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 ٢٠٦ اطالعیه شماره  
واحد سـیـده فـعـال کـارگـری  
شناخته شده در مھابـاد بـه زنـدان  

 بازگشت 
 غالب حسینی از زندان آزاد شد 

 
ـتـشـر شـده از   بنا بر گزارشات مـن
ـرای   سوی کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
ــھــای   ــجــاد تشــکـل ــه ای کـمــک ب

 آذر  تعدادی از  ٢٣ کارگری روز  
خانواده ھای سه فعـال کـارگـری  
ـتـه کـه   و از اعضای  ایـن کـمـی
اخیرا در شھر سنندج دستگیر شـده  
ـری تـجـمـع   اند، درمقابل ستاد خـب
کرده و خواھان پـاسـخـگـویـی در  
. مورد وضعیت فرزندانشـان شـدنـد 

ـراضـی سـتـاد   در این حرکـت اعـت
خبری به خانواده ھـا اعـالم کـرد  
که بایستی به دادسـتـانـی اسـتـان  
ـنـد و از آنـان پـاسـخ   مراجعه کـن

ھمچنین وقتی ھـمـسـر و  .  بگیرید 
ــدالـھـی " خـواھـر   ـبـوار عـب وارد  "  ری

ستاد خبری شدند و جویای وضـع  
او که بخاطر ضرب و شتـم وارده،  

مـقـامـات  .  آسیب دیده، گـردیـدنـد 
زنـدان بـه خــانـواده ریــبـوار اعــالم  
کردند که او را به قرنطینـه زنـدان  

در  .  مرکزی سنندج انتقال داده اند 
ــن نــیــروی   ــوری ــام ــن روز  م ای
انتظامی در محل حـاضـر شـده و  
با بی احترامی به خانواده ھا آنـان  

امـا  .  را تھدید به بازداشت کـردنـد 
خانواده ھا بر ادامه تجمعات خـود  
ــدان   تــا آزادی عــزیــزانشــان از زن

 . تاکید دارند 
 آذر  ١٩ ریبوار عبداللھی در روز  

ـر   در ادامه ی فشـارھـای وارده ب
ــری و اعضــای   فــعــالــیــن کــارگ
ـتـه ھـمـاھـنـگـی در  شـھـر   کمـی

ـر شـد  او در ایـن  .  سنندج دستگـی
روز  پس از تـمـاس ھـای مـکـرر  
نیروھای اطالعاتـی و درخـواسـت  
برای پاره ای از تـوضـیـحـات بـه  
ـنـدج   اداره ی اطالعـات شـھـر سـن
مراجعه کرده بود کـه بـالفـاصـلـه  

ـلـھـی   .  بازداشت گردید  ریبوارعبدال
ـری در   که بعد از سه روز دستگـی

ـرکـــزی اداره   ـــگـــاه مــ ـت بـــازداشــ
ـرفشـــارھـــا و   ــ اطـــالعـــات در اث
ـیـھـوش و دچـار   صدمات وارده ب
صدمات جدی در نـاحـیـه سـر و  
ــس   ــه اورژان ــود، ب شــکــم شــده ب
ـقـل شـد  ـت . بیمارستان تـوحـیـد مـن

سپس ماموریـن زنـدان وی را در  
 شب در حالی کـه سـرم  ٢ ساعت  

ـنـه   به او وصل بوده است به قرنـطـی
ـقـال   ـت ـنـدج  ان زندان مـرکـزی سـن

ـتـشـر  .   دادند  بنا بر آخرین خبر مـن
ـلـھـی کـه در   ـبـوار عـبـدال شده ری
ــاســب جســمــی در   ــن شــرایــط نــام
ـنـدج   قرنطینه ی زندان مرکزی سن
ـرد، طـی یـک تـمـاس   ـب بسر مـی
تلفنی بـا خـانـواده اش خـواسـتـار  
ـتـش از مـراجـع   ـری وضـعـی پیـگـی

ـبـال ایـن  .  قضایی شـده اسـت  بـدن
 آذر  خانـواده او بـا  ٢٤ تماس روز  

مراجعه به دادستانی و شـعـبـه ی  
 دادیاری دادگاه سنندج خـواھـان  ٤ 

رسیدگی به وضعـیـت فـرزنـدشـان  
 . شدند 

 فرزاد مرادی نیا یکی دیـگـر از  
ـنـدج در   فعالین کارگری شھر سن

 آذر ساعت ھشت  ١٦ روز یکشنبه  
در ایـن  .  و نیم صبح دستگیر شـد 

ــن   ــادی از مــامـوری روز تـعــداد زی
لــبــاس شــخــصــی اطــالعــات در  
ــا   ــکــه صــورت خــود را ب حــالــی
ماسک پوشانده بودند  بـه خـانـه  
ـرده   ی فرزاد مرادی نیا  یـورش ب
و بعد از تفتیـش مـنـزل و ضـبـط  
تعدادی از وسایل شـخـصـی اش،  

ـر  .  وی را بازداشـت کـردنـد  ـنـا ب ب
ـتـشـر شـده  فــرزاد   ـرھـای مــن خـب
ــادی اســت کــه از   ــان زی ســالــی
بیماری دستگاه گوارش رنج مـی  
ـــل از   ـب ــ ـــک شـــب ق ـرد و ی ــ ب
ـریـزی   ـیـز دچـار خـون دستگیری ن
ـر   شـدیـد مـعـده شـده بـود و دکـت
ـر عـمـل جـراحـی وی   معالجش ب

از ھـمـیـن رو  .  تاکید نموده اسـت 
ـیـل وضـعـیـت   خانـواده وی بـه دل
وخیم فرزاد  به اداره ی اطالعـات  
مراجعه کرده و  خـواسـتـار آزادی  

 . فوری وی شدند 

فردین میـرکـی یـکـی دیـگـر از  
ـتـه   فعالین کارگری و عضو کمـی

 صـبـح روز  ٩ ھماھنگی سـاعـت  
ــه   ــب ــزل  ١ شــن ــاه در مــن  آذر م

ــدج   ــن ــود در ســن ــی خ مســکــون
در این روز مامـوران  .  دستگیر شد 

اطالعاتی رژیم با یورش به مـنـزل  
فردین میرکی او را دستگیر و بـا  

ــد  ــردن  آذر طــی  ١٤ در  .   خــود ب
ـنـی ای کـه از سـوی   تماس تلف
ــا   ــن اطــالعــات رژیــم ب مــامــوری
ھمسرش گرفته شده بود از ادامـه  

 . بازداشتش خبر دادند 
ــه   ــب ــب  ١٧ روز دوشــن ــال  آذر غ

حسینی فعال کارگـری و عضـو  
ـری   کمیته ھماھنگی پـس از سـپ
کـردن دوران مـحــکـومـیـت شــش  
ـنـدج   ماھه خود از زندان شـھـر سـن

آزادی غالب حسینی را  .  آزاد شد 
به او، به خانواده اش و به ھمـگـان  

 .تبریک میگوییم 
 

 آذر واحـد  ١٩  عصر روز  ٥ ساعت  
سیده از فعالین کارگری شناخـتـه  
شـده در شـھــر مـھــابـاد و عضــو  
ـرای   کمیته ھـمـاھـنـگـی  کـه ب
ــاری   شـرکـت در مـراسـم خـاکسـپ
ــه   ــه ب ــق ــردن وثــی ــپ ــا س مــادرش ب
ــرخصــی آمــده بــود، بــا اتــمــام   م
ــدان ایــن   ــه زن مــرخصــی خــود  ب

واحد سیده دو سـال  .  شھربازگشت 
 تـا  ٩١ حکم زندان دارد و از دیماه  
 .کنون در زندان بسر میبرد 

 
 

ـرای آزادی کــارگــران   ــن ب ــی کـمــپ
 زندانی 

 دســامــبــر  ١٨       ١٣٩٣  آذر  ٢٧ 
 ٢٠١٤ 

Shahla_daneshfar@yaho
o.com 

siyavesazeri@hotmail.co
m 

http://free-them-now.com 
 
 
 
  
 

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

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

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

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

تجمعات خانواده ھای دستگیر شدگان اخیر 
 سنندج و آخرین اخبار این کارگران
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اخیرا یکسری  : ناصر اصغری  
ـر سـر ایـجـاد   مجادالتی ظـاھـرا ب
تشکل سراسری کارگری در بیـن  
ـران   تعدادی در ایران و خـارج از ای
ـیـن و   ـق در گرفـتـه اسـت و مـواف
ــاره   ــحــث درب ــن ب ــن ای ــی مــخــالــف
چگونگی و چرائی ایجاد تشکل  
سراسری بحثھایی را مطرح کـرده  

جدا از اینکه مـحـتـوای ایـن  . اند 
ــل   ــک ــســت، تش ــادالت چــی ــج م
سراسری کارگران چـی ھسـت و  

 چگونه بوجود می آید؟ 
 

ھمانطور که اشـاره  :  شھال دانشفر 
کردید جدا از چـنـد و چـون ایـن  
ـر سـر   مجادالت، بـحـث اصـلـی ب
. تشکل سراسری کارگـری اسـت 

اما منظـور از تشـکـل سـراسـری  
ـر   کارگری چیست؟ وقتی بحث ب
سر تشکل کارگری اسـت یـکـی  
ـــاســـی   ـی ـری ســ ـراســ تشـــکـــل ســ
کارگری است کـه ھـمـان حـزب  

ـفـی  . است  دیگری تشکلھای صـن
کارگری است که طبعا موضـوع  
ــزگــرد امــروز   ــی ــلــی بــحــث م اص

ــی  .  مـاســت  تشــکــل ھــای صــنــف
کارگری اشکال مختلفی دارد و  
مــا در ایــن مــورد بــحــث ھــای  

از نظر مـا دو  .  مفصلی داشته ایم 
شــکــل مشــخــص آن شــوراھــای  
کارگری و سندیکای کـارگـری  

و ما ھمیشه اعالم کـرده  .  ھستند 
ـبـش   ایم که  خود را متعلق به جـن
ـم چـون پـایـه و   ـی شورایی مـیـدان
اسـاســش بــر مــجــامــع عــمــومــی  

شـکـل واقـعــی  .  کـارگـری اسـت 
ــت  ــارگــران اس ــال اراده ک ــم . اع

شکلی از سازمانیابـی اسـت کـه  
ھم در مبارزات جاری کـارگـر را  
ــه   مـتـحـد نـگـاه مـیـدارد و ھـم ب
کارگر امکان میدھد که با اتکـا  
به آن بتـوانـد در جـلـوی صـحـنـه  
سیاسی جامعه نقش قدرتمنـدتـری  

آنجایی ھم که کـارگـر  .  ایفا کند 
بنا بر خصـلـت کـار سـنـدیـکـای  
کارگری ایـجـاد مـیـکـنـد، بـایـد  
ــکــی بــه مــجــمــع عــمــومــی   مــت
ـنـده اراده   کارگری باشد تـا نـمـای

 . توده کارگر باشد 
ــد   امــا تشــکــل کــارگــری چــن

ــن دارد  ــی یــکــی  .  مشــخــصــه مــع
ـقـل از دولـت بـاشـد  . اینکه مسـت

ایجاد تشکل کارگری  امر خـود  

کارگران است و نیازی به مـجـوز  
ــدارد  ــرم آن خــواســتــھــای  .  ن ــف ــالت پ

و بـه درجـه ای  .  کارگران اسـت 
ــوده ای و   کـه دامــنـه رشــدش ت
اجتماعی شود، شکلی سـراسـری  

 . بخود میگیرد 
بنابراین اگر با این مشـخـصـه ھـا  
به تشکل ھای موجود کـارگـری  

ـم کـه ایـن  .  نگاه کنیم  ـی ـن ـی می ب
تشکل ھا مستقل از دولـت و بـه  
ھمت خود کـارگـران ایـجـاد شـده  

ھدفشان پیگری خواسـتـھـا و  . اند 
مـثـل  .  مطالبـات کـارگـران اسـت 

سندیکـای شـرکـت واحـد، مـثـل  
سندیکای نیشکر ھفت تپه، مـثـل  
ــه آزاد کــارگــران ایــران،   ــحــادی ات
ــه   ــت ـی ــگــی، کــم ــه ھـمــاھـن ـت کـمــی

که بطور واقعـی  .  پیگیری و غیره 
ـبـش کـارگـری   دستاوردھـای جـن

نکته اینجاست کـه جـدا  .  ھستند 
از سندیکای واحد و نیشکر ھفـت  
ـر   ـنـی را در ب تپه که صنف معـی
میگیرد باقی این تشکلھا خود را  

ــد و   ــن ــکــن ــعــریــف مــی ســراســری ت
ــای   ــھ عــرصــه کــارشــان خــواســت

ـرایـن  .  سراسری کارگران است  بنـاب
باید دید مشکـل چـه بـوده اسـت  

اند ابـعـاد    که این تشکلھا نتوانسته 
توده ای و اجـتـمـاعـی بـه خـود  
ـرنـد و بـه لـحـاظ سـازمـانـی   بگی

ـنـد  ـیـدا کـن از  .  شکلی سراسری پ
ھمین رو از نظر من سوال اصـلـی  

سوال اصلی پاسخ دادن  .  اینجاست 
ــل ایــن   ــاب ــی مــق ــل ــه مــوانــع اص ب

تشکلھا و ایجاد تشکلـھـای تـوده  
بـه  .  ای سراسری کارگری اسـت 

ــوازن   ــر مــن مــانــع اصــلــی ت نــظ
در توازن قوای سـیـاسـی  .  قواست 

امروز نمیـشـود تشـکـل سـراسـری  
کارگری ایجاد کرد و ایـجـاد آن  
ـنـش   ـری ملزوماتی دارد که مـھـمـت
ـفـع مـبـارزات   تغییر توازن قوا به ن

امـا  .  کارگران و کل جامعه است 
چگونه میشود تـوازن قـوا را بـه  
ــن   ــر داد تــا ای ــی ــی ــفــع خــود تــغ ن
ملزومات فراھم شـود، ایـن سـوال  

ـتـمـان اصـلـی اسـت  . اصلی و گف
بدون پاسخ دادن بـه ایـن سـوال و  
ایجاد این مـلـزومـات جـمـع شـدن  
عده ای از فعالیـن کـارگـری بـا  
ــری   ھــدف ایــجــاد تشــکــل ســراس
ـرد  . کارگری راه به جایی نـمـی ب

و در نـھـایـت حـاصـل آن چـیـزی  
ــھــای مــوجــود   ــراتــر از تشــکــل ف

بـا ایـن  .  کارگـری نـخـواھـد بـود 
  ٨٣ تفاوت که وقتی که در سـال  

ـری را   ـیـگـی ـتـه پ ـی کارگـران کـم

تشکیل دادند یا سندیکـای واحـد  
تشکیل شد و بعد ھم تشکـلـھـای  
ـره   دیگر مثل اتحـادیـه آزاد و غـی

ــود  یــک  .  یـک نــقـطــه عــطـف ب
ـرای   تعرض از جـانـب کـارگـران ب
. ایجاد تشکل به ھمـت خـود بـود 
ـنـه دادنـد  . کارگران برای آن ھـزی

ـنـد  مـبـارزه کـردنـد تـا  .  زندان رفت
توانستنـد ھـمـیـن درجـه از وجـود  

ـنـد  االن ایـن  .  خود را تحمـیـل کـن
گام برداشته شده اسـت و تـکـرار  

 .این تجربه عقب است 

در ھـر حـال اگـر ایـجـاد تشـکـل  
کارگری برای ما در خود امـری  
ـنـده اسـت کـه   ـیـن کـن مھم و تعی
ـم کـه   ـی ھست، اگر فـکـر مـیـکـن
ـنـد   کارگران با تشکل خود میتـوان
مبارزاتشان را قـدرتـمـنـد بـه جـلـو  
ـم کـه   ـی برند، و اگر فکـر مـیـکـن
ــجــاد   ــی بــر ســر ای مــعــضــل اصــل
ـری   ـراســ تشـــکـــل تـــوده ای ســ
کارگری، توازن قـوا اسـت، بـایـد  
دید که چگونه میشود این تـوازن  
ـر داد  ـی ـی ـفـع خـود تـغ . قوا را به ن

جواب دادن به این مساله یکی از  
ملزومات مھم ایجاد تشکـل تـوده  

 .ای سراسری کارگری است 
تا آنجـا کـه بـه مسـالـه تشـکـل  
برمیگردد به نظـر مـن دامـن زدن  
به جنـبـش مـجـمـع عـمـومـی در  
محیط ھای کار یک قدم مـھـم  
ــران در   ــابــی کــارگ ــی در ســازمــان

می بینیـم کـه  .  محیط کار است 
مجامع عمومی کارگـری یـک  
ــراضــات جــاری   ــم اعــت رکــن مــھ

ـنـجـاسـت  .  کارگری است  نکته ای
که به این لحاظ جنبش کارگری  

بـطـور  . پیشروی ھایی داشته است 
نمونه کارگران پروفیل ساوه اعـالم  
ــه   کـردنـد کـه حـتـی اگـر مسـال

 روز یـک  ٤٥ خاصی نباشد ھـر  
ــل   بـار مــجـمــع عــمـومــی تشــکـی
میدھند تـا مـتـشـکـل بـاشـنـد و  
متحدانه خـواسـتـھـایشـان را جـلـو  

کـارگـران بـازنشـسـتـه ذوب  .  برند 
آھن اصفھان دو سال پیـش ھـمـیـن  

ـم کـه  .  کار را کردند  ـی ـن و می بی
کارگران در صنایع فلزی، کـیـان  
ــی در   ــروه وقــت تــایــر، زاگــرس ق
اعتراضند میگویند بـایـد مـجـمـع  
عمومی بزرگ خود را تشـکـیـل  
دھیم و برای ادامه اعتـراض خـود  

ـم  ـری ـرای  .  تصمیم بگـی اگـر چـه ب
ھمین کار کارگران باید جـنـگـی  
ـفـس اعـالم   را به پیش برند ولـی ن
ـم مـھـم اسـت و یـک   این تصمـی

در عـیـن حـال  .  جھتگیـری اسـت 
یک سطح دیگر از تشکل یـابـی  
کارگری در شرایط کنونی ایجاد  
تشکلھای منطقه ای اسـت کـه  
ــان   ــحــاد را مــی درجــه ای از ات
کارگران ایجاد میـکـنـد و راه را  
برای تشکل سـراسـری کـارگـری  

سطح دیـگـر تشـکـل  .  باز میکند 
حــول مــوضــوعــات اعــتــراضــی  

 ھای کارگری بحثی درباره تشکل
 میزگردی با حمید تقوائی و شھال دانشفر 

   

ا : حمید تقوایی   ھیچ زمان مانند امروز فعالین جنبش کارگری متشکل و ب
ده  ھ ش اخت ھ شن ع ھویت نبوده اند و چھره ھایشان تا این حد برای جام

ن .  نبوده است ظرھای ای ارن ا و اظھ ھ ھ ی ان ی ا و ب ھ ھ امروز اطالعی
ا در   -تشکلھای فعالین بھ مناسبتھای مختلف  ا و ی ھ ھ اه م مثال اول م
ا   -مبارزه بر سر افزایش دستمزد و غیره شود، ب ی شر م ت در جامعھ من

شود و  ی عکس م ن رسانھ ھا مصاحبھ میکنند و در سایتھا نظراتشان م
ھ شدن .  غیره اخت بنابرین میتوان گفت تا آنجا کھ بھ متشکل شدن و شن

ھ  رداشت و ب جل می ب ھ فعالین مربوط میشود، جنبش کارگری قدمھای م
اوال بھ یک .  اما بھ نظر من گام بعدی تشکلھای سراسری نیست.  است

ن .  معنا این تشکلھای موجود خودشان سراسری ھستند دام از ای چک ھی
ھ آزاد و  حادی ا ات ری و ی تشکلھا مثال کمیتھ ھماھنگی و یا کمیتھ پیگی

ن .  منطقھ ای نیستند  -غیره محلی  اینھا تشکلھائی ھستند مرکب از فعالی
ار  راشھری ک ی ف جنبش کارگری کھ سراسری، فراکارخانھ ای و حت

  میکنند و باید ھم اینطور باشد
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ـیـکـاری و   کارگری مثل علیه ب
ایجاد انواع ان جی اوھا در زمینـه  
ــای   ــھ ــواســت اعــتــراض بــرای خ
کارگران، تشکل بازنشسـتـگـان و  

ایــن ھــم در ســطــح  .  غــیــره اســت 
دیگری کارگران را با ھم مـتـحـد  

و بـاالخـره  .  و متشـکـل مـیـکـنـد 
ـرای   استفاده از مدیای اجتماعی ب
ـیـن   ایجاد ارتباطی وسیع بین فعـال
کارگری در سطـح کـارخـانـجـات  

از جـمـلـه ایـجـاد  .  مختلـف اسـت 
صفحات فیس بوکی کارخانجات  
مختلف و یک شبکه خبررسانـی  
ـپـاژ   وسیع در میان کارگران و پـم
ــای   ــکــه ھ کــردن آن روی شــب
اجتماعی تلفـن ھـای ھـوشـمـنـد،  

اینھا ھمه قدمھایـی  .  وایبر و غیره 
ھستند که میتواننـد تـحـولـی در  
سازمانیابی کارگری ایجاد کنند  
و تاثیر مھمی بر تغییر تـوازن قـوا  
برای ایجاد تشکل ھای تـوده ای  

بـعـالوه  .  سراسری کارگـری اسـت 
ــای   ــش ھ ــه جــنــب دامــن زدن ب
اعــتــراضــی کــارگــری بــر ســر  
خواستـھـای فـوری و مشـخـصـا  
امـروز بــر ســر خــواســت افــزایــش  
دستمزد قابلیت متحد کـردن کـل  
کارگران و کل جامعه را دارد و  
میتواند بستری باشد برای شـکـل  
دادن به بیشترین اتحاد در مـراکـز  
ــایـه ھــای   ــجـاد پ کـارگــری و ای
تشکل ھای تـوده ای کـارگـری  

ــط ھــای کــار  ــن  .  در مــحــی ھــمــی
ـر سـر  ٤٠ طـومـار    ھـزار امضـا ب

خواست افزایش دستمزدھا میتواند  
شروع خوبی برای این کـار بـاشـد  
و جنب و جـوش وسـیـعـی را در  
دھھا کارخانه و مرکز کـارگـری  
امضا کننده این طومارھـا ایـجـاد  
ـیـابـی   کند و بستری برای سازمان

 .توده ای تر کارگری باشد 
و باالخره اینکـه یـکـی دیـگـر از  
ــوده ای   ــل ت ــک ــات تش ــزوم مــل
سـراســری کــارگــری جــلـو آمــدن  
ـران   تعداد قـابـل تـوجـھـی از رھـب
کارگری است کـه در سـطـحـی  
ــد و   ــن ــه ھســت ــوریــت ســراســری ات
فراخوان آنھا مراکز کـارگـری را  

ــه حــرکــت در مــی آورد  ھــم  .  ب
اکنون ما شاھد وجـود صـفـی از  
رھبران کارگری در جلوی جنبـش  
ـنـد   کارگری ھستیم کـه مـحـبـوب
اما این ھـنـوز جـوابـگـوی یـک  

ــوده ای   ــج ســراســری و ت بســی
ـیـسـت  دامـن زدن بـه  .  کارگری ن

ھای اعتـراضـی کـارگـری    جنبش 
ــو آمــدن   ـری اسـت بــرای جـل بسـت
ــران کــارگــری کــه   ــب ــشــتــر رھ بــی
جلوی صحـنـه سـیـاسـی جـامـعـه  
ـراضـات   ـر اعـت قرار گیرنـد و رھـب

بـویـژه  .  سراسری کارگری باشـنـد 
ــرده   ــت ــراضــات گس بــا وجــود اعــت
کــارگــری، رھــبــران کــارگــری  
ـنـد کـه ھـنـوز بـه   بسیاری ھسـت
لحاظ اجتماعی شنـاخـتـه شـده و  

ـیـن   ـنـد و در دل چـن ـیـسـت چھره ن
ـر   ـیـشـت حرکتی رھبران کارگری ب
جلو می آیند و بـه چـھـره ھـای  
شناخته شده اجتماعی و سراسـری  

 .  تبدیل میشوند 
ـر جـنـب و   به نظر من در مـتـن پ
جوش اعتراضات کارگری و کـل  
جامعه است که میتوان توازن قـوا  
را به نفع خود تغییر داد و شـرایـط  
را بری ایجاد تشکلھای تـوده ای  

 .   سراسری کارگری فراھم کرد 
 

حمید تقوائی نظـر  :  ناصر اصغری 
شما چیست؟ اگر نـکـاتـی داریـد  
که به بحث شھال دانشفر اضـافـه  

در عین حال لطـفـا بـه ایـن  !  کنید 
سئوال ھم جواب بدھید کـه بـحـث  
ایجاد تشکل سـراسـری کـارگـران  

 در این دوره، چقدر واقعی است؟ 
 

تـا  :  حمید تقـوائـی :  حمید تقوایی 
آنجا که بـه کـل بـحـث مـربـوط   
میشـود مسـالـه مـتـشـکـل شـدن  

کارگری در ھر سطحی ھـمـیـشـه  
در دستور جنبش کارگری ھسـت  
حتی اگر کـارگـران تشـکـلـھـای  
سراسری و مـحـلـی خـود را ھـم  
ـقـویـت   میداشتند میبایست برای ت
ـرش آنـھـا و ایـجـاد   آنھـا و گسـت
ـریـکــی   شـاخـه و بـخـشــھـای فـاب
ـلـف   ـلـف و شـھـرھـای مـخـت مخت
. فعالین کارگری تالش میکردنـد 

ـم مسـلـه تشـکـل   میخواھم بـگـوی
ھمیـشـه یـک مسـالـه مـحـوری  

بـطـور  .  جنـبـش کـارگـری ھسـت 

ـم   ـی ـن ـی ـب مشخص در ایران امروز می
تشکـلـھـای تـوده ای کـارگـری  

ــد  ــدارن چــه در شــکــل  .  وجــود ن
ــحــادیــه ھــا و چــه شــوراھــای   ات

ھمه تشـکـلـھـای کـه  .  کارگری 
ـیـن   وجود دارند تشـکـلـھـای فـعـال

ـبـل از  .  جنبش کارگری ھستند  ق
ھر چیز باید گفت که وجـود ایـن  
ـبـش کـارگـری   تشکلھا برای جـن

ھیچ زمـان  .  یک گام بجلو است 
ــش   ــد امـروز فــعــالــیـن جــنــب مـانــن
کارگری متـشـکـل و بـا ھـویـت  
نبوده اند و چھره ھـایشـان تـا ایـن  
حد برای جـامـعـه شـنـاخـتـه شـده  

امروز اطالعیـه ھـا و  .  نبوده است 
بیانیه ھا و اظـھـارنـظـرھـای ایـن  
تشکلھای فعالین به مناسبتـھـای  

مثال اول ماه مه ھـا و    -مختلف  
ــر افــزایــش   ــا در مــبــارزه بــر س ی

ــره  ــی ــمــزد و غ ــت در جــامــعــه    -دس
منتـشـر مـیـشـود، بـا رسـانـه ھـا  
ـتـھـا   مصاحبه میکننـد و در سـای
نظـراتشـان مـنـعـکـس مـیـشـود و  

ـتـوان گـفـت تـا  .  غیره  بنابریـن مـی
آنجا کـه بـه مـتـشـکـل شـدن و  
ـیـن مـربـوط   شناخـتـه شـدن فـعـال
ــارگــری   ــش ک ــود، جــنــب ــش مــی
ـرداشـتـه   قدمھای مھمی بـجـلـو ب

اما به نظر من گام بـعـدی  .  است 
ـیـسـت  اوال  .  تشکلھای سراسـری ن

به یک مـعـنـا ایـن تشـکـلـھـای  
ـنـد  . موجود خودشان سراسری ھست

ھیچکدام از این تشـکـلـھـا مـثـال  
ـتـه   کمیته ھماھنگی و یـا کـمـی
ـره   پیگیری و یا اتحادیه آزاد و غـی

ـنـد   -محلی   ـیـسـت . منـطـقـه ای ن
ـنـد مـرکـب   اینھا تشکلھائی ھست
از فعالین جنبـش کـارگـری کـه  
سراسری، فراکارخانه ای و حتـی  
فراشھری کار میکنند و باید ھـم  

این تشکلھا نه تنھـا  .  اینطور باشد 
ــف بــلــکــه   ــل ــکــھــای مــخــت ــری فــاب
ــاطــق   شـھــرھـای مــخـتــلـف و مـن
مختلـف از تـھـران تـا شـھـرھـای  
ــا   ــان ت ــھ ــا اصــف ــان و ت کــردســت
ـره را   شھرھای شمال کشور و غـی

ـرایـن اگـر بـحـث  .  میپوشانند  ـنـاب ب
فقط بر سر سـراسـری بـودن اسـت  
این تشکلھای فعالین فی الـحـال  

ــد  ــدارد  .  وجـود دارن ــچــه وجــود ن آن
ــوده ای ســراســری   ــھــای ت تشـکــل
ـر   کارگری است و معـضـل ھـم ب
ـلـکـه   ـیـسـت ب سر سراسری بـودن ن
. توده ای بودن این تشکلھـا اسـت 

تشکلھای توده ای محله ای ھـم  
ـم چـطـور  .  وجود ندارد  من نـمـیـدان

ـریـد   میتوان به تشکل سـراسـری پ
بی آنکه شاخه ھـای مـحـلـی و  

فابریکی آنـھـا  شـکـل گـرفـتـه  
منظور من این نیـسـت کـه  .  باشد 

ـنـھـا بـه ھـم   ـیـکـی ای بطور مکـان
ممـکـن اسـت در  .  مربوط ھستند 

یک شرایط خیلی ویژه ای مثـال  
در شرایط انقالبی کـه تـوازن قـوا  
بـه نــفـع کــارگـران و تـوده مــردم  
عوض شده است تشکلـھـای تـوده  
ــیــاس   ــق ای ابــتــدا بســاکــن در م
ـنـد   سراسری اعالم موجودیت بـکـن
ولی در شرایط مـتـعـارف تشـکـل  
ـنـکـه   سراسری کارگـری بـدون ای
شاخه ھـای مـحـلـی آنـھـا وجـود  
ـیـسـت  . داشته باشد قابل تشکیل ن

ـیـن تـجـربـه   در ھیج کشوری چـن
بخصوص وقتی دربـاره  .  ای نداریم 

ایران صحبت میکنیـم در شـرایـط  
مشخص امـروز تـوازن قـوا اجـازه  
نمیدھد که تشکـلـھـای تـوده ای  

چـه در  .  کارگری تشکیل بشـود 
قـدم  .  سطح محلی و چه سراسری 

ـبـش کـارگـری   ـرای جـن بـعـدی ب
اینست که چطور ایـن تـوازن قـوا  
ـم  ـر بـدھـی ـی ـی . را به نفع خودمان تغ

ــه   ــم ــی ھ ــد ھــدف اصــل ــی ــن ــی بــب
تشکلھای فعالین مـوجـود ایـجـاد  
تشکلھای توده ای است و این را  
ــھــا  ــوان و اســم آن ــی در عــن  -حــت

پیگیری یا ھماھنگی یا کمـک  
برای ایجاد تشکلھای کـارگـری  

. میتـوان تشـخـیـص داد   -و غیره  
خوب باید ھمین سیاست و جـھـت  

یعنی برای ایجاد  .  را ادامه بدھند 
تشکـلـھـای تـوده ای کـارگـری  
ـرای   مبارزه کنند و روشن اسـت ب
ــایــد از   ــه ایــن ھــدف ب رســیــدن ب
ـنـی   کارخانه و یـا صـنـعـت مـعـی

اگـر در کشـورھـای  .  شروع کـرد 
ــیــم کــه مــثــال   ــن ــی مــی بــی غــرب
ــری و یــا   ــه ھــای ســراس ــحــادی ات
سازمانھائی که چندین رشـتـه و  
شھر را پوشش میدھد وجود دارنـد  
اینھا از مـتـحـد شـدن و بـه ھـم  
پیوستن تشکلھای کارخانه ای و  

ـران  .  محلی شکل گرفته اند  در ای
ھم روند شکل گیری تشکلھا بـه  

در ھـر  .  ھمین شکل خـواھـد بـود 
حال نکـتـه مـھـم ایـن اسـت کـه  
تشکل سراسری نمیتواند کارگران  
یک منطـقـه و یـا یـک رشـتـه  
ـیـدی را در یـک جـا جـمــع   تـول

ــد  ــزی مــمــکــن  .  کـن ــن چــی ــی چــن
ـنـھـا  .  نیـسـت  تشـکـل سـراسـری ت

ن زدن :  شھال دانشفر  تا آنجا کھ بھ مسالھ تشکل برمیگردد بھ نظر من دام
م در  ھ دم م ار یک ق ط ھای ک ش مجمع عمومی در محی ب بھ جن

می بینیم کھ مجامع عمومی .  سازمانیابی کارگران در محیط کار است
ارگری است راضات جاری ک م اعت ھ ن م ھ .  کارگری یک رک کت ن

ھ است ی داشت ای . اینجاست کھ بھ این لحاظ جنبش کارگری پیشروی ھ
ھ  ال ی اگر مس ھ حت بطور نمونھ کارگران پروفیل ساوه اعالم کردند ک

ا ٤٥خاصی نباشد ھر  د ت ن دھ ی ل م  روز یک بار مجمع عمومی تشکی
د رن و ب ایشان را جل ھ ھ خواست دان ح ت د و م اشن ارگران .  متشکل ب ک

د و می .  بازنشستھ ذوب آھن اصفھان دو سال پیش ھمین کار را کردن
ی در  ت بینیم کھ کارگران در صنایع فلزی، کیان تایر، زاگرس قروه وق
م و  ی ل دھ اعتراضند میگویند باید مجمع عمومی بزرگ خود را تشکی

م ری ار .  برای ادامھ اعتراض خود تصمیم بگی ن ک ی م رای ھ اگر چھ ب
م  ھ م م ی کارگران باید جنگی را بھ پیش برند ولی نفس اعالم این تصم

 . است و یک جھتگیری است
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ـنـدگـان    میتواند تشکـلـی از نـمـای
 . تشکلھای محلی باشد 

ما به جنـبـش مـجـمـع عـمـومـی  
معتقد ھستیم و خواھان آن ھستیـم  
که تشکلھای توده ای کارگـری  
. به مجمع عمومی متکی باشنـد 

مجمع عمومی تجمعی محلـی و  
کارخـانـه ای اسـت و تشـکـلـھـا  
ــه ای از گــردآمــدن   ــراکــارخــان ف
نمایندگان این مجـامـع عـمـومـی  

بـا شـکـل  .  محلی بوجود می آید 
ــای   ــھ ــوع تشــکــل ــن ن گــیــری ای
سراسری در یک شھـر یـا یـک  
رشته این کامـال مـمـکـن ھسـت  
ـیـن آن تـالش   که اعضـا و فـعـال
کنند که در رشته ھا و شھرھای  
دیگر ھم این نوع تشکلھـا بـوجـود  

یک تشکـل سـراسـری در  .  بیاید 
ـتـوانـد   یک منطقه و یا رشته مـی
ــگــوئــی بــرای شــکــل   مــدل و ال
ــه در   گـیــری تشــکــلـھــای مشــاب
. شھرھا و رشته ھای دیگر بـاشـد 

مثال فرض کنید اگر پتروشـیـمـی  
ھا تشـکـلـھـای مـحـلـی شـان را  
تشکیـل بـدھـنـد و یـک ارگـان  
سراسری ایجاد کنند این میتـوانـد  
الگوئی برای سازمانیابی ماشیـن  
سازیھا باشد و یا کشت و صنعت  

ـم بـطـور  .  و غیره  میخـواھـم بـگـوی
ــش   ــی جــنــب ــعــی گــره اصــل واق
کـارگـری امـروز تـوده ای شـدن  
تشکلھا در سطح کارخـانـه ای و  
ــدون   ــوان ب ـت ــی اســت و نـمــی مـحـل
ــه ســراغ   ــدم ب ــن ق ــن ای بــرداشــت

 .تشکلھای سراسری رفت 
اگر منظور از تشـکـل سـراسـری  
تشکل فعالین است ھمانطـور کـه  

ــن مــوجــود اســت  ــم ای ــت ایــن  .  گــف
تشکلھا باید بیشتر بـه یـکـدیـگـر  
ـر بشـونـد و   نزدیک بشوند متحدت

ـرنـد  ـرار بـگـی در ایـن  .  کنار ھـم ق
صورت ما یـک تشـکـل وسـیـع  
ـبـش   ـیـن در جـن سراسری از فـعـال

چـنـدیـن  .  کارگری خواھیم داشت 
کمیته و نھاد مختلف ھست اینھا  
ـر بشـونـد و   باید به ھم نزدیـک ت
بیشتر کنار ھم قرار بگیرند و ایـن  
ـرای   خود قدرت و تـوان آنـھـا را ب
ــوده ای   ــای ت ــھ ــکــل ــاد تش ــج ای
کارگری بمراتب افزایـش خـواھـد  

 .داد 
یک نـکـتـه دیـگـر ھـم در آخـر  

ـفـس  .  تاکید کنـم  بـه نـظـر مـن ن

ـتـوانـد   ایجاد تشکل کارگـری مـی
یک ھدف و خواسـت مـبـارزاتـی  
ــاشــد  ــش کــارگــری ب . در جــنــب

معموال اینطور گفته میـشـود کـه  
تشکلھای کارگری حول مسـائـل  
روز جنبش کارگری بـوجـود مـی  
ـبـش   آید و یا تنھا حول مسائل جـن
کارگری میشـود تشـکـل ایـجـاد  
کرد و به نوعی این تشکلھا بایـد  
در روند مبارزه از پائین بـجـوشـنـد  

ـره  بـه نـظـر  .  و شکل بگیرند و غـی

ـیـسـت  در ایـن  .  من لزوما اینطور ن
ـیـسـت کـه ضـرورت و   تردیدی ن
ـــھـــای   ـل ـــت وجـــودی تشـــکــ ـل عــ
کارگری پیشبرد مبارزه کارگـران  
ــی   اسـت ولـی ایـن بـه ایـن مـعـن
نیست که خود این ھدف را کنـار  
بگذاریم و بگوئیم تشکـل خـودش  

بـه  .  در حین مبارزه ایجاد میـشـود 
ـرای   نظر مـن مـیـشـود و بـایـد ب
ایجاد تشکلھای کارگری بعنـوان  
یــک خــواســت و امــر در خــود  

تشـکـل کـارگـری  .  مبـارزه کـرد 
ــت  ــودش اس ــش در خ ــمــیــت . اھ

اھمیتش در متحد کـردن کـارگـر  
و در قدرتمنـد کـردن کـارگـر در  

مباره ھر روزه اوست و مھم نیسـت  
ـر سـر   که آن مـبـارزه مشـخـصـا ب

سر افـزایـش دسـتـمـزد  .  چی است 
است و یا اخراجھا است و یا علیـه  

ـیـکـاری اسـت  امــروز در ایــران  .  ب
طبقه کارگـر دارد حـول مسـائـل  
ـریـن   مختلفی مبارزه میکند و بناب
توده کارگر در تجربه ھر روزه اش  
ضرورت و اھمیت تشکل را حـس  
ـیـت را   ـل میکند و کامال ایـن قـاب
دارد که خواست ایجاد تشکلھـای  

ـرای   کارگری را مطرح کنـد و ب
تشکل بـه  . تحقق اش مبارزه کند 

عنوان یک امر مھم و حیاتی در  
جنبش کارگری باید ھدف بـاشـد  
و امر ایجاد تشکلـھـای تـوده ای  
ــد مســالــه   ــن ــز مــان ــی ــری ن کــارگ
ــمــزدھــا و مســالــه   ــت افــزایــش دس
ـیـد   ـراردادھـای سـف بیکاری و یا ق
امضا و غیره بایـد یـک عـرصـه  
مھم برای بسیج و بـه حـرکـت در  

 . آوردن کارگران باشد 
ــم مــوقــع آن   ــن ــک ــی ــر م مــن فــک
ـبـش   فرارسـیـده اسـت کـه در جـن
کارگری پرچم ایجاد تشکـلـھـای  
ـم،   ـی توده ای کارگری را بلند کـن

ایـن  .  با محور مـجـمـع عـمـومـی 
تشکلھا میتواند شـکـل اتـحـادیـه  
ای و یـا شـورائـی داشـتـه بـاشـد  
ولی در ھر حال بـایـد بـه مـجـمـع  
. عمومی کارگران متکـی بـاشـد 

ــجــاد   ــن قــدم بــرای ای ــن اولــی ای
 .تشکلھای سراسری است 

 
ھمانطـور کـه در  :  ناصر اصغری 

جریان ھستید نھـادھـا و مـحـافـل  
ــد کــه   ــن ــادی ھســت کــارگــری زی

ھیچکدام خودشـان را مـحـلـی و  
. منطقـه ای تـعـریـف نـکـرده انـد 

ـران،   مثل اتحادیه آزاد کارگـران ای
کمیته پیگیری ایجاد تشکلـھـای  
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   کارگری، کـمـی
ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری و  

اینھا علی الـعـمـوم تشـکـل  .  غیره 
ـنـد کـه   ـیـن کـارگـری ھسـت فعال
ـیـن ھـم   بخش زیادی از این فـعـال
کسانی ھستند که از کار اخـراج  
شده و در لیست سیاه قرار گرفـتـه  

نقطه ضعفھا و نقطه قوتـھـای  .  اند 
یک چنین تشکلھـایـی بـه نـظـر  

 شما چه ھستند؟ 
 

ـقـطـه قـوتشـان  :  حمید تـقـوائـی  ن
ـبـش کـارگـری   اینست که به جـن

این نھـادھـا ایـجـاد  .  چھره داده اند 
شده اند و اعالم موجـودیـت کـرده  
اند، سخنگو و سایت و چھـره ھـا  
و فعالین شناخته شـده دارنـد، در  
رسانه ھا ظاھر میشوند و مسـائـل  
ــش کــارگــری را مــطــرح   جــنــب
ــد   ــن ــدھ ــی ــد، فــراخــوان م ــن ــن مــیــک
اطالعیه و اعالمـیـه مـیـدھـنـد و  

اینھا ھمه یک گـام مـھـم  .  غیره 
ـرای جــنــبـش کــارگــری   ــو ب بـجــل

ـر ضـرورت و  .  است  ما ھمیـشـه ب
ـبـش   اھمیت چھره بخشیدن بـه جـن
ـبـش   کارگری، متعیـن کـردن جـن
ـنـی   ـراز وجـود عـل کارگری، و اب
فعالین جنبش کارگری در رابـطـه  
با مسائل مختلف تاکـیـد داشـتـه  
ـیـت کـرده   ایم و در این جھت فعـال

ـم  . ایم  ـی ـن ـی امروز خوشبختانه می ب
که جنبش کارگری در این جھـت  
. پیشرفتھای مھمی داشـتـه اسـت 

کمیته ھـا و نـھـادھـای مـوجـود  
ـرجسـتـه ایـن   ھمه نـمـونـه ھـای ب
ــش کــارگــری   ــشــروی جــنــب پــی

 .ھستند 
نقطه ضعف این نـھـادھـا بـه نـظـر  
ـرخـی از ایـن   من اینست کـه  ب
نھاھا و فعالین این تصور را دارنـد  
که از این طریق میتوان و باید بـه  

در ھمـیـن  . طرف ایجاد حزب رفت 
ـر سـر تشـکـلـھـای   بحـثـی کـه ب
ــن   ــن ای ــراســری کــارگــری بــی س
نھادھا جریان دارد بخشی از آنـھـا  
ــوان   ــعــن ــه تشــکــل ســراســری ب ب
آلترناتیو حزب و گامی کـه بـایـد  
به تشکیل حزب منجر بشود نگـاه  

به نظر من تعریف حـزب  . میکنند 
. تشکل سراسری کارگران نیـسـت 

تعریف حزب تشکل طبقه کـارگـر  
ھست در عـرصـه سـیـاسـت و در  

ـرای  . مبارزه برای قدرت سیاسی  ب
ـقـالب اجـتـمـاعـی  . سازماندھی ان

تشکـلـھـای تـوده ای کـارگـری  
ـرای مـبـارزه   تشکلھائی ھستنـد ب
علیه ھمه اجحافات و مصائـب و  
ــر در دل   ــه کــارگ ــق ــب مســائــل ط

حزب یـک  .  جامعه سرمایه داری 
ـیـت دیـگــری اسـت  ـف ــه  .  کـی ـق طـب

کارگر برای تشکیل حـزب بـایـد  
به عرصـه سـیـاسـت وارد شـود و  
برنامه سیاسی اش را اعالم کنـد،  
ـراز   در مقـابـل قـدرت سـیـاسـی اب

رخی از :   حمید تقوایی  ھ  ب ست ک نقطھ ضعف این نھادھا بھ نظر من این
د  ای این نھاھا و فعالین این تصور را دارند کھ از این طریق میتوان و ب

ای .  بھ طرف ایجاد حزب رفت ھ ل ر سر تشک ھ ب ی ک حث ن ب ی م در ھ
سراسری کارگری بین این نھادھا جریان دارد بخشی از آنھا بھ تشکل 
سراسری بعنوان آلترناتیو حزب و گامی کھ باید بھ تشکیل حزب منجر 

ارگران .  بشود نگاه میکنند بھ نظر من تعریف حزب تشکل سراسری ک
است و . نیست تعریف حزب تشکل طبقھ کارگر ھست در عرصھ سی

ماعی.  در مبارزه برای قدرت سیاسی الب اجت ق دھی ان . برای سازمان
ھ  م ھ ھ ی ل ارزه ع ب تشکلھای توده ای کارگری تشکلھائی ھستند برای م
ھ  ای ھ سرم ع ارگر در دل جام ھ ک ق ل طب اجحافات و مصائب و مسائ

گری است.  داری ل .  حزب یک کیفیت دی رای تشکی ارگر ب ھ ک ق طب
حزب باید بھ عرصھ سیاست وارد شود و برنامھ سیاسی اش را اعالم 
است و  کند، در مقابل قدرت سیاسی ابراز وجود کند و موضع و سی
اعی  م اسی و اجت ف سی ل خت راه حل طبقھ کارگر را در قبال مسائل م

طھ .  اعالم کند ھ داری و سل ای ظام سرم ا ن ت ای ریشھ این مسائل ھم نھ
ت .  سیاسی و اقتصادی سرمایھ است مسالھ بی حقوقی زن، مسالھ دخال

ھ در  مذھب در دولت، مسالھ اعدام و سرکوب و غیره و غیره اینھا ھم
د و  ق ده ن ن نظام سرمایھ داری ریشھ دارد و حزب طبقھ کارگر باید نمای

اشد ل ب ن یک .  راه حل طبقاتی کارگران در قبال این مسائ ظر م ھ ن ب
ن حزب و تشکل  ی مسالھ برخی از این نھادھا و فعالین عدم تفکیک ب

  سراسری کارگری است
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وجود کند و موضع و سیـاسـت و  
ـبـال   راه حل طبقه کارگر را در ق
ــلــف ســیــاســی و   ــت مســائــل مــخ

ریشـه ایـن  .  اجتماعی اعالم کنـد 
مسائل ھم نھایتـا نـظـام سـرمـایـه  
ــی و   ــاس ــه ســی ــط داری و ســل

مسـالـه  .  اقتصادی سرمایـه اسـت 
بی حقوقـی زن، مسـالـه دخـالـت  
مذھب در دولت، مسالـه اعـدام و  
سرکوب و غیره و غیره اینھا ھمـه  
در نظام سرمایه داری ریشـه دارد  
ـنـده   و حزب طبقه کارگر باید نمـای
ـقـاتـی کـارگـران   نقد و راه حل طب

به نـظـر  .  در قبال این مسائل باشد 
ـرخـی از ایـن   من یک مسـالـه ب
ـفـکـیـک   نھادھا و فعالین عـدم ت
ــن حـزب و تشــکـل ســراســری   ـی ب

 .کارگری است 
نقطه ضعف دیگر عدم ھماھنگـی  
و دوری میان نھادھای کارگـری  

ــا  .  مــوجــود اســت  ــھ ــن تشــکــل ای
ـر در کـنـار   میتوانند و باید بیـشـت

ـرنـد  ـر  .  یکدیگر قرار بـگـی مـتـحـدت
اختالف نظرھائی که  .  عمل کنند 

بین این نـھـادھـا ھسـت واقـعـیـت  
جنـبـش کـارگـری را مـنـعـکـس  

ــد  ــکــن ــمــی ــن  .  ن ــده ای ــخــش عــم ب
ــاشـی از گـرایشــات   اخـتـالفـات ن
ــف در جـنــبـش کـارگــری   ـل مـخـت
نیست بلکه بیشتر اختالف نـظـرھـا  
در مورد احزاب و گروھھا است و  
ـقـی   ـل ھمانطور که اشـاره کـردم ت
ــزب و   ــف از ح ــل ــخــت ــای م ھ

و  .  حزبسازی را منعکس میکـنـد 
ـیـسـت  بـه  .  این واقعی و اصـیـل ن

نظر من این نھـادھـای کـارگـری  
ـرار   ـنـد کـنـار یـکـدیـگـر ق میتوان

 .بگیرند و متحدتر عمل کنند 
ـنـسـت   یک نقطه ضعف دیـگـر ای
که خیلی از فعالین مـنـظـورشـان  
از استقالل تشکلـھـای کـارگـری  

کـه ایـن  .  استقالل از احزاب اسـت 
تشکل ھای تـوده ای  .  پوچ است 

کارگری ھر جا وجود دارند مـثـال  
ــا و   ـن ــی عــل در کشــورھـای غـرب
رسما از احزاب مختلفی حـمـایـت  
ـنـد  . میکنند و این را ھمـه مـیـدان

ـقـالل تشـکـلـھـای   منظـور از اسـت
ـقـالل از بـورژوازی   کارگری اسـت
ـــت و   ـــالل از دول ـق ــ ـت ــت، اســ اس
ــســی در   ــی نــھــادھــای زرد و پــل
کارخانه ھا نظیر خانه کـارگـر و  

ـیـن  .  غیره اسـت  بـعـضـی از فـعـال

کارگری طوری صحبت میکنند  
که گویا این افـتـخـار اسـت کـه  
کسی بـگـویـد بـا ھـیـچ حـزبـی  

ـقـی ادامـه ھـمـان  .  نیست  ـل ایـن ت
گرایشی است که میخواھد حزب  
ـران و   ــ ـــارگ ـــود ک از درون خ
تشکـلـھـای سـراسـری کـارگـری  

اینھا به نظر من مسـائـل  .  بجوشد 
ـبـش   و مشکالتی است که در جـن
کارگری وجـود دارد و بـایـد بـه  

 .اینھا جواب داد 
ـنـجـا وارد بـحـث   ـتـه در ای من الب

ــش   ـب گـرایشـات مـخـتــلـف در جـن
میدانید کـه  .  کارگری نمی شوم 

در جنـبـش کـارگـری گـرایشـات  
ـر   مختلفی ھست که حتی بعضا ب
ــبــش   ــن ســر مســائــل مشــخــص ج

در  .  کارگری با ھم اختالف دارنـد 
خیلی از مواقع اخـتـالف مـوضـع  
ـر سـر مسـائـل   فعالین کارگری ب
جنبش کـارگـری نـه از خـود آن  
موضوع بلکه از موضعگیریـھـا و  
ــاســی شــان نــاشــی   ــی گــرایــش س

ـیـد یـک  .  میشود  مثال فرض کن
کارگر متمایـل بـه سـیـاسـتـھـای  
ــای   ــھ ــاســت ــا ســی ــوده ی حــزب ت
سازمانھای نوع دوخردادی طـبـعـا  
ـــارزات و   ـب بـــه مســـائـــل و مــ
ــوع بــرخــورد   ــات یــک ن ــصــاب اعـت
میکند و کـارگـری کـه فـرض  
ـیـسـم کـارگـری   کنید بـه کـمـون
ـرخـورد دیـگـری   متـمـایـل اسـت ب

این گرایشات واقـعـی اسـت  .  دارد 

ولی با اینـحـال مـن ھـنـوز فـکـر  
میکنم که فصل مشـتـرک ایـن  
ــش   ــب ــن نــھــادھــای مــوجــود در ج
ـر از آنسـت   کارگری خیلی بیشـت
که در عمل می بینیم و بیـش از  
ـرار   ـنـد کـنـار ھـم ق ـتـوان اینھا مـی

 .بگیرند 
 

صحـنـه سـیـاسـت  : ناصر اصغری 
ایــران پــر اســت از اعــتــراضــات  

این اعتراضات معمـوال  .  کارگری 
بدون دستآورد محسوسی خامـوش  

چرا اینـطـوری اسـت؟  .  می شوند 
 حلقه گم شده کدام است؟  

 
ھمانطور که اشـاره  :  شھال دانشفر 

کردید مبارزات کـارگـری یـک  
عرصه دائمی اعتراض در جامـعـه  
ـقـش مـھـمـی در   است و ھمواره ن
فعال نگاھداشتن فضای سیـاسـی  

اما تـا آنـجـا  .  جامعه داشته است 
ــگــردد   ــاورد بــرمــی ــه دســت کــه ب
بستگی دارد شما دستاورد را چـه  

به نظر من بـطـور واقـعـی  .  ببینید 
جنگی ھر روزه در مـحـیـط ھـای  

بـطـور  .  کارگری در جـریـان اسـت 
مثال در ھمین ماه اخیر بحث شـد  
که قرار است کارگران ساختمانی  
ـر   از شمولیت ھمان حداقل بیمـه زی
استاندارد تامین اجتمـاعـی خـارج  

ـراضـاتـی  . شوند  ولی بـعـد از اعـت
که شد فورا دولت عقـب نشـسـت  
و این کارگران تحت پوشش بیـمـه  

ــمـاعــی بـاقــی مــی   ــن اجــت تـامــی
یا مثال دولت اعـالم کـرد  .  مانند 

ــن   ــامــی ــمــه ت ــی بــی ــع مــال ــاب ــن م
اجتماعی کارگران و بازنشستگان  
به بیمه سالمت منتقل شـود بـعـد  
از تجمعات کارگری و اینکه این  
مساله ابعاد اجـتـمـاعـی وسـیـعـی  
. پیدا میکرد مجلس عقب نشسـت 

ـر   ـی دولت تھاجمی تحت عنوان تغـی
در قـانـون کـار داده بـود کـه در  
ـراضـات   دوره احمدی نژاد بـا اعـت

االن  .  کارگران طرح عقب زده شـد 

دوبـاره طـرح شـده و بـاز زمـزمــه  
ـر پـاسـت  بـعـالوه  .  ھای اعتراض ب

کارگران ھر روز بر سر نقـد کـردن  
ـره   دستمزدھا، علیه بیکاری، و غی

ـراضـات  .  در اعتراضند  در این اعـت
ھر جا که کارگران قدرتمند عمل  

ــوده  ــد ب ــح ــد و مــت ــد    کــرده ان ان
اند کارفرمایان و دولـت را    توانسته 

