی

درصـد واحـدی  ٢٢ کـه از ایـن مـیـزان  .  کنند   زندگی می 
ـر از یـک ٦٠ کمتر از   درصـد     متر دارند و در مقـابـل کـمـت

ـر زنـدگـی  ٥٠٠ تر از    ھای بزرگ   و حدود  در خانه ٠,٢٧   مـت
ـرای  فسـت ٣٤ قشر کم درآمد ساالنه  . کنند   می  فـود    ھزار ب

ـیـون   خرج میکنند و قشر پردرآمد ساالنه بیش از یـک  ـل و    مـی
ــومــان   ھــزار ٤٠٢  ــن قشــر  .   ت ــدارتــری ــول ــشــتــر از  ٤١ پ بــرابــر بــی

ـنـه مـی   ضعیف  . کـنـد   ترین قشر برای رستوران و ھـتـل ھـزی
میلیون یا دودرصد از جمعیت ایران را ثروتمـنـدان تشـکـیـل  ٢ 

ــد   مـی  ــان  .  دھــن ــیــر در چــھــار اســت ــوارھـای فــق درصــد خــان
ـرار    وبلوچستان، گلستان، خراسان   سیستان  شمالی و جـنـوبـی ق

ـیـه کشـور   ـق دارند و شاخص رفاه در این چھـار اسـتـان از ب
تحلیل جدیدتریـن آمـارھـا و  :  میلیون بیکار ٤٠ . تر است   پایین 

ارقام مربوط به وضعیت بازار کار ایران که از سوی مـرکـز  
آمار ارائه شده نشان می دھد که با وجود بھبود یک دھـم  
ـر تـعـداد جـمـعـیـت   درصدی نرخ مشارکت اقتصادی، اما ب

ـر  ٦٥٧  ھزار و  ١١٩ فعال کشور در نیمه اول امسال تنھا   ـف  ن
ـر مـردان  ٢ بیکاری زنـان ھـمـچـنـان  .  افزوده شده است  ـراب  ب

 ) ق   بخشھایی از گزارش روزنامه شر .(است 
 

  اخراج و بیکارسازی
 
  ھزار نفر بیکار٥٠٠میلیون و ٩

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت تعاون، کـار و  
ـیـون و  ٩ در حال حاضر  : رفاه اجتماعی  ـل ـر  ٥٠٠ مـی ـف ھـزار ن

ـیـون  ٢٢ و تعداد افراد شاغل را نیـز  .  بیکار وجود دارد  ـل  مـی
 .نفر اعالم کرد 

 
 ناامنی محیط کار 

 
 مرگ کارگر ساختمانی 

سـالـه  ٢٧  «ع   –بـاقـی  »کارگر ساختمانی به نام  :  مھر ١٩  
ھنگام گچ کاری دیـواره آسـانسـور در سـاخـتـمـانـی واقـع  
درشرق تھران تعادلش را از دست داد و از طبقه ششم بـه تـه  

 .چاله آسانسور سقوط کرد 
 

 سوختگی دو دست کارگر
ـرده در کـارگـاه رنـگ :  مھـر ١٩   رزی    آتـش سـوزی گسـت

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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آباد تھران به سوخـتـگـی دو دسـت کـارگـر    مبلمان در یافت  
آبـاد رخ    حادثه در یافت آباد، بلوار ابراھیـم .   کارگاه انجامید 

متری ممـلـو از  ٣٥٠ داد که طی آن یک کارگاه رنگرزی  
ـر دچـار حـریـق شـد و بـخـش   ـن چوب، اسکلت، رنگ و تی
زیادی از کارگاه کامال شعـلـه ور شـد و سـقـف کـارگـاه  

 .فروریخت 
 

 مرگ به دلیل استنشاق گاز مرگبار
ـنـشـاق گـاز سـمـی در چـاه  :  مھر ١٨  حادثه مـرگـبـار اسـت

فاضالب در شرکت نکا چوب موجب کشته شدن دو نفر و  
ـر دیـگـر در مـیـانـدورود شـد  ـف یـکـی از  .  مصدومیت دو ن

ـقـه کـار در  ١٠ ی با   . کارگران جانباخته  محمد  سـال سـاب
 .امور مربوط به سیستم تخلیه فاضالب این شرکت بود 

 
 کشته شدن یک کارگر برق کار 

کارگر برق کار در ھنـگـام کـار جـان خـود را از  :  مھر ١٦ 
ــام  .  دسـت داد  ــی رخ داد کــه کــارگــری بــن ــه زمــان حـادث

ـر  ٢٠ ،  «ب –مسعود  »  سـالـه مشـغـول تـعـویـض و تـعـمـی
.  سیمھای برق در روستای موسی کالیه رانکوه املـش بـود 

ـیـل ایسـت   کارگر حادثه دیده حین انتقال به بیمارستان به دل
 .قلبی جان خود را از دست داد 

 
 کشته شدن یک کارگر بر اثر انفجار 

ـروژن در  :  مھر ١٦  ـت ـی ـنـگ گـاز ن ـفـجـار شـل بر اثر وقـوع ان
در ھشتگرد، یک کارگـر  «پمپ ھای صنعتی  »کارخانه  

 . کشته و دو کارگر دیگر مصدوم شدند 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
  

 تعویق چھار ماه حقوق
کارخانه رنگین نخ، رنگرزی نخ و تولید الیاف در شـھـرک  
صنعتی شرق سمنان  معوقات حقوقی کارگران مربـوط بـه  

ـرداخـت نـکـرده    ماه  ھای خرداد، تیر، مـرداد و شـھـریـور را پ
کارگران عالوه بر دستمزد، حـقـوق سـنـوات، عـیـدی،  . است 

 . اند   را نیز دریافت نکرده ) ٩٢ (پاداش و بن سال گذشته  
 

 کارگر کارخانه قوطی ایران ٣٠٠دستمزد 
 شود  ماھه پرداخت می٢با تأخیر 

کارخانه قوطی ایران حقوق کارگران را  ھر ماه بـا  : مھر ١٩ 
ـر در  .  دو ماه تاخیر پرداخت میکند  کارفرما عالوه بر تـاخـی

پرداخت حقوق، عیدی  کارگران را نیز با تاخیر یک سـالـه  
کند بطوری که کارگـران ھـنـوز عـیـدی سـال    پرداخت می 

 .اند    را دریافت نکرده ٩٢ 
 

مطالبات حقوقی کارگران قند قھستان شش 
 ماھه شد

ـر  :   مھر ١٩   مـاه  ٦ کارگران کارخانه قند قـھـسـتـان بـالـغ ب
 . حقوق معوقه طلبکارند 

  

  کارگران
 

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مردم 
 آزادیخواه و قھرمان کوبانی

درودھای گرم و بیکران ما بر سنگربانان آزادی در کوبـانـی  
ھفته ھـا مـقـاومـت و ایسـتـادگـی  !  مردم آزاده کوبانی !  باد 

قھرمانانه شما در برابر جنایتکاران دولـت اسـالمـی داعـش،  
امید و انگیزه  رھائی از توحش حاکم بر منطـقـه را در دل  

تـا  .  میلیونھا نفر از توده ھای مردم سـتـمـدیـده روشـن کـرد 
ھمین دیروز این دولت جنایتکار اسـد و داعشـیـان و دولـت  
آمریکا و ترکیه و عربستان و دیگر دول ارتجاعـی مـنـطـقـه  
بودند که در جنگی نیابتی جای جای کشور سوریه را بـه  
خون کشیده بودند و میرفتند تا با جنایت و وحشـی گـری،  
سرنوشت مردم سوریه و به تبع آن سرنوشـت مـردمـان دیـگـر  

ـنـد  امـا شـمـا مـردم آزاده  .  کشورھای منطقه را نیز رقم بـزن
کوبانی در برابر چنین سرنوشتی ایستادید، از ھمیـن رو ھـم  
ـرکـیـه و نـاجـی گـری   ھست که امروز دولت ارتـجـاعـی ت
جنایتکارانه دولت امریکا و دیـگـر  دول غـربـی ھـمـچـون  
کرکسی به انتظار نشسته اند تا رزم کوبانی و آزادیخواھـی   