ـرنـد  . عقب زنند و حقشان را بـگـی
بعضا دستاوردھـای کـارگـران در  
این مبارزات از خود آن کـارخـانـه  
ــک   ــه و ی ــن فــراتــر رفــت مــعــی
ـبـش کـارگـری   پیشروی برای جـن

ـراضـات  .  بوده است  نمونه اش اعـت
کارگران معدن بافق یزد است که  
شھری را بـه حـرکـت در آورد و  
ــران ھــمــکــاران   ــد کــارگ ــن ــوانســت ت
بازداشتی خود را بدون وثیقه و بـا  
ـنـد و بـه   زور مبارزه شان آزاد کـن
نوعی جلوی به تعطیلی کشـانـده  

ـرنـد  خـوب  .  شدن معدن را ھم بـگـی

این اتفاق نه فقط برای خـود ایـن  
ـبـش   کارگران بلکه برای کـل جـن
کارگری دستاورد داشت و یـک  

 . الگو بود 
ـروفـیـل سـاوه،   اعتراض کارگران پ

ھنوز در آنجا یک  .  را نگاه کنید 
کـارفـرمـا تـھـدیـد  .  جنگ اسـت 

ـلـدری   میکند، اخراج مـیـکـنـد، ق
ـنـکـه  .  میکند و غیره  ولی نفس ای

کارگر اعـالم مـیـکـنـد کـه مـن  
بطور منظم مجمع عمـومـی خـود  
را تشکیل میدھم کـه مـتـشـکـل  
باشم یـک دسـتـاورد اسـت و راه  
. مقابل جنبش کارگری میگـذارد 

ـروفـیـل سـاوه در   وقتی کـارگـر پ
ـیـمـایـی مـیـکـنـد   ـپ وسط شھر راھ
ــاثــیــرش را بــر فضــای شــھــر   ت

ــگــذارد  ــی ــم بــگــویــم  .  م مــیــخــواھ
ـروفـیـل سـاوه   راھپیمایی کارگـر پ
ـر روی فضـای   تاثیر خودش را ب
سیاسی کـل شـھـر مـیـگـذارد و  
ـران   بعکس بطور مثال حجاب برگی
ـر روی بـاز کـردن فضـای   زنان ب
ـرای مـبـارزه کـارگـران   سیاسی ب

 . تاثیر دارد 
کـارگــران در خـیــلـی از مــراکــز  
کارگری با اعتراضاتشان مانع به  
تعطیلی کشانده شدن کارخانجات  
شده اند و به کارفرمایان و دولـت  
تحمیل کرده اند که کـارخـانـه را  
ـــوی   ـل ـــدارد و جــ ـــگـــاھ ـر ن ــ دای
. بیکارسازی ھـا را گـرفـتـه انـد 

جایی مثل سندیکای نیشکرھفت  
تپه کارگران با تشـکـلـشـان و بـا  
ــد   ــه ان ــگــذاشــت ــراضــاتشــان ن ــت اع
دستمزد پرداخت نشده تداوم یابد و  
با مبارازتشان پرداخت آنرا تحمـیـل  

مھم اینست که کارگـر  .  کرده اند 
ــاوردھــای   ــت بــا ایــن دیــد بــه دس

ــن  .  مـبـارزاتـش نـگـاه کـنـد  بـه ای
ــارزات   ــت از مــب ــمــای ــب ح تــرتــی
یکدیگر، اتحاد عمل کارگران در  
مبارزاتشان، متحد شدن کـارگـران  
ــل   حــول خــواســت ســراســری مــث
ــمــزد، حــمــایــت از کــارگــران   دسـت
زندانی که رژیم بخاطر عقب زدن  
مبارزات کارگری و جامعه آنـھـا  
ـنـد نـگـاه مـیـدارد، ھـمــه   را در ب
قدمھایی است که ایـن مـبـارزات  
را جلو میبرد و اگر نقطه ضعـفـی  
. ھست، ندیدین ھمین قـدمـھـاسـت 

ــعــدی   ــعــالوه اگــر کــارگــر در ب ب
سیاسی و اجتماعی به مبارزاتـش  

کارگران در خیلی از مراکز کارگری با اعتراضاتشان مانع بھ  :  شھال دانشفر 
تعطیلی کشانده شدن کارخانجات شده اند و بھ کارفرمایان و دولت تحمیل کرده  

جایی  .  اند کھ کارخانھ را دایر نگاھدارد و جلوی بیکارسازی ھا را گرفتھ اند 
مثل سندیکای نیشکرھفت تپھ کارگران با تشکلشان و با اعتراضاتشان نگذاشتھ  
اند دستمزد پرداخت نشده تداوم یابد و با مبارازتشان پرداخت آنرا تحمیل کرده  

بھ این  .  مھم اینست کھ کارگر با این دید بھ دستاوردھای مبارزاتش نگاه کند .  اند 
ترتیب حمایت از مبارزات یکدیگر، اتحاد عمل کارگران در مبارزاتشان، متحد  
شدن کارگران حول خواست سراسری مثل دستمزد، حمایت از کارگران  
زندانی کھ رژیم بخاطر عقب زدن مبارزات کارگری و جامعھ آنھا را در بند  
نگاه میدارد، ھمھ قدمھایی است کھ این مبارزات را جلو میبرد و اگر نقطھ  

بعالوه اگر کارگر در بعدی سیاسی و  .  ضعفی ھست، ندیدین ھمین قدمھاست 
اجتماعی بھ مبارزاتش نگاه کند آنوقت روشن است کھ وقتی بھ روی زنان اسید  
می پاشند، کارگران باید جلوی صف اعتراض باشند؛ چون این مسالھ مستقیما  

و یا بطور مثال کارگران باید در جلوی صف  .  بھ آنھا و کل جامعھ مربوط است 
 .نقطھ ضعفھا اینجاست . مبارزه علیھ اعدام باشند و غیره 
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نگاه کند آنوقت روشن اسـت کـه   
وقتی بـه روی زنـان اسـیـد مـی  
پاشند، کارگران باید جلوی صـف  
اعتراض باشند؛ چون این مسـالـه  
مستقیما به آنھـا و کـل جـامـعـه  

و یـا بـطـور مـثـال  .  مربوط اسـت 
کارگـران بـایـد در جـلـوی صـف  
ـره  . مبارزه علیه اعدام باشند و غـی

 .نقطه ضعفھا اینجاست 
ــطــه ضــعــف دیــگــر مــبــارزات   نــق
کارگری عقب بودن کـارگـران از  
ـیـابـی مـدرن امـروز،   ابزار سـازمـان
. یعنی مدیـای اجـتـمـاعـی اسـت 

ھمانطور که اشاره کردم کارگـران  
باید در تمام مراکز کـارگـری بـا  
اتکا به مدیای اجتماعی مـبـارزه  

صفحـات  .  خود را اجتماعی کنند 
. فیسبوکی خود را داشته بـاشـنـد 

ـراضـاتشـان را در ایـن   اخبـار اعـت
صفحات انعکاس دھند و گفتمـان  
ــبــکــه ھــای   ھــای آنــرا روی ش
ـر  و وات آپ و   ـب اجتماعی وای
ـفـن دارنـد   ـل الین و غیره کـه در ت

ـیـب یـک  .  پمپاژ کنند  ـرت بدیـن ت
شبکه وسیع ارتباطی و خبری بـا  
. کارخانجات مختلف برقرار کننـد 

ـرای   ــ ــمـــی ب ــکـــان مـــھ ــن ام ای
ـررسـانـی، جـلـب   سازمانیابـی، خـب
حمایت اجتماعی، رساندن صـدای  
ـبـابـی   ـی اعتراض به جھـان و قـدرت

بـه نـظـر  . مبارزات کارگری است 
ــن   ـی ــکـردن از چـن ــفـاده ن مـن اسـت
ابزاری یکی از نقطه ضعف ھـای  
مبارزات کارگـری اسـت و رفـع  
این ضعف ھا میتواند تحـولـی در  

 .جنبش کارگری ایجاد کند 
 

ـتـھـای  :  ناصر اصـغـری  در صـحـب
قبلی گفتید که بـعـضـی از ایـن  
ــد بــه تشــکــل   ــق فــعــالــیــن مــعــت
ــل از احــزاب   ــق کــارگــری مســت

من ھیچ جا ندیده ام کـه  .  ھستند 
ــی از   ــان ــچ حــزب و ســازم ھــی
ــه   تشـکـلـھـای کــارگـری خـواسـت
ـیـونـدنـد  ـپ . باشد کـه بـه احـزاب ب

میخواھم این را تـوضـیـح بـدھـیـد  
که چرا علیرغم این واقعیت بحـث  
استقالل از احزاب مطرح میشود و  
نکته دیگر اینکه بـه نـظـر شـمـا  
گام بـعـدی ایـن نـھـادھـا و کـال  
فعالین کارگری برای مـتـحـد و  
مـتـشـکـل کـردن تـوده کـارگـران  

 چیست؟ چه باید بکنند؟ 

تـا آنـجـا کـه بـه  :  حمید تقـوائـی 
بخش اول سئوال مـربـوط مـیـشـود  
ـیـن   این مساله که بعضی از فـعـال
بحث استقالل از احـزاب را طـرح  
میکنند بـه نـطـر مـن ریشـه اش  

مساله اینـسـت  .  تشکیالتی نیست 
ـئـوری ای وجـود   که بیـنـش و ت
دارد مبنی بر اینکه حـزب از دل  
ـری   ـره کـــارگــ ـــارزات روزمــ ـب مــ

ـرد  بـا  .  میجوشد و شـکـل مـیـگـی
ھمین نوع تئوریھا بود کـه چـپ  
ـران حـزب   سنتی ھـیـچـگـاه در ای
ــوز ھــم   ــداد و ھــن ــل ن ــکــی تش
سازمانھائی با این نگرش خود را  
مجاز نمیدانند که حزب تشـکـیـل  

در حالیکه در ھیچ تجربـه  .  بدھند 
ــچ   ــچ زمــان و ھــی ای و در ھــی
ـیـسـت   جائی در دنیا حـزب کـمـون
ـبـش روزمـره   خودبـخـود از دل جـن
ـنـد نـکـرده اسـت  . کارگری سر بل

کال ھیچ پدیده و تحول سـیـاسـی  
ای مـحـصـول خـودبـخـودی رونـد  

ـیـسـت  شـمـا بـایـد یـک  .  تاریخ ن
ـیـت   تئوری و نقشه عمـل و فـعـال
معینی را در دستـور بـگـذاریـد و  
. عملی کنید و چیزی را بسازیـد 

ــه یــک   حـزب طــبــقـه کــارگــر ب
ــاســی  ــی ســی ــعــن ــی    -م ــات ــق طــب

ــی  .  کـارگـری اسـت  یـعــنـی حـزب
است که نظرگاھھا و سیاستـھـا و  
اھداف طبقه کارگر را نـه فـقـط  
در جنبش کارگری بلکـه در ھـر  
عرصه ای که نشانه ای از جـدل  
طبقاتی ھست نمایندگی میکـنـد  
ــت   ــال ــوالت دخ ــح ــد ت و در رون

جامعه باید بداند کـه در  .  میکند 
مبارزه علیه مذھب، بر سر مسالـه  
ــورد   ــه ای، در م انــرژی ھســت
مساله حجاب و آپارتاید جـنـسـی،  
در مورد اعدامھا و کال مجـازات  
ـیـن قضـائـی   اعدام، در مـود قـوان

ـقـه   ـره طـب جمھوری اسالمی و غی
ــد؟ چــه   ــگــوی کــارگــر چــه مــی
سیاست و عملکردی دارد و تـوده  
ــد؟   مـردم را بـه چــه فـرامــیـخـوان
مانیفست میگویـد کـارگـر بـایـد  
ـراز وجـود   ـنـده مـلـت اب بعنوان نمای

بعبارت دیگر کـارگـر بـایـد  .  کند 
ـنـده   در برابر بورژوازی بعنوان نـمـای

ایـن بـه نـظـر  .  جامعه ظاھر بشـود 
. من عـلـت وجـودی حـزب اسـت 

حزب تجسم تشکیالتی و سیاسی  

ـنـده   اینست که کارگر بعنوان نمـای
جامعه سر بلند میکند و در تـمـام  
ــورژوازی قــرار   ــل ب ــاب ــوه مــق وج

ــرد  ــی ــر  .  مــیــگ کســانــی کــه فــک
ـبـش   ـنـد حـزب از درون جـن میکن
کارگری شکل میگیرد مـتـوجـه  

ـنـد  ـیـسـت اول  :  دو واقـعـیـت مـھـم ن
ــه   ــق ــکــه کــارگــر یــک طــب ــن ای
ــط   ــه فـق اجـتـمـاعــی اسـت کـه ن
ـلـکـه   بعنوان فروشنده نیروی کار ب
بعـنـوان یـک عضـو جـامـعـه از  
ــج اســت  ــه در رن ــطــه ســرمــای . سـل

ــه   ــوان کســی ک ــعــن ــارگــر ب ک
کودکش را به مدرسه میفرستد و  
بعنوان زن و بـعـنـوان کسـی کـه  

آزادی بیان و عقیده مـیـخـواھـد و  
ـروزی   ــ ـــدرن و ام ـــی م ـــدگ زن

نـکـتـه  .  میخواھد زیر فشار اسـت 
ــه فــقـط کـارگــران   دوم ایــنـکــه ن
بلکه، بقول جنبش اشـغـال، نـود و  
نه درصدیھای جامعه زیر فشار و  
ـرار   تحت سلطه طبقه سرمایه دار ق

ـر زده  . دارند  توده مردم در ایران فـق
ـریـن مـلـزومـات   اند و از ابتدائی ت
یک زندگی درخـور شـان انسـان  
ـریـن آزادیـھـا   امروز و از ابتدائی ت

ـیـکـاری و  .  محروم انـد  ـر و ب ـق ف
بیحقوقی در جامعه بیداد میکـنـد  
ـقـه   و این فـقـط مـخـتـص بـه طـب

ـنـھـا کـارگـر  . کارگر نیست  اما ت
میتواند جامعه را رھا کنـد چـون  
ھمه این مصائب از سلطه سرمایـه  

ـــشـــود  ــاشـــی مــی ـرورت و  .  ن ضــ
مطلوبیت حزب طبقاتی کـارگـران  
ـنـی   ـت بر این واقعیات پایه ای مـب

ـقـول  .  است  ـقـه کـارگـر، ب اگر طـب
مانیفست، تنھـا بـا رھـا سـاخـتـن  
جامعه میتواند رھا شود، بایـد در  
سیاست و در ھمـه عـرصـه ھـای  
ـقـاتـی حضـور داشـتـه   مبـارزه طـب
باشد و به این مـنـظـور بـه حـزب  
ـیـازمـنـد اسـت  . طبقاتی خـودش ن

ـقـل   بنابرین تشکلھا کارگری مست
از احزاب پوچ اسـت و مـعـنـائـی  

ـقـاتـی  . ندارد  برعکس استقالل طـب
طبقه کارگر از بورژوازی ایـجـاب  
میکند کـه کـارگـران در حـزب  

ـران  .  خودشان متشکل شونـد  در ای
حـزب  .  چنیـن حـزبـی وجـود دارد 

ـنـده   ـیـسـت کـارگـری نـمـای کـمـون
ـر   ـراب ـقـه کـارگـر در ب استقالل طـب
حکومت و در برابر کل بورژوازی  

 .است 
بعضی از فعالین متاسـفـانـه بـایـد  
ـنـای حسـابـگـریـھـای   گفت بر مب
خردی یک نوع حزب گـریـزی و  
مشخصـا دوری از حـزب مـا را  

صحبت من با ایـن  .  تبلیغ میکنند 
ـنـسـت کـه اگـر حـزب   فعالیـن ای
رادیکال تر و قوی تر و کارگـری  
تری تشکیل بدھند حتما مـا ھـم  
ـیـوسـت ولـی   به آن حزب خواھیم پ
منتظر روزی که چنین حزبـی از  
ــش کــارگــری شــکــل   دل جــنــب
بگیرد، روزی که ھرگز نـخـواھـد  

ـم  ـن ھـیـچـکـس  .  رسید، نـمـی نشـی
ـنـد  . دیگری ھم نباید منتطر بنشـی

کسی که میخواھد حزب درسـت  
کند باید آستین باال بزند و حـزب  

ــامــه و  .  درســت کــنــد  ــرن ــد ب ــای ب
ـراتـژی اش را   ــھـا و اســت سـیـاسـت
اعالم کند، آنھم نه فقط در رابطـه  

طبقـه  .  با مسائل جنبش کارگری 
ـرد مـبـارزات   ـیـشـب ـرای پ کارگر ب
ــل و   ــر ســر مســائ ــره اش ب روزم
ـبـاتـی اش   خـواسـتـه ھـای مـطــال
. احتیاج چندانی بـه حـزب نـدارد 

ـر   حزب میخواھد کـه دولـت را ب
سر سیاست خارجی، در سـیـاسـت  

ر :   حمید تقوایی  ی ب ن ب مسالھ اینست کھ بینش و تئوری ای وجود دارد م
جوشد و شکل  ی ارگری م ارزات روزمره ک ب اینکھ حزب از دل م

ران .  میگیرد اه در ای چگ ی ھی ت با ھمین نوع تئوریھا بود کھ چپ سن
جاز  حزب تشکیل نداد و ھنوز ھم سازمانھائی با این نگرش خود را م

ھ ای و در .  نمیدانند کھ حزب تشکیل بدھند جرب چ ت ی در حالیکھ در ھ
خود از دل  ست خودب ی ون م ا حزب ک ی ھیچ زمان و ھیچ جائی در دن

حول .  جنبش روزمره کارگری سر بلند نکرده است ده و ت دی کال ھیچ پ
ست ی خ ن اری د ت د یک .  سیاسی ای محصول خودبخودی رون ای ا ب شم

ی  ل د و عم ذاری گ ور ب تئوری و نقشھ عمل و فعالیت معینی را در دست
اسی.  کنید و چیزی را بسازید ی سی ن ع ھ یک م  -حزب طبقھ کارگر ب

ا و .  طبقاتی کارگری است ھ است ا و سی ھ یعنی حزبی است کھ نظرگاھ
اھداف طبقھ کارگر را نھ فقط در جنبش کارگری بلکھ در ھر عرصھ 
د  د و در رون کن ی دگی م ن ای م ای کھ نشانھ ای از جدل طبقاتی ھست ن

ر . تحوالت دخالت میکند جامعھ باید بداند کھ در مبارزه علیھ مذھب، ب
سی،  سر مسالھ انرژی ھستھ ای، در مورد مسالھ حجاب و آپارتاید جن
ی  ن قضائ ی وان ود ق دام، در م جازات اع ا و کال م ھ دام در مورد اع
است و  د؟ چھ سی گوی ی جمھوری اسالمی و غیره طبقھ کارگر چھ م
د  گوی ی ست م ف عملکردی دارد و توده مردم را بھ چھ فرامیخواند؟ مانی

ارگر .  کارگر باید بعنوان نماینده ملت ابراز وجود کند گر ک بعبارت دی
ھ ظاھر بشود ع ھ .  باید در برابر بورژوازی بعنوان نماینده جام ن ب ای

  نظر من علت وجودی حزب است
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داخلی،  در عـرصـه فـرھـنـگ،  
سیستم قضائی، مذھب، حقوق زن  
و بر سر نفس استثمار و برانداخـتـن  

ـقـه  .  استثمار بچـالـش بـکـشـد  طـب
کارگر و ھـمـه جـامـعـه بـایـد از  
ــد و   ــطــه ســرمــایــه رھــا بشــون ســل
ـنـجـا نـاشـی   ضرورت حـزب از ای

ـم و  .  میشـود  ـی مـا مـدعـی ھسـت
سابقه ما نشـان مـیـدھـد کـه در  
ــود دارد  ــزب وج ــن ح . ایــران ای

فراخوان من به تمام کسانـی کـه  
واقعا به این معنی ضـروت حـزب  
ـنـسـت کـه بـه   را حس میکنند ای
ــســت کــارگــری   ــونــی حــزب کــم

این حـزب ھسـت، وجـود  . بپیوندید 
 .دارد 

ـری   ـــش کـــارگــ ـب ــ ـن ضـــعـــف جــ
ایـن را  .  تشکلھای توده ای اسـت 

ھـر نـوع یـکـی  .  بایـد جـواب داد 
ـرار دادن   ـیـو ق ـرنـات ـت گرفتن و یا آل
ـبـاه   تشکل حزبی و تـوده ای اشـت

اینکه گـویـا حـزب ھـمـان  .  است 
تشکل توده ای اسـت و یـا اگـر  
ـم   تشکل سـراسـری داشـتـه بـاشـی
دیگر به حزب نیازی نیست و یـا  
ــد از   ــای ــھــای کــارگــری ب تشــکــل
ـنـھـا ھـمـه   احزاب مستقل باشند ای
اشتباه است و جنبش کارگری را  

مـبـارزه حـزبـی  .  بجائی نمیرسـانـد 
طبقه کارگر مـبـارزه مـھـمـی در  
صحنه سیاسی ایران است و حـزب  
کمونیست کارگری ایـن مـبـارزه  

ـرد  ـب ـیـش مـی بـایـد رفـت  .  را بـه پ
آستینھا را باال زد و تشـکـلـھـای  
توده ای طبقه کـارگـر را ایـجـاد  

ــشــه در جــنــبــش  .  کــرد  مــا ھــمــی
کارگری سیاستمان این بوده اسـت  
کــه از ھــر کســی کــه بــرای  
متشکل کردن کارگران و اتـحـاد  
کارگران سـنـگـی روی سـنـگ  
ــمــام قــوا حــمــایــت   ــگــذارد بــا ت ب

حال این تشـکـل شـکـل  . میکنیم 
شورائی داشته باشد و یا اتحـادیـه  
ای ویا مجامع عمومی و یـا ھـر  

اگـر یـک نـھـاد و  .  نوع دیگری 
تشکلی در جـھـت سـازمـانـدھـی  
کارگران حرکت میکنـد بـایـد از  
ـتـش کـرد  . او استقبال کرد و تقـوی

ــظــر   تشــکــالت کــارگــری از ن
سیاسی و از نـطـر گـرایشـی کـه  
ـنـد، از نـظـر   ـنـدگـی مـیـکـن نمـای
ـرنـد و   ـب مبارزاتی که به پیش مـی
از نظر خط و افقشان با نھایتـا بـا  

حزب معینی ھمسو میشوند و یـا  
ـبـول   خط و سـیـاسـت حـزبـی را ق
میکنند ولـی ایـن یـه آن مـعـنـا  
نیست که از لـحـاظ حـقـوقـی و  
تشــکــیــالتــی بــه آن حــزب مــی  

در غرب این را مشـاھـده  .  پیوندند 
ــم کــه اتــحــادیــه ھــای   ــی ــن مــیــک
کارگری در سیاستھایشـان مـثـال  
در انتخاباتھا از ایـن یـا آن حـزب  
پشتیبانی میکنند و در مـبـارزات  
روزمره شـان سـیـاسـتـھـای حـزب  

ممـکـن  .  معینی را دنبال میکنند 
ـیـن اتـحـادیـه عضـو آن   است فعال
ـبـاشـنـد ولـی   حزب باشند و یـا ن
اتحادیه بعنوان یک تشکـل تـوده  
ای شاخه و یا عضو ھیچ حـزبـی  

بعبارت دیـگـر گـرچـه از  .  نیست 
نظر تشکیالتی اتحادیه شاخه ای  
ــی از   ــســت ول ـی از یــک حــزب ن
لـحـاظ سـیـاســی مـدافـع خـط و  
سیاست احزاب موجود در جـامـعـه  

ـقـالل از  .  است  از نظر سیاسی اسـت
 .احزاب معنی ندارد 

بخش دوم سئوالتان در مـورد گـام  
ـران   بعدی در جنبش کـارگـری ای

ـم گـام  .  بود  ـت ھـمـانـطـور کـه گـف
بعدی ایجاد تشکلـھـای مـنـطـقـه  
ای و محلی توده ای کـارگـری  

ــه نــھــاھــای  .  اســت  ــان ــخــت ــب خــوش
کارگری موجود ھمه وظیفه خـود  
را به نوعی ایجاد تشکلھای تـوده  
ای تعریف کرده انـد و بـایـد ایـن  

این وظیفـه  .  امر را پیگیری کنند 
را نه باید با حزبیت و حـزبسـازی  
اشتباه گرفت و نه با جـھـیـدن بـه  
ایجـاد تشـکـلـھـای سـراسـری در  
حالی که ھنوز تشکلھای محلی  

ـنـھـا فـقـط  .  پا نـگـرفـتـه اسـت  ای
میتواند به ابھام و سـردرگـمـی و  

ـتـی  .  حتی انفعال منـجـر بشـود  وق
ھدفی را اعالم میکنید و عملـی  
ـتـا نـومـیـدی و   نمیشود این نـھـای

ـبـار مـی آورد  آن راه و  .  انفعـال ب
ـنـسـت   حلقه واقع بینانـه بـعـدی ای
که نھادھای فعالین مـوجـود اوال  
متحدتر و نزدیک تر بـھـم ظـاھـر  
بشوند و ثانیا اقدامات ھماھـنـگ  
معینی برای ایـجـاد تشـکـلـھـای  

ای در    ای منطـقـه   ای کارخانه   توده 
 .دستور کارخودشان قرار بدھند 

 
ـر  : ناصر اصغری  در سالھای اخـی

ــوده ای کــارگــران،   دو تشــکــل ت

ــران واحــد و   ــدیــکــای کــارگ ــن س
سندیکای کارگران نیشکر ھـفـت  
تپه ایجاد شـدنـد و اکـنـون چـیـز  
زیادی از این تشکلھا باقی نمانده  

ھمین موضـوع تـعـدادی را  . است 
به این نتیجه گیری رسانـده اسـت  
کـه در یـک فضــای سـرکــوب  
نمـی شـود مـتـشـکـل شـد و یـا  

جـواب  .  کارگران را متشکل کـرد 
 شما به این بحثھا چیست؟ 

 
ــر  ــه نــوعــی در  :  شــھــال دانشــف ب

سواالت قبل به ایـن سـوال پـاسـخ  
این دو تشکـل فـقـط یـک  .  دادم 

اینـھـا دسـتـاوردھـای  . اسم نیستند 
ایـن دو  .  جنبش کارگری ھستنـد 

ــان   ــه شــده در مــی ــاخــت ــم شــن اس
ــری   ــری کــارگ ــراس نــھــادھــای س

رھبران آن سرشناس و در  .  ھستند 
جامعه و در سـطـحـی در مـیـان  
نھادھای کارگری شناخـتـه شـده  

ـبـش  .  اند  مھم ایـن اسـت کـه جـن
. کارگری این دستاوردھا را ببیند 

این دو تشکل نیز به ھمت فعالیـن  
و رھبران کـارگـری در آن سـرپـا  

اگر رابطه اش بـا بـدنـه  .  مانده اند 
ــد   ــگـویــی قـطــع اســت و شــمــا مــی
چیزی از آنھا باقی نـمـانـده اسـت  
بخاطر معـضـل ھـمـان تـوازن قـوا  

ــان دولــت و  .  اســت  ــن ــی ھــمــچ ول
کارفرمایان سایه سنگین آنـھـا را  

ـر دوش خـــود دارنـــد  ـرا  .  بــ ــ ـن ایــ
ـپـه در   سندیکای نیشکر ھـفـت ت
بیانیه پشت سر گذاشتن ششـمـیـن  

در  " سال تاسیسش تـحـت عـنـوان  
دفاع از خواست کارگران ھمچنان  

: به روشنی مـیـگـویـد "  ایستاده ایم 
از روزی کـه کـارگـران مـبـارزه  " 

ــدیــکــای خــود را   ــن کــردنــد و س
تشکیل دادند بـعـد از شـش سـال  
ـبـا بـه مـوقـع   حقوق کارگران تقری

ـرداخــت مــی گــردد  ھــنـوز ھــم  .  پ
ـر روی   سایه سنگین سـنـدیـکـا ب
ـنـی مـی   مسئولین شرکت سنگـی

ــد  ــه کــارگــر  .  کــن ــت تــپ در ھــف
ـر  ٥ البته بجز  ( شرکتی موقت   ـف  ن

ـره  چـرا  .  وجـود نـدارد )  ھیئت مـدی
که پیگیری ھای قبلی و بـعـدی  
سندیکا به رسمی شدن کـارگـران  

ـردن  .  موقت کـمـک کـرد  بـاال ب
مـزایـای کـارگــران و اخـیــرا ھــم  
اجرای طرح طبقه بندی مشـاغـل  
ــارزه   ــب ھــمــه از دســتــاوردھــای م

کارگران و سندیـکـای آنـان بـوده  
 ."است 

این دو تشکل مشخص در ھـمـیـن  
ــگــر   ــار دی ــه در کــن ــال ــد س چــن
تشکلھای مـوجـود کـارگـری در  
برافراشته نگاھداشتن روز اول مـه،  
ــرای خــواســت افــزایــش   ــارزه ب مــب
دستمزدھا، مبارزه علیه تھاجـمـات  
رژیم تحت عنوان تغییر در قـانـون  
کار، حمایت از کارگران زنـدانـی،  
ـیـه تـعـرضـاتـی چـون   اعتراض عل
ـقـش   ـره ن اسیدپاشی به زنان و غـی

 .ایفا کرده اند 
من شـک نـدارم بـا تـکـانـی در  

ھـا دوبـاره رو    اوضاع ایـن تشـکـل 
می آیند و میتوانند نیروی وسـیـع  
ـیـشـکـر   کارگران در واحد و در ن
ـنـد  . ھفت تپه را دور خود جمع کـن

باید با این چشم انـداز و بـا ایـن  
ـم  ـی . وزن به این دو تشکل نگاه کن

من قبال ھم در بحثی اشاره کـردم  
ـبـار   که سندیکای واحـد بـه اعـت
ـره   ـف مجمع عمومی چـنـد ھـزار ن
اش توانست تشکل خود را اعـالم  
ـره اش   ـف کند و تجمع چند ھـزار ن

 و اعالم اعتصابـش  ١٦ در قرارگاه  
ــه  ٨٤ در ســال   ــود کــه آنــرا ب  ب

ـبـدیـل کـرد  . سنـدیـکـای واحـد ت
ـم وصـل بـودن بـه   میخواھم بـگـوی
ــن   ــطـه قـدرت ای تـوده کـارگــر نــق

بنابراین ھمـیـن  .  تشکلھا باید باشد 
ھای اجتماعـی    امروز ایجاد شبکه 

وسیع در میان کـارگـران واحـد و  
گفتمان بر سر خواستھایشان یا در  
ـپـه   میان کارگران نیـشـکـرھـفـت ت

 و  ٨٣ در ھر حال سال  .  مھم است 
سر بلند کردن تشکـلـھـایـی چـون  
ـری   سندیکای واحد، کمیته پیگـی
و غیره، پاسـخـی بـود بـه ھـمـیـن  
ذھنیت که مـیـگـفـت در شـرایـط  
خفقان نمیشود تشـکـیـالت ایـجـاد  

چون ایجاد تشکل را منوط  .  کرد 
ـــت   ــازه از دول ــن اج ــه گــرفــت ب

 استـارت  ٨٣ اما در سال  .  میدیدند 
ایـجـاد ایـن تشــکـلـھــا بـه ھـمــت  
ــری زده شــد و   ــیــن کــارگ فــعــال

ـنـکـه   ایـجـاد  " کارگران با پرچم ای
ــود   ــارگــری امــر خ ــکــل ک تش

ســنــگ بــنــای  "  کــارگــران اســت 
ـقـل از دولـت را   تشکلھـای مسـت

در  .  گذاشتند و ایـجـادش کـردنـد 
نتیجه صفی از رھبران کـارگـری  
جلو آمدند که در طـول ایـن دھـه  

ــی   ـیـاب ـقـش مـھــمـی در ســازمـان ن
ــازی   ــارگــری ب اعــتــراضــات ک

این اتفاقات خط بـطـالنـی  . کردند 
است بر دیدگاھی که مورد اشاره  

با وجود این تشکلھاسـت  .  شماست 
ــوانــیــم از   ــت کــه امــروز مــا مــی
ملزومات ایجاد تشکل ھای تـوده  
ای سراسری کـارگـری صـحـبـت  

ـیـشـروی ھـای  .  کنیم  اینھا ھمه پ
 .جنبش کارگری است 

 
بـحـث گـرایشـات  :  ناصر اصغری 

ــزد   ــارگــری ن ــش ک درون جــنــب
تعـدادی از کسـانـی کـه دربـاره  
مسائل کارگری حرف می زننـد،  
ــده شــده کــه   ــجــا کشــی ــه ایــن ب
تشکلھایی را که در ایران ساختـه  
می شوند را بـه راسـت و چـپ  
نسبت می دھند و حـتـی لـعـن و  

بحث گـرایشـات  . نفرین می شوند 
درون جنـبـش کـارگـری را شـمـا  

 چگونه توضیح می دھید؟ 
 

من ھم این بحث ھا  : شھال دانشفر 
ـرده ام  ـــال کــ ـب ــ ـــعـــضـــا  .  را دن ب

ایدئولوژیک و بسیار فرقه ای و  
به نـظـر مـن  .  تفرقه افکنانه است 

ـیـز مـثـل ھـر   جنبش کـارگـری ن
بخش دیگر جامعه انـعـکـاسـی از  
گـرایشـات و جـریـانـات سـیـاسـی  

امـا بـطـور کـلـی  .  مختلف اسـت 
ــوان از دو گــرایــش اصــلــی   ــت مــی
ـبـش   راست و چـپ در درون جـن

ــت  ــن  .  کــارگــری ســخــن گــف ای
تفکیک نه بر اساس قطب بنـدی  
ھای ایدئولوژیک بلکه بر اسـاس  
ــن   ــی ای ــاع ــم شــکــل بــروز اجــت
گرایشات به روشـنـی تـمـیـز داده  

وقتی در سطـح مشـاھـده  .  میشود 
ـراضـات کـارگـری نـگـاه   بـه اعـت

ـم کـه شـکـل  .  میکنیم  ـی ـن می بی
ـران   بیان اولیه این اعتراضات در ای

از ھمیـن  . خواستھای صنفی است 
رو در بسیاری از مبارزات ممکن  
ـراحـتـی   ـیـه ب است در نگـاھـی اول
نتوان گرایشات راست و چـپ در  
درون جنبش کـارگـری را از ھـم  

ــز داد  ــمــی ــن  .  ت ــی در ای ــا حــت ی
ـر   مبارزات بعضا این گـرایشـات ب
سر طلب یکسری خواستھا کـنـار  

ـرنـد  امـا در  .  یکدیگر قرار مـیـگـی
بروزات اجتماعی و اشکال مبـارزه  
است که ایـن گـرایشـات خـود را  
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ــنــد و از   ــن ــان مــیــک ــی ــر ب ــت روشــن
یکدیگر کامال متمایز شده و در  

ـرنـد  ـرار مـیـگـی بـه  .  تقابل با ھم ق
عبارت روشنتر دو گرایـش راسـت  
و چپ در جنـبـش کـارگـری بـا  
ــای   ــکــردھ ــمــان ھــا و روی ــت گــف
ــنــد و   ــن ــاوتــی عــمــل مــیــک ــف مــت
ــل   ــاب ــجــاســت کــه کــامــال ق ــن ای

این گفتمان ھـا  .  تفکیک ھستند 
و رویکـردھـا کـدامـنـد؟ رویـکـرد  
ـبـــش   ــ ـن ـرایـــش راســـت در جــ گــ
ـردی در   ــــکـــ ـری روی کــــارگـــ
چھـارچـوب نـظـام و حـفـظ نـظـم  

گفتمان آن فـراخـوان  . موجود است 
کارگران به بیعت با قانون کـار و  
قانون اساسی حکومـت اسـالمـی  

راھـکـارش مـحـدود کـردن  .  است 
مبارزات کارگری در چھارچـوب  
قوانین موجود، ارجاع کارگران بـه  
ـیـش گـرفـتـن   ـتـی و پ مراجع دول
ـفـی   سیاست انتظار، تاکید بر صـن

ــارزات   ــودن و بــر مــب آرام و  " ب
ــمــت جــو  و تــالش بــرای  "  مســال

کشاندن تجـمـعـات کـارگـری بـه  
درون سالنھا و کریدورھای ادارات  

ـتـی اسـت  تـا  .  کار و مراجعی دول
ــادا اعــتــراضــات کــارگــری   مــب
ــخــود   ــرضــی تــری ب ــع اشــکــال ت

حتی در نـزاعـھـای درون  .  بگیرد 
حکومتی نیز این گرایش ھـمـواره  
ـرار   کنار بخـشـی از حـکـومـت ق
گرفته و یـک تـالش آن جـلـب  
کارگران به حمایت از جنـاحـھـای  
ـر   درونی حکومت و جـلـب بـه زی
مجموعه ھای خانه کارگـر بـوده  

یک مشـخـصـه بـارز ایـن  .  است 
ــرار دادن   ــه ق ــل ــر حــم ــرایــش زی گ
گرایش چـپ و شـورایـی تـحـت  
عنوان دو قطبی شورا یا سندیکا،  
ـرای   و تالش برای کسب اعتبار ب
سندیکالیسم راست و چسبیدن بـه  

 . قوانین و نظم موجود بوده است 
جدا از ایـن تشـکـلـھـای آشـکـارا  
ـتـمـان   دست سـاز حـکـومـتـی گـف

ھــا و    راســت را از ســوی جــمــع 
ـلـف راسـت در درون   محافل مخت

ـم  یـک  .  جنبش کارگری شـاھـدی
ــن   ــی ــه از چــن ــه بــرجســت ــون ــم ن
گفتمانھایی را در جریان اعتصاب  
کارگران شـرکـت واحـد در سـال  

در آن ھنگام کشاکش  .   دیدیم ٨٤ 
ــه   بــر ســر دســت بــردن بــر حــرب

" آرام مـدنـی " اعتصاب یا اعتراض  

و روشن کردن چراغھا به عالمـت  
اعتراض، مـوضـوع کشـاکـش دو  
ــن   گـرایـش راسـت و چـپ در ای

در عمل نیز آنچـیـزی  .  تشکل بود 
که قدرت ھزاران کارگر شـرکـت  
واحد را در مقابـل چشـم جـامـعـه  
قرار داد دست بردن آنـان بـه ابـزار  
اعتصاب و عـقـب رانـدن گـرایـش  

در  .  راست در ایـن مـبـارزات بـود 
ھـمـان مــبـارزات ایــنـجـا و آنـجــا  
گرایش راسـت را بـا شـعـارھـای  

ـرور، عـدالـت،  "چون   وزیر عدالت پ
ــت  ــاد  " ،  " عــدال ســکــوت مــا فــری
و مکاتبـات بـا دولـت بـا  " ماست 
ـرای  " به نـام خـدا " شروع   ، تـالش ب

کشاندن مـبـارزات کـارگـری بـه  
کریدورھای اداره کار و سردوانـدن  
کارگران و نمـونـه ھـایـی از ایـن  

ـقـش  .  دست دیدیم  نمونه دیگـرش ن
ـلـمـان در   سران کانون صنـفـی مـع

کسانی کـه  .  راس این کانون بود 
ـم بـا شـعـار   وقتی که ھزاران معـل

ـم  "  معـیـشـت، مـنـزلـت، حـق مسـل
، خـواسـتـھـایـش را فـریـاد  " ماست 

میـزدنـد آنـھـا را بـه اجـتـمـاع در  
زیارتگاه و مقبره فر امیـخـوانـدنـد،  

 .تا خیابانھا را آرام کنند 
گرایش دیگر، گرایش چپ اسـت  
ـبـش   و به نظـر مـن چـپ در جـن
ـریـن گـرایـش   ـفـوذت کارگری بـا ن

این را بروشنی در مبـارزات  .  است 
ھــر روزه کــارگــری و اشــکــال  
. اعتراضات کارگری میتوان دیـد 

ساختن تشکل امر خود کارگـران  " 
با مـجـوز یـا بـی مـجـوز  " ،  " است 

ـم  ـی اول مـه حـق  " ،  " تجمع مـیـکـن
ـم  " ،  " مسلم ماست  تشکل حق مسـل

ــعــرضــات  " ،  " مــاســت  در بــرابــر ت
ـم  ـی ـن ،  " حکومت ساکت نـمـی نشـی

ـم "  ـی ـبـول نـمـیـکـن ـر را ق ـق ،  " خط ف
ــمـایــنـده مــا  "  ــعـالــی کــار ن شـورای

ـبـه  " ،  " کارگران نیست  طرح سه جان
ـم  ـره و  "  گرایی را قبول نداری و غـی

غیره از جمله گفتمانھای ھـر روزه  
ــکــال و چــپ در   گــرایــش رادی
جنبش کارگری اسـت و فضـای  

 .عمومی آنرا شکل داده است 
یک مشخصه گرایش چـپ در  
جنبش کـارگـری اتـکـای آن بـه  
جنبش مجامع عمومی کارگـری  
ـرای اعـمـال اراده   بعنوان محلی ب

ــیــم کــارگــران اســت  ــق ــه  .  مســت ب
عبارتی روشنتر گرایـش رادیـکـال  

و چپ قدرت خود را از تجمعـات  
ـرد  آنـجـایـی ھـم  .  کارگری میگـی

که بعنوان حق و حقوقش به قانـون  
ـرد،   ـب و بندھای قانونی دسـت مـی
اھرم فشار و اتکایش به تجمـعـات  
ــصــاب   اعــتــراضــی و قــدرت اعــت

ھمچنین با وجـود  .  کارگران است 
ممنوعیت حـق اعـتـصـاب و حـق  
تشکل در جمھوری اسالمـی، بـه  
یمن قدرت رادیکالیسم و چپ در  
جنبش کارگری است که برپایـی  
تجمعات کارگری و اعتصاب بـه  
امر ھر روزه کارگران تبـدیـل شـده  
و در بسـیـاری از ایـن مـبـارزات  
کارگران بر حقوق ایـام اعـتـصـاب  

وجـود  . خود نیز تاکید گذاشته اند 
تشکلھای مـوجـود کـارگـری را  
ــه ھــمــت خــود کــارگــران   کــه ب
تشکیل شده است را نیز بـایـد در  

 .راستای ھمین تالشھا دید 
 

ـر  ـیـد از دھـه  :  شـھـال دانشـف ـن ـی ـب ب
ھفتـاد بـه ایـن طـرف مـا شـاھـد  
تغییرات مھمـی در تـوازن قـوای  

ـم  ـی ـبـش  .  سیاسی جامعه ھسـت جـن
کارگری ھر روز تعرضی تر شـده  

ھمانطـور کـه اشـاره کـردم  .  است 
 با سر بلند کردن تشـکـل  ٨٣ سال  

ھای کـارگـری بـه ھـمـت خـود  
ـری و   کارگران مثل کمیته پیگـی
ـره یـک   سندیـکـای واحـد و غـی

 یـک  ٨٨ سـال  .  نقطه عطف بـود 
نقطه عطف از خیزش اجـتـمـاعـی  

ـفـاقـات  .  مردم بـود  ـبـال ایـن ات بـدن
تشکلھای دست ساز حـکـومـتـی  
نیز رویکرد متفاوتی پیدا کـرده و  
ـــش   ـق ــ ـر از ن ــ ـت ـــشــ ھــر چـــه بــی
ـم فـاصـلـه   ـی ـق سرکـوبـگـرانـه مسـت
ـر تـالـشـشـان بـه   ـیـشـت گرفته و ب
ـــارزات   ـب ـــدن مــ ـی ـراف کشــ انـــحــ
کارگری و محصور کـردن آن در  

بـطــور  .  چـھـارچـوب قـانـون اسـت 
 ھـمـیـن  ٨٤ مشخص در فروردیـن  

ـم کـه بـه   نھادھای کارگری رژی
سندیکای واحد حمله بردند و قمه  
کشیدند بعد از مـبـارزات جـانـانـه  

ــد   ــن   ٨٤ کــارگــران واحــد در اســف
وحـدت رویـه  " میزگردی با عنوان  

تشـکـیـل  "  تشکـلـھـای کـارگـری 
دادند و در آن مـیـزگـرد کسـانـی  
ـر وقـت   ـی چون علیرضا حیدری دب
ــی   ــون عــال ــان ــدیــره ك ــات م ھــی
شوراھـای اسـالمـی كـار كشـور،  

منصور اسانلو، غالمرضا تـوكـلـی  
دبیر انجمن صنفی كارگران میـدان  

 بار، تـورج ابـوذرخـانـی      میوه و تره 
رئیس ھیات مدیره انجمن صنـفـی  

نگاران آزاد تـھـران، كـاظـم      روزنامه 
فرج اللھی عضو كانون فرھنـگـی  
ـفـی فـعـال   ـق ـرضـا ث ـی كارگران، عل
کارگری و ابوالحسن شـفـا عضـو  
ھیات موسس سندیكای كـارگـران  

بـعـد از آن  .  كفاش شرکت داشتند 
تاکید گفتمان ھا بسوی مـقـاولـه  
نامه ھای آی ال او و طـرحـھـای  

و بـعـد  .  سه جانبه گـرایـی رفـت 
خانـه کـارگـر مشـغـول اتـحـادیـه  
ــاط   ــھــا خــود چــون در نــق ســازی
مختلف کشور از جمـلـه اتـحـادیـه  
ــن   ــم ــج ــارگــران قــراردادی، ان ک
صنفی کارگران پتروشیمی تبریـز،  
ـنـدر   اتحادیه کارگران پتروشیمی ب
امام، انجمنھای صنفی کـارگـران  
سـاخـتـمـانـی و دھـھـا انـجـمـن و  
اتحادیه حـتـی در حـوزه زنـان در  

ـلـف کشـور شـد  ـقـاط مـخـت در  .  ن
ـیـن   کنار این اتحادیه سازھا فـعـال
کارگری در سندیـکـای واحـد و  
ھفت تپه زیر فشـار سـرکـوب ھـر  

و ھـدف زمـیـن  . روزه قرار گرفتند 
گیر کردن آنان و بخـشـا کشـانـدن  
بخشی از فعالین کارگری بـه آن  

ـفـت کـردنـی کـه  .  جھت بـود  شـی
ـیـن   ـیـجـه چـن ـت شما اشاره داریـد ن

ـــت  ـــی اس ـــوالت ـــح ـــت و  .  ت راس
ـبـش کـارگـری    توده  ایستی در جـن

ـری   ھمراه این حرکت و جھـت گـی
ــش   حـکــومــت اســالمــی در جــنــب

و این به جوالنـگـاه  .  کارگری بود 
ـبـــش   ــ ـن ـرایـــش راســـت در جــ گــ

 .کارگری تبدیل شد 
به نظر مـن بـایـد ایـن گـرایـش و  

ــکــرد آنــرا افشــا کــرد  ــن  .  عـمــل ای
گـرایــش دســت انـدازی در بــرابــر  

ھـمـیـن  .  مبارزات کارگری اسـت 
ـر سـر تشـکـل   امروز که بـحـث ب
کارگری است، میکوشند ھـمـیـن  
ـفـی دسـت سـاز   انجمن ھای صـن
خانه کارگر و توده ایستـی را بـه  
عنوان تشکل محلی کـارگـران و  
ـران کـارگـری   مقامـاتـش را رھـب

ــد  ــن ــداد کــن ــم ــوی  .  قــل ــا جــل ت
سازمانیابی کارگری در مـحـیـط  
ــد و   ــرن ــگــی ھــای کــارگــری را ب
مبارزات کارگری را تحت کنترل  

 .داشته باشند 

بطور مثال در مـبـارزه بـافـق یـزد  
یک تالش این بـود کـه مـبـارزه  
کارگران را که مساله اصلی آنان  
جلوگیری از تعطیل شدن معدن و  
افزایش سطح دستـمـزد و ایـمـنـی  
ــره بــود را   مــحــیــط کــار و غــی
منحصر به فروش بخشی از سھـام  
معدن به کـارگـران کـه تـوھـمـی  

ـنـد  چـون ایـن  .  بیش نیـسـت بـکـن
ـر سـر فـروش   وسط دعواھایشان ب

مثال خانـه  .  سھام این کارخانه بود 
پرسـتـار سـعـی مـیـکـنـد مـبـارزه  
پرسـتـاران را مـنـحـصـر کـنـد بـه  
ــه   ــه ب ــعــرف خــواســت پــرداخــت ت
ـم   ـی پرستاران تا روی خواست مستق
ـنـدازد  ـی . افزایش دستـمـزد سـایـه ب

کانون صنفی سالھاسـت بـا طـرح  
نظام ھماھنگ حقوقھـا تـوانسـتـه  
ـم   ـی ـق است بر روی خـواسـت مسـت
ـلـمـان   حقوقھا که خواست مھم مـع

خانه کارگر و  .  است سایه بیندازد 
تشکلھای دست ساز حـکـومـتـی  
مبارزه کارگران را بـه دسـتـمـایـه  
ای برای دفاع از قـانـون کـار و  
ـبـدیـل   حفظ موقـعـیـت خـودشـان ت

ـتـمـانـھـایشـان در  .  میکننـد  و گـف
ــدن   ــان ــارگــری کش ــش ک جــنــب
ــی   ــون ــان ــه مــجــاری ق ــارزات ب مــب

باید اینھا و گفتمان ھایشان  .  است 
 . را افشا کرد 

*** 
بحثی را که مـالحـظـه کـردیـد،  ( 

ــای   ــزگــردھ ــی مــی ــن کــتــب مــت
کـارگــری شــمــاره دو اسـت کــه  
برای پخش از کانال جدید تھیه و  

ــود  ــط شــده ب ــاصــر  .  ضــب مــن، ن
اصغری، از شھال دانشفر و حـمـیـد  
تقوائی درخـواسـت کـردم کـه بـه  
چند سئوال دیگری کـه فـرصـت  
نشد به آنھا شفاھا جـواب بـدھـنـد  
جواب بدھند که متأسفانه حـمـیـد  
تقوائـی فـرصـت نـکـرد بـه آنـھـا  
ـر،   جواب بدھد، امـا شـھـال دانشـف

 .)خوشبختانه فرصت کرد 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید
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شـمـا اخـبـار  :  ناصر اصغـری  
ـبـال مـی   کارگری را به دقـت دن

ابتدا اگر امکان دارد بطـور  .  کنید 
ـیـکـاری   خالصه در باره وضعیت ب

آمارھـای  .  در ایران برایمان بگوئید 
ــه   ــکــاری را چــگــون ــی ــی ب ــت دول

 توصیف می کنند؟ 
 

ـتـی  :  نسان نودینیان  آمارھای دول
 و  ٩  را  ٩٣ نرخ بیکاری تابستان  

ــد  . نــیــم درصــد اعــالم کــرده ان
  ١٥ میانگین نرخ بیکاری جوانـان  

.  دھم درصـد ٩  و  ٢٢  ساله  ٢٤ تا  
ـرای مـردان   ـرخ ب  و  ١٩ که این ن

  ٦  و  ٤٣ یکدھـم درصـد و زنـان  
ـرخ  .  دھم درصد است  و متـوسـط ن

در  )  اشتغـال ( مشارکت اقتصادی  
 دھـم  ٢  و  ٣٧ بھار امسال معادل  

ـرخ   درصد اعـالم شـده کـه ایـن ن
 دھـم درصـد  ٧  و  ٦٢ برای مردان  
  دھم درصـد  ٧  و  ١١ و برای زنان  

ـتـصـادی  . است  نرخ مشـارکـت اق
ـرای مـنـاطـق شـھـری  )  استغال (  ب

 دھم درصد و روسـتـایـی  ٢  و  ٣٦ 
ــت ٨  و  ٣٩  .  دھــم درصــد اس

ـری،   براساس نتایج طـرح آمـارگـی
  ٢  و  ١٦ استان خراسان شمالی با  

دھـم  درصـد دارای بـاالتــریـن و  
 دھـم درصـد  ١  و  ٥ استان تھران با  

کمترین نرخ بیکاری را در مـیـان  
در سـال  .  استانھای کشـور دارنـد 

ـرخ  ١٣٩١   استان لرستان بیشترین ن
حسـن  .  بیکاری را داشـتـه اسـت 

ـتـخـابـات سـال   روحانی پیش از ان
،  ١٣٨٤  گفته بود در سـال  ١٣٩٢ 

ـم  ٨٦٠  میلیون و  ٢٠  ـی  شاغل داشت
  ٦٠  میلیون  ٢٠ ،  ١٣٩١ و در سال  

ـر  ــ ـف ــ ـــه بـــود .  ھـــزار ن ـت ــ ـف : و گــ
دانشجـویـان بـایـد پـس از پـایـان  " 

تحصیالت به مشاغل مـورد نـظـر  
ـنـد  روحـانـی  ".  خود دست پیدا کـن

ــخ   ــاری  در  ١٣٩٢  تــیــر  ٢٣ در ت
ــس شــورای اســالمــی در   مــجــل
ــــکــــاری فــــارغ   ـی ـــ ـــوص ب خص
التحصیالن گفت در چـھـار سـال  
ـیـون   ـل ـنـج مـی آتی بین چھار تـا پ

آمـوخـتـه دانشـگـاھـی    جوان دانـش 
ــکــار خــواھــیــم داشــت  ــعــداد  .  بــی ت
 ســال  ٨ کســانــی کــه در طــول  

انـد،    گذشته مشغول بـه کـار شـده 
براساس آمـار  .  بسیار اندک است 

  ١٣٨٥ ھـای    مرکز آمار بین سـال 
 رقــم شــاغـالن ســالــی  ١٣٩٠ تـا  

روحـانـی  .   نفر بـوده اسـت ١٤٠٠٠ 
  ١٣٩٢ گویـد در پـایـان سـال    می 

ـر مـتـخـصـص  ٤٠٠ حدود   ـف  ھزار ن
ـیـکـار و   ـر ب  ھـزار  ١٠٠ کامپیـوت
ھـر سـال  .  ایم   مھندس بیکار داشته 

ـران    از دانشگاه   ھـزار  ٩٠٠ ھای ای
و  .  شـونـد    التحصیل مـی   نفر فارغ 

البته به این آمار اشـاره نـکـرده و  
ـیـش از   نگفته است که سـاالنـه ب

ــردگــان  ٢٠٠  ــل ک ــی ــحــص  ھــزار ت
ــارج   ــا از ایــران خ ــاه ھ ــگ دانش

ـیـکـاری  .  میشوند  در ارتباط بـا ب
ـران   بیش از ده میلیون بیکار در ای

ـرای نشـان دادن ابـعـاد  .  بیکارند  ب
عمیقا مخرب فقر اجتماعی بـایـد  

در  " با این مسئله توجه داشت که  
ـلـه دیـگـر امـروز   عین حال، مسـئ
بازار کار را باید کاھش جمـعـیـت  

مجموعه بیکاران و  ( فعال کشور  
دانست چرا که از کـل  )  شاغالن 

ـری  ٨٦٢  میلیـون و  ٦٣  ـف  ھـزار ن
که از جمعیت کشور در سن کـار  

ــھــا بــیـش از   ـن ـرار دارنـد، ت   ٢٣ ق
ــون و   ــی ــل ــر در  ٧٠٠ مــی ــف  ھــزار ن

آمارھای جمعیت فعال اقتـصـادی  

اند کـه از ایـن تـعـداد    قرار گرفته 
ـر  ٢٥٧  میلیـون و  ٢ نیز   ـف  ھـزار ن

ـنـد  ـبـع .  بیکار مطلق ھسـت از  :  مـن
و  ".  آمار سایتھای دولت روحـانـی 

ـران در   ـم کـه ای اینرا اضـافـه کـن
 .پیک جمعیتی جوان قرار دارد 

دو پدیده در مورد بیکاری در ایـن  
: اول .  شرایط بسیار برجستـه اسـت 

ـیـونـی   ـل سونامی بیکاری چند می
که بنام سونامی بیکاری جـوانـان  
شناخته شده است و دولت ھـم بـه  
ـیـون جـوان   ـل وجود بیش از پنچ می

و  .  دانش آموخته اقرار کرده اسـت 

ـــع و  :  دوم  ـی ـــکـــارســـازی وســ ـی ــ ب
ای است که از چند سـال    گسترده 

ـرده و   قبل شروع و در ابـعـاد گسـت
ایـن  .   ای در جریان اسـت   پر دامنه 

ـیـکـاری   ـلـه ب دو شاخص از مسـئ
ـران تـحـت   ـیـکـاری در ای پـدیـده ب
حاکمیت رژیم جمھوری اسـالمـی  
را در شـکـل سـاخـتـاری بـوجــود  

 .آورده است 
در مورد بـخـش اول و سـونـامـی  
ـلـکـرده   بیکاری جوانـان و تـحـصـی

راه  .  آمار و ارقام کافی ارائه شـده 

. حل ایجاد اشتغال ھم وجود نـدارد 
و البته ھر روز بر ابـعـاد تـعـداد و  
ـیـکـاری جـوانـان   ارقام سونامـی ب

روزنـه و امـیـدی  .  اضافه میشود 
برای اشـتـعـال و کـاھـش تـعـداد  

در  .  جوانان بیکار ھم  وجود نـدارد 
ـر  ١٣٩٣ اوایل آذر مـاه     ١٣٠  خـب

ـیـکـار در   ھزار تـحـصـیـل کـرده ب
و در مـورد  .  لرستان منتـشـر شـد 

ـیـکـارسـازی وسـیـع و   بخش دوم ب
ـراج و   ــ ـــه اخ ـن ــ ـرده دام ــ ـت ــ گس

ـیـز ادامـه دارد  مـا  .  بیکارسازی ن
. ھر روز شاھد بیکارسازی ھستیم 

کارگران شـاغـل بـا سـوابـق کـار  
در  .  چندین ساله بیکار مـیـشـونـد 

ـیـن رفـتـن   ـر از ب اوایل آذرماه خـب
ـیـس  ٧٠٠   ھزار شغل منتشـر و رئ

موسسه کار و تامین اجـتـمـاعـی  
وزارت تـــعـــاون، کـــار و رفـــاه  

  ٩ اجتماعی گفته در حال حـاضـر  
ـیـکـار  ٥٠٠ میلیون و   ـر ب ـف  ھـزار ن
و تعداد افـراد شـاغـل  .  وجود دارد 

 . میلیون نفر اعالم کرد ٢٢ را نیز  
  

ـنـجـوری  :  ناصر اصـغـری  چـرا ای

است؟ چرا این ھمه بیکار در ایـن  
جامعه داریم؟ چرا بـخـصـوص در  
بین زنان و جوانان، حتی با اینـکـه  
حاضرند با دستمزد کـم ھـم کـار  
ـنـد و مـعـمـوال از مـدارک   بکـن
ـرخـوردارنـد،   تحصیلی باالئی ھـم ب
ــن آمـــار   ــی ــک چــن ــا ی ــاز ب ب
ـرو   ـیـکـاری روب ـنـاکـی از ب دھشت

 ھستیم؟ 
 

کـامـال درسـت  :  حسن صـالـحـی 
ـر از  .  می گوئید  ھیچ چـیـز بـدت

این نیست که کسی که در ایـن  
جامعه آماده به کار باشد و اعالم  
کند که می خواھد کـار بـکـنـد  
ـیـد کـار   ولی شـمـا بـه او بـگـوئ

ـبـال  .  نیست  کسانی که دربـدر دن
ـر   ـی کار می گردند و کـلـی تـحـق
می شوند و نھایتا مـجـبـورنـد بـا  
ـنـجـه   فقر و گرسنگی دسـت و پ

چرا؟ چونکه کار  .  نرم می کنند 
نیست و حق تامین معاش از آنھـا  

و یا نگاه کنید  .  گرفته شده است 
وقتی که کارفرمایان بدلیل حفظ  
سوددھی کارگران را بیکـار مـی  

ـلـی  .  کنند  ـلـه خـی اینجا ھم مسـئ
ـرانسـانـی اسـت چـرا   دردآور و غـی
که شما تا به حال ندیده ایـد کـه  
کسی بیاید و امنیت سـرمـایـه و  
ـیـانـدازد  . سرمایه دار را بـخـطـر ب

ولی تا به امنیت شغـلـی کـارگـر  
ـنـکـه از   ـر مـی گــردد مـثـل ای ب

ـتـی  .  کیسه خلیفه می بخشنـد  وق
ـرای   ـیـت شـغـلـی ب که ما از امـن
ــن   ــم ای کــارگــر حــرف مــی زنــی
ھمطراز با امنیت برای سرمـایـه و  

در کشـورھـای  .  سرمایه دار است 
سرمایه داری، قانون و دادگـاه و  
پلیس گذاشته اند که کسی حـق  
نداشته باشد امنیت سرمایه دار را  
به خطر بیاندازد و مثال سرمایه او  

ولی تا نوبت بـه  .  را مصادره کند 
کارگر می رسد براحتی او را از  

ـنـد  چـون  .  تیغ اخـراج مـی گـذران
ــه دار ایـجــاب مــی   سـود ســرمـای

و یا مورد دیگر وقتـی کـه  . کند 
ـری   کارگر را به خـاطـر بـکـارگـی
ـیـکـار   تکنولوژی جدید از کـار ب

. خیلی عجـیـب اسـت .  می کنند 
ــارگــیــری   ــک ــه ب ــوده ک قــرار ب
تکنولوژی تازه زندگی آدمـھـا را  
بھتر کند ولی در عـوض مـنـجـر  

اشـکـال از  .  به بیکاری می شود 

 بحثی درباره بیکاری
 میزگرد کانال جدید با نسان نودینیان و حسن صالحی 

م :  حسن صالحی وقتی کھ ما از امنیت شغلی برای کارگر حرف می زنی
در کشورھای .  این ھمطراز با امنیت برای سرمایھ و سرمایھ دار است

ھ  داشت سرمایھ داری، قانون و دادگاه و پلیس گذاشتھ اند کھ کسی حق ن
ھ او را  ای ال سرم ث دازد و م ان ی ھ خطر ب باشد امنیت سرمایھ دار را ب

غ .  مصادره کند ی ی او را از ت راحت د ب ولی تا نوبت بھ کارگر می رس
د. اخراج می گذرانند ن ورد .  چون سود سرمایھ دار ایجاب می ک ا م و ی

ار  د از ک دی دیگر وقتی کھ کارگر را بھ خاطر بکارگیری تکنولوژی ج
وژی .  خیلی عجیب است.  بیکار می کنند ول قرار بوده کھ بکارگیری تکن

کاری می  ی ھ ب جر ب ن تازه زندگی آدمھا را بھتر کند ولی در عوض م
ھ دار .  اشکال از خود تکنولوژی نیست. شود ای اینجا ھم اشکال از سرم

ا .  و مناسبات موجود است ر ب ارگ ی ک ل یت شغ ن د ام ای ھ چرا ب وگرن
ی  نوآوری در تکنولوژی و یا نوسانات بازار کھ خود کارگر ھییچ کنترل

 بر روی آن ندارد خراب شود؟ زندگی اش از ھم بپاشد؟ 
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اینجا ھـم  .  خود تکنولوژی نیست 
اشکال از سرمایه دار و مناسبـات  

وگـرنـه چـرا بـایـد  .  موجود اسـت 
امنیت شغلی کارگـر بـا نـوآوری  
در تکنولوژی و یا نوسانات بـازار  
ـرلـی   ـت که خود کارگر ھییچ کـن
ــدارد خــراب شــود؟   بــر روی آن ن
ـپـاشـد؟ در   زنـدگـی اش از ھـم ب
مورد تکنولوژی تـازه ایـن عـلـی  
القاعده بـایـد بـاعـث بشـود مـردم  

زندگی ھا بھتـر  .  کمتر کار کنند 
شود و حتی امکان کاری ایـجـاد  

ولی نمی شـود چـون بـاز  .  گردد 
ھم مسئله به خـطـر افـتـادن سـود  

 .سرمایه در کار است 
ـلـه   ولی اجازه بدھید در مورد مسئ
ـر یـک   ـران مـن ب بیکاری در ای

ـرخ  .  موضوع متفاوت تاکید کنم  ن
بیکاری در ایران در مـقـایسـه بـا  
ھمه کشورھای دیگر بـاالسـت و  

ــم بــاالســت  ــلــی ھ ــی خــودشــان  .  خ
 و  ٩ آماری داده اند و گفتـه انـد  
  ٣٢ نیم میلیون نفر که می شـود  

مـن  .  درصد جمعیت فعـال کشـور 
که فکر می کنم تـعـداد از ایـن  

ـم  . ھم بیشتر باشد  ـی ـق مسئول مسـت
این وضع جـمـھـوری اسـالمـی و  
ـتـصـادی و ارزی   سیاسـتـھـای اق
. جـــمـــھـــوری اســـالمـــی اســـت 

ـیـار   جمھوری اسالمی بـا در اخـت
ــروت   ــابــع مــالــی و ث ــن مــن داشــت
جامعه بیشتریـن بـودجـه دولـت را  
برای پر کردن شـکـم آخـونـدھـای  
فیضه و دستجات سـرکـوبـی کـه  
ــرکــوب کــردن   ــرای س از قضــا ب
ــارزات کــارگــران و تــحــمــیــل   مــب
شرایط زندگی چند برابر زیر خـط  
فقر بخدمت گرفتـه مـی شـونـد،  

مسئله اشتغال و  .  صرف می کند 
زندگـی مـردم اگـر ھـم مشـغـلـه  
دولت باشد به این معـنـا مشـغـلـه  
ـرای حـفـظ   است کـه چـطـوری ب
خودش چـوب حـراج بـه زنـدگـی  

ھـمـیـن  .  مردم بزند و نه چیز دیگر 
ـیـد  . بودجه سال آینده را نـگـاه کـن

ــاه را تــا   ــپ ــودجــه س  درصــد  ٥٠ ب
در ایـن بـودجـه  .  افزایش داده انـد 

ـنـھـھـای دفـاعـی دولـت   کل ھـزی
شامل ارتش و نیروھای بسیـج تـا  

.  درصد افزایش داشـتـه اسـت ٣٣ 
ـیـارد دالر  ٣/٧ دولت ھمچنین    میل

ـیـاء سـپـاه   ـب ـم االن ـرارگـاه خـات به ق
اختصاص داده که دو برابر بـودجـه  

. سال جـاری ایـن سـازمـان اسـت 
خوب سئوال این است که اینھا را  
ـرای   ـرای چـی؟ ب می خواھنـد ب
ـنـد و   ـیـای اینکه جلوی مـردم در ب
ـنـد؟ پـول   صدای آنھا را خفـه کـن
ـر بـغـل   ـنـد کـه زی صرف می کن
حزب الله لبنان و رژیم بشـار اسـد  
ـنـد در عـراق   ـتـوان را بگیرند؟ تا ب
ــه   ــشـتــری داشــت ــور بــی قـدرت مـان
باشـنـد و در مـعـادالت مـنـطـقـه  
ـنـد؟ پـس   ـیـدا کـن ـر پ دسـت بـاالت
زندگی و شغل مـردم چـی مـی  
ـنـجـاسـت کـه مـن مـی   شود؟ ای

گوئیم مسئول مستقیم ایـن وضـع  
ــم اســت  وگــرنــه مــی شــود  .  رژی

بودجه ایی داشت که در خـدمـت  
ــن فــعــالــیــت ھــای   ــی ــداخــت راه ان
تولیدی، تامین شغل و آسـایـش و  

ـم  .  رفاه زندگی مردم باشد  چند قل
فسادھای مالی اینھا که که بـه  
قول رفسنجانی فقط نـوک کـوه  
یخ فساد است، و چـنـد مـورد از  
بخور بچـاپ ھـایشـان و خـرجـی  
ـبـی   که صرف سرکوب و عوامفری
می کنند می تواند کلی شـغـل  

 .ایجاد کند 
 

من ھم قبـول دارم  :  ناصر اصغری 
ـران شـبـھـا مـی   که دولتمـردان ای
ـرای دو چـیـز   ـنـھـا ب نشیننـد و ت
برنامه می ریـزنـد کـه چـطـوری  
ــرکــوب   ــچــاپــنــد و چــطــوری س ب

سئوال بـعـدی مـن  .  بھرحال . کنند 
جـدا از وضـعـیـت  .  از نسان اسـت 

ایران زیر سیطره جمھوری اسالمـی  
که خود جنـگـلـی شـده اسـت در  
بعضی از کشـورھـای دیـگـر ھـم  
ـیـن جـوانـان بـه   رقم بیکاری در ب

ـرســد ٢٠ بـاالی   .  درصـد ھـم مــی
بیکاری چه تأثیراتی بر کارگـران  

و خانواده آنھا دارد؟ و فـکـر مـی  
ـیـکـاری   کنید چگونه می شود ب

 را کاھش داد؟ 
 

بیکاری وضعیـت  :  نسان نودینیان 
ـر  .  خوشایندی نیست  بیکـاری فـق

را اجتماعی، معیشت و رنـدگـی  
ــھــا نــفــر از مــردم را در   ــون ــی ــل مـی
ــرار   ــر ق ــرض نــابــودی و خــط مــع

ــزان نــرخ  .  خـواھـد داد  بـه ھـر مـی
بیکاری باال رفته درآمـد تـامـیـن  
ـیـن   زندگی مردم در جـامـعـه پـای
میاید و استانداردھای مـعـیـشـت،  

ـریـح   ـف رفاه، پزشکی و دارویی و ت
ــن   ــی ــرمــی از ب ــرگ و ورزش و س

نقش بیكاری و تبعـات آن  .  میرود 
را نمی توان در بروز آسـیـب ھـای  

ــرفــت  ــمــاعــی نــادیــده گ ــت ــا  .  اج ب
ــکــاری   ــی شــدن مــدت بــی طــوالن

در خـانـواده  )  بیکاری ساختـاری ( 
ـیـش مـیـایـد  فـحـشـا  .  ھا طالق پ

ــد  ــاب ــی ــداد  .  گســتــرش مــی ــع بــر ت
. کودکان خیابانی افزوده مـیـشـود 

ـنـاھـی و   کارتن خوابی و بی سرپ
بیـکـاری  .  اعتیاد گسترش مییابد 

ای است کـه ھـر سـاعـت و    پدیده 
ھر لحظه تاثیرات اجتمـاعـی خـود  

مـحـرومـیـت  .  را نمـایـان مـیـکـنـد 
ـیـکـار از    فـرزنـدان خـانـواده  ھـای ب

تحصیل، مـحـرومـیـت از رفـاه و  
ــن   ـی آسـایـش، فشــار روانـی و پـای
آمدن آرامـش روانـی از مصـائـب  

ــرب بــیــکــاری اســت  ــبــق  .  مــخ ط
گزارش انجمن رواشـنـاسـی حـدود  

ـیـمـاری  ٢١   درصد مردم ایران به ب
فقـر و  .  ھای روانی مبتال ھستند 

ـــوان مـــادر   ـن ـــه عــ ـــکـــاری ب بــی
مشکالت مردم بوده و سایر آسیـب  
ـیـز اغـلـب از   ھای اجـتـمـاعـی ن
عوارض فقر اقتصادی بـه شـمـار  

ـرا شـاھـد بـاال  .  می آیند  مـا اخـی
ـم   ـی بودن تعداد خودکشی ھا ھسـت
ـر نـاشـی از شـرایـط   ـی که خـود ن
ـیـکـاری   اقتصادی مردم و البتـه ب
ـنـده ای اسـت  . فاکتور تعیین کن

ـیـون  ٣ در حال حاضر بیش از   ـل  مـی
ـم   کودک محروم از تحصیـل داری
که به دلیل مشکـالت نـاشـی از  
. فقر از تـحـصـیـل بـازمـانـده انـد 

ـیـز کـه بـه حـدود   کودکان کار ن
ـر مـی رسـنـد از  ١/٥  ـف  میلیـون ن

سو تـغـذیـه و  .  عواقب فقر ھستند 
گسترش بیمـاری ھـای عـفـونـی  

ناشی از عدم رعایت بھـداشـت از  
ـر اسـت  ــگـر فــق ــاال  .  عـوارض دی ب

رفتن سن ازدواج جوانان و کـاھـش  
ـر   آمار ازدواج از عوارض دیگر فـق

کاھش بیکاری در شـرایـط  .  است 
کنونی با توجه به فـاکـتـورھـا و  
آمار بیکارسازی ھا و سـونـامـی  
ـیـکـاری جـوانـان کـاری دشـوار   ب

ــرش  .  اســت  ــد و روزنــه گســت ــی ام
امـا  .  اشتغال بسیار ضعـیـف اسـت 

در میان کارگران شاغل جنبـشـی  
تــعــرضــی و ســدھــای دفــاع از  
. اشتغال ھم اکنون در جریان اسـت 

ھزاران نفر از کارگران در مـعـادن  
از بافق تـا ده ھـا مـعـدن دیـگـر  
ــت و   ــکــارســازی دول ــه بــی ــی عــل
ـلـف   کارفرماھا در اشـکـال مـخـت
اعتراضی و از جـمـلـه اعـتـصـاب  

ــد  ــاده ان راه حــل مــھــم و  .  ایســت
ـیـه   ماندگار و موفـق مـبـارزه عـل
بیکارسازی دفاع از حفظ اشتـغـال  

ــن  .  اسـت  ـتــم ای ــانـکــه گــف ھــمـچـن
جنبش زنده و تعرضی ھـم اکـنـون  

کـارگـران بـطـور  .  در جریان اسـت 
ملموس و روزمره در سـه عـرصـه  
در مقـابـل دولـت و کـارفـرمـاھـا  

اول مـبـارزه  .  صف آرایی کرده اند 

ــمــزدھــا، دوم   بــرای افــزایــش دســت
ـرداخـت   مبارزه علیه حـقـوقـھـای پ
نشده و سوم اعـتـصـاب و مـبـارزه  

ایـن عـرصـه  .  برای حفظ اشـتـغـال 
ــل   ــک ــارزه بش ــھــم مــب ــای م ھ

راه   .  ای در جـریـان اسـت   برجسـتـه 
سیاسـی کـارکـران   -حل طبقاتی  

ــع، ســراســری و   گســتــرش وســی
ھـای    ھماھنگ کردن این عـرصـه 

ـراض اسـت  بـه ھـر درجـه  .  از اعـت
ھا شعار و    کارگران در این عرصه 

پرچم مطالباتی و خواست شـفـاف  
ـنـد کـرده انـد مـورد   ـل را طرح و ب
ـری از کـارگـران   توجه توده بیـشـت
در بخشھای مختلف در کارخـانـه  

ایـن  .  اند   و محیط کار قرار گرفته 
ـراض و خـواسـت    عرصه  ھا از اعـت

بیمه بیکاری راه حل مبارزه علیـه  
ـراضـی   بیکاری و گامھایـی اعـت

 .برای کاھش بیکاری است 
 

باز ھم باید تأکید  :  ناصر اصغری 
ـران و   کنم که جدا از وضعـیـت ای
ـر   طاعون اسالمی که زندگی را ب
مردم این کشور تباه کـرده اسـت،  
ـنـدگـان   سخنگویان و تـوجـیـه کـن
ــه داری   ــد ســرمــای ــولــی ــســتــم ت سـی
ـنـد كـه   اینگونه تظـاھـر مـی کـن
بیكاری چیزی نیست که کسـی  

ـرد  مـثـل  .  بتواند جـلـویـش را بـگـی
ــی   ــه و غــیــره، بــالی آســمــان زلـزل

جواب شما به این اسـتـدالل  .  است 
 چیست؟ 

راستش من نمـی  :  حسن صالحی 
ـفـکـریـن جـامـعـه   دانم که آیـا مـت
ـنـد   سرمایه داری این را می گـوی

ـنـد  .  و یا نه  ولـی اگـر ھـم بـگـوی
حتما منظورشان این است کـه از  
ــولــیــت در قــبــال   ــن مســئ ــذیــرفــت پ
ـره   بیکاری گسترده در جامعه طـف

وگرنه مثل روز روشن اسـت  .  بروند 
ـیـعـت   ـیـن طـب که بیکاری به قوان

ــطــی نــدارد  ــر خــود  .  رب تــازه مــگ
حوادث طبیعی چـقـدر واقـعـا در  

ـنـد  ـتـی  .  عصر ما طبیعی ھست وق
ـیـعـی در   بلعیدن و تاراج منابع طب
خدمت سودافزایی سرمایه خودش  
ــه   ــجــاد ب عــامــل مــھــمــی در ای
ـنـد  . اصطالح فجایع طبیعی ھسـت

منتـھـا یـک چـیـز بـطـور قـطـع  
درست است و آن اینکه بیکاران و  
ـقـشـی در   کارگران بیکار ھیـچ ن

بیکاری نه  .  ایجاد بیکاری ندارند 

نقش بیكاری و تبعات آن را نمی توان در بروز آسیب ھای :  نسان نودینیان 
ده گرفت ادی اعی ن کاری .  اجتم ی دت ب دن م ی ش ا طوالن کاری ( ب ی ب

د.  در خانواده ھا طالق پیش میاید)  ساختاری اب ی ی رش م ر .  فحشا گست ب
اھی و .  تعداد کودکان خیابانی افزوده میشود ن ی سرپ کارتن خوابی و ب

ای است کھ ھر ساعت و ھر لحظھ  بیکاری پدیده.  اعتیاد گسترش مییابد
د ن ک ی ان م ای م ود را ن ی خ اع م ت رات اج ی اث دان .  ت رزن ت ف ی روم ح م

ش، فشار  خانواده اه و آسای ت از رف ی ل، محروم ھای بیکار از تحصی
کاری است ی . روانی و پایین آمدن آرامش روانی از مصائب مخرب ب

دود  اسی ح ن رواشن جم ھ ٢١طبق گزارش ان ران ب د مردم ای  درص
  بیماری ھای روانی مبتال ھستند
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اتفاقی است و نه بدلیل بـخـت بـد   
ـیـکـاری عـارضـه  .  کسی اسـت  ب

اگـر  .  نطـام سـرمـایـه داری اسـت 
ــت   خـوب دقـت کـرده بـاشـیـد دول
ھای سرمایه داری در طـرحـھـای  
ـریـن   اقتـصـادی خـودشـان در بـھـت
ـیـکـاری حـرف   حالت از کاھش ب
می زنند و نه از ایـجـاد اشـتـغـال  

چرا اینطور است؟ بخـاطـر  .  کامل 
ـیـکـاران   ـره ب اینکه به ارتـش ذخـی

ـتـه ایـن  .  احتیاج دارند  ـب خودشان ال
احتیاج را اینطـور فـورمـولـه مـی  
کنند که باید بیکاری تـا حـدی  
ـتـی کـه   وجود داشته باشد تـا وق
ـیـاج   کارخانه داری به کارگر احـت
داشته بتواند کسی را به استخـدام  

حتی با این تعبیـر  .  خود در بیاورد 
ـیـن   ھم نیازھای سرمـایـه دار تـعـی
می کند که شما باید کی کـار  
و معاش داشته باشی و نـه چـیـز  

در ھر صـورت سـرمـایـه  .  دیگری 
ــشــه   ــی داری نــیــاز داره کــه ھــم
. درصدی از جامعه بیکار بـاشـنـد 

بقول منصور حکمت یک دخـمـه  
ــد و   ــه درســت کــردن ــع ــام در ج
. بیکاران را در آن جا می انـدازنـد 

از این مسئله یک چماق درسـت  
می کنند و بـاالی سـر کـارگـر  
شاغل نـگـه مـی دارنـد تـا اگـر  
تکانی بـخـورد او را تـھـدیـد بـه  

ـنـد  ایـن  .  سقوط به آن دخـمـه کـن
ـره   خاصیت اصلی وجود ارتش ذخـی
ــرمــایــه داری   ــرای س ــیــکــاران ب ب

ـم  . است  ـی ـن ـی ـیـب مـی ب به این ترت
ـــط   ــاری فــق ـــک ــود بــی ــه وج ک
ـیـکـاران مـحـدود   عوارضـش بـه ب

سرمایه داری بـا  .  باقی نمی ماند 
حربه بیکـاری تـالش مـی کـنـد  
ـر کـار، اضـافـه   که شـرایـط بـدت
ـر را   کاری، و حتی دستمزد کمـت
به کارگران شاغل تحمیل کند و  
ـیـکـاران را   فشار تامین معیشت ب

 .بر دوش کراگران شاغل بگذارد 
در ھر صورت در جامعه ایـی کـه  
بر پاشنه سود نمی چـرخـد و قـرار  
نیست که ما برای کس دیـگـری  
در قبال مزد کار کنیم چون ھـمـه  
ـنـد و   برای خودشان کار مـی کـن
می خواھند نیازھای خـودشـان را  
تامین کنند، طبعا بیکاری وجـود  

در چنین جامعه ایی که از  .  ندارد 
نظر ما یک جامعه سوسیالیستـی  
ھست بطور قطع ھمه بدون استثناء  

یک فعالیت مفیدی انـجـام مـی  
. دھند که زندگی شان بھتر بشـود 

بر خالف جامعه سرمایه داری که  
ـنـد   ـایـد بـرای سـرمـایـه کـن ھمه ب
ـا   ـنـد ت ـیـت مـی کـن ـال انسانھا فـع
امکانات بیشتری در اختیار انسـان  
ــدگــی مــادی و   بــاشــد و از زن

 .  معنوی بھتری برخوردار باشند 
 

در ایـران بـطـور  :  ناصـر اصـغـری 
مشخص برای مقابله با بیکاری و  
شرایط وحشتناکی که بیکاری به  
ــات   ــدام ــال مــی آورد، چــه اق ــب دن
مشخصی را می شود در دسـتـور  

 گذاشت؟ 
دولـت روحـانـی  :  نسان نودیـنـیـان 

ـرای اشـتـغـالـزدایـی   برنـامـه ای ب
دو سند چندین صفحـه ای  . ندارد 

با بیش از دویست بند توسـط ایـن  
در ھیچ جـای  .  دولت منتشر شده 

ـیـمـی بـه   ـق این سـنـد اشـاره مسـت
ــکــاری، و راه حــل کــاھــش   بــی
بیکاری بشـکـل شـفـافـی وجـود  

در روزھای اول آغـاز کـار  .  ندارد 
دولت یازدھم بر انبساط و انقبـاض  
ــاضــا و   ــازار و تــق در عــرصــه ب
ـیـکـاری   انغطاف پذیری و بیـمـه ب
گفتمان و برنامـه دولـت را اعـالم  

و در اسناد راھبـردی حـل  .  کردند 
بیکاری ھمچنانـکـه در مـقـدمـه  
. گفتم سند روشنی ارائه نداده انـد 

ـر راه   اطاقھای فکری دولت ھم ب
ھای کالسیک و تکـراری و    حل 

انـد از    غیرعمـلـی صـحـبـت کـرده 
ـنـد  : راه حـل اول :  جمـلـه مـیـگـوی

افزایش ساخت مسکن می باشد،  
زیرا ساخت مسکن سـبـب ایـجـاد  

راه حـل  .  مشاغل متنوع می شود 
ــگــردی و  :  دوم  ــان ــھ ــه ج ــع ــوس ت

ــاشـد  ــب راه حــل  .  گـردشــگــری مــی
ــت ھــای  :  ســوم  ــی ــوســعــه فــعــال ت

تـوسـعـه  :  راه حل چـھـارم . عمرانی 
ھای تکنولوژی اطالعـات    فعالیت 

ھای آی تی سـبـب    توسعه فعالیت 
به کارگیری نیروھای جوان و بـا  
استعداد کشور می شود و سـبـب  
ـیـن مـوجـب   اشتغال زایی و ھمچن
ارز آوری قابل مالحظه ای مـی  

جلوگیـری از  : راه حل پنچم . شود 
قاچاق کاال سبب  .  قاچاق کاالھا 

می شود بسیاری از شـرکـتـھـای  
ــده و   ــکــســت ش ــدی ورش ــولــی ت
ـیـکـار   بسیاری از کارکنان آنھـا ب
ـری از قـاچـاق و   شـونـد جـلـوگــی

ـرانـی سـبـب   حمایت از کـاالی ای
ـیـکـاری   اشتغال زایی شده و از ب

ـری مـی کـنـد  راه حـل  .  جـلـوگـی
ـنـی و  :  ششم  حمایـت از کـارافـری

ــان  ــن ــری ــم .  کــار آف ــت ــف : راه حــل ھ
اصـالح قـوانــیـن کـار در کشــور  
ـیـن   مسأله ای که در مـورد قـوان
ــروف   ــه کــار ایــران مــع ــوط ب مــرب
ـرای   است، گذاشتن بارھای زیاد ب

ـیـن،  . کارفرمایان است  مـثـال قـوان
دست کارفرمایان را در خصـوص  
ـروی   ـی اخراج کارکنان و تـعـدیـل ن
کار با تغییر تـکـنـولـوژی بسـتـه  
اســت و امــنــیــت کــاذب بــرای  
ــه وجــود آمــده کــه   کــارگــران ب
کارگری می توانـد بـدون انـجـام  
کارھای محوله ھمچنان به شغـل  
خود ادامـه دھـد در حـالـی کـه  

بنابراین بـا  .  بازدھی او پائین است 
ـنـه ھـای   توجه به این شرایط، ھزی
ـروی   ـی کار نکردن و عدم مھارت ن
ــخــدامـی را کــارفـرمــا مــی   اسـت
ـــه در   ـــی ک ـــال ـردازد در ح ــ پ
ــت   ــه، دول ــشــرفــت کشــورھــای پــی
ـردازد   اینگونه ھزینه ھا را مـی پ
. تا کارفرمـایـان مـتـضـرر نشـونـد 

بنابراین اصالح قوانیـن مـوجـود و  
ـــه ھـــای   ـن ـــن از ھـــزیــ ـت کـــاســ
ــرمــایــان، مــوجــب افــزایــش   کــارف
ــه گــذاری ھــا و ایــجــاد   ســرمــای

راه حـلـھـای  .  اشتغال خواھـد شـد 
ـتـصـادی و   دولت و متخصصین اق
برنامه ریزیھای این نـظـام کـاری  
ـیـاد کشـیـدن   ـق است در جھت به ان

چه تـعـداد تـوریسـت و  .  کارکران 
ــه   ــان گــرد حــاضــر اســت ب جــھ
ـیـایـد کـه بـا پـوشـش   کشوری ب
ــپــری   ــرخصــی اش را س دوران م

به مـمـلـکـت سـنـگـسـار و  . کند 
اعدام بیاید؟ ساخـت مسـکـن ھـم  
. اکــنــون چــالــش بــزرگــی اســت 

بیشتر پروژه ھا ھم در حال تعطـیـل  
مـافـیـای  .  و نیـمـه نـاتـمـام اسـت 

مالی ـ نـظـامـی سـپـاه پـاسـداران  
رابطه تجاری با بیرون از مـرزھـا،  
ــت   ــصــاد را در دس ــض اقــت نــب
اختاپوسی اش گـرفـتـه، قـاچـاق  
ـــھـــا   ـن کـــاال تـــوســـط خـــود ایــ

حـمـایـت از  .  سازماندھی میـشـود 
ـروژه ھـای   کارآفرینی بـا کـدام پ
وسیع و رفاه و حـمـایـت مـالـی و  

ایـن  .  اقتصادی انجام خـواھـد شـد 
ـنـده   طرح ھا کاذب و گـمـراه کـن

ـیـکـاری   برای پـوشـانـدن پـدیـده ب
گفته اند دست کارفرما را  .  است 

در اخراج کارگران به اصطـالح بـا  
ــاز   ــد ب ــای ــون کــار ب ــان اصــالح ق
ـیـکـار وارد   ـروی ب ـی گذاشت تـا ن

ــازار کــار شــود  ــن ھــم روش  .  ب ای
مزورانه دولتی است کـه اخـتـالف  
و شکاف نسلی میان کارگران را  
ـرد   ـیـشـب بیشتر و با این روش از پ
ــی کـاھــش   ــه اصـل صـورت مسـال
بیکاری و ایجـاد اشـتـغـال گـریـز  

راه حل سر راسـت و فـوری  . بزند 
ــمــه   ــی ــغــال و ب ــت مــا دفــاع از اش

ـیـکـار  .  بیکاری است  کـارگـران ب
خـواھـان یـک زنـدگـی انسـانــی  

تقابل با ابعاد فاجعه بـار  . " ھستند 
ـبـشـی   بیکاری، نیاز فوری به جـن
ــه   ــی ــد و ســراســری عــل ــمــن قــدرت

ــکــاری اســت  ــایــه  .  بــی ــون و پ ســت
اصلی چنین جنبشی نیـز جـوانـان  

ـیـاتـی چـون  .  بیکار ھستنـد  تـجـرب
تجمـع جـوانـان شـازنـد اراک در  
مقابل فرمانداری برای اسـتـخـدام  

امـام  " در پروژه اورحال پـاالیشـگـاه  
که توانستند فرماندار را  "  خمینی 

ـنـد،   ناگزیر بـه پـاسـخـگـویـی کـن
ـتـوانـد درسـھـای آمـوزنـده ای   می
برای تجمع در مقابل کارخانجـات  
و مراکز کار در شھرھـای دیـگـر  
برای اسـتـخـدام جـوانـان آن شـھـر  

ـفـاده از مـدیـای  .  باشد  و یـا اسـت
اجتـمـاعـی و ایـجـاد گـروھـھـای  
ــه بــیـکــاری در   ــی اعـتــراضـی عـل
ــس بــوک و   ــژه فــی ــحـات وی صـف
ـردن   ـرای جـلـو ب ـرو ب ـی گردآوری ن
ـیـکـاری یـک   ـیـه ب اعتراض عـل
ـرو و   ـی شکل دیگر از گـردآوری ن
سازمانیابی در این عـرصـه مـھـم  

منبع نوشـتـه ای از  .  مبارزه است 
پـاسـخ  " شھال دانشفر تحت عـنـوان  

ــحــاد   ــکــاری ات ــمــی بــی بــه ســون
 "".سراسری علیه رژیم است 

  
جمھوری اسالمـی  :  ناصر اصغری 

خانه کارگر و شوراھای اسـالمـی  
" تشــکــلـھــای کــارگــری " کـار را  

یـک تشـکـل  .  معرفی می کنـد 
کارگری باید معضل بیـکـاری را  

ــد  ــدان ــضــل خــود ب ــن  .  مــع آیــا ای
ـیـکـاری را امـر   نھادھای دولتی ب

 خود تعریف کرده اند؟ 
اینھا  . نه بھیچوجه : حسن صالحی 

ـلـه   خودشان بخشی از صورت مسـئ

و از عوامل سرکوب و تحمیل بـی  
تـالش  . حقوقی به کارگران ھستند 

ــن اســت کـه پــز   ــتـه ای ــب ــھــا ال ـن ای
ـا در   ھمراھی با کارگران بگیرند ت
ــدازی و   ــھــا ســنــگ ان ــارزه آن مــب

ـانـطـور  .  کارشکنی کنند  ولـی ھـم
ـیـد یـک تشـکـل   ـت که شـمـا گـف
ـایـد   واقعی کارگری بدون شک ب
بیکاری را امر خـودش بـدانـد؛ نـه  
به این خاطر که در دنیای ناامنی  
که سرمایه داران درست کـرده انـد  
ــن   ھـر کـس مـی تـوانـد دچـار ای
معضل بشود بلکه بـه ایـن خـاطـر  
که بیکاری و عواقـب آن یـعـنـی  
فقر و فالکت و رقابت مخرب ھـم  
زندگی ھا را نابود می کند و ھم  
ـاتـی   ـق مانع مھمی در اتـحـاد طـب

بـه نـظـر  .  کارگران ایجاد می کند 
من کارگران شاغل از آنجایی کـه  
زیر سـقـف یـک کـارخـانـه جـمـع  
ـیـکـار   ھستند و مـثـل کـارگـران ب
ـقـش   ـنـد ن پراکنده نیستند می تـوان
ـیـکـاری   ـیـه ب مھمی در مبارزه عل
ـان   داشته باشند و پل محکمی مـی
ـیـکـار ایـجـاد   کارگران شاغـل و ب

 . کنند 
ــازی   ــارس ــک ــی ــا کــه بــه ب تــا آنــج
کارگران برمی گردد مایلم به ایـن  
ـایــی   ــرپ ــم کــه ب نـکــتـه اشـاره کـن
اجتـمـاعـات و تشـکـیـل مـجـامـع  
ـاسـبـی بـرای   عمومـی ظـرف مـن

بعالوه فکر می کنـم  .  مبارزه است 
که شرکت دادن خانواده ھا و جلـب  
ـیـه   ـارزه عـل حمایت بیکاران در مـب
ـادی دارد  . بیکارسازیھای نقـش زی

ـایـد در   خـانـواده ھـا و ھــمـسـران ب
اجتماعـات شـرکـت داده شـونـد و  
تالش شود که از آنان گـروھـھـای  
جلب حمایت از مبارزه در مـحـالت  
و کارخانه ھای دیگر سازمان یابد  
ـقـل اھـرمـھـای   و بعنـوان مـرکـز ث

 .فشار بر دولت فعالیت کنند 
ـاره راھـای   ـاشـد در ب شایـد الزم ب
ـیـکـاری و   ـا ب ـلـه ب ـاب گوناگون مق
ـبـش کـارگـری در   ـات جـن ـی تـجـرب
ـیـشـتـری   فرصت دیگر با تفصیل ب

 . حرف زد 
نوشته باال متن سـومـیـن شـمـاره  ( 
تـحـت  "  میـزگـردھـای کـارگـری " 

ـیـکـاری " عنوان   " بـحـثـی دربـاره ب
ـلـویـزیـون کـانـال   ـرای ت است که ب
ــن   جـدیـد ضـبـط شــده بـود و مـت
ـبـی شـده آن تـوسـط شـرکـت   کت
ـتـاری بـه   کنندگان از حالـت گـف

 .)حالت نوشتاری ادیت شده است 



 13 ٣٤٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــت حضــور   ــوعــی اعــالم مــمــن
مھاجرین افغان در استان مازنـدران  
و شکنجه وحشیانه چـھـار دانـش  
    آموز افغان در پاکـدشـت ورامـیـن 
سبب شد تا بـار دیـگـر وضـعـیـت  
ـم   ـی فاجعه بار شھروندان افغـان مـق

 .ایران از نو مطرح شود 
سابقه تاریخی دردناکـی در پـس  
مھاجرت میلیونی ایـن مـردم کـه  
    قربانی نیم قرن کشتار و سـرکـوب 
از ھم گسیختن شیرازه مدنیـت در  

 . افغانستان نشسته است 
ـیـان رقـابـت جـنـگ سـرد و   قربان

 ھــجـوم ارتــش    کشـمــکـش مــیـان 
شوروی سابق و مجـاھـدیـن دسـت  

 گــرفــتــار آمــده در    پــرورده غــرب 
 نـاچـار بـه    دست طالبان و کرزای 

. ترک خانه و کاشانه شان شدنـد 
میلونھا نفر در چھارگوشه جـھـان  

آنـھـا کـه از بـد  .  پراکنده شـدنـد 
ـران   حادثه به جمھوری اسالمـی ای
ـردنـد کــه   ـنـد و گـمـان ب گـریـخـت

ــی "  ــالم ــت اس ــکــوم " بــرادران ح
ـبـال    میزبانشان خواھند بود   از بد اق

 . ترین ھا بودند 
 

سابقه فشرده از مھاجرت 
شھروندان افغان به 

 جمعوری اسالمی ایران
ـران و عـراق      در بھبوحه جنـگ ای
ـر آواره افـغـان   حدود سه میلیون نف
ـران   ساکن اجـبـاری شـھـرھـای ای

ـروی کـار در  .  شدند  ـی ـیـاز بـه ن ن
 کـه    رشته ھای شاق و زیـان آور 

 امـکـان    چندان متقاضی نـداشـت 
ـیـن دسـتـه مـھـاجـریـن   داد که اول
جذب بازار کار گردند و عـمـدتـا  
    در رشته ھایی ماند جـاده سـازی 

ـری   خطـوط فـاضـالب       سـنـگ ب
کشــاورزی و دامــداری واز ایــن  

سرمایـه  .  قبیل مشغول بکار شوند 
اسالمی با کسب سود سـرشـار از  
ـریـن   بی تامین ترین و خـامـوش ت
ــی پــنـاھــی کــه جــز   کـارگــران ب
اطـاعــت از کــارفــرمــای بــیــرحــم  

ــد  ــن ــداشــت ــل ن ــاب  در    راھـی در مــق
    تنگای اقتصـادی زمـان جـنـگ 
ـروی کـار   ـی تنھا مفرشان فروش ن

 . چند برابر ارزانترشان بود 
ـفـاده از   حکومت اسالمی بـا اسـت
ـرای   کمک ھزینه سازمان ملـل ب
ھر پناھجو که در زمـان خـودش  
مبلغی بالغ بر چھار میلیارد دالر  

ـنـاھـنـده    در سال مـیـشـد   بـا پـز پ
ـلـی و   پذیری در عرصه بیـن الـمـل
صاحب کاران و سرمـایـه داران از  
قبل این نیروی کار ارزان بـه نـان  

 . و نوایی رسیده بودند 
دیری نپایید که با خامـوش شـدن  
شعله ھای جنگ ایران و عراق و  
ـنـدگـان کـار      بازگشت لشگر جـوی
ـنـگ   عرصه به مھاجرین افغـان ت

 . شد 
زمزمه اخراج پناھندگان و مـجـاز  
و غیر مجاز بودن شھروندان افغـان  

بھانه ھر کـمـبـودی از  .  شروع شد 
ـیـون    جانب دولت  ـل  حضور چند مـی

ـران   مھاجر افغان در بـازار کـار ای
ـرای  . اعالم میشد  حلقه محاصـر ب

نیروی کـار ارزانـی کـه کـه بـا  
ـروت   گـنـج بـاد    تولید کوھی از ث

ـرای سـرمـایـه داران و   آورده ای ب
    صاحب کاران مـحـسـوب مـیـشـد 

 تنگ تر میشد 
 

اخراجھای گسترده 
 شروع میشود

طرح جامع مـمـنـوعـیـت  " با اعالم  
ــد  "  کـامـل حضـور افــاغـنـه  ــمـدی ت

ــا   ــان ب ــغ ــدان اف ــامــت شــھــرون اق
مشکالت و موانع جـدیـد تـوسـط  
ـیـگـانـه وقـت و مـوج   اداره تباع ب
ـره در   ـف اخراجھای چنـدیـن ھـزار ن

 . روز اوج آغاز شد 
با تـوافـق جـمـھـوری اسـالمـی و  

(UNHCR)   مقـرر شـد کـه بـا
ـیـه  ١٥٠ پرداخت    دالر کـمـک اول

 یک کیسه آرد و    برای بازگشت 
ــج از ســوی   ــســه بــرن یــک کــی

ــل  ــه    سـازمـان مـل  کـار را فـیـصـل
ــد  ــھــنــم  .  دھــن ــه ج ــت ب ــازگش ب

ــاری از   افــغــانســتــان بــرای بســی
ـر   خانوادھھای مھـاجـر افـغـان غـی

چیزی جز گرسنگـی  .  ممکن بود 
 مـرگ و نـابـودی در    و بیکاری 

از سویی اقـامـت  . انتظار آنھا نبود 
 تـولـد فـرزنـدانـی    در کشور جدیـد 

ــی   ــا ایــران ــاس ــود را اس ــه خ ک
ـتـی از   ـی میدانستند و ھـیـچ ذھـن
ـنـد کـار را بـه   افغانستـان نـداشـت
ـر   ـرای خـانـواده سـخـت ت مراتب ب

 .می کرد 
ـنـی   ناچار زندگـی در بـی تـامـی

.  دور تلخ تری بخود گرفـت   محظ 
ــز  ــچ چـی ــه و    دیـگــر ھـی ــه خــان  ن

ــحــصــیــل    کــاشــانــه   نــه درس و ت
 قـانـونـی     نه شغل و حرفـه   فرزندان 

 .نبود 
مھاجرینی که کارت اقـامـتـشـان  

 به نام غیر مجـاز در    تمدید نمیشد 
شرایط دشـوارتـری بـه مـانـدن در  

 . ایران ادامه دادند 
بسیج ضد مھاجرین افغان تـوسـط  
ـر   ـیـشـت حکومت اسالمی مداوما ب

یک تحقیر  "  افغانی " واژه  .  گردید 
رنج آور آشکار و سـنـدی مـجـاز  

ــھــمــت  ــر    بــرای ھــر ت ــرا و ھ  افــت
ــشــی بــدل   زورگــویــی و قــلــدرمــن

 .گردید 
ـرادران  " دیگر مـھـاجـریـن افـغـان   ب

ـنـی  ــد "  دی ــمـی شـدن . مـحـســوب ن
نیروی کار فـوق ارزان آنـھـا امـا  
ھمچنان نصیـب مـفـت خـورھـای  

 !بازار بی رحم کار می گردید 
ھجوم فاشیستی سـازمـان یـافـتـه  
دولتی با سر کار آمـدن خـاتـمـی  

.  رسما آغاز گردیـد ١٣٨٢ در سال  
ــمــی راســا عــھــده دار   دولـت خــات

. افغانھا را بـکـنـد " شر "گردید تا  
نامه تسریع در رونـد    آیین " تصویت  
ـنـد و چـنـد  "  بازگشت  بـا یـازده ب

ــصــره در     ١٣٨٢  آذر مــاه  ٢٦ تــب
ــه   ــی اعــالم جــنــگ رســمــی عــل
مھاجرین و حمله سراسری به آنـان  

خـاتـمـی ر یـس  .  را قانونـی کـرد 
 معـاون    جمھور و محمدرضا عارف 

 سند را به تصویب ھیـ ت دولـت    او 
دو وزارتـخـانـه کشـور و  .  رساندند 

ـیـن   اطالعات مامور اجرایی این آی
 . نامه گردیدند 

از این پس مھاجرین افغان بعـنـوان  
ـتـی   ـی موضوعی اطالعاتی و امـن
ـری حـتـی   تلقی شدند و بکـارگـی
ــوات   ــابـع سـن مـھـاجــریـن مـجــاز ت

ھر نوع بـکـار  .  پیچیده تری میشد 
ــرمــجــاز  ــری مــھــاجــریــن غــی ــی     گ

ـقـل و    معامله با آنـھـا   حـمـل و ن
ـتـی   ـی اسکان دادن آنـان جـرم امـن

 .محسوب می گردید 

ــرض مــدت کــوتــاھــی بــه   در ع
ـیـون   ـل ناگھان چیزی حدود نیم مـی

 رسما بـی    کودک و عمدتا دختر 
از  .  ھویت و بی شناسنامه شـدنـد 

درس و تحصیل و نامـنـویسـی در  
مــوســســات آمــوزشــی و اداری  

 .محروم شدند 
اخراج شھرونـدن افـغـان روزانـه بـه  
ـر   ـف ـنـجـاه ھـزار ن بیش از صد و پ

اسکان در شھرھای مجاور  .  رسید 
مرز شرقی ایران بکلی برای آنـان  

 .ممنوع اعالم گردید 
 

تبعات زندگی مخفی 
شھروندان افغان در 

 ایران
ـیـن  نـامـه    پس از اجـرایـی شـدن آی

 تـوسـط    تسریع در رونـد بـازگشـت 
دولت خاتمی زنـدگـی شـھـرونـدان  
. افــغــان وارد فــاز دیــگــری شــد 

زندگـی مـخـفـی شـرایـط بسـیـار  
ــل   دشـوارتـری را بـه آنـھـا تـحـمـی

ـر  .  میکرد  ـراب ھـمـه چـیـز چـنـد ب
ـروی   ـی قیمت می شد و فـروش ن

 چند برابر ارزانتـر و    کار در مقابل 
 .نامطم ن تر 

 از    محرومیت از تحصیل فـرزنـدان 
ـــی   ـــا مـــدارج عـــال ــی ت ـــدای ابــت

ــابــل    دانشــگــاھــی  ــرق ــعــات غــی  تــب
دھـھـا ھـزار  .  جبرانی ایجـاد کـرد 

کودک محروم از تحصیل ناچارا  
به نان آوران خانواده بدل شـدنـد تـا  

" غیـرمـجـاز " چرخ سنگین زندگی  
 .لنگان بچرخد 

ـر از آنـچـیـزی   ـت اما وضعیت خراب
اسـکـان  .  بود که انتظارش میرفت 

 در     شـھـر ٣١ شھروندان افغان در  
 استان کشـور مـمـنـوع اعـالم  ١٤ 

اقامت در بـخـشـھـایـی از  .  گردید 
     بـوشـھـر    فارس   استانھای خوزستان 

 خـراسـان جـنـوبـی،     کرمان   اصفھان 
خراسان رضوی، سـمـنـان، قـزویـن،  

ـرای    گلستـان، مـرکـزی و یـزد   ب
اقامت شھـرونـدان افـغـان مـمـنـوع  

 . اعالم شد 
فقط در سه استان تـھـران بـه جـز  

ـر در مـنـطـقـه     ١٣ منطـقـه خ جـی
شھرداری، استان البرز و قم مجـاز  

 .اعالم شد 
بخشدار مـرکـزی نـوشـھـر اعـالم  
کرد که حضور شھـرونـدان افـغـان  
در بخش مرکزی ایـن شـھـرسـتـان  

 .کامال ممنوع است 

این سیاست با شـدت و خشـونـت  
ــه تــری در زمــان   ــافــت ســازمــان ی

 سپس حسن روحـانـی    احمدی نژاد 
ــافــت  ــھــوری،  .  ادامــه ی مــحــمــد ت

مدیرکل اتباع و مھاجران خـارجـی  
ــور،      ١٣٩١  خــرداد ٨ وزارت کش

اعالم کرد کـه مـھـلـت قـانـونـی  
ــت اقـامــت   ـیـن وضـعـی ـرای تـعــی ب
ـران رو بـه   پناھندگان افغان در ای
ـم   ـی اتمام است و مردان مـجـرد مـق
ــھــان و   ــف ــران، اص ــھــای تــھ ــان اســت
ـران را تـا   خراسان رضوی بـایـد ای

 .  ترک کنند ١٣٩١ خرداد ماه  
تحصیل کودکـان افـغـان کـه در  
ـلـی   ھیچ یک از مقاطع تـحـصـی
ـتـی   رایگان نبود و در مـدارس دول
    که تا چند برابر ھزینه اعالم شـده 
شھریه آموزش پرداخـت مـی شـد  
برای بسیار از دانش آموزان افغـان  
. بدلیل غیر مجاز بودن ممنوع شد 

و در مـواردی دانـش آمـوزان بـه  
اصطالح مـجـاز از تـحـصـیـل در  
مـدارس روزانـه مـحـروم شـدنـد و  
ــه   نـاچـارنـد در مـدارس شـبـانـه ب

 .تحصیل ادامه دادند 
ــرخــی از کــودکــان    اعــالم شــد   ب

افغان که زادگاھشان ایران اسـت،  
ـران تـا   اجازه دارنـد در مـدارس ای

ـرخـی رشـتـه  ھـا    مقطع دیپلم و در ب
ــالت  ٦ بــه مــدت    ســال تــحــصــی

اما پـس  . دانشگاھی کسب کنند 
ــاده از   ــف از آن اجــازه کــار و اســت

ـبـال    تخصص  شان را ندارند و بـه دن
آن، اجازه اقامت در ایران را نیز از  

 .دھند   دست می 
ـلـی    انتـخـاب رشـتـه  ھـای تـحـصـی

مانند فیزیک اتـمـی، فـیـزیـک  
، مـھـنـدسـی  ) ای   گرایش ھسـتـه ( 

ـیـحـات،    ھسته  ای، مھنـدسـی تسـل
ــاوری اطــالعــات   ــن ــدســی ف ــن مــھ

گرایش امنیت اطالعات، امنیـت  ( 
، مھندسـی  ) شبکه، مخابرات امن 

ــرایــش ( ھــوافضــا   ــیــه گ ــل ،  ) ھــا   ک
گرایش صنـایـع  ( مھندسی شیمی  

پاالیش، پتروشیمـی، شـیـمـیـایـی،  
ـــات   ـی ــ ـل مـــعـــدنـــی، گـــاز، عـــمــ

 در دفاع از شھروندان افغان
 سیامک بھاری 
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، مھندسی نـگـھـداری  ) پتروشیمی 
ـبـانـی،  ( ھواپیـمـا   ھـوانـوردی، خـل

مراقبت پرواز، نمایش و نگھـداری  
ـــمـــا  ـی ـیـــک  ) ھـــواپــ ــ ـرون ــ ـت ، الـــکــ

ھواپیمایی، مھندسی فرمـانـدھـی  
ــیــک   ــن ــرل ھــوایــی، تــک ــت ــن و ک

ھای نظامی، علـوم و فـنـون    حوزه 
ـر،   ـت ـیـکـوپ ھوانوردی، خلبـانـی ھـل
ـر و نـگـھـداری   مھنـدسـی تـعـمـی
ــظــامــی،   ــگــرد، اطــالعــات ن ــال ب
اویونیک ھواپیما، علوم نظـامـی،  
ـری و فـرمـانـدھـی کشـتـی،   ناوب
ـرای   مدیریت و کمیسر دریـایـی ب