ـقـت  .  مردمانش منکوب شود  ـی به ھمین دلیل باید بر این حـق
انکار ناپذیر تاکید کنیم که مقـاومـت شـمـا در کـوبـانـی،  
دیگر جنگ و ایستادگی مردم یک شـھـر دور افـتـاده در  
مرز دو کشور سوریه و ترکیه نیست  بلکه ایـن مـقـاومـت،  
امروز قلب تپنده و به پیش برنده تمایالت آزادیخواھانـه مـردم  
منطقه خاورمیانه در برابر کلیت ارتجاع و تـوحشـی  اسـت  

که دولت اسالمـی داعـش  یـک سـوی آن اسـت و دول  
! مردم آزاده کـوبـانـی .  غربی و منطقه یک سوی دیگر آن 

ـران و   اطمینان داشته باشید که دل ما کـارگـران و مـردم ای
میلیونھا نفر از مردم در منطقه و جھان با شـمـاسـت و اگـر  
نبودند دول ارتجاعی منطقه و مـرزھـای کشـوری، آنـوقـت  
ـیـونـھـا انسـان   ـل دنیا شاھد حماسه ای تاریخی در گسیل می
ـرای کـمـک بـه شـمـا   آزاده از کشورھای منطقه و جھان ب
قھرمانان و یـکـسـره کـردن سـرنـوشـت داعـش و ھـرگـونـه  

شما تا بدینجا با رزم  .   ارتجاعی در لحظه ای کوتاه میشد 
ـر  از مـردم   ـف تان و با به خیـابـان کشـانـدن صـدھـا ھـزار ن
ـتـھـا   ـی آزادیخواه از فارس و کرد و ترک و عرب و دیگر مـل
در سرتاسر جھان انسان بودن را به مـرکـز صـحـنـه تـحـوالت  

راندید، ایستادگی و مقاومت در برابر توحش و ارتجاع را بـه  
میان میلیونھا نفر از توده ھای مـردم در مـنـطـقـه و جـھـان  
ـیـد، بـذری   بردید و بذر امید در دل ھمه آزادیخواھـان کـاشـت
ـر   ـراب که دیر یا زود بدل به نھالی بزرگ و شکوھـمـنـد در ب

دسـت  .  ھر گونه نابرابری و  توحش و ارتجاعی خواھـد شـد 
ھمه شما عزیزان و رزمندگان آزادی در شھر کوبانی را بـه  
گرمی می فشاریم و برای پیروزیتان لحـظـه شـمـاری مـی  

نابود باد ارتجـاع و تـوحـش    –زنده باد مردم کوبانی  .  کنیم 
 ١٣٩٣  مھر ماه  ١٩  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
ھزاران نفر از مردم سنندج بر علیه 

جنایھای داعش و در حمایت از مردم 
 کوبانی اقدام به تظاھرات خیابانی کردند

ـنـج ھـزار  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  ـیـش از پ ظھر امروز ب
ـتـھـای دولـت   نفر از مردم شھر سنندج در اعتراض بـه جـنـای
اسالمی داعش به خیابانھا ریختنـد و حـمـایـت خـود را از  

 .مردم قھرمان کوبانی اعالم کردند 
ـران، ایـن   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ای
تظاھرات که گروھھای مختلف مردم مـنـجـمـلـه کـارگـران  
ـتـه   ـران و کـمـی سنندجی و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ای

 ظـھـر  ٣٠/١٣ ھماھنگی نیز در آن شرکت داشتند از ساعت  
ـنـده بـه سـمـت   از خیابان امام آغاز شد و جمعیت تظاھر کـن
میدان انقالب به حرکت در آمد و پـس از رسـیـدن بـه ایـن  
میدان تظاھر کنندگان تالش کردند راھپیمائـی خـود را بـه  
ـروھـای   ـی سمت خیابان فردوسی ادامه دھند که با ممانعت ن
ـیـل ایـن تـظـاھـرات و   انتظامی مواجه شدند و  به ھمین دل

بنا بر ایـن  .  تجمع پرشکوه در میدان انقالب  ادامه پیدا کرد 
گزارش، در این تظاھرات پالکاردھای زیـادی بـا مضـمـون  
حمایت از مردم کوبانی و اعتراض به تـوحشـی کـه دولـت  
اسالمی داعش براه انداخته است در دست معترضین  بود و  

بـه   ) منجمله برخی اعضای شورای شھر سنندج ( افرادی نیز  
ـقـی   ـرار گـرفـتـن صـدی سخنرانانی پرداختند اما به محض ق
ـران در   کریمی عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ای
پشت تریبون سخنرانی، اقدام به قطع میکروفون شد کـه بـا  

مـیـکـروفـون  " عکس العمل قاطعانه تجمع کنندگان و شـعـار 
آنان، بار دیگر میکرفون سخنرانی وصل گـردیـد  "  میکروفون 

ـیـه جـنـایـات دولـت   ـر عـل ـرانـی ب و صدیق کریمی به سـخـن
ـرانـی  .   اسالمی داعش پرداخت  صدیق کریمی در این سـخـن
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ـران از مـردم قـھـرمـان   ضمن اعـالم  حـمـایـت کـارگـران ای
کوبانی، با تاکید بر اینکه دوران توحش و بربریت در تـاریـخ  
بشر به سر آمده  جنایات دولت اسـالمـی داعـش را بشـدت  
محکوم کرد و خواھان حمایت قاطعـانـه از مـردم کـوبـانـی  

این راھپیمائی و تجمع پر شکوه با قرائت دو قطعنامـه  .   شد 
 در میان شور و ھمبسـتـگـی مـردم شـرکـت  ١٥ در ساعت   

ـران  .  کننده در آن پایان گرفت   –اتحادیه آزاد کـارگـران ای
  مھر ١٨ 
 

 قلب ما در کوبانی می تپد
ـر  !  سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه  ـم انسـان ب بازھم ظـل

ـبـار در خـطـه ای  .  انسان  ـن ـتـی ای بازھم کشتار و بی عـدال
ـرگـی  .دیگر   ـی اینبار در کوبانی، نبرد حقیقت وراسـتـی بـا ت

ـیـا  .  ھا وظلمت با شدت  درجریانست  اما دردا کـه ھـمـه دن
مانند نمایش یک سریال تراژدیک فقط به تماشا نشـسـتـه  

ـریـزنـد . اند  امـا  . تا بعدا ھمگی بر خرابه ھـای ری اشـک ب
ـر و   ـی درین اوضاع سخت ،رزمندگان کرد اعم از زن ومرد، پ
جوان ودر تقابلی نا برابر در مقابل تھاجم نیروھای شـیـطـانـی  
داعش دست به دفاع جانانه ای زده اند که تا ابد در خـاطـره  

و ماھم درین جـا نـظـاره گـر ایـن رشـادتـھـا  . ھا خواھد ماند 
ـم . ھستیم  ـی دوسـتـان ویـاران مـبـارز در  . وآنرا تحسین می کـن

ــن درودھــا را نــثـار شـمــا مــی   ـری ــمـانـه ت ـی ــی، صــم کـوبـان
ـر  . کنیم  وامیدواریم که با مقاومت شما که در دنیا کـم نـظـی

بوده است وھمچنین تالشھای انسانھای ازاده وحق طـلـب در  
جھت رسانیدن صدای شما به گـوش ھـمـه جـھـان،سـرانـجـام  

که دست پخت سرمایـه  ) داعش ( برین معضل دنیای کنونی  
تا آوارگی و درد و رنـج ھـزاران  . داری بوده است چیره شوید 
درود به شرف تمامی انسانـھـای  . انسان بی گناه خاتمه یابد 

ـم   ازاده ای که بخاطر دفاع از آزادی وعدالت در مقـابـل ظـل
/سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه مـھـرمـاه .  می ایستند 