 .مھاجرین ممنوع اعالم گردید 
ـــھـــا  ـــان ـت ـرخـــی اســ ــ ـــت در ب     دول

ھـا و    ھـا، نـانـوایـی   سوپرمـارکـتـی 
 اتـوبـوسـھـای    راننـدگـان تـاکسـی 

ـیـن شـھـری   خـدمـات    شھری و ب
ــل و   ــمـــل و نــق ــان ح ــدگ دھــن
فروشندگان مواد غذایی را مـلـزم  
کرد که به افغانھا خدمات ارائـه  
ندھند و از آنـھـا کـارت اقـامـت  

 !بخواھند 
مسئوالن دولتی استانھای فـارس  
و خوزستان فـروش کـاال و مـواد  
غذایی و ارائه خدمات عمومی و  
ــاع خــارجــی   ــب ــه ات ــی ب ــت بــھــداش
غیـرمـجـاز را مـمـنـوع کـردنـد و  

اند که با افراد خـاطـی    ھشدار داده 
 .به شدت برخورد خواھد شد 

ممنوعیت رانندگی، مـمـنـوعـیـت  
فروش مواد غذایی، مـمـنـوعـیـت  
ورود به پارکھا، ممنوعـیـت ارائـه  
ـقـل افـغـانـھـا   خدمـات حـمـل و ن
ــوان بــخــشــی از فشــارھــای   ــن ــع ب
ــیــه   ــل ــی ع ــت ــافــتــه دول ســازمــان ی
مھاجـران افـغـان صـورت رسـمـی  

 .بخود گرفت 
ـرگـزاری رسـمـی دولـت   ایرنا، خـب

ــوشــت  ــران ن ــان و  : " ای ــرمــای کــارف
ھـا و مشـاغـل در    صاحبان حرفـه 

ـبـل از ارائـه   استان فارس بـایـد ق
خدمات به اتباع بیگانه، از ھویـت  
آنھا با مشاھـده کـارت ھـویـت و  
ـنـان   ـی مجوز اقامت قـانـونـی، اطـم

 . حاصل کنند 
ـراز  "  عصرمردم " روزنامه   چاپ شـی

نانوایی ھا، سوپرمـارکـت  : " نوشت 
ھا و مراکزی که مـواد غـذایـی  
مـی فـروشـنـد، در صـورت عـدم  
رعایت این طرح، پلمپ و جـریـمـه  

 ".خواھند شد 
ـیـل ایـن   مدیرکل استان فـارس دل

آغاز فصل تـابسـتـان و  " تصمیم را  
منطقی بودن نگرانی کارشنـاسـان  
بھداشت دانشگاه علوم پزشکی از  
ــه   ــھــای مســری ب ــمــاری ــوع بــی شـی
ـر مـجـاز   واسطه اتباع خارجی غـی

 "!ذکر کرد 
ــھــان در   ــف ــی اص ــت ــئــوالن دول مس

ــاه  ١٣  ــن م  ورود  ١٣٩١ فــروردی
 صـفـه    شھروندان افغان بـه پـارک 

 .این شھر را ممنوع اعالم کردند 
 

ـنـجـم    در شھر یزد  ـبـه پ  روز دوشـن
تیرماه حمـلـه سـازمـان یـافـتـه از  
سوی نیروی انتـظـامـی و وزرات  
اطالعات به خانواده ھای مـھـاجـر  

اوبـاشــان  .  افـغـان صـورت گـرفـت 
حکومت اسـالمـی خـانـوادھـھـای  
ـر   کارگر و مـھـاجـر افـغـان را زی
حمله چوب چماق خود گرفتند و  
آلونکھای آنھا را ھـمـراه بـا زن و  
. فرزندانشان را طعمه حریق کردنـد 

بسیاری از خانوادھھا از وحشت و  
ــود  ــان خ ــات ج ــج  آواره    بــرای ن

. بیابـانـھـای اطـراف شـھـر شـدنـد 
مجروحین در بیمارستانھـا بـعـنـوان  
ــد  ــه نشــدن ــذیــرفــت . غــیــرمــجــاز پ

مــامــوریــن انــتــظــامــی شــکــایــت  
قربانیان این حادثه را بدون بررسـی  
ـرای تـامـیـن   گذاشتند و از اقدام ب

 . امنیت آنان نیزخود داری کردند 
ــاه   ، در  ١٣٩١ در شــشــم تــیــرم

ــوابــع   ــون از ت ــای چــھــارســت روســت
ـرکـیـه  ـران و ت     سلماس در مـرز ای
شاھد جنایت رقت انگیز دیـگـری  

یـک گـروه از افـغـانـھـا از  .  شد 
سوی نیروھای نظامی به گـلـولـه  

ـرت  .  بسته شدند  ـف در این تھـاجـم ن
 نفـر  ٥  نفر جان باختند و  ١٨     انگیز 

 .نیز بشدت زخمی شدند 
این اقدامات ضد بشری از سـوی  
بسیاری از سازمانھا و نـھـادھـای  

ــیــن    مــدافــع حــقــوق انســان   فــعــال
اجتماعی و نیز شـخـصـیـت ھـا و  
ـرمـنـدان شـنـاخـتـه شـده مـورد   ھن

 .اعتراض قرار گرفت 
 

تھاجم سازمان یافته 
 ھمچنان ادامه دارد

ـم رمضـان آقـایـی   سرھنـگ رحـی
ــا اعــالم   ــس راھــور ب ــی مــعــاون پــل
ـنـدگـی افـغـانـھـا،   ممنوعـیـت ران

مـھـاجـران افـغـان  : " اعالم میکنـد 
ــامــت ھــم   ــا کــارت اق ــی ب حــت

ـنـدگـی    نمی  توانند گواھینـامـه ران
بگیرند و گواھینامه افغانسـتـانـی  

ـیـسـت  ـر ن ـب ـت ایـن  .  نیز در ایران مع
محرومیت تنھا شـامـل مـھـاجـران  
ـران مـی شـود و   ـم ای ـی افغان مـق

ـنـد بـا    دیگر اتباع خارجی می  تـوان
ـیـگـانـه   مراجعه به معاونت اتباع ب
ـنـامـه   ـتـظـامـی، گـواھـی نیروی ان

 ".رانندگی دریافت کنند 
ـیـز  ٢٢ در   ـرمـاه سـال جـاری ن ـی  ت

ـنـه افـغـان   ـیـشـی اشتغال اتباع بـا پ
بطور رسـمـی در دسـتـگـاھـھـای  

 . دولتی ایران ممنوع اعالم گردید 
اقدام بـعـدی از سـوی مسـئـوالن  
ـر   ـی استان مازندران اعالم شد که ت
ــرصــت   ــن ف ــری مــاه امســال را آخ
ـرای خـروج از مـازنـدران   افغانھا ب

این در حـالـی بـود  .  اعالم کردند 
ــان   ــی اســت ــوالن دولــت کــه مســئ
ـبـل حضـور   مازندران از پنج سال ق

 شـھـر  ١٠ اتباع افغانستـان را در  
ساحلی مـازنـدران مـمـنـوع کـرده  

 .بودند 
ـیـعـی یـکـی از   ـقـی شـف محـمـدت
مسئوالن این استان به خبرگـزاری  

اتباع خارجی کـه  :  تسنیم میگوید 
ــان   ــرمــجــاز در اســت ــی بصــورت غ

ــد   ــوســط نــیــروی  " حضــور دارن ت
ـر مـی  ." شـونـد   انتظامـی دسـتـگـی

اتباع افغان سـاکـن در مـازنـدران  
ــی  ٩٠  ــال ــت م ــعــی  درصــد وض
ــوب "  ــطــل ــد "  م ـــدارن ــمـــار  .  ن او ش

ــش  ـــت    دان ـــعــی ــاب آمـــوزان دارای ت
خارجی که ھم اکنون در مـدارس  
ـنـد   مازندران مشغول تحصیل ھسـت

 . نفر اعالم می کند ٨٨٩ را  
 

مدیرکل اتباع و مھاجران خـارجـی  
ـــدران از   ـــداری مـــازن ـــان ـت در اســ
ـبـاع   ممنوعیت اقامت و حضـور ات
ـیـمـه دوم   افغان در این استان در ن
ــد و   ــدھ ســال جــاری خــبــر مــی

ـبـاع  : " میگوید  تنھا آن دسته از ات
ـرانـی دارنـد      افغان کـه مـادران ای

ــدگــی    مــی  تــوانــنــد در کشــور زن
 ".کنند 

 
درشھـر یـزد از سـوی نـھـادھـای  

ـر    دولتی  ـنـی ب ـبـوردھـایـی مـب ـل  بی
ـبـاع   ـردد ات ممنوعیت حضـور و ت

ــغـــان   ـیــر مـــجـــاز " اف نصـــب  "  غــ
 .میگردد 

 

جمھوری اسالمی را  
باید به جرم جنایت علیه 

شھر وندان افغان به 
 محاکمه کشید

ــار   ــاال بصــورت بســی آنــچــه در ب
 تنـھـا بـخـشـی از    فشرده ذکر شد 

پرونده رسوای حکومـت اسـالمـی  
در اعمـال رفـتـار فـوق خشـن بـا  
شھـرونـدان افـغـان و خـانـواه آنـھـا  

در تمامی سـالـھـایـی کـه  .  است 
این حکومت با فریب سازمانھـای  
جھانی خود را میزبـان آوارگـان و  
جـنـگ زدگــان افـغـان مـعـرفــی  

 جز با اعمـال سـیـاسـت    کرده است 
ــا   ــه ب ــان ــژادپــرســت ھــا آشــکــارا ن
شـھــرونـدان افـغــان رفــتـار نـکــرده  

 . است 
از جمله محروم کردن نزدیـک بـه  
نیم میلیون کودک و بی ھـویـت  
ــھــا   ــامــه کــردن آن ــاســن ــی شــن و ب
ـر اسـاس   چیزی جـز جـداسـازی ب

 . ملیت گرایی نیست 
ماجرای دردناک شکنجه چـھـار  
ـتـدایـی   دانش آموز کالس سـوم اب
ــاکــدشــت   در مــدرســه ای در پ
ورامین مانند قله کوه یخی اسـت  
که بخـشـی از فـاجـعـه مـحـیـط  
ھای آموزشی و سوءرفتار خشـن  
ــوری   ــھ ــم ــوزش و پــرورش ج آم
ــدھـــد  ــان مــی ــی را نش ــالم . اس

ــی و   جــداســازی مــدارس و ایــران
ـبـعـیـض    افغـانـی کـردن   اعـمـال ت

ــیــه   ــل ــی ع ــت ــافــتــه دول ســازمــان ی
آموزش کودکان و طبقه کردن آن  

رفـعـت  . " تحت ملیـت آنـھـا اسـت 
این حکومت ھمه جا بـه  " اسالمی 

ھمین منوال شامل کودکان آنـھـا  
 . شده است 

صدھا ھزار شـھـرونـد افـغـان کـه  
توانسته اند با تحـمـل مصـایـب و  
مکـافـات بسـیـار و رشـوه ھـای  

ـرنـد در    سنگین   اقامت مجاز بـگـی
صف شاق ترین کارھا و مشـاغـل  

 !قرار خواھند گرفت 
نگاھی گذرا بـه فـھـرسـت اعـالم  
شده از سوی وزارت تعاون، کار و  
ــی نشــان   ــخـوب ــمـاعــی ب رفـاه اجــت
میدھد که چگونه برای استثـمـار  
ـقـشـه   ـران ن کارگران افـغـان در ای
مـیـکـشـنـد و قـانـون وضـع مـی  

ـــد  ــن ــاغـــل  .  کــن ــه مش از جـــمــل
ای که افغانھای مجـاز    چھارگانه 

توانند در آن اشـتـغـال داشـتـه    می 

 :باشند به قرار زیر است 
ـری و    -١  ــ ـب ـــگــ ـن مشـــاغـــل ســ

 .تراشی   سنگ 
کـارگـری در کـارگـاھـھــای    -٢ 

ــل  ــد بــی ــانــن ــاورزی م ــی،    کش زن
سمپاشی، علوفـه جـمـع کـنـی و  

 .امثال آن 
سازی و مـعـدن از    مشاغل راه   -٣ 

جمله تعمیر و نـگـھـداری تـونـل،  
 .استخراج و حفاری معدن 

ـنـد    -٤   مشاغل کشـتـارگـاه مـان
چوپانی، متصـدی مـرغـداری و  
ــی   ــور و بــرخ ســالخ دام و طــی
مشاغل پراکنده مانند سوزانـدن و  
امــحــاء زبــالــه، بــازیــافــت مــواد  
ــایـی، کـمــپـوســت ســازی،   ـی ــم شـی
ــازن،   ــافــت مــخ ــظ ــه و ن ــی ــخــل ت
استخرھای فاضـالب یـا کـارگـر  

 .کوره ھای ریخته گری 
 

چاره کار اتحاد جمعی 
 کارگران است

مردم شریفی که سالھا آوارگان و  
جنگ زدگان افغان را پذیرا شـده  
اند و رابطه ای انسـانـی بـا آنـھـا  

 ایـن بـار ھـم بـایـد در    داشته انـد 
ــم   ــس ــا فــاشــی ــارزه ب صــف اول مــب
ـیـه   سازمان یافته حـکـومـتـی عـل

 .شھروندان افغان باشند 
کارگران افغان وایرانی در کـنـار  
ھم تـحـت حـاکـمـیـت جـمـھـوری  
اسالمی استثمـار مـیـشـونـد و از  
ـریـن حـقـوق اجـتـمـاعـی   ابتدایی ت
ـنـد  . خود بی بھره و مـحـروم ھسـت

سرنوشت کارگران ایرانی و افـغـان  
ــده اســت  ــی ــم تــن جــمــھــوری  .  درھ

اسالمی دشـمـن مشـتـرک ھـمـه  
کـارگـران افـغـان  .  کارگران اسـت 

ــذیــر از صــف   بـخــش جـدایــی نـاپ
 . کارگران ایرانی ھستند 

ـراشـی بـخــشـی از تـوطـ ه   مـرز ت
سرمایه داران برای ارزان تر کـردن  
. نیروی کار کارگران افغان اسـت 

ـیـن کـارگـران   ملیت تراشـی در ب
چیزی جز ایجاد نفاق در جـامـعـه  

کارگران افـغـان  .  کارگری نیست 
ـراضـی   بایـد در تشـکـلـھـای اعـت
ـقـه   کارگری ھمدوش سایر ھم طـب
ای ھای خود متشـکـل شـونـد و  
در ھمه اعتراضات حضـور فـعـال  

 .داشته باشند 
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آن را ناقوس مرگ آزادیھـای  
ـتـل  .  مدنی در آمـریـکـا بـخـوان  ق

ـپـوسـت   ـر، سـیـاھ   ٤٣ اریک گارن
 ژوئیه کـه  ١٧ ساله آمریکائی در  

ـبـه   به خوبی ثبت شده است، از جن
ــفــی تــوســط دم و   ــل ــت ھــای مــخ
دستگـاه جـزائـی ایـاالت مـتـحـده  
مورد بررسی قرار گرفت و قـاتـل  
ـیـس،   ـل بار دیگر، از ھمان دسـتـه پ
از انـجـام ھـرگـونـه عـمـل خـالف  

ـتـه مـی  .  معاف اعالم گشت  گـف
شود اریک گارنر در روز مرگـش  
ـربسـتـه   به دلیل فروش سیگار غـی
بندی شده در خیابان، که گـرچـه  
یک قانون شکنی جـزئـی اسـت،  
ــا   ــابــل مــجــازات ب ــتــی ق امــا ح
دستگیری و زندان ھم نیـسـت، بـا  
پلیس مواجه شـده و مـورد اذیـت  

 . قرار می گیرد 
ھا سریعا بـه ایـن    تحلیلگران رسانه 

موضوع اشاره کردند کـه زمـانـی  
که دستگیری غیرقانـونـی اسـت،  
ــرابــر آن کــامــال   ــاومــت در ب ــق م

با این ھمـه اریـک  .  قانونی است 
گارنر مـوقـع مـواجـه بـا افسـران  
پلیس در خیابان حتی نه فـعـاالنـه  

او بـه  .  و نه فیزیکی مقابله کـرد 
سادگی به آنھا گفـت کـه لـطـفـا  
تنھایم بگذارید و تأکید کـرد کـه  
ــون کــه   ــچ عــمـل خــالف قـان ھـی
شایسته به زندان انداختن و اذیـت  
ــاشــد   ــه ب و آزار دادن او را داشــت

با این ھمـه و  . مرتکب نشده است 
ـرای   با وجود عدم شواھد کافی ب
ـرای   ـیـل ب ـری و بـدون دل دستگـی
ـر از   حمله فیزیکی، اریک گـارن

ـرار گـرفـت و   پشت مورد حمله ق
بطور وحشتناکی زمیـن زده و او  
را با تکنیک پلیسی خفه کردن،  

 . خفه کردند 
 دقیقه ویدیوی عینـی  ١٥ علیرغم  

ـر   که روبرو شدن اولیه اریک گارن
با پلیس را نشان می دھد و اذیت  

و آزار بیرحمانه ای کـه از دسـت  
پلیس مـی کشـد، و ھـر لـحـظـه  
جانسوزی که به مرگش منتـھـی  

از  "  ھیأت منصفه ای عالـی "شد،  
ـرای   نیویورک قادر شـد راھـی ب
ـیـسـی   ـل بیگناه نشان دادن افسران پ

که این حمـلـه را شـروع و در آن  
 . شرکت داشتند، پیدا کند 

درست مثل قتل مایکل براوون در  
ــس فــرگســن   ــی دســت افســر پــل
میسوری، وضع پرونده کیفری در  
مورد گارنر بطـور مـوثـری ثـابـت  
ـیـن آمـریـکـا   می کنـد کـه قـوان
توانائی پلیس و امثال آن در روبنـا  
ـتـل رسـانـدن دشـمـنـان   را در بـه ق
ــا   ـقـاتـی بـا خـیـال راحـت و ب طـب
مصونیت از مجازات تـدویـن مـی  

در عین حال مستندات قتـل  .  کند 
اریک گارنر و ناتوانی دولـت در  

ـم   راه انداختن مناسب یک سیـسـت
جزائی علیه کسانی که مسـئـول  
این قتلھا بودند، تماما غیرواقـعـی  
بـودن ادعـای پــر طــرفـدار وضــع  
ـیـس کـه   ـل قانون برای مـأمـوران پ
دوربینھایی را در حین مـأمـوریـت  
ـنـد کـه ھـم   بر بدن خود نصب کن

مسئولیت پذیر باشند و ھم بـاعـث  
کاھش خشونتھا احتـمـالـی بـاشـد  

 .را، جلو رو می گیرد 
ـر کـابـوس   تصور ھرگونه پایانی ب
اعـدام در مــالءعـام کـه افـکــار  
عمومـی تـوده ھـا را بـه مـیـدان  

ـرخـاسـتـن مـنـسـجـم و   بیاورد، با ب
ــریــن   ــحــدانــه تــوده ای بــا آخ ــت م
ـیـس   ـل ـر بـه پ کلمات اریک گـارن

خـواھـد  "  نمی توانم نفـس بـکـشـم " 
تقریبا ھـمـزمـان بـا نـاتـوانـی  .  بود 

ھیأت منصفـه عـالـی در مـتـھـم  
ـتـل   کردن افسران پلیسی که در ق
ــد   ــن اریــک گــارنــر دســت داشــت
ــھــای خــودجــوشــی در   ــظــاھــرات ت
ـیـویـورک شـروع   سرتاسـر شـھـر ن
شدند و به تمام شھرھای مھـم در  
. روزھای بعد از آن سرایت کـردنـد 

ـیـویـورک از زمـان   خیابانـھـای ن

تصمیم ھیأت منصفـه عـالـی، در  
ـریـن  ١٣ روز    دسامبر شاھد بـزرگـت

تظاھرات بود که خواھـان عـدالـت  
ــد  ــودن ــارنــر ب ــک گ . بــرای اری

تظاھرات کنندگان به مارش خـود  
ـر مــرکـزی اداره   ــابـل دفــت در مـق

در  .  پلیس نیویورک پـایـان دادنـد 

ـرات   ــاھــ ــظ ــاھــرات، ت ــظ ــن ت حــی
ـیـز پـل   ـرای مـدتـی ن کنندگان ب

 .بروکلین را بستند 
در دنیای عامه پرطـرفـدار سـتـاره  
ھای ورزش و سینما در آمـریـکـا،  
یادآوری این نکته نیز مـھـم اسـت  

کــه تــعــداد زیــادی از اعضــای  
ــی "  ــکــائ ــال آمــری " لــیــگ فــوتــب

(NFL)   لیگ ملی بسکتبال " و "
(NBA)   ـرای نیـز تـالـشـھـایـی ب

ـتـل   ـر ق ـراب مسئولیت پـذیـری در ب
 . اریک گارنر کرده اند 

برای حاصل اطمینان، آمریـکـائـی  
ـبـش   ھا تا دست زدن به یـک جـن
ـــه   ـی ــ ـل ـر عــ ــ ـر ب ــ ث ـری مـــ ســراســ
ـنـای   سرکوبگرتریـن مـأمـوران روب
سیستم سرمـایـه داری و عـرضـه  
یک آلترناتیو انقالبی به وضعیـت  
اجتماعی مـوجـود، راه درازی در  

ــد  ــش دارن ــی امــا تــالش ھــمــه  .  پ
کسانی که به خیابانھا ریخته تـا  
ــذھــای مــوجــود   ــف ــق مــن از طــری
ـر نـورافـکـن   پیامھای مھـم را زی
ـرای   بگیرند، نشان می دھد که ب
ـریـن مسـائـل، ھـم   جلو بردن مھمـت
امکان پذیر و ھـم الزم اسـت کـه  
حتی در مواجھه با شرایط چالـش  
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ـتـی   ـرن ـت ـن طوالنی مدت آرشـیـو ای

 www.marxists.orgمارکس  
 او انتشـارات  ٢٠٠٩ در سال  .  است 

ـروس "  ـث " مطبـوعـات و رسـانـه اری
www.erythrospress.com 

ـرد  ـــه گـــذاری کــ ـــای ایـــن  .  را پ
انتشارات کوششی برای انتشار و  
توزیع کتب و خاطرات مربوط بـه  
جنبـش ھـای سـیـاسـی چـپ و  

مـایـک از طـریـق  .  مترقی است 
ــال خـود را پســت   ـری ـر مــات ــت ـی تـوئ

مـایـک از دوسـتـان و  .  میکـنـد 
ـریـــه   ـر  " ھـــمـــکـــاران نشــ کـــارگــ

نـوشـتـه حـاضـر  .  است "  کمونیست 
در کل سومین مطلبی اسـت کـه  
مایک برای این نشـریـه نـوشـتـه  
ــیــن   ــیــن حــال دوم اســت و در ع
ــاره   ــی اســت کــه او درب ــب مــطــل
ـرای   ـر در آمـریـکـا ب اتفاقات اخـی

 .می نویسد " کارگر کمونیست "

 قتل اریک گارنر: نفس نفس زدن برای عدالت
 مایک بسلر 

 ناصر اصغری : ترجمه 

 

 

 

 



 16  ١٣٩٣ دی ٢ کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ھـای مـجـلـس    مرکز پـژوھـش 
اسالمی در گـزارشـی در مـورد  
بودجه پیشنھادی دولـت روحـانـی  

: تـاکـیـد مـیـکـنـد ٩٤ برای سـال  
ـتـصـادی،  "  ـم ھـای اق تداوم تـحـری

ـبـودن وضـعـیـت آن در   مشخص ن
سال آینده، کاھش منابع دولت در  
سال ھای اخیر، افـزایـش مـخـارج  
ــه دنــبــال   ــت در یــک دھــه ب دول
افزایش درآمدھای نفتی، کسـری  
منابع و مصارف ھدفـمـنـد کـردن  
یارانه ھا و انحـراف آن از اھـداف  
اصلی، وجود حـجـم عـظـیـمـی از  
ـیـمـه تـمـام   طرح ھای عـمـرانـی ن
ملی و اسـتـانـی کـه بـا سـاز و  
کارھـای فـعـلـی خـارج از تـوان  
ـم   مالی دولت اسـت، حـجـم عـظـی
بدھی ھای دولت و شرکت ھـای  
ــخــش   ــانــکــھــا و ب ــی بــه ب ــت دول
خصوصـی و مشـکـالت تـامـیـن  
مالی بنگاھھای اقتصادی نمونـه  
ھــایــی از مشــکــالت و چــالــش  
ـران   ـتـصـاد ای ـیـش روی اق ھای پ

و این مرکز تـاکـیـد کـرده  ."  است 
حل آنھا به یک بسته سیـاسـتـی  " 

این مـرکـز بـه  ."  منسجم نیاز دارد 
کـه  " ...نمایندگان ھشدار میدھد  

ــه دلــیــل   ــی ب طــرح ھــای عــمــران
ـنـدی شـود   کمبود منابع اولویت ب
و نمایندگان نیز متوجه باشند کـه  
ھر پیشنھادی که باعث افـزایـش  

از میزان اعتبارات  " ھزینه ھا شود  
این بـه  ." کم خواھد کرد " عمرانی 

زبان خود آقـایـان یـعـنـی کسـری  
ــوری   ــھ ــم ــت ج ــا دول ــه ام ــودج ب
اسالمی چـنـد سـالـی اسـت کـه  
مدعی است که کسـری بـودجـه  

 !ندارد 
محمد کردبچه به عـنـوان مـرد   " 

" ریـزی کشـور   شماره یک بـودجـه 
ــری بــودجــه  " مــدعــی اســت   کس

ـم  "  معنی است   بی  آنـچـه کـه داری
ـیـشـنـھـاد  !  اسـت "  عدم تـعـادل "  و پ

ایشان نیز مانند مرکز پژوھشھای  
مجلس اولویت بندی منابـع اسـت  

ـم  "... تا   ـری ـب عدم تعادل را از بین ب
ــیــم   ــل کــن ــعــدی ــارات را ت ــب و اعــت

ـر مـی   تخصیص  ـم   ھا را کـمـت . دھـی
منتھا باز نکته خیلـی مـھـم ایـن  

ـنـه  ای یـا    است که اعتبارات ھـزی
ـنـدی    ای را بـایـد اولـویـت   سرمایه  ب
ـرد  ـــارات آن  .... کــ ـب ــ ـت ـــس اعــ پ
ـم کـه    ھایی را کم مـی   طرح  ـی کـن

ـیـسـت   امسال امکان اتمام  ... شان ن
ــویــت   ــن آنــھــایــی کــه اول ــرای ــاب بــن

ـبـارات  شـان    کمتری دارند، از اعـت
ــه مــی  ــن عــدم    کـاســت ــا ای شــود ت

ـیـن   تعادلی که به وجود آمده از ب
البته این نکـتـه را در نـظـر  .  برود 

ــارات   ــب ــد در اعــت ــاشــی ــه ب داشــت
ای، حـقـوق و دسـتـمـزد را    ھزینـه 

اگـر  .  توان تعـدیـل کـرد   اصال  نمی 
ـرد   قرار است تعدیلـی صـورت گـی
ـبـاراتـی اسـت کــه   ـر اعـت در سـای
ــانــا  اولــویــت   ــی مــمــکــن اســت اح
ـر   ـرایـن، ب کمتری داشته باشد، بناب
اساس اولویت خـاصـی ایـن کـار  

ای بـه    شود کـه لـطـمـه   انجام می 
 ."کارھای دولت نزند 

ـفـاق   اما آنچه در دنیای واقعی ات
ــوق و   ــل حــق ــدی ــع ــد ت مــی افــت

ـلـی  .  دستمزدھا اسـت  ـتـھـا خـی مـن
دولت روحـانـی  .  پوشیده و زیرکانه 

 تـومـان  ٢٠٠ ارز دولتی را خـود  
ـرای سـال   بیشتر در نظر گرفتـه، ب
آینده در نظر دارد که بنا به طـرح  
ـرژی   حذف یارانه ھا حاملـھـای ان

 درصد گران کنـد  ٣٠ را حداقل تا  

و سال به پایان نرسیده نان را گـران  
کرده در بودجه پیشنھادی ظـاھـرا  
طرح ھدفمندی یارانه ھا بـه روال  
گذشته خود ادامه میدھد امـا بـا  
گران کردن نـان عـمـال فـاز سـوم  
این طرح را به اجـرا گـذاشـتـه، و  
مھمتر اینکه ایـن طـور کـه بـاد  
می آید و شاخه می جنبد حقـوق  

ـر از    درصـد  ١٧ و دستمزدھا کمت
افزایش خواھد یافت و اگـر ھـمـه  
اینھا تعدیـل حـقـوق ودسـتـمـزدھـا  
معنی نـمـی دھـد، چـه مـعـنـی  

 دیگری دارد؟  
مرد شمـاره یـک بـودجـه ریـزی  " 

در مصاحبه ای با مـجـلـه  " کشور 
تجارت فردا با بـازی بـا واژگـان  
غریب اقتصادی سعی دارد نشـان  
دھد جمھوری اسالمـی بـه یـک  
تعادل از نظر تدوین بودجه  رسـیـده  

البته ایشـان کـتـمـان نـمـی  .  است 
کند این شـیـوه جـدیـد حـرفـھـای  
غامض زدن در مـورد پـولـی کـه  
از کـیـسـه مــردم خـرج مـیـشــود،  
ـلـی پـول   پیشنھاد صندوق بین المل

ـتـھـای ایشـان را  .  است  اگر صحب
خراش دھید متوجه میشود آنـچـه  

ـیـاتـی " مثال در پوشش   ـل " تراز عـم
ـیـف   عنوان میشود، نقشه ای کـث
برای یورش بـه سـطـح مـعـیـشـت  

ـردم اســـت  ـراز  : "...  تـــوده مــ ــ ت
عملیاتی، تفاوت میان درآمدھـای  

ـنـه  ھـای    حاصل از مالیـات و ھـزی
جاری که عمدتـا  شـامـل حـقـوق  
ــخـــص   ــمـــزد اســـت را مش دســت

ـفـی  .  کند   می  این تراز معموال  مـن
رویـد بـودجـه    ، پـس مـی .... است 

ـم مـی  ـیـد تـا    عمرانی را تنظـی کـن
ــدی کســب کــرده   ــدی دارایــی ج

ــد  درسـت اسـت کــه تــراز  ... بـاشـی
عملیاتی منفی است اما با توجـه  
ـراز   ــ ـــه در ت ـــازادی ک ـــه م ب

ای و مـالـی    ھای سرمـایـه   دارایی 
داریم تراز کامل خواھیم داشـت و  
ـر   ـراز خـالـص بـودجـه صـف نھایتا  ت

ـرایـن عـدم تـعـادلـی .  شود   می  بناب
ــق (   ــاب ــه س ــودج ــود  !)  کســرب وج

بر اسـاس قـانـون دولـت  ....  ندارد، 
تواند اعتبارات را تعدیل کـنـد    می 

ـرایـن  .... و کمتر تخصیص دھد  بناب
آنھایی که اولویت کمتری دارنـد،  

شـود    شان کاستـه مـی   از اعتبارات 
تا این عدم تعادلی کـه بـه وجـود  

 ...."آمده از بین برود 
به تـجـربـه صـد سـال حـاکـمـیـت  
ـران، کـاسـتـه   سرمایه داری در ای
شدن اعتبارات، اول و آخـرش زدن  

بـطــور  .  از رفـاه مــردم بـوده اسـت 
 بـدون  ٩٤ نمونه در  بـودجـه سـال  

ـرازھـای   ھیچ دغدغـه ای کـه ت
سه گانه صندوق بین المللـی پـول  

ــھــم بــریــزد،   ــودجــه  ٣٢ ب  درصــد ب
بودجه وزارت  .  نظامی رشد داشته 

اطــالعــات جــمــھــوری اســالمــی  
 ھزار میلیارد تومان افزایش  ٢.٢٨ 
ـیـارد تـومـان  ١٠ .  داشته  ـل  ھزار می
در  )"  ؟ (! کشورھـای ھـدف " برای  

نظر گرفته شده، این ارقام را جمـع  
ـرار   کنید به ھزینـه ھـایـی کـه ق
است برای موسسات مـذھـبـی و  
ــان و   ــگــھــب مســاجــد و شــورای ن
مجمع تشخیص مصلحت نـظـام و  
ـرای سـپـاه و   ھزینه ھای مخفی ب

... پروژه ھسته ای حکومت و و  

نگاه کنید؛ تا مشاھده کنید کـه  
چه رقم بزرگی خرج میشـود کـه  
ــد  ـن .  تـوده مــردم را سـرکــوب کــن

اینھا اقالمی است که ھـیـچـگـاه  
از اعتباراتشان کـاسـتـه نـخـواھـد  

اما اگر قرار باشد جـاده ای  .  شد 
ــده شــود، یــا مــدرســه ای   ــی کش
ــه شــود، یــا کــوچــه ای   ــت ســاخ
ـیـمـارسـتـانـی   اسفالت گـردد، یـا ب

سـاخـت آن کـه  (  تکمیل گـردد  
و یا دسـتـمـزدھـا افـزایـش  !) ھیچ 

ـیـش مـی   یابد، ھزار اما و اگـر پ
ـردیـدی    آید و فورا و بدون ھـیـچ ت

ـبـارات " از اعتبارات این قبیل   " اعت
برای ھمین شاھـد  . کاسته میشود 

ـروژه ھـای   ھستیم آنـچـه کـه  پ
ـیـان   عمرانی خوانده مـیـشـود، سـال

یـک  .  دراز به طول می انـجـامـد 
نمونـه دم دسـت آن اصـالح جـاده  
ـیـمـه اول   قدیم کرج است که از ن
ـروع شـــده و   ـــاد شــ ـت ــ ـف دھـــه ھــ
رفسنجـانـی، آنـزمـان کـه سـردار  
ـرا بـه   سازندگی بود، چنـد بـار آن

ـتـاح کـرد  ـت ولـی  !  اتمام نرسیده، اف
ـروژه بـه   ھنوز که ھنوز است این پ

آن قسـمـت ھـای  (  اتمام نرسیـده  
که از جاده قدیم اصـالح شـده در  
طی این سالھا فرسوده شـده و یـا  
ـیـل بـی   پلی در این محـور بـه دل
مباالتی مسئـوالن آن چـنـد سـال  

چـرا کـه  ایـن  )  پیش فرو ریخت 
ــالعــمــرانــی   ــه پــروژه ھــا مــث گــون
ـرای بـخـشـی از   منبعی مھمی ب
پادوھای حکومت اسـت کـه بـه  

 . این بھانه ثروتی به چنگ آورند 
مجید مـحـمـدی کـه زمـانـی از  
پادوھـای ایـن حـکـومـت بـوده و  
اکنون نظراتش را در رادیـو فـردا  
ـتـشـر مـیـکـنـد، در یـکـی از   من
آخرین نوشته ھایش مدعـی اسـت  

ھرچه سھم بـودجـه جـاری یـک  " 
ـر   ـیـشـت ـیـعـی ب کشور از منابع طب
ـری بـه   ـیـاز کـمـت باشد آن دولت ن
تعامل با مـردم خـواھـد داشـت و  
ـیـدا   میزان رانت دھی آن افزایش پ

در مقابـل حـکـومـتـی  .  می کند 
که بودجه اش از مالیات تـامـیـن  
می شود ھـم تـالش مـی کـنـد  
ـم تـری بـا مـردم   ـی ـق رابطه  مسـت

 بودجه ای برای سرکوب و چپاول
 یاشار سھندی 

. نفسھای اقتصاد بحران زاده حکومت بـه شـمـارش افـتـاده 
تـوصـیـه  .  این ان اتفاقی اسـت کـه در حـال جـریـان اسـت 

کارشناسان مرکز پژوھشھای مجلس اسالمی ھم ناظر بـه  
در مـورد  "  بسته سیاستی منـسـجـم " رسیدن به  . ھمین است 

اقتصاد، خوابی است که ھیچگاه برای جمھوری اسالمی  
بودجه نویسی در جـمـھـوری اسـالمـی بـه  .  تعبیر نمیشود 

. معنی واقعی کلمه، دعوا بر سر لحاف مالنصرالدین است 
را  "  درآمـدھـا " ھر باندی از حکـومـت سـھـم بـیـشـتـری از  

میخواھد حاال چه این را به زبانی بنویسیـد کـه صـنـدوق  
اقـتـصـاد  " بین المللی پول توصیه مـیـکـنـد چـه بـه زبـان  

 "!توحیدی 
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بـا پـاسـخـگـویـی و  ( داشته باشد  
ــذیــری  ــظــارت پ و ھــم امــکــان  )  ن

ـیـدا مـی   توزیع رانت آن کاھـش پ
به عنوان مثال در جمھـوری  .  کند 

ــش  ...  اســالمــی   ــات نــق ــالــی م
چندانی در بودجه ندارد حکـومـت  
در برابر مردم پاسخگـو و نـظـارت  

مشکل جمھوری  ".  پذیر ھم نیست 
اسالمی این نیست که به مـنـابـع  
ــرای   ــرســی دارد ب ــت ــعــی دس ــی طــب

ــسـت  ـی ــن پـاســخـگــو ن . "... ھـمـی
سرمایه داری در ایران یك سرمایه  

ـنـای    -داری دولتی  نظامی با روب
. سیاسی فاشیستی مذھبی اسـت 

ـتـوان نـام   ـی به ایـن مـجـمـوعـه نـم
ــر از مــافــیــا داد  ــی .  دیــگــری غ

در جمھوری اسـالمـی روابـط  .... 
اقتصادی تـابـعـی از بـانـد بـازی  
ـتـاب   سیاسی است و حسـاب و ك
ــات ایـن ســیـسـتــم   ــثـانـائ جـزء اسـت

اگـر صـرفــا از فــروش  ....  اسـت 
ـم  ـری  ایـن    نفت خام یك عكس بـگـی

جمھوری اسـالمـی اسـت كـه در  
    مبادله نفت با كشورھـای خـریـدار 
عالوه بر استثمار شدید كـار ارزان  

ـر شـده بـه    در ایران   پول نفت سـرازی
ــداران   ــاد ســردم ــای گش ــھ ــب جــی
ــاصــل   ــی، ح ــوری اســالم ــھ ــم ج
استثمار كارگران كشورھای دیگـر  

جـمـھـوری اسـالمـی  .  نیـز ھسـت 
ـرای   حتی آنجا كه نفت و گاز را ب
ـروشـد، سـود   ـف مصرف داخلـی مـی

ـرژی . " كالنی میبرد  " سـوبسـیـد ان
در ایران اسم دیگری برای فـروش  
ـری   نفت تصفیه شده با سـود كـمـت

یعنی فـروش  "  سوبسید . "بوده است 
  ٧٥ نفت به بازار داخلی به قیمـت  

ــازار   ــمــت آن در ب درصــد از قــی
ـیـز  .  جھانی  در ھـمـیـن مـبـادلـه ن

جمھوری اسالمی صـدھـا درصـد  
از یـک  ."*  سود بجیبش میریـزد 

حکومـت فـاشـیـسـتـی مـذھـبـی  
بیشتر از این ھم انتظار نـمـی رود  
کما اینکه کشورھـایـی ھـم کـه  
در آن مالیات نقش مـھـمـی تـری  
در اقتصاد دارنـد، الـزامـا بـه ایـن  
معنی نیست که دولتھا پاسخگـو  

ـبـاشـنـد  تـازه اگـر پـاسـخـگـو  .  می
بـاشــنـد آنـجــا کــه ســوال مــطــرح  
میشود چرا یک درصد جـامـعـه،  

ـروت جـامـعـه را در  ٩٩   درصـد ث
تصاحب خود دارند، پلیس و ارتـش  
ـیـات دھـنـده   را به سراغ مردم مـال

ــنـد  ـفــرسـت ـم از ایــنـکــه  . مـی بـگــذری
ـیـمـت   پاسخگویی این دولتھا به ق
خونین مبارزات مردم ممکن شـده  

 . است 
ــحــران زاده   ــصــاد ب ــت ــســھــای اق نــف

ـتـاده  ایـن  .  حکومت به شمارش اف
ان اتفاقی است که در حال جریـان  

توصیه کارشنـاسـان مـرکـز  .  است 
پژوھشھای مجلس اسـالمـی ھـم  

رسـیـدن بـه  .  ناظر به ھمـیـن اسـت 
در مـورد  " بسته سیاستی منسجم " 

اقتصاد، خوابی است که ھیچگاه  
ـر   ـی ـب برای جمھـوری اسـالمـی تـع

ــشــود  ــمــی ــویســی در  .  ن ــه ن ــودج ب
ــی   ــه مـعـن جـمـھـوری اسـالمـی ب
واقعی کلمه، دعوا بر سـر لـحـاف  

ھر بـانـدی از  .  مالنصرالدین است 
ــشــتــری از   حــکــومــت ســھــم بــی

را میخواھـد حـاال چـه  "  درآمدھا " 
ـنـویسـیـد کـه   این را بـه زبـانـی ب
صندوق بین المللـی پـول تـوصـیـه  

ـتـصـاد  " میکـنـد چـه بـه زبـان   اق
 "!توحیدی 

 * 
ـفـت و افـزایـش  "  ـیـمـت ن كاھش ق

خـوانـدن  "  ضریب نوشیدن جـام زھـر 
ایـن نـوشـتـه کـوتـاه امـا بـاارزش  
ــده   ــه خــوانــن ــا  را ب ــاس گــوی عـب

 .توصیه میکنم 
 

كاھش قیمت نفت و 
افزایش ضریب نوشیدن 

 جام زھر
 عباس گویا

ــائــی جــمــھــوری   ــی اقــتــصــاد مــاف
ــی  ــالم ــه    اس ــه ب ــا ك ــج ــه آن  چ

 و نیم  و  ٢      و نیم ٤ مالخوریھای  
پیش از آن  نھصد میلیـون دالری  

   ھای اخیر برمیگردد 
 میلیـارد دالر  ٢٢ چه به گم شدن  

 چه در ثروت افسانـه ای    در دبی 
سـتـاد  " خامنه ای كـه از طـریـق  

جـمـع آوری  "  اجرائی فرمـان امـام 
میشـود  و چـه فـروش قـاچـاق  
روزانه نفت و طال و مواد مخدر و  
ھر چـه كـه قـابـل قـاچـاق كـردن  

 یا باج گیری میلیون دالری    باشد 
    از قاچاق نفت عراق توسط سپـاه  
ـیـونـی و   ـل یا ریخت و پاشھای می
میلیارد دالری ائـمـه و اصـحـاب  

بـخـشـا بـا  ...  جمھوری اسالمی  
ـفـت گـره خـورده   سود حاصل از ن

جمھوری اسالمی جـامـعـه  .  است 

ـرده اســـت كـــه   ای درســـت كــ
" خصـوصـی " بزرگترین سرمایـه دار 

اش سپاه پاسداران است كه تخمیـن  
ـیـن یـك سـوم تـا دو   زده میشود ب
سوم كل تولیدات ناخالص ملی را  
ـتـابـی در   بدون ھیچ حسـاب و ك

این موناپوالسیون  .  دست خود دارد 
ـیـسـت و مـیـشـود   البته اتفـاقـی ن
ـر   بطور قطع گفت كه اجتناب ناپذی

ـیـائـی را  .  بوده است  حكومت ماف
ـتـوانـد   نھایتا یك نھاد مافیائی مـی

 ایـن نـھـاد    سپاه پاسداران .  بچرخاند 
ـیـكـر نـظـامـی   -اقتصادی غـول پ

اقتصادی در كنـار شـركـت مـلـی  
 درصـد  ٢٠  كه نزدیك به    نفت ایران 

از تولید ناخالص ملی ایران را در  
ــركــت   ــیــن ش دســت دارد و ســوم
ــت در جــھــان   ــف ــد ن ــی ــول ــزرگ ت ب

ـیـن    محسوب میشود   مـجـمـوعـا ب
ــا  ٥٥  ــدات  ٨٠  ت ـی ــول  درصـد از ت

ــی آن كشـور را در   نـاخـالـص مـل
 بعبارت دیگر سـرمـایـه    دست دارند 

داری در ایران یك سـرمـایـه داری  
ــی  ــای    -دولــت ــا روبــن ــظــامــی ب ن

. سیاسی فاشیستی مذھبی اسـت 
ـتـوان نـام   ـی به ایـن مـجـمـوعـه نـم
ــر از مــافــیــا داد  ــی . دیــگــری غ

سوالی كه قطعا اذھان بسیاری را  
ـنـسـت   بخود مشغول كرده اسـت ای
كه چگونه میتوان مـمـلـكـتـی بـا  

ـر  ٨٠ جمعیت نزدیك به   ـف  میلیـون ن
را با چنین سـاخـتـار سـیـاسـی و  
اقتصادی در دراز مدت چرخانـد؟  
انتظار اینكه یك بحران ھمه جانبـه  

 بـمـعـنـای كـالـسـیـك و    اقتصادی 
 كل این سیستم را بـه    ماركسی آن 

ـرد دور از   ـب ـیـسـتـی فـرو ب قـعـر ن
ــر  .  انــتــظــار نــبــوده اســت  عــالوه ب

مشكل ساختار سیاسی جمـھـوری  
 مشـكـل صـرفـا آمـاری    اسالمی 

اقتصاد جمھوری اسالمی ھـمـیـن  
واقعیت سرسخت اسـت كـه ھـیـچ  
ــه دو ســوم   ــك ب ــزدی آمــاری از ن
ــصـاد آن كشــور را كسـی در   ـت اق

ـــدارد  اســـاس امـــكـــان  !  دســـت ن
ـقـا   اختالسھای میلیارد دالری دقی

در جمـھـوری  :  ھمین واقعیت است 
اسالمی روابط اقتصادی تـابـعـی  
از بـانـد بـازی سـیـاسـی اسـت و  
حساب و كتاب جز استثانائات این  

در ھر صورت بحران  .  سیستم است 
ـنـھـان كـرد  . اقتصادی را نمیتوان پ

ـتـوان   آثار آن قویتر از آن است كه ب

قـطـعـا یـكـی از  .  مخفـی بـمـانـد 
معیارھای بحـران سـرمـایـه داری  

عـدم امـكـان  .  آمار بیكاری اسـت 
ـروی كـار  ـی  كـه بـعـنـوان    اشتغال ن

سرمایه متغیر در كتب حسابـداری  
ـرسـد  ـبـت مـی ـث  یـعـنـی نـاتـوانـی    ب

سرمایه در سـرمـایـه گـذاری كـه  
بنوبـه خـود شـاخـص مـھـمـی در  
ــصــادی   ـت ــات وجــود بـحــران اق ـب اث

ـیـل  .  است  این نوشته نـه یـك تـحـل
ـیـائـی   ھمه جانبه از اقتـصـاد مـاف
ــه   جـمـھـوری اسـالمـی اســت و ن

ـرعـكـس .  اثبات بحرانی بـودن آن      ب
این یادداشـت بـا شـك بـه بـحـران  
ــصــادی جــمــھــوری اســالمــی   اقــت
برخورد كرده تالش میكند جایـگـاه  
ــن   ــت را در ای فـروش و سـود نــف

 .اقتصاد مافیائی نشان دھد 
 آیا جمھوری اسالمی دچـار یـك  
 بحران ھمه جانبه اقتصادی است؟ 

بحران اقتصادی را اگـر از زاویـه  
ـرار   ـقـد ق ماركسیستی آن مـورد ن

 اوال با یـك بـحـرانـی درونـی    دھیم 
ـم  بـحـران  .  سرمایه مواجـه مـیـشـوی

سرمایه داری ناشـی از تـحـمـیـل  
 مـثـل جـنـگ یـا    عوامل خارجی 

جنگ و  ( تحریم اقتصادی نیست  
تحریم راھھای برون رفت از بحـران  

ــون  )  اســت  بــلــكــه نــاشــی از قــان
گرایش نزولی نرخ سـود سـرمـایـه  
ـرخ سـود و   است كه در مقطعی ن

ـتـصـادی "  رشد " یا  ( انباشت   را  )  اق
ـرغـم تـمـام  .  منفـی مـیـكـنـد  ـی عـل

ــولــه  ــق  اجــزا    پــیــچــیــدگــی ایــن م
ـتـصـادی   متشكلـه یـك بـحـران اق
ـرا   ـتـوان آن مشخص ھستند و باید ب

ـران  .  نشـــان داد  ـــحــ ـــی ب در ثـــان
اقتصادی سرمایه بنا بـه تـعـریـف  
ـنـد  ـیـدا ك . نمیتواند تا ابد ادامـه پ

ـبـی كـه وجـود   این بحران ماننـد ت
سیستم سرمایه داری را در خـود  

 در یـك مـقـطـعـی بـایـد    میسوزاند 
ـر آنصـورت آن    خاتمه یابد   در غـی

. سیستم را به نابودی مـیـكـشـانـد 
سرمایه با رشد منفی بواقع شـكـم  
ھا را بوسعت كل جامعه گـرسـنـه  

ـراه    نگاه خواھد داشـت   قـحـطـی ب
سرمایه یا باید بسـرعـت  .  میاندازد 

خود را جمع و جور كند یا بعـنـوان  
 خود را    یك سیستم ورشكسته شده 

نابود و سـپـس بـازسـازی خـواھـد  
 حال تیتـر    این را داشته باشید . كرد 

ــصـادی جـمـھــوری   ـت ـرھـای اق خـب

ـم  ٤ :  اسالمی را نگاه كنیـد  ـی  و ن
میلیارد دالر اختالس و موردھـای  

ـر اشـاره كـردم  در  .  قبلی كـه بـاالت
جریان پولشوئی سپاه در تركیه مـا  

 میلیـارد دالری  ١٥  و  ١٨ با ارقآم  
 یكـی  ٢٠٠٩ در سال  .  آشنا شدیم 

از حسابھای مجتبی خامـنـه ای  
ــس بـا مــوجــودی    ــی ــگــل   ١ در ان

ــارد و   ـی ـل ـیـون دالر  ٦٠٠ مـی ــل  مـی
ـتـصـاد دولـت  .  منجمد شد  وزیر اق

اسد اعالم كرد جمھوری اسـالمـی  
ـرای  ١٥   میلیارد دالر در سـوریـه ب

ـنـھـا  .  حفظ اسد خرج كرده اسـت  ای
ارقام درشتی ھستند كه به گـوش  

اولین سوال این است كـه  .  میرسند 
این پولـھـا از كـجـا بـدسـت آمـده  
ـفـظ   است؟ برای لـحـظـه ای از ل

 اصـال    اختالس ھم صرف نظر كنیم 
تصور كنیم تمام موردھای بـاال از  
. طرق قانونی بـدسـت آمـده اسـت 

اما از كجای یك اقتصاد بحـرانـی  
مبالغ میلیارد دالری به جیب ایـن  
ـبـع ایـن   و آن ریخته میـشـود؟ مـن
گنج قارون چیست؟ دومین سـوال  

ــریــم  :  ایـن اسـت  ــگـی اگـر فـرض ب
جــمــھــوری اســالمــی دچــار یــك  

 ایـن    بحران اقتصادی مزمن اسـت 
اقتصاد بحران زده تـا چـنـد سـال  
میتواند بـحـرانـی بـاقـی بـمـانـد؟  
ـران   ـــحــ ادعـــای چـــھـــار دھـــه ب
اقــتــصــادی و ھــمــزمــان امــكــان  
ـیـارد دالری و   ـل اختالـسـھـای مـی
ـیـاردھـا دالر دیـگـر   ـل ھمزمان مـی
ـروریسـتـی در   صرف ھزینه ھای ت
ـرداخـت بـاجـھـای   دنیا و ھمزمان پ
میلیارد دالری به خـامـنـه ای و  
ـیـاردھـا دالر   ـل ھمزمان پرداخت مـی
برای پرو ژه اتمی كردن جـمـھـوری  

فـقـط  .  اسالمی خوانـائـی نـدارنـد 
برای مقایسه باید یادآور شـد كـه  
ـر   بحرانھای بمراتب كوتـاه مـدت ت

 ماننـد بـحـران اوایـل    از چھار دھه 
ـتـصـادی   قرن بیستم یـا بـحـران اق

ـتـصـادی در  ٣٠ دھه    یا بـحـران اق
ابعاد كوچكتری مانند مـوردھـای  

 و  ٢٠٠١ سـال  ( اخیر در آرژانتین  
بفاصله كمتر از پنـج سـال  )  امسال 

كل جامعه را بـه خـاك و خـون و  
 .  كثافت و فالكت میكشاند 

 نقش نفت 
ــون   ــت ــوار شــدن س ــت عــالوه بــر اس
ــائــی جــمــھــوری   ــی اقــتــصــاد مــاف
اسـالمــی بــر گــرد  كــار ارزان در  
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 در تحلیـل مشـخـص اوضـاع    ایران 
اقتصادی جمھـوری اسـالمـی در  

 سال گذشته توجه به افـزایـش  ١٠ 
.  سرسام آور قیمت نفت مھـم اسـت 

ـلـه در   برای درك اھمیت این مسـئ
جمھوری اسالمی بـه ایـن نـكـتـه  
ـفـت   ـیـد ن دقت كنید كه ھزینه تـول

  ١٥٩ خام در ایران برای ھر بشكه  
 دالر استاین ھزینه پاییـن  ٥ لیتری  

ـفـت خـام در   ـیـد ن ترین ھزینه تـول
ـیـن بـودن  .  دنیاسـت  دو عـلـت پـائ

ـنـد   ھزینه تولید نفت در ایران عبارت
ــارآوری  )  ٢ كــار ارزان و  )  ١ از   ب

باالی نیروی كار بخاطر مـرغـوب  
ـریـن  .  بودن زمینھای نفت خیز  باالت

ـیـا     ٥١ ھزینه تولید نفت خام در دن
ــت بــرای ھــر   دالر و شــصـت سـن
بشكه نفت در مناطق غیرساحـلـی  

 . آمریكا  است 
 

نگاھی اجمالی به قیمت 
نفت در چھار دھه 

 گذشته
تمام قیمتھای فروش نفت در ایـن  
یادداشت بروز شده است یعـنـی بـا  

پس  .  نرخ امروز و با محاسبه تورم 
ـتـی سـال   ـف   ٧٣ از آنچه به شوك ن

ـفـت    معروف شد   قیمت ھر بشكه ن
ـتـاد بـه   ـقـی دھـه ھـف خام در مـاب

ـروز  ١٢   -- دالر ٥٠ باالی    دالر آن
 -- دالر امـروز اسـت ٥٣ مطابق با  

ــد  ــالب  .  رســی  در ایــران   ٥٧ انــق
ـران بـا   وبدنبال آن شروع جـنـگ ای

 قیمت ھر بشكه نفت خام را    عراق 
ــه     ١٩٨٠  دالر در ســال  ١٠٦ ب

 از سـال    افزایش داد اما ایـن رقـم 
 سیر نزولی پیدا كرد و بتـدریـج  ٨١ 

 دالر در مابقـی  ٣٠ حول  و حوش  
ــت شــد ٨٠ دھــه   ــی ــب ــمــت  .   تــث قــی

متوسط ھر بشكه نفت خـام دركـل  
ـیـدا  ٢٨ دھه نود به    دالر كـاھـش پ

ــرد  ــرن حــاضــر  .  ك در دھــه اول ق
ـتـی   قیمت نفت با ضریب نسبتا ثاب

 باال رفـت و  ٢٠٠٤ تا اواسط سال  
 دالر در  ٤٧ آنرا به متوسط فروش  

اما متوسط قیمـت  .  آن سال رساند 
ــت در ســال    دالر  ٦٠       ٢٠٠٥ نــف

 -- تـا امـروز ٢٠٠٨ و از سال  . شد 
 تـا  ١٠٠ بین    --  ٢٠٠٩ باستثنای  

 . دالر در نوسان بوده است ٧٠ 
جمعنبدی كنم قیمت میانگین ھـر  

 سـال گـذشـتـه  ١٠ بشكه نفت در  
 دالر بـوده اسـت و  ٧٩ قریب بـه  

امروز كه اخبار كاھش قیمت نفـت  
گوش فلك را كـر كـرده اسـت بـه  

ـرز   ـــده اســـت   ٦٠ مــ ـی  دالر رســ
ـتـصـاد   ـرای اق معنای این ارقـام ب

 جمھوری اسالمی چیست؟ 
 نفت و بودجه جمھوری اسالمی 

 جمھوری اسالمـی  ٩٤ بودجه سال  
ـنـی  ٣١١  ـی ـیـش ب  میلیـارد دالر پ

یـعـنـی  (  درصـد آن  ٣٣ شده كـه  
ـیـارد دالر آن ١٠٢ بیش از   ـل )   مـی

از محل درآمد نفت و با احتـسـاب  
 دالری ھر بشكه نفـت  ٧٢ فروش   

ـیـد  . قرار است تامین شود  شیوه تـول
ـنـد ھـر   سرمایه داری در ایران مـان
جای دیگری یعنی سازمـانـدھـی  
مجموعه ای از تولیدات كـاالئـی  
ـر   در آن جامعه كـه بصـورت كـمـت
ـیـد نـاخـالـص   دقیقی با معیار تـول

ــشـود  ــده مــی ــجـی ــی ســن ســھــم  .  مـل
ـیـد نـاخـالـص   ـفـت در تـول فروش ن

ــی در ایــران   درصــد  ١٩  زیــر    مــل
ـیـش از .  است   درصـد  ٨٠ یعـنـی ب

اقتصاد آن مملكت را محـصـوالت  
ــد  ـن ــی تـامـیـن مـیـكـن ـت ـف ـر ن .  غـی

ـنـجـا بـایـد گـفـت كـه رشـد   ھـمـی
اقتصادی در یك كشور را ھـم بـا  
رشد تولیدات نـاخـالـص مـلـی آن  

بادعای بانـك مـركـزی  .  میسجند 
ــصــادی در دھــه     ٩٠ رشــد اقــت

 درصد و بیـن  ٤ میالدی نزدیك به  
ـر  ٢٠١٠  تا  ٢٠٠٦ سالھای    بـالـغ ب

ــن  .    درصـد بـوده اسـت ٦  اگـر ای
 تولیدات ناخالص    ادعاھا را بپذیریم 
ـران   بـجـز در دوران    --ملی در ای

كـه در مـقـطـع  ( جنگ با عـراق  
بالفاصله قبل از پایان دادن بـه آن  
رشد منفی زیر ده درصدی داشتـه  
و این عامل اصلی نـوشـیـدن جـام  

و مقاطعـی مـثـل  )  زھر بوده است 
ـقـالب   خصــوصـا در ســه    ( ٥٧ ان

 مـیـالدی كـه  ٧٩ ماھه آخر سال  
)  درصـدی داشـت ١٢ رشد منفی  

ـنـونـی كـه   ـم ك یا در شرایط تـحـری
رشد منفی دو درصـدی دارد مـا  
ـتـصــادی   را بـه بـحـران مـزمـن اق

تولید و فروش و درآمـد  .  نمیرساند 
ـر    درصـد از  ٢٠ نفت اگر چـه زی

تولید ناخالص ملی در ایران اسـت  
 بعنوان تك محصولی كه سھـم    اما 

عـمـده ای در درآمـد جـمـھــوری  
ـنـده   ـن اسالمی دارد عامل تعیین ك
ای در رشد تولید ناخالص ملی و  
باین ترتیـب بـازدارنـده غـرق شـدن  

جمھوری اسالمی در یـك بـحـران  
 .عمیق اقتصادی بوده است 

 
 ارزش مبادله نفت

ـران سـومـیـن   ـفـت ای شركت ملی ن
شركت بزرگ تولید كننده نفت در  

ـم  ٦ دنیا با ظرفیت اسـمـی   ـی  و ن
ــون بشــكــه در روز اســت  ــی ــل .  مــی

صنعت نفت علی العموم صنعـتـی  
ـیـك بسـیـار   است كه تركیب ارگـان

 یعنی نسبت كار مـرده    باالئی دارد 
ـــت   ـرمـــایـــه ثـــاب یـــا ھـــمـــان ســ

بـه  )  تاسیساست و ماشـیـن آالت ( 
ـر اسـت  ـیـشـت در  .  كار زنده بسیار ب

نتیجه بارآوری كار در این صنعـت  
ـران  .  باالست  در كشـوری مـثـل ای

ـر ایـن خصـلـت عـمـومـی   عالوه ب
ـفـت  ـنـھـای    صنعت جھانـی ن  زمـی

ـنـه   مرغوب نفت خیز در ایران ھـزی
اسـتـخــراج نــفـت را چــه بــلـحــاط  
نیروی كار و چه بلحاط سـرمـایـه  

" اسـتـخـراج . " ثابت كاھش مـیـدھـد 
ـر   ـنـه ت گاز طبیعی از آنھم كم ھزی

    گـاز "  تولید "است چون تمام ھزینه  
صرف مـھـار كـردن گـاز حـی و  
ـر مـــوجـــود در ســـطـــوح   حـــاضــ

ھمچنین باید بـخـاطـر  .  چاھھاست 
  ٢ داشت كه جمھوری اسالمـی در 

دھه گذشتـه بصـورت تصـاعـدی  
ـروشـیـمـی   ـت كـه  ( روی صـنـعـت پ

به جـیـب  "  ستاد " منافعش از كانال  
) شخص خامنه ای ریخته میشود 

ــت   ــذاری كــرده اس ــه گ ــای ســرم
 بـادعـای پـرس تـی وی    طوریكه 

ـیـسـی جـمـھـوری    – صدای انگـل
تولیدات این صنـعـت از    -اسالمی 

ـیـون تـن در دھـه  ٤ حجم زیر   ـل  می
ـیـون  ٤٠  میالدی  به حجم  ٨٠  ـل می

تن در سال گذشـتـه افـزایـش داده  
 .شده است 

ـرژی و    --نفت   ـبـع ان بعـنـوان مـن
 --سـپـس كـاالھـای شـیـمـیـائـی  

یكی از آن كـاالھـائـی اسـت كـه  
تولید و فروشش از بـدو كشـف آن  
بازار جھانی داشته و در آن مـتـن  

به ھـمـیـن  .  قیمت گذاری میشود 
ــا   ــه آن نــیـز ب ـیـل ارزش مـبـادل دل
معیار كار اجتـمـاعـا الزم در یـك  
.  سطح جھـانـی قـابـل فـھـم اسـت 

فرض بگیریم یـكـسـاعـت كـار در  
ـیـد   ـیـون  ١ ایران منجر به تول ـل  مـی

 بـا فـرض    حال . بشكه نفت میشود 
ـیـد یـكـسـان   اینكه تمام شرایط تول

 این مقدار تولیـد در كـانـادا    باشند 
ـر     ساعت كار ٥ به    در مناطـق غـی

 سـاعـت  ١٠ ساحلی آمریكا بـه   
 سـاعـت كـار  ٩ كارو در آفریقا به  

ـرایـن كـار اجـتـمـاعـا  .  نیازدارد  بناب
ـم   الزم یك جائی مابین ایـن دو رق

.  ساعـت ٥  فرض بگیریم    قرار دارد 
ــبــت   ــمــت صــح ــی ــجــا از ق ــن در ای

قیمت را بـازار عـرضـه و  .  نمیكنم 
ـم در   تقاضا تعیین مـیـكـنـد و دائ

صـحـبـت سـر ارزش  .  نوسان اسـت 
مبادله است كه با معیار زمـان و  
با كار اجتماعا الزم قابل تـوضـیـح  

ـنـای فـرض بـاال  . است  اگر بر مب
 جمھوری اسـالمـی در    پیش برویم 

ـفـت چـھـار سـاعـت كـار   مبادله ن
ایـن ھـمـان  . كمتر ھزینه كرده است 

ارزش اضــافـه نســبـی اسـت كــه  
جمھوری اسالمی اسـاسـا مـدیـون  
مرغوبیت زمینھای نفتی اسـت و  
ـیـد   باینترتیب بارآوری كـار در تـول
نفت در ایران را باالتر از كـانـادا و  

امـا  .  آمریكا و آفریقـا كـرده اسـت 
شكل متعیـن ایـن ارزش اضـافـه  

 از كجا به جـیـب     یعنی پول   نسبی 
ـر   ــ ــی ســرازی ــوری اســـالم ــھ ــم ج
ـثـمـار كـارگــران   مـیـشـود؟ از اسـت

ـتـھـا و كشـورھـای  "  محلـی "  شـرك
مـحـلـی را در گـیـومـه  .  خریـدار 

ــم چــون قضــیــه بــه ایــن   ــت گــذاش
ھمان شركتھا یـا  .  سرراستی نیست 
 نفت تصفیـه شـده    دولتھای خریدار 

از جـمـلـه    –را به ایران میفروشند  
و صدھا كاالی دیـگـر   ( --ونزوئال 

كه تولیدشان از قبل كـار ارزان در  
ــال ونـزوئــال  ــای    مـث ــن و آســی  چــی

ــت  ــده اس ــن ش ــك ــم ــی م ) شــرق
ـروشـنـد  ـف امـا اگـر صـرفـا از  .  می

ـم      فروش نفت خام یك عكس بگیری
این جمھوری اسـالمـی اسـت كـه  
ـفـت بـا كشـورھــای   در مـبـادلـه ن

 عالوه بر استثمار شدید كار    خریدار 
 پول نفت سرازیر شـده    ارزان در ایران 

ـبـھـای گشـاد سـردمـداران   به جـی
جمھوری اسالمی حاصل استثمـار  
ــز   ـی كـارگـران كشـورھـای دیـگـر ن

جمھوری اسـالمـی حـتـی  .  ھست 
ـرای   ـفـت و گـاز را ب آنجـا كـه ن
ـروشـد سـود   ـف مصرف داخـلـی مـی

ـرژی . " كالنی میبرد  " سـوبسـیـد ان
در ایران اسم دیگری برای فـروش  
ـری   نفت تصفیه شده با سـود كـمـت

یعنی فـروش  "  سوبسید . "بوده است 

  ٧٥ نفت به بازار داخلی به قیمـت  
ــازار   ــمــت آن در ب درصــد از قــی

ـیـز  .  جھانی  در ھـمـیـن مـبـادلـه ن
جمھوری اسالمی صـدھـا درصـد  

 .سود بجیبش میریزد 
 

 جمعبندی
با فرض صحت آمارھای مـحـدود  

 بـاال    و رسمی جمھوری اسـالمـی 
ــت در ده ســال   ـف ــمـت ن ــن قــی رفـت
گذشته فرشته نـجـات جـمـھـوری  
ـری از غـرق   اسالمی در جـلـوگـی
ـبـه   شدن آن در یك بحران ھمه جـان

بـایـد تـوجـه  .  اقتصادی بوده اسـت 
در  (  دالری  ١٢٠ داشت كه فروش  

ـفـت در  )  اوج قیمتھا  ھـر بشـكـه ن
ـیـد آن فـقـط     ٥ حالیكه ھزینه تول

 دالر سـود  ١١٥  یعنـی    دالر است 
  ٢٣٠٠  یعنی سودی    در ھر بشكه 

ــه  !  درصــدی  وقــتــی ایــن ســود ب
كاالئی گره میخورد كه نزدیك بـه  

 درصد از اقتصاد آن حكـومـت  ٢٠ 
 یـعـنـی نـجـات    را تشكیل میدھد 

یافتن از فرو رفتن در یـك بـحـران  
ـتـصـادی  ـبـه اق كـاھـش  .  ھمه جـان

قیمت نفت از طرف دیگر به ھمـان  
نسبت اقتصاد جمھوری اسـالمـی  

ـر مـیـكـنـد  امـكـان  .  را ضربـه پـذی
پایین رفتن قیمت نفـت تـا سـطـح  

 دالر در ھر بشكه نفت یـعـنـی  ٤٠ 
كاھش پنجاه درصدی درآمـدھـای  

 درصـدی  ٥٠ صادراتی و افزایش  
ـنـوبـه   ـتـی و ایـن ب مقروضات دول
خود یعنی افزایش قابل مـالحـظـه  
ـرا بـه   رشد منـفـی تـا حـدیـكـه آن
ـیـش از   سطح رشد منفی مقطـع پ
پایان جنگ با عراق كـه مـوجـب  

ـرسـانـد   خوردن جام زھرش شد  .  مـی
ــجـه  ـی ـت  جـمـھــوری اسـالمــی    در ن

 بـه    امروز بیش از ھر روز دیگـری 
ـتـصـادی      حكم قوانین سرسـخـت اق
ـر در   آمـــاده خـــوردن جـــام زھــ

بــا  .  مــذاكــراتــش بــا آمــریــكــاســت 
ـتـوان وقـایـع   داشتن این تصویر مـی
ـنـی   ـی ـیـش ب محتمل در ایران را پ

 .كرد و به استقبال آنھا رفت 
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ــت   ــار دول ــی وزیــر ک ــع ربــی
روحانی در ھمین ھفته  با حضـور  
در جمع کارگران شرکـت سـیـمـان  
ساوه، ضمن اشاره به برنامه ھـای  

شـان   "  تدبیر و امـیـد " دولت  "  مھم " 
 ھـزار  ٢٤٣ از خطر بیکار شـدن   

راھـکـارشـان  .  کارگر خبر میدھـد 
ــن   ــری از ای ــوگــی ــل ــز بــرای ج ــی ن
ـم   بیکارسازی ھا، بخشودگی جرای
بیمه ای کـارفـرمـایـان در طـرح  

ـقـول  .  بودجه سـال آتـی اسـت  تـا ب
ـنـد جـانـی   ایشان کارفرمایان بتوان

واقعا بیشرمی ھم حـدی  .  بگیرند 
 . دارد 

ــبــال نــیــز روزنــامــه جــمــھــوری   ق
ـقـل   اسالمی  طی گزارشـی بـه ن
ــس   ــده مــجــل ــمــایــن از مــحــجــوب ن
ــحــران    ــت ب اســالمــی از وضــعــی

  ١٠٠ واحدھای تولیدی و اخـراج  
ــد   ــزار واح ــارگــر در ھ ــزار ک ھ
ـر   ـر خـب تولیدی طی یکسالـه اخـی

 .داده بود 
نکته اینجاست که با وجود ابـعـاد  
ـیـکـاری   تکاندھنده و فاجعه بار ب
در ایران، دارند از بیکارسـازیـھـای  

 . گسترده تر خبر میدھند 
این کارنامـه دولـت روحـانـی، در  
ـم   ادامه جـھـنـمـی اسـت کـه رژی
. اسالمی برای مردم ساخته اسـت 

در ھمین ماھھای اخیر بـحـثـشـان  
بر سر زلزله در بـازار کـار بـود و  

  ٦٣ اعالم کردند که از جـمـعـیـت  
 نفـری  ٨١١  ھزار و  ٨٦٢ میلیون و  

ـرار دارنـد،     ٤٠ که در سن کـار ق
ـر  ٨٤٥  ھزار و  ١٠٥ میلیون و   ـف  ن

ـتـی   ـی ھمچنان بدون ھرگونـه فـعـال
ھستند و به اصطـالح کـار نـمـی  
ــان   ــشــی در جــری ــد و نــق ــن کــن

ــد  ــدارن ــصــادی کشــور ن ــه  .  اقــت ب
ـیـون  ٤٠ عبارت روشنتر ایـن   ـل  مـی

ـنـشـان   ـری ـیـشـت انسان بیکارند که ب
 .  جوانند 

 این آمار بیانگر فاجـعـه بـزرگـی  
به اسم بیکاری در ایران است کـه  
ـران را   بخش عظیمی از جامعـه ای

ـیـب ھـر  .  در بر میگیرد  ـرت بـدیـن ت
روز در دل نزاعھـایشـان آمـارھـای  
جدیدی  از ابعاد فقر و فالکت و  
. بیکاری در جامعه داده مـیـشـود 

اما بحثی بر سر تامین ایـن صـف  
میلیونی بیکار و خانواده ھـایشـان  

ــمــه  .  نــیــســت  ــی ــر ب بــحــثــی بــر س
ـیـکــاری و دیـگــر بــیـمــه ھــای   ب
ــد درمــان   ـن ــان، مــان ــمـاعــی آن اجـت
ـرای   رایگان و تحصـیـل رایـگـان ب
کودکانشان و برخورداری از یک  
. مسکن مناسب برای آنان نیـسـت 

ـیـعـی از طـرح   از جمله جـنـاب رب
ـنـام   ـیـکــاری " جـدیـدی ب ـیـمـه ب " ب

ـیـن   ـتـه و چـن کارگران سخن گـف
طرح جدیدی در بـحـث  : " میگوید 

بیمه بیکاری داریم، افـرادی کـه  
دچار بیکاری ھستند به کـارگـاه  

کـارگـاه  .  ھا معرفی خواھند شـد 
ھــای کــه دچــار مشــکــل مــی  
شوند بیکاران آن به کارگاه ھـای  
ــر مــعــرفــی مــی شــونــد و   ــگ دی
بخشی از مزد را مـا و بـخـشـی  
دیگر را کارفرما پرداخت خـواھـد  

ــعــد نــیــز ادامــه داده و  .".  کــرد  ب
ـم بـا کـانـونـھـای  : " میگـویـد  داری

ـفـاھـمـنـامـه ھـایـی   کارفرمایی ت
ـر  ٢٠٠ امضا می کنیم   ـف  ھـزار ن

ـم کـه    ھـزار  ٢ بیمه بیکاری داری
ـیـارد تـومـان صـرفـه جـویــی   ـل مـی

 .".خواھد شد 
معنی واقعی این گفتـار چـیـزی  
ـرای   ـــ ـردن راه ب ــ ــــاز ک ـــز ب ج

ــن   ــکــارســازی ای ــزار  ٢٤٣ بــی  ھ
کارگر و  سـر دوانـدن کـارگـران  
بیکار شده از کـار و پـاسـکـاری  
ــان   ــت و کـارفـرمـای ـیـن دول آنـان ب

ـیـز از  .  نیست  ھدف اصلی شـان ن
این طرح، زدن بخـشـی از ھـمـیـن  
چندرقاز پولـی اسـت کـه تـحـت  

به کـارگـر  " بیمه بیکاری " عنوان  
بــه ایــن  .  اخــراجــی داده مــیــشــود 

ـبـال   ـرار اسـت در ق معنی کـه ق
ــر،  دو ھــزار  ٢٠٠   ھــزار کــارگ

صـرفـه  " میلیارد تومـان  بـعـنـوان  
اسـمـش را  .  به جیب بزننـد "  جویی 

ــشـرمـی تـمــام بــیـمــه   ـی ھـم  بـا ب
 .بیکاری میگذارند 

ـرشــان بــرای   ـنـســت ھــمـه تـدابــی ای
میلیونھا کارگر بیکار و خـانـواده  

ـنـسـت پـاسـخـشـان بـه  .  ھایشان  ای
بیکارسازی ھـای وسـیـعـی کـه  
زندگی خانـواده ھـای کـارگـری  
بسیاری را بـه تـالـشـی کشـانـده  

 . است 
ـیـعـی   اما اینکـه امـروز عـلـی رب
ـیـمـه   ـیـکـاری و ب می آید و از ب
ـیـجـه   ـت بیکاری سخن میگـویـد، ن
ــت   فشــار جــامــعــه بــر روی دول

 . روحانی و این حکومت است 
ـر ایـن سـخـنـان، کـارگـران   در براب

مـبـارزه  .  خواستھای خود را دارنـد 
علیه بیکارسازیھـا یـک عـرصـه  
داغ مبـارزات کـارگـری اسـت و  
ـر   بطور واقعی جنـگـی ھـر روزه ب

 .  سر این موضوع در جریان است 
 باید به ھمه کارگران بیکار اعـم  
ــکــاری   ــمــه بــی ــی از زن و مــرد، ب
مکفی و در حـد یـک زنـدگـی  

ـنـھـا  .  انسانی پرداخت شود  و نـه ت
این، بلکه بیمه درمـانـی رایـگـان  

حـرف  .  حق مسلم ھمه مردم اسـت 
ـر سـه   ما اینست که اگر خط فـق
ــون تــومــان اســت، حــداقــل   ــی ــل مــی

دستمزد کارگران، و حداقلـی کـه  
بعنوان بیمه بیکاری به کـارگـران  
ـر از   پرداخت میشود، نبـایـد کـمـت

عـلـی  .  سه میلیون تـومـان بـاشـد 
ربیعی وزیر کـار دولـت روحـانـی  

ـر "تالش میکند   ـیـشـت بـه  "  جانـی ب
ـروت بـدھـد  مـا  .  صاحبان کار و ث

کارگـران و مـا مـردم بـا ایـجـاد  
تشکلھای خود و  متشکل شـدن  
ــه   ــی در ان جـی او ھـا یـمــان عـل
ـتـمـان ھــای   ـیـکـاری، بـایـد گـف ب

ـر  .  خودمان را جلو ببریم  موضـوع ب
سر متحد شدن میلیونـھـا کـارگـر   
بیـکـار و خـانـواده ھـایشـان حـول  
ـیـکـاری   خواستھای فوری بیمه ب
ـرای ھـمـه و   ــگـان ب و درمـان رای

ــدگــی ای انســانــی اســت  بــا  .  زن
شبکه ھای اجـتـمـاعـی خـود در  
ـره حـول ایـن   وایبـر و الیـن و غـی
گفتمانھا و با شـعـار یـا کـار یـا  
ـم،    ـی بیمه بیکاری  نیرو جـمـع کـن
ــدھــیــم و   ــان را ب ــم ــای ــھ ــوان فــراخ
ـم  . اعتراضاتمـان را سـازمـان دھـی

علیه بیکاری سراسری مـتـشـکـل  
 . شویم 

 
 
 

  ھزار  کارگر ٢٤٣بیکاری میلیونی و 
 در آستانه بیکارسازی

 شھال دانشفر 

 

 ٢٠٧ اطالعیھ شماره  
ل   ب اره ق ھ شم در اطالعی
ام   ن ھ ھ ب م ک زارش کردی گ
ابراھیم زاده از چھره ھای  
دنبال   شناختھ شده کارگری ب

 روز اعتصاب غذا در  ٢٠ 
وضعیت جسمانی بدی بسر  

خصوصا اینکھ بھنام  . میبرد 
ھ در   ت ک ھ روز اس س
اعتصاب غذای خشک بسر  

و امروز صبح از  .  میبرد 
ھ   ھ و او را ب ت وش رف ھ

آخرین  .  بھداری انتقال دادند 
ار   ر فش ھ زی ک ن ر ای ب خ
واده   اعتراضات بھنام و خان
اش و کارزاری جھانی و  
وعده  مجدد مسئولین زندان  
گوھردشت برای رسیدگی بھ  
ام در   ن ھ ای ب ھ ت واس خ
چھارشنبھ این ھفتھ، او با  
ھ   رم ب ل س ول وص ب ق
اعتصاب غذای خشک خود  

ام  .  پایان داده است  ھن اما ب
اعالم کرده است کھ تا وقتی  

دانیان سیاسی   کھ بھ بند زن
 منتقل  ١٢ گوھردشت، سالن  

نشود، بھ اعتصاب غذای  
 . خود ادامھ خواھد داد 

د   ن ھ ب تقالش ب   ١ بھنام بھ ان
اندرزگاه رجایی شھر، و  
پرونده سازی علیھ او و زیر  
پا گذاشتن قانون تفکیک  

ھنام  .  جرایم معترض است  ب
ابراھیم زاده با نامھ ای از  
ح   ی وض دان و ت درون زن
وضع اسفناک این بند صدای  

 زندانی در  ٧٠٠٠ اعتراض  
 . این زندان است 

ی از   ان ھ ارزاری ج ا ک ب
خواست بھنام و اعتراضش  

بھ بھنام اطمینان  . حمایت کنیم 
دھیم کھ ما صدای اعتراض  
دانیان سیاسی   او و ھمھ زن
در سطح جھان ھستیم و  
بخاطر سالمت جانی اش از  
او میخواھیم کھ بھ اعتصاب  

 . غذایش پایان دھد 
د فورا   بھنام ابراھیم زاده بای

ود  ت  .  آزاد ش ح د ت ای او ب
درمان و معالجھ پزشکی  
د    قرار گیرد و در کنار فرزن

 . بیمار و خانواده اش باشد 
وضعیت بھنام ابراھیم زاده  

ت  ده اس ن ن ران ک گ ا  .  ن ب
دای   ی ص ان ھ ارزاری ج ک

 . بھنام ابراھیم زاده باشیم 
 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی 

 دسامبر  ٢٢  ،  ١٣٩٣  دی  ١ 
 ٢٠١٤ 

Shahla_daneshfar@yahoo.c
om 

siyavesazeri@hotmail.com 
http://free-them-now.com 

بھنام ابراھیم زاده با گرفتن قول رسیدگی به خواستھایش 
 به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد
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جمھوری اسـالمـی در ادامـه   
تشدید سیاستھای  ضـد انسـانـی  
خود با اعمال فشار و سـرکـوب و  
ــگــیــری و اخــراج   ــا دســت ــھــایــت ن
ـران،   ـم ای ـی مھاجـریـن افـغـانـی مـق
ـر   دست به تعرضات گسترده ای ب
علیه جان و زندگی صـدھـا ھـزار  

ـران زده اسـت  در  .  افـغــانـی در ای
اخـراج  " ھمین راستا رژیم سیـاسـت  

سراسـری مـھـاجـریـن افـغـانـی از  
ــریــور ســال  "  ایــران  را کــه از شــھ

 تصویب و به اجرا گذاشـتـه  ١٣٩٢ 
اســت، اکــنــون بــا ســیــاســتــھــای  
اجرایی به غایت راسیستی و نـژاد  
ــد نـمــوده اســت  ــه، تشــدی ــان ـرســت .  پ

تمرکز اصلی ایـن سـیـاسـتـھـا در  
ــھـای گســتــرده   ــری ــار دســتـگــی کـن
مھاجرین و اعزام به اردوگاھـھـای  
ـیـش از   دیپورت به افغانستان در ب

 استان کشـور، از اوایـل سـال  ١١ 
ــری   ــگــی ــه و دســت ــه حــمــل گــذشــت
مھاجرین نسل سوم افغانـی ھـای  

ـبـاشـد  ـران مـی ـم ای از جـمـلـه  .  مقی
مصوبات این طرح، عدم ثبـت نـام  
کودکان مھاجرین افغانی کـه در  
ایران متولد شده اند، در مـدارس،  
مھد کـودک ھـا، دانشـگـاھـھـا  
واخاذی از مـھـاجـریـن بـه بـھـانـه  
ھای مختلف و گـرفـتـن شـھـریـه  
ھای میلیونی از مھاجرینـی کـه  
ـران شـده   موفق به تحصـیـل در ای

 .اند، می باشد 
 بخش دیگر مصوبـات حـکـومـت  

طـرح  " برعلیه مھاجرین افـغـانـی،  
ــار   ــکــان و ک ــت اس ــوعــی ــمــن م

ـر اسـاس ایـن  .  اسـت "  مھـاجـریـن  ب
طرح اسـکـان، کـار و تـحـصـیـل  

 اسـتـان  ١١ مھاجرین افغـانـی در  
ــد  ــاش ــی ب ــوع م ــمــن ــور م . کش

ـنـی کـه در اسـتـانـھـای   مھـاجـری
ــنــد،   ــدگــی مــی کــن ــامــبــرده زن ن
دستگیر و به اردوگاھھای مـرزی  
در استان ھای خراسان؛ سـیـسـتـان  
و بلوچستان منتقل میشوند تـا بـا  
ــه   ــل مــلــل ب ھــمــکــاری ســازمــل

در ھمـیـن  . افغانستان اخراج گردند 
ـلـف تـوسـط   راستا طرح ھای مخت
نیروی انتـظـامـی در اسـتـانـھـای  
ـرز،   ـب کرمان، مـرکـزی، تـھـران، ال
ــر، فــارس،   ــوشــھ ــان، ب ــرســت ــزد، ل ی
مازندران، گـیـالن  و کـرمـانشـاه  
ــال   ــق ــگــیــری و انــت بــرای دســت
مھاجرین بـه ایـن اردوگـاھـھـا بـه  
ــه  وصــدھــا نــفــر   اجــرا گــذاشــت
ـر و بـه ایـن اردوگـاھـھـا   دستـگـی

این اردوگاھھا در  .  منتقل شده اند 
خارج شھرھا و در مناطـق مـرزی  
ــده و ورود و خــروج   ــاد ش ــج ای
مھاجرین از این اردوگاھھا ممنـوع  

تعداد این اردوگـاھـھـا  .  می باشد 
 تـا مـی بـاشـد کـه  ٣٤ بیش از  

ـم   توسط نیروھای سـرکـوبـگـر رژی
 .کنترل میشوند 

عالوه بر این از اوایل شھریور سـال  
ـبـت نـام  ٩٣   طـرح مـمـنـوعـیـت ث

کودکان افغانی درمدارس رسـمـا  
توسط وزارت آموزش و پرورش بـه  

ـراسـاس  .  اجرا گذاشته شده اسـت  ب
ــام کــودکــان   ایــن طــرح ثــبــت ن

 استـان در مـدارس  ١١ افغانی در  
ــنــوع مــی بــاشــد  در ادامــه   .  مــم

اجرای سـیـاسـتـھـای راسـیـسـتـی  
ـیـه ایـن جـمـعـیـت   حکومت بر عـل
میلیونی، جمھوری اسالمی اخیرا  
از زبان مدیرکل اتباع و مھاجـریـن  
ـــداری   ــان ــی اش در اســت ــارج خ
ـرده کـــه  ـــدران اعـــالم کــ : مـــازن

ـبـاع  "  ممنوعیت اقامت و حضور ات
افغانی در استان از نیمه دوم سـال  

.  به اجرا گذاشته  شـده اسـت ٩٣ 
ــی   ــاســدار تــق ــن رابـطــه پ در ھــمـی

ـتـه اسـت  ـیـعـی گـف افـغـانـی  :  شف
 «غیرمجاز »ھایی که به صورت  

ـنـد   در این استان زندگی می کـن
ـر   توسط نیروی انتظامی دسـتـگـی

وی در مـورد کـودکـان  . میشوند 
افغانی که ازمادران ایرانی متولد  

این کودکـان  "شده اند، گفته است  
ـران زنـدگـی   فعال میتواننـد در ای

از طرف دیگـر مـقـامـات  ".  بکنند 

ـرامـون دادن   ـی وزارت کشور رژیم پ
تابعیت ایرانی  بـه ایـن کـودکـان  
دھھا مصـوبـه و قـانـون بـه اجـرا  
گذاشته انـد کـه عـمـال اقـامـت  
ـران    ھزاران کودک افغـانـی در ای
ـرو کـرده   را با مشکالت جدی روب
و آینده و تحصیل و زنـدگـی ایـن  
کودکان را بـا مـخـاطـرات جـدی  

 .روبرو کرده است 
ــه   ــت ک ــح اس ــوضــی ــه ت الزم ب
ـتـه اول   جمـھـوری اسـالمـی ازھـف

طـرح اخـراج   " ١٣٩٢ شـھـریـورمـاه  
ـم   ـی سراسری مھاجرین افغانـی مـق

را تصویب و به اجرا درآورده  "  ایران 
در ھـمـیـن رابـطـه مسـئـول  .  است 

امور اتباع خارجی وزارت کشـور  
رژیم  قبال اعالم کرده بـود  کـه  

 آخرین  ١٣٩٣  شھریور ماه سال  ١٥ 
مھـاجـر  " مھلت اقامت صدھا ھزار  

در ایران مـی  "  افغانی غیر قانونی 
بـه عـبـارتـی، ایـن تـاریـخ  .  باشـد 

ـم بـه صـدھـا ھـزار   اولتیماتوم رژی
ــی بــرای   ــرک   " مــھــاجــر افــغــان ت

ــه ایــران  ــان ــب ــل ــوده اســت "   داوط . ب
اکنون که یک سال از این تاریـخ  
میگـذرد، مـقـامـات حـکـومـتـی  
ــازگشــت   ــد کــه ب اعــالم کــرده ان
ــوافـــق   ــاس ت ـر اس ــ ــا ب ـــھ ــان ــغ اف

ایران، کمـیـسـاریـای  (  چھارجانبه  
ــان و   ــل، افــغــانســت ســازمــان مــل

ــان  ــاکســت ــوان  )  پ ــحــت عــن " وت
ـنـاھـنـدگـان  " بازگشت داوطلبانـه پ
. تصویب شده و باید به اجرا بشـود 

براساس این  قانون اگرافغانی ھـا  
ــور  ١٥ تـا  ـران را تــرك  ٩٣  شــھـری ای

ـرای ھـر روز   نكنند، بازداشت و ب
ـران روزانـه    ھـزار  ٣٠ حضور در ای

ایـن  .  تومـان جـریـمـه مـی شـونـد 
ـلـف و   قانون االن در مراحـل مـخـت

 استان کشورتوسط رژیم به  ١١ در  
 .اجرا گذاشته شده است 

بر اسـاس گـزارشـات ارگـانـھـای  
حکومتی که مـوضـوع اخـراج و  
دستگیری مھاجـریـن افـغـانـی را  
پیش می برند، از زمـان بـه اجـرا  
در آمدن این قانون ضد انسانی از  

 تا اواخر مھر مـاه  ٩٣ شھریور سال  

 ھزار مھـاجـر  ٣٠٠ امسال، بیش از  
ـر و بـه   با خانواده ھایشان دستـگـی
ــه   ــژه اخــراج ب ــای وی ــھ اردوگــاھ
افغانستان در استانھای خراسـان و  
ـقـل شـده   سیستان و بلوچستان منت
و از آنجا بـا ھـمـکـاری سـازمـان  
ملل و دولت افغـانسـتـان، بـه ایـن  

ــد  ــن در  .  کشـور اخــراج شـده ان ای
حالی است کـه فشـارھـا، ایـجـاد  
ــرده تــر   ــت مــحــدودیــت ھــای گس
ــرح،   ــا اجــرای ایــن ط ھــمــزمــان ب
ـیـونـی   ـل روزانه بر این جمعـیـت مـی

 .تحمیل میشود 
آنچه این روزھا مـقـامـات ریـز و  
درشت حکومت جانیـان اسـالمـی  
ــه   ــد گـاھــی در رسـان ھـر از چـن
ـنـھـا   ـنـد، ت ھایشان اعالم می کـن
ـــک   ــکـــی از ی ــخـــش کـــوچ ب
پاکسازی قومی و در عمل نسـل  
ـم   ـی کشی مھاجریـن افـغـانـی مـق
ایران  است که حکومت مشـغـول  

سـرکـوب و اعـدام  .  آن می باشـد 
موامـخـدر  " ھزاران افغانی به اتھام  

ــگــیــری و  " و قــاچــاقــچــی  ، دســت
زندان، در کنار سیـاسـت افـغـانـی  
ـم در دامـن زدن بـه   ـیـزی رژی ست
عقب افتاده ترین و ضـد انسـانـی  
ـیـسـتـی   ترین احساسات نـاسـیـونـال
ـبـانـه   ایرانی گری و عـظـمـت طـل
ـم   ـی برعلیه مھاجریـن افـغـانـی مـق
ایران، یک جزء ثابت وھمیشگـی  
سیاستھای حکومت در سـه دھـه  
ـیـه ایـن جـمـعـیـت   ـر عـل گذشته ب

 . میلیونی بوده است 
ممنـوعـیـت اشـتـغـال مـھـاجـریـن،  
اخراج کارگران شاغل افغـانـی از  
کار، نپرداختن دستمزدھا، تحـمـیـل  
شرایط بی نھایت ضـد کـارگـری  
وضد انسانی بر کارگران شـاغـل،  
عدم برخورداری ایـن جـمـعـیـت از  
بیمه ھا و خـدمـات بـھـداشـتـی و  
ــل   ــحـصــی ــی مــمــنـوعــیـت ت درمـان

جــــزیــــی از  ...  کــــودکــــان و 
سیاستھای ھمیشگـی حـکـومـت  
ــن   ــه کـارگــران و مــھـاجـری ـی ـرعـل ب
. افغانی وخـانـواده ھـایشـان اسـت 

ــھــای   ــت ــا ایــن ســیــاس ھــمــزمــان ب

ـم در   –راسیتی   اسالمیستـی رژی
ـیـونـی   ـل برخـورد بـه جـمـعـیـت مـی
ــی در ایــران،   ــن افــغــان مــھــاجــری
سازمان ملل نیز بی شرمـانـه ایـن  
سیاستھای حکومت را تائید مـی  

سازمان ملل مـدعـی اسـت  .  کند 
که در افغـانسـتـان جـنـگ تـمـام  
شده ومھاجرین بـعـد از سـه دھـه  

ـران "  بـایـد بـه  "  مھمان بـودن در ای
ـــه و در   ـرگشــت ــ ــان ب ـت ــغـــانســ اف

ــازســازی "  ــن کشــور شــرکــت  "  ب ای
این سازمان وقـاحـت وبـی  .  نمایند 

شــرمــی را  در ھــمــســویــی بــا  
سیاستھای جمھوری اسالمـی تـا  
ـرده کـــه در   ــ ـــش ب ـی ــ ـــجـــا پ آن
ـــورت   ـپ ــ ــژه دی ــاھـــھـــای وی اردوگ
مھاجرین به افغانستان، در مناطـق  
ــک راه   مــرزی دفــتــر و دســت
انداخته و بر امر اخراج مـھـاجـریـن  
توسط رژیم اسالمی نظـارت مـی  

ــد  در آن طــرف مــرز، در  .  کــن
ــا   ــه ھ ــان دار و دســت ــانســت ــغ اف
ــان،   ــت افــغــانســت ــدھــای دول ــان وب
ــن اخــراجــی از ایــران را   مــھــاجــری
ـنـد   تحویل گرفته و ادعا می کـن
که شھرھا و منـاطـقـی کـه ایـن  
مھاجرین قبال در آن کار وزندگـی  

اینـکـه  .  میکردند، منتقل میشوند 
در طول بیش از سه دھـه جـنـگ  
چه بر سر مردم افـغـانسـتـان و از  
جمله جمعیت میلیونی مـھـاجـریـن  
در ایران آمده است، خـود داسـتـان  

ـتـی  .  دیگری اسـت  بـانـدھـای دول
ـیـز در ایـن مـیـان از   افغانستان ن
مردمی کـه  تـوسـط جـمـھـوری  
ــان اخــراج   ــه افــغــانســت اســالمــی ب
میشوند، اخاذی کـرده و از آنـھـا  
ــول بــرای اســکــان و   ــاضــای پ ـق ت
ــط امــوراتشــان مــی   ــط و رب ضــب

ـر اسـاس یـک گـزارش  .  کننـد  ب
دیگر، دھھا ھزار مھاجر افـغـانـی  
ـران   ـر از ای که در مـاھـھـای اخـی
ــدگــی   ــد، بــرای زن اخــراج شــده ان
ــردن در افــغــانســتــان خــانــه و   ک
زندگی  نداشته و چـاره ای جـز  
این ندارند کـه یـک بـار دیـگـر  
ــه ایــران فــرار   تــالش کــرده و ب

تراژدی فرار و زندگی در  .  نمایند 
مرزھای کشورھا و از جـمـلـه در  
ایران، نزدیک به نصـف جـمـعـیـت  
افغانستـان را در طـول سـه دھـه  
ـریـن   گذشته، مجبور به تحمل بـدت
ــوری   ــھ ــم ــا از طــرف ج فشــارھ

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

در محکومیت افغانستانی 
 ستیزی جمھوری اسالمی 
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ــرخــی   ــان و ب ــت ــاکس اســالمــی، پ
ـیـج   کشورھـای عـربـی حـوزه خـل

ــرده اســت  ــه  .  ک در ایــن مــیــان ب
ـلـی،   اعتراف سازمانھای بین الـمـل

ـیـون کـارگـر  ٦ نزدیک بـه   ـل  مـی
ارزان افغانی نیروی اصـلـی کـار  
ـیـن و یـک   با دسـتـمـزدھـای پـائ
ـرده داری مـدرن را در   زندگـی ب

نزدیـک  . منطقه تحمل می کنند 
به نصف جمعـیـت افـغـانسـتـان در  
عمل قربانی جنگ دار و دسـتـه  
ھای تروریست اسالمی در قـدرت  
ــا در   ــون شــده و ی ــوزیســی و در اپ
کشورھایی چون ایران و پاکستان  
آماج وحشیانه ترین سرکوب ھا و  

در  .  بخشا کشتار قرا گرفته است 
این میان نقش جمھوری اسـالمـی  
در اعمال سرکوبھای وحشـیـانـه و  
ـیـون ھـا   ـل ساقط کردن زندکی مـی
ـبـه   مھاجر افغانی مقیم ایران در رت

جمھوری اسالمـی  .  اول می باشد 
ـری  ٣ جمعیت باالی   ـف ـیـون ن ـل  مـی

ـران را   ـم ای ـی مھاجرین افغانـی مـق
 .تبدیل به جھنم کرده است 

اسالمـی    –سیاستھای راسیستی  
و نژاد پرستانه جمھوری اسـالمـی  
ـم   ـی در حق مھاجریـن افـغـانـی مـق

جـمـھـوری  .  ایران مـحـکـوم اسـت 
اسالمی با سیاستھای راسیسـتـی  
ــمـــال   ــا اع ــه، ب ــان ــژادپــرســت و ن
ـیـه ایـن   ـر عـل سرکوبھای فراوان ب
ـریـن   جمعیت، تحمیل مشـقـت بـارت
ــدگــی بــه ایــن   شــرایــط کــار وزن
جمعیـت، در کـنـار دار و دسـتـه  
ـــی   ـــالم ـــت اس ـروریس ــ ـــای ت ھ
رنگارنگ در افغانستان و دولـت  
ـم ھـمـه   ـی ـق پاکستان، مسئول مسـت
ـیـه   ـر عـل جنایات بی حد و حصر ب
. این جمعیت میلیونی می باشـنـد 

جــمــھــوری اســالمــی در اعــدام  
ـر   مھاجرین، سرکوب و تحمیل فـق
و فالکت و بی حقوقـی مـحـض،  
ـیـه   ـرعـل رسما مـرتـکـب جـنـایـت ب

کــل دم و  .   بشــریــت شــده اســت 
ـروھـای   ـی دستگاه حـکـومـتـی و ن
سرکوبگرش و دولت، به عـنـوا ن  
سازماندھندگـان و مـجـریـان ایـن  
ـیـه ایـن جـمـعـیـت   ـر عـل جنایات ب
ــد   ــھـم  بـوده وبـای ـیـونـی، مـت ـل مـی
ــد  ـر و مــحـاکـمـه گـردن . دسـتـگـی

ـران در   ـم ای ـی مھاجرین افغانی مـق
ـریـن   طول سه دھه گذشته در بـدت
ــط در ایــران کــار کــرده،   شــرای

ـیـد   ـرداخـتـه انـد، در تـول مالیات پ
ثروت و درآمد نقش داشـتـه انـد و  
ــم و بــی چــون و   ایـن حــق مســل
چرای این جمعیت میلیونـی مـی  
ــدی   بـاشــد کــه از  حــق شــھــرون

ـرار  .  کامل برخـوردار شـود  اگـر ق
است کسی از ایران اخراج گـردد،  
کل نظام جمھوری اسالمی  مـی  

حـق مـانـدن و اقـامـت در  .  باشد 
ایران، برخـورداری از تـحـصـیـل و  
کار، حق برخورداری از امکـانـات  

حق وبی چـون  ...  بیمه و درمان و 
. و چرای این شھروندان می باشـد 

ـران بـایـد از   کارگـران و مـردم ای
اعتراض و مبـارزه مـھـاجـریـن، از  
ـران   حق مـانـدن و کـارشـان در ای

ھمبستگی کارگران  .  دفاع نمایند 
ــت   ــن جــمــعــی ــا ای و مــردم ایــران ب
میلیونی و حمایت از مـبـارزاتشـان  
تنھا نیرویی است که مـی تـوانـد  
سیاستھای سرکوبگران جـمـھـوری  
اسالمی برعلیه ایـن جـمـعـیـت را  

باید به دفاع از حق  .  مسدود نماید 
ـران و   ماندن مھاجران افغانی در ای
برخورداری از زنـدگـی و کـار و  

ــل بــرخــاســت  ــحــصــی مــھــاجــریــن  .  ت
ـقـه کـارگـر   افغانی بخشی از طـب
ــن و   ــوق تــری ــی حــق ایــران و از ب
سرکوب شده ترین بخـش آن مـی  
ـیـاز فـوری بـه   باشند که امروز ن
حمایت ھم طبقه  ای ھـایشـان در  

تا دیر نشده باید به پـا  .  ایران دارند 
خاست و جلوی این نسـل کشـی  
تــوســط جــمــھــوری اســالمــی را  

 .فردا دیر خواھد بود .گرفت 
 
 
 
 

کارگر 
 کمونیست 

 را
  بخوانید

ش   خ ز ب ی اچ د ن درآم
ردم و   ی از م ع ی وس
ام آور   رس ی س ران گ
ھزینھ ھای زندگی کھ  
آخرین مورد آن گرانی  
سی چھل درصدی نان  
و تصمیم اخیر دولت بھ  
گران کردن مجدد برق  
میباشد، راھی جز مقابلھ  
ی   اق ردم ب ھ م دان ح ت م

باید بھ  .  نگذاشتھ است 
اشکال مختلف دست بھ  
. اعتراض و مقاومت زد 

یک شکل اعتراض بھ  
این وضعیت، خودداری  
از پرداخت قبض ھای  

 .آب و برق و گاز است 
 فی الحال میلیون ھا نفر  
ی   م ا را ن ض ھ ب ق

د  ردازن ن  .  پ روردی در ف
ال   ی  ٩٠ س ف ط  مص

اون   ع ی م ول ک کش
مدیرعامل شرکت ملی  

  ٣٠ گاز اعالم کرد کھ  
درصد مشترکین یعنی  

 میلیون خانواده  ٤ حدود  
ود را   ای خ ض ھ ب ق

د  ردازن پ ی م ام  .  ن ق ن م ای
ن   ی ن چ م ت ھ وم ک ح
ھ   ود ک رده ب راف ک ت اع
توان قطع گاز مشترکین  

د  دارن روز  .  را ن ام
وضعیت اقتصادی مردم  

ال   ت  ٩٠ از س الک  ف
بارتر است و رژیم ھم  
ده   ن ن ک ت ش ی ع وق در م
ھ   تری نسبت بھ گذشت

است و ھمچنان میلیونھا  
ی   بض ھا را نم نفر ق

د  ردازن ای  .  پ ھ ال در س
گذشتھ مردم کرمانشاه،  
تاکستان، ارومیھ، ازنا،  
ودرز، درود و   گ ی ال

د و   ھ  ...  شازن دست ب
اعتراض جمعی زدند و  
ا   بض ھ رداخت ق از پ

د  ردن ودداری ک در  .  خ
مقابل فرمانداری ھا و  
د،   ع کردن م ج ادارات ت
قبض ھا را پاره کردند  
و یا در کیسھ ریختند و  
د و   ل ادارات دادن وی ح ت
در ارومیھ شیشھ ھای  
از را   اداره گ

امروز زمینھ  . شکستند 
ن   ت رداخ پ راض و ن اعت
قبض ھا بسیار گسترده  

 . است ٩٠ تر از سال  
  

ردم   ران و م ارگ ک
 :زحکمتش 

این حق شما است کھ از  
ا   ض ھ ب ت ق رداخ پ

خودتان  .  خودداری کنید 
رای یک حرکت   را ب
ح   ط ری در س راس س

 .کشور آماده کنید 
الت    -١  ح ھ م م در ھ

شروع بھ مقاومت کنید  
. و قبض ھا را نپردازید 

د،   ی ن ت ک ب ح م ص ا ھ ب
تصمیم جمعی بگیرید،  
دست بھ تجمع بزنید و  
ل   وی ح ا را ت ض ھ ب ق

 .ادارات مربوطھ بدھید 
دا    -٢  ی ورت پ در ص

ھ   ل ر و ک دن س ش
ماموران، ھمسایھ ھا را  

مطمئن باشید  .  خبر کنید 
ع   م ج ل ت اب ق ھ در م ک
ا، جرات   م ھ ش دان ح ت م
نمیکنند گاز و برق و  

 .آب شما را قطع کنند 
جوانان ھر محلھ با    -٣ 

ت و   راک ش ت خ پ
ردم را   ی، م ارنویس شع
بھ نپرداختن قبض ھا  

 .تشویق کنند 
ارزه و    -٤  ب ر م ب خ

مقاومت خود را بھ سایر  
ا   رھ ھ الت و ش ح م
برسانید و دیگران را ھم  

 .بھ این کار تشویق کنید 
آب و برق و گاز در    -٥ 

کنار درمان و تحصیل  
ود و   ان ش گ د رای ای ب
ھزینھ آن توسط دزدان  
و میلیاردرھای حاکم، و  
ھ   ھ ای ک ن زی ا از ھ ی
د و   ار اس رف بش ص
ی در   الم م اس روریس ت
کشورھای دیگر میشود  
و یا از ھزینھ نیروھای  
سرکوبگر و موسسات  

 .مذھبی پرداخت شود 
 

ت   س ی ون م زب ک ح
 کارگری ایران 

  ١٧ ،  ١٣٩٣  آذر  ٢٦ 
 ٢٠١٤ دسامبر  

 

فراخوان حزب کمونیست کارگری به 
 :مردم ایران

 قبض ھای آب، برق و گاز را نپردازید
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 اعتراضات 
 

 تجمع اعتراضی صیادان خارگ 
ـر    صیـادان دارای قـایـق :  آذر ٢٩  اسـب بـخـار در  ٢٥ ھـای زی

ھـا از اسـکـلـه، در    خارگ، به دلیل جلوگیری از خـروج آن 
مقابل اسکله تجمع کرده و خواستـار رفـع مشـکـالت خـود  

: زاده یکی از این صیادان اظـھـار کـرد   سلیمان نصیب . شدند 
سال است که در این جزیره به شغل صـیـادی  ٣٠ ما بیش از  

ـیـش  ٥ آور یک خانواده    مشغول ھستیم، من نان   نفره بوده و ب
ـم و  ١ از   ـرای فـرزنـدم ھسـت  سال است که به دنبال شغلی ب

ھمچنان بیکار است و خـود مـن کـه بـه شـغـل صـیـادی  
مشغولم و ھمه این دوستانی ھم که امروز در اینجـا تـجـمـع  

ـران نـمـی  ـنـد    کردند، دست به کار شدند تا حال که مـدی تـوان
ـرطـرف    مشکالت بیکاری  شان را حل کنند، خودشان آن را ب

 .کنند 
ـیـش از ھـمـیـن  : وی اضافه کرد  توان مالی این صـیـادان ب

ھـا    ھای کوچک نبوده و اگـر ھـمـیـن اآلن ھـم بـه آن   قایق 
تری تھیه کنید، توانش را نـدارنـد،    بگویند بروید قایق بزرگ 
ـم و     کیلوگرم مـاھـی مـی ١٠ ما از دریا حداکثر روزانه   آوری
توانیم قسط پرداخت کنیم و خـرجـی    با این مقدار چطور می 

خانه ھم بدھیم، بطور متوسط من و ملوانم که یـک قـایـق  
صـیـاد حـاضـر را حسـاب  ٦٠ خور داریم و اگر     نان ١٠ داریم،  

خـورنـد و اآلن    نفر در کنـار آن نـان مـی ٦٠٠ کنید، بیش از  
ـرویـد دریـا و یـک روز    یک ماه است کـه مـی  ـنـد ب گـوی

مـاه گـذشـتـه  :  این صیاد خاطرنشان کـرد .  گویند، نروید   می 
ـرداخـتـه و    به بھانه ساماندھی صیادان، ھزینه  ھای گزافی پ

ـرویـد   ـنـد ن دفترچه تھیه کردیم و بعد از چند روز به ما گفت
دریا و ما پذیرفتیم ساماندھی شویم، اما اآلن به چه بـھـانـه  

ـر    گویند قـایـق   از خروج ما جلوگیری کردند؟ و می  ھـای زی
ھـا     اسب بخار اجازه تردد ندارند، در حالی که ایـن قـایـق ٢٥ 

ھـا خـواھـان ایـن    شوند و حاال اگر آن   مسافری محسوب می 
ـیـش را    ھستند که قایق  ھای بزرگتری تھیه کنیم، ما توانای

ـیـون تـومـان  ٥٠ نداریم، اآلن یک قایق بزرگ بیـش از   ـل مـی
ـم و اگـر ایـن    ھزینه دارد و ما از پس این ھزینه بر نـمـی  ـی آی

ـم   مقدار سرمایه را داشتیم، از راه دیگری ارتـزاق مـی  . کـردی
توانند برای ما شغلی فراھم کنند، بگذارند مـا از    اگر نمی 

ـم و الاقـل   ـیـاوری این طریق زندگی خرج زندگی خود را در ب
مانع شغل ما نشوند و اگر مشکل حل نشـود، راه دیـگـری  

ـم و بـا    جز تجمع نداریم و ما حتی بنزین سھمیه  ای ھم نـداری
ـر روزھـا  .  کنیم   سوخت آزاد کار می  در فصل زمسـتـان اکـث

برای صیـادی نـامـطـلـوب اسـت و حـاال بـعـد از سـه روز  
ـری   طوفانی کـه ھـوا صـاف شـده، از خـروج مـا جـلـوگـی

کنند، واقعا  ما چـگـونـه نـان خـانـواده خـود را فـراھـم    می 
ـیـمـر مـانـع از    کنیم؟ ماه گذشته نیز ھفته  ھا بـخـاطـر بـاد ل

 .خروج ما شده بودند 
 

 تجمع در برابر جھاد کشاورزی
کارکنان وکارگران مرغداریھای شھرستـان آمـل بـا  : آذر   ٢٩ 