 ١٣٩٣ 
 

در حمایت از مردم کوبانی و محکومیت 
افشین ندیمی و غالب  -تروریستھای داعش

 حسینی
ـــن مـــاه از   ـــدی ـن چــ
ـــه شـــدن و   ـت ـرجســ ــ ب
لشــکــرکشــی گــروه  
ــی داعــش   تــروریســت

ـنـای  .  می گذرد  مـب
ـیـان،   حرکت ایـن جـان
ــه ی تــرور،   ــای بــر پ

سربریدن، ربودن و تجاوز به زنـان  
و دختران و قتل و عام انسـانـھـا  
ـیـغ افـکـار پـوسـیـده، کـه   و تبل
ـتـی بـا افـکـار   ھیچگونه سنخی
ـنـا شـده   انسان امروزی نـدارد، ب

در واقع این عروسکـھـای  .  است 
خیمه شب بازی، اوج تـوحـش و  

جنایت را در تاریخ تکامل انسان در عصر حاضر به نـمـایـش  
این گروه بعد از حمله به شھرھا و روسـتـاھـای  .  گذاشته اند 

عراق و سوریه و بخصوص شمال کـردسـتـان عـراق و شـھـر  
شنگال، موجب آوارگی و سرگردانی ھزاران ایـزدی سـاکـن  

تروریستھای داعـش گـوشـه ای از وحشـی  .  این شھرشدند 
گری خود را با کشتار مردم بی گناه شنگال و ربودن زنـان  
و دختران بی دفاع به روی صحنه کشیدند، تا بـه یـکـبـاره،  
ـپـش در   قلب تمامی انسانھای بیدار را بـطـور مـنـظـم بـه ت

این بار نیز این گروه تروریستی بـه دسـتـور عـوامـل  .  بیاورند 
پشت صحنه و در راس آنھا، امریکا و بـه یـاری مـتـحـدان  
منطقه ای خود در روی صحنه از جمله عربستان و قـطـر و  

کانون این وحشی گری را به شھر کوبانی در  ...  ترکیه و  
کردستان سوریه برده اند، اما این بار مقاومت مردم کوبـانـی  
باعث شده است که تروریستھای داعش، نتوانند به راحـتـی  

ـنـد  بـا انـدک تـامـلـی مـی تـوان  .  این پروژه را عملی کـن
فھمید آنچه که مبرم و مشھود و ھدف اصلی تمامـی ایـن  
ـنـھـا درھـم   ـرد، ت سیاستھای ضد انسانی را در پی می گـی
ـیـن   شکستن جنبش آزادیخواھی در منطقه خاورمیانه و از ب
بردن اراده و دست آوردھایی است که مردم مبارز و انقـالبـی  
ـبـدادی و   در این مناطق سالھا در مقابل حکومـتـھـای اسـت
ــرای بــه دســت آوردن آن،   ــاتــوری ایــن کشــورھــا ب ــت ــک دی

مـردم مـبـارز کـوبـانـی بـا  .  ایستادگی و مبارزه کـرده انـد 
استناد به تاریخ جنبشھای آزادیخواھی جھان است که تنـھـا  
اراده و توان توده ای مردم خود و دیگر انسـانـھـای آزاده در  
ـنـد و نـه   کشورھای دیگر را منجی سرنوشتـشـان مـی دان
نیروھای امپریالیستی و نه نھادھایی کـه بـه اصـطـالح نـام  
ـنـد امـا در عـمـل، جـز   خود را مدافع حقوق انسان می دان
ـرایشـان   یک مترسک بیش نیستند و نه کشورھایی کـه ب

در پایان ما ضمن محکوم نمـودن  .  اشک تمساح می ریزند 
ـروریسـتـی داعـش در شـھـرھـای   تمامی جنایتھای گـروه ت
شنگال و کوبانی، مقاومت توده ای درکوبانی و بخـصـوص  
زنان مبارز این شھر را ارج می نھیم واز تـمـامـی کـارگـران  
وانسانھای آزاده و وجدانھای بیدار می خواھیم کـه بـه ھـر  
ـبـانـی و   ـی نحو ممکن از مقاومت مردم مبارز کوبانـی پشـت
صف مبارزه و مقاومت توده ای این شھر و دیگر منـاطـقـی  
ـرد را ھـرچـه   ـرار مـی گـی که مورد حمله این تروریستھا ق

ـنـی و افشـیـن  .  بیشتر ھمبسته و متحد کنند  غـالـب حسـی
ـرای   ندیمی فعالین کارگری و عضو کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
کمک به ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری زنـدان مـرکـزی  

 ١٩/٧/٩٣  -سنندج 
 
 

حسن رسول نژاد، -حمایت از مردم کوبانی
ھادی تنومند، جمال میناشیری و کریم 

 فاتحی
ھـمـه  !  ھموطنان گـرامـی !  انسانھای شریف و آگاه ! کارگران 

ـیـت ھـای   ما این روزھا به طرق مختلف شاھد و ناظر فـعـال
سیاسی، نظامی و جنایتھای وحشیانه، از جـمـلـه اعـدام و  
تیرباران خانواده ھا و افراد غیر نظامی و بریدن سـر و دسـت  
ـر و بـه   درازی به مال و جان و زندگی مردم بی دفاع واسـی
بردگی کشاندن زن و بـچـه ھـایشـان وفـروش آنـھـا تـوسـط  
ـنـام دولـت اسـالمـی   عوامل و مزدوران نظام سرمایه داری ب

یـا بـا ھـر نـام ونشـان دیـگـری کـه  )  داعـش ( عراق وشام  
از  .  برگرفته از باورھای پوچ وبی اساس آنان است ھستیـم  

آنجا که ماھیت آنان بر ما مردم پوشیده نیست که اینگـونـه  
گروه و دسته ھای جنایتکار از طیف میانه روآنـھـا گـرفـتـه  
ـرای صـعـود بـه   تا جناح افراطی شان ھر کدام درپله ای ب

ـراردارنـد ازچـه مـنـابـعـی   ـرکشـان ق قله اھداف پلید و مشـت
برخاسته وپیروی می کنند و سازمان جھانی حقوق بشـر در  
کنار این ھمه جنایت و نسل کشی و پایمال نـمـودن حـقـوق  
انسانی ھمچون تماشاچـی دسـت روی دسـت گـذاشـتـه و  

ـنـد  نـظـام سـرمـایـه داری جـھـانـی بـه  .  منتظر معجزه ھسـت
ـرای   سرکردگی امپریالیسم امریکا وعوامل مرتجع آن کـه ب
تحقق بخشیدن به اھداف جنایتکارانه و ضـد انسـانـی خـود  
ـنـد، از   ازھیچگونه جنایتی فـروگـذار نـکـرده و نـمـی کـن
استثمار و بـھـره کشـی از کـارگـران و اقشـار مـحـروم و  
زحمتکش جامعه، زنان و کودکان و انسـانـھـای سـتـمـدیـده  
ـیـحـاتـی   گرفته تا ایجاد زرادخانه ھای نظامی، اتمی و تسل
ـراض و   و اجیرکردن نیروی پلیس جھت سرکوب ھرگونه اعـت
ـیـد و   ـیـن تـول خواست ومطالبه ی انسانی و برحق و ھـمـچـن
ـروریسـتـی ، جـھـت   تجھیز و تغذیه سازمانھا و گـروھـای ت
ایجاد رعب و وحشت و قتل عام و جنایت ھای وحشیـانـه و  
نسل کشی درھر جایی که منـافـع سـرمـایـداری در خـطـر  
باشد را در دستور کار گذاشته و در ھیچ لحظـه ای از آن  

ـیـن  .  ھاغافل نمی شـونـد  سـرمـایـه داری جـھـانـی ھـمـچـن
ـلـف کـه   ،کمک مالی وتسلیحاتی به دول وجریانھای مخت
ـیـحـات   درحقیقت کمک نیست بلکه معامله و مصرف تسـل
و ادواتی است که تاریخ مصرف آنھا گذشته و از رده خـارج  
شده اند و فضای زرادخانه ھا را اشغال کرده است، بـه ایـن  
ـر   مناطق ارسال نموده و شعله ھای آشوب و جنگ را بیـشـت
ـبـدیـل نـمـوده   کرده واین مناطق رابه آزمایشگاه تسلیحاتی ت
ـرد  . است تا آب ھا را گل آلود کـرده و از آن مـاھـی بـگـی