ـراضـی   تجمع در برابر جھاد کشاورزی دست به تـجـمـع اعـت
ـیـت   زده و خواھان ارائه تسھیالت برای بـازگشـایـی و فـعـال

. ھای پرورش دام و طیور این شھرستان شـدنـد   دوباره کارخانه 
توجھی سازمانھای حکومـتـی    بی :  یکی از معترضان گفت 

سبب شده که اکثر مرغداریھا و گاوداریھای منطقه کامـال   
: یک تجمع کننده دیگـر گـفـت .  ورشکسته و تعطیل شوند 

سال پیش یـک مـرغـداری تـأسـیـس  ٤ من و دوستانم تقریبا  
ـبـود خـوراک بــرای   ـم و درحـال حـاضـر بـه عـلـت ن کـردی
ـم کـارخـانـه   مرغداریھا بیش از دوماه است که مجبور شـدی

ـم در  .  رارسما  تعطیل کنیم  کارشناس جھـاد کشـاورزی رژی
آمل دلیل نبود خوراک دام وطیور را صادرات این محـصـول  

ـم کشـورھـای    به کشور روسیه مـی  دانـد کـه تـحـت تـحـری
 .اروپایی و آمریکا قرار گرفته است 

 
 تجمع کارگران سھامدارکارخانه شمع 

کارگران سھامدار کـارخـانـه شـمـع نـور قـزویـن در  :  آذر ٢٦ 
ـرداخـت  ( اعتراض به عملکرد غیر شفاف سـھـامـدار اصـلـی  پ

اصـلـی  )  قیمت گذاری و فروش سھام کارگـران .  سود سھام 
در مقابل دفتر اصلی این کارخانه و سپس در تھران تـجـمـع  

 .کردند 
ـبـات   ـرداخـت مـطـال بعد از برگزاری این تجمع و بـا وعـده پ

 . توسط مسئولین کارخانه تجمع اعتراضی پایان یافت 
 

سریال تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 
 !یاس خرمشھر

ـیـش از   در آذر ماه امسال کارگران کارخانه یاس خرمشھر ب
ـیـه   ـراضـی عـل ده بار مقابل فرمانداری خرمشھر تجمـع اعـت
ـیـمـه   ـرداخـت ب عدم پرداخت یکسال و نیم حقوق ھـا، عـدم پ

ـرچـه  ھـای    کارگران به تامین اجتماعی و تمدید نشـدن دفـت
 . ھایشان برگزار کرده اند   درمانی خانواده 

 
 کارگر نانوا برای ١٥٠طوماراعتراضی

 افزایش فوری دستمزد
 کارگر نانوا در مریـوان و سـروآبـاد بـا  ١٥٠ بیش از  :  آذر ٢٥ 

ـراضـی خـواسـتـار افـزایـش فـوری   امضای طـومـاری اعـت
ـراضـی   .  دستمزدھای خود شدند  در بخشـی از طـومـار اعـت

کـارفـرمـایـان    :  کارگران نانوای مریوان و سروآباد موشته اند 
        پزیم با قیمت اصالحی یعـنـی   خباز نانی را که خودمان می 

ھـایـمـان     درصد افزایش به ما جھت مصرف خانـواده ٣٠ ھمان  
ـیـمـت آرد حـاضـر بـه    می  فروشند و به بھانه افزایش زیـاد ق

ــســتــنـد  ــمــزد کــارگــران نــی ــن  .  افـزایــش دســت کــارگــران درای
ـیـمـه   ـیـن حـق ب طوماراعتراضی در عین حال با انتقاد از تعی

 نسبت بـه افـزایـش  ٩٣ کارگران خباز بر اساس دستمزد سال  
ھـای درمـان    ھای آب، برق، گاز، اجاره مسکن، ھزینـه   ھزینه 

 .اند   ابراز نگرانی کرده ... و 
 

اعتصاب وتجمع مداوم در اعتراض به تعویق 
 شش ماه حقوق

کارگران قراردادی اداره آب و فـاضـالب روسـتـایـی  :  آذر   ٢٤ 

شھرستان دشتستان در اعتراض به عـدم دریـافـت شـش مـاه  
حقوق دست از کارکشیده و مقابل ساختمان اداری شـرکـت  
ـرازجـان تـجـمـع کـردنـد  . آب و فاضالب روستایی در شھـر ب

ـیـل   کارگران آبفای دشتستان چندمین بار اسـت کـه بـه دل
شان دسـت از کـار کشـیـده و    عدم پرداخت مطالبات معوقه 

ـتـی    مقابل دفتر اداری آبفار دشتستان و سایر نـھـاد  ھـای دول
 . کنند   شھرستان و استان تجمع می 

 
 تجمع اعتراضی دانشجویان در گرمسار

 تن از دانشجویان دانشگاه غیرانتفـاعـی  ٢٠٠ بیش از  : آذر ٢٩ 
عالمه رفیعی  با تجمع در برابر دفتر مدیریت این دانشـگـاه  

توجھی مدیریت دانشـگـاه بـه رفـع مشـکـالت    نسبت به بی 
ـراض کـردنـد  یـکـی از  . تحصیلی و صفنی دانشجـویـان اعـت

محیط دانشگاه بسیار نامـنـاسـب اسـت و  :  دانشجویان گفت 
ھای زمان قاجـار ھـم    اگر بگویم که ما در حد مکتب خانه 

دانشـگـاه در  !  ام   امکانات نداریم حقیقتا  مطلب گزافی نگفته 
ـرار دارد کـه حـتـی   دل یک روستای قدیمی و مخـروبـه ق
مردم روستا آب آشامیدنی سالم برای مصرف خود نـدارنـد و  
نبود وسایل نقلیه، نبود خوابگاه و مشـکـالت عـدیـده دیـگـر  

ـتـه    سبب شده که صبر ما لبریز شود و به  رغم تـھـدیـد کـمـی
ـم  ـی یـکـی از  .  انضباطی دانشگاه دست بـه ایـن تـجـمـع بـزن

ـرای تـحـصـیـل  :  دختران دانشجو گفت  نبود شرایط مناسب ب
در دانشگاه باعث شده که خیلی از دوسـتـان مـا از ادامـه  
ـریـن   ـران دانشـگـاه ھـم مـھـمـت تحصیل انصراف دھند و مـدی

 .ای که دارند واریز به موقع شھریه به حسابشان است   دغده 
 

 گزارش
 

 ٢: متوسط ھزینه ماھیانه خانواردرتھران
  ھزار تومان٢٨٠میلیون و 

ـران در سـال   ،  ١٣٩٢ بر اساس آخریـن آمـار مـرکـز آمـار ای
ـرای  ٢٨٠  میلیون و  ٢ متوسط ھزینه زندگی   ھـزار تـومـان ب
ھـزار  ٢٨٠  میلیون و  ٢ از این ھزینه  . ھر خانوار درتھران است 

ـیـون و   تومانی خانوارھای تھرانی  ـل   ٨٤٠ ، ماھیانه یک می
ھای غیر خوراکی چون اجاره بـھـا،      ھزار تومان صرف ھزینه 

آب و فاضالب، سوخت و روشنایـی، لـوازم و اثـاث مـنـزل،  
ـره   ـقـل و غـی شـده و   خدمات بھداشتی و درمانی، حمل و ن

ھزار تومان در ماه صرف مواد خوراکی و دخـانـی  ٤٤٥ تنھا  
 .شود   خانوارھا می 

 
 درصدی قدرت خریدکارگران٧٢کاھش 

ـنـه   کارگران معتقدند حقوق و مزایای دریافتی کـفـاف ھـزی
ھای زندگی را نمی دھد و از اینرو آنھا مجبور می شـونـد  
برخی نیازھای خود را حذف کنند و یا بـه صـورت نـاقـص  
برنامه ھای زندگی خود را اجرا کنند؛ ھمچنین آنـھـا مـی  
ـرخـی   ـیـل کسـری شـدیـد درآمـدی نـاچـارا ب گویند بـه دل
ـرھـا را حـذف و   نیازھای زندگی خود مانند تفریحات و سف
ـنـھـا بـه فـکـر تـامـیـن   یا به حداقل ممکن رسانده انـد و ت
نیازھای اصلی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسـکـن،  

ـرنـج،  .  درمان و مواردی از این دست ھستند  میزان مصرف ب
 درصد کـاھـش  ٣٥ سال گذشته تا  ١٠ نان، گوشت و شیر در  

 درصدی قدرت خـریـد،  ٧٢ یافته  واین مسئله به دلیل افت  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـیـمـت اقـالم مصـرفـی   کسری درآمدھا و افزایش یکبـاره ق
 میلیـون و  ٢ نفره را  ٤ نیاز ماھیانه یک خانوار  .  خانوار است 

 ھزارتومان اعالم کرده اند و معتقدند ھرگونه دریافتـی  ٥٠٠ 
ـرخـوردن بـا مسـائـل و   کمتر از ایـن مـیـزان بـه مـعـنـی ب

اجـرای ھـدفـمـنـدی  .  مشکالت تامین معیشت خواھـد بـود 
یارانه ھا باعث وارد آمدن آسیب ھای جدی مـعـیـشـتـی بـه  
خانوارھای کم درآمد کشور از جمله کارگران شـد؛ آسـیـب  
ـران   ھایی که تا به امروز باقی مانده، بیشتر شده و ھنوز جـب

ـرانـی  .  نشده است  آمارھا نشان می دھند که خانـوارھـای ای
ـری از   برای جبران بخشی از کسری درآمدی خود، جلـوگـی
افت قدرت خرید و مقابله با افزایش قیمت ھـا در فـاصـلـه  

ـیـازھـای  ٩٢  تا پایان  ٨٣ سال ھای   ، بخش قابل توجھی از ن
ـرنـج  .  غذایی خود را کاھش داده اند  میزان مصرف ماھیانه ب

ـیـانـه در سـال  ١٨٠ خانوار از   ـلـوگـرم سـال   ١١٩  بـه  ٨٣ کـی
 کاھش یـافـتـه اسـت ، ایـن کـاھـش  ٩٢ کیلوگرم در سال  

مصرف نه به دلیل جایگزین شدن اقـالم غـذایـی دیـگـر بـه  
جای برنج؛ بلکه به دلیل افزایش قیمت، افت قدرت خرید و  
ـم بـه کـاھـش   ھمچنین کسری درآمدی و در نتیجه تصـمـی

ھمچنین آمارھا نشان مـی دھـد  .  مصرف اتفاق افتاده است 
 بـه  ٨٣ کیلوگرم در سـال  ٥٠٦ که میزان مصرف نان نیز از  

 کاھش یافتـه و در ایـن بـخـش  ٩٢  کیلوگرم در سال  ٣٥٠ 
کیلـوگـرم افـت  ٤٠ کیلوگرم به  ٦٠ مصرف گوشت دام نیز از  

ـیـز از  .  کرده است  از سویی میزان مصرف ماھـی خـانـوار ن
ـر خـانـوار  ١٣ کیلوگرم به  ٢٠   کیلوگرم رسیده و مصـرف شـی

ـلـوگـرم افـت کـرده اسـت ١٣٨ کیلوگرم به  ٢١١ نیز از   .  کـی
 کیلـوگـرم و مصـرف  ٨٢  کیلوگرم به  ٩٥ مصرف ماست از  
.  کیلوگرم افت نشـان مـی دھـد ٣٦  به  ٤٠ تخم مرغ نیز از  

نکته دیگر حائز اھمیت در گزارش بانک مرکزی از افـت  
 سـال مـورد  ١٠ میزان مصرف اقالم خوراکی خانوار در طول  

ـرنـج، نـان، تـخـم   بررسی، کاھش ادامه دار میـزان مصـرف ب
مرغ، شیر، گوشت، ماھی و سایر اقالم به صـورت سـال بـه  

به عبارتی با گذشت ھر سال، آمارھا نشان مـی  . سال است 
دھد که میزان مصرف خانوار در حال کـاھـش اسـت و ایـن  
مسئله می تواند حتی سالمت جامعه را نیز تـھـدیـد کـنـد  
که البته این مسئله در مورد خانوارھای کـم درآمـد نـمـود  

 آذر ٢٨ بخشی ازیک گزارش مھربتاریخ . بیشتری دارد 
 
 

کارگراعتصابی معدن ٣١صدورحکم  برای
 !چادرملو

ـرای   کـارگـر  ٣١ حکم شعبه  اول دادسرای عمومی اردکان ب
معدن چادرملو که پس از اعتصاب سال گذشتـه کـارگـران  
این معدن با شکایت کـارفـرمـا روانـه دادگـاه شـده بـودنـد،  

نفر از کارگران شرکت چادرملو که کارفـرمـا  ٣٠ . صادرشد 
کـارگـران  .   اتھام تبرئه شـدنـد ٦ ھا شکایت کرده بود از    از آن 

اعتصابی به دلیل عدم شرکت در مار و اعتصاب محاکمـه  
مـحـاکـمـه کـارگـران چـادرمـلـو تـحـت نـام   .  خواھنـد شـد 

به این دلیل وارد شده اسـت کـه   «جلوگیری از احقاق حق »
ـرض مـانـع از   کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگـران مـعـت

 .اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند   این شده 
 

 کاھش حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته
ـردی ریـاسـت  ١٧  تیرماه سال جاری مـعـاونـت نـظـارت راھـب

ـر   ـنـی ب جمھوری بخشنامه ای را امضا و ابـالغ کـرد مـب
ـیـمـه   اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از ب
تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که ایـن مصـوبـه از  

ـراسـاس ایـن بـخـشـنـامـه  .   شھریور ماه نیز اجرایی شـد ٣١  ب
محاسبه اضافه کـار در پـاداش پـایـان خـدمـت و حـقـوق  
بازنشستگان نخواھد بود و براساس قوانیـن سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداخـتـی دو  
سال پایان خدمت تقسیم بر ماه ھای این دو سال است و ایـن  

سال تمام از حـقـوق  ٣٠ بدین معنی است که کارمندانی که  
و اضافه کارشان ھفت درصد کسـر شـده بـا ایـن ابـالغـیـه  
جدید از کاھش حقوق در دوران بازنشستگی برخـوردار مـی  

کارمندانی که در حال حاضر ماھیانه ھـفـت درصـد  .  شوند 
از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و بـه حسـاب سـازمـان  
تامین اجتماعی واریز می شود با این ابالغیه قانـون جـدیـد  

درصـدی حـقـوق  ٣٠  تـا  ٢٠ پس از بازنشستگی با کاھش  
ــوق   ــکـه حـق ـن ــه ای ــا تـوجــه ب ــن ب مـواجـه مـی شـونـد و ای
بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسـه  
ـرو   با نھادھای دیگر پایین است با مشکالت عدیده ای روب

براساس اعالم سازمان تامین اجتماعی در حـال  .  خواھند شد 
 ھزار نفر بیمه شـده اصـلـی تـحـت  ٨٠٠  میلیون و  ١٣ حاضر  

ـلـغـی   پوشش سازمان تامین اجتماعی ھستند و ماھیانه مـب
را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند کـه بـا تـوجـه بـه  
ـیـش از   بخشنامه جدید معاونت راھبردی ریاست جمھوری ب
ـنـد کـه در حـال   یک میلیون نفر از این افراد آنھایی ھسـت
ـیـمـه   حاضر در سازمان دولتی مشغول بـه کـار بـوده و از ب
ـیـمـه اضـافـه   تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق ب

بـه  .  کار حقوق بازنشستگی این افراد کاھش پیدا می کند 
گزارش خبرآنالین،ھیأت عمومـی دیـوان عـدالـت اداری بـا  
اکثریت اراء بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضـافـه  

 .کارراتائیدکرد 
 

دانش ٤تنبیه وحشیانه وغیرانسانی 
آموزمھاجرافغان در مدرسه پاکدشت 

 ورامین

 «مرتضی »و   «حمید »ھایشان را نخوانده بودند؛    آن روز درس 
ـیـه   .«محمدرضا »و   «یاسین »و   ـب ـن درس نخواندن ھمـان و ت

پـاکـدشـت  )   ح ( آموز کالس سـوم مـدرسـه     دانش ٤ .  ھمان 

ھایشان بـه    کردند که قیمت نیاوردن کتاب   فکرش را ھم نمی 
آمـوزان    دانش .   مدرسه، چنین عاقبت عجیب و غریبی باشد 

پاکدشت ورامین، ھفته گذشته را خـوب  )  ح ( افغان مدرسه  
آموزان اتباع ایـن شـھـر    ای که ویژه دانش   اند؛ مدرسه   نگذرانده 

آمـوزان    است و حاال اتفاقی در آن افتاده که باعث شده دانش 
آن و پدر و مادرھایشان این مدرسه را دیگر دوسـت نـداشـتـه  
باشند؛ اتفاقی که مدیرکل اداره آموزش و پرورش پاکدشت  

کند و مدیر مـدرسـه آن    آن را  به صورت دیگری تأیید می 
ـفـاق افـتـاد؛  .  را از بیخ و بن، تکذیب  ماجرا ھفته گذشته ات

وقتی آقای ر، معلم کالس سوم دبستان متوجه شـد حـمـیـد  
و مرتضی و یاسین و محمدرضا، تکالیفشان را انـجـام نـداده  

ھمیـن کـافـی  . اند   و کتابھایشان را با خود به کالس نیاورده 
بود تا آقای معلم، مبصر کالس، امیرحسین را مامور کنـد  

 نفر را به سرویس بھداشتی مدرسه ببرد، بـاالی سـر  ٤ تا آن  
آنھا بایستد و آنھا را مجبور کند تا دستشان را داخل کاسـه  

بـود کـه دسـتـش را   «حـمـیـد »توالت ببرند آن روز فقط این  
کامل داخل کاسه توالت کرد بعد، وقتی که او حـالـش بـد  
شده بود و در حال استفراغ کردن بود، مبصر کالس از تـرس  

ـیـه را ھـم مـجـبـور کـرد    این  ـق که معلم او را کتک بزند، ب
دستشان را در کاسه توالت فرو ببرند؛ حمیـد و مـرتضـی و  
یاسین و محمدرضا وقتی کارشان در دسـتـشـویـی مـدرسـه  
تمام شده بود، درحال بیرون آمدن از آن بودند که نـاظـم آنـھـا  

ـیـد، دانـش  ـر    را دید و وقتی ماجرا را شن آمـوزھـا را بـه دفـت
مـنـدی، مـادر یـکـی از    خبر را سکینـه بـھـره .   مدرسه برد 

آموزان کالس سوم مدرسه و عضو سابق انجمن اولیا و    دانش 
گـویـد    او مـی .  دھـد   مـی  «شـھـرونـد »مربیان این مدرسه به  

ـرای او    پسرش اتفاقی را که برای ھمکالسی  ھایش افتاده ب
آموزان و پـدر و    تعریف کرده و او ھم ماجرا را از طریق دانش 

ـتـه  »:  گـویـد   او مـی .  مادرھایشان پیگیری کـرده اسـت  ھـف
. گذشته بود که پسرم این ماجرا را برای من تـعـریـف کـرد 

بعد از آن شنیدم مدرسه پدر و مادرھا را خواسـتـه، بـا آنـھـا  
ـم خـاطـی را   جلسه گذاشته و مدیر به آنھا گفته کـه مـعـل

ـنـد، چـرا    اخراج کرده و بھتر است که دراین  باره شکایت نکـن
ـنـدازنـد،    که اگر به قول او دراین  ـی باره جـار و جـنـجـال راه ب

شـود و فـرزنـدانشـان از درس و مشـق    مدرسه تعطیـل مـی 
آموز ھم ترسـیـدنـد و     دانش ٤ پدر و مادرھای این  .  افتند   می 

جالب اینجاسـت کـه  .  باره ندادند   کس گزارشی دراین   به ھیچ 
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ـرای پـدر و  ٤ این    بچه از بس ترسیده بودند کال ماجرا را ب
مادرھایشان تعریف نکرده بودند و این مدیر مدرسه بـود کـه  

ـرای آنـھـا تـعـریـف    با خانواده  ھا جلسه گذاشته و اتفـاق را ب
ھا را پیـدا کـردم و    بعد از آن بود که خانواده بچه .  کرده بود 

ـیـن    با خود بچه  ھا ھم حرف زدم و آنھا به من گفتند که چـن
 «یاسـیـن »و   «مرتضی »و   «حمید « «. اتفاقی افتاده است 

حاال در پاکدشت نیستند؛ آنھا به ھمراه پدر و مـادرھـایشـان  
ـنـد و    به کربال رفته  اند تا در مـراسـم اربـعـیـن شـرکـت کـن

ـنـدگـی از آنـھـا مـاجـرا را تـعـریـف   «محمدرضا » به نـمـای
ــنــد   مــی  ، یــکــی از چــھــار  «مــحــمــدرضــا احــمــدی ».  ک
آموزی است که شب و روزش را در ھفته گـذشـتـه بـا    دانش 

او  .  تصویر بردن دستش داخل کاسه توالت مـدرسـه گـذرانـده 
ما آن روز دفترمان را بـه  »:  گوید   درباره آن روز این طور می 

 نفر دیگه گـفـت از ایـن  ٣ آقا به من و  .  مدرسه نبرده بودیم 
ـلـی  .  خـوریـد   مـی ...  خوانید، یا    به بعد یا درس می  مـا خـی

گریه کردیم ولی آقا به امیرحسیـن گـفـت بـایـد مـا را بـه  
ـم،   ـی دستشویی ببرد، به او گفت که اگر ما این کار را نکـن

ــه  .  زنـد   او را خــطـکــش مــی  ـرحســیـن مـا را ب بـعــدش امــی
دستشویی برد و حـمـیـد انـگـشـت خـودش را کـه  داخـل  
دستشویی کرده بود، خورد، من و بقیه اما  انـگـشـتـمـان را  

ھا زودتر از مـا    زدیم توی دستشویی بعد از آن یکی از بچه 
از دستشویی فرار کرد و آقای عظیمی، نـاظـم مـدرسـه را  

ـردنـد  .  دید، او ھم آمد و ما را به دفتر مدرسه برد  حمید را ب
آن روز مـاجـرا   «محمدرضا «  «.و به سر و صورتش آب زدند 

فردای آن روز امـا  .  اش تعریف نکرد، ترسید   را برای خانواده 
ـرادرش   وقتی پدر او به خانه برادرش رفته بود از زبان پسـر ب

مادر او  .  است، اتفاق را شنید  «محمدرضا »که ھمکالسی  
ھـا از مـدرسـه    که بـچـه   قبل از این »: گوید   باره به می   دراین 

بـاره    بیرون بیایند، ناظم مدرسه به آنھا گفتـه بـود کـه درایـن 
ـنـد  ـت گـویـد کـه    او مـی  «. حرفی نزنند، آنھا ھم به ما نـگـف

دیروز یک نفر از آموزش و پرورش پاکدشت به این مدرسـه  
غـالمـعـلـی  ». باره صحبت کرده است   ھا دراین   رفته و با بچه 

، مدیرکل اداره آموزش و پرورش پاکـدشـت ورامـیـن  «خانی 
آموز را تنبیه کـرده امـا     دانش ٤ گوید معلم مدرسه، این    می 

ـم  »:  انـد   آموزان تعریـف کـرده   نه به شکلی که این دانش  مـعـل
مـن ایـن  .  آموزان را تنبیه کرده نه بـه ایـن شـکـل   این دانش 

ـم   فرمایید، تأیید نمی   تنبیھی را که شما می  ـم آن  .  کـن مـعـل
ـرونـد سـالـن را تـمـیـز     دانش ٤ روز به این   ـتـه کـه ب آموز گف

گوید این معلم اخراج نشده و به یکی دیـگـر    او می  «. کنند 
ـقـل شـده اسـت  ـت ـتـه او  .  از مـدارس پـاکـدشـت مـن بـه گـف

آمـوز دارد    ھـزار دانـش   ٦٢  واحد آموزشی و   ٢٧٧ پاکدشت،  
امـا بـا  .  انـد   ھزار نفر اتباع خارجی   ١٠ که از این تعداد حدود  

ـیـه    این  ـب ـن ـرورش پـاکـدشـت ت که مدیرکل اداره آمـوزش و پ
داوود  »کـنـد،    آموزان در مدرسه این شھر را تأیید مـی   دانش 

 «شـھـرونـد »وگـو بـا    ، مدیر این مدرسه در گفت «تاجیک 
ـیـه در ایـن مـدرسـه را تـکـذیـب   ـب ـن اتفاق افتادن ھر نـوع ت

ـفـاقـی  »:   گوید   او می .  کند   می  در مـدرسـه مـا ھـیـچ ات
آمـوزان    او سخنان دانـش  «.نیفتاده و این موضوع  شایعه است 

دانـد،    ھـایشـان مـی   سازی او و خـانـواده   این مدرسه را صحنه 
ھـا    خـواھـنـد بـا ایـن حـرف   آنـھـا مـی »چرا که بـه قـول او  

ـیـل   «. شان با مدارس ایرانی ادغام شـود   مدرسه  تـاجـیـک دل
ـبـی    جابه  ـل جایی آقای ر، معلم کالس سوم را ھم ناراحتـی ق

بنده خـدا را بـه مـدرسـه دیـگـری  »گوید    داند و می   او می 

 «.تری انجام دھد   فرستادیم تا کار سبک 
 

محرومیت کارگران اخراجی کاشی ایرانا از 
 دریافت مقرری بیمه بیکاری

ـرانـا مـی  حـدود  :  گـویـد   یکی از کارگران اخراجی کاشی ای
 سال پیـش بـا امضـای  ١٢  تا  ٥  کارگر ھستیم که از  ١٧٠ 

ـرانـا    قرارداد پیمانکاری در قسمت  ـلـف کـاشـی ای ھای مخـت
ــن قــرارداد    کـار مــی  ــبـار آخـری کـردیــم؛ پــس از اتـمـام اعـت

ـرد تـا بـا    پیمانکاری مدیریت کارخانه تصمیم می    ١٤٠ گی
ـرارداد بسـتـه و    کـارگـر  ٣٠ نفر از مـا بصـورت مـوقـت ق

. باقیمانده دیگر را اخراج و به بیمه بیکاری مـعـرفـی کـنـد 
ـیـمـه   ـرری ب ـرای دریـافـت مـق زمانی که بـعـد از اخـراج ب

 سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی مـراجـعـه  ٢٨ بیکاری به شعبه  
کردیم به ما گفته شد که از نظر سازمان تامین اجتـمـاعـی  
شرکت پیمانکاری که کـارفـرمـای مـا بـوده اسـت اجـازه  
ـیـمـه   فعالیت نداشته و بنابراین با وجود پرداخت شـدن حـق ب
ـیـکـاری بـه مـا تـعـلـق   ـیـمـه ب ھیچ مبلغی بابت مقـرری ب

 .گیرد   نمی 
 

عدم موافقت کارفرمایان با افزایش مزد 
 !کارگران خبازکردستان

ـنـدج و حـومـه    دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی  ھای سـن
ـرای   گفت جلسه دیروز نمایندگان کارفرمایان و کـارگـران ب

ــان    افـزایـش مـزد کـارگـران شـاغــل در نـانـوایـی  ھـای اسـت
نمایندگان کارفرمایان بـا  .  نتیجه به پایان رسید   کردستان بی 

ـیـز   ـرای چـنـد درصـد ن افزایش مزد کارگران خباز حـتـی ب
ـیـمـت ھـر قـرص نـان لـواش در اسـتـان  .  موافقت نکردنـد  ق

 تومان رسیده اسـت یـعـنـی  ١٦٥  تومان به  ١٢٥ کردستان از  
 درصـد  ٣٢ دولت قیمت نان را در این اسـتـان نـزدیـک بـه  

ـیـمـت در حـالـی صـورت   گران کرده است و این افـزایـش ق
ھـا از سـال    گرفته که دستمزد کارگران شاغل در نـانـوایـی 

 . افزایشی نداشته است ٩١ 
 

  حقوقھای پرداخت نشده
 

 کارگر ٧٠ماه حقوق٥عدم پرداخت 
 کارخانه زاگرس خودرو بروجرد

ــرس خــودرو کــه در  ٧٠  ــرکــت زاگ ــران ش ــر از کــارگ  نــف
ھـای    ھای مختلف، انتظامات  حقـوق و مـزایـای مـاه   بخش 

بھمن و اسفند سال گذشته و فروردین، اردیبھشت و آبان مـاه  
 .اند   سال جاری را دریافت نکرده 

 
آھن   کارگر راه٢٠عدم پرداخت حقوق 

 طبس
ـرارداد     نفر از کارگران راه ٢٠ بیش از   آھن طبس که تـحـت ق

مشـغـول بـه کـار   «نادرکـاران فـردا »با شرکت پیمانکاری  
ـرارداد   ـری شـدن یـک مـاه از اتـمـام ق بودند، با وجـود سـپ

ـیـش از  ٢  تا  ١ کارشان بین    سـال حـق  ٤  مـاه حـقـوق و ب
 .اند   سنوات خدمت خود را دریافت نکرده 

 
عدم پرداخت دو ماه حقوق کارگران قند 

 کامیاب
کارگران کارخانه قند کامیاب در خمینـی شـھـر اصـفـھـان  

ـرداخـت دو مـاه   ـیـد از پ کارفرما با وجود حجـم بـاالی تـول
ـیـدی  ١٥٠ حقوق معوقه نزدیک به    کارگـر ایـن واحـد تـول

ھنگامی که کارگران ضرورت پرداخت  .  کند   خودداری می 
ـنـد    دو ماه حقوق معوقه خود را به کارفرما گوشزد مـی  کـن

گوید به اداره کار شکایت کنند اما ھیچ کـارگـری    او می 
کند از کارفرما شکایت کند چـرا کـه در ایـن    جرات نمی 

 .شود   صورت اخراج می 
 

عدم واگذاری زمین به کارگران اداره ی 
 شھرسازی شھرستان سروآباد

 نفر از کارگران و پرسـنـل  ٢٤ بر اساس گزارش رسیده، تعداد  
ثابت  اداره ی شـھـرسـازی  شـھـرسـتـان سـروآبـاد در اسـتـان  
کردستان، به دلیل وجود تبعیض در سیستـم اداری سـازمـان  
ـفـات   شھرسازی این شھرستان، و عـدم رسـیـدگـی بـه تـخـل
ـرخـورداری از   ـیـاز ب موجود از جانب مسئوالن ذیربط، از امـت
زمین جھت احداث منزل مسکونی محروم گشته، و عـمـال   

 جـھـت واگـذاری  ٩٢ با توجه به مصوبه ی مجلس در سال  
زمین به تمامی کارکنان این سازمان، کارگـران مـزبـور از  
حق برابر  بھره مندی از امتیاز مسکن این سازمان بی بـھـره  

شایان ذکر است کارگران مذکـور بـا تـوجـه بـه  . گشته اند 
رانت ھای موجود در اداره ی شھرسازی شھرستان سـروآبـاد،  
و ا عمال نفوذ  افراد خارج از حوزه ی اداری  این سـازمـان در  
واگذاری زمین ھای تحت پوشش، و تبعیـض در واگـذاری  
آنھا به بستگان و اشخاص سفارش شده، و ا عـمـال  سـیـاسـت  
ـم   رشوه گیری آشکار مسئولین مربوطه، از این امتیـاز مسـل

ـراض مـکـرر  .  محروم شده انـد  امـا ایـن رویـه مـوجـب اعـت
کارگران به وضعیت موجود در سـازمـان شـھـرسـازی شـده،  
ـیـس سـازمـان   که در مقابل، با برخورد  غیر مسئوالنه ی رئ
مذکور، و تھدید به اخراج تمامی کـارگـران از جـانـب وی  

ضمنا الزم بـه ذکـر اسـت تـمـامـی ایـن  . ( روبرو شده است 
 سـال کـار در ایـن  ١٠  الـی  ٣ کارگران از سوابق طوالنی  
ـرای  .  سازمان برخوردار می باشنـد  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کـمـی

 کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

 اخراج و بیکارسازی
  

با اطالعیه مدیریت کارخانجات صنایع فلزی 
 کارگر، سیکل تعطیلی و ٢٢مبنی بر اخراج 

نابودی این کارخانجات وارد فاز جدیدی 
 شد

صبح دیروز با اطالعیه مدیریـت  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
ـرارداد و    کارخانجات صنایع فلزی مبنی بر عـدم تـمـدیـد ق

 سـال  ١٥  تـا  ١٠  کارگر که ھر کدام از آنھا از  ٢٢ اخراج  
سابقه کار دارند سیکل تعطیلی و نابودی این کارخـانـجـات  

بنا بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه  .  وارد فاز جدیدی شد 
آزاد کارگران ایران بدنبـال واگـذاری ایـن کـارخـانـجـات بـه  

ـیـن   مـتـعـلـق بـه مـجـمـوعـه  ( شرکت تـجـاری الـمـاس مـب
که در پـی نـزدیـک بـه  )  شرکتھای تعاونی سپاه پاسداران 

یکسال مبارزه و تجمعات اعتراضی مستمر کارگران شاغل  
  صـورت  ٩٢ و بازنشسته این کارخانجات در شھریور سـال  

گرفت، تمامی معـوقـات کـارگـران بـازنشـسـتـه و شـاغـل  
ـر در کـارخـانـه   ـق ـم مسـت ـی پرداخت گردید و به موازات آن ت
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اقدامات مقتضی برای به تعطیلی کشاندن این کارخانجات  
این تیم برای دست یـابـی بـی  . را از سال گذشته آغاز کرد 

ـراض   ـروز اعـت سر و صدا به این ھدف و برای جلوگیری از ب
ـبـات تـمـامـی   در این کارخانجات در قـدم اول کـل مـطـال
ـرداخـت نـمـود و بـا   کارگران بازنشسته و شاغل را یکجـا پ
پرداخت بموقع دستمزد کارگران بـه وجـود مـزد مـعـوقـه و  
ـلـه   اعتراضات کارگری در این کارخانه پایان داد تا بدینوسی
ــن   ــابـودی ای ــی و ن ـل ــطـور خــامـوشــی قــادر بـه تـعــطــی و ب

بـطـوریـکـه بـه مـوازات رونـد فـوق در  .  کارخانجات بشـود 
پرداخت دستمزد کارگران، ابتدا به بھانه نـوسـازی اقـدام بـه  
تخریب ناھار خوری صنایع فلزی شماره یـک و سـپـس بـا  
ـیـز   فروش وسایل تولید این کارخانه، سایر قسمتھای آن را ن
تخریب کردند و با این بھانه کارگران ایـن کـارخـانـه را در  
طول یکسال گذشته بتدریج به کارخانه صنایع فلزی شمـاره  

تیم مذکور  در ادامه این روند کارگاه سـنـد  . منتقل نمودند 
صـنـایـع فـلـزی  )  ١ کارگاه شمـاره  ( بالست و رنگ آمیزی 

 را که بدور از کارخانه در انتھای خیابـان صـنـایـع  ٢ شماره  
فلزی  قرار داشت تعطیل و این کارگاه را نیز که آلـودگـی  
باالئی دارد و بدلیل ھمین آلودگی بـدور از مـحـل اصـلـی  

ـقـل  ٢ کارخانه بنا شده بود  به محل کارخانه شـمـاره   ـت  مـن
ـبـال تـکـمـیـل  .  نمود  بنا بر اظھار کارگران صنایع فلزی، بدن

 بـه زمـیـن  ١ سیکل تبدیل کارخانه صنایع فـلـزی شـمـاره  
صاف و تعطیلی کارگاه شماره یک، روند پرداخـت بـمـوقـع  
دستمزد و واریز بیمه ھای آنان متوقف گردید بـطـوریـکـه از  

 نفر از کارگران که در مقطع بـازنشـسـتـگـی  ٧٠ اول امسال  
قرار گرفته اند بدلیل عدم واریز سه ماه از بیمه ھـایشـان بـه  
صندوق تامین اجتماعی در حالت بالتکلیفـی مـانـده انـد و  
ـرداخـت   ـر پ ـتـه تـاخـی ھر ماھه دستمزد کـارگـران بـا دو ھـف

ـریـت  .  میشود  ھمچنین به موازات این اقدامات از سوی مدی
کارخانه، پرداختھای غیر نقدی کارگران این کارخـانـه کـه  
ـریـن   عرفا در طول دھه ھای گذشته و حتی در بـحـرانـی ت
وضعیت کارخانه تداوم داشته است قـطـع شـده اسـت، زمـان  
چای را از ساعت کار حذف و برای اینکه کارگـران قـادر  
ـیـز قـطـع   به تھیه چای نشوند آب محل کار کارگـران را ن
کرده اند و ظرفیت تولید را در طول ماھـھـای گـذشـتـه بـه  
ـروز   شصت درصد کاھش داده و در آخـریـن اقـدام صـبـح دی

ـرارداد و اخـراج   ـر عـدم تـمـدیـد ق   ٢٢ اطالعیه ای مبنی ب
در کارخانجات صنایع فلـزی شـمـاره  .  کارگر نیز صادر شد 

 کارگر اشتغال بـکـار  ١٢٠٠  سال پیش  ٧  که حدود   ٢  و  ١ 
 کـارگـر رسـمـی و ھـمـیـن تـعـداد   ٢٢٧ داشت ھم اینـک  

ایـن کـارگـران  .  کارگر قراردادی مشغول بکار می بـاشـنـد 
ـرداخـت   ـر در پ ـراض بـه تـاخـی ـیـش در اعـت حدود دو ھفته پ
مزدشان در محل کارخانه دست به اعتراض زدند و زمـزمـه  

اتـحـادیـه  .  اعتراضات گسترده در میان آنان آغاز شـده اسـت 
 ١٣٩٣ سی ام آذر ماه   –آزاد کارگران ایران  

 
 کارگر١٢بیکاری

باف در روسـتـای     کارگر در  کارگاه فرش دست ١٢ : آذر ٢٩ 
 . راک بیکار شدند 

 
 کارگر در ھر نانوایی ٢اخراج بیش از 

 ھا درصورت مکانیزه شدن نانوایی
ھای سنندج و حومـه از    دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی 

ـیـزه  ٢ اخراج بیش از    کارگر در ھر نانوایی در صورت مـکـان
ـرنـامـه  .  ھا خبر داد   شدن نانوایی  یدالله صمدی با اشاره بـه ب

ـیـزه کـردن    کارفرمایان خبازی  ـر مـکـان ھای سنندج مبنی ب
ـیـزه شـدن نـانـوایـی :  ھای این شھر گفت   نانوایی  ھـای    مـکـان

یابد که این اقدام به اخـراج    سنندج در شرایطی گسترش می 
. شـود    کارگر در ھر نانوایی مکانیزه شده منجر مـی ٣  یا  ٢ 

ـیـکـاری در ایـن   ـرخ ب استاندار کردستان اعالم کرده اسـت ن
 درصد است و اگر کارگران خباز بیکـار شـده بـه  ٢٨ استان  

آمار بیکاران استان اضافه شوند، این نرخ بیکـاری کـه بـه  
 .تر نیز خواھد شد   مرحله بحرانی رسیده است بحرانی 

 
 بیکارسازی در کارخانه فرش پارس

ـیـش از ھـزار   ـیـش ب کارخانه فرش پارس حدود ھشت سال پ
انـد و بـا وجـود    کارگر داشت که به تدریج بازنشـسـتـه شـده 

استخدام کارگران موقت در سال گذشته، اکنون در مجمـوع  
 .کنند    کارگر در این کارخانه کار می ٤٦٠ 

 
 «صنایع غذایی کارین»کارگر ١٠٢بیکاری

 در اھواز
در اھواز از تعطیلی  دو کـارخـانـه   «صنایع غذایی کارین »
ـرمـاه سـال   «کنسرو خوزستان »و   «آرا پروتئین جنوب » ـی از ت

 . کارگر خبر دادند ١٠٢ جاری و به تبع، بیکاری  
 

اخراج کارگران معترض کارخانه سیمان 
سپاھان اصفھان توسط کارفرما باحمایت 

 !دادستان مبارکه
ـبـال  :  کارگراخراجی کارخانه سیمـان سـپـاھـان اصـفـھـان  بـدن

شکایت کارفرما از حداقل شش تن از کارگران ،در تـاریـخ  
ـری مـبـارکــه احضـار شـدیــم ٢٧  .  مـھــر مـاه بـه دادگسـت

ـم ،دادسـتـان   ھنگامی که با سایر ھمکاران مـراجـعـه کـردی
مبارکه به ما توھین کرد و ھمـانـجـا بـا کـارخـانـه تـمـاس  
گرفت و گفت که مرا اخراج کنند و دیگر به کارخـانـه راه  

 .ندھند 
  

  کارگر در عسلویه ٢٠اخراج
ـنـد    کارگران نقاش شاغل در منطقه ویژه عسلـویـه مـی  گـوی

ـر در  ٤ که حدود دو ھفته پیش، بعد از آنکه به    مـاه تـاخـی
ـراض کـرده  انـد، وادار بـه امضـای    پرداخت دستمزدشان اعـت

کارگران اخـراجـی کـه  .  اند   برگه تسویه حساب و اخراج شده 
 نفر است در فاصله خرداد تا مـرداد مـاه سـال  ٢٠ تعدادشان  

  ١٧ جاری از طریق شرکت پیمانکاری قنواتی در فـازھـای  
ـتـی مشـغـول     عسلویه به رنگ کـاری لـولـه ١٨ و   ـف ھـای ن
این اخـراج پـس از آن صـورت گـرفـتـه اسـت کـه  .  اند   بوده 

ـبـات   ـبـاشـتـه شـدن مـطـال کارگران نقاش در اعتـراض بـه ان
شوند و در واکـنـش از    مزدی خود به پیمانکار معترض می 

ـرگـه تسـویـه حسـاب    سوی پیمانکار برای ھمـگـی آن  ھـا ب
ـرگـه .  شود   صادر می  ھـای تسـویـه    براساس سندی کـه از ب

ـیـمـانـکـار  ٢٠ حساب این    کارگر اخراجی ارسال شده است، پ
. عنوان کرده اسـت  «شخصی »ھا را    علت این تسویه حساب 

ـلـوچ و خـوزسـتـانـی   کارگران که از نیروھای غیر بومی ب
منطقه ویژه عسلویه ھستند پس از تسویه حسـاب اجـبـاری  

 .اند   ھنور مطالبات معوقه مزدی خود را دریافت نکرده 
 

ھزارکارگرمعادن ١٧خطربیکاری بیخ گوش
 !زغال سنگ 

امسال وضعیت معادن زغال سنگ کشور رو به افـول بـوده  
ـنـده اسـت؛ بـه   است و روند سال جاری نیز بسیار نگران کـن
ـیـش رود تـعـداد   طوری که اگر روال بـه ھـمـیـن صـورت پ

ـلـی  .  زیادی از معادن زغال سنگ تعطیل خواھند شد  تعطـی
ـیـکـاری   ـر در  ٨٥٠٠ معادن زغال سنگ به مـعـنـای ب ـف  ن

 .بخش خصوصی و ھمین تعداد در بخش دولتی است 
 

 ناامنی محیط کار 
 

کارگربراثرحوادث کاری ٢٩٧جانباختن 
 دراستان تھران طی ھفت ماه

 مورد مرگ ناشی از حـوادث  ٢٩٧ تا پایان مھر ماه امسال  
کار به مراکز پزشکی قـانـونـی اسـتـان تـھـران ارجـاع شـده  

این در حالیست که در مدت مشـابـه سـال گـذشـتـه  .  است 
مـورد گـزارش  ٢٨٢ تعداد موارد فوت ناشی از حادثه کـار  

دھـم درصـدی را در سـال  ٣ و ٥ شده بود که این رقـم رشـد  
بر طبـق ایـن گـزارش از کـل مـرگ  .  جاری نشان میدھد 

ـر زن  ٣  نفر مـرد و  ٢٩٤  ماھه امسال  ٧ حوادث کار در   ـف  ن
 .بوده اند 

 
درصدی جان باختگان ٩افزایش

درصدی مجروحان حوادث ٣٢وافزایش
ماھه اول ٨کاری دراستان ھمدان طی 

 سال جاری 
  ٤٦ بر اثر حوادث ناشی از کار در ھشت ماھه سال جـاری  

ـبـاخـتـگـان حـوادث   نفر جان خود را از دست دادند، آمار جـان
 درصـد افـزایـش  ٩ کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته  

شمار جانباختگان حوادث کار در سال گذشـتـه  .  داشته است 
 نفر در سـوانـح  ٤١٢ ھمچنین  .   مرد و یک زن بوده است ٤١ 

ناشی از کار در ھمین مدت زمان مجروح و مصدوم شـدنـد  
 . نفر از مجروحان مرد و مابقی زن ھستند ٤٠٥ که  
 

مرگ کارگر جوشکاردرکرمانشاه براثر 
 سقوط از ارتفاع

کـارگـر جـوشـکـار سـاخـتـمـانـی   «اسکند رئیسی »:  آذر ٢٧ 
ـفـاع سـاخـتـمـانـی واقـع در   ھنگام کار بر اثر سـقـوط از ارت
منطقه نوبھار شھر کرمانشاه دچار حادثه شد و جان خود را  

 .از دست داد 
 

درصدی مرگ ناشی از حوادث ٥٨افزایش
 كار در استان سمنان

ـتـھـی بـه آبـان مـاه سـال جـاری تـعـداد   در ھشت ماھه من
عھد  ھای ناشی از حوادث كـار بـه ادارات  '  مورد لڤ ١٩ 

پزشكی قانونی استان سمنان ارجاع شده است كه نسـبـت بـه  
  ٥٨  مـورد بـوده اسـت  ١٢ مدت مشابه سال گـذشـتـه كـه  
درھـمـیـن مـدت تـعــداد  .  درصـد افـزایـش نشـان مـی دھــد 

مصدومین ناشی از حوادث كار ارجاعی به ادارات تابعه در  
 مورد بوده است كه در مـقـایسـه بـا مـدت  ٢٤٢ سال جاری  

 مورد گزارش شده است چـھـار  ٢٤١ مشابه سال گذشته كه  
مرگ ھـای نـاشـی از  .  دھم درصد افزایش نشان می دھد 
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 مـورد  ١٩ حوادث كار در ھشت ماھه منتھی به آبان امسال  
این در حالـی اسـت كـه از كـل  .  بوده كه ھمگی مرد بودند 

مصدوم ارجاعی به مراكز پزشكی قـانـونـی اسـتـان در  ٢٤٢ 
 . نفر مرد ھستند ٢٢٦ نفر زن و  ١٦ این مدت،  

 
جان باختن یک کارگر ساختمانی در یزد بر 

 اثر ریزش آوار
 ساله ساختمانی گذشـتـه در  ٣٨  «ف . م »یک کارگر بنام  

ـر   ـر اث بلوار دھه فجر شھر یزد در حال انجـام کـار در یـزد ب
 .ریزش آوار جان باخت 

 
  کارگران 

 
با وعده رسیدگی به خواست بھنام ابراھیم 

زاده در روز چھارشنبه ھفته جاری، وی 
ساعتی پیش با پذیرش وصل سرم به 

 اعتصاب غذای خشک پایان داد
ـران  : اتحادیه آزاد کارگـران ای

بنا بر اظھـار خـانـواده بـھـنـام  
ابــراھــیــم زاده در پــی وعــده  
ــدان   ــن زن ــولــی مــجــدد مســئ
ـرای رسـیـدگـی   گوھردشت ب
ــام در روز   ــھــن ــه خــواســت ب ب
چھارشنبه ھفته جـاری، وی  
ــذیــرش   ــا پ سـاعــتـی پــیـش ب
ــصــاب   ــه اعــت وصــل ســرم ب
غذای خشـک خـود پـایـان  

ـر نشـد و اعـالم   داد اما حاضر به خاتمه اعتصاب غذای ت
ـر بـازگشـت وی   کرد چنانچه وعده مسئولین زندان مبنی ب
به بند زندانیان سیاسی محقق نشود ھمچنـان بـه اعـتـصـاب  

ـرای پـایـان  .  غذایش ادامه خواھد داد  امروز اول دی مـاه ب
بخشیدن به اعتصاب غذای خشک بھنام وعـده رسـیـدگـی  
ـنـده داده بـودنـد امـا وی ایـن   به خواسته اش را در ھفته آی
ـنـکـه   وعده را قبول نکرد و حاضر به پذیرش سرم نشـد تـا ای
مسئولین زندان با توجه به تعطیلی فردا موعد رسیدگی بـه  
ـرار دادنـد و بـه   خواست او را روز چھارشنبه ھفته جـاری ق
ھمین دلیل وی ساعتی پیش حاضر به پذیرش سرم و پـایـان  

ـران  .  اعتصاب غذای خشک شد  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
 ١٣٩٣ اول دی ماه   –
  

بھنام ابراھیم زاده از چھار روز پیش دست 
به اعتصاب غذای خشک زده و جانش 

 بشدت در مخاطره قرار گرفته است
ـیـش   بھنام ابراھیم زاده فعال کارگری و حقوق کودکان که ب

ـرد از روز جـمـعـه   ـب   ٢٨ از چھار سال است در زندان بسر می
بـھـنـام  .  آذر ماه دست به اعتصاب غذای خشک زده اسـت 

ـتـشـار حـرفـھـایـش از داخـل  ١٢ از روز    آذر ماه که بدلیل ان
زندان مورد محاکمه قرار گرفت و به این جرم به بنـد یـک  
زندان گوھر دشت منتقل شد دست به اعتـصـاب غـذا زد و  
ـنـد   ـقـال بـه ب ـت بدنبال عدم رسیدگی به خواستش مبنی بر ان

 آذر  ٢٨ زندانیان سیاسی اعالم نمود چنانچه تا روز جـمـعـه  
ماه به این خواست بر حق اش رسـیـدگـی نشـود دسـت بـه  

بـھــنـام عــالوه بــر  .  اعـتـصــاب غـذای خشـک خـواھـد زد 
 روزه اش ھم اکنون چھار روز است کـه  ١٦ اعتصاب غذای  

ـیـل وخـامـت   در اعتصاب غذای خشک بسر می برد و بدل
ـروز و امـروز بـه بـھـداری زنـدان   وضعیت جسمانـی اش دی
ـرد امـا از پـذیـرش سـرم   ـرار بـگـی ـر سـرم ق منتقل شد تا زی

در پی ایـن وضـعـیـت امـروز اول دی مـاه  .  خودداری کرد 
مسئولین زندان برای در ھم شکستن اعتصاب غذای بـھـنـام  
ـقـل   به او اعالم کردند ھفته آینده به بند زندانیان سیاسی منت
خواھد شد  اما بھنام زیر بار این وعده نرفت و اعـالم نـمـود  
تا تحقق کامل خواسته اش ھمچنان در اعـتـصـاب غـذای  

ـرد  ـران بـا  .  خشک بسر خواھد ب اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـرای ادامـه   ـم زاده ب ـراھـی حمایت از خواست قانونی بھـنـام اب
: دوران محکومیتش در بند زندانیان سیاسی اعـالم مـیـدارد 

ـر   ـراب ادامه وضعیت حاضر و سماجت مسئولین قضائـی در ب
خواست قانونی بھنام نتیجه ای جز به مخاطره افـتـادن جـان  
این فعال کارگری در بر نـخـواھـد داشـت و در مـیـان قـوه  
قضائیه و مقامات سازمان زنـدانـھـای کشـور بـویـژه زنـدان  
ـم وارد شـدن ھـر گـونـه لـطـمـه   ـی ـق گوھردشت مسئول مسـت

ـنـد  ـم زاده ھسـت ـراھـی مـا بـا  .    جسمی و روحی بر بھـنـام اب
محکوم کردن نقض بدیھی ترین حقوق بھنام ابراھیم زاده بـه  
ـر   ـیـان سـیـاسـی و غـی عنوان یک زنـدانـی و دیـگـر زنـدان
ـیـد و شـرط بـه   سیاسی، خواھان رسیدگی فوری و بـی ق
خواست بھنام ھستیم و بدینوسیله بـا تـوجـه بـه مـخـاطـرات  
بسیار جدی که در نتیجه اعتـصـاب غـذای خشـک جـان  
وی را تھدیـد مـیـکـنـد از عـمـوم نـھـادھـا و تشـکـلـھـای  
کارگـری و حـقـوق بشـری در کشـور و سـرتـاسـر جـھـان  
میخواھیم تا با انـعـکـاس وضـعـیـت ایـن کـارگـر زنـدانـی،  
خواھان رسیدگی فوری به وضعیت وی و آزادی  ایشـان و  
تمامی زندانیانی بشوند که بدلیل فعالیتھای اجـتـمـاعـی و  
.  سیاسی در زندانھای سراسر کشور به بند کشیده شـده انـد 

 ١٣٩٣ اول دی ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

کارگران ! روزه شد ١٥اعتصاب غذای بھنام 
ھای شریف و  ھای کارگری ، انسان ، تشکل
 آزاده 

ھمانگونه که مطلع ھستید بھنام ابراھیم زاده کارگر زندانـی  
 آذر ماه دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا زد و امـروز  ١٢ از روز  

بـاشـد ، روز    پانزدھمین روز اعـتـصـاب غـذای بـھـنـام مـی 
 آذر مـاه بـھـنـام را جـھـت  ٢٦ گذشته چھار شنبـه مـورخ  

فیزیوتراپی به بیمارستان امام خمینی تھران اعزام کـردنـد و  
 بـعـد از ظـھـر مـجـددا بـه زنـدان گـوھـر دشـت  ٤ ساعت  

بازگردانده شد ، بعد از بازگرداندن بـھـنـام بـه زنـدان  حـدود  
ـرود و     شب حال جسمی ١٢ ساعت    بھنام رو به وخـامـت مـی

 کـه    بھنام بیھوش میشود که زندانیان ھمبنند او را در حالی 
ـرنـد و مسـئـوالن زنـدان و   ـب بیھوش بود به بھداری زندان مـی

 به بھنام سـرم    بھداری ھم از بیھوشی بھنام استفاده کرده من 
وصل میکنند اما با این حال بھنام اعالم کرد اگر تـا فـردا  

ھایش موافقت نگردد دسـت بـه     آذر ماه با خواسته ٢٨ جمعه  
کمیته دفـاع از بـھـنـام  .  اعتصاب غذای خشک خواھد زد 

ابراھیم زاده ضمن محکومیت مجدد این ھـمـه آزار و اذیـت  
کارگران و فعالین کارگری زندانی خـواسـتـار آزادی بـدون  

ـیـان سـیـاسـی    قید و شرط تمامی   کارگران زندانـی و زنـدان
 . است 

آزار و اذیت بھنام ابراھیم زاده را قویا 
 محکوم میکنیم

بھنام به عنوان یک انسان در داخل زندان دستش بـه ھـیـچ  
نه میتواند به عـنـوان یـک کـارگـر در  .  چیزی بند نیست 

خیابان دست به اعتراض بزند و نه میتوانـد کـارگـران را در  
ـتـوانـد   دفاع از حقوق انسانی شان سازماندھی کند و نه مـی

او توان و  اراده اش در زنجیر اسـت و  .  شکایتی جائی ببرد 
فقط میتواند به عنوان یک انسان زبـان بـگـشـایـد و حـرف  

ـران  .  بزند  اما بیدادگاھھای حاکمیـت سـرمـایـه داری در ای
ـنـد و بـه   ـیـسـت چنین حقی را نیز برای ما کارگران قـائـل ن
ـیـل   ھمین دلیل بطور آشکار و چشم در چشمی، بھنام را بـدل

 آذر مـاه مـورد  ١٢ انتشار حرفھایش از داخل زندان در روز  
ـنـد   محاکمه قرار دادند و برای آزار و اذیتش  وی را بـه  ب
ـراض   یک زندان گوھر دشت منتقل کردند و بھـنـام در اعـت
به تحمیل چنین وضعیتی بر خود دست بـه اعـتـصـاب غـذا  

امروز سـیـزده روز اسـت کـه ایـن کـارگـر زنـدانـی در  . زد 
اعتصاب غذا بسر می برد و بـه خـانـواده اش اعـالم کـرده  
ـتـه جـاری بـه آزار و   است که چنانچه تا روز جـمـعـه ھـف
اذیتش پایان ندھند دست به اعتصاب غذای خشک خواھـد  

با این حال و علیرغم وضعیت خطرناکی که بـھـنـام بـه  .  زد 
 آذر مـاه  ٢٥ دلیل سیزده روز اعـتـصـاب غـذا دارد، امـروز  

دادستانی تھران در پاسخ به دادخواھی ھمـسـر ایـن کـارگـر  
زندانی اعالم کرد بھنام به دلیل انتشار حرفھـایـش از داخـل  
زندان ھمچنان در بند یک زندان گوھر دشـت و در ھـمـیـن  

 .وضعیت آزار دھنده باقی خواھد ماند 
این اولین بار نیست که کارگران زندانی در دفاع از بدیـھـی  
. ترین حقوق انسانی شان به اعتصاب غذا متوسل مـیـشـونـد 

ـم زاده از جـمـلـه   شاھرخ زمانی، رضا شھابی و بھنام ابراھـی
این کارگران و زندانیان جسوری بوده اند که بارھا در دفـاع  
از حقوق شان به عنوان یـک زنـدانـی بـاالجـبـار دسـت بـه  
. اعتصاب غذا زده اند و جان خود را به خـطـر افـکـنـده انـد 

اتحادیه آزاد کارگران ایران با عنایت به بدیھی تریـن حـقـوق  
ـیـده و   ـراز آزادانـه عـق ـر اب اجتماعی آحاد مردم ایران مبنی ب
نظر، مصرانه بر این نکته تاکید میگذارد که از آنجا بھـنـام  
ـر   ابراھیم زاده یک زندانی است و بدلیل ھمـیـن شـرایـط غـی
قابل انکارش نمیتواند ھیچ جرمی جز ابراز عقیده و نظـر در  
ـر   داخل زندان مرتکب شود، لذا می بایـد فـورا شـرایـط غـی
ـرد و بـھـنـام و دیـگـر   انسانی تحمیل شده بر وی پایان پـذی
کارگران دربند و عموم کسانی که بدلیل آزادیـخـواھـی بـه  
ـیـد و   زندان افکنده شده اند می باید فـورا و بـی ھـیـچ ق

بی تردید تـداوم حـبـس ایـن عـزیـزان و  .  شرطی آزاد گردند 
تداوم بازداشت و محاکمه فعالین کارگری که اینروزھـا بـا  
ـبـوار   ـرکـی و ری ـیـا، فـردیـن مـی دستگیری فرزاد مـرادی ن
ـنـدج،    عبداللھی از اعضای کمیته ھماھنگی در شـھـر سـن
ابعاد ھر چه بیشتری بر خود گـرفـتـه اسـت راه بـه جـائـی  
نخواھد برد و طبقه کارگر ایران در دفاع از حـقـوق انسـانـی  

 .اش قدمی به عقب نخواھد نشست 
 

بطور جدی جان بھنام ابراھیم زاده در 
 ! خطر است

ـیـه بـھـنـام   مدتھاست که ماموران بخصوص خدابخـشـی عـل
ـبـل   ابراھیم زاده پرونده سازی می کنند و ھر رو زبیشتر از ق

خدابخشی وقـاحـت را بـه  .  باعث آزار و اذیت او می شوند  
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جایی رسانده که حتـی اعـمـال ضـد قـانـونـی خـود را بـه  
صورت علنی و تھدید مجدد و مستمر بھنام و حتی تھـدیـد  

ـیـن نـامـه  .  خانواده او اعالم می کنـد   ـیـن و آی طـبـق قـوان
سازمان زندانھا و قوانین مصوب جمھوری اسالمی و حـتـی  
ـلـی بـدون حـکـم   قوانین حقوقی و قضایی داخلی و بین المل
مستقیم دادگاه ھیچ مقامی و ماموری حق نـدارد زنـدانـی  
را از زندانی به زندان دیگر تبعید کند یا خارج از قـانـون و  
ـرائـت شـده در دادگـاه مـجـازات   خارج از حکم صـادره و ق
ـم را   جدیدی علیه زندانی به کار برد و قانون تفکیک جـرائ
زیر پا بگذارد  چرا که تبعید یکی از مجازات ھای اسـت  
که نیاز به حکم دادگـاه دارد یـعـنـی فـقـط دادگـاه اجـازه  

ـبـعـیـد را دارد   امـا مـامـوران بـخـصـوص  .  صدور حکم  ت
خدابخشی از موقعیت و مقام خود سواستفاده کـرده ھـر روز  
ـر پـا   بیشتر از قبل قوانین خـود جـمـھـوری اسـالمـی را زی
گذاشته مرتکب اعمال غیرقانونی و ضدانسانی می شـونـد  
ـیـن حـقـوق بشـر و   چون تشکلھا ، فعالین کارگری و فعـال
ـتـھـای   ھمچنین نھادھای داخلی و جھانی فعالیت و حـمـای
الزم را از بھنام ابراھیم زاده به عـمـل نـمـی آورنـد مـامـوران  

خدابخشی ضمن اعمال مـجـازاتـھـای خـارج از  "  مخصوصا 
حکم صادره و اعمال آزار و اذیت و مجازاتھای اضـافـه بـه  
احکام قرائت شده بدون حکم جدید و بدون تشـکـیـل دادگـاه  
بصورت خودسرانه علیه بھنام بکار می برند خدابخشـی بـی  
شرمانه اعالم کرده است ھر کاری که بخواھیم علیه بھـنـام  

ما ضمن مـحـکـوم کـردن حـرکـتـھـا و  .   انجام خواھیم داد 
غیرقانونی و بیمـارگـونـه مـامـورانـی    –اعمال ضد انسانی  

چون خدابخشی اعالم می داریم ھر اتفاقی برای بھـنـام رخ  
ـیـایـد تـمـامـا  ـم زاده ب ـراھـی " دھد و ھر بالیی بر سر بھـنـام اب

مسئولیت آن به عھده جمھوری اسالمی و مقـامـات عـالـی  
ـم   رتبه، بخصوص قوه قضاییه می باشد و باید مقامـات رژی
جمھوری اسالمی بدانند افکار جھانی و فعالین و تشکلـھـا  
ـرنـد کـه طـبـق مـعـمـول مـقـامـات   ی کارگری نمـی پـذی
جمھوری اسالمی اعالم کنند که مـامـوران خـودسـر و یـا  
ـرای بـھـنـام شـده   خدابخشی خودسرانه باعث بروز مشکـل ب
است چرا که ما به مسئوالن و مقامات جمھوری اسـالمـی  
اعالم می کنیم ھر چه زودتر جـلـو مـامـوران خـود، بـویـژه  
ـر   ـرانسـانـی و غـی خدابخشی را که ھر روز دھھا عـمـل غـی
ـنـد   قانونی مرتکب می شوند را بگیرند، و آنھا را مھار کـن
در غیر این صورت معلوم می شود که اعمال ضد قـانـونـی  
و ضد انسانی انھا خودسرانه نبوده بلکه طبـق دسـتـور و یـا  

مـا  .  حداقل با اطالع صد در صد مقامات عالی رتبه اسـت 
ـیـن کـارگـری ، تشـکـلـھـای   ھمچنین از کارگران ، فـعـال
کارگری ، زنـان ، دانشـجـویـان و سـازمـانـھـا و احـزاب و  
ـرای وادار کـردن   نھادھای مبارز و حقوق بشر می خواھیم ب
جمھوری اسالمی به رعایت حداقل قوانین خودش دست بـه  
ـیـه جـمـھـوری اسـالمـی   اعتراضات و اقدامات عمـلـی عـل

از تشـکـلـھـا و کـارگـران در  .  بخصوص قوه قضاییه بزنند  
ـر قـوه   ـقـالب ، دفـات داخل می خواھیم در مقابـل دادگـاه ان
قضاییه و زندان گوھردشت و ھمچنین نـھـادھـای مـربـوطـه  

 .اقدام به اعتراض کنند  
ھمچنین با نوشتن نامه ھای اعتراضی و جمع آوری امضـا  
ـنـی بـا ادرات و نـھـادھـای   ـف ـل و طومار و از طریق تماس ت
ـرده از قـانـون شـکـنـی ھـای   مربوطه و خبر رسـانـی گسـت
ـرده، ایـجـاد   ماموران با برقرای تجمع ھا و اعتراضات گسـت

کمپین ھای حمایتی اقدام به حمایت و کـمـک بـه بـھـنـام  
ـنـد کـارگـری کـه تـمـام   ابراھیم زاده کارگر زنـدانـی بـکـن
جرمش حمایت از حقوق کارگران ، ایجاد تشکل کـارگـری  

ـیـن از  .  و حمایت از کودکان کار و خیـابـان اسـت   ھـمـچـن
تشکلھای داخل بخصوص کمیته ھای دفـاع از کـارگـران  

ـتـه دفـاع از  ( زندانی  کمیته دفاع از رضا شـھـابـی ، کـمـی
ـر شـده   بھنام ابراھیم زاده و کمیته دفاع از کارگران دسـتـگـی

که چرا برای حمایـت از بـھـنـام  :  سوال می کنیم  )  مھاباد 
ابراھیم زاده و دیگر کارگران زندانی دست به دست ھم نـمـی  
دھند و اقدام مشترک برای حمایت از آنھا نمی کنند ؟ بـا  
ـرای   دادن فراخوان رو به عموم کارگران و مردم  و دعـوت ب
ـیـن دیـگـر   ـم زاده و ھـمـچـن ـراھـی دفاع و حمایت از بھنـام اب
کارگران زندانی بخصوص کارگران و فعالین دستگیـر شـده  
ـیـا ، فـردیـن   اخیر از جمله ریبوار عبداللھی، فرزاد مرادی ن

حمایت نمایند  از کمیته ھای فوق و دیـگـر  ... میرکی و  
ـنـد سـنـدیـکـای شـرکـت واحـد ،   تشکلھای کارگری مـان
ـقـاشـان، فـلـزکـار و   ـپـه ، سـنـدیـکـای ن سندیکای ھفـت ت
ـنـطـور اتـحـادیـه آزاد   مکانیک ، سندیکای خبازان و ھـمـی

ـری و  مـی  ...   کارگران ، کمیته ھای ھماھنگی و پیگـی
ـیـه   ـق خواھیم متحدانه اقدام به حمایت  و دفاع از بھنام  و ب
نماینـد، اجـازه  نـدھـنـد مـامـوران و مسـئـوالن حـکـومـت  
جمھوری اسالمی با خیالی راحت و آزادانه ھر کـاری کـه  

ـیـه کـارگـران زنـدانـی انـجـام دھـنـد   مـا  .  می خواھند عل
ـفـاده از   ـم بـا اسـت ھمچنین از سازمانھا و احزاب می خواھـی
ـتـی   روابط بین المللی خود اقدام به ایجاد کمپین ھای حمـای
کرده و از نھادھا ، احزاب و تشکلھای جھانی بخواھـنـد بـا  
اعتراضات خود به جمھـوری اسـالمـی در دفـاع از بـھـنـام  
ـنـد   ابراھیم زاده اعتراضات  گسترده ای  را سازماندھی نمای
و یک بار دیگر قدرت ھمبستگی خود و جھانـی را نشـان  
بدھند تا بتوانیم بھـنـام را از ضـربـات و حـرکـتـھـای ضـد  
ـم   . انسانی و ضدقانونی مسئوالن و مـامـوران نـجـات دھـی

طی سالھای اخیر بـارھـا ثـابـت شـده اسـت کـه اعـمـال و  
اقدامات مشترک نیروھای پیشرو کارساز بوده و جمھـوری  
ـیـد بـا   ـیـای اسالمی را مجبور به عقب نشینی کـرده اسـت ب
تمام قدرت یک بار دیگر قدرت ھمبستگی و اقـدامـات و  

 .اعتراضات مشترک و گسترده خود را نشان دھیم  
بھنام ابراھیم زاده در اعتراض به انتقال غیر قـانـونـی اش از  

ـرونـده سـازی  ١٢ سالن    به بند یک زنـدان گـوھـردشـت و پ
ـم   ـفـکـیـک جـرای علیه او و ھمچنین زیر پا گذاشتن قانون ت

 روز است که دست به اعتصاب غذا زده اسـت و طـی  ١٥ 
 روز دو بار حال او بد شده است و حتی یکبار فشـار  ١٥ این  

ـراضـی  ٦ خون او تا    افت کرده است اما به دلیل اینکه اعـت
ـتـی بـه   وجود ندارد ماموران بـخـصـوص خـدابـخـشـی اھـمـی

 .سالمتی و جان بھنام نمی دھند  
ـم زاده بـه ھـر   امروز وظیفه عاجل ماست که از بھنام ابراھـی

ـیـه  .  شکل ممکن دفاع کنیم   شکنجه و پرونـده سـازی عـل
ـیـد  ـیـش بسـوی اتـحـاد  .  بھنام ابراھیم زاده را متـوقـف کـن پ

 بیشتر برای فشار بیشتر، 
پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار، کارگر زنـدانـی  

کمیته حمایت از شـاھـرخ  .  ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد 
 زمانی 

 
 

واقعیت ھای جامعه و : شاپور احسانی راد
جنبش اعتراض عمومی کارگران برای 

در پاسخ به اظھارات ( افزایش دستمزدھا 
 )حسن صادقی

ـیـش در   حسن صادقی دبیر کل خانه کـارگـر چـنـد روز پ
ھمایش دبیران اجرائی خانه ھای کارگر سـراسـر کشـور در  

: قم چنین اظھار نظر کـرد 
منظور ما این نیسـت کـه  " 

ـیــم دســتـمــزد     ٣ مـا بـگــوی
 ھزار تومـان  ٢٠٠ میلیون و  

باشد این با واقعـیـت ھـای  
جامـعـه ھـمـخـوانـی نـدارد  
ـم در شـرایـط   بلکه معتقـدی
ــه جــای   ــی اگــر ب ــون ــن ک

 ھزارتومانـی،  ٦٠٧ دستمزد  
 ھـزارتـومـانـی مـی  ٦٣٥ پرداخت نزدیک یک میلیـون و  

ـره   ـف تواند تامین کننده ھزینه زندگی یک خـانـوار چـھـار ن
ـرسـیـده شـود چـه  ".  باشد  جا دارد از آقای حسن صـادقـی پ

  ٣ چیزھای واقعیت ھای جامعه ھستنـد کـه بـا دسـتـمـزد  
 ھزارتومانی ھمخوانی ندارند؟ البته بعید مـی  ٢٠٠ میلیون و 

ـم از  .  دانم ایشان جواب این پرسش را بدھند  ـی اما ما می دان
نظر ایشان واقعیت ھای جامعه، ھـمـان مصـالـح و مـنـافـع  
ـتـخـور،   کالن سرمـایـه داران، بـانـکـداران، انـگـل ھـای مـف

ولی از نظر مـا کـارگـران  . کارفرمایان و دولتیھا می باشد 
واقعیت ھای جامعه، آزاد سازی قیـمـتـھـا بـه بـھـانـه طـرح  
ھدفمند کردن یارانه ھاست، منجمد کردن دسـتـمـزدھـاسـت،  

 درصـد اسـت،  ٤٠ گرانی نان است، تورم کمر شکن بـاالی  
بیکاری ویرانگر جوانان و اخراج کارگران است، حقوق ھـای  
معوقه کارگران است، چھره ھـای تـکـیـده کـودکـان کـار  
است، کارتن خوابی زنان است، فقر و فالکت و گرسـنـگـی  
و مرگ و جنایت و بیماری العـالج فسـاد اسـت کـه در  
حال بلعیدن ھمه جامعه است و آتشفشان خشمـی اسـت کـه  
ـفـجـار   در دل میلیونھا کارگر و زحمتکش ھر لحظه آمـاده ان

آقای حسن صادقی شما نمی توانید واقعیت جـامـعـه  .  است 
ـرکـیـدن ھـر روزه غـده   را انکار و پنھان کنید بوی متعفن ت
ھای چرکین اختالسھـا، رشـوه خـواریـھـا، رانـت خـواریـھـا،  
غارتھا و چپاولھای میلیاردی که از جیب ما کارگـران بـه  
ـراز آلـودگـی ھـوا فضـای   یغما برده شد ھزار مرتبه شـدیـدت

ـتـی  .  جامعه را مسموم کرده است  از نظر ما کارگران واقـعـی
ـرسـیـده اسـت   ـتـھـا ن تلخ تر از این نیست که ھنوز سال بـه ان
ھمه مایحتاج عمومی از اقالم خوارکی، پوشاک، مسکـن  
و حمل ونقل گرفته تا دارو و درمان و مسـکـن بشـدت در  

در چند ماه اخیر قبض ھای آب و  .  حال گران شدن ھستند 
برق و گاز و تلفن به در ھر خانه ای می رسد ارقـام چـنـان  
باال رفته است که بیننده را دچـار وحشـت و رعشـه مـی  

 درصـدی  ٤٠ کند و بدتر از ھمه اینھا گران کردن بیش از  
ـنـده را   قیمت نان است که پیشاپیش افزایش دستمزد سـال آی

واقعیت ھای جامعـه از نـظـر  .  خنثی و پیش خور می کند 
ما کارگران، سھم مزد ما در قیمت تمـام شـده کـاال اسـت  
که زیر پنج درصد است و نود و پنج درصدی است کـه بـه  
ـثـمـار   جیب مفتخوران و سرمایه داران مـی رود و ایـن اسـت
وحشیانه و غارت دسترنج کارگران به خوبی نشان می دھـد  
ـنـزل کـرده اسـت نـه   که طبقه سرمایه دار نه سطح سودش ت
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ـیـمـت   انباشت سرمایه اش به خطر افتاده اسـت و ایـن بـه ق
دستمزد یک چھارم خط فقری است که به کارگران حقنـه  
کرده اند و گرسنگی و فقر و فالکت را به بیـش از چـھـل  

صـادقـی  .  میلیون کارگر و خانواده ھایشان تحمیل کرده انـد 
ـر اسـاس تـورم  "  با بیان اینکـه   قـانـون افـزایـش دسـتـمـزد ب

 یک سال اجرا و بعـد از آن آقـای  ٨٠ موجود، ابتدای دھه  
حداد عادل باعث شد نتوانیم این قانون را ادامه دھیم، افـزود  

 درصد افـزایـش  ٢٥  درصدی، حقوق  ٣٥ امسال با وجود تورم  
ـیـزبـا وجـود تـورم    و ھـفـت دھـم  ٣١ یافت و سال گذشته ن

 درصد افـزایـش یـافـتـه بـود و در  ٢٥ درصدی بازھم حقوق  
ـتـوان   سالھای گذشته نیز شاید چیزی شبیه ھمین آمار را ب

  ٦٩ ارائه کرد و به ھمین دلیل امروز شاھد عقب افتـادگـی  
ـم  ـی ـفـاقـا مـا  "     واحدی حقوق نسبت بـه دسـتـمـزد ھسـت ات

کارگران به ھمین دالیـل بـاال مـنـظـورمـان ایـن اسـت کـه  
 ھزارتومان باشد تا بـا  ٢٠٠  میلیون و  ٣ دستمزد باید بیش از  

این دستمزد سـھـم  .  واقعیت ھای جامعه ھمخوانی پیدا کند 
ما از معاش و زندگی است سھمی است که در طـی ایـن  

 سال گذشته ھمه دولتھای وقـت و ھـمـه جـنـاح ھـای  ٣٦ 
ـردن در کـاسـه کـارگـر از آن دزدی   حکومتی با دسـت ب

آیا این ھـمـه  .  کردند و به ثروت ھای افسانه ای نائل شدند 
ـنـه  ٣٦ سرکوب مطالبات کارگران در    سال گـذشـتـه و ھـزی

ھای میلیاردی آن، توانسته است واقعیت ھـای جـامـعـه را  
پنھان کنند؟ اگر اینچنین بود حاال مـی بـایسـت بـا یـک  
ـم و خـامـوش   ـی جامعه مرده و گورستانی و کارگرانی تسـل
ـقـت ایـن اسـت کـه روزانـه در ھـر   ـی مواجه بودیم ولـی حـق
کارخانه و مرکز تولیدی  کارگران سراپا خشم و عصـیـان،   
دھھا اعتصاب و تجمع و اعتراض برای مطالبات خود بر پـا  

ـنـد  ـن صـادقـی در  .  می کنند و ھرگز از پـای  نـمـی نشـی
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات سال آینـده  

متـاسـفـانـه ھـمـه فـعـل و  : " مجلس شورای اسالمی، گفت 
ـره  ..... انفعاالت در حوزه اشتغال ، سرمایه گذاری و  ـب در چـن

مسائل سیاسی گره خورده، بنابراین ھرکس قدرت سـیـاسـی  
ـفـان خـود   را در دست بگیرد می تواند آینده صنفی ھم صـن

ـتـه  ".  را به خوبی پیش ببرد  شاھد از غـیـب رسـیـد ایـن گـف
صادقی به روشنی گواھی می دھد که ھر جناح سیـاسـی  
که به قدرت مـی رسـد فـقـط بـه فـکـر مـنـافـع خـود و  
ـیـونـھـا کـارگـر و   ـل ھمپالکی ھای خود است نه به فکر می

ـنـد  .  زحمتکش  بنابراین آقای صـادقـی و شـرکـا بـایـد بـدان
اگرچه تاکنون  توانسته اند مانع تشـکـل یـابـی کـارگـران  
بشوند، اگرچه کارگران معترض را بیکار، اخراج و زنـدانـی  
ـنـد، اگـرچـه ھـمـه اھـرم ھـای قـدرت و   کرده و مـی کـن
ـقـه کـارگـر از   سرکوب کارگران در دستان آنھاست اما طـب

ـقـه  .  بین رفتنی نیست  رکن و پـایـه وجـودی جـامـعـه، طـب
کارگر است، کسانی که زندگی را می سازند و خـود در  
ـرخـالف تـمـام   ـقـه ب حسرت زندگی می سوزند اما ایـن طـب
ـرای دفـاع از   سیاسـت بـازیـھـا ی جـنـاح ھـای حـاکـم، ب
ـرچـم   ـیـت و کـرامـت انسـانـی خـود، پ معیشت، شرف، حیث
جنبش معیشتی خود را به اھتزاز در خواھد آورد و بـا تـمـام  
ـرای   توان و قدرت با اعتراض متحدانـه و عـمـومـی خـود ب
دستمزدی عادالنه و متناسب با سـطـح اسـتـانـداردھـای روز  

ما کارگران ایمان داریم شالق بـی رحـمـانـه  .  خواھد جنگید 
ـری   واقعیت جامعه  با نیروی ھر چه قدرتمندتر و سھمنـاکـت
ـلـشـتـی ھـا را بـه کـنـاری   ھمه تباھی ھا، فقر، فساد و پ

ـرای مـا   خواھد زد و شـادی، رفـاه، صـلـح و آزادی را ب
شاپور احسـانـی راد عضـو  .  کارگران به ارمغان خواھد آورد 

ـنـده اخـراجـی   ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نمـای
 ٩٣  آذر ماه  ٣٠  –کارگران کارخانه پروفیل ساوه  

 
افزایش حداقل دستمزد با : مظفر صالح نیا

حضور نماینده ھای  واقعی کارگران در 
شورایعالی کار و بر پائی تشکلھای مستقل 

 کارگری تحقق می یابد
ـیـل عـدم   با توجه به افت شدید قدرت خـریـد کـارگـران بـدل

افزایش مناسب دستمزدھا در  
طول دھه ھای گـذشـتـه، در  
پایان ھر سال بحـث دسـتـمـزد  
در ایران بـه دغـدغـه بسـیـار  
بزرگی در مـیـان کـارگـران  

ــت  ــده اس ــل ش ــدی ـــن  .  تــب ای
وضعیت نتیجه عـدم دخـالـت  

ـیـن حـداقـل مـزد بـوده   نماینده ھای واقعی کارگران در تعـی
ـنـدگـان حـداقـل مـزد در   است اما از طرف دیگر تعیین کـن
شورایعالی کار نیز ھیچگاه سبد ھزینه یک خانوار چـھـار  
نفره را مبنای حداقل تعیین حداقل مزد قرار نداده انـد و بـا  
اتکا به تورم اعالم شده از طرف بانک مرکزی کـه ھـیـچ  
ھمخوانی با تورم واقعی نداشته است اقدام به تعیین حـداقـل  
ـر گـذاشـتـه   مزد کرده اند و در سالھایی پا را از این ھم فرات
ـیـز   حتی نرخ تورم اعالمی از سوی بـانـک مـرکـزی را ن

ـیـن رویـکـردی  .  مبنای تعیین حداقل مزد قرار نداده اند  چـن
ـیـز ادامـه   از سوی شورایعالی کار در دولت تدبیر و امـیـد ن
ـیـارد چـه   ـل داشته است و از آنجائی که آقایان میلیاردھا می
بصورت علنی و چه بصورت اختالس به جیب میزنند و ھـر  
ـر و فـالکـت   روز سرمایه دارتر میشوند روشن است کـه فـق
ـتـوانـد درد آنـان   ـی خانواده کارگری و حل این مسئله نیز نـم
ـبـایـد بـدسـت   باشد و از این رو تعیین حداقل مزد کارگران ن

ـیـن حـداقـل مـزد کـارگـران  .  آنان سپرده شود  سپرده شدن تعی
ـنـده   بدست عده ای کارفرمای دولتی و غیر دولتی و نـمـای
ھای دست ساز کـارگـری وابسـتـه بـه آنـان، در شـرایـطـی  
صورت میگیرد که در قانون کار موجـود کـه تـک مـاده  

  تا حـدودی بـه  ٥٧ ھایی در آن تحت تاثیر انقالب مردمی  
ـر پـا گـذاشـتـه   نفع کارگران آمده است بصورت آشکاری زی

 قـانـون کـار  ٤١ از جمله این تک ماده ھا، مـاده  .  میشود 
ـر   است که بر اساس آن حداقل مـزد کـارگـران مـی بـایـد ب
ـر اسـاس سـبـد   اساس نرخ تورم و مھمتر از آن مـی بـایـد ب
ھزینه یک خانوار چھار نفره تعیین بشود اما دریغ از یـک   

  ٤١ زیر پا گـذاشـتـن مـاده  .  ذره از عمل به این ماده قانونی 
قانون کار و افت شدید قدرت خرید ھر سـالـه کـارگـران در  
شرایطی به سیاستی دائمی در شورایعالی کار تبـدیـل شـده  

 درصـد کـارگـران کشـور  ٥٠ است که ھم اکنون بیـش از  
بویژه ساکنان حاشیه شھرھا از داشتن مسکن مـحـرومـنـد و  
ایندسته از کارگران بخش اعـظـم دریـافـتـی خـود را بـابـت  
ـنـه ھـای   اجاره سنگین مسکن می پردازند و از سوئی ھـزی
کمر شکن درمان با دفترچه ھای درمـانـی بـی خـاصـیـت  
شده و بیکاری و تعطیلی کارخانه ھا و دھـھـا مـعـضـل و  
مشکل دیگر چنان شرایطی را برای کـارگـران پـدیـد آورده  
است که بدون ذره ای سیاه نمائی بـایـد گـفـت کـه دیـگـر  

امروز ھر فرد بـا  .  نمیشود با شرایط موجود ادامه حیات داد 
وجدانی میداند که ھزینه معمولی یک خانـواده کـارگـری  
با توجه به چندین برابر شدن تمامی ھزینه ھای زندگی در  

حـال  .   میلیون تـومـان اسـت ٣ طول سالھای گذشته بیش از  
 ھزار تومانی و یا افزودن  ده بیسـت  ٦٠٨ با این حداقل مزد  

درصد به آن که فقط به اندازه خرج تو جیبی ماھیانه یـک  
ـتـوانـد    جوان می باشد چگونه یک خـانـواده کـارگـری مـی
ـیـن   ادامه حیات دھد آن نقطه دردناکی است که باید مسئول

امـا بـا تـوجـه بـه مـیـزان  .  مملکتی به آن پاسخگو باشـنـد 
  ١٤ افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده بـه مـیـزان  

درصد به نظر میاید که ھیچیک از مسئولیـن مـمـلـکـتـی  
قصد درک وضعیت اسـف بـار مـعـیـشـتـی کـارمـنـدان و  
ـران   کارگران را ندارند و لذا این خود ما کارگران و مزد بگی
ـنـده   ھستیم که باید آستین باال بزنیم و با خواست حضور نمـای
ـرای ایـجـاد   ھای واقعی مان در شورایعالی کار و تـالش ب
تشکلھای مستقل کـارگـری، بـھـبـود شـرایـط زنـدگـی و  
معیشت خود را تضمین کنیم و برای برون رفت از وضعـیـت  
غیر قابل تحمل کنونی در اولین قدم خواھان افزایش حداقـل  

ـیـا  .  مزد به میزان دو میلیون تومان باشیم    ٣٠ مظفر صالح ن
 ١٣٩٣ آذر ماه  

 
 شریف ساعد پناه در گفتگو با سایت اتحاد

ـیـسـت  ـیـش ن . تبلیغات مھار تورم از سوی دولت ادعـائـی ب
دولت روحانی از زمان روی کار آمدنش بـطـور  : سایت اتحاد 

ـتـھـای  .  مداوم صحبت از کنترل تورم کرده اسـت  ـتـه دول ـب ال
ـتـی کـه   پیشین نیز ادعای کنترل تورم را داشتند اما واقعـی
ـم   ما کارگران در زندگی روزمره خود با آن مـواجـه بـوده ای

اتفاق مسخره ای که در این مـیـان  .  چیز دیگری بوده است 
افتاده و کمتر مورد توجه قرار گرفتـه ایـن بـوده اسـت کـه  

ھمه دولتھا و بدتر از  
ھمه دولت روحانی از  
تورم تصویری را داده  
ـرون   ـی اند که گـویـا ب
از اراده دولـت یــک  
موجـودیـت مـاورائـی  
ــورم وجــود   ــام ت بــه ن
دارد کـه حـال دولـت  

. در دفاع از معیشت مردم در صدد افسار زدن بـه آن اسـت 
تصویر سازی این چنینی از تـورم و گـرانـی در حـالـی از  
سوی دولت روحانی نیز ادامه دارد که ھمین دولت ھمـچـون  
ـیـه   دولتھای پیشین، راسا دست بـه افـزایـش مـایـحـتـاج اول
ـیـش از چـھـل   ـبـال افـزایـش ب زندگی مردم زده است و بـدن
ـرداشـتـن   درصدی قیمت نان در سراسر کشور در حال خـیـز ب

ـنـھـا در  .  برای افزایش قیمت حاملھای انرژی است  ھمـه ای
ـرل تـورم را حـفـظ   حالی است که دولت ھمچنان ژست کنت
کرده و نھادھای آمار دھنده نیز مطابق میل دولـت در حـال  

ـنـد  اسـاس اعـمـال  .  ارائه آمار از پایین آمدن نرخ تـورم ھسـت
ـلـف و بـویـژه در دولـت   چنین سیاستی در دولتـھـای مـخـت

ـرسـشـھـای دیـگـر از  .  روحانی چیست  ـرخـی پ این سوال و ب
ـیـونـھـا خـانـواده   ـل جمله تاثیر افزایش قیمت نان بر زندگی می
ـنـدج نسـبـت بـه   کارگری و عکس العمل مردم در شھر سـن
افزایش قیمت نان سواالت مختلفی ھستند که سایت اتـحـاد  
آنھا را با شریف ساعد پناه عضو ھیات مدیره اتـحـادیـه آزاد  
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ــده اخــراجــی کــارگــران شــرکــت   ــمــایــن کــارگــران ایــران و ن
وی در رابـطـه بـا  .  ریسندگی پرریس در میان گذاشته است 

تاثیر افزایش قیمت نان بر زندگی خانواده ھای کارگـری و  
نـان ھـمـیـشـه  :  دیگر اقشار کم در آمد جامعه اظھـار اشـت 

ارزانترین و سھل الوصول ترین ماده غذائـی بـوده اسـت کـه  
ھمیشه شکمھای گرسنه را سیر کرده است اما بـا افـزایـش  
مجدد قیمت آن، این ماده غذائی جایگاه دیگری پیدا کـرده  
است و دیگر نمیتوان از آن به عنوان ارزنتریـن مـاده غـذائـی  
ـره ھـای   سھل الوصول نام برد که میتواند به وفور بر سر سـف

ـیـدا بشـود  وی در  .  کارگران و خانواده ھای کم در آمـد پ
ـبـال  : ادامه این گفتگو افزود  ـنـکـه بـدن بدتر و فاجعه بارتر ای

افزایش قیمت نان و با نزدیک شدن بـه مـاھـھـای پـایـانـی  
سال،  غول تورم و گرانی بیش از ھـمـیـشـه و تـوسـط خـود  

این یک ادعـا و یـا سـیـاه  .  دولت از شیشه رھا خواھد شد 
نمائی نیست بلکه چیزی است که با زمزمه افزایش قیمت  

بـه ھـمـیـن  .  حاملھای انرژی از سوی دولت در جریان اسـت 
دلیل باید بگویم مسئله مھـار تـورم از سـوی دولـت فـقـط  

ـنـاه  .  یک ادعاست اینرا خودشان نیز میدانند  شریف ساعد پ
ـتـھـای   در رابطه با این پرسش که چرا دولت حاضر و یا دول
پیشین علیرغم اینکه خود راسا در طول سـالـھـای گـذشـتـه  
قیمت مایحتاج اولیه زندگی را افزایش داده انـد امـا دائـمـا  

ـیـد االن  :  ژست کنترل تورم را به خود گرفته اند گـفـت  ـن ـب ب
ـم  ـیـن زمـانـی  .  ما داریم به آخر سال نزدیک میشـوی در چـن

دولت از یک طرف اعالم کرده است که حقوق کـارمـنـدان  
روشن است که بـا ایـن  .   درصد افزایش پیدا خواھد کرد ١٤ 

ـلـی   ـیـز خـی افزایش در حقوق کارمندان، دستمزد کارگـران ن
حـال شـمـا حسـاب  .   بیش از این درصد اضافه نخواھد شد 

ـیـش از چـھـل درصـد   ـیـمـت نـان را ب کنید از ھمین االن ق
افزایش دادند که در زندگی روزمره یک خانواده کارگـری  
. ماھیانه ھزینه اضافه ای بالغ بر چھل ھزار تومان میـشـود 

ـرار بـاشـد   با این وضعیت و در خوشبینانه ترین حالت اگـر ق
 درصـد ھـم اضـافـه بشـود  ٢٠ حداقل مـزد مـا کـارگـران  

با این حساب چھل ھـزار  .   ھزار تومان ١٢٠ ماھیانه میشود  
تومان افزایش ھزینه نان در سفره خانواده ھای کـارگـری از  

 ھزار تومان افزایش فرضی حداقـل  ١٢٠ ھمین االن از مقدار  
این یک طرف مسئله، طرف دیـگـر  .  مزد گرفته شده است 

مسئله نیز این است که اینان با نزدیک شدن به مـاھـھـای  
ـرخ تـورم را   پایانی سال تالش خواھند کرد کمترین میـزان ن
اعالم کنند و با تمسک به آن حداقل مزد را بـطـور بسـیـار  
ـیـمـت حـامـلـھـای   ناچیزی افزایش دھند حال اگر افزایش ق
انرژی و افزایش قیمت ماھھای پایانی سال را نیز در نـظـر  

 درصد ھم به حـداقـل مـزد  ٢٠ بگیریم میتوان گفت که اگر  
ـر سـر   اضافه بشود نه تنھا ھیچ درصدی از ایـن افـزایـش ب
سفره ھای ما کارگران نخواھد آمد بلکه با افزایش فرضـی  

 ھزار تـومـان، قـدرت  ٧٣٠ حداقل مزد و رسیدن آن به میزان  
ـر از    ھـزار تـومـان  ٦٠٨ خرید این مقدار پـول بسـیـار کـمـت

ـم  .  کنونی خواھد بود  به ھمین دلیل است کـه مـن مـیـگـوی
ـیـل ایـن   مھار تورم تبلیغاتی بیش از سوی دولت نیست و دل
ـریـن حـداقـل   تبلیغات نیز در این است که میخواھند پایین ت
مزد را بر ما کارگران تحمیل کنند و با این فضـا سـازیـھـا  
در صددند تا کسی صدایش در نیاید و اعتـراضـی صـورت  

وی در ادامه ایـن مصـاحـبـه در مـورد  وضـعـیـت  .  نگیرد 
کارگران خبازیھا و برخورد  کارفرمایان خـبـاز بـه افـزایـش  

در گیر و دار گرانی نان ریالی به دستـمـزد  : قیمت نان گفت 
کارگران خبازیھا اضافه نگردیده است وآن روی سکه گـلـه  
ـرسـد   کارفرمایان خباز ھم نسبت به این گرانی به گوش مـی
که گویا این گران شدن نان ھیچ گونه افزایشی نه تنھا بـه  

ـرژی  آب  (  درامد آنھا نداشته است بلکه گرانی حاملھـای ان
در راه است و آنان ناچارند با کم فروشـی و کـم  )  ،برق،گاز 

ـیـت بـه   کردن وزن چانه ھای خمیر و تحـویـل نـان بـی کـف
مردم جبران مافات کنند که خود این مسئله وضـعـیـت نـان  
را به عنوان ماده غذائی اصلی میلیونھا خانـواده کـارگـری  
ـتـی مـردم دامـن   ـر نـارضـای بسیار خراب تر خواھد کرد و ب

شریف ساعد پناه  در پـایـان ایـن مصـاحـبـه در  .  خواھد زد 
مورد عکس العمل مـردم در صـف نـانـوائـی ھـا در شـھـر  

ـیـمـت نـان اظـھـار داشـت  در  :  سنندج نسبت بـه افـزایـش ق
ـرمـردی بـا شـش   ـی ھمانجائی که من نان میخرم دیدم که پ

ـرون آمـد  ـی از  .  قرص نان از میان شلوغی نانوایی به زحمت ب
دور چھره خسته و گلوی بغض گرفتـه اش ھـمـه چـیـز را  

به او نزدیک شدم و به بـھـانـه  صـف نـان سـر  . می گفت 
صحبت را با او باز کردم از تـه دل آھـی کشـیـد و گـفـت  
. کاشکی نان ازاین ھم گرانتر می شد حق ما ھمـیـن اسـت 

ما دو نفر عائله ھستیم با این سن و سالم اگـر بـخـواھـم تـا  
ـیـد چـرا ؟   منزل این شش قرص نان را می خـورم مـی دان
ـر   گفتم چطور؟ گفت گرانی سر جای خود چانه ھای خـمـی
آنقدر کوچک شده اند که نان مثل شیشه می مـانـد کـه  
ـرم   ـم بـگـی می توانید طرف مقابل را ببینی و اگر روی دسـت

از یک طرف دولت دسـت تـو  .  می شکند و خرد می شود 
جیب ما می کند و از طرف دیگر از چانه ھـا کـم و نـان  
بی کفیت تحویل ما  می دھند نمی دانم چه باید کـرد ؟  
ـریـد و   در این میان خانمی نیز بدون معطلی توی حرف ما پ

اقا جان اگر دست روی دست بگذاریم وضع از ایـن  :  گفت  
ـتـظـر گـرانـی ھـای   ھم که ھست بدتر میشـود و بـایـد مـن

این خانم در حالی که عصبانی به نـظـر مـی  . بیشتری بود 
ـتـه  .  رسید ادامه داد شوھرم کـارگـر فصـلـی اسـت   در ھـف

ـری دانشـجـو و سـه   بیشتر از یکی دو روز کار نـدارد دخـت
فرزند در مقطع دبستان و راھنمایی دارم و ھر روز ما را بـه  
بھانه ای به مدرسه دعـوت و از مـا درخـواسـت کـمـک  
ـفـن و   ـل ـرق و گـاز ت نقدی می کنند ، ھزینه ھای آب و ب

ـنـج  .  جـای خـود .....  اجاره بھـا مسـکـن و   روزانـه مـن پ
ھزارتومان نان می گیرم با این وجود نمی توانم شـکـم آنـھـا  

این خانم بـا تـحـکـم ادامـه داد   . رابا  نان خشک سیر کنم 
ـراض بـه ایـن   راھی جزء ترک تحـصـیـل بـچـه ھـا و اعـت

مـن ابـائـی از چـیـزی  .  وضعیت برایمان باقی نمانـده اسـت 
ندارم و در انتظار روز اعتراض ھـمـگـانـی لـحـظـه شـمـاری  

 . میکنم 
 

 !نان گران، سفره ھا خالی: جوانمیر مرادی
دھھا سال است داشتن یک زندگـی عـاری از دغـدغـه و  
ـنـھـا بـه آرزوئـی   پریشان خیالی برای اکثریت جامعه ایران ت

دولتھا یکی بعد از دیگری آمـدنـد و وعـده  .  بدل شده است 
ـر عـمـوم مـردم و   بھبودی اقتصادی و کم شدن فشـارھـا ب
ـنـھـا ذره ای از بـار   بخصوص کـارگـران دادنـد، امـا نـه ت
کمرشکن اقتصادی بر گرده اکثریت جامعـه کـم نـکـردنـد،  
ـر دوره شـان بـه پـایـان   ـیـشـت بلکه با تحمیل فقر و فالکت ب

ـتـھـا ھـمـراه بـود بـا  .  رسید و رفتند  پایان ھر دوره از این دول

ــزاران   ــی و ھ ــورم ، گــران ت
ـرای   معضل بویژه اقتصادی ب

ــد بــرای  .  مــردم  قــدرت خــری
اکثریت جامعه و بـخـصـوص  
کارگران روزبروز و ھـر دوره  
ـر   ـبـل کـمـت نسبت بـه دوره ق
ــراج ســازیــھــا ھــمــه   شــد، اخ
ـم   گیرتر و خیل بیکاران عظـی

ھر ساله بر تعـداد  .  تر گشت  
کودکان محروم از تـحـصـیـل  

. افزوده و بر شمار کودکان کار و خـیـابـان اضـافـه گـردیـد 
ـیـاد و از ھـم   کلیه فروشی در جـامـع رواج یـافـت و اعـت
پاشیدگی خانوادھای محروم جزء اخبار ھمیشگی روزنـامـه  

اینھا فقط گوشه ھائی است ازآنچه طی دھـھـا  .  ھا گردید 
ـیـن   سال گذشته بر جامعه گذشته است و ھر دوره وعده از ب
بردن یا کاھش دادن شدت آنھا داده شده ولی ھمواره عـکـس  

تعیین دستمزد سالیانه بـا فـرسـنـگـھـا  .  وعده ھا اتفاق افتاده 
فاصله عقب تر از میزان تورم و گرانی ، اخراجـھـای دسـتـه  
ـیـکـاری بـه   ـیـمـه ب ـرداخـت ب جمعی و ھمیشگی و عـدم پ
ـیـھـای   بیکاران عوامل اصلی ھمه مشکالت و خـانـه خـراب
ـروی   ـی میلیونھا انسانی ھستند کـه جـز از طـریـق فـروش ن

ـریـت  .  کارشان ھیچ منبع درآمدی دیگری نـدارنـد  ایـن اکـث
ـنـد کـه ھـیـچ راه   عظیم قربانیان شرایط اقتصادی ای ھست

اقتصاد ورشـکـسـتـه  .  برون رفتی در ورای خود را نمی بیند 
ـره   ایران باید برای سرپا ماندن از دستـمـزد کـارگـر و از سـف
ـردارد و بـا آن کـم و کـاسـتـی   مردم زحمتکش و محروم ب

یارانه ھا را حذف کردند تا با پول حاصـل  .  ھایش را بپوشاند 
اقتصادی که نه رونقـش دردی  .  از آن اقتصاد را رونق دھند 

از مردم را دوا مـی کـنـد و نـه عـامـل رکـودش مـردم و  
ـتـصـاد   کارگران ھستند اما برای رونق بخـشـیـدن بـه ایـن اق

 میلیون نفر ھـجـوم  ٧٠ ورشکسته به ابتدائی ترین حق بیش از 
حاملھای انرژی ، نـان و دیـگـر مـایـحـتـاج  . برده می شود 

ـره   ابتدائی و ضروری ھر سال گرانتر شده و به این ترتیب سـف
ـر شـده اسـت  مـردم و  .  عموم مردم کوچکتر و بـی رونـق ت

کارگران این سالھا به تجربه دیده اند کـه ھـمـواره سـرمـایـه  
ـرای حـفـظ سـودآوری   ـنـده آن ب داری ایران و دولتھای نـمـای
ـروز   ـرده و روزب اقتصاد سرمایه داری به زندگیشـان ھـجـوم ب

در حالیکه تأمین زنـدگـی  .  سطح زندگیھا را پایین آورده اند 
ـنـد رونـق   آحاد جامعه باید بر ھـر مـوضـوعـی دیـگـر ھـمـان
اقتصادی و حفظ سودآوری سرمـایـه ھـا ارجـحـیـت داشـتـه  

انسانھای ھر جامعـه ای دارای حـقـوقـی پـایـه ای  .  باشد 
ھستند که باید جدا از ھر مالحظه ای برسمیت شنـاخـتـه و  
ـرخـورداری از   برآورده شود، و این حـقـوق پـایـه ای ھـمـان ب

اما در کشورھای سـرمـایـه داری و  .  زندگی انسانی است 
ـرمـیـت دارد رونـق   بخصوص ایران آنچه کـه اولـویـت و مـب
اقتصادی و حفظ سودآوری سرمایه ھاست، و تـازه بـعـد از  
آن است که به کارگران وعده بھبـودی اوضـاع مـعـیـشـتـی  

در ایران چون وضع اقتصادی بـه دور از  .  شان را می دھند 
ـر مـردم مـحـروم جـامـعـه بـایـد   ثبات است، کارگران و اکـث
ھمچنان در انتظار روزی نامحتمل برای تغییر در وضـعـیـت  
ـلـکـه زدن از سـطـح   زندگیشان بنشینند و نه تنھـا ھـمـیـن ب
موجود زندگیشان و به فالکت عمیقتر نشسـتـن خـود را از  

ـفـاده  .  نظر دور ندارند  در دوران دو دولت قبـل بـه بـھـانـه اسـت
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بھینه از حاملھای انرژی، قیمت انواع ایـن کـاالھـا را کـه  
ـر دارد ده  ٧٠ تأثیر مستقیم بر زندگی بیش از   ـف ـیـون ن ـل  مـی

ـم مـعـلـوم   برابر افزایش دادند ولی ھمانطور که به تجربه دیدی
ـری   شد که موضوع اصال ربطی به استفاده بھینه و جـلـوگـی
از اتالف و اصراف نبود، بلکه ھدف انداختن بـار گـرانـی و  

ـقـشـی در  .  تورم بر دوش مردم بود  تورمی که مردم ھـیـچ ن
بوجود آوردنش نداشته و اینک باید تـاوان آن را بـا تـحـمـل  

ـر  .  فقر و نداری بیشتر از پیش بپردازند  ـی و امروز در دولت تدب
 درصـد افـزایـش داده انـد کـه  ٤٠  تـا  ٣٠ نان را  !  و امید 

معنایش ھمراه سـاخـتـن کـارگـران و مـردم کـم درآمـد بـا  
گرانی نـان در جـامـعـه  .  کابوس ھمیشگی گرسنگی است 

ـره شـان نـان اسـت بـه   ای که اصلی ترین ماده غذائی سـف
ـر   معنای به ورطه گرسنگی مطلق و نابودی و فالکت غـی

جامعه ای که میلیـونـھـا  . قابل تحمل سوق دادن انسانھاست 
ـیـش  ٥  الی  ٤ بیکار، دھھا میلیون نفر    برابر زیر خط فقر و ب

ـنـد مـعـلـوم  ٨٠ از    درصد آن زیر خط فقر زندگـی مـی کـن
است که با افزایش قیـمـت نـان چـه روزھـای سـخـتـی در  

ـره  !  انتظارش است  گرانی نان ھیچ توجیھی جـز زدن از سـف
بی رونق مردم و ریختن آن بر روی سرمـایـه ھـای سـرمـایـه  
ـقـه کـارگـر و عـامـالن اصـلـی   داران که استثمارگران طـب

نان، مایـحـتـاج  .  تحمیل فقر و فالکت بر مردم ھستند، ندارد 
ـنـزیـن   ضروری زندگی و کاالھائی مانند آب، برق، گاز و ب
ـبـایـد بـه   که زندگی آکثریت جامعه به آنھا گره خورده اند ن
ـیـھـای   بھانه ھای جورواجورگران شوند و وصله کم و کـاسـت

گران شـدن  .  به اصطالح بنگاھھای اقتصادی و غیره گردند 
ـریـت   ھر یک از این کاالھا به معنای مواجه ساخـتـن اکـث
جامعه با فقر و گرسنگی و ھزار مصیبت و معضـل دیـگـر  
و به معنای واقعی فدا کردن اکثریت برای حـفـظ مـنـافـع  
ـیـاردی بـه   اقلیتی است که در چنین شرایطی سودھای میل

 .جیب می زنند 
 

تجمع خانواده ھای اعضای بازداشتی کمیته 
 ھماھنگی در سنندج

ـبـه    آذر تـعـدادی از  ٢٣ به گزارش رسیـده در روز یـکـشـن
خانواده ھای اعضای بازداشتی کمیته ھماھنگی درمقـابـل  
ستاد خبری تجمع کرده و خواھـان پـاسـخـگـویـی در مـورد  
ـلـھـی   ـبـوار عـبـدال وضعیت فرزندانشان و خصوصا سالمت ری

ستاد خبری به خانواده ھا اعالم کرد که بایستی بـه  .  شدند 
ـریـد  . دادستانی استان مراجعـه کـرد و از آنـان پـاسـخ بـگـی

ھمچنین مامورین نیروی انتظامی در محل حـاضـر شـده و  
با بی احترامی به خانواده ھا آنـان را تـھـدیـد بـه بـازداشـت  

ـلـھـی فـعـال  .   کردند  ـبـوار عـبـدال بر اساس ایـن گـزارش ری

کارگری و عضو کمیته ی ھـمـاھـنـگـی کـه در شـرایـط  
ـنـدج   ـنـه ی زنـدان مـرکـزی سـن نامناسب جسمی در قرنطی
نگھداری می شود طی یک تماس تلفنی با خـانـواده اش  
. خواستار پیگیری وضعیتش از مراجع قضـایـی شـده اسـت 

 آذر خانواده این فـعـال کـارگـری  ٢٤ بدنبال این تماس امروز  
 دادیـاری دادگـاه  ٤ با مراجعه به دادستـانـی و شـعـبـه ی  

سنندج خواھان رسیدگی به وضعیت فرزندشان شده انـد کـه  
 .با جواب سرباالی قاضی رستمی و دادستان روبرو شده اند 

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  
ـرکـی و   ـلـھـی، فـردیـن مـی کارگری بازداشت ریبوار عبـدال
ـنـدج را   فرزاد مرادی نیا اعضای این کمتیـه در شـھـر سـن
ـر   محکوم کرده و ھمچنین خواھان آزادی فوری آنان و سـای

 .کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد 
 

 حقوق بازداشت شدگان و زندانیان
 آذر، ریبوارعبداللھـی  ٢١ طبق گزارشات دریافتی روز جمعه  

فعال کارگری و عضو کمیته ھماھنگی کـه بـعـد از سـه  
روز بازداشت در بازداشـتـگـاه مـرکـزی اداره اطـالعـات در  
اثرفشارھا و صدمات وارده بیھوش و دچار صـدمـات جـدی  
در ناحیه سر و شکم شده بود، به اورژانس بیمارستان تـوحـیـد  

ـیـان  ٢٧ ھمچنین در شرایطـی کـه .  منتقل شد  ـر از زنـدان ـف  ن
سیاسی زندان ارومیه نزدیک بـه یـک مـاه اسـتـدسـت بـه  
اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمی آنھا بحرانـی اسـت، نـه  
ـنـای   تنھا خواسته ھای آنھا مبنی بر تفکیک زندانیان برمب
ـقـل،   جرم و در این راستا انتقال زندانیان سیاسی به بنـد مسـت
حق برخورداری از وکیل، حق مالقات، متوقف کردن ضـرب  

مورد رسیدگی قرار نگرفته، بلکـه ایـن  ... و شتم زندانیان و  
زندانیان مورد توھین و تھدید و خانواده ھای آنھا نیـز تـحـت  

طـبـق گـزارشـات واصـلـه، در ادامـه  .  فشار قرارگرفته انـد 
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان ارومـیـه، کـه جـھـت  
ـیـان صـورت   دستیابی به حقوق ابتدایی و بدیھـی ایـن زنـدان

 آذر، یکی از زندانیان به نام مـحـمـد  ٢٤ گرفته، روز دوشنبه  
ـنـد بـه اداره حـفـاظـت اطـالعـات   عبداللھی با دستبند و پاب
زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در آنجا به شـدت مـورد  
توھین قرار گرفته و تھدید می شـود کـه اگـر اعـتـصـاب  

بایـد  .  غذای خود را نشکند حکم اعدام وی اجرا خواھد شد 
ـفـاوتـی بـا افـراد   بدانیم که زندانی به لحاظ حقوقی ھیچ ت

ـفـاوت  .  ای دارد   آزاد ندارد و حق و حقوق تعریف شده  ـنـھـا ت ت
زندانی با دیگران این است که در یک مکان مـحـصـور و  

تـوانـد از آن مـکـان خـارج    شود و نـمـی   نگھداری می   بسته  
ـیـزیـکـی و  . گردد  ـفـظـی و ف از ھمین رو ھر نوع تـعـرض ل