ـبـاط   سرمایه داری در واقع با ھمه تبلیغات و ھیاھـو در ارت
ـنـه  " کمک ھای بشردوستـانـه " با به اصطالح  ، در واقـع ھـزی

ھای باورنکردنی جھـت ایـجـاد وحـمـایـت از سـازمـانـھـای  
حـقـوق  " و "  آزادی " تروریستی تخصیص می دھـد و بـه نـام  

که مایه فساد و ننگ واغفال جـامـعـه بشـری اسـت  "  بشر 
بـعـضـی ازاشـخـاص  . تنھا وعده ھای پوچ و واھی میدھد  

به دلیل نابرابری ھا وستمگری ھای سرمایه داری و عـدم  
آگاھی، به چنین دیدگاه ھایی  که یاد آور دوران تـوحـش  
و بربریت است، بسوی تروریست ھا ھدایت مـی شـونـد ویـا  
حتی چه بسا بعضی ازمردم وخانواده ھا ازروی نـا آگـاھـی  

شاخـه  .  بذر تروریسم وجنایت را دردامان خود پرورش میدھند 
ـنـھـان و  )  داعش (انشعابی القاعده   به کمک ھم پیـمـانـان پ

ـبـانـی پشـت صـحـنـه ازطـرف بـعـضـی   ـی آشکار خود و پشت
ـیـحـات   قدرتھای جھانی و مـنـطـقـه ای بـاتـمـام قـوا وتسـل
پیشرفته به منطقه کردنشـیـن عـراق وسـوریـه لشـکـرکشـی  
ـیـجـه آن   کرده و دست به جنایتھایوحشیانه ای زده اند که نت

ـیـل  .  نسل کشی مردم بـی دفـاع شـنـگـال بـود  کـه بـه دل
وابستگی دولتھای منطقه و بی کفایتی نیروھـای مـحـلـی  
ـر سـر مـنـافـع خـود درمـنـطـقـه اکـنـون   وغیره و معامـلـه ب
ـرداده ومـردم   تروریست ھا مسیرخود رابه طرف کوبـانـی تـغـی
ـنـاه کـرده وآنـان را   بی دفاع این مناطق را آواره و بی  سـرپ

اکنون مدتی اسـت  . آماج حمالت وحشیانه خود قرارداده اند  
که مردم آگاه و مبارز کوبانی با توسل به نیـروی مـردمـی  
خود درمقابل حمله وحشیانه مرتجعین داعش مقاومت کـرده  

ـیـازفـوری بـه  .  و درشرایط بسیاردشواری بسرمی برند  آنـان ن
ـیـن  .  کمکھای ھمه جانبه وپشتیبانی دارند  اکنون مـا فـعـال

کارگری بوکان تمام این حرکات و جنایات ضـد بشـری را  
ـبـانـی ھـمـه   ـی درھرجای جھان شدیدا محکوم نـمـوده و پشـت
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جانبه خود را از مردم مبارز ومـقـاوم کـوبـانـی اعـالم مـی  
ـران وکـردسـتـان مـی   داریم واز تمام مردم و آگـاه شـریـف ای
ـبـه خـودرا دریـک   خواھیم که حمایت و پشتیبانی ھمه جان
صف متحد از مردم انقالبی وبی دفاع کوبانی اعالم نـمـوده  
ـنـد  . و اینگونه اعمال وحرکات جنایتکارانه را محکـوم نـمـای

ـری  . ٣ ھادی تنومند  . ٢ حسن رسول نژاد  . ١  جمال مینـاشـی
 کریم فاتحی  -٤ 
 

مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده 
پیرامون توقف اجرای بخشنامه دولت در 

مورد حذف اضافه کاری از کسورات 
 بازنشستگی

ـــال  :  ســـایـــت اتـــحـــاد  ـب ــ ـــدن ب
اعتراضـات صـورت گـرفـتـه  
نسبت به ابالغ بخشنامه ای  
ـر   ـنـی ب از سوی دولـت  مـب
ــاری از   ــه ک ــذف اضــاف ح
ــی   ــگ ــســت ــازنش ــورات ب کس
ـــن خـــدمـــات   ـی ـــخـــدمــ ـت مســ
ــدوق   ــو صــن ــوری عض کش
تامین اجتماعی، کمیـسـیـون  

اجتماعی مجلس شورای اسالمی رای بـه تـوقـف اجـرای  
این اولین بار است کـه مـجـلـس شـورای  . این بخشنامه داد 

اسالمی به فوریت به یک اعتراض تـوجـه مـیـکـنـد و بـه  
ـرضـیـن   ـر آوردن خـواسـت مـعـت فاصله کوتاھی اقـدام بـه ب

ـراضـات کـارگـری  .  میکند  ـلـه چـیـسـت؟ مـگـر اعـت مسئ
منحصر به این یک بخشنامه بود که مجـلـس بـه فـوریـت  
آنرا در دستور گذاشت و بالفاصله رای به توقف اجـرای آن  

ـره  .  داد  ـم زاده عضـو ھـیـات مـدی در این رابطه جعفـر عـظـی
: اتحادیه آزاد کارگران ایران به سایت اتـحـاد اظـھـار داشـت 

ـراض تـوجـه   این یک واقعیت است که مجلس به ایـن اعـت
بسیار فوری کرد بطوریکه چند روز پس از تـجـمـع مـا در  
ـراض مـان   مقابل مجلس، از آنجا که ما خواھان طـرح اعـت
ـیـن ایـن   در کمیسیون اجتماعی شده بودیم یکی از مسـئـول
ـراض مـان بـه   کمیسیون با ما تماس گرفت و در مورد اعـت
صدور حکم شالق بر علیه چھار کارگر پتروشیمی رازی و  
ـرداخـتـه   دیگر مسائلی که در نامه اعتراضی مان به آنھـا پ
ــه حــذف اضــافــه کــاری از کســورات   ــجــمــل ــودیــم و مــن ب
بازنشستگی صحبت کرد و اعالم نمود که این مسـائـل در  
کمیسیون اجتماعی مطرح خواھد شد اما پـس از گـذشـت  
دو ھفته این کمیسیون فقط توقف اجرای بخـشـنـامـه دولـت  
را مورد توجه قرار داد و دیگر خواستھای ما بویژه خـواسـت  

وی در ادامـه ایـن  .  اصلی مـان عـمـال درز گـرفـتـه شـد 
ـرده   :   مصاحبه گفت  ھـر چـنـد کـه مـا در افشـای گسـت

بخشنامه دولت در مورد حذف اضافه کـاری از کسـورات  
ـراض   بازنشستگی مشمولین قانون خدمات کشـوری و اعـت

ـراضـی و  ... به آن از طریق مصاحبه و تجمـع و نـامـه اعـت
ـر دیـگـری را   نقش موثری داشتیم اما ما خواستھای مھمـت
ھم در نامه مان و ھم در بروز دیگر اشکال اعتـراضـی مـان  
ـراض   ـیـز اعـت مطرح کرده بودیم و خواست اصلی و نـوک ت
مان، اعتراض به صدور حکم شالق بر علیه چـھـار کـارگـر  
پتروشیمی رازی بود اما ھمانـطـور کـه اشـاره شـد در ایـن  
میان مجلس به فوریت توقف اجرای بـخـشـنـامـه دولـت در  

مورد حذف اضافه کـاری از کسـورات بـازنشـسـتـگـی را  
به ھمین دلیل باید بگویم که نقش مـا  .  مورد توجه قرار داد 

ـر   در مورد توقف اجرای این بخشنامه در حد افشاگری موث
و بردن آن به افکار عمومی بود اما آن چیـزی کـه بـاعـث  
شد مجلس به این یک اعتراض به فوریت رسیدگی کـنـد  

جعفر عظیـم زاده  .  مسائلی فراتر از توجه به اعتراض ما بود 
به نظر من آن چـیـزی  :  در رابطه با این مسائل اظھار داشت 

که باعث توجه فوری و رای کمیسیون اجتماعی مـجـلـس  
ـفـع بـودن   ـن در مورد توقف بخشنـامـه دولـت شـد اسـاسـا ذی
ـتـی و احـتـمـاال خـود   بسیاری از مدیران میانی و ارشد دول
. نماینده ھای مجلس در توقف اجری ایـن بـخـشـنـامـه بـود 

ـتـی و   چرا که قریب به نیمی از مسخدمین نـھـادھـای دول
ـره   خدمات عمومی و عام المنفعه ھمچون شھرداریھـا و غـی
که در چھارچوب قانون خدمات کشوری مشغـول بـکـارنـد  
ـنـد و بـه   عضو صندوق بازنشستگی خدمات کشوری نیست
لحاظ مسائل بیمه ای و بازنشستگی عضو صندوق تامـیـن  
اجتماعی می باشند و خوب طبیعی است که اینـدسـتـه از  
ـتـی نسـبـت بـه   مقامات میانی و ارشد دولتی و شـبـه دول
اجرای بخشنامه دولت عکس العمل نشـان بـدھـنـد  و چـه  
بسا که سـفـارشـات الزم را در مـورد تـوقـف اجـرای ایـن  

لذا با توجه به این واقعیت محرز بـایـد   .  بخشنامه کرده بودند 
ـراض   ـلـخ و اعـت اذعان کنم که در این رای واقعیت بسیار ت
ـیـن رایـی از طـرف   آمیزی نیز نھفته است و آن اینـکـه چـن
ـنـکـه از سـر حـفـظ   ـبـل از ای کمیسیون اجتماعی مجلس ق
ـفـع   ـن ـیـل ذی منافع کارگران و زحمتکشان باشد مشخصا بـدل
ـتـی   بودن مدیران میانی و ارشد نھادھای دولتی و شـبـه دول
و احتماال خود نماینده ھای مجلس بوده است به ھمین دلیـل  
آن چیزی که ما کارگران باید به آن توجه کنیم ایـن اسـت  
ـیـاز دھـی ھـا از سـوی مـجـلـس   که نباید به اینگونه امـت
دلخوش کنیم و این احساس را داشته باشیم کـه گـویـا بـه  
ـلـکـه دیـگـر   ـنـھـا مـا، ب اعتراض ما توجه شد چرا که نه ت
تشکلھای مستقل کارگری و حتی تشکلھای دسـت سـاز  
ـیـن وکـالی شـریـف  و بسـیـاری از   حکومتی و ھـمـچـن
کنشگران اجتماعی، روزنامه نـگـاران و افـکـار عـمـومـی  
ـیـه چـھـار کـارگـر   ـر عـل نسبت بـه صـدور حـکـم شـالق ب
پتروشیمی عکس العمل نشان دادند و در ایـن مـیـان نـوک  
تیز اعتراض ما در مقابل مجلس و خواست اصلـی مـان در  
نامه اعتراضی به ھیات رئیسه مجلس ھمین مـوضـوع بـود  
اما انگار نه انگار که چنین اعتراضی وجود داشـتـه اسـت  
ـفـه اش قـانـون گـذاری و   و مجلسی وجود دارد کـه وظـی

ـم زاده در  .   نظارت بر حسن اجرای قانون است  ـر عـظـی جـعـف
ھر چند کـه مـا از صـدور  :  پایان این گفتگو اظھار داشت 

رای توقف اجرای بخشنامه دولت در مـورد حـذف اضـافـه  
کاری از کسورات بازنشستگی مشمولیـن قـانـون خـدمـات  
کشوری که عضو صندوق تامین اجتماعی ھستنـد بسـیـار  
ـم امـا   ـیـز کـردی خشنود و راضی ھستیم و برای آن مبارزه ن
چنین توجه تبعیض آمیزی نسبت به مسائل کارگـری کـه  
در ھمین اقدام مجلس نھفته است و از چشـم مـا کـارگـران  
پنھان نیست یک پیام صریح  نیز برای ما کارگران دارد و  
آن دلخوش نشدن به چنین اقدامـاتـی از سـوی مـجـلـس و  
ـرای   متکی شدن به نیروی متحد خودمان از طریق تـالش ب
تشکل یابی و دست زدن به اعتراضات قدرتـمـنـد سـراسـری  

 .است 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
شکست طلسم  مرخصی رضا : تھران و حومه

 شھابی
رضا شھابی زندانی رنـج  
ـنـده شـرکـت   کشیده و ران
واحد اتوبوسرانی تھـران و  
ـره   ــ ــدی ـــات م ــو ھــی عض
ــکــای کــارگــران   ــدی ســن
شرکت واحد، باالخره پس  

ـتـظـاری    از ماه  ھا چشم ان
ــژه   ــوی ــگــیــری و ب و پــی

ـر    دوندگی  ھای نفـس گـی
ھمسر فداکارش برای ادامه درمان و استراحت پزشـکـی بـا  

ایشـان  .  ای بیرون از توان کارگری بـه مـرخصـی آمـد   وثیقه 
عالوه بر تحمل طوالنی و طاقت فرسای زنـدان، رنـج و درد  
ـری را بـه   مصدومیت ناشی از ضرب و شتم زمان دسـتـگـی

ـیـمـار  ـر آن دچـار ب ھـای دیـگـری از    تن کشیده و عـالوه ب
ـرات او  . وضعیت وخیم زندان شده است  شھابی که ستون فـق

ـرار   در قسمت گردن و کمر مورد عمل جـراحـی سـنـگـیـن ق
ـرای او بـه   گرفته و بنا به توصیه پزشکان، شرایط زنـدان ب
ھیچ وجه مناسب نبوده و باید دوران استراحت پس از عـمـل  
ـقـه روز سـه   را در منزل طی کند در ساعت نوزده وسی دقی

 برای این مـرخصـی از زنـدان رجـایـی  ١٣٩٣/٠٧/١٥ شنبه  
شھر خارج و مورد استقبال ھـمـسـر، خـانـواده، دوسـتـانـش و  
گروھی از کارگران سندیکایی واقع شد و به ھمراه استقبـال  

سـنـدیـکـای کـارگـران  .  کنندگان به منزلش مراجعه نـمـود 
شرکت واحد ھمراه افکار عمومی جامعه کارگری و دیگـر  
آزادگان عدالت طلب از مرخصی نامبرده شادمان و زنـدانـی  

 .بودن او را ناروا و بی حاصل می داند 
سندیکا با سپاسگزاری از گروه پزشکی و پرستـاران دلسـوز  
ـیـمـارسـتـان و ھـمـه سـازمـانـھـای   و دیگر زحمـت کشـان ب
ـقـل   سندیکایی کارگری بویژه فدراسیون کارگران حمل و ن
که برای  دفاع از این کارگر رنج کشیده تـالش صـادقـانـه  

از ھمه مسئوالن قوای گونـاگـون بـویـژه شـخـص  .  نموده اند 
ریس جمھور که قانونا  موظف به دفاع از حـقـوق مـردم و  
ـم نسـبـت بـه ایـن کـارگـر   سوگند یاد کرده است میخـواھـی
دردمند زندانی جبران مافات کرده و ھمه حقوق پایمال شـده  
ـرداخـت   ایشان بویژه اشتغال مجدد و تامین دارو و درمان و پ

ـنـد  سـنـدیـکـای کـارگـران  .  دستمزد دوران زندان را ادا نـمـای
 شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

 
 

انجماد باز ھم بیشتر دستمزد کارگران در 
قالب اجرای طرح جدید طبقه بندی در 

 نیشکر ھفت تپه
  کارگر کشت و صنعت نیشکر ھفت تپه در  ٥٠٠  بیش از  

 در اعتراض به عدم اجرای صـحـیـح طـرح  ٩٣  مھر  ٩ تاریخ  
طبقه بندی مشاغل، پاییـن بـودن سـطـح مـزدھـا و مـعـوق  
ماندن ھمین میزان دستمزد، دست از کار کشیده، اعتـصـاب  

آنـان از کـارکـنـان واحـد  .  چند روزه ای را آغـاز کـردنـد 
ـیـن از   کارخانه، تعدادی از تجھیزات مکانیکـی و ھـمـچـن
ـنـد  . بخش کشاورزی و تحقیقات کشـاورزی شـرکـت ھسـت

 کارگر در کارخانه کشت و صنعت نیـشـکـر  ١٥٠٠ بیش از  

 

 



 15 ٣٣٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـر از آنـان  ٧٠٠ ھفت تپه کار می کنند که نزدیک به   ـف  ن
ـر کـارگـران در   در بخش ھای کشاورزی و نگھبانی و سای

کـارگـران  .  بخش صنعتی این واحد تولیدی به کارمشغولند 
 تاکنون بارھا با تـجـمـع و  ٩٣ نیشکر ھفت تپه از آغاز سال  

از  .  اعتصاب در محوط  شرکت پیگیر مطالبات خـود بـودنـد 
ـریـن شـیـو  مـمـکـن   ابتدای شھریور امسال این طرح بـه بـدت
توسط عوامل کارفرما و اعضـای شـورای اسـالمـی کـار  
ـیـل مـوافـقـت شـورای   ـیـز بـه دل بازنگری شد و ادار  کار ن
.  اسالمی کار، طرح طبقه بندی جدید را تأیید کـرده اسـت 

ـرای رشـد   با اجرای این طرح نه تنھـا خـواسـت کـارگـران ب
دستمزدھا زیر پا نھاده شد، بلکه به جای در نـظـر گـرفـتـن  
ـیـاز داده انـد آن ھـم در   سابق  کار، فقط به تحصیـالت امـت

 درصد کارگران این واحد صنـعـتـی،  ٩٠  تا  ٨٥ شرایطی که  
ـتـ   .  تحصیالتی کمتر از دیپلم مـتـوسـطـه دارنـد  ـنـا بـه گـف ب

کارگران در ھفت تپه دو قانون یعنی قانون نظام ھمـاھـنـگ  
ـرای   که شامل مدیران و سرپرستان است و قانون کار کـه ب
کارگران است، اعمال می گردد و ھدف از اجرای طـرح بـه  
این شیوه حفظ حقوق به مراتب باالتر ھمین رده از کارکـنـان  

ـرض  . است که سطح تحصیالت باالتری دارند  کارگران مـعـت
ـنـدی   ھفت تپه با نشان دادن ترکیب افرادی که طرح طبقه ب
ـنـد کـه ھـدف ایـن   را بازنـگـری کـرده انـد، روشـن سـاخـت

اما به کام سلسـلـه مـراتـب اداری  "  کارگر " بازنگری به نام  
ـنـدی  .  تمام می شود  ـقـه ب ـتـ  طـب سه نفر از اعضـای کـمـی

ـر امـور اداری و   مشاغل از جمله نماینده حسابـداری، مـدی
مسئول کمیت  طبقه بندی مشاغل، کارمند و مشمول قانـون  
ـر دیـگـر ھـم عضـو شـورای   ـف نظام ھماھنگ بودند و دو ن

کارگران بودنـد کـه  " نمایندگان "اسالمی کار و به اصطالح  
سـنـدیـکـای  !  یکی از آن ھا سطح تحصـیـالت بـاالیـی دارد 

کارگران نیشکر ھفت تپه تأکید می کـنـد کـه کـارگـران  
فاقد نمایندگان واقعی و مستقل برای دخالت مؤثر در رونـد  
ـنـده از طـرف   امور بوده اند و کسانی که بـه عـنـوان نـمـای
ـنـد افـرادی از شـورای   کارگران در این طرح شرکت داشـت

ـنـد  ـتـظـار  !  اسالمی کار بودند که ھیچ کدام کارگر نیست ان
ـلـکـه بـه جـای   کارگران از این طرح نه تنھا برآورده نشـده ب
ـنـدی مشـاغـل از   ـقـه ب افزایش دستمزد، با اجرای طرح طـب
گروه ھای کاری آنان کم شده است، یعنـی مـثـال کـارگـر  
استاد کاری که قبال در طرح طبقه بندی مشـاغـل دارای  

بدین ترتیب تنـھـا بـه  . رتب  دوازده بود به رتب  ده تقلیل داده شد 
ـیـش از   تعداد اندکی که پست ھای اداری دارند مبلـغـی ب

ـرارداد  .  گذشته تعلق گرفته است  عالوه بر ایـن، کـارگـران ق
ـر مـی  ٧٠٠ موقت که بیش از   ـیـز درب ـر را ن  کارگر نـی ب

کـارگـران  .  گیرند از شمول این طرح کنار گذاشته شـده انـد 
ـیـدی بـه کـار   نی بر که به صورت فصلی در این واحد تول
ـر   تخصصی بریدن ساقه ھای نیشکر اشتغال دارنـد، عـالوه ب
ـیـز   ـیـه خـود ن مطالبات حقوقی، به این بی حقی جـدیـد عـل

ـنـدی  .  معترض می باشـنـد  ـقـه ب پـس از اجـرای طـرح طـب
مشاغل، اشل جدید مزد و اضافه دستمـزد در حـکـم ھـای  
ـیـش از گـذشـتـه از بـی   کارگران نشان داد که آنان بایـد ب

کارگران بـالفـاصـلـه  .  حقوقی و تبعیض شدید مزد رنج ببرند 
بـا  .  در اعتراض به اجرای این طرح دست به اعتصـاب زدنـد 

ـرات و   شروع اعتصاب، فعالیت کارخانه، که در فصل تعمـی
کـارگـران دو  .  نگھداری به سر می برد، کامال متوقف شد 

ـرسـت   ـریـت نشـسـتـه بـا سـرپ ـر مـدی روز متوالی جلوی دفـت

. حراست و دیگر مدیران خواسته ھای خود را مطرح کـردنـد 
ـنـدی   ـقـه ب کارگران اعتصابی با بیان اینکه طرح جدید طـب
ــان کـارگــران،   ــوقـی مـی ــق حـق ــه شـکــاف عـمـی مشـاغـل ب
ـران کـارخـانـه دامـن   کارمندان، سرپرستان کارگاه ھا و مـدی
زده است، خواھان تجدید نـظـر کـلـی در ایـن طـرح شـدنـد،  

 ھزار تومـان مـی  ٥٠٠ شکافی حقوقی که گاه به بیش از  
اما مدیرعامل جدید با اعالم اینکه مدیرعاملـی کـه  .  رسد 

این طرح را امضا کرده دیگر در شرکت حضور ندارد و مـن  
ـرگشـت بـه کـار کـارگـران   در جریان نمی باشم، خـواھـان ب

در حال حـاضـر کـارگـران  . گردید و قول پیگیری مجدد داد 
ـرگشـتـه انـد  ـراض و  .  به طور مشـروط بـه سـر کـار ب اعـت

ـرمـال   اعتصاب کارگران نیشکر ھفت تپه، گامی دیگر در ب
ـر آن   کردن سیاست سرمایه داران  کنونی و ایستادگی در براب

سیاستی که کارگران را تبدیل به محکومان مـرگ  :  است 
تدریجی نموده، از سر و ته سفر  خالی خانوارھای کـارگـری  

ـراض بـه نـادیـده  .  باز ھم می زند  اعتـصـاب کـارگـران اعـت
ـرارداد   ـیـون ھـا کـارگـر ق ـل گرفتن و پایمال نمودن حقوق مـی
ـریـن شـرایـط کـاری اسـت،   ـیـد امضـا بـا بـدت موقت و سـف
ـنـدگـان   ایستادگی در برابر تشکل ھای ساخـتـگـی و نـمـای
ـرای مـعـاش و حـق حـیـات   وابست  کـارگـری اسـت کـه ب
ـنـد،   ـیـف مـی کـن ـیـن تـکـل کارگران و خانوارھـایشـان تـعـی
ـر سـیـاسـت عـنـاصـر و نـھـادھـای ضـد   ـراب ایستادگی در ب
کارگری است که کارگران معترض را در به عنوان اوبـاش  
ـر،   ـی به شالق و حبس محکوم ساخته انـد و حـتـی بـا تـحـق
توھین ھای کالمی مانند نـامـیـدن کـارگـران بـا اسـامـی  

  ١٦ حیوانات به تشدید آزار علیه کارگرانی که دستمزدشان  
ـرداخـت نـگـردیـده، دسـت مـی  ٤ ماه و حق بیمه شان    سال پ

آنـچـه در اعـتـصـاب  ).   کارفرمایان کاشی گـیـالنـا ( زنند  
ـر کـارگـری در   کارگران ھفت تپه و سایر اعتـصـابـات اخـی
تمامی بخش ھا و مراکز کارگری می تواند موازن  قـوا را  
ـیـن   ـقـویـت نـمـوده  آنـان را در تـعـی به نفع کارگران ایران ت
سرنوشت کار و زندگـیـشـان دخـیـل سـازد، سـازمـان یـابـی  
آگاھانـه ایـن مـبـارزات و حـفـظ و کسـب دسـتـاوردھـای  
کارگری از جمله ضرورت حفظ و برپا نگه داشـتـن فـعـاالنـ   
ـفـت   سندیکای کارگری نیشکر ھفت تپه است که با مـخـال
ـتـظـامـی و   کارفرما و دخالت مراجع قضائی و نیروھـای ان

ـروژه ھـای  .   امنیتی به محدودیت کشانده شـد  کـارگـران پ
. فعاالن کارگری ضد سرمایه داری گـیـالن .  پارس جنوبی 

ـروشـیـمـی  .  فعاالن کارگری جنوب  ـت جمعی از کـارگـران پ
بخشـی از کـارگـران  .  ھای منطق  ویژه ماھشھر و بندر امام 

 ١٣٩٣ مھر  . کرج  –محور تھران  
 

 اخبار بین المللی 
 

ھا نفر بر ضد  نظام سلطنتی  صد -اسپانیا 
 تظاھرات کردند 

ـبـه    صد  ـر  ٤ ھا  اسپانیایی ضدسلطنـت روز شـن ـب   ١٢ (  اکـت
ـرچـیـده  )  مھر  طی تظاھراتی در مادرید، پایتخت، خـواھـان ب

شدن نقش و حضـور رسـمـی دودمـان پـادشـاھـی از نـظـام  
ـنـد از  .  سیاسی کشورشان شـدنـد  ـتـی مـی خـواسـت آنـان وق

ـنـد بـا ضـربـات   مانعی که پلیس ایجاد کرده بود عبور کـن
ـرشـان   ـف باتوم ھای پلیس ضدشورش پراکنده و زخمی و دو ن

ـیـا، در  .  نیز بازداشت شدند  در نظام پادشاھی مشروطه اسپـان
حال حاضر و بدنبال کناره گیری خـوان کـارلـوس از تـخـت  
ـر سـر دارد  . سلطنت، پسر وی فیلیپ ششم تاج شاھی را ب

ـیـایـی ھـا مـوافـق   بر اساس نظرسنجی ھـا، دو سـوم اسـپـان
برگزاری رفراندومی در خصوص ادامه یا عدم ادامـه نـظـام  

 .پادشاھی مشروطه در حیات سیاسی کشورشان ھستند 
 

ای و  پایان اعتصاب دو ھفته -آرژانتین 
  کارگران گمرک موفقیت نسبی

ـبـال مـوافـقـت دولـت بـا   ـیـن بـه دن کارگران گمرک آرژانت
ـتـه  ای    درخواست آنھا برای افزایش حقوق، به اعتصاب دو ھف

ـرز، مـقـام .  خود پـایـان دادنـد  ـت ھـای دولـت    بـه گـزارش روی
آرژانتین در پی تھدید اتحادیه کارگری گمرک به اضافـه  
شدن پنج روز دیـگـر بـه اعـتـصـاب، مـوافـقـت خـود را بـا  

کارگران گـمـرک  .  ھای این اتحادیه اعالم کردند   درخواست 
 روزه در بـخـش غـالت، بـاعـث  ١٤ آرژانتین که با اعتصاب  
ـنـده   ترین گمرک   تعطیلی یکی از بزرگ  ھـای    ھای صادرکن

ـنـج روز دیـگـر   موادغذایی شده بودند، تھدید کـردنـد کـه پ
دھـنـد ولـی روز    اعتصاب خود را در سطح ملی ادامـه مـی 

قبل از شروع اعتصاب پنج روزه، درباره حقوق خود بـا دولـت  
ـیـن  .  به توافق رسیدند  ـت مسئـوالن اتـحـادیـه کـارگـری آرژان

اعالم کردند که در چارچوب مشـخـص شـده ایـن تـوافـق،  
ـرای   کارگران این بخش دیگر بیکار نخواھند شد و نتیجـه ب

کارگران بخش غالت آرژانتین کـه  .  بخش است   ھمه رضایت 
در اثر تورم اقتصادی باالی این كشـور درخـواسـت افـزایـش  

ای به راه انداختند کـه    حقوق کرده بودند، اعتصابی دو ھفته 
ـلـف    در پی آن فعالیت بیش از نیمی از قسـمـت  ھـای مـخـت

ـیـق   ـل گمرکی این کشور آمریکای جـنـوبـی بـه حـالـت تـع
 .درآمده بود 

 
اعتصاب رانندگان اتوبوس با  -اسپانیا 

 خواست بھبود شرایط کار
ـر  ٦ روز دوشنبه   ـب ـنـدگـان اتـوبـوس در  )   مـھـر ١٤ (  اکـت ران

 .اسپانیا نخستین روز اعتصاب خود را سپری کردند 
مسئوالن اتحادیه کارگری واحدھای اتوبـوسـرانـی واقـع در  
باسک اسپانیا با اعالم نخستین روز اعتصاب کارکنان ایـن  
واحد گفتند که این اعتصاب تا به حال در آرامـش و بـدون  

ـنـھـا  .  خشونت ادامه یافته است  به گفته آنان روز دوشنبـه ت
ــه شــرکــت  ٣٠  ــق ب ــوس ھــای شــھــری مــتـعــل ــوب  درصــد ات
ـقـی  "  بیسکای باس "  به ارائه خدمات مبادرت ورزیدند و مـاب

ـنـدگـان واحـد اتـوبـوسـرانـی شـرکـت  .  در اعتصاب بودند  ران
بیسکای باس خواھان بھتر شدن شرایـط کـاری و افـزایـش  

 .حقوق خود ھستند 
 

بیکار سازی گسترده در شرکت  -آمریکا 
HP 

 ھزار فرصت شغلی را  ٥٥ شرکت آمریکایی ھیولت پاکارد  
  .حذف می کند 

ـبـه    ٦ شرکت رایانه ای آمریکایی ھیولت پـاکـارد روز دوشـن
 فرصت شـغـلـی را حـذف  ٥٥ اکتبر اعالم کرد در نظر دارد  

حذف فرصت ھای شـغـلـی شـرکـت ھـیـولـت پـاکـارد  . کند 
ـرش  ٢٠١٢ نخست در سال    آغاز شد و دامنه آن بـارھـا گسـت

ـر در مـاه اوت،  .  یافت  ھنگام اعالم نتایـج سـه مـاھـه اخـی
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  ٤٥ ھیولت پاکارد اعالم کـرد از  
 ھـزار فـرصـت شـغـلـی را  ٥٠ تا  

ــرد  ــه گــزارش  . حــذف خــواھــد ک ب
ـیـویـورک،   خبرگزاری فرانسه از ن
ـتـشـار   این شرکت آمریکایی بـا ان
ــادی اعــالم کــرد کــاھــش   اســن
ـری   ـیـشـت فرصت ھـای شـغـلـی ب
شناسایی شده است و اکـنـون مـا  

 فـرصـت  ٥٥ پیش بینی می کنیم 
 .شغلی را کاھش دھیم 

 
 ١٦٨بیش از   -جھان 

 میلیون کودک کار
ــکــا ســه  ــری ــبــه    وزارت کــار آم شــن

در گزارشی عـنـوان  )  ھفتم اکتبر ( 
  ١٦٨ کـرد ســال گـذشــتـه حـدود  

ـنـج تـا ھـفـت   میلیـون کـودک پ
ــه در   ــال  کشـــور کـــار  ١٤٠ س

اند و تقریبا نیمی از آنـان    کرده   می 
ـرخـطـر داشـتـه  ایـن  .  انـد   کارھای پ

وزارتخانه اعالم کرد ده درصـد از  
کودکـان جـھـان ھـنـوز بـه جـای  

اجبار سر کار فـرسـتـاده    مدرسه، به 
پرز وزیر کـار آمـریـکـا  .  شوند   می 
این گزارش وضـعـیـت  : " گوید   می 

ـیـون کـودکـی را  ١٦٨ حدود   ـل  می
که در سراسر جھان دور از چشـم  
جھان کار طاقت فرسا انجام مـی  
. دھند تا حدودی روشن می کنـد 

ھــای    کــودکــانــی کــه در تــونــل 
خـزنـد، در    ھا مـی   زیرزمینی معدن 

بافند یـا    ھای نساجی می   کارخانه 
ھـا    به عنوان خدمـتـکـار در خـانـه 

ـنـد   کار مـی  ـر اسـاس ایـن  ."  کـن ب
ـر از ایـن  ٨٥ پژوھش   ـف ـیـون ن ـل  می

ــون کــودک کــار  ١٦٨  ــی ــل  مــی
ــرمــخــاطــره   مشــغــول کــارھــای پ

 .ھستند 
 

 ھای کوتاه  خبر
 

بازنشستگان یـونـانـی روز   -یونان  
ـر  )   مـھـر ١٠ (  اکتبر  ٢ شنبه    پنج  ب

ــت  ــاس ــد ســی ــاضــت    ض ــای ری ھ
اقتصادی دولـت یـونـان دسـت بـه  

آنان خشـمـگـیـن از  .  اعتراض زدند 
قصد دولت در کـاھـش حـقـوق و  

ھا در مـرکـز آتـن    افزایش مالیات 
ـر    سوی دفتر نخـسـت   تجمع و به  وزی

 . راھپیمایی کردند 
 

ـر  ٤ روز شنبه    -اندونزی   ـب ( اکت
ــزش یــک  )   مــھــر ١٢  بــر اثــر ری

کـم    معدن طال در اندونـزی، دسـت 
 کارگر جان خود را از دسـت  ١٨ 
ـروھـای امـداد و نـجـات  . دادند  نی

اندونزی با بیان اینکه فـروریـخـتـن  
این معدن غیرقانونی طال تاکنـون  

 قربانـی داشـتـه اسـت، اعـالم  ١٨ 
ــد  ھــا بــرای یــافــتــن    تــالش :  کــردن

بازماندگان احتمـالـی ایـن حـادثـه  
 .ادامه دارد 

ـرز،   ـت ـرگـزاری روی به گـزارش خـب
تاکنون مشخص نشده چـه تـعـداد  
ــن مــعــدن طــال   کــارگــر داخــل ای

 .اند   حبس شده 
ــا   ــانــی ــن     -اســپ ــاس آخــری بــراس

ـرخ   آمارھای وزارت کار اسپانیـا ن
بیکاری در این کشور ھـمـچـنـان  

تعداد افراد بیکار در ایـن  .  باالست 
کشور تا آخر ماه سپتامبر به رقـم  

ـر رسـیـده  ٤٥٠  میلیون  ٤  ـف  ھـزار ن
که نسبت به ماه پیش از آن بیـش  

بـا  .   ھزار نفر افـزایـش دارد ١٩ از  
ــردشــگــران در   ــزان گ ــی کــاھــش م
اسپانیا در اواخـر مـاه اوت و مـاه  
سپتامبر مشاغل و استخـدامـھـای  
. فصلی نیز بـه پـایـان مـی رسـد 

ـر روی   ـفـی ب امری که تاثیر مـن
آمار نرخ بیکاری در ایـن مـقـطـع  

 .زمانی می گذارد 
 

،  " شـیـن ھـوا " به گـزارش    -چین  
ـفـجـار گـاز در یـکـی از   ـر ان براث
معادن ذغـال سـنـگ در جـنـوب  
غربی چین، دستکم سـه کـارگـر  
کشته و ھفت تـن دیـگـر نـاپـدیـد  

بر اسـاس ایـن گـزارش در  .  شدند 
زمان وقوع انفجار در ایـن مـعـدن،  

 کارگر داخل مـعـدن  ٣٤ یکصد و  
مشـغـول بـه کـار بـوده انـد، کــه  
نیروھـای امـداد و نـجـات چـیـن  

ـر را از داخـل  ١٢٦ توانستنـد   ـف  ن
معدن نجات دھند در حـالـی کـه  

 نفر از آنان مجروح شده بـودنـد  ١٣ 
ـیـل   و دو تن از زخـمـی ھـا بـه دل

 .شدت جراحات جان باختند 
 

ـفـجـار گـاز     -لھستان   در پـی ان
متان در یک معدن در نـزدیـکـی  

ـتـسـه " شھر   در لـھـسـتـان  "  کـاتـووی
ـقـود شـده و     ٢٨ یک کارگر مـف

ــر زخــمــی شــدنــد  ــر دیــگ .  کــارگ
منابع لھستانی اعالم کـردنـد کـه  

  ٦٦٠ در زمان وقوع حادثه که در  
ــن رخ داد   ــی   ٣٧ مــتــری زیــر زم

ــد کــه   ــن کــارگــر حضــور داشــت
شماری از آنان موفـق بـه نـجـات  

ــه   ــزدیــک ب ــد، ن   ٢٨ خــود شــدن
کارگر در این حادثه زخمـی شـده  
و به بیمارستان منتقل شـدنـد کـه  
حال چند تن از آنان وخیم گـزارش  

 .شده است 
 

ـرز،     -انگلستان   ـت به گـزارش روی
    مسئوالن اتحادیـه مـلـی حـمـل و 

ـرو    نقل  ـنـان مـت  انگلیـس از کـارك
 شـب  ٩ لندن خواستند از سـاعـت  

ــه   ســه  ــب ــن  شــب  ٩  مــھــر تــا  ١٥ ش
 مھـر در مـحـل کـار  ١٧ شنبه   پنج 

 .خود حاضر نشوند 
    مسئوالن اتحادیـه مـلـی حـمـل و 

ـنـد    انگلیس در ایـن   نقل  ـت : بـاره گـف
ـرای    اقدام ”  ھـای بسـیـار جـزئـی ب

بھتر شدن شرایط انجام شـده اسـت  
ــیــجــه مــذاکــره  ــت ھــا نشــان    امــا ن

ـرای    می  دھد که تنھا یـک راه ب
مـان وجـود    به دسـت آوردن حـقـوق 

ـرایـن بـایـد اعـتـصـاب   ـنـاب دارد و ب
ـنـدن بـه  “  . کنیم  ـرو ل کاركنان مـت

دلیل پایین بودن حقوق دریـافـتـی،  
شرایط نامنـاسـب کـاری و امـن  

ھا و خدمـات دسـت    نبودن دستگاه 
 .اند   به اعتصاب زده 

 
ـتـشـره،     -آلمان   طبق گـزارش مـن

شرکت راه آھن آلمان تصمیـم دارد  
صدھا نفر از نیروھای خـود را بـه  
بــھــانــه بــرنــامــه صــرفــه جــویــی  

برپایـه ایـن  . اقتصادی تعدیل کند 
گـزارش، شــركـت مـلـی راه آھــن  
آلمان اعـالم کـرد در ایـن راسـتـا  

 . كارمند را اخراج می كند ٥٠٠ 
 
 

 