معنوی، باید در دادسـرا و دادگـاه عـمـومـی مـحـل وقـوع  

ـیـن  ٢٣٥  ماده  ١ ھمچنین بر اساس تبصره  . رسیدگی شود   آی
ـقـال و   ـت ـنـھـا در ھـنـگـام ان نامه زندانھا استفاده از دستبند ت
ـر ایـن   بدرقه مجرمین خطرناک مجاز شمرده شده و در غـی

ـیـن نـامـه  .  صورت استفاده از آن تـخـلـف اسـت  ـنـھـا آی نـه ت
 و  ٦٩  و  ٨ سازمان زندان ھا، درمواد مختلفی از جمله ماده  

 به تقسیم بندی زندانیان بر اساس نوع جرم اذعان داشـتـه،  ٧٠ 
ـفـکـیـک  ٣ بلکه ماده    بازداشتگاھھای امنیتی، به اصـل ت

ـفـکـیـک   اشاره می کند و قوانین بین المللی نیز به اصل ت
 قـانـون اسـاسـی و مـواد  ٣٥ طبق اصل  .  جرائم تاکید دارند 

ـنـھـا  ١٨٦  و  ١٨٥   قانون آئین دادرسی در امور کیفری، نه ت
متھم حق دارد از وکیل برخوردار شود بلکه در صورتی کـه  
متھم استطاعت مالی برای پرداخت ھزینه وکیل را نـداشـتـه  
باشد می بایست برای او وکیل تعیین و حق الزحمه وکـیـل  

ـرداخـت گـردد  ـیـن  .  از بودجه دادگستـری پ ـیـن ب طـبـق قـوان
ھنگامـی کـه یـک دولـت افـراد را از آزادیشـان  " المللی  

محروم می کند، مسئولیت مراقبت از سالمتی آنان را چـه  
در خصوص شرایط نگھداری و چه درمـان فـردی آن ھـا،  
که ممکن است در نتیـجـه شـرایـط نـگـه داری شـان الزم  

ایـن بـدان مـعـنـی اسـت، کـه  ."  باشد، عھده دار می شـود 
ـر  "  مسئولیت جان زندانی، مـادامـی کـه در زنـدان اسـت، ب

ھمانطور که مشاھده می شـود  .  عھده سیستم قضایی است 
ـر   این زندانیان نه تنھا از حقوق انسانی خود مـحـرومـنـد اکـث
آنھا به دلیل جرائم سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام شـده  
ـران و   ـیـن مصـوب مـوجـود در ای اند حـتـی از زاویـه قـوان
ـیـن شـرایـط   ھمچنین قوانین بین المللی نمی بایست در چـن
غیر انسانی نگـھـداری شـونـد و بـه جـای رسـیـدگـی بـه  
ـرار   ـیـز ق خواسته ھای برحقشان مـورد تـوھـیـن و تـھـدیـد ن

نمونه ھای فوق که اخیرا اتفاق افتاده تنھا گـوشـه  . بگیرند 
ای از فضای حاکم بر زندانھا و بازداشتگـاھـھـای مـوجـود  
در ایران بوده و نمونه ھایی از فشاری است که به ویـژه بـه  
ـیـان سـیـاسـی و   کارگران و فعالیـن کـارگـری و یـا زنـدان

کمیته ھماھنگی ضمن محـکـوم  .  عقیدتی اعمال می شود 
نمودن دستگیری و بازداشت کارگران، فعالین کـارگـری و  
زندانیان سیاسی و عقیدتی، که صرفـا  بـه خـاطـر دفـاع از  
حقوق حقه کارگران و بیان عقیده دستگیـر و زنـدانـی مـی  
ـیـد و شـرط آنـان بـوده، ھـرنـوع   شوند خواھان آزادی بدون ق
اعمال فشار و توھین وتھدید و ضرب و شتم و شکنـجـه ی  
ـرخـالف حـقـوق   ـیـان سـیـاسـی را ب کارگران زندانی و زنـدان
انسانی آنان و حتی قوانین پذیرفته شده ی خود  سرمایـه در  
ـیـان دانسـتـه و   چھار چوب مناسبات زندان بـانـان بـا زنـدان
ـیـه احـکـام ضـد انسـانـی اعـدام و تـوقـف   خواھان لغو کـل
شکنجه و ھمچنین توھین و تحقیر زندانیـان و بـه رسـمـیـت  
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. شناخته شدن حقوق انسانی وقـانـونـی آن ھـا، مـی بـاشـد 
ـیـه   ـرحـق کـل کمیته ھماھنگی ھمچنین از خواسـت ھـای ب
ـیـدتـی از جـمـلـه   فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و عـق
ـنـای   زندانیان سیاسی ارومیه دایر بر تفکیک زندانیان بر مـب
جرم و انتقال به بندھای مستقل، برخورداری ازوکیل، تـوقـف  
ـبـاط بـا   ـبـعـیـد، قـطـع ارت رفتارھای غیر انسانی از جملـه ت
ـم و اعـمـال فشـار بـه   خانواده، پرونده سازی و ضرب و شـت
خانواده ھای زندانیان حمایت کرده و تاکید مـی کـنـد کـه  
ـیـان سـیـاسـی و   جای کارگران و فعالین کارگری و زنـدان
عقیدتی در زندان نیست چه رسد به این که مورد شکنـجـه  

ـرنـد  ـتـه  .  و ضرب و شتم و توھین و تحقیر نیز قرار بگـی کـمـی
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای   ی ھمـاھـنـگـی ب

 کارگری 
 

 اخبار بین المللی
 

راھپیمایی گسترده در واشنگتن  -آمریکا 
  تبرئه ماموران پلیس در پی

ـتـخـت آمـریـکـا، در   ھزاران نفر از مردم در واشـنـگـتـن، پـای
ـپـوسـت   راھپیمایی در اعتراض به کشتـه شـدن چـنـد سـیـاھ
غیرمسلح به دست پلیس و رای ھیات ھای منصفـه بـدوی  

قرار اسـت چـنـد تـن از  .  در روزھای اخیر شرکت کرده اند 
بستگان مایکل براون، که در شھر فرگوسـن در مـیـسـوری  
ـر کـه فشـار   با شلیک گلوله کشته شد، و اریـک گـارن
    مامور پلیس نیویورک بر گردن او به مرگش مـنـجـر شـد، 

ـیـس کشـتـه  .  سخنرانی کنند  ـل ھر دو آنھا در رویارویی بـا پ
ـیـس   ـل ـرئـه پ شدند ولی ھیات ھای منصفه بدوی حکم به تب

این حکم ھا آتش خشم معترضان را شـعـلـه ور کـرده  .  دادند 
ــم .  اســت  ــظــار مــی رود در گــردھ ــت ــراضــی در    ان ــت آیــی اع

حـال و ھـوای ایـن  .  نیویورک ھم ھزاران نفر شرکت کننـد 
ـروھـای   ـی راھپیمایی آرام توصیف شده ولی شمار زیادی از ن

ـرنـد  از زمـان اعـالم  .  پلیس در حال آماده باش به سر مـی ب
ـیـل   ـرائـت اتـھـامـات دان نظر ھیات منصـفـه بـدوی دربـاره ب
پانتالیو، مامور پلیسی که در ویدئـوھـا بـا گـرفـتـن گـردن  

ـراض ھـا بـاال    اریک گارنر، وی را به زمین مـی  زنـد، اعـت
ـنـھـا در  .   گرفته است  سیستم ھیات منصفـه بـدوی کـه ت

ـقـاد فـعـاالن   ـت نظام قضایی آمریکا وجود دارد بارھا مـورد ان
ـم،  .  جامعه مدنی این کشور قرار گرفته است  در این سیـسـت

ـرونـده در مـورد   ھیاتی پیش از رسیدگی قانونی به یـک پ
دھـد و    وارد یا ناوارد بودن اتھـامـات تشـکـیـل جـلـسـه مـی 

ـرد، دیـگـر دادگـاھـی   چنانچه تصمیم به تبرئه مـتـھـم بـگـی
ماجرای مـربـوط  .  شود   برای رسیدگی به پرونده تشکیل نمی 

به مرگ آقای گارنر از آنجا آغاز شد که پلیـس او را در  
خیابان و به دلیل فروش غیرقانونی سیگار محاصره کـرد و  

ـیـس تـالش مـی  ـل کـردنـد او را    ھنگامـی کـه مـامـوران پ
پزشکـی قـانـونـی  .  بازداشت کنند، جان خود را از دست داد 

ـیـل فشـار   نیویورک گفته است مرگ اریک گارنر بـه دل
ـیـس او را بـدون   ـل بر قفسه سینه او در شرایطی بـوده کـه پ
. اجازه حرکت به طور فیزیکی روی زمین نگـھـداشـتـه بـود 

ـیـک   دارن ویلسون، مامور پلیس در شھر فرگوسن نیز با شـل
چند گلوله به مایکل براون سبب مرگ او شـده بـود ولـی  

ـیـب قضـایـی رھـایـی یـافـت  ـق ـم  .  او ھـم از تـع ایـن تصـمـی

ـیـز بـاعـث شـکـل   ھیات  ـری    منصفه بدوی در میسوری ن گـی
موج جدیدی از اعتراضات مردمی در این ایـالـت آمـریـکـا  

 .شده است 
 

اعتراض نسبت به طرح کاھش  -روسیه 
 بودجه آموزش و بھداشت

صدھا تن از پزشکان و طرفداران احزاب چپ بـا در دسـت  
داشتن پرچم ھای قرمز رنگ ضمن برپـایـی تـظـاھـرات در  
شھر مسکو نسبت به تصمیم دولـت دربـاره کـاھـش بـودجـه  

ـم  .  آموزش و پزشکی اعتـراض کـردنـد  در پـی ایـن تصـمـی
ــون   ــاکـن ــزشـکــی و  ٢٨ دولـت، ت   ١٥  مـوســســه آمــوزش پ

اگرچه مقام ھای رسمی مـی  .  بیمارستان تعطیل شده است 
یـکـی از  .  گویند، این طرح ھمچنان در دست بررسی اسـت 

من نسبت به اقدام صـورت گـرفـتـه  : "  معترضان می گوید 
بـه نـظـر  .  از سوی مقام ھای مسئول بسیار خشمگین ھستم 

من ما مخالفان دولت نیستیم بلکه این دولـت اسـت کـه بـا  
ـر اسـاس  ."  ایده و خواسته ھای ملت مخالفت کـرده اسـت  ب

آمار درج شده در وب سایت رسـمـی دولـت روسـیـه، مـیـزان  
سرمایه گذاری در زمینـه بـھـداشـت و درمـان در فـاصـلـه  

 . درصد خواھد ٤  میالدی تنھا  ٢٠١٦  تا  ٢٠١٤ سالھای  
 

  استعفای نخست وزیر در پی -ھائیتی 
 شدت گرفتن اعتراضات مردم

در پی شدت گرفتن اعتراض ھای خیابانی لـوران المـوت،  
.  نخست وزیر ھائیتی از کناره گیری اش از قدرت خبـر داد 

ـتـشـر   ـر مـن ـت ـی وی این خبر را نخستین بار با استفاده از تـوئ
ـر بـا  : " آقای الموت نوشت . کرد  من به عنوان نـخـسـت وزی

ـر  . "   احساس انجام وظیفه استعـفـا مـی دھـم  ـیـش ت وی پ
گفته بود که درباره اعتراض ھای ضددولتی با مردم سـخـن  

ـتـخـت  .  می گوید  ـرنـس، پـای تظاھرات ضددولتی در پورتو پ
ھائیتی با واکنش نیروھای امنیتی و کشته شدن یکـی از  

 . معترضان رو به رو شده است 
 

تظاھرات سراسری مردم با شعار  -آمریکا 
 "برابری و عدالت"

ھمزمان با تظاھرات گسترده مردم واشنگتن در اعتـراض بـه  
ـیـس   ـل ـیـش از حـد پ ـیـارات ب تبعیض نژادی و قدرت و اخـت
. آمریکا در شھرھای دیگر نیز تظاھراتھایی مشابه برپا بـود 

ـری ھـایـی   بر اساس گزارش ھا، در شھر شـیـکـاگـو درگـی
 تـن از  ٦ میان پلیس و معترضان صورت گرفت و دستـکـم  

برخی رسانه ھای محلی تعـداد  .  معترضان بازداشت شده اند 
.  تـن عـنـوان کـرده انـد ٢٠ افراد بازداشت شده را بیـش از  

ـرده مـردمـی   خیابان ھای نیویورک نیز شاھد حضـور گسـت
ـری ” بود که با شـعـار مـا   ـراب ـم،  “  عـدالـت و ب مـی خـواھـی

ـر اریـک  .  تظاھرات کردند  ـنـدگـان تصـوی اغلـب تـظـاھـرکـن
ـتـه مـی شـود در جـریـان   ـپـوسـت را کـه گـف گارنر، سیـاھ

ـر  .  بازداشتش از سوی پلیس کشته شد را در دست داشتند  ب
 تـن از  ٢٣ اساس گزارش ھا، پلیس شھر بوستون نیز حـدود  

ـنـد یـکـی از بـزرگـراھـھـای   معترضانی را که سعی داشـت
ـر کـرده اسـت  در  .  اصلی شھر را مسدود کنند را دسـتـگـی

ـیـز حـدود   ـیـا ن ـرن ـف ـی  تـن از  ٤٥ شھر اوکالند در غـرب کـال
معترضان به اتھام ھایی ھمچون خرابکاری و عـدم پـذیـرش  

ـتـه ھـای  .  دستور پلیس بازداشت شدند  اعتراض ھا طی ھـف
گذشته و پس از مرگ سه شھروند سیاه پـوسـت بـه دسـت  

ـم ھـیـات  .  ماموران سفیدپوسـت آغـاز شـد  ھـمـزمـان تصـمـی
منصفه دادگاھھای نیویورک و فـرگـوسـن در بـی گـنـاه  
تشخیص دادن ماموران پلیسی که عامل کشته شدن سـیـاه  

 .پوستان بودند، اعتراض ھا را شدت بخشید 
 

 دانش آموز ١٤٠کشتار بیش از  -پاکستان 
 توسط جنایتکارن اسالمی طالبان

ـتـی  )   آذر ٢٥ ( دسامبر  ١٦ روز سه شنبه   ـیـا شـاھـد جـنـای دن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جنایتکاران طالبان مدرسه کودکان را بخون کشیدند -پاکستان  
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ـبـان  .  دیگر از  جنایتکارن اسالمی بود  نیروھای مسلـح طـال
ای در پاکستـان حـمـلـه کـردنـد و دانـش آمـوزان    به مدرسه 

ـنـد  ـتـی  .  بیگناه را به گلوله بست ـی ـروھـای امـن ـی ـیـس و ن ـل پ
پاکستان می گویند تعداد کشته شدگان در جـریـان حـمـلـه  
ـیـشـاور افـزایـش   مھاجمان مسلح طالبان به مدرسه ای در پ

 معلم و کارمند ایـن مـدرسـه  ٩  دانش آموز و  ١٣٢ یافته و  
ـر  ١٢٠ تعداد مجروحان این حمله نیز حدود  . جان باخته اند  ـف  ن

مھاجمان بالفاصـلـه پـس از ورود بـه ایـن  . اعالم شده است 
مدرسه، به روی آنـھـا اتـش گشـودنـد و بسـیـاری از جـان  

ـنـد  ـت ـرار گـرف ـر  .  باختگان از ناحیه سر ھـدف گـلـولـه ق امـی
مـا داخـل کـالس  : " متین، دانش آموز مجروح مـی گـویـد 

درب کالس را از داخل قفل کردیم، امـا سـه  .  درسمان بودیم 
نفر مھاجم به درب شلیک کردند و وارد شدند و روی مـا  

بنا به گـزارش ھـا تـعـداد دانـش آمـوزان و  ."  آتش گشودند 
ـروھـای ارتـش   ـی ـر بـوده و ن کارکنان مدرسه حدود پانصد نف
ـنـد  . موفق شده اند بسیاری از آنھا را از مدرسـه خـارج کـن

یک دانـش آمـوز دیـگـر در مـورد نـحـوه نـجـات خـود و  
ـری مـی گـویـد  بـه  : " دوستانش از این حمله و گـروگـانـگـی

ـم مـا را در گـوشـه   محض اینکه تیراندازی شروع شد معـل
ـم  ـری ـیـن بـگـی بـعـد از  .  ای برد و نشاند و گفت سرمان را پائ

حدود یک ساعت که تیراندازی فروکش کرد، افراد ارتـش  
آمدند و ما را نجات دادند و وقتی بیرون آمدیم ھمکـالـسـی  
ھایمان را دیدیم که در کریدورھا سه یـا چـھـار بـار ھـدف  
ـرخـی مـجـروح شـده   شلیک قرار گرفته و برخی کشته و ب

عملیات ارتـش  ."  خون آنھا در ھمه جا ریخته شده بود . بودند 
و نیروھای امنیتی حدود ھفت ساعت به طول انـجـامـیـده و  

ـر  ٩ به گزارش مقامات پاکستان تعداد مھاجمان مسلـح   ـف  ن
ـیـات کشـتـه شـده انـد  ـل . بوده اند که ھمگی در جریان عـم

ـیـز در داخـل سـاخـتـمـان   ـفـجـار ن عالوه بر تیراندازی چند ان
 .مدرسه رخ داده است 

 
تظاھرات چند ھزار نفره علیه  -مجارستان 

 ھای دولت سیاست
چند ھزار نفر از مخالفان سیاست ھـای دولـت مـجـارسـتـان  

طـی تـظـاھـراتـی در بـوداپسـت،  )   آذر ٢٥ ( دسامبر  ١٦ روز  
ـر ایـن   پایتخت، خواھان استعفای ویکتور اوربان، نخسـت وزی

محبوبیت حزب فیدز آقای اوربـان در عـرض  .  کشور شدند 
 درصد کاھش یـافـتـه اسـت و  ١٠ فقط یکماه اخیر بیش از  

ـر شـده اسـت  ـیـشـت یـکـی از  .  اعتراضات علیه او و حزبش ب
ـم  : " مخالفان سیاست ھای حزب حاکم گفت  فکر می کـردی

حزب فیدز پس از سوسیالیست ھا سیاسـتـھـای درسـتـی را  
با در اختیار داشـتـن  . اتخاذ می کند اما اشتباه می کردیم 

اکثر کرسی ھای پارلمان، دولت ھر سیاستـی را کـه مـی  
ـریـن حـالـت  : " دیگـری گـفـت ."  خواھد اعمال می کند  بـھـت

ـفـان   ممکن استعفای دولت و واگـذاری پـارلـمـان بـه مـخـال
ـم پـس  .  است  از آنجایی که به چنین اتفاقی خوشبین نیـسـت

." به اعتراض علیه لوایح شوک آور دولت ادامه خـواھـم داد 
تظاھرات سه شنبه شب نه توسط احزاب سـیـاسـی مـخـالـف  
بلکه توسط گروھھا و تشکل ھای مدنی سازماندھی شـده  

ـیـز  .  بود  اعتراض به محدودیت ھای اجتـمـاعـی، فسـاد و ن
سیاست ھای مالیاتی، آموزشی و اقتصادی دولت از جمـلـه  
ـبـه شـب   انگیزه ھای شرکت کنندگان در تظاھرات سه شـن

مخالفان دولت وعده ادامه برگزاری تظـاھـرات در سـال  . بود 

 .آتی را داده اند که در دوم ژانویه برگزار خواھد شد 
 

 ھای کوتاه خبر
 

، کارگران بزرگترین مـعـدن مـس  " رویترز " به گزارش     -پرو  
در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشـان دسـت  "  پرو " و روی  

ـر  :  رھبر اتحادیه کارگران گفـت .  به اعتصاب زدند  در کـمـت
ـرگـزار   از یک ماه گذشته این دومین اعتصاب است کـه ب

 .شده است 
 

ـبـه  " شین ھوا "به گزارش   -چین    آذرمـاه،  ٢٣ ، روز یـکـشـن
  ١٠ براثر انفجار در یـک مـعـدن زغـال سـنـگ در چـیـن  

ـنـی اعـالم  .  کارگر جان خود را از دست دادند  مقامات چـی
کردند در پی انفجار گاز در یک معدن زغـال سـنـگ در  

 کـارگـر در  ١٠ واقع در شمال شرقـی چـیـن  "  جیشی "شھر  
زیرزمین گرفتار شدند و ماموران امداد جسد این کـارگـران  

 .را از معدن خارج کردند 
 

صدھا تـن از اعضـای سـنـدیـکـاھـای کـارگـری   -ترکیه  
ـراضـی در   ـرگـزاری تـظـاھـرات اعـت ــا ب ـرکـیـه ب " آنـکــارا " ت

ـرکـیـه را  ٢٠١٥ سیاستھای اقتصادی و بودجه سال    دولت ت
ھواداران و اعضای سندیکاھـای کـارگـران  .  محکوم کردند 

انقالبی، کارگران شاغل در بخش دولتی، اتحادیه مـعـمـاران  
و مھندسان و اتحادیه پزشکان در تـظـاھـرات در آنـکـارا بـه  
ـرکـیـه   الیحه بودجه پیشنھادی دولت حزب عدالت و توسعه ت

معترضان ھمچنین تغییرات اخیر در قوانیـن  .  اعتراض کردند 
مربوط به بخش ھای آموزشی و قضایی ترکیه را محکـوم  

از دولـت مـی  : " معترضان ھمچنین اعـالم کـردنـد .  کردند 
ـبـال بـودجـه و   خواھیم به صدای مردم گوش کنـد و بـه دن
سیاست ھایی باشد که منافع فقرا، کارگران و کـارمـنـدان  

کارگران نمی خواھند بـودجـه کشـور بـه  .  را در نظر بگیرد 
 ."جنگ، غارت و سرقت اختصاص یابد 

 
ـرکـیـه در  " بـی بـی سـی " بـه گـزارش   -ترکیه   ـیـس ت ـل ، پ

ـفـان  ٢٤ عملیاتی شبانه حداقل    تن از روزنامه نگاران و مخال
در ایـن  .  را بازداشت کرده اسـت "  رجب طیب اردوغان "دولت  

ـبـه     ١٤ عملیات که در ساعت ھای نخستین بامداد یکـشـن
، و  " زمـان " رخ داد، پلیس به مقر روزنامه  )   آذر ٢٣ (دسامبر  

حـمـلـه کـرد کـه بـا واکـنـش  " سامانیولو "شبکه تلویزیونی  
. کارکنان و بعضی از ھواداران این رسانـه ھـا مـواجـه شـد 

ـرھـایـی دربـاره احـتـمـال   الزم به ذکر است در پی انتشار خـب
ـری   ـرای دسـتـگـی آغاز عملیات گسترده نیروھای امنیتـی ب

ـرکـیـه از جـمـلـه  ٤٠٠   تـن از  ١٥٠  تن از مخالفان دولـت ت
روزنامه نگاران، ھزاران نفر به منظور اعالم حمـایـت از آنـان  
ـبـول   در مقابل ساختمان مـرکـزی روزنـامـه زمـان در اسـتـان

 .تجمع کردند 
 

ھمزمان با دومین سالگرد تجاوز گـروھـی بـه یـک    -ھند  
دانشجوی دختر در ھند، ده ھا تن روز سه شنبـه در دھـلـی  
. با برگزاری تجمعی خشونت علیه زنان را محـکـوم کـردنـد 

ــن دانشــجــوی رشــتــه   ــن روزی،ای ــی دو ســال پــیــش در چــن
ـرار   فیزیوتراپی در یـک اتـوبـوس مـورد تـجـاوز گـرھـی ق

ایـن حـادثـه  .  گرفت و چند روز بعد در بیمارستان چان سپرد 
 .بازتاب گسترده ای در ھند داشته است 

 
 آذرماه اعتصاب سراسری و کـم  ٢٤ روز دوشنبه     -بلژیک  

ـلـی   سابقه کارگران در بلژیک منجر به لغو پروازھا، تـعـطـی
ـلـی   شبکه حمل و نقل شھری، مدارس، دفاتر کاری و تعطی

 .سراسری گردید 
ـرنـامـه ھـای   ـراض بـه ب اتحادیـه ھـای کـارگـری در اعـت
ـلـژیـک یـک رشـتـه اعـتـصـاب و   ریاضتی دولت جدیـد ب
ـرده روز   تظاھرات برنامه ریزی کرده اند و اعـتـصـاب گسـت

ـرگـزار شـد  ـبـه  .  دوشنبه ھم در ھمین راسـتـا ب ـنـجـشـن روز پ
ـتـخـت  " بروکسل "گذشته نیز یکصد ھزار کارگر در شھر   پـای

ـراض بـه سـیـاسـت ھـای ریـاضـتـی دولـت   بلژیک در اعـت
 .تظاھرات کردند که به درگیری با پلیس انجامید 

 
ـبـه    -پرتغـال   ـرو  ٢٦ روز چـھـارشـن  آذرمـاه، کـارکـنـان مـت

در اعتراض به شرایـط کـاری بـد  "  پرتغال "پایتخت  " لیسبون " 
خود و برنامه ھای دولت برای خصـوصـی سـازی شـرکـت  

 .مدیریت سامانه مترو اعتصاب کردند 
، رئیس فدراسیون اتـحـادیـه  " شین ھوا " به گزارش خبرگزاری  

تقریبـا ھـمـه کـارکـنـان  : ھای حمل و نقل و ارتباطی گفت 
ـنـد   مترو به این اعتصاب پیوستند زیرا آنان احساس می کـن
ـراض   شرایط کاری و زندگی مناسبی نـدارنـد و بـایـد اعـت

ـنـد   عـدم    ایـن اعـتـصـاب در پـی .   خودشان را اعـالم کـن
دستیابی به توافق با کارفرمـایـان در مـورد سـاعـت کـار،  

 .تعطیالت و غیره صورت گرفت 
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ـیـز   اخیرا بار دیگر چند نفر و ن
ای از یــكــی از دو    قــطــعــنــامــه 

كـه بـا یـك   «راه كارگـر »سازمان  
كننـد، سـر بـحـث    اسم فعالیت می 

ــاره   ــل    تشــكــل »درب ــق ھــای مســت
ـقـل از  »از جنس   «كارگری  مسـت
ما به نوبـه  .  اند   را باز كرده  «احزاب 

ـفـی بـه ایـن   ـل خود در موارد مخـت
ـم   بحث پرداخته  امـا یـادآوری  .*  ای

نكاتی شـایـد بـاری دیـگـر و در  
ــی از لـطــف   ــگـر، خـال ـنـی دی مـت

 .نباشد 
تاریخا در   «تشكل مستقل »بحث  

ــت  ــا دول ــھـادھــای    رابـطــه ب ھـا و ن
ھا مطـرح    كارگری وابسته به دولت 

در بین تعداد انـگـشـت  .  بوده است 
ـران   شماری از فعالین چپ در ای
امروزه، كه به خـود ھـر عـنـوانـی  
بدھند در بین فعالین اجتماعـی و  

 «كارگركارگری »سیاسی بعنوان  
انـد، مـوضـوع امــا    شـنـاخـتـه شـده 

مـن ھـیـچ حـزب و  .  وارونه است 
ای را در    جریان و فعـال سـیـاسـی 

شـنـاسـم    صحنه سیاست ایران نـمـی 
ــتــگــی تشــكــل  ھــای    كــه از وابس
ھـای    كارگری به احزاب و سازمان 

سیاسی حتی ضـمـنـی ھـم دفـاع  
ـیـن تـزی را   كرده باشد و یـا چـن

ایـن مـوضـوع  .  فرموله كرده باشـد 
ـرداخـتـه مـغـز افـرادی   ساخته و پ

ـنـان    است كـه مـی  ـی خـواھـنـد اطـم
ای    ھـای تـوده   حاصل كنند تشـكـل 

ـر از   ـیـشـت طبقه كـارگـر ھـرچـه ب
ھـای    سیاست و احزاب و سـازمـان 

ـنـد  ـن یـا درك  .  كمونیستی دوری ك
اینھا از تشكل و رابطه تشكـل بـا  
احزاب وارونه و مكانیكی اسـت و  
یا اینكه دركشان از رابـطـه اعضـا  

ھای كارگـری بـا    و فعالین تشكل 
. احزاب، دیكتـاتـورمـنـشـانـه اسـت 

ھـای    یعنی اعضا و فعالین تشكل 
ــطــه  ــا احــزاب    كــارگــری راب ای ب

ـیـسـتـھـا از  !  نداشته بـاشـنـد  كـمـون
آزادی اندیشه و انتخاب ھمه آحاد  

كنند و كـارگـران    جامعه دفاع می 
ــكــر   ــن تــف ــا داشــت ــد ب حــق دارن

ــســتــی در تشــكــل  ــی ھــای    مــاركس
ای كارگران شركت كنند و بـه    توده 

ــتــخــاب شــونــد  ــری آنــھــا ان . رھــب
كارگران كمونیست حـق دارنـد كـه  
ــظــر در   ــادل ن ــحــت و تــب در ب

ای رابطه دوسـتـی    ھای توده   تشكل 
و نـزدیـكـی بـا ایـن یـا آن حـزب  

ـنـد  ـن ـرار ك ـرق ایـن یـك  .  سیاسـی ب
ـتـاده  ای    فعالیت ھر روزه و جـا اف

تر غربـی اسـت    در جوامع پیشرفته 
ــاق   ــه اتــف ــب ب ــا قــری ــاق كــه اتــف

ای كـارگـران بـا    ھـای تـوده   تشكل 
ھـــای    احـــزاب چـــپ پـــارلـــمـــان 

ـنـگ    بورژوائی رابـطـه  ـنـگـات ای ت
ـیـن ھـم   دارند و در واقـع ایـن چـن

ــع تشــكــل  ــه نــف ــی ب ــوانــیــن ھــای    ق
ھـا وضـع    ای در ھمین پارلمـان   توده 
 .كنند   می 
 

 ای ایرانی پدیده
ـنـی بـحـث   ـی در غرب طرح اینـچـن

بحثی   «تشكل مستقل از احزاب »
. بكر و عـجـیـب و غـریـب اسـت 

ـریـن نـمـونـه بـه ایـن ایـده،   نزدیكت
ای اسـت كـه در آمـریـكـا بـه    ایده 

ـیـس   ـیـن رئ ـرز، اول ساموئل گـامـپ
فدراسـیـون كـار آمـریـكـا، نسـبـت  

ـر  .  اند   داده  ساموئل گامپرز ظاھرا ب
این عقیده بود كه كـارگـران و یـا  

ـبـایـد خـود    تشكل  ھای كارگری، ن
را الزاما با ھیچ حزبی كه منظور  
ایشان یكی از دو حـزب اصـلـی  
ــخــواه بــود،   دمــكــرات و جــمــھــوری
تداعی كنند؛ بلكه باید وزن خـود  
را پشت سر حزب و یـا كـانـدیـدی  
ــد كــه قــول و قــرارھــای   ــدازن ــان ـی ب

اما در واقـع  .  بھتری به آنھا بدھد 
دانند كه ساموئل    و عمال ھمه می 

گامپرز و فدراسیون كـار آمـریـكـا  
چقدر مستقل عمل كـردنـد و ایـن  

ـقـل اسـت  ؟  ! فدراسیون چقدر مسـت
ـقـدر در   فدراسیون كار آمـریـكـا آن
سیاست ھـیـأت حـاكـمـه آمـریـكـا  
ـیـن   منـحـل شـده اسـت كـه فـعـال

ـری بـــه    AFL-CIOكـــارگــ
 .AFL-CIAگویند    می 

ــه   ــالـه دیــگـری ب ــال و در مـق ـب ق
ھای سـیـاسـی    تفصیل درباره ریشه 

نوشته   «تشكل مستقل از احزاب »
آنجا به تئوریھای جورج الج و  .  ام 

امـا  .  ساموئل گامپرز پرداخـتـه ام 
الزم بـه تـوضـیـح اسـت کـه ایـن  

مسئله در ایران فراتر از جورج الج  
وقتـی  .  رود   و ساموئل گامپرز می 

که شاه ایران محمدرضا پـھـلـوی،  
ــل   ــائ ــاس مس ــارشــن ــوان ک ــعــن ب

کــرد،    کـارگــری اظــھــارنـظــر مــی 
ـران   عین ھمین را برای کارگران ای

او در کـتـاب  .  کـرد   موعظه مـی 
ـم » ــ ـن ـرای وطــ ــ ـــت ب  «مـــأمـــوری

شرط عقل آنست کـه  »: گوید   می 
ــه  ھــای کــارگــری را از    اتــحــادی

احزاب سیاسی کامال جـدا نـگـه  
ھـای کـارگــری    اتـحــادیـه .  داشـت 

بھتر است که اساسا در راه بھـبـود  
ــصـادی اعضـای خــود   ـت وضـع اق
ـنـد و احـزاب بـه امـور   تالش کن

ـرا مـمـکـن  .  کلی تری بپردازند  زی
ـرخــــی از اعضــــای   ـــ اســــت ب

ای طرفدار یک حـزب و    اتحادیه 
ـبـان حـزب دیـگـری   ـی سایرین پشـت
ــه   ــت ک ــھــتــر اس ــد، و ب ــاشــن ب

ھای سیاسـی اتـحـادیـه    کشمکش 
ایشـان   «. سبب تضعیف آن نـگـردد 
كند ایـن    اما به عمد فراموش می 

ــد كـه ھـمــان   ـن ــز اضـافــه ك ـی را ن
ای كـه  «ھای كـارگـری   اتحادیه »

ـنـد، دسـت    ایشان از آنھا یاد مـی  ك
ــز »ســاز   ــی ــاخ ــت ایشــان   «حــزب رس
اما اھـمـیـت  .  این اما بماند .  بودند 

ــه مــحــمــدرضــا پــھــلــوی   اشــاره ب
ـقـل از  »آنجاست كه   تشكـل مسـت

ـرانـی   «احزاب  در واقع یك پدیده ای
ـئـوری   است و پدر روحانـی ایـن ت

ــاب   ــن جــن ــشــاه  »ھــم ھــمــی شــاھــن
ــن    مـی .  اســت  «آریـامــھـر  ـم ای گــوی

ـرانـی »مسئله یك   اسـت،   «پدیده ای
ــن   ــی چـرا كـه اگـر در غـرب چـن
موضوعی را جورج الج فـرمـولـه  

ــوان یــك    مـی  ـن ــع كــرد، ایشـان را ب
سیاستمدار دست راسـتـی و ضـد  

شـنـاسـنـد؛ امـا در    كمونیست مـی 
ـبـاس   ایران طرفداران این سیاست ل

ـرانـی  !  چپ به تـن كـرده انـد  و ای
ـنـجـاسـت  . بودن این موضـوع از ای

اگر در غرب و مشخصـا بـعـد از  
ــاه و   ــت رف ــدل دول شــكــســت م

تضعیف احزاب سوسیال دمـكـرات  
ـقـل از  »بحثی بر سر   تشكل مسـت

ــب   «احــزاب  ــان ــوده اســت، از ج ب
احزاب دست راستی و مـحـافـظـه  
ـرح شـــده اســـت كـــه   ــطــ ــار م ك

ــه  ــت انــد كــمــكــھــای مــالــی    خــواس
ـبـای خـود در    اتـحـادیـه  ــه رق ھـا ب

احزاب سوسیال دمكـرات را قـطـع  
ـم    این ھمسوئـی را نـمـی .  كنند  دان

 !چگونه توضیح بدھم؟ 
 

 پرستش دروغین كارگر
ــل از  »طـرفــداران   ــق تشــكــل مســت

چنان كارگران را دوسـت   «احزاب 
ـنـد كـه بـه آنـھـا    دارند و می  پرست

داده شـده   «كارگركـارگـری »لقب  
ـرای  .  است  آنھا اما كـارگـران را ب

در واقـع  .  پرستند   برده بودنشان می 
پرستند كـه ھـرچـه    كارگران را می 

ــنــد  ــكــن ــثــمــارشــان ب ــشــتــر اســت . بــی
كارگرانی قھرمان آنھا ھستند كـه  
ـثـمـار شـدن خـود افـتـخـار   به است

در بحبوحه اعتراضات سـال  . كنند 
 در ایــران، رضــا رخشــان  ١٣٨٨ 

ــه  ــب ای داشــت كــه در آن    مصــاح
ـقـدم    چنان »: گوید   می  که من معت

ھـای اجـتـمـاعـی    که سایر جنبـش 
ــت (  ــتــی دول ــر کــه  )  و یــا ح اگ

بخواھند با جنبش کـارگـری وارد  
دیالوگ و گفتگـو شـونـد، بـایـد  
ـبـش کـارگـری در   بدانند که جـن
ـــش   ـب ــ ــک جــن ـر ی ــاضــ ــال ح ح

ـقـالب    مطالباتی است و به  دنبـال ان
از ھـمـان   «. گری نیست   و انقالبی 

ـنـد  «كارگركارگری »موقع   ھا رفت
ـری ایشـان  . پشت این مـوضـعـگـی

ـیـــن   ـــكـــی از ھـــمــ ـر  »ی كـــارگــ
ـر بـغـلـش  «كارگری  ھا ھندوانـه زی

ایـن  ( رضـا رخشـان  »:  گذارد   می 
ـقـه  ی    فرزند پ رآزمون و خطـای طـب

ـران  ھــر كسـی كــه   !«) کـارگـر ای
چنین از من تـعـریـف و تـمـجـیـد  

خـواھـد    كنم كه مـی   كند، شك می 
در ایران صدھا فعال  .  جیبم را بزند 

ـنـد كـه در   كارگری دیگری ھست

صدھا مـورد دیـگـر دیـده شـده و  
كسی كه واقعا  .  اند   جانفشانی كرده 

در فكر آزادی كارگران اسـت، بـه  
ـبـال    كارگر مـی  ـرو دن گـویـد كـه ب

ـرو بـه  !  انقالب و انقـالبـی گـری  ب
سیاست حزبی بـچـسـپ كـه دارد  

ـنـد   انقالب را تدارك می  ـی زورش  .  ب
ـر    را نداری، فـعـال نـمـی  تـوانـی، ب

ـقـالبـی گـری   ـقـالب و ان علیـه ان
ـم كـه    می !  تبلیغ نكن  خواھم بـگـوی

تمام پرستش كارگر از این مـنـظـر،  
ــرای   ــن و ب ــی ــرســتــش دروغ یــك پ
تشویق كارگران به فـروش ھـرچـه  

دور  .  بیشتر نیروی كـارشـان اسـت 
ـــزب   ـــح ـران از ت ــ ـــارگ ـردن ك ــ ك
ـر را دیـگـر   كمونیستی این تصـوی

پرستش كـارگـر از  .  كند   كامل می 
طرف اینھا، در واقع در تصـویـری  
كاملتر ھمان پرستش كـارگـر نـوع  
استالین و ھیتلر است كـه كـارگـر  
ـرای سـاخـتـن مـلـت، كشـور،   را ب
ـره بـه عـرش اعـال   اقتصاد و غـی

محمدرضا پـھـلـوی ھـم  !  بردند   می 
ــاب   ــاریـخ »در كــت ــه ت ــاسـخ ب  «پ

ـران، بـه   كارگران را برای ساخت ای
 .آنجا برده است 

ای كـارگـران    با تمام پرستش باسمه 
ھــا، امــا  «كــارگــركــارگــری »نـزد  

ای از افـراد    كارگران نزد اینھا توده 
بی الیقی ھستند كه مرتـب بـایـد  
از طرف روشنفكران غیركارگـر بـه  
ـــود  ـــس داده ش ـروی ــ ـــا س ـــھ . آن

ـفـكـران    تئوریسین  ھای اینـھـا روشـن
ــه   ــد كــه ن ــن ــت ــركــارگــری ھس ــی غ
خودشان را كارگر قبول دارند و نـه  
ـئـوری   توسط كسانی كه برایشان ت

اند، كـارگـر بـحـسـاب    فرموله كرده 
ـفـكـر  .  آیند   می  احساس گناه روشـن

تشـكـل  »خورده بورژوای طرفـدار  
از ھـمـیـن جـا   «مستقل از احزاب 

 .گیرد   سرچشمه می 
 
ھای "كارگركارگری"
 "مستقل"

ــه   ـقـالل »مـقـول ــه   «اســت یـك مــقـول

ھای كارگری  تشكل"باز ھم درباره 
 "مستقل از احزاب
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ــی  ــگ    اصــل ــه جــن ــت ك ای اس
ـر ســر   ـیـسـم بـا بـورژوازی ب كـمـون
ــاتــی كــارگــران را   ــق ــالل طـب اسـتــق

طبقه كارگر یـك  .  كند   برجسته می 
طبقه اصلی در جامعه است و در  
ــل از   ــق ــی مســت ــجــه ســیــاســت ــی نــت
ــن   ــوژوازی دارد و ای ــاســت ب ــی س
. استقالل طبقاتی باید حفظ بمـانـد 

ـقـل »منتھا ھمین مقوله   در   «مست
ــه  «كــارگــركـارگــری »دسـت   ھــا ب

ـریـن شـیـوه  ـت ای دسـتـكـاری    مبتذل
در این دستگاه فكـری  .  شده است 

كـارگـران بـه   «استقالل طبقـاتـی »
مستقل شدن از احزاب كمونیستـی  

ــــل شــــده اســــت  ــــدی ـب ـــ ایــــن  .  ت
ـنـد   «مستقلیون » سیاسیونـی ھسـت

ــران و    كــه در یــك دوره  ای در ای
ـقـالب   بخصوص بعد از شكسـت ان

ـقـالل »، ایده  ٥٧  كـارگـران از   «است
مشـــخـــصـــا احـــزاب چـــپ و  

ایـن  .  كمونیستی را برجسته كردنـد 
افراد اكنون در صـحـنـه سـیـاسـی  
ــازارشــان كســاد اســت و   ایــران ب

ایـن دسـتـه  .  سخنگوئی ھم ندارند 
ـیـن  «كارگركـارگـری »از   ھـا در ب

چپ ایران و از آنجا كه كمونیـسـم  
ـیـسـم و   در تقابل با آناركوسندیـكـال
ـیـن   اكونومیسم، گـرایشـاتـی در ب
كارگران كه سیـاسـت كـارگـران را  

ــوژوازی مــوكــول مــی  ــه ب كــنــد،    ب
تر بوده است، و باز ھـم    بسیار قوی 

ھـائـی بـه    از آنجا كه عقب نشینی 
ــا   ــری ب ــش جــھــانــی كــارگ ــب ــن ج
فروپاشی دیوار برلین تحمیل شـد،  

ــد   شــنــاخــتــه شــده  ــن ــت ــر ھس ایــن  .  ت
ــارگــری » ــارگــرك ــا در ھــر  «ك ھ

ـر   پیچی كه فرصـت دسـت داد، ب
ـپـاشـی   علیه تحزب كمونیستی سم

ـیـسـم در  .  كردند  از آنجا كـه كـمـون
ــا دیـوار بــرلــیـن رخــت بــر   ـران ب ای

رسید كـه    نبست، چنین به نظر می 
ھـا  «كارگـركـارگـری »این رگه از  

ـفـه تـخـریـب   ـنـد وظـی رسالت داشـت
ـیـسـتـی كـارگـران در   تحزب كمـون

 .ایران را بر عھده بگیرند 
یك رگه دیگری از این دسـتـه از  

ھا ھـم كسـانـی  «كارگركارگری »
ــھــا   ـن ــه ت ــنـد كــه ن در ایــران ھســت
ــالل كــارگــران از   خــواھــان اســتــق
ـیـسـتـی   كمونیستھا و سیاست كمون
و احزاب كمونیستی ھستند، بلكـه  
ــالل كــارگــران از   خــواھــان اســتــق

ـیـز    ھای توده   تشكل  ای كـارگـران ن

جنگ این عـده، كـه در  .  ھستند 
ـرای ایـجـاد  » كمیته ھماھنـگـی ب

اند،    متشكل شده  «تشكل كارگری 
در چند سال گذشته بیـش از ھـر  
چیزی بر علیه تحزب كمونیستـی  

ھـای مـوجـود كـارگـران    و تشـكـل 
ــد و   ــای واح ــك ــدی ــد ســن ــانــن م
سندیكای كارگران نیشـكـر ھـفـت  

ـتـھـا  . تپه بوده است  ایـن عـده، مـن
ھمچنـانـكـه مشـخـصـه سـیـاسـت  

است، كـارگـران   «كارگركارگری »
ــجــاد شــورای   ــه ای ــق ب را تشــوی

 .اسالمی كار كردند 
 

سیاست زدائی از 
 اعتراضات كارگری

ـقـل از  »طرح بحث   تشـكـل مسـت
طرحـی ضـدكـارگـری از   «احزاب 

ـرده بـــورژوای   ـران خــ ـــكــ ـف ــ ـن روشــ
ای    دیكـتـاتـورزده اسـت كـه ریشـه 

ــــده   ــــب مــــان ـق ــــا عـــ ـق ـــ ـی ـــ عــــم
طرح ایـن  .  دارد  «كارگركارگری »

بـحــث در ایــران امــروز، در واقــع  
از   «ســیــاســت زدائــی »خــواھــان  

یـعـنـی  .  اعتراض كـارگـری اسـت 
ـــی چـــپ و   ـــت زدائ ـــاس ـی ــ س

ـراضـات  .  كمونیسـتـی  ھـرگـاه اعـت
انـد،    رادیكال كـارگـری راه افـتـاده 

ــه   ــدا شــدن ســر و كــل ــعــد از پــی ب
حراست و اداره اطـالعـات، سـر و  

ـقـل از  »كله طرفداران   تشكل مست
ـیـدا شــده   «احـزاب  ـبـال آنـھـا پ بـدن
ھای كارگـری در    نه تشكل .  است 

غرب كه بازوی احـزاب سـوسـیـال  
ــن   ــی ــا چــن ــد ب ــن دمــكــرات ھســت

اند و نه فعالیـن    معضلی روبرو بوده 
ــی   ــدھ ــان ــازم ــار س ــدرك ــت ان دس
كارگران و مـبـارزه كـارگـران، در  
ـیـن مـعـضـلـی   خود ایران ھـم چـن

ایـن بـحـث، حـتـی در  .  انـد   داشتـه 
ھمان چھارچوب كـارگـركـارگـری  
عقب مانده شرق زده اش ھم پـایـه  
تئوریك قابـل دفـاعـی نـدارد كـه  
كسی بخواھد جواب تئوریك به آن  

ـبـال از  .  بدھد  در بین كسانی كه ق
حـرف   «تشكل مستقل از احـزاب »
اند، چون احزاب را و بخصوص    زده 

ــسـت را ســیـاســی   ـی احـزاب كـمــون
انـد و كـارگـران را نـه، در    دانسته 

ـبـایـد   نتیجه كارگران از نظر آنھـا ن
آلوده سیاست و مسـائـل سـیـاسـی  
ـر   بشوند؛ بلكه سرگرم چانه زدن ب
سر دستمزد و یا بقول معـروف نـان  

كسی كـه خـود را  . و قاتق باشند 
مجبور ببیند كارگران را از تحـزب  
ـنـد، گـرایشـی   كمونیسـتـی دور ك
دیگر در بین دیگر گـرایشـات در  
ـیـسـت؛ فـردی   جنبش كارگـری ن
ـبـش   ـیـزه شـدن جـن نگران رادیـكـال

توانـد    این كس می .  كارگری است 
ــش   ــی كــه دل ــوان پشــت ھــر عــن

 .خواھد قایم شود   می 
 

تروتسكیستھای ایرانی و 
تشكل مستقل از "

 "احزاب
تعدادی از كسـانـی كـه از بـحـث  

دفـاع   «تشكل مستقل از احـزاب »
ـنـد كـه در    كرده  اند، كسـانـی ھسـت

ــوان   ــحــت عــن ــارج از ایــران ت خ
تروتسكیسم كارگـران را بـه دفـاع  
ــحــد   ــھـا مـت ـن از ھــوگـو چـاوز، ت
ـــوب   ـرك ــ ـــژاد در س ـــدی ن احـــم

ـراضــــات ســــال   ـــ ـت ،  ١٣٨٨ اعـــ
ـنـد كـه  .  اند   فراخوانده  كسانی ھسـت

ـقـه   ـقـاتـی طـب در برابر استقالل طـب
اند و خواھان انحـالل    كارگر ایستاده 

ـیـسـت در   محافل چـپ و كـمـون
احزاب سوسیال دمـكـرات اروپـا و  

بـا آویـزان  .  انـد   یا لیبر انگلیس بوده 
ــه دروغ  ــدن ب ــاخـــدار    ش ــای ش ھ

ھـا را بـه عضـویـت در    كمونیست 
احزاب سوسیـال دمـكـرات دعـوت  

ـر تشـكـیـل    كرده  اند و شدیدا در براب
ــــون  ـی ـراكســـ ھــــای چــــپ و    فـــ

ھـای    سوسیالیـسـت در فـدراسـیـون 
در جـاھـائـی  .  اند   كارگری ایستاده 

ـبـول و   مثل ایران، كارگران را به ق
ھای خانه    عضویت در زیرمجموعه 

 .اند   كارگر دعوت كرده 
ـنـد   «تروتسكیست »اینھا اما   ھسـت

ـئـون   و ھیچگونه ربطی به خـود ل
اگر در انگلیـس  .  تروتسكی ندارند 

ـیـو پـی   حزب تروتسكیست اس دبل
را بعنوان طرفداران حماس و حـزب  

شـنـاسـنـد، در    الله و بن الدن مـی 
ایران الحق كه به درست به عـنـوان  

 .شناسند   طرفداران چاوز می 
ـنـھـا ربـطـی بـه خـود   گفتم كه ای

ــروتســكــی نــدارنــد  ــروز اگــر  .  ت ام
تشكل  »كسی در مقابل طرفداران  

بـه دفـاع از   «مستقـل از احـزاب 
خـیـزد،    كارگران و كمونیسم بر مـی 

اساسا با اتكاء به جـزوه بـا ارزش  
ـیـسـم » ـیـسـم و سـنـدیـكـال  «كمـون

ــروتســكــی اســت  او در ھــمــان  .  ت

ـنـھـا را   نوشته، كه انگار جواب ای
مـدافـعـیـن  »:  نویسد   دھد، می   می 

ـقـالل   ـیـسـم، اسـت قالبی سـنـدیـکـال
ـــحـــادیـــه  ـری از    ات ھـــای کـــارگــ

بورژوازی و سوسیال رفرمیـسـتـھـا  
، به استقـالل عـام و  ) در حرف ( را  

استقالل مطلق از ھمـه احـزاب، از  
ـــســـت،   ــمـــونــی ــزب ک ــه ح ـل ــمــ ج

 «.رسانند   می 
 

 در انتھا
 «تشكل مستقل از احزاب »بحث  

ـم، ھـیـچ پـایـه   ـت ھمچنـانـكـه گـف
ــوریــك قــوی  ــدارد   تــئ ھــر از  .  ای ن

ـبـش   چند گاھی چند مزاحـم جـن
كارگری برای پراكندن صفـوف رو  
به متحد شدن كارگران این بـحـث  

از  .  آورنـد   مـرده را دوبـاره رو مـی 
آیـد،    فلك كردن مرده خوشمان نـمـی 

ـنـد كـردنـد،   ـل اما ھرگاه اینھا سر ب
ـم كـه   شـاھـنـشـاه  »ما ھم مجبوری

و گامپرز را بـه یـادشـان   «آریامھر 
 .بیاوریم 

كارگران امروز بیش از ھـر زمـان  
دیگری، ھم برای در ھم شكسـتـن  
ـرای   جمھـوری اسـالمـی و ھـم ب
عقب راندن افراد مزاحم بر سـر راه  
آزادی، به متشـكـل شـدن ھـم در  

ای خود و ھـم در    ھای توده   تشكل 
گام مھمـی  .  حزب خود نیاز دارند 

ـــان   ـت ـــن راه افشـــای دوســ در ای
 .دروغین مردم است 
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ـفـی در    را به نوشـتـه  ـل ھـای مـخـت
ـیـسـت »نشریه   و از   «كارگر كـمـون

ای    ھـای تـوده   تشـکـل »جملـه بـه  
ـیـسـت  ( «طبقه کارگر  كارگر كمون

و   «کارگر کـارگـر »جریان  »،  )١ 
ــه   ــق ــاســت بــورژوایــی در طــب ــی س

ـیـسـت  (  «کارگر  ،  ) ٣ كارگر كمون

ـقـل کـارگـری «»  «تشکل مسـت
كـارگـر  (  «دعوا بر سـر چـیـسـت؟ 

ـیـسـت   ـیـسـم و  »،  ) ٤ كـمـون كـمـون
ـیـسـت  (  «سندیكالیسم  كارگر كمـون

ـر  »،  ) ٥  ـرده کـــارگــ ـروس مــ خــ
ـیـسـت  (  «! کارگریسم  كارگر كـمـون

ـــھـــای  »،  ) ٤  ایـــجـــاد ســـازمـــان
ــر خــود کــارگــران   ــری ام کــارگ

ـیـسـت  ( «است  ،  ) ٥٠ كارگر كـمـون
ــا  » ــكـای واحـد ی دفـاع از ســنـدی

شوراھای اسـالمـی  »مماشات با  
ـیـسـت  (  ««كار  ،  ) ٥٠ كارگر كمـون
كـارگـر  ( «درباره شورا و سندیکا »

ـقـالل  »،  ) ٥٥  و  ٥٤ كمونیست   اسـت
ــل   ــق ــاتــی و تشــكــل مســت ــق طــب

)٧٥ كارگر كمونیست  ( «كارگری 
 «، بـن بسـت خـط ضـد تـحـزب 

ـقـه  »،  ) ٧٧ كارگر كمونیست  (  طـب
ـر اروپـــــا  ـراث  :  کـــــارگــــ ــــ ـی مــــ

 «ایدئولوژیک قرارداد اجتمـاعـی 
ـیـسـت  (  ) ٩٨  و  ٩٧ كارگر كـمـون
ـــش  » ـب ــ ـن ــه جــ ـــت دادن ب ـی ــ ــزب ح

ـیـسـت  (  «کارگـری  كـارگـر كـمـون
ــه »،  ) ٩٧  ــحــادی ــالب    ات ھــا و انــق

ـیـسـت  (  «صنعتی دوم  كارگر كمـون
 «،  کارگر و سیاسـت ) ٩٢  و  ٩١ 
سـنـت  »،  ) ١٤٦ كارگر كمونیست  ( 

از القــیــدی  :  کــارگــر کــارگــری 
ـیـن   ـلـغ صـنـدوق ب سیاسی تـا مـب

ـیـسـت  (،  «المللی پول  كارگر كـمـون
درباره ضـرورت  »و  )  ١٦٤  و  ١٦٣ 

ــی  ــحــزب كــمــونــیــســت ــر  (  «ت كــارگ
 .دھم   رجوع می )  ١٧١ كمونیست  

 ٢٠١١  اكتبر  ٢٣ 
ــریــه   ــر  »اولــیــن بــار در نش كــارگ

ـتـشـر  ١٨٠ شماره   «كمونیست   مـن
 .شد 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد


