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 ساعته برای کارگران ۶روزکار جایگاه 
 بخش سوم -مصاحبه با ناصر اصغری

 
 درمورد احضار و زندان رفتن جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه 

 ناھید خداجو 
 

 ٩٥میزان حداقل دستمزد سال 
 یک پرسش از مصطفی صابر 

  
 کامنتھای کارگری

 ناصر اصغری
 

 ولع کار اضافه 
 کارل مارکس

 
 نکته اصلی

 محاکمه بابک زنجانی و پرونده دزدیھا در سازمان تامین اجتماعی
 محمد شکوھی 

 
 اخبار کارگری  

 نسان نودینیان و داوود رفاھی  

 
در  :  کارگر کمونـیـسـت 

ـیـد  ـت : قسمت اول این مصاحبه گف
اکنون جز کاھـش سـاعـت کـار  " 

راه حل دیـگـری در چـھـارچـوب  
ـلـه   این سیستـم کـه جـواب مسـئ

ـم  ـی در  ."  بیکاری را بدھد نمی بین
ھمین شرایط دولت روحانی ادعـا  

ــرمــایــه   ــران س مـیــکــنــد اگــردر ای
گذاری، حـال چـه داخـلـی چـه  
ـیـکـاری   خارجی، بشود مشکل ب

ـران  .  ھم حل میشود  نه تنھا در ای
بلکه در ھـمـه جـا بـا  افـزایـش  
تولید، بیکاری ھم کم میشود یـا  
حداقل از حالت بـحـرانـی کـه در  
ایران دارد به حد مـعـمـول جـوامـع  

چرا  .  سرمایه داری کاھش میابد 
ـنـھـا بـا   ـیـد ت شما فـکـر مـیـکـن
ــوان   ــت ــی کــاھــش ســاعــت کــار م

 بیکاری را حل کرد؟ 
 

ـتـا  :  ناصر اصغـری  عـجـال
بگویم که با افزایش تولید شـایـد  
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 بنام کارگر بکام بورژوازی
 یاشار سھندی

 12صفحه  

 

جعفرعظیم زاده با حکم شش 
 سال زندان به اوین رفت

 

 6صفحه   

برآوردھای رسمی مـوجـود نشـان  "
دھنده این اسـت کـه در شـرایـط  
ـران   موجود کنونی نیروی کـار ای
ــر قــدرت چــانــه زنــی در   از نــظ
ـرار   بدترین حالت تاریخـی خـود ق

ــیــش از   درصــد از    ٧٥ دارد و ب
ـیـت   نیروی کار شـاغـل در فـعـال
ــراردادھــای   ــیــدی بــا ق ھـای تـول

موقت مشغول به کار شده انـد و  
ـراردادھـای   مھمترین مشـخـصـه ق
ــچ   مــوقــت ایــن اســت کــه ھــی
ـنـه   تعھدی برای کارفرما در زمی
بیمـه، بـازنشـسـتـگـی و حـداقـل  
ــد،    ــمــزد ایــجــاد نــمــی کــن ــت دس
ـروی کـار   ـی بنابراین بخش اعظم ن
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 .  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

ــر   ــف ــر احضــار جــع ــب ــتــی خ وق
ـم زاده یـکـی از کـارگـران   عظـی
ـر عضـو   معترض و سـازش نـاپـذی
ــه آزاد   ــادی ــح ــدیــره ات ــات م ھــی
ـبـل از   کارگران ایران را شنیـدم ق
ـم   ـلـه بـه ذھـن ھر چیـز ایـن مسـئ
ـیـائـی   خطور کرد که این چـه دن
ـران بـه   است که باید کارگـران ای
جرم تالش برای بھبود زنـدگـی و  
ـرار   معیشت شان مـورد تـھـاجـم ق
بگیرند و با اتـھـامـاتـی واھـی و  
ـر   سنگین، محاکمه و زندان نیـز ب
. فقر و فالکت شان افـزوده شـود 

لحظه ای به یاد دیگر کـارگـران  
و رھبران کارگری سراسر کشـور  
افتادم و بھنام ابراھیم زاده و رضـا  
شھابی و شاھرخ زمانی و محمـد  
ــرض   ــت ــران مــع ــراحــی و کــارگ ج
خاتون آباد که برای لقمه ای نـان  
به گلوله بسته شدند تا کـارگـران  
بافق و پلـی اکـریـل اصـفـھـان و  
ــمــی ھــای   کــارگــران پــتــروشــی
ـرز کـه   ـب ماھشھر و الستـیـک ال

ــه   نــفــرشــان را    ٣٠٠ یــک شــب
ــر کــردنــد تـا کــارگــران   دسـتــگــی
صنایع فلزی و واگـن پـارس تـا  
فرش البرز و پـارس و کـارگـران  
شورای موقت ذوب آھن اصفـھـان  
ـنـی و وفـا   و غالب و خالد حسـی
قـادری و مــحـمـود صــالـحـی و  
ــرھــان   ــبــدی پــور و ب مــحــمــد ع
ـیـان و داود   ـراب دیوارگر و سعیـد ت
ــدی و   رضــوی و حســن ســعــی
ابراھیم مددی و منصور اسـالـو و  

، و نزدیک بـه ھـزار کـارگـر   
ـیـل   شرکت واحـد تـھـران کـه بـدل

ـر    ١٣٨٤ اعتصاب در سال   دستگـی
ـم در اتـحـادیـه   شدند تا ھـمـکـاران
ــران از صــدیــق   ــران ای آزاد کــارگ
کریمی و شیث امانی و شـریـف  
ـیـا تـا   ساعد پناه و مظفر صالح ن
جمیل محمدی و جوانمیر مـرادی  

کـارگـری    ١٣ و خالد سواری و  

ــال   ــه در س در روز    ١٣٨٦ ک
جھانی در شھر سنندج دستگیر و  
به زندان و شالق محکوم شدند تا  
کارگران ایرانخـودرو و کـارگـران  
ــرض شــاھـو و ریســنــدگــی   ــت مـع
ــه   ــت ــا اعضــای کــمــی ــرریــس ت پ
ـری و   ـیـگـی ھماھنگی و کمیته پ
کانون مدافعان حقـوق کـارگـر و  
انسانھای عزیز دیـگـری کـه در  
ــگــر   ــارگــری و دی ــش ک جــنــب
جنبشھای اجـتـمـاعـی بـه زنـدان  
افکنده شدند و شرایط سختی را  
تحمل کردند افتادم و طبیعتـا بـه  
خود آمدم و ھمچون ھمـیـشـه بـار  
ـر دوشـم   ـلـخ ب دیگر این واقعیت ت
سنگینی کرد که متاسفـانـه مـا  
کارگران در جامعه ای زنـدگـی  
ـم کـه ھـر صـدای حـق   ـی مـیـکـن
طلبانه ای را ھمیشه سـرکـوب و  
صاحبان ایـن نـوای روح انـگـیـز  
ـر و بـه زنـدان   انسانی را دستـگـی
محکوم کرده اند تا آنھـا را وادار  
ـر   ـبـات ب به عقب نشینی از مـطـال
ـنـکـه   حق شان بکنند، غافل از ای
معیشت و برخورداری از رفـاه و  
تالش برای برخـورداری از یـک  
زندگی انسانی ھیچگاه تـعـطـیـل  

 .پذیر نبوده است 
به ھمین دلیل ھـم اسـت کـه  
ــیـان سـرمــایـه بــا   ــم حـام مـیـگـوی
اینھمه سرکوب و زنـدان و دار و  
درفش آیا توانسته اند اعتراضـات  
و اعتصابات و تجمعات کارگـران  
را مھار کنند؟ آیا تـوانسـتـه انـد  
تالش کارگران و زحمتـکـشـان را  
برای برخورداری از یک زندگی  

ـنـد  .  انسانی عقب برانند  آیا میتوان
حق طلبی کارگرانی را که تمـام  
رفاھیات و امکانات مـوجـود در  
جامعه بدست آنھا تولید مـیـشـود  
و خود آنان از ھـمـه ایـن نـعـمـات  
ـنـد   محرومند وادار به تمکین بکـن
و آیا جز این است که در ھـمـیـن  

دنیای موجود میلیونھا کارگـر و  
زحمتکش حـق و حـقـوق واقـعـی  
شان را در مقابل کار تعریف شـده  
ـیـت شـغـلـی و   میـخـواھـنـد، امـن
ـیـمـه ھـا و زنـدگـی و   تامـیـن ب
معیـشـت انسـانـی شـان را مـی  
ــنــد؟ چــگــونــه اســت کــه   خــواھ
ــرمـایــان تــمــام   حـاکــمـان و کــارف
امکانات موجـود در جـامـعـه را  
ـنـد و در   ـن ـی متعلق به خود می ب
ھر شرایطی زندگی مرفه و ایـده  
آلی را با تجمالت، مسافـرتـھـای  
خارج کشـور، خـانـه ھـایـی کـه  
ـیــه اســت،   ــب ــر بــه کــاخ ش ـیــشـت ب
ـریـن   تحصیالت فرزندانشان در بھـت
دانشگاھھای خـارج از کشـور و  
بریز و بپاش ھـای آنـچـنـانـی را  
ــرای خــود و خــانــواده ھــایشــان   ب
ـنـد امـا بـه   امری طبیعی مـیـدان
ــراض   ـریــن اعـت مـحـض کــوچـکـت
کارگر به زندگی و معیـشـت بـه  
یـغـمـا رفـتـه اش بـالفـاصـلـه بـا  
اتـھـامـاتـی ھـمــچـون اجـتـمـاع و  
ـیـت کشـور و   ـیـه امـن تبانی عـل
ضدیت با جمھوری اسالمی با او  
برخورد میکنند و با محاکـمـه و  
زندان سـرنـوشـت نـامـعـلـومـی را  

ـر  .  برایش رقم میزننـد  مـگـر جـعـف
عظیم زاده و دیگر کارگـران چـه  
میخواھند که ایـن حـد حـامـیـان  
سرمایه را به وحشت و مـخـاطـره  

ـم زاده یـک  .  میندازد  جعفر عظـی
رھبر کارگری و از ھـمـاھـنـگ  

ــنــدگــان   ــن ھــزار امضــای    ٤٠ ک
  ٩١ کارگری است کـه در سـال  

برای افزایش حداقل مزد اقدام بـه  
جمـع آوری امضـا کـردنـد و در  
نوبت اول ده ھزار امضا را ھـمـراه  
با نامه ای اعتراضی به مجلـس،  
ریاست جمھوری، و وزارت کـار  
ارائه دادند و سی ھـزار امضـای  
دیگر را در سه نـوبـت دیـگـر بـه  

درمورد احضار و زندان رفتن 
 جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه 
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برای یک دوره کوتاھی مشکـل  
بیکاری حـل بشـود؛ امـا مـگـر  
ـیـد   اکنـون جـامـعـه مشـکـل تـول

ـیـد  ! دارد؟  ـر از ایـن تـول اگر بیشت
کنند باید به دریا بریزند کـه ھـم  
اکنون دارند به نحوی این کار را  

ـیـد بـایـد مصـرف  .  می کنند  تول
برای سیستم سرمایـه داری  . شود 

ـرای   تولید نه برای مصرف، که ب
ــحــل  !  ســود اســت  ــاقــض الیــن تــن

اینجاست کـه سـرمـایـه داری از  
ـر   ـیـشـت یک طرف باید ھر چـه ب
بیـکـار کـنـد و از طـرف دیـگـر  
ـیـه را افـزایـش   ـق ـر ب شدت کار ب

ـرد  ـب ایـن  .  بدھد تا سود بیشتـری ب
ـقـه   خود یک معضلی است که ی
سیستم سرمایه داری را ول بـکـن  

ــیــســت  ــنــکــه  .  ن ــتــن ای ــف ــتــی گ ح
کاھش ساعات کار جـواب و راه  

ـیـسـت  یـک  .  حلی است، دقیـق ن
راه حل مقطعی است که معـضـل  

 . بیکاری را حل نمی کند 
مسئله تولید و مصرف حـتـی  
ــم   دربــاره جــمــھــوری اســالمــی ھ

به گفته ربیـعـی  .  صدق می کند 
وزیر کار ، صنایع امروز مشـکـل  
ـبـار   ـن ـل تولید ندارند اما به خاطر ت
ـیـد شـده در   شدن محصوالت تـول
ـتـصـاد   انبارھای کـارخـانـه ھـا اق

 ! دچار رکود شده است 
تـا آنــجـا کــه بـه ادعـاھــای  
ـیـکـاری در   روحانی و مـعـضـل ب
ایران برمی گردد، شـرایـط بـاروال  
عادی کشورھای دیگر سـرمـایـه  
ــفــاوتــھــای زیــادی دارد  . داری ت

شادی و ھلھله کاذبی کـه حـول  
راه انداخته اند کـه گـویـا  "  برجام "

یکی از تبعاتش سرمایه گـذاری  
خارجی و کاھش بیکاری اسـت،  
راستش بیشتر سر کـار گـذاشـتـن  
جامـعـه اسـت تـا یـک طـرح و  

ـر  !  برنامه عملـی  روحـانـی در سـف
ـتـه   ساالنه اش به سازمان ملل گف
ـرای   ـیـانـه و ب ـران سـال بود کـه ای

ــوالــی بــه   ــت ــنــد ســال م   ١٥٠ چ

ـیـاج دارد کـه   ـیـارد دالر احـت میل
سـایـت  .  بیکاری را کنتـرل کـنـد 

ـر   ــــ ـب ــــ ـت ـــــصـــــادی مـــــعــــ ـت اقــــ
bloomberg.com    ٢٦ روز  

اکتبر مطلبی دارد که به ھـمـیـن  
موضوع اختصاص داشته و مـی  
نویسد مقامات ایرانی به سرمـایـه  
گذاری خارجی چشم دارند ، اما  
حتی با فرض به تـوافـق رسـیـدن  
ـران   غرب با جمھوری اسالمی، ای
ــریــن   ــت ــرنــاک ھـنــوز یــکــی از خــط
کشورھا برای سـرمـایـه گـذاری  

می نویسد خطرناک اسـت  . است 
ـنــکـه دسـتــان نــامـرئــی،   ـرای ای ب
ـرل مـی   ـت اقتصـاد کشـور را کـن
ـیـه   ـم قضـائـی عـل کنند و سیسـت
. خارجیان ھنوز یک مـانـع اسـت 

ــان   ــور بــرای    ١٨٩ از مــی کش
  ١٣٠ سرمایه گذاری، ایران رتبـه  

سرمـایـه چـرا از چـیـن،  . را دارد 
ــگــالدش،   ــان، بــن ــاکســت ــد، پ ھــن
اندونزی، مالزی، و دھھـا کشـور  
ـرود   ـپـوشـد و ب امن دیگر چشـم ب
ایران و با ھمه آن خـطـراتـی کـه  
ـران   ـنـد، در ای خودشان ھم می دان

  !سرمایه گذاری کنند؟ 
جدا از اینـکـه واقـعـا کسـی  
حاضر باشد برود ایران و سـرمـایـه  
گذاری کند، این موضوع که آیا  
اجازه بدھند سرمایـه خـارجـی بـه  
ـیـن   ایران بیاید یا نـه، ھـنـوز در ب
. خـودشـان مــوضـوع بــحـث اســت 

محمد بلوریان تھرانی کـارشـنـاس  
: ارشد بازار سرمـایـه مـی گـویـد 

ــرمــایــه   ــم س ــی ایــن کــه اجــازه دھ
ــذاران   ــی ( گ ــارج ــا ھـــدف  )  خ ب

استفاده از شرایط خاص کشـور و  
بھره گیری از نیروی کار ارزان و  
منابع غنی وارد عرصه سـرمـایـه  
گذاری و در نھایت صـادرات بـه  
ـبـاه   دیـگـر کشـورھـا بشـونـد اشـت

 .بزرگی است 
ـران ایـن   واقعیت تلخ جامعه ای
است که اقتصـادش در چـنـگـال  
رژیمی است که در بـحـران اسـت  

و این بحران زندگـی کـارگـرانـش  
ـتـصـاد ایـن  .  را تباه کرده اسـت  اق

ــود   ــه اعــتــراف خ ــت ب حــکــوم
ـتـصـادی   باندھـایـش و مـراجـع اق

ــی دارد  ــا  .  جــھــان رشــد مــنــف ت
ـــخـــش   ـــه ب ـــی کـــه ب ـــجـــای آن
زیرساختھای اقتصـادی، صـنـایـع  

ـر    کلیدی و پایه  ای اقتصاد ایران ب
گردد، ھمه با رکـود مـواجـه    می 

درصـد    ٤٥ نزدیـک بـه  .  ھستند 
ـر    ٣٦ انـد،    تعطیل شـده  درصـد زی

ـتــھـای اسـمــی شــان کــار   ــی ظـرف
ـیـف    می  کنند و بقیه ھـم بـالتـکـل

ـرگـزاری  .  ھستند  به گـزارش خـب
، از مـجـمـوع  ) آبان   ٢ شنبه  (مھر  
میلیون نفر جـمـعـیـت در سـن    ٦٣ 

میلیون و    ٤٠ کار در ایران، حدود  
ـیـت    ٢٠٠  ھزار نفر ھیچگونه فعـال

ـتـصـاد و کسـب   و تحرکی در اق
 . درآمد ندارند 

جمھـوری اسـالمـی مـعـضـل  
ـلـکـه   ـیـکـاری، ب اصلی اش نـه ب

بیکاری یـکـی از  .  سیاسی است 
تبعات این معضل سیاسـی اسـت  
که با یکی دو سفر روحانی و یـا  
ــه   ــژاد ب ــدی ن ــم ــف و اح ظــری
نیویورک و یا سوئیس حـل بشـو  

تمام جوامع سرمایه داری  .  نیست 
درصدی بیکاری دارند، که بقـول  
ــه گــذاری   ــی بــا ســرمــای روحــان
ــرح   خــارجــی و یــا ایــن و آن ط

بحران بیـکـاری  .  کنترل می شود 
ـیـسـت  . ایران از آن نوع بیکاریھـا ن

باید سیاستشان را اول با سـرمـایـه  
گذاران آشتی بـدھـنـد و بـعـد بـه  
ـیـکـاری و بـحـران   ـرل ب فکر کنت

راھـی  .  اقتصادی و غیره بـاشـنـد 
ـیـش   بس دشوار و طـوالنـی در پ

 .دارند 
: کـارگــر کــمــونــیــســت 

ــیــســم در کشــورھــای   ــنــدیــکــال س
اروپایی و آمریکا با آنچه که ما  
در ایران میشناسیم از نظر شـرایـط  
ـتـصـادی حـاکـم در   سیاسی و اق

ـفـاوتـھـایـی دارد  از  .  این جوامع ت

ــه   ــمــل ج
ـران،   اینکه در کشـوری مـثـل ای

بی حقـوقـی  "  ناچار است "سرمایه  
کامل کارگر و کل جامعه را بـا  

ھـا    اعمال خشن ترین دیکـتـاتـوری 
حفظ کند، اما در غـرب بـه ھـر  
ـتـــھـــای رفـــاه را در   حـــال دولــ
مقاطعی تجربه کرده اند و ھـنـوز  
ھم تتمه بیـمـه ھـای اجـتـمـاعـی  

ــد  ــای   .مــوجــود ھســتــن ــھ ــاوت تــف
کنکرت تر این جنبش در ایران بـا  
ــیــســم در کشــورھــای   ــنــدیــکــال س
ـنـه ھـایـی   غربی را در چـه زمـی

 می بینید؟ 
ــم  :  نـاصـر اصـغـری  ـت گـف

سندیکالیسم ادعا میکند ھدفـش  
ـفـع   ایجاد رفرم و اصالحاتی بـه ن
کارگران در چـھـارچـوب ھـمـیـن  
ـیـن   سیستم و بـا تـوسـل بـه قـوان

ـلـه  .  دولتی است  منتھا تمام مسـئ
ھمین است که به قوانین مـوجـود  

ـتـی کسـی  . متوسل می شود  وق
ـیـن جـمـھـوری اسـالمـی   به قـوان
متوسل شود واضح اسـت کـه تـا  
چه اندازه می تواند بـھـبـودی در  

اگـر  !  وضع کارگران ایجـاد کـنـد 
سندیکالیسم در غـرب کـارگـران  
را به پای صندوقھای رأی مـی  
ـــزاب و   ـــه اح ـــه ب ـــد ک کش

ــده  ــن ــد تــا    نــمــای ــن ھــایــی رأی دھ
قوانینی به نفع کارگران تصـویـب  
ـنـد، در جـمـھـوری اسـالمــی   کـن
ـر عـبـای   ـیـسـت بـه زی سنـدیـکـال
خاتمی و مصطفـی مـعـیـن مـی  

ـیـسـت را  .  خزد  در غرب سندیکـال
ـرقـانـونـی بـه   به جرم اعتصاب غـی
ـران   زندان نمی فرستند، امـا در ای
ــلــمــان   ــفــی مــع اگــر کــانــون صــن
ـراضـی   فراخوان اعتـصـاب و اعـت
ـیـس   ـل بدھد، مجبور است وظیفه پ
را به عھده بگیرد؛ چرا کـه اگـر  
پالکاردی حمل شود که به زعـم  
آنھا رادیکال است، سندیکالیـسـت  

ـنـد  در غـرب  !  را دستگیر می کن
ــجــاد تشــکــل   ــی بــر ای ــوانــیــن ق

ـری نـــاظــر اســـت کـــه   ــارگــ ک
ـیـسـت بـا تـوسـل بـه آن   سندیکال
قوانین سوار اعتراض کارگر مـی  
شود و کارگران را در سـنـدیـکـا  

ـران، ھـر  .  سازمان می دھـد  در ای
کسی، چه سندیکالیست باشد و  
ـیـن   چه سوسیالیست، اگر واقـع ب
باشد می داند که ایجاد ھـر نـوع  
تشکل کارگری مستلـزم مـبـارزه  

. اسـت "  غیرقـانـونـی " ای پیگیر و  
قوانین جمھوری اسالمی تشکـل،  
ـراض کـارگـر را   اعتصاب و اعـت

ــرام اعــالم کــرده اســت  آزادی  .  ح
ـیـغ   ـل ـب بیان اینـجـا یـعـنـی آزای ت

ـیــسـم و  !  اسـالم تشــیـع  سـنــدیـکــال
سندیکالیستھا نشان داده انـد کـه  
حاضر به عبور از ھـیـچـکـدام از  

 .این خطوط نیستند 
ـر   ــ ـــگ ـــل دی ـــک ـــک مش ی
ـران، کـه مـی   سندیکالیسم در ای
ـفـاوتـھـای   شود آن را در زمـره ت
ـران   سندیکالیسم در غرب و در ای
ـیـسـم   ـلـه بـورکـرات گذاشـت، مسـئ

ـراض  .  است  شرایط مبـارزه و اعـت
کارگر در ایران جائی برای زد و  
ـرل مـبـارزه   ـت بند پشت پرده و کـن

 .گذارد   کارگر نمی 
و مھمتر از ھمه سندیکالیسـم  
ـــش   ـب ــ ـن ــ ـری ج ـــازوی کـــارگــ ب
وسیعتری در جامعه است بـه نـام  
ــراســی کــه ایــن   ــال دمــک ــی ســوس
جنبش در ایران نه تاریخی دارد و  

ـنـه و چشـم انـدازی  بـه  .  نه زمـی
ھمین دلیل سندیکالیسم مـجـبـور  
است خودش را بـا بـانـدھـایـی از  
رژیم اسالمی دمخور و سـازگـار  

 .کند 
بحثی  : کارگر کمونیست 

ـبـش  ھـای    که تقریبا در تـمـام جـن
ـبــش   ـران، و جـن ـراضـی در ای اعـت
کارگری ھـم وجـود دارد اتـحـاد  

ـیـه    بخش  ھای مختلف جامعـه عـل
ــر و   ــق جــمــھــوری اســالمــی و ف
ـر   فالکت و بیحقوقی است کـه ب

آیا    .کل جامعه تحمیل کرده است 
شرایط بحرانی زندگی کـارگـران  
ــراکــاتــی کــه در اھــداف   ــت و اش
ـیـسـتـی   کوتاه مدت جنبش کمـون
ــــش   ـب ـــ ـن ـــ ــــا ج ـری ب کــــارگـــ
سندیکالیسـتـی وجـود دارد، کـه  
ـلـی بـه آن اشـاره   ـب در سـواالت ق
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شاغل در بنگاه ھای تولیدی مـا  
ـتـی دارنـد  نـه  .  ھم چنیـن وضـعـی

چندان امنیت شـغـلـی دارنـد، نـه  
ـیـمـه ای و نـه   ـیـت ب چندان امـن
ــیــت بــازنشــســتــگــی   ــن چــنــدان ام

 ."دارند 
ــنــده بـا خــوانــدن    شـایــد خـوان

ــیــد ایــن   ــنــدیش ــی پــارگــراف بــاال ب
سخنان متعلق به کسی است کـه  
مدام می خواھد به کارگر حالی  
ـقـاتـی را   کنند که راه مبارزه طـب
بلد نیست و یا  نـه، مـتـعـلـق بـه  
ـنـد   کسانی است که فکر میـکـن
ـیـاز بـه دوره آمـوزشـی   کارگـر ن
ـرد  ـب ! دارد تا به منافع خود پـی ب

دکتر فـرشـاد  " اما نه، این سخنان  
ــنــی  اســت کــه بــه روایــت  "  مــوم

در  "  روزنـامـه حـکـومـتـی بـھـار  
ـتـصـاددان  « جایگاه بلند و نـادر   اق

ــل  ــق دکــتــر  ." قــرار دارد   » مســت
بـا    ٥٧ مومنی گویا قبل از سال  
بـعـد  .  بھشتی حشر و نشر داشـتـه 

از اینکه حزب جمھوری اسالمـی  
پا گرفت و بھشتی دبیـرکـل ایـن  
ـفـه اول و آخـرایـن   حزب شد، وظی
ـیـون   ـقـالب حزب سازماندھـی ضـدان
ـریـن   حزب الھی  بود، که مـھـمـت
وظیفه شان حمله به کمونیـسـتـھـا  
، و شاخـه کـارگـری آن شـکـار  
ـــود  ـری ب ـــن کـــارگــ ـی ــ ـــال . فـــع

ھـم  کنونی    » اقتصاددان مستقل « 
مسئول کمیته دانش آمـوزی ایـن  

ـیـسـت  .  حزب شد  ـتـن ن نیاز به گف
که وظیفه این کمیته در امـتـداد  
ماموریت اصلی حزب جـمـھـوری  

ـتـگـی جـنـاب  . اسالمی بود  ـف شـی
دکتر، به بھشتی آنقدر زیاد اسـت  

ـــز    " کـــه   ـی ــ ـــون ن ـن ــ ـم اک ــ ھ
مؤسسه تنظیم و نشـر آثـار   عضو 

ایشـان  ".  بـاشـد   مـی  شھید بھشتـی 
بعدا مشاور اقتصادی میـرحسـیـن  
موسوی مـیـشـود ؛ امـا ظـاھـرا  

کـار  " سالھای زیادی است که از  

فاصله گرفته اند منتقـد  "  دولتی  
اقتصادی دولتھای بعد از نخسـت  
ـر حسـیـن مـوسـوی و   وزیری مـی

ـنـد  .  شده انـد  بـھـرحـال ایشـان مـان
ـتـصــاددانـان، صــد   بسـیـاری از اق

 .البته  استاد دانشگاه ھم ھستند 
ایشان در مصاحبه با روزنامـه   
ـنـا ھـم   بھار که در خبرگزاری ایل

جای    " انعکاس یافته تحت عنوان 
خالی حقوق نیروی کار در بسـتـه  

به انتقاد شـدیـد  "  پیشنھادی دولت 
ـیــشـنـھــادات دولـت روحـانــی   از پ
پرداخته و تاکید میکنـد  بسـتـه  
ھای پیشنھادی ھـیـچ گـره ای  
از کار اقتصـاد حـکـومـت نـمـی  

بسـط  "  گشاید، وتنھا در خدمـت  
. اسـت "  رانت خواری در اقتصـاد  

ــت   ــامــه دول ــد بــرن ایشــان در نــق
ــیــگــویــد  ــرامــوش  :"  روحــانــی م ف

ـرای   نکنیم کـه عـنـوانـی کـه ب
بسته قبلـی مـطـرح کـرده بـودنـد  

  »خروج غیر تـورمـی از رکـود « 
ــــود  ــــای  .  ب ــــا گــــزارش ھ ام

تصریح می کند کـه  ...  رسمی  
ـیـافـتـاده   ـفـاق ن خروج از رکـود ات
ـرایـن   بلکه رکود شدیدتر شده، بناب
ــنــا بــه مصــالــح   گــرچــه دولــت ب
تبلیغاتی نخواھد به این واقـعـیـت  
اذعان کند، اما قـطـعـا آن بسـتـه  
شکست خورد و ایـن بسـتـه ھـم  
ـبـال   چون دقیقا ھمان بینـش را دن
می کند محـکـوم بـه شـکـسـت  

 ." خواھد بود 
در مــتــن مصــاحــبــه ایشــان  

قھرمانان اصلی نجات  "  کارگران  
معرفی مـیـشـونـد کـه در  "  ایران 

ایشــان  .  حـق آنـھــا جـفــا مـیــشـود 
شدیدا به دولت معترض است کـه  
ـیـسـت  . چرا به فـکـر کـارگـران ن

ـر   ـراب چرا حقوق کارگران چندین ب
ایشان تـاکـیـد  .  زیر خط فقر است 

ھمه میگویند کـه بـایـد  "میکند  
ـرود   بھره وری نیـروی کـار بـاال ب

بـھـره وری  "  اما نمی گویند که  
متغیر دارد کـه از آن    ١٠٠ حدود  

ــیــش از   تــای آنــھــا    ٩٣ مـیــان ب
ـیـت   ایجـادش در حـیـطـه مسـئـول

ـرار دارد  ـرایـن  .  ھای دولـت ق ـنـاب ب
اینکه ما ھمه ماجرای بھره وری  
ـم،   ـی را از نیروی کار مطالبـه کـن
ـم   به ھمان انـدازه کـه دور از عـل
است، دور از انصاف ھم ھسـت و  
ـر   در واقع مثل یـک چـمـاقـی ب
ـرار داده مـی   ـروی کـار ق ـی سر ن

ـرای  . " شود  و راه حـل خـود را ب
ـتـصـاد جـمـھـوری   گره گشایی اق

ـیـان  "  خاضعانه " اسالمی   اینگونه ب
بنابراین چیزی که مـن  :"  میکند 

صمیمانه و خاضعانه ھم به دولـت  
و ھم به کـارفـرمـایـان و ھـم بـه  
ـم ایـن   ـم بـگـوی کارگران می تـوان

بـا  (!!)  است که برخورد انتـزاعـی 
ـنـھـایـی بـه   متغیر دستـمـزد بـه ت
ــره گشــای کــار   ــیــچ وجــه گ ھ
اقتصاد ایران و شرکای اجتماعی  

ــســت  ــت نــی ــه یــک  .  دول ــا ب م
ـر   بازارسیستمی ساختار نـھـادی ب
ـتـضـائـات بـخـش ھـای   محور اق

ـیـجـه ."  تولیدی نیاز داریم  :" و درنت
ــرایــط ھــمــانــطــور کــه   در ایــن ش
نیروی کار ما یـکـی از سـخـت  
ـریـن شـرایـط   ترین و طاقت فـرسـات
تاریخی خود را تجربه می کـنـد،  
بنگاه ھای تولیدی ما و به ویـژه  
بنگاه ھای کوچک و مـتـوسـط  
ـریـن   ما ھم یکی از طاقت فـرسـات
ـری   شرایط بـحـرانـی خـود را سـپ

چـیـزی کـه مـا  ....  می کننـد 
ــتــه   ــرن گــذش طــی یــک ربــع ق
ـم ایـن بـوده کـه   مشاھده کرده ای
بی سابقه تریـن سـطـوح ھـمـدلـی  
میان کارگران و کارفرمایان  بـه  
وجود آمده مبتنی بر حفظ بنـگـاه  

ــیــدی  ــم  .  ھــای تــول و انصــافــا ھ
 –کارگران ما و ھم کارفرمایان  

ـر    –جز موارد استثنایـی   حـداکـث

از خودگذشتگی را می کنند بر  
اساس این بلوغ فکری که بنگـاه  

ـنـده  ."  باید بقا داشـتـه بـاشـد  خـوان
لطفا یکبار دیـگـر پـارگـراف اول  
این نوشته را بخواند که چـگـونـه  
ایشان از سواستفاده کـارفـرمـا از  
ـنـجـاسـت کـه   کارگر میگوید؛ ای
میگویند دروغـگـو کـم حـافـظـه  

 !است 
اینھمه ھمدلی و دلسـوزی بـا  
کارگران فقط برای این است که   

ـیـدی  " مسئله بقاء بنگاه ھای تـول
ـیـت   را که خط قرمز نظام و امـن

ـتـد "   ملی است به مخـاطـره  ـف ـی ! ن
بنگاه تولیـدی اسـم دانشـگـاھـی  
ـیـدی   کارخانجات و کـارگـاه تـول
است که بقاء و روشن بودن چراغ  
ـثـمـار   آن فقط و فقط به یمن اسـت

ــت  ــکــن اس ــم ــارگــران م دل  .  ک
نگرانی ایشان برای کارگران بـی  
ـرای  ـنـھـا ب " جھت نیست، ھـمـه ای

ـیـدی  . اسـت "  بقاء بنگاه ھای تـول
نخسـت  " در تمام مدت زمامداری  

کـه ایشـان  "  وزیر مـحـبـوب امـام 
بعنوان مشـاور مشـغـول بـود، بـه  
یک ریال ھم به حقوق کـارگـران  

سـود  " اضافه نشد، حقی بـه نـام  
از کـارگـران سـلـب شـد و  "  ویژه 

باب شـد و  "  اضافه کار اجباری " 
اعزام اجباری کارگران به جـبـھـه  
ــت   ــنــگ از ســوی دول ھــای ج

ـنـکـه  .  بخشنامه شد  به بـھـانـه ای
مملکت در جنگ است تسمه از  
گرده کـارگـر مـی کشـیـدنـد و  
ـیـن   ھمزمان کمونیسـتـھـا و فـعـال
ـتـل و   کارگری را در زنـدانـھـا ق

اکنون ھم به بھانـه  .  عام میکردند 
ـم   اینکه تازه شروع دوران پساتـحـری
است فالکت مـوجـود را تـوجـیـه  
ـیــن   ــنـد و ھــمـزمـان فــعـال مـیـکـن
کارگری را دادگاھی و زنـدانـی  
میکنند و شرایطی را بـه گـونـه  
ــال   ــد کــه فــع ــزنــن ای رقــم مــی

 . کارگری کشته میشود 
ــان   ــتــصــاددان راه کــارھــای اق

ــر   ــر س ــقــاء  "  بـورژوازی ھــمـه ب ب
ھـدف  .  اسـت " بنگاه ھای تولیدی 

نـھــایــی ھــمــه جـر و بــحـثــھــا و  
ـتـصـاددانـان  " مکاتب اقتصادی " اق

جمھوری اسـالمـی، چـگـونـگـی  

نظام  .  سازمان دادن  استثمار است 
اسالمی سرمایه ھم طی بیـش از  
ـریـن   سه دھه اخیربا اعمال خشن ت
نوع دیکتاتوری از ایـن سـازمـان  

سـازمــان  .   حـفـاظـت کـرده اســت 
دھـی دسـتـگـاھـھـای عـریـض و  
طویل امنیتی و انتـظـامـی ھـمـه  

جـمـھـوری  .  در ایـن جـھـت اسـت 
اسالمی نقشه راه استثـمـار را بـه  
ضرب ھمین وحشگیریھا تضـمـیـن  

امــا از آنــجــا کــه  .  کــرده اســت 
شاکله اقتصادی ایـن حـکـومـت  
ـیـن سـرمـایــه   ــتـصـاد روت یـک اق
ـقـاء   داری نیست، حتی شـرایـط ب
بنگاه ھای تولیدی را ھـم نـمـی  

 . تواند ایجاد کند 
ــره   ــری  " و بــاالخ ــیــجــه گــی ــت ن

این خیلـی عـجـیـب و  " ؛  " اخالقی 
است که در فضای  (!)  غم انگیز 

ــه   ــرعــادی ســرمــای بــه طــرز غــی
ساالرانه کـنـونـی، آنـھـایـی کـه  
رباخواری و رانـت خـواری مـی  

شما بخوانید غـارتـگـری  (  کنند  
ھـرگـز مـواخـذه نـمـی  )  میکننـد 

ــد امــا آن آدمــھــایــی کــه   شــون
ـریـن   شرافتمنـدانـه و بـا سـخـت ت
فشارھا به تولید کشـور خـدمـت  
ــحــت   ــمــه ت ــھ ــد ایــن ــن مــی کــن
فشارھـای روحـی و عصـبـی و  

ـرار دارنـد  بـه  .  مادی و جسمی ق
ـنــه   ــی نـظــر مــن بــایـد در ایــن زم
روشـنــگـری کـردو ایـن را بــایــد  

!) ؟ ( تشــکــل ھــای کــارگــری  
ـبـه  .  انجام دھند  آنـھـا بـایـد مـطـال

کنند از دولت و کارفرمایان کـه  
شما باید بستر بھره وری را فراھـم  

 ."  کنید 
ـرخـالف   اینھمه دل نگـرانـی، ب
ظاھرآن، نه در جھت خیر خـواھـی  
ـرای فـراھـم   ـلـکـه ب نیروی کار، ب

ـر بـھـره وری " کردن   ، یـا بـه  " بست
ـر تضـمـیـن تشـدیـد   بیان صحیح ت
استثمار کارگران، اما این بار بـه  

بــه قــول  !  ھــمــت خــودشــان اســت 
ـیـسـت   سردبیر نشریه کارگر کمـون
اینھا توصیه ھای اسـت کـه بـه  
نام کارگر میـشـود امـا بـه کـام  

 .بورژوازی می رود 

 

 بنام کارگر بکام بورژوازی
 یاشار سھندی

 1از صفحه  
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ـر سـر  :  نسان نودینیان  بـحـث ب
  ٩٥ میزان حداقل دستمزد در سال  

امسال زودتر از سالھای گـذشـتـه  
ــوری   ــھ ــم ــادھــای ج ــھ ــوســط ن ت
ـتـمـان   اسالمی مطرح شـده و گـف
ــریــان دارد  ــفــی ج ــل ــت . ھــای مــخ

تعدادی از نـھـادھـای وابسـتـه از  
ـفــی " جـمـلــه   " انــجـمــن ھــای صــن

ـر   میگویند تعیین نرخ دسـتـمـزد ب
اساس تورم و عملی کـردن مـاده  
چــھــل و یــک قــانــون اســاســی  
. جمھوری اسالمی ضروری است 

البته در بین کارگران ھم خواسـت  
ـرخ   تعیین نرخ دستمزد بر اسـاس ن
. تورم یک گرایشی جـدی اسـت 

تـــعـــدادی ازاعضـــای شـــورای  
ـر   مرکزی حزب اسـالمـی کـار ب
ـرخ   سبد ھزینه مـعـیـشـت و نـه ن

ـتـمـان  .  تورم متمرکز شده انـد  گـف
" اقتـصـاددانـان " دیگرھم بین برخی  

این است کـه افـزایـش دسـتـمـزد  
باعث افزایش نقدینگی و افزایش  
تـورم مـیـشـود و عـمـال خـواھـان  
ـر دسـتـمـزد   افزایش ھـرچـه کـمـت

 شما نظرتان چیست؟ . است 
طبعا خود را  :  مصطفی صابر 

ـم   در کنار و ھمرزم کسانی میـدان
ــتــمــزدی مــکــفــی   ــرای دس کـه ب
جــھــت تــامــیــن یــک زنــدگــی  
ـیـسـت و یـکـم   شایسته بشر قرن ب

ـریـت  .  مبارزه میکنند  ـنـھـا اکـث ای
ـنـدگـی   عظیم کـارگـران را نـمـای

اگر زور پاسدار و آخونـد  . میکنند 
و اوین و اعدام را از سـر جـامـعـه  
برداریم خواھیم دید که قوی ترین  
ـیـن کـارگـران و در   گرایش در ب

حـتـی در شـرایـط  .  جامعه اسـت 
ـران   ـر ای اختناق اسالمی حـاکـم ب
ــن   ــراض ای ــم مــا صــدای اعــت ھ
ـیـسـتـی   گرایش پیشتاز و سوسـیـال
ــه   ــم ــدتــر از ھ ــن ــت را بــل بشــری

عکس العمل بـه  : نمونه . میشنویم 
مرگ شاھرخ زمـانـی در زنـدان  

 . جمھوری اسالمی 
بنا براین از نظـر مـن مـعـیـار  
تعیین حداقل دستمزد، افزایـش آن  

ـیـسـت  ـرخ  .  به نسبت تـورم ن اوال ن
تورمی که جـمـھـوری اسـالمـی  
اعالم میکند ابدا قـابـل اعـتـمـاد  

ـر  . نیست  تورم واقعی بمراتب بیشـت
ــتــی اگــر  .  اســت  ــا، ح ــی امــا ثــان

دستمزدھا به انـدازه تـورم واقـعـی  
ـرده وار   افزایش یابد فقط وضـع ب

ـر  .  فعلی حـفـظ خـواھـد شـد  بـدت
نخواھد شد اما بھتر ھم نـخـواھـد  

من البته میتوانم بفھمـم کـه  .  شد 
این خواست در بین بـخـش ھـایـی  

بـه دو  .  از کارگران مطرح بـاشـد 
دلیل، اول اینکه چـون در قـانـون  
اساسی ھم آمـده یـک پشـتـوانـه  

ـنـکـه  .  قانونی امنیتی دارد  دوم ای
باالخره حفظ قدرت خریـد فـعـلـی  
خودش کندن مو از خرس است و  

اما بنظر من در اوضـاع  .  غنیمت 
ــران شــعــار افــزایــش   مشــخــص ای
حداقل دستمزد بنا به تـورم یـک  

ـرای  .  تله است و بـس  شـعـاری ب
کاھش دستمزد واقعی اسـت، نـه  

چنانکه در چند سـال  .  افزایش آن 
ـم اسـاسـا بـا ھـمـیـن   گذشته دیدی
ـیـن کـارگـران   شعار توانسته اند ب

ـم کـه  . تفرقه بیندازند و ببرند  دیدی
درصـدی    ٣٠ می آیند تورم مثال  

ـنـد و    ١٧ را   درصد اعالم مـیـکـن
درصـد    ١٥ بعد ھم میگویند سـر  

کـه از  " ( نمایندگان کارگـران " با  
ــد  ــوافــق  )  خــودشــان ھســتــن ــه ت ب

درصـد    ١٥ یعنی عـمـال  !  رسیدیم 
ـر   ـر خـطـر فـق دیگر از دستمـزد زی
کارگران کم میکنند و تـازه اسـم  

 !آنرا افزایش دستمزد میگذارند 
" سبد ھزینه مـعـیـشـت "اما آن  

حزب اسالمی کار و شـرکـا ھـم  
ـیـسـت  . مبنای افزایش دستمـزد ن

ــت و   ــه ھــا را دول ــد ھــزیــن ســب
ـنـد و   کارفرماھا مـعـلـوم مـیـکـن

حداکثرو در بھترین حـالـت یـک  
ـر از آن در   دستمزد بخـور و نـمـی

اما بنظر من حاج آقاھـای  . میاید 
حزب اسالمی کار این چیزھا را  
مطرح میکنند تا کسانی که در  

ـنـاسـب  " تله   افزایش دستمـزد بـه ت
ــیــج و  "  تــورم  ــاده انــد را گ ــت ــف ــی ن

آنھا بھتـر  .  مشوش و خنثی کنند 
از من و شما میدانند که گرایش  
رادیکال و سوسیالیستی در طبقـه  

لذا میکوشند  .  کارگر قوی است 
تا با شعار سبد ھزینـه مـعـیـشـت  
یک خندقی پشت شعار افزایـش  
به تناسب تورم بکنند تا وقتی از  
اولی گذشتید در خـنـدق آقـایـان  

ـرفـنـد  . سقوط کنید  در جواب به ت
این آقایان باید به روشـنـی اعـالم  
کرد که میزان حداقل دستمـزد را  
ـم و واقـعـی و   ـی ـق نمایندگان مست
سراسری کارگران، بنا بر مـعـیـار  
ـرای زنـدگـی   دستمزد مـکـفـی ب
شایسته انسان قرن بیست و یـکـم،  

حـتـی در ایـن  .  باید تعیین کننـد 
اختناق سیاه جـمـھـوری اسـالمـی  
ـقـدر تـوان و   طبقه کارگر ایران آن
قدرت داشـتـه تـا تشـکـل ھـای  
واقعی و اصیل کـارگـری را بـه  
. جمھوری اسالمی تحمیـل کـنـد 

ھر مبلغی کـه ایـن تشـکـل ھـا  
ـنــای   ــب ـنــد آن بـایــد م ــن اعـالم ک

 . حداقل دستمزد قرار گیرد 
" اقتـصـادانـان " اما در مورد آن  

نازنین؛ این دایه ھای مھربانتر از  
مادر ھم باید بگویم اینھا مغلـطـه  
ھای مشھور و نخ نـمـا شـده ای  

این که گـویـا  .  را به کار میبرند 
افزایش دستمزدھا باعث افـزایـش  
قیمت ھا و تورم میشود و حـتـی  
ـیـسـت  ـفـع کـارگـران ن ! اصال به ن

جـواب ایـن جـزعـبـالت را کــارل  
سال پیـش    ١٥٠ مارکس دقیقا در  

ـنـــی در   در یـــک    ١٨٦٥ یـــعــ
ـلـی   سخنرانی در انجمن بیـن الـمـل

کارگران در لندن به تفصـیـل داده  
ــرانــی بـعــدا بــا  .  اسـت  ایــن ســخـن

تـوسـط  "  مـزد، بـھـا، سـود "عنوان  
دخترش منتشر شد و به فـارسـی  

مارکـس در  . ھم ترجمه شده است 
جزئیات نشان میدھد که افـزایـش  
ـر   ـر پـایـداری ب ـی دستمـزد ھـا تـاث
قیمتھا ندارد ولی بـطـور قـطـع از  
ــه دار کــم   ــای ســھــم ســود ســرم

ــنــد  ــیــک ــیــون و  .  م ھــمــه آه و ش
ــرانــی ھــای حضــرات بــرای   نــگ
ــقــا از   ــی ــم دق ــتــمــزدھ افــزایــش دس

 . ھمینجا نشأت میگیرد 
ـرای   به ھمه فعالین مـبـارزه ب
ـم   افزایش دستمزد توصیـه مـیـکـن
ــن اثــر درخشــان   ــه ای مــجــددا ب

ــنــد  ــن ــنــجــا  .  مـارکــس رجــوع ک ای
قطعنـامـه ای کـه مـارکـس در  
ـــه   ـرانـــی اش ب ــ ـن پـــایـــان ســـخــ
ـیـشـنـھـاد   انترناسیونال کارگـری پ
ـقـل   میکند را بدون توضیح بیشترن

ـنـی کـه تـا ھـمـیـن  .  میکنم  مـت

امروز تکان دھنده و آموزنده اسـت  
ــریــن نــکــات در مــورد   ــت و مــھــم
مبارزه برای افزایش دسـتـمـزد را  

 :بطور موجز یادآور میشود 
ــرقــی عــمــومــی ســطــح  )  ١  ت

ـرخ عـمـومـی   ـنـزل ن دستمزد بـه ت
ــشــود ولــی   ــھــی مــی ــت ســود مــن
ـر   ـی رویھمرفته در قیمت کـاال تـاث

 .نمی کند 
ـیـد  )  ٢  گرایش عـمـومـی تـول

ــرقــی ســطــح   ــه ت ــرمــایــه نــه ب س
ـنـزل آن   متوسط دستمزد که بـه ت

 .می انجامد 
ــای  )  ٣  ــه ھ ــحــادی ــل ات عــم

صنفی به مثابه مراکز مـقـاومـت  
ـیـت   در برابر دعاوی سرمایه موفق

در برخی موارد بعـلـت  . آمیز است 
ـروی خـود بـدرسـت   ـی اینکـه از ن
استفاده نمی کننـد بـا نـاکـامـی  

اما بطور کلی بـه  . روبرو میشوند 
خال نمی زنند چونکه به مـبـارزه  
ـم مـوجـود   پارتیزانی با آثار سیسـت
ـنـکـه   قناعت میورزند، به جای ای
در عین حال در تغییر آن بکوشنـد  
و نیروی متشکل خود را بـمـثـابـه  
اھرمی برای رھایی قطعی طبقـه  
کارگر یعنی امحاء قطعـی کـار  

ـقـل  ." ( مزدی به کار اندازند  بـه ن
 )از ترجمه فارسی 

 
 ٩٥میزان حداقل دستمزد سال 

 یک پرسش از مصطفی صابر
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با کارزاری جھانی خواستار 
آزادی فوری وی از زندان 

 شویم
 
بنا بر گزارش منتشر شده از    

ــه آزاد کــارگــران   ســوی اتــحــادی
ایران، جعفر عظیم زاده دبیر ھـیـات  
ـران   مدیره این اتـحـادیـه و از رھـب
سرشناس کارگری و ھمـاھـنـگ  

ھـزار امضـا    ٤٠ کنندگان طومار  
برای افزایش دستمزدھـا، سـاعـت  

ــرای    ١٧ ده صـبــح امـروز   آبــان ب
سال حبـس راھـی    ٦ اجرای حکم  

   .زندان شد 
 

شماری از کارگران و فعالین  
ـلـف   کارگـری از مـنـاطـق مـخـت
جمعفر عظیم زاده را تا برابر زنـدان  
اوین ھمراھی کـردنـد و تـعـدادی  
نیز قبل از حضـور وی بـمـنـظـور  
اعتراض به بازداشـت و دیـدار بـا  
این کـارگـرمـبـارز سـرشـنـاس در  

ـنـد  . محوطه زندان اوین حضوریافت
این کارگران که از نقاط مختلف  
از جمله  سنندج، اصفـھـان، کـرج  
و تھران برای مشایعت و قدردانی  
ـرض کـه بـه   از این کارگر مـعـت
ـیـش از یـک دھـه تـالش   جرم ب

ـبـات   ھای پیگیر در طـرح مـطـال
ــران بــویــژه افــزایــش مــزد   کــارگ
ـراض   وبعنوان صـدای رسـای اعـت
کارگری اینک راھی زندان شده  
ـم،   بـــود، در فضـــایـــی از خشــ
ـرای   اعتراض، و انـدوه وانـزجـار ب

مدت کوتاھی گردھم آمـدنـد تـا  
این چھره خـوشـنـام کـارگـری را  

ـم زاده   .ھمراھی کنند  جعفر عـظـی
در یک سخنرانی کوتاه از جملـه  

با زنـدان کـردن کـارگـران  " گفت  
ــرض مــعــضــل و بــن بســت   ــت مــع

 .." جامعه حل نخواھد شد 

 
ــرم   ــم زاده بــه ج ــی ــر عــظ ــف جـع
ـریـن خـواسـتـه   پیگیری بدیـھـی ت
ــراض بــه   ھـای کـارگــران و اعـت
ـریـن حـقـوق   پایمال شدن ابتدایی ت

سـال زنــدان    ٦ انسـانـی آنـھـا بــه  

ـرای  .  محکوم شده است  کمپیـن ب
ــــی   ــــدان ـران زن آزادی کــــارگـــ
ـر   دستگیری و محکومـیـت جـعـف
عظیم زاده را محکوم مـیـکـنـد و  
ــردم را بــه   ھــمــه کــارگــران و م
ـیـن   ـری فـعـال اعتراض به دستـگـی

ما بـطـور  .  کارگری فرا میخواند 
ـم صــدای   ـی جـدی تـالش مـیــکـن
اعتراض وی در سـطـح جـھـانـی  

ـبـش  .  باشیم  در شرایطـی کـه جـن
برای دفاع از مـعـیـشـت و رفـاه،  
ـران   یک جنبش اجتمـاعـی در ای
است، دفاع از جعفر عظیم زاده از  
ــبــش یــکــی از   ــن ــران ایــن ج ــب رھ
ـرای آزادی   اولویت ھای کمپین ب

ـر  .  کارگران زنـدانـی اسـت   جـعـف
عظیم زاده باید فورا آزاد شـود و  

ـتـش لـغـو گـردد  ھـمـه  .  محکومی
ــان   ــدانــی ــدانــی و زن کــارگــران زن

 .سیاسی باید فورا آزاد شوند 
 

ـرای آزادی کـارگــران   ـیـن ب ـپ کـم
 زندانی 
 ٢٠١٥ اکتبر    ٨ ،  ٩٤ آبان    ١٧ 

S h a h l a . 
Daneshfar2@gmail.com 
h t t p : / / f r e e -t h e m -

now.com 

 ٢٧٢: اطالعیه شماره
 

 جعفرعظیم زاده با حکم شش سال زندان 
 به اوین رفت

 

ھمین ترتیب به ھمراه نامـه ھـای  
مربوطه تحویل و نھایتا بر اثر بـی  
توجھی مسئولین تجمعاتی را در  
محل وزارت کار برگزار کردند و  
ـراضـشـان را بـه   از اینـطـریـق اعـت
حداقل مزد که ھـمـیـشـه از بـاال  

 .تعیین میشود ابراز کردند 
آخر این چه دنیایی است کـه  
ـرای   میلیونھا انسان در کشوری ب
امرار معاش مـجـبـور بـه فـروش  
نیروی کارشان بـه ھـمـنـوع خـود  
میشوند و آنوقت قیمت آنرا کسان  
دیگری از باال و در نـھـادی بـه  
ــیــن   ــی نــام شــورایــعــالــی کــار تــع

جرم جعفر این است کـه  .  میکنند 

ــدای اعــتــراض   ــا ص ــج ھــر ک
کارگری بلند شده اسـت وی بـه  
ـقـه   عنوان کارگری کـه ھـم طـب
ای ھـایـش را بـه خـاک سـیــاه  

 .نشانده اند ھمصدایی کرده است 
ــجــاد   ــم زاده ای ــی ــر عــظ جــعــف
تشکلھای مستقـل کـارگـری را  
ـبـانـه   سر لوحه اقـدامـات حـق طـل
خود میداند تا کارگران قـادر بـه  
ابراز اعتراض متحدانه نسـبـت بـه  
تحمیل بی حقوقی و ستم بر خـود  
شوند تا از این طریق ھسـتـی بـه  
گرو گرفته شده میلیونـھـا انسـان  
از دست اقلیتی ناچیز و مفتـخـور  

ـرداز  .  باز ستانده شـود  وی ایـده پ

ـری ایـجـاد   ـیـگـی ـتـه پ ـی ایجاد کم
تشکلھای آزاد کارگری و یکـی  
ـیـان ایـن تشـکـل و سـپـس   از بـان
ــه ســراســری کــارگــران   ــحــادی ات
اخراجی و بیکار و نھایتا اتحادیـه  

ـران اسـت  ـر  .  آزاد کارگران ای جـعـف
ــنــده ھــای ھــزار   یــکــی از نــمــای
ــا دادن   کــارگــری اســت کــه ب
وکالت به دکتر خلیـل بـھـرامـیـان  
شکایتی را علیه غارت و چپـاول  
صندوق سازمان تامین اجتمـاعـی  

ـر و  .  مطـرح کـرده انـد  حـق جـعـف
میلیونھا کارگر است که نسـبـت  
بـه غــارت و چـپــاول صــنـدوقــی  
ــبــل از   ــنــد کــه ق ــن ــراض ک ــت اع

ـیـمـه از   دریافت دستمزدشان حق ب
حقوق ناچیـزشـان سـالـھـای سـال  
ـری و   ـی کسر شده و برای دوران پ
از کار افتادگی در صنـدوق ایـن  

 .سازمان ذخیره شده است 
اگر کارگـر مـیـدانـد و مـی  
فھمد کجا و چگونـه ھسـتـی و  
دسترنج ناچیزش به یـغـمـا رفـتـه  
است بسیار طبیعی نیز ھست که  
نسبت به ایـن غـارت مـغـول وار  
اعتراض کند و بـا صـدای رسـا  
آنرا به گوش حاکـمـان و افـکـار  

ــرســانــد  ایــن حــق را  .  عـمــومــی ب
ــد از مــا   ــوان ــت ــی ــم ــچــکــس ن ــی ھ

ـنـوبـه خـود  .  کارگران بگیرد  لذا ب
اعالم میکنم دولت و کارفرمایـان  
باید بدانند که محاکمه و زندانی  
ـران کـارگـری چـیـزی   کردن رھب
نیست که براحـتـی از گـلـویشـان  

ـرود  ـنـد  .  پاییـن ب ـنـان بـایـد بـدان ای
ــم زاده   ــی ــر عــظ ــف مــحــاکــمــه جــع
ـرای   محاکمه حق ما کـارگـران ب
یک زندگی انسانی است و آنـان  
ـیـن مـحـاکـمـاتـی چـه در   با چن
مورد جعفر و چه در مورد دیـگـر  
کارگران معتـرض راه بـه جـائـی  
نخواھند برد؛ چرا که زنـدگـی و  
ـرخـــورداری از   ـرای بــ تـــالش بــ
معیشتی شرافتمندانه و انسـانـی  

ـیـسـت  ـردار ن چـرا کـه  .  تعطیـل ب
ـنـھـمـه   دیگر ما کارگران تحمل ای
ـری، دزدی از   ـراب بی حقوقی، نـاب
جیب و سفره ھایمان و زنـدانـی و  
ـقـه ای   محاکمـه کـردن ھـم طـب
ھای جسور و حق طـلـب مـان را  
نداریم و طبیعـتـا عـکـس الـعـمـل  
ـم   مناسبی نیز به آن نشـان خـواھـی

 .داد 
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 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

. ھر کجا که ھستید، اگر به کارگران دور و برتان نگاه کنید، یـک واقـعـیـت مشـتـرک ھـمـه جـاسـت 
ـفـاق  .  اینکه کارگری که متشکل و متحد نیست، دستمزدش پائین است  ـریـب بـه ات اگر در ایران بـاشـیـد، ق

ـروسـت  . کارگران در وضعیت معیشتی زیر خط فقر ھستند، چرا که متشکل شدن بـا زنـدان و سـرکـوب روب
ـر خـط   اگر در اروپا و آمریکا ھستید، کارگران آن رشته و مراکزی از کار که متشکل نیستند، درآمـدی زی

 . فقر دارند 
ـم،  .  کارگری که می خواھد دستمزدش را افزایش بدھد باید متشکل بشود  و ھـر جـائـی ھـم کـه بـاشـی

ھایی می خواھد که پا جلو بگذارند و تجارب گذشتـگـان را بـه مـیـان    آدم .  متشکل شدن تالش می خواھد 
ـرایـش  .  ھمکاران خود ببرند  قدرت کارگر در تشکل و اتحاد اوست واگر آرزو زندگی بھتری می کند، بایـد ب

 .متحد و متشکل بشود 

 نسبت قدرت کارگر و دستمزدش

مــی خــوانـدم کــه آمــاری    nelp.orgگـزارشـی را در ســایـت  
. تکاندھنده از وضعیت دستمزدھا در ایاالت متحـده آمـریـکـا داده بـود 

تیمی از محقیقن که در این باره تحقیقاتی کـرده و گـزارش فـوق را  
درصـد از کـارگـران در آمـریـکـا    ٤٢ :  نـویسـنـد   اند، مـی   منتشر کرده 

ـنـد   دالر دریـافـت مـی   ١٥ دستمزدی زیر   ـتـھـای بـه  .  کـن ـی ـل زنـان و اق
ـر     ١٥ اصطالح نژادی بیشترین تعداد کارگرانی ھستند که دستمزد زی

ـر از    ٥٥ .  کنند   دالر دریافت می  دالر    ١٥ درصد زنان دسـتـمـزد کـمـت
درصد نیروی کار آمـریـکـا را زنـان    ٤٨ کنند؛ در حالیکه    دریافت می 
درصد از نیروی کار این کشور را    ١٢ سیاه پوستان  .  دھند   تشکیل می 
ـم    ١٦ ) آمریکای التین االصل (کارگران التینو  . دھند   تشکیل می  ـی و ن

ـیـش از نصـف  .  دھنـد   درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل می  ب
ـر    ٦٠ کارگران سیاه پوست و بیش از   درصد کارگران التینو دستمـزد زی

ـر    ٤٦ . گیرند   دالر می   ١٥  و نیم درصد از کارگرانـی کـه دسـتـمـزد زی
 .سال به باال ھستند   ٣٥ کنند    دالر دریافت می   ١٥ 

ــتـه    ــثـل کـار در رسـتـوران   گـزارش بـه رش ھــا،    ھـایـی از کـار، م
ای، در مراکز نگھداری از کودکـان، در ھـتـل و    ھای زنجیره   فروشگاه 

ـره نـگـاه    ھا، کار در ماشیـن سـازی   ھا، نظافتچی   مسافرخانه  ھـا و غـی
ـر   کرده که بخش عظیمی از کارگران آن رشته کارھا دستمزدی کـمـت

نه تنھا دستمزد در این بخش از کـارھـا  .  کنند   دالر دریافت می   ١٥ از  
پائین است، بلکه مملوست از کارگـران زن و کـارگـران بـه اصـطـالح  
ـرمـی   ـتـھـا ب ـی ـل اقلیتھای نژادی که پرده از تبعیض بر علیه زنـان و اق

 .دارد 

آمارھایی از وضعیت  
 دستمزدھا در آمریکا

ـرده ای را   آخر ھر سال بحث تعیین حداقل دستمزد، تـحـرک گسـت
این بحث باید از طـرف کـارگـران  .  شود   در جنبش کارگری باعث می 

روشن اسـت کـه افـزایـش حـداقـل  .  به اھداف مشخصی کمک کند 
دستمزدھا تا سطح تامین یک زندگی شایسته انسانی برای کارگـران  

ـر ایـن  .  و کل مزدبگیران اولین ھدف چنین تحرکی است  ھدف مـھـمـت
است که جامعه را به این سمت سوق دھد که در بـحـث حـول حـداقـل  

ھای کارگری ھستند که در باره مـیـزان    دستمزد، این فعالین و تشکل 
ـبـایـد  .  افزایش مزد باید تصمیم بگیرند  دولت حق دخـالـت در ایـن را ن

به نظر من مھمترین ھدف باید این بـاشـد کـه بـه بـحـث  .  داشته باشد 
ـر   حول شرایط غیرانسانی و ناعادالنه ای که  دستمزدھای زیر خط فـق
ـلـه   به جامعه تحمیل کرده است، دامن زد و کل جامعه را برای  مـقـاب

ـر و  .  با این شرایط بسیج کرد  باید به بحث حول فاصله نجومی بین فـق
 .ثروت دامن زند 

اھدافی در بحث بر سر 
 حداقل دستمزد

ھنرمندی سرشار است از خشم کارگران و زنان سرزمینی کـه آزادی  .  شاھین نجفی ھنرمند جالبی است 
را فریاد می زنند که این فریاد بعضا در کارھای ھنری ھنرمندانی چون شاھین نجفی و یغما گلروئـی ھـم  

ـتـشـر  .  منعکس می گردد  شاھین اخیرا در یوتیوب قطعه کوتاھی را به مناسبت مرگ کورش بخشـنـده مـن
ـری از ایـن واقـعـه دردنـاک  " ابررسانه " می گوید که به اعتراض به مرگ کورش بخشنده نه  . کرده  ای خـب

 .منتشر کرده، نه سیاستمداری اعتنائی کرده است و نه شاعری شعری برایش سروده است 
اما شاھین، این ھنرمند معترض نسل جوان معترض به جمھوری اسالمی، این سیاسـتـمـدار زحـمـتـکـشـان  

. و نقی را به تمسخر می گیرد، برای شاھرخ و کـورش ھـم شـعـر مـی سـرایـد "  انترناسیونال می خواند " که  
 !دیگر ھنرمندان یاد بگیرند 

XwIVug_EKMg=v?watch/com.youtube.www://https 

 ھنرمندان یا بگیرند

سـال بـه بـاال تـعـلـق    ٣٥ این کارھای کم درآمد که سنتا به جوانان تعلق داشتند، اکنـون بـه کـارگـران  
اش را    دالر در ساعت احتیاج دارد که مخارج اولیه زنـدگـی   ١٥ در اکثر ایاالت، کارگر حداقل به  .  اند   گرفته 

دالر در ساعت شرایط ناعادالنه حاکم بر کار و دسـتـمـزد    ١٥ کند که جنبش    گزارش اشاره می .  تأمین کند 
 .ھا برده و اکنون به بحث سر سفره خانواده تبدیل شده   را به خانه 

شاید الزم باشد به یک نکته اشاره کنم که آمریکا ثروتمندترین کشور جھان است و بودجه نـظـامـی اش  
ـقـوم  . میلیارد دالر می باشد   ٦٠٠ ساالنه بالغ بر   ـیـن بـه حـل این وضعیت کارگران کشوری است که ایـن چـن

 !آدمکشان می ریزد 

ـر روسـیـه اسـت ٩٨ که این کامنت را می نویسم،    ٢٠١٥ نوامبر    ٨ امروز،   ـب ـقـالب اکـت . مین سـالـگـرد ان
نشـان داد کـه  .  انقالبی که در منجالب سرمایه داری وقت راھی جلوی طبقه کـارگـر و بشـریـت گـذاشـت 

ـقـی بشـر از  .  قدرت را می شود از دست برده داران عصر در آورد و بر سرنوشت خود حاکم شد  ـل انقالبی که ت
 !خود را برای ھمیشه تغییر داد 

ھایش عظمتش پیدا نیست، ھر چـه از مـا    انقالب اکتبر و رھبر توانایش لنین، ھمانند کوھی که در پایه 
انقالب اکتبر آلترناتیو طبقه کارگر در برابر جـنـگ  .  گردد   شوند، عظمتشان بیشتر بر ما آشکار می   دورتر می 

ـقـالب  .  آلترناتیوی برای دنیایی بھتر .  و کشتار سرمایه بود  ـنـد ان دنیا ھیچوقت به اندازه امروز به انقالبی ھمان
 !اکتبر و البته به رھبری چون لنین نیازمند نبوده 

 کوه عظیمی که عظمتش 
 !بیشتر بر ما آشکار می گردد
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 نسان نودینیان 
در باره استثمار، شرایـط کـار  
و کـودکـان کـار گـزارش ھـای  

ـر   .  زیادی منتشر میشود  نوشته زی
ھائی از صنعت انگلسـتـان    رشته « 

ـثـمـار مـحـدودیـت   که در آنھا است
ـتـال    » قانونی ندارد  از کتاب کاپی

تشابه شـرایـط کـار بـویـژه  . است 
کودکان کار و استثمار بدون مرز  
از صد و پنچاه سال قبل تاکـنـون  
. کـامـال روشــن و دیــدنـی اســت 

کافی است یک فرد عـالقـمـنـد  
ــت کــار و زنــدگــی   ــی بــه وضــع
ــروژه   کـارگــران در مـعــادن، در پ
ھای ساختمان سازی شرایط کار  
و نحوه استثمار سـرمـایـه داران را  
ـیـب کـرده بـاشـد تـا تشـابــه   تـعـق
استثمار نیروی کـار کـارگـران و  
کودکان کار را در قرن حاضر بـا  

تشـابـه  .  قرن ھیجده مقایسه کـنـد 
ھا بیشتر از آنـچـیـزی اسـت کـه  
بشریت قرن بیست و یک بـا فـن  
ـر   ـری عصــ ــکـــارگــیــ آوری و ب
انفورماتیک به آن رسیده و بکـار  

 .  گرفته است 
ھائی از صنعت انگلستان که  رشته

در آنھا استثمار  محدودیت 
 !قانونی ندارد

تـمـایـل شـدیـد سـرمـایـه بـه   
ــع   ــش طــول روزکــار و ول افــزای

وارش به کـار اضـافـه را    گرگ  
ــجــا در مــحــدوده  ــن ای    مــا تــا ای

ـم کـه تـاخـت و    مشاھـده کـرده  ای
اش، کـه    تازھای افسارگسیـخـتـه 

ـتـصـاددان بـورژوای   بقول یـک اق
ھائی کـه    انگلیسی بپای قساوت 

ھا در حق سـرخـپـوسـتـان    اسپانیایی 
خـود    ٣١ رسید،   امریکا کردند نمی 

ـر   سرانجام سبب شـد تـا بـا زنـجـی
ـنـد  . مقررات قانونی مـھـارش کـن

ھـای    حال نظری به برخـی شـاخـه 
ــم کــه در آنــھــا   ــنــدازی ــی ــد ب ــی تــول
استثمار کار تا امـروز ھـمـچـنـان  

گسیخته ادامه دارد، و یا تـا    لجام 
ـیـن بـود  آقـای  «   .ھمین دیروز چن

براتون چارلتون رئیس دادگاه حـل  
ـیـس    ١ اختالف استان،  در مـقـام رئ

ژانــویــه    ١٤ ای کــه روز    جـلــســه 
در تاالر اجتمـاعـات شـھـر    ١٨٦٠ 

ــرگــذار شــد اظــھــار   ــنــگــام ب ــی نــات
میزان رنج و مـحـرومـیـت  :  داشت 

موجود در میان آن بخش از مـردم  
بـافـی    ناتینگام که در صنعت تـور 

ـر نـواحـی   بکار مشغولند در سـای
کشور، و الـحـق بـایـد گـفـت در  

ـر    سراسر جـھـان مـتـمـدن، بـی  نـظـی

کودکـان ن ه سـالـه، ده  ...  است  
ساله را در ساعت دو، سه، چھـار  

ھـای نـکـبـت    صبح از رخـتـخـواب 
کشنـد و در    شان بیرون می   گرفته 

ازای یک قوت الیـمـوت تـا ده،  
یــــازده، دوازده شــــب بــــکــــار  

و ایـن کـاری اسـت  .  دارند   وامی 
ــه در آن عضـــالت  شـــان آب    ک

ــل    شــود، قــامــت   مــی  ــی ــل شــان تــح
شــان    رود، رنـگ بــه صــورت   مـی 
شان ھمـچـون    ماند، و انسانیت   نمی 

شـود،    سنگ بـکـلـی کـرخ مـی 
ــم مــایــه   چـنــان کــه تصــورش ھ

تـعـجـبـی نـدارد  ...  وحشت است  
ـر   اگــر آقـــای مـــال ت، یـــا ھــ

ــه  دار دیــگــری، صــدای    کــارخــان
ھـا      شان علیه این صحـبـت   اعتراض 

این نظام ھمان طـور   بلند شود  
که کشیش مونتـاگـو وال پـی در  

ــتــه  ــف انــد از لــحــاظ      وصــف آن گ
اجـتــمــاعـی، جســمـی، روحــی و  

داری است    معنوی ھمان نظام برده 
ایـن    بی ھیچ کم و کاستـی  

چگونه شھری است کـه جـلـسـه  
گیرد تا امضا جـمـع    عمومی می 

کند برای اینـکـه سـاعـات کـار  
مردان به ھیجـده سـاعـت در روز  

ـیـح    !  کاھش یابـد  ـب ـق مـا در ت
ــبــه  ــن ــیــا و    اربـابــان پ ــن ــی ــرج کــار وی
ــا   ــن ــی ــتــحــده  [ کــارول در ایــاالت م

امـا  .  دھیـم   داد سخن می ]  آمریکا 
ــازار بــرده  ھــا، شــالق    فــروش   آیــا ب

ھا، و داد و سـتـد پـوسـت و    زدن 
گــوشــت انســان از جــانــب آنــھــا  

انگیزتر از این قربانـی کـردن    نفرت 
ـیـت اسـت کـه در   آرام آرام انسـان

ـرای    اینـجـا صـورت مـی  ـرد ب گـی
ـیـد   ـقـه تـول آنکه تور سر و تـور ی
ـــب   ـی ـــه جــ شـــود و ســـودش ب

ـــــه  ـــــای ـرم ــــ ـرود؟   س ــــ . » داران ب
ــگــری    کــارگــاه  ــال ــف ــا  [ ھــای س ی
ــنــی  ــر ]  ســازی   چــی ــتــافــوردشــای  اس

[Staffordshire]   طی بیست و
ــتـه مــوضـوع ســه   دو ســال گــذش

. انـد   تحقیق پارلمانی قرار گـرفـتـه 
ـقـات در گـزارش   ـی نتایج این تحـق

ــو ن   ١٨٤١ ســال    آقــای اســکــری
[Scriven]   ــرھــای ــیــس بــه کــم

اشتغال کودکان، در گزارش سـال  
ـریــــن   ١٨٦٠  ـر گـــ ــ ـت  ھــــا     دکـــ

[Greenhow]   منتشره بـدسـتـور
مسئول پزشکی شورای معتمدین  

مـنـدرج در بـھـداشـت  ( سـلـطـنـت  
عمـومـی، گـزارش سـوم، بـخـش  

، و بـاالخـره در  ) ١٠٢ -٣ اول، ص  

 آقـای النـج   ١٨٦٢ گزارش سال  
[Longe]   مندرج در کمـیـسـیـون

اشتـغـال کـودکـان، گـزارش اول،  
، منعکـس  ١٨٦٣ ژوئن    ١٣ مورخ  

نقل تنـھـا تـعـدادی از  . شده است 
ھای خود کودکان تـحـت    شھادت 

ھـای    ھای سـال   استثمار از گزارش 
برای منظور مـا    ١٨٦٣ و    ١٨٦٠ 

از  .  کـنـد   در اینجـا کـفـایـت مـی 
توان بـه وضـع    وضع کودکان می 

ــاالن  ــزرگس ــان و    ب ــژه زن ــوی ، و ب
ــتــه  ــم در رش ــران، آنــھ ــت ای از    دخ

ریسی در مقایسه    صنعت که پنبه 
ـر و   ـپـذی با آن الحق کار بسـیـار دل

ــرد   ســالــمــی مــی  .  نــمــایــد، پــی ب

سـال و    ٧ « ویلیام وود نـه سـالـه  
ماھش بود کـه شـروع بـکـار    ١٠ 
ــرد  از ھــمــان روزھــای اول  .  » ک

ــد   قــالــب مــی «  ــی ــی  (   » کش ــن ــع ی
گیری شـده را    چیزھای تازه قالب 
ـرد و    کـن مـی   به اطـاق خشـک  ب

). گرداند   بعد قالب خالی را برمی 
ھر روز ھفته ساعت شـش صـبـح  

شد و سـاعـت    سر کار حاضر می 
مـن  « .  کشـیـد   نه شب دست مـی 

شش روز ھفته را تـا سـاعـت نـه  
ھـفـت، ھشـت  .  کنم   شب کار می 

ھفت  گذشته را ایـن جـوری کـار  
ـرای  .  » ام   کرده  پانزده ساعت کار ب

ــودک   ــک ک ــه   ٧ ی ــال . ج !  س
مـن  « :  گوید   ساله می   ١٢ ماری  

ـرخ مـــی  ـم و قـــالـــب    چــ ـردانــ گــ
ساعت شش و بعـضـی  .  کشم   می 

ـم سـر    روزھا ساعت چـھـار مـی  آی
دیشــب تــمــام شــب را تــا  .  کــار 

ساعت شـش امـروز صـبـح کـار  
از پریشب تـا حـاال اصـال  . ام   کرده 

ھشت، نـه پسـر بـچـه  . ام   نخوابیده 

. کـردنـد   دیگر ھم دیشب کار مـی 
ـر از یـکـی، امـروز    ھمه  شان، غـی

  ٣ مـن  .  انـد سـر کـار   صبح آمـده 
ـتـه [ پنـی    ٦ شیلینگ و   ] در ھـف

ــرم   مــی  ــی کــاری      -بــابــت شــب .  گ
ـرم   ای نـمـی   ھیچ پول اضافـه  . گـی

. » ھفته پیش دو شب کـار کـردم 
ـیـھـا  پســر   [Fernyhough] ف رن

وقـت  « :  گـویـد   ساله می   ١٠ بچه  
ــیــشـه یــک ســاعــت    نـاھــارم ھــم

ھـا، روزھـای    نیست؛ بعضی وقـت 
اش    پنجشنبه، جمعه و شنبه، ھـمـه 

ـتـه  .  »نیمساعت دارم  ـنـا بـه گـف ب
ھا طول عمر مـتـوسـط    دکتر گرین 

-آن -در مناطق سفالگـر اسـتـوک 
ــت  و   [Stock-on-Trent] تــرن

ــون  ــانــت  [Wolstanton] و لســت
ـنـکـه  .  العاده پائین است   فوق  بـا ای

ـنـھـا     ٦/٣٦ در منطقه استوک ت
ـنـھــا   ـتـون ت درصـد، و در ولسـتــان

ــاالی    ٤/٣٠  ــردان ب درصــد از م
ھـا کـار    بیست سال در سفالگـری 

ـیـش از    می  کنند، در منطقه اول ب
نصف و در منطقـه دوم نـزدیـک  

درصد از تعـداد مـرگ و    ٤٠ به  
میر در میان مـردان در آن حـدود  

ــیــمــاری  ــنــی نــاشــی از ب ھــای    س
ریوی شایع در مـیـان سـفـالـگـران  

ــــت  ــــد .  اس ـروی ـــ ــــوت ـر ب ـــ ـت ـــ  دک
[Boothroyd]   کـه در ھـان لـی

ــابــت مــی  ــب ــنــد مــی   ط : گــویــد   ک
ـر    سفالگران نسل به نسل کـوتـاه «  ت

پـزشـک  .  » شـونـد   تر مـی   و نحیف 
ـر مـک  ـنـام دکـت ـیـن   دیگری ب  ب

[McBean]  از  « :  گویـد   ھم می
بیست و پنج سال پیش که شـروع  
به طبـابـت در مـیـان سـفـالـگـران  

ــردم شــاھــد بــوده  ام کــه نســل    ک
ای    سفالگران بطور قابل مـالحـظـه 

رود، و این خـود    رو به تباھی می 
را بخصوص در کـاسـتـه شـدن از  

شـان نشـان      طول و عـرض قـامـت 
ــی  ایـــن اظـــھـــارات از  .  » ھـــد   م

ھا نقـل    دکتر گرین   ١٨٦٠ گزارش  
ـر را از گـزارش  .  شد  اظھارات زی

ــل    ١٨٦٣ ســال   ــق ــرھــا ن ــس ــی کــم
ـم   می  ـی ـر ج :  کـن  آرلـج .  ت .  دکـت

[Arledge]   پـــزشـــک ارشـــد
بیمارستان استافوردشایر شـمـالـی  

کل طبقـه سـفـالـگـر  « :  گوید   می 
ـبـاه شـده را تشـکـیـل   جمعیتی ت
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. دھند، ھم جسما و ھـم روحـا   می 
القاعده دارای رشد    سفالگران علی 

طبیعی، اندام معـیـوب، و    کم  غیر 
ـنـد   باالتنه  . ھای کج و معوج ھست

شـونـد، و    دچار پیری زودرس می 
بلغمی  .  عمرشان یقینا کوتاه است 

ـنـد، و ضـعــف   مـزاج و کـم خــون
شان خود را بصـورت حـمـالت    بنیه 

ـرر ســـــوء   ھـــــاضـــــمـــــه   مـــــکــــ
(dyspepsia)   ـــالالت ـت و اخــ

ـیـزم   ـیـوی، و رومـات کبدی و کـل
ـیـش از ھـر  .  دھد   نشان می  امـا ب

ھـای    چیز مستعد ابتال به بیماری 
پھلو، سـل ریـه،    ریوی مانند سینه 

یـکـی از  .  برنشیت و آسم ھستنـد 
ھا که مختص    اشکال این بیماری 

ــه آســم   ــن کــارگــران اســت ب ای
سفـالـگـران، یـا سـل سـفـالـگـران،  

ـر کـه  .  شھرت دارد  بیماری خنازی
ــتــخــوان  ــر    بــه غــدد، اس ھــا و ســای

کـنـد،    ھای بدن حملـه مـی   قسمت 
ــوم   ــه دو س ــالب ــاری مــبــت ــم بــی

ــران اســت  ــالــگ ــف ــیــل آنــکــه  .  س دل
ـــــی  ـــــج ـــــدری ـــــی ت ـــــاھ ـب ــــ  ت

('degenerescence')   جمعـیـت
این ناحیه بیش از حد مـوجـود آن  
نیست، اسـتـخـدام مسـتـمـر افـراد  
ـیــز   جـدیـد از اسـتـان مـجـاور و ن

ھائی است که با نژادھـای    ازدواج 
آقـای  .  » گیـرد   تر صورت می   سالم 

چارلز پار سون ز که تا ھمین اواخـر  
ـیـمـارسـتـان بـود، در   جراح ھمان ب

ــه  ــام ــج    ن ــســر الن ــمــی ــه ک ای ب
ـم نـه    آنچه مـی « :  نویسد   می  گـوی

مبتنی بر اطالعات آماری بلـکـه  
تنھا مبتنی بر مشاھده شـخـصـی  

اما این مانع آن نیست کـه  . است 
با صراحت اعالم کنم ھر بار کـه  
ــم بــه کــودکــان مــعــصــوم   چشــم

شـان    افتد که سالمـت   بینوائی می 
باید قربانی ارضـای حـرص و آز  

شـان شـود،    والدین یا کارفـرمـایـان 
ـرد   خشم وجـودم را فـرامـی  . » گـی

ـیـمـاری  ھـای    آقای پارسونز علل ب

شمارد، و سپـس    سفالگران را برمی 
ھمه را در یک عبارت خـالـصـه  

ـــد   مـــی  ـن ســـاعـــات کـــار  « :  کــ
کمیسرھا در گـزارش  .  »طوالنی 

ـنـد    خود اظھار امیدواری مـی  کـن
ـیـن مـقـام  « که   صنعتی که چـن

واالئی در سـراسـر جـھـان یـافـتـه  
ـتـه   بیش از این مصـداق ایـن گـف
ـتـش بـا   ـی ـق قرار نگیـرد کـه مـوف
ــدنــی   ــج ب ــاھــی جســمــی، رن تــب
ـرگ زودرس   ــ ـرده و م ــ ـت ــ گس

ــوده  ــراه ب کــه  ... کــارگــرانــی ھــم
ـتـایـج درخشـان   دستیابی به ایـن ن
ـــدیــــون کــــار و مــــھــــارت   م

ھمه آنچه در مـورد    ٣٧ . » آنھاست 
ھای انگلـسـتـان صـادق    سفالگری 

ھـای    است در مـورد سـفـالـگـری 
ـیـز صـدق مـی  . کـنـد   اسکاتلند ن

ــریـت  سـازی از ســال    صـنـعــت کـب
، یـعـنـی از زمـان کشـف  ١٨٣٣ 

شیوه قرار دادن فسفر بر سـر خـود  
ـریـت، پـا گـرفـت     چوب  ایـن  .  کب

بـه ایـن    ١٨٤٥ شاخه صنعت از  
ســو بســرعــت رشــد کــرده، و از  

ـنـدن بـه    بخش  ھای پر جـمـعـیـت ل
ـنـگـام،   ـرمـی ـر، ب شھرھای منچست
ــچ،   ــاری ــول، ن ــول، بــریســت ــورپ لــی
ـرش   نیوکاسل، و گالسـگـو گسـت

سـازی    صنعت کبریت .  یافته است 
بیماری کزاز را، که چـنـان کـه  

ـنـی در     ١٨٤٥ یک پزشـک وی
کشف کرد بـخـصـوص در مـیـان  

سازان شیوع دارد، بـا خـود    کبریت 
ــراه آورده اســت  نــیــمــی از  .  بــھــم

کارگران این رشـتـه را کـودکـان  
ـر    ١٣ زیر     ١٨ سـال و جـوانـان زی

ــنــد   ســال تشــکــیــل مــی  کــار  .  دھ
ـم و    کبریـت  ـیـل نـاسـال سـازی بـدل

نامطبـوع بـودنـش چـنـان شـھـرت  
ـریـن   ـنـوات ـی ـنـھـا ب بدی دارد کـه ت
ـیـوه زنـان   بخش طبقـه کـارگـر، ب

گرسنه و امثال آنھا حاضرنـد      نیمه 
ـریـت   کودکان  سـازی    شان را به کـب

ــنــد  ــت ــرس ــف ــھــا کــودکــانــی  .  ب ــن ای

ــده  ــه   ژن ــوش، نــیـــم ــه و    پ ـن گــرســ
از شـھـودی کـه    ٣٩ . » بیسوادند 

ـر وای ت  ـــســ ـی  [White] کـــمــ
شان را استماع کرده اسـت    شھادت 

نفر زیر ھیـجـده    ٢٧٠ ) ١٨٦٣ سال (
ـر    ١٠ نفر زیر ده سال،    ٥٠ سال،   ـف ن

ـرشـش سـالـه    ٥ ھشت ساله، و   ـف ن
ـتـه روزکـارھـای  .  اند   بوده  اگـر دان
 -سـاعـتـه، شـب   ١٥ و    ١٤ تا    ١٢ 

کاری، اوقات غذای نامنـظـم، و  
در اکثـر مـواقـع صـرف غـذا در  

ھـای کـار بـا ھـوای    خـود اطـاق 
ـر را دیـده   مسموم از غـبـار فسـف

ھـای دوزخـش    بود، بدترین عـذاب 
را در مقایسه با این صنعت عقب  

ــده مــی  ــافــت   مــان در ســاخــت   .ی
ـر را    دیواری، انواع زمـخـت   کاغذ  ت

ـنـد و    با ماشـیـن چـاپ مـی  کـن
چـاپ  ( تر را با دست    انواع ظریف 

ـر تـا  ).  گراو ر  ـب در فاصله اول اکت
ـر   ـیـشـت آخر آوریل کار از ھمیشه ب

ـبـا  .  است  ـری ـق در این مدت، کار ت
بدون وقفـه، ازشـش صـبـح تـا ده  
ــر، ادامــه   ــتــی دیــرت شــب، یــا ح

 (J. Leach) لیچ .  ج   .یابد   می 
ــن   ــی ــامــه خــود چــن ــارن در اظــھ

زمستان گـذشـتـه از  « :  گوید   می 
ــنــجــا کــار    ١٩  ــری کــه ای ــت دخ
نفر ھـمـزمـان بـعـلـت    ٦ کردند    می 
کاری ناخوش شـدنـد و سـر    زیاده 

مـن مـجـبـور بـودم  .  کار نیامدند 
شـان دارم    برای اینکه بیـدار نـگـه 
ــکــشــم  ــی  .  » ســرشــان داد ب داف

ام آن    مـــن دیـــده « :  گـــویـــد   مـــی 
ای    مواقعی را کـه ھـیـچ بـچـه 

توانست چشـمـھـایـش را سـر    نمی 
ــدارد  ــگــھ ــاز ن ــع  .  کــار ب در واق

ـم   ھیچکدام ما نمی  ـی . ج .  » توانست
 [J. Lightbourne] الی تبـورن 

... سیزده سـال دارم  « :  گوید   می 
کـار  )  شـب ( زمستان قبل تـا نـه  

ـلـش تـا    می  ـب کردیم، و زمستان ق
زمستان گذشته ھر شب از پا  .  ده 

 ا سـپ د ن .  » کـردم   درد گـریــه مــی 

[G. Aspden]  این  « :  گوید   می
ــن  ــه    ٧ پســر م ــود ک ــش ب ســال

ـم از    می  گذاشتـمـش پشـت گـردن
ـردمـش و    توی برف با خودم مـی  ب

  ١٦ ھـا    آنـوقـت .  گردانـدم   برش می 
ـلـی  ...  ساعت در روز داشت   خـی

زدم تا ھـمـان    ھا باید زانو می   وقت 
جور که پای ماشین ایستاده بـود  
غـذا دھـنــش بــگـذارم، چـون نــه  

ـیـایـد    می  توانست از سر ماشیـن ب
توانست مـتـوقـفـش    کنار و نه می 

ــد  ــن ــامــی، کــه  .  » ک ــت ن ــی اســم
ــکــی از   ــدیــر ی ــک و م شــری

ـر اسـت    کـارخـانـه  ھـای مـنـچـسـت
ـنـــظـــور  ( مـــا  « :  گـــویـــد   مـــی  مــ

ـرای  ’  جات   عمله ‘  شان است کـه ب
ـنـد   کـار مـی ’  ما ‘  یـکـسـره،  )  کـن

ـرای غـذا   بدون اینـکـه کـار را ب
ـم تـا    متوقف کنیم، کار می  ـی کـن

ده ساعت و نیم کار روزانه را تـا  
ساعت چھار و نیم بـعـد از ظـھـر  
ــم، و بـعـد دیـگــر   ـری ـب بـه پـایـان ب

 ٤٠ . » کاری اسـت   اش اضافه   ھمه 
خود این آقای اسمیـت در طـول  ( 

ــیــچ غــذا   ــم ھ ده ســاعــت و نــی
یعنـی ھـمـیـن  ( ما  « )  خورد؟   نمی 

بندرت قبل از شش بـعـد  ) اسمیت 
ـم    از ظھر دست از کـار مـی  کشـی

منظورشان اینست که دسـت از  ( 
ـــن  ـی ــ ـرف مـــاش ـــوه    مصــ ھـــای ق

، بـطـوری  ) کشیم   می   » مان « کار 
یعنی باز ھـمـیـن جـنـاب  (که ما  
در واقـع در تـمـام سـال  )  اسمیت 
ـرای    کنیم    کاری می   اضافه  ب

(تمام اینھا، از بـچـه و بـزرگ  
ــی  [ کــودک و جــوان  ١٥٢  ــن یــع

و  ]  افراد سیزده تـا ھـیـجـده سـالـه 
مـاه    ١٨ ، طـی  ) بـزرگسـال   ١٤٠ 

گذشته کار متـوسـط دسـت کـم   
  ٧٨ سـاعـت، یـا    ٥ روز و    ٧ کم  

طـی  .  ساعت و نیم در ھفته بـوده 
شش ھفته منتھی به دوم ماه مـه  

، مـتـوسـط کـار  ) ١٨٦٢ ( امسال  
سـاعـت    ٨٤ روز، یا    ٨ : باالتر بود 
با وجـود ایـن ھـمـیـن  .  » در ھفته 

آقای اسمیت، که عالقه عجیبی  
به ضمیر اول شخص جمع شاھانـه  
دارد، در حالیکه پوزخند رضـایـت  

کـار  « :  کـنـد   زند اضافه مـی   می 
. » زنـد   ماشینی چنگی بدل نـمـی 

بر ھمین سیاق، کارفرمایان رشتـه  
ـنـد   چاپ گراور می  کـار  « :  گـوی

ـنـی    دستی سالم  تر از کـار مـاشـی
داران    در مجموع، کارخانـه .  »است 

آلــودی در    نـظــر مــخــالــف غضــب 
ـیـشـنـھـاد دارنـد کـه   مورد ایـن پ

ھـا را الاقـل در اوقـات    ماشیـن « 
آقـای  .«صرف غذا متوقف کنند  

ــی   مــدیــر یــک  )  Otley( آتــل
(دیواری در بـارو    کارخانه کاغذ 

Borough -  ای در لنـدن     ناحیه (
ــر یــک مــاده  « :  گــویــد   مــی  اگ

قانونـی وجـود داشـت کـه اجـازه  
کار بین ساعت شش صبح و نـه  

ـلـی    شب را می  داد به حال ما خـی
، امـا سـاعـات  (!) مناسب بـود  
ای، شش صـبـح تـا    کار کارخانه 

مـا مـاشـیـن را  .  شش عصر، نـه 
ــتــوقــف   ـرای نــاھـار ھــمـیــشــه م ب

ایـن  !).  چه سـخـاوتـی ( کنیم    می 
کار چندان موجب اتالف کـاغـذ  

ـلـی  .  »شود   و رنگ نمی  آقـای آت
: کـنـد   با ھـمـدردی اضـافـه مـی 

ـم [اما من ناخشنودی  « ] ھمکـاران
از اتــــالف وقــــت را درک  

در گزارش کمیسـیـون  .  »کنم   می 
ـیـده    با لحنی ساده  لوحانه اظھار عق

ــی  ـرخـــی    م ـرس بــ شـــود کـــه تــ
از فـوت    » ھـای عـمـده   شرکـت «

ــی فــوت وقــت در  ( وقــت   ــعــن ی
تملک کار غیر و از آن طـریـق  

  »دلیل کـافـی « نه  )  ’فوت سود ‘
ـنـکـه اجـازه داده  « است   ـرای ای ب

ـر     ١٣ شود وقت ناھار کودکان زی
سـال، کـه    ١٨ سال و جوانان زیر  

دوازده تا شـانـزده سـاعـت در روز  
ـرود   کار می  ، و  » کنند، از بیـن ب

نه دلیل کافی است برای اینـکـه  
اجازه داده شود ناھـار آنـھـا مـثـل  

سنگ و آب که به ماشـیـن    ذغال 
بخار، صابون کـه بـه چـوب، یـا  

شـود    روغن که به چرخ داده مـی 
یعنی در خالل خود پروسه تولیـد  ( 

و صرفا مانند مواد کمکی کـه  
بـه  )  شـود   به ابزار کار رسانده مـی 

 .آنھا خورانده شود 
. کتـاب کـاپـیـتـال فصـل ده (

 )ترجمه جمشید ھادیان 

   8از صفحه  
 ولع کار اضافه 

 کارل مارکس

 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد 
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بــابــک زنــجــانــی در  
شـشـمـیـن دادگـاھـش در  
مورد پرونده دزدیھایش در  
ــیـــد   ــع ــد بـــا س ــن زد وب
ــن   ــی ــام مــرتضــوی در ت
ــک   ــان ــاعــی و ب ــم ــت اج

در  : مسکن گـفـتـه اسـت 
خصوص بانـک مسـکـن  
ھم بارھا گفتم شما پولتان  

رد  (  را ریجیـکـت کـنـیـد 
ــیــد  ــن  ) کــن ــأمــی ــول ت ، پ

اجتماعی ھم ریـجـیـکـت  
شود و بحث تـمـام شـود،  
اما آنـھـا در پـاسـخ مـن  
گفتند مـا جـواب دنـدان  
شکـنـی بـرای زنـجـانـی  

من ھم برای آنـھـا  .  داریم 
حکم توقیف اموال گرفتم  
و حتما  برای آنھا ھـم در  
صـورت عـدم ھـمـکـاری  
اتفاق نادرستی پیش می  

منظورم این است که  . آید 
اگر بخواھید اذیت کنـیـد  

 .من ھم اذیت می کنم 
آبـان    ١٨ روزد وشنبـه  

ششمـیـن دادگـاه بـابـک  
ــرگــزار شــد  ــجــانــی ب . زن

موضوع دزدیھای وی در  
تبانی با باندھـای وزارت  

  ١٠٠ نـفـت و گــم شـدن  
میلیارد دالر پـول فـروش  

موضوع اصـلـی  ..  نفت و 
. افشاگریـھـای وی بـود 

وی دراین دادگاه تـھـدیـد  
کرد که اگر با وی کنار  
نیاینـد، حـکـومـت ضـرر  

در این میان  .  خواھد کرد 
یک موضوع دیگـر نـیـز  
در دادگاه امروز از طـرف  
وی مــطــرح شــد و آن  
موضوع پول ھای رد وبدل  
ــــرای   ــــاج ــــده در م ش
ــھــایــش در تــامــیــن   دزدی

وی فـقـط  . اجتماعی بود 
یک اشاره کوچـک بـه  
این پرونده کـرد و گـفـت  
من گفته بودم شما پولتان  
را رد کنید من ھـم پـول  
تامین اجـتـمـاعـی را رد  

ــم  وی اشــاره  .  مــی کــن
بیشتری به ماجـرای ایـن  

وی فـعـال  .  پول ھا نکرد 
مشغول تصیفه حساب بـا  
دزدان وزارت نفت و وزیـر  
ــه و   ــگــن ــم زن ــت رژی ــف ن
ــاه   ـپ ــم سـ ــات ــاه خ ــرارگ ق
وباندھای پـرنـفـوذ دیـگـر  
است و موضوع دزدیھایش  
در تامین اجـتـمـاعـی را  
فعال حـاشـیـه ای کـرده  

یک نکته مسـلـم  .  است 
است و آن اینکه زنجـانـی  
و مرتضوی پرونده دزدیھا  
و زد وبندشان با ھمدیـگـر  
در بــاال کشـیــدن ھــزاران  
میلـیـارد تـومـان دارایـی  
ھای نقدی و غیر نقـدی  
تامین اجتماعی ھنوز باز  

 .می باشد 
ماجرای دزدیھـا و زد  
وبند زنجانی با مرتضوی  
درتامین اجتـمـاعـی چـه  

بود؟ مـرتضـوی در ایـن  
مـیـان چـه کـاره بـود و  

 احمدی نژاد چه کرد؟ 
سابقه ایـن مـاجـرا بـر  
میگردد به دوره بـعـد از  
ـــرتضـــوی   ـــات م ـــای جـــن
درکھریزک که احـمـدی  
ــه   ــرتضــوی را ب ــژاد م ن
ریاست سـازمـان تـامـیـن  
. اجتماعی انتـخـاب کـرد 

این سـیـاسـتـی بـود کـه  
حکـومـت مـی خـواسـت  
مرتضوی را بـه حـاشـیـه  
امن حکومت ببرد تا سـر  
و تـه مــاجـرا را بـه ھــم  

ــاورد  ــی در ھــمــیــن دوره  . ب
مــــــرتضــــــوی طــــــرح  

ــن  "  ــی ــام ــردن ت ــودآورک س
را بـا تـائـیـد  "  اجتمـاعـی 

ــه اجـــرا   ــت ب ــت وق دول
ـــکـــی از  .   گـــذاشـــت  ی

محورھای ایـن سـیـاسـت  
فروش شرکتھا و کارخانه  
ھای دولتـی بـه تـامـیـن  
اجتماعی به چندین برابـر  
زیر قیمت حـقـیـقـی شـان  

بـراسـاس ایـن طـرح  .  بـود 
شــرکــت    ١٧٠ بــیــش از  

دولتی به تامین اجتماعی  
مرتضـوی و  .  واگذار شد 

دولت احـمـدی نـژاد ایـن  
شرکتھا را به بورس بردند  
و با ھـمـکـاری دولـت و  
شرکت ھای ثبت شده در  
بازار خرید و فروش سھـام  
که بـخـشـی از آنـھـا در  

دست باند زنـجـانـی بـود،  
ــن   ــروش ای ــه ف ــدام ب اق

اینھا ادعا  .  شرکتھا کرند 
ــا فــروش   کــردنــد کــه ب
ــان ده   شــرکــت ھــای زی
دولـتــی قصــد بــاال بــردن  
درآمدھای این سازمان را  
دارند تا بـتـوانـنـد ھـزیـنـه  
ھایی که این سازمان در  
امورات مربوط بـه ارائـه  
بیمه ھای درمانی دارنـد  

این یک  . را تامین نمایند 
ــد   ــان مــورد ھــمــکــاری ب
زنـجــانـی، دولـت دھـم و  

مـوضـوع  .  مرتضوی بـود 
دوم مسئله واگذاری ھتل  
ھای ھما کـه در دسـت  
سازمان تامین اجتمـاعـی  

تامیـن اجـتـمـاعـی  .   بود 
این ھتل ھا را بـه ھـمـراه  
ـــری از   ـــگ ـــداد دی ـــع ت
موسسات مالی وابسته به  
این سـازمـان بـه بـابـک  

ــی داد  ــجــان ــاال  . زن ــن ب ای
کشیدنھـا ھـم بـه بـھـانـه  
ســـودآورکـــردن تـــامـــیـــن  
. اجتماعی صورت گرفت 

در مــاجــرای ایــن خــریــد   
وفروش ھای باند زنجانی  
ــک   ــرتضــوی از ی و م
طـرف و دولـت احــمــدی  
نژاد از طرف دیگر ھزاران  
میلیارد تومان پـول بـیـن  
این باندھا تقسـیـم شـد و  
ــا را   ــھ ــول ــن پ ــا ای ــم رس

ــد  ــدن ــن  .  دزدی ــارای در کــن

موضوع دسـت گـذاشـتـن  
مرتضـوی و دولـت دھـم  
ــاری   ــک ــم ــا ھ ــه ب ــت ــب ال
ــجــانــی، روی دارایــی   زن
ھای نقدی ایـن سـازمـان  

ـــش از   ـــی   ١٠٠ کـــه ب
ھزارمیلیارد تومان بود، در  

 . دستور قرار گرفت 
درھمین رابطه چند ماه  
ـــیــــش کــــه دادگــــاه   پ
مرتضوی برگزار شد، وی  
اعــتــراف کــرد کــه ایــن  
سیاست رسـمـی دولـت و  
نظام بـود کـه مـا مـی  
خواستیم پول مـوجـود در  
صندوق ھای این سازمان  
را در امــورات ســرمــایــه  
گـــذاری بـــرای کســـب  
. درآمد به کـار بـگـیـریـم 

وی ھمـان مـوقـع تـائـیـد  
ایـن پـول  کرد که از محل  

ھا ما ھتل ھای ھما را خریـدم و  
ـر مـجـمـوعـه   به شرکت ھـای زی
ـرای   سازمان تامین اجـتـمـاعـی ب

ـم  درھـمـیـن  .  سودآورکردنشان، دادی
رابطه قاضی پور نماینده مـجـلـس  

بابک زنجـانـی  :  رژیم گفته است 
ــر   ــرتضـوی ب در زمـان ریــاسـت م
سازمان تامین اجـتـمـاعـی یـک  
شبه بخشی از کارخانجات شستا  

ـیـارد    ٥٠ را که حدودا   ـل ھـزار مـی
ھـزار    ١٧ تومان قیـمـت دارد بـه  

میلیارد تـومـان خـریـداری کـرده  
 .است 

ماجرای شرکتھای زنـجـانـی  
در قشم و رابطه اش شرکت ھای  
ــا بــرای   ــت ــر مــجــمــوعــه شــس زی

 .. پولشویی و 
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ـفـحـص    کمیسیون تحقیق و ت
مجـلـس از تـامـیـن اجـتـمـاعـی،   
دزدیھای مرتضوی و زنجـانـی را  

ــد کــردھــاســت  ــائــی در  .  رســمــا ت
ـتـه   گزارش کمیسیون تحقیـق گـف

اسـنــاد بــه دسـت آمـده در  :  شـده 
پرونده تفحص از تأمین اجتمـاعـی  
ــیــن   نشـان مـیــدھـد ســازمـان تـأم

درصد از سھـام    ٥٣.٣٤ اجتماعی  
ــت   ــز را از دول ــری نــیــروگــاه تــب

  ٢٥ خریداری كرده و تنھا بعـد از  
روز، كل سھام خـریـداری شـده را  
به بابك زنجـانـی واگـذار كـرده و  

میلیارد تومـان    ١٥٠ سودی حدود  
اینـھـا فـقـط  .  به دست آورده است 

چنـد نـمـونـه از دزدیـھـای بـانـد  

زنجانی و مـرتضـوی و احـمـدی  
نژاد از سازمان تامین ا جتماعـی  

  ١٨ در دادگـاه روز  .  مـی بـاشـد 
آبـان زنـجـانـی فـقـط بـه گـوشــه  

 . بسیار کوچک اشاره کرد 
بابک زنجانـی و مـرتضـوی  
با ھمکاری باند احمدی نـژاد در  
واقع دارایی ھای سازمان تامـیـن  
ـیـونـھـا   ـل اجتماعی را که پـول مـی
کارگر می باشد، رسما دزدیـدنـد  
ــای دیـــگــر کـــه   و در کـــارھ

است به کـار گـرفـتـه  "  سودآورتر "
خود این باندھا ارزش دارایـی  .  اند 

ھای نقدی این سازمان کـه وارد  
معامالت بورس، خریـد و فـروش  
شرکت ھای زیر مجموعه شسـتـا  

  ٢٠٠ است را رقمی نزدیـک  .. و 
ـنـد  . ھزار میلیارد برآورد مـی کـن

ـقــی نــوربــخـش ھـمــکــار ســابــق   ت
مرتضوی و رئیس فعلی سـازمـان  
تامین اجـتـمـاعـی در جـنـگ و  
دعواھای باندھـای حـکـومـتـی؛  
ـیـش   این موضوع را چـنـد مـاه پ

خـود وی در زمـان  .  علنی کـرد 
ــیــات   ــرتضــوی جــزو ھ ریـاســت م
امنای این سازمان بـوده اسـت و  
در جریان ھمه ایـن دزدیـھـا مـی  

تامین اجـتـمـاعـی حـیـات  .  باشد 
خلوت دزدان دولت احمدی نژاد و  
در راس آنــھــا بــانـد زنــجــانــی و  
مرتضوی، و طبعا بـا رضـایـت و  
ـری شـده اسـت  ـیـت رھـب . تائید ب

ــای دزدان   ــدھ ــان ــه ب ــم ــال ھ ــع ف
ـرجـیـح مـی دھـنـد   حـکـومـتـی ت
پرونده دزدیھایشان از این سـازمـان  

 . مسکوت بماند 
الزم به توضیح اسـت کـه در  
یـکــی دو سـال گــذشـتــه بــارھــا  

کارگران به این وضعیت اعتـراض  
کـرده و خــواھـان رسـیــدگـی بــه  
موضوع دزدیھا در ایـن سـازمـان  

حتـی بـخـش ھـایـی از  .  شده اند 
کارگران بـه مـقـامـات قضـایـی  

ھنوز حکومت و  .  نامه نوشته اند 
دولت روحانـی پـاسـخـی بـه ایـن  

 . اعتراضات نداده است 
پرونده دزدیھای باند زنجـانـی،  
ــژاد از   ــرتضــوی و احــمــدی ن م
سازمان تامین اجـتـمـاعـی ھـنـوز  

حکومت وباندھایش، از  .  باز است 
جمله زنجانی قصد نـدارنـد  ایـن  

ـتـد  تـازه  .  پرونده دوباره به جریان بیف
ـر   ـنـد، نـظـی ـت ـف ـی اگر ھم به جریان ب
محاکمه مرتضوی و دزدیـھـایـش  
از تـامـیـن اجـتـمـاعــی ، راه بــه  

دولت روحـانـی  .  جایی نخواھد برد 
ـری در راس شـبـکـه   و بیت رھـب
ـرار   عظیم مافیای دزدان نـظـام ق

فکر و ذکر اینھـا در کـل  . دارند 
این ماجرا قربانی کردن زنـجـانـی  

ــر دزدان   ــردن ســای ــم بــدر ب و ســال
کـاری کـه  .  حکومت می باشد 

ــرتضــوی   ــرونــده م ــرای پ در مــاج
حکومت و دولت و دزدان  .  کردند 

ــنــد   ــت ــیــس ــری مــایــل ن ــب ــیــت رھ ب
ـنـھـا در بـاره   زنجانی بیشتر از ای
دزدان بیت رھبری، سپـاه و دولـت  
روحانی افشاگری بـکـنـد، چـون  

بـه  .  به ضرر کل نطـامشـان اسـت 
ھمین خاطر در تالـشـنـد سـرو تـه  
ـیـاورنـد و   محاکمات را بـه ھـم ب

ھر کـاری  .  مختومه اعالم بکنند 
ـرونـده اش نـزد   حکومت بـکـنـد پ
مردم ایران  ھر روز قطورتر شده و  

پرونده بیش از سـه  .  ھنوزباز است 
دھه جنایـت، سـرکـوب وزنـدان و  
ـیـسـت   دزدی و غارت ھسـت و ن

ـرونـده را فـقـط قـدرت  .مردم  این پ
انقالب مردم با به زیر کشید کـل  
ــیــف وآدمــکــشــان   ــث ایــن نــظــام ک
اسالمی سرمایـه مـی تـوانـد بـه  

 . نتیجه مورد نظر مردم برساند 
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کردم، نمیتواند عاملی بـاشـد تـا  
فعال در حـوضـه ھـایـی بـا ایـن  

 جنبش کنار آمد؟ 
ابتدا این را  : ناصر اصغری 

توضیح بدھم که بعضا تشابه نـام  
بـاعـث  " سندیکالیسم "با  " سندیکا "

دامن زدن به بحثـھـا و درکـھـای  
از جـمـلـه  .  نادرسـتـی مـی شـود 

ـرایـــش   ـنـــکـــه، جـــدال بـــا گــ ایــ
ــش   ــب ــن ــدیــكــالــیــســتــی در ج ــن س
ـلـه بـا خـود   كارگری، بجای مقاب
ـفـت بـا ایـجـاد   سندیكا و یا مخال
سندیكا گرفته میـشـود کـه ایـن  

سندیكا گرچـه بـه  .  درست نیست 
ــرای   مـرور زمـان بـه سـنـگـری ب
سندیكالیسم تبدیل شده و گرایـش  
رفرمیستی اھداف خود را با ایـن  
ـیـش   تشكل در میان كارگران به پ

برد، امـا سـنـدیـكـا یـكـی از    می 
سنگرھای مھم مبارزه و دفاع از  
ـتـدائـی كـارگـران اسـت  . حقوق اب

ـفـاق مـوارد،   امروزه در قریب به ات

مبارزه و اعتراض كارگران توسـط  
سندیكـاھـای كـارگـری سـازمـان  

ـریـب بـه    می  یابند، امـا بـاز در ق
اتفاق ھمین اعتراضـات ھـم، ایـن  
گرایش سندیكالیستـی اسـت كـه  

 در مبارزه كارگران  
در بـخـش  .  كند   كارشكنی می 

ـبـش کـارگـری،   اعظم تاریـخ جـن
سندیـكـاھـای کـارگـری تـوسـط  
ـیـسـت و گـرایـش   فعالین سوسیـال
سوسیالیستی كارگران ایجاد شـده  
ــرور زمــان و بــا   انــد، امــا بــه م

ھای موذیانه دولتھا و مـوش    كمك 
دوانی عوامـل سـرمـایـه داران، و  
شاید بسیار مھمتر، با سـاخـتـاری  
ـر پـایـه آن   كه سندیكاھا تاریخا ب
ـیــن   ـنــد، فـعـال ـن ـیـت مـی ك فـعـال
سوسیالیست از آنجا اخراج شـده و  
ـبـش   ـیـسـت جـن با فعالین سندیكال

 . اند   كارگری جایگزین شده 
اما در پاسخ بـه سـوال شـمـا،  
من دلیلی برای کـنـار آمـدن بـا  

ـم  ـن . جنبش سندیکالیستی نمی بی
ـر   می شود با فعالین این جنبش ب
ـبـاتـی مـثـل   سر مسائل و مـطـال
افزایش حداقل دستمزد، برگـزاری  
ـیـکـاری   مراسم اول مه، روز زن، ب
و ناامـنـی مـحـیـط کـار اتـحـاد  
عملھایی کرد؛ اما کنار آمدن بـا  
ـقـه   ـبـش بـه زیـان طـب کل آن جـن

ـیـو  .  کارگر اسـت  ـرنـات ـت اگـر از آل
ـم و   ـپـوشـی حکومتی خود چشـم ب
بگوئیم فعال جمـھـوری اسـالمـی  
را بیاندازیم، آنوقت مـی شـود بـا  
ھر کس دیگـری اتـحـاد کـرد و  

ــار آمــد  ــی  !  کــن ــگــون امــا ســرن
جمھوری اسـالمـی فـقـط یـک  
گام از پروسه برای آزادی واقعـی  

ھیچ بخشی از بـورژوازی  .  است 
و از جمله جنبش سندیکالیـسـتـی  
ھم، حاضر نیست با کمونیـسـتـھـا  
ــرنــگــونــی جــمــھــوری   ــر س ــر س ب

ـنـد  ـیـای آن بـحـث  .  اسالمی کنار ب
اتحادی که شما می گـویـد در  

ــد   جــامــعــه ھســت و مــی گــوی
ـم و بـا   اختالفات را کنار بگـذاری
ـر یـک   ـیـشـت ـم، ب ـی ـیـائ ھم کنار ب

عامیانـه اسـت تـا یـک  "  اتحاد " 
ــده  ــکــر ش ــی ف ــاس . طــرح ســی

ــر   آدمـھــایــی کــه از زنـدگــی زی
سـیـطـره جـمــھـوری اسـالمـی بــه  
ـنـگ آمــده انـد و راسـتـش در   ت
ــیــچ حــزب و ســازمــانــی ھــم   ھ
ـنـجـا و   متشکل نیستند، گاھا ای
آنجا از کنار آمدن اپوزیسـیـون بـا  

ـیـد بـا    ھم حرف می  ـیـای زنند که ب
ھم جمھوری اسالمی را سرنگـون  

ھمه جریانات و گـرایشـات  .  کنیم 
ــنــده حــزبــی   ــیــاســی کــه نــمــای س
ــم دارنـد، حـزب و   خـودشـان را ھ
ـر و   ــتـی نـخــسـت وزی ـر و ح رھـب
رئیس جمھور منتخب خودشـان را  

ـنـسـت  .  ھم دارند  بحثشان بیشتر ای
تا اینکـه  "  با من کنار بیائید "که  

 !با ھم کنار بیاییم 

در نتیجه به نـظـر مـن بـحـث  
ایـن بــایــد بــاشـد کــه کــارگــران  
بعنوان یک طبقـه در تشـکـل و  
حزب خودشان متشکل بشـونـد و  
ـیـه   کل جامعه را در مبارزه بر عل
. جمھوری اسالمی رھبری کننـد 

تا آن وقت، بـا ھـر گـرایشـی در  
و نـه لـزومـا    –جنبش کارگری  

ـیـسـتـی    –فقط گرایش سندیکال
بر سر مطالباتی و در مـقـاطـعـی  
می شود اتحاد عمل کرد و بدون  
اینکه اختالفات خود را ھم کنـار  

اتفاقا ھر چه اختالفـات  .  گذاشت 
ـیـان   خودمان را روشن و صـریـح ب
ـر و   کنیم، کارگران فـرصـت بـھـت
مناسبتری خـواھـنـد یـافـت کـه  

 .انتخاب بکنند 
 پایان 

 
 ساعته برای کارگران ۶روزکار جایگاه 

 1 از صفحه 

 



1394آبان  19  کارگر کمونيست  12 

  اعتراضات
  »عرف ایران«تجمع اعتراضی کارگران 

کارگـران شـرکـت عـرف ایـران در اعـتـراض بـه 
پرداخت نکردن دو ماه حقـوق و دسـتـمـزدھـا تـوسـط  
کارفرما  مقابل ساختمان شورای شھر تھران تجـمـع 

نـفـر ھسـتـیـم  ٦٠کارگران میگویند؛ حدود .  کردند
که درشرکت عرف ایـران بـه سـاخـت عـالئـم فـنـی 
وترافیکی مشغولیم اما در نتیجه جابجایی مـدیـران 

ماه مزد و شش ماه حق بیمـه از  ٢این شرکت بابت 
 . کارفرما طلبکاریم

 
 تداوم اعتراضات کارگران واگن پارس

آبان اعتراضات کارگران واگن پارس بخـاطـر  ١٣
سه ماه دستمزد معوقه و متوقف شدن کار کارخانه 
و خطر بیکار شدنشان از کار وارد ھشتمین روز خود 

به گفتـه  کـارگـران واگـن پـارس؛ بـه دسـتـور .  شد
روز اسـت کـه فـعـالـیـت  ١٠کارفـرمـا دسـت کـم 

نفر از کـارگـران  ١١تولیدی کارخانه محدود شده و 
به برخی دالیل نامشخص در بیرون از درب کارخانـه 

کارفرما از کارگران .  بالتکلیف نگه داشته شده اند
ولـی کـارگـران .  طلب دو مـاه فـرصـت کـرده اسـت

نفر از این  ٢٠٠نزدیک به . جواب فوری میخواھند
آبان خیابـان مـجـاور  ٥کارگران در حوالی ظھر روز 

کـارگـران خـواسـتـار تـغـیـیـر .  کارخانه تجمع کردند
 .مدیریت و پرداخت فوری طلب ھایشان شدند

 
سپنتا بین "اعتراض کارگران شرکت حفاری 

 نتیجه داد"  المللی
آبـان بـدنـبـال اعـتـراضـات مـداوم از جـانـب  ١٣ 

، " سـپـنـتـا بـیـن الـمـلـل " کارگران شرکـت حـفـاری 
یـکـجـا  کارگر این کارخانه  ٧٥٦ماھه ١٢مطالبات 

 .پرداخت شد
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت ھما
نفر از بازنشستگان شرکت  ٥٠٠آبان بیش از  ١٢

ھما در اعتراض به پرداخت نشدن افزایش مستـمـری 
خود در سالن مجتمع ورزشی کارکنان ایـن شـرکـت 

بـنـا بـر مصـوبـات .  تجمعی اعتراضی بر پا کـردنـد
شرکت ھما افـزایشـات حـقـوقـی کـه شـامـل افـراد 
شاغل می شود باید بـه بـازنشـسـتـگـان نـیـز تـعـلـق 

مـاه  ١٤( بگیرد و از ابتدای شھریورماه سال پـیـش 
درصد افزایش یافت و طبق  ١٠حقوق شاغالن )  قبل

درصـد  ٦توافق قرار شد تـا حـقـوق بـازنشـسـتـگـان 
اما این افزایش به بازنشستگان تـعـلـق .  افزایش یابد

در این روز با وعده پـاسـخـگـویـی بـه .  نگرفته است
کارگران تا ھفته آینده، کارگران موقتا اعتراضشـان 

این تجمع در نھایت با وعده پرداخت  .را خاتمه دادند
یک از مسئوالن شرکـت در مـحـل  مطالبات ، ھیچ

طرز بـرخـورد بـر نـاراحـتـی  تجمع حاضر نشدند و این
که معترضان به جلوی  تاجائی: کنندگان افزود تجمع

در ورودی حرکت کرده و با قول رسیـدگـی بـه ایـن 
 .موضوع در ھفته آینده به تجمع خود خاتمه دادند

 
اعتراض موفقیت آمیر کارگران قطار 

 )پیمانکاری کیسون(شھری اھواز 

کــارگـر قــطـار شــھـری اھــواز  ١١٠٠آبــان  ١٢
بعد از یکماه تجمع و اعتراض ) پیمانکاری کیسون(

ماه دستمـزد پـرداخـت نشـده  ٦متحدانه موفق شدند 
ین کارگران از دھم مـھـرمـاه .  خود را دریافت کنند

اکــنــون بــه .  اعــتــراضــات خــود آغــاز کــرده بــودنــد
 ٣٦٠کارگران گفته شده است کـه احـتـمـال اخـراج 

و در ایـن .  کـارگـر قـرار دادی ایـن شـرکـت اسـت
شرکت ھزار کـارگـر قـرارداد مـوقـت ھسـتـنـد کـه 

کـارفـرمـا .  ھمگی نگران بیکار شدن خود از کارند
مـاه  ٨که زیر فشار اعتراضات ناگزیر به پـرداخـت 

دستمزد عقب مانده شده است، میگوید دیگر حاضـر 
به ادامه کار نیست و قصـد تـعـطـیـلـی کـارگـاه را 

و این سرآغاز جدالی دیگـری در ایـن مـرکـز .  دارد
 .کارگری است

 
تداوم تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده 

 کشاورزی دانشگاه شیر
دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگـاه آبان  ١٧

شیراز در اعـتـراض بـه وضـعـیـت سـلـف سـرویـس و 
کیفیت پایین غذا،  در مقابل سلف سـرویـس تـجـمـع 

 .کردند
چھارمین روز تجمع کارگران پویا غرب 

 کرمانشاه در تھران
کارگران اخراجی شرکت پویا غرب کرمانشاه در 
اعتراض به واگذاری واحدھای مسکونی سازمـانـی 
کارگران به بانک صـادرات بـرای چـھـارمـیـن روز 
متوالی مقابل دفتر مرکزی شرکت در تھران تجـمـع 

 .کردند

 اخراج و بیکارسازی
کارگر پیمانی قطار شھری اھواز ٣٨٠

 اخراج شدند
آبان زمانـی ١٢اخراج این کارگران روز سه شنبه 

از سوی کارفرما اتفاق افتاده که یک روز قبل از 
آن شرکت قطار شھـری اھـواز از مـحـل مـطـالـبـات 

ماه از معوقات مزدی کـارگـران   ٦کارفرما معادل 
 . روز اعتصاب پرداخت کرده بود ٣٢را بعد از 

 
کارگر شرکت حمل ونقل خلیج ٤٢٠اخراج 

 !ماه گذشته٦فارس طی 
خلیج « کارگر شرکت بین المللی حمل ونقل ٤٢٠

طی شش ماه گذشته با اتمـام ) گندم وآرد ( »فارس
 .اند قرارداد کار بیکار شده

 
قزوین  »ایران چوب «کارگر  ٧٠نگرانی 

 از تھدید امنیت شغلی
به دلیل توقف موقـت فـعـالـیـت کـارخـانـه ایـران 

کـارگـر ایـن   ٧٠چوب قزوین در یک ماه گذشته، 
طر امـنـیـت کارخانه سازنده انواع چوب در معرض خ

 .شغلی قرار گرفته اند
 
کارگر کارخانه فوالد قزوین اخراج  ٥٠

 شدند
واقـع در تـاکسـتـان  »فوالد قزوین«در کارخانه 

در ایـن  .اخـراج شـدنـدکارگر این واحد صنعتی  ٥٠
کارگر مشغول به کار بودند امـا ٤٠٠واحد تولیدی 

نفـر از کـارگـران ١٠٠طی سال جاری تاکنون حدود 
نـفـری ٥٠پس از اتمام قرار داد کـار در دو دسـتـه 

 .اخراج شده اند
 

ق سبزشھرداری فضای نفرازنیروھای٣٣اخراج
 وچان

کارگران در فضای سبز بـه صـورت فصـلـی در 
گیـرنـد و در  آغاز فصل بھار مورد استفاده قرار می

ابتدای فصل سرما ادامه ھـمـکـاری بـا آنـھـا قـطـع 
 .شود می

 کارگران
 ویژه جعفر عظیم زاده

جعفرعظیم زاده برای اجرای حکم شش 
  !حبس به زندان رفت سال

بـر اســاس ابـالغــیـه شــعـبـه اول اجـرای احـکــام 
اوین، جعفر عـظـیـم زاده  ٣٣کیفری دادسرای ناحیه 

دبیر ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایـران امـروز 
ساعت ده صبح برای تحمل شش  ١٧/٨/٩٤یکشنبه 

 .سال زندان به دادسرای مستقر در زندان اوین رفـت
علیرغم عدم اطالع رسانی عمومـی درمـورد حضـور 
آقای عظیم زاده برای تاریخ امروز ، بـا ایـن وجـود 
تعدادی از دوستان و کارگران ھمراه ایشان وتعدادی 
نیز قبل از حضور وی بمنظور اعتـراض و دیـدار بـا 
این کارگرمبارز سرشناس در مـحـوطـه زنـدان اویـن 

این کارگران که از نقاط مـخـتـلـف از  .حضوریافتند

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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جمله سنندج، اصفھان، کرج و تھران برای مشـایـعـت 
و قدرشناسی از این فعال کارگری که به جرم بیش 
از یک دھه تالش ھای پیگیر در طـرح مـطـالـبـات 
کارگران بویژه افزایش مزد وبعنـوان صـدای رسـای 
اعتراض کارگری اینک راھی زندان شـده بـود، در 
فضایی از اندوه و خشم و اعـتـراض وانـزجـار بـرای 
مدت کوتاھی گردھم آمدند تا این چـھـره خـوشـنـام 

جعـفـر عـظـیـم زاده نـیـز  .کارگری را ھمراھی کنند
ضمن تشـکـرازحضـوردوسـتـان وھـمـراھـان ، سـخـنـان 

در بیش از یک دھه "   :کوتاھی را ایرادکرد و گفت
" فعالیت ما که بطور علنی وقانونی انجام وتـمـامـا

روی سایت مـا مـنـعـکـس ومـنـتـشـر شـده، چـیـزی 
جزدفاع از منافع کارگران وارتـقـاء سـطـح زنـدگـی 
ومعیشت آنان و ھمچنین تالش بـرای ایـجـادتشـکـل 
ھای مستقل کارگری بعنوان پـایـه ای تـریـن حـق 

ودرھـرشـرایـطـی بـرایـن .  طبقه کارگر ، نـبـوده اسـت
کیفرخواست من وامـثـال  .خواسته ھا پای میفشاریم

من صدای اعتراض کارگران علیه تعرض بی وقـفـه 
نـھـادھــای سـرمــایـه بـر شــرایـط زیسـت و زنـدگــی 

حضور این دوستان و فعالین نه  ".کارگران بوده است
تنھا سمبل اعتراض به این فشارھا ومـحـدودیـت ھـا 

شـدت "  به چھره ھای سرشناس کارگری که اخـیـرا
بیشتری گرفته ست، بلکه نشان از عزم راسـخ آنـان 
برای ادامه راه نمایندگان زندانی خـود در دفـاع از 
سطح زندگی و معیشت کارگران درمـقـابـل تـعـرض 

زنــده بــاد اتــحــاد  .دایــم مــدافــعــان ســرمــایــه اســت
وھمبستگی طبقه کـارگـر اتـحـادیـه آزاد کـارگـران 

 ٩٤آبان ١٧ایران  
 

جعفر عظیم زاده امنیت :پروین محمدی
غارتگران و استثمارگران  را به خطر 

 ! انداخته بود
ھنوز از شوک خبر مرگ شاھرخ زمانی بعد از 
تحمل پنج سال زندان به جرم دفاع از حقوق انسـانـی 
کارگران بیرون نیامده بودم که خبر دستگیری علی 

سال محکـومـیـت مـحـمـود صـالـحـی در  ٩نجاتی، 
دادگاه بدوی، حکم زندان زنده یاد کورش بخشنده و 
در ادامه با کمال ناباوری ابـالغـیـه دادگـاه اجـرای 
احکام مبنی بر اجرای شش سال زندان قطعی جعـفـر 

کارگری که در طـول .  عظیم زاده به دستمان رسید
سالیانی کـه بـا ایشـان آشـنـا شـدم لـحـظـه ای از 
اعتراض به آوار فجایعی کـه ھـر روزه بـر سـر مـا 
کارگران خراب میشود دست برنداشت و ھمه توانـش 
را برای پیشبرد اھدافـش، کـه چـیـزی جـز بـھـبـود 
ــه کــار  ــبــود ب شــرایــط کــارو زیســت کــارگــران ن

با اتحادیه آزاد  ١٣٨٧روزی که در اواخر سال .بست
کارگران ایران از طریق وی آشنا شدم آنان در تـالش 
برای جمع آوری طوماری اعتراضی بر علیه تحمیل 

مـنـکـه  .حداقل مزد ناچیز در سراسـر کشـور بـودنـد
درطول زندگیم به عنوان یک کارگر و نماینده آنـان 
در شورای اسالمی کارخانه صنایع فلـزی،تشـکـلـی 
جز تشکلھای دست ساز دولتی ندیده بودم و بـدلـیـل 

ماھیت ضد کارگری این نوع تشکـلـھـا در بـرزخـی 
جھت پیدا کردن راھی برای دفاعی جانانه و واقعی 
از حقوق خود و ھمکارانم قرار داشتم،  باورم نمیشـد 
که کارگرانی با تحمل ھزینه ھای فـراوان  پـا بـه 
مـیـدان گـذاشـتـه بـاشــنـد و خـواسـت و آرزوی ھــم 
طبقاتیھایشانرا که خواھان تشکالت مستقـل و آزاد 
بوده انـد تـحـقـق بـخـشـنـد، تشـکـلـھـایـی کـه بـدون 
وابستگی ھای جناحی و حکومتی خـواسـتـه ھـای 
واقعی ما کارگران را بـدون تـخـفـیـف نـمـایـنـدگـی 

وقتی ھمـه مـا در اتـحـادیـه از  ٩١در سال   .کنند
تحمیل حداقل مزد خفت بار بشدت ناراحت بودیم این 
جـعـفـر عـظـیـم زاده بــود کـه سـامـان دادن طـومــار 
اعتراضی بر علیه تعیین مزد و شـرایـط بـه غـایـت 
وحشـتـنـاک کـارگـران را پـیـشـنـھـاد دادو طـومــار 

ھــزار نــفــره کــارگــران بــر عــلــیــه  ٤٠اعــتــراضــی 
در گـیـر و  .دستمزدھای زیر خط فقر شکل گـرفـت

دار اعتراض  به حداقل مزد و تالش بـرای رسـانـدن 
صدایمان به گوش حکومتیانبودیـم کـه در کـش و 
قوس دعواھای جناحی، پرونده اختالس مـیـلـیـاردی 

) سعید مـرتضـوی( یکی از مدیران تامین اجتماعی 
باز ایـن جـعـفـر عـظـیـم زاده بـود کـه .  رونمائی شد

پیشنھاد طرح شـکـایـت از غـارت صـنـدوق تـامـیـن 
اجـتــمــاعــی را مـطــرح کــرد و در فــرصــت بســیــار 

نفر  ٥به ھمراه  ٩٢محدودی در ھفته ھای آخر سال 
دیگر به نمایندگی از ھزار کارگر با انتخاب دکتـر 
خلیل بھرامیان به عنوان وکـیـل دسـت بـه شـکـایـت 

جعفر ھیچ توھمی نسبت به این مسـئـلـه کـه .  زدیم
به این شکایت رسیدگی عادالنه نخواھد شد نداشت 
با اینحال بر این نکته تاکید داشـت کـه بـه صـرف 
اینکه ممکن است رسیدگی عادالنه ای به شکایت 
. ما نشود ما نمی توانیم دست روی دست بـگـذاریـم

این اموال ما در صندوق تامین اجتماعی اسـت کـه 
به غارت رفته است بنا بر این اگر ھیـچ کـاری از 
دست مان بر نمی آیـد و نـمـی گـذارنـد در صـفـی 
ھزاران نفره در خیابانھا دست به اعتراض بزنیـم خـود 
. نفس این شکایت یک نوع اعتراض تلقی می شود

می گفت بگذار دزدان بدانند که ما حداقل نسـبـت 
آری ایـن . به غارت دسترنج مان بی تفاوت نـیـسـتـیـم

جعفرعظیمزاده بود که ایده اعتراض به حـکـم شـالق 
برعلیه چھارکارگر پتروشیمی رازی را مطـرح کـرد 

، وقتی اتھامات جعفر و مصـادیـق آنـھـا را در ...و
حکم صادره خواندم از واماندگی کسانی که بـرای 
تحمیق ما کارگران اتھاماتی از قـبـیـالقـدام عـلـیـه 
امنیت ملیرابه چنین انسان شریفی وارد می کـنـنـد 
در بھت و حیرت فرو رفتم چرا که متوجه مـعـنـای 
. واقعی اتھام اقدام علیـه امـنـیـت مـلـی شـده بـودم

متوجه شدم که در این مملکت جمع آوری طـومـار 
اعتراضی برای افزایش حـداقـل مـزد، شـکـایـت از 
غارتگران، ایجاد تشکل مستقل، اعتراض به صـدور 
حکم شالق بر علیه کارگران و اعتراض بـه فـقـر و 
. فالکت از نظر حکومت اقدام علیه امنیت ملیاست

متوجه شدم که در نزد اینـان اقـدام عـلـیـه امـنـیـت 

اقدامات جعفر عظیم زاده و  .ملی چه معنائی دارد
ھمراھانش تنھا امنیت مفت خورانـی را کـه بـا بـه 
سکوت کشـانـدن کـارگـران در امـنـیـت کـامـل بـه 
اختالس و دزدیھای شان میپرداختند به خطر انداخته 

ھــزار نــفــره  ٤٠طـومــار اعــتـراضــی  .بـود و الغــیـر
کارگران، شرایط و امـنـیـت را بـرای دزدانـی کـه 
میخواستند ھر ساله بیش از پـیـش حـداقـل مـزد را 
منجمد کنند سخت تر کرد و انعکاس فـوق الـعـاده 
این اعتراض در رسانه ھا و افکار عمومی، ترس و 
وحشت در صفوف آنانبراه انداخت و امنـیـت شـان را 

بله جعفر عظیم زاده، این کارگر   .به مخاطره افکند
معترض و آگاه،امنیت غارتگران و استثمارگران  را 
به خطر انداخته بود و باید محبوسش مـیـکـردنـد تـا 
در امان باشند تا قـادر بـه تـداوم غـارت و چـپـاول 

اما اینان از یک چـیـز .  دسترنج ما کارگران باشند
غافل اندو آن اینـکـه بـه زنـدان انـداخـتـن جـعـفـر و 

 ٣٧چرا که طـی .  جعفرھا راه به جائی نخواھد برد
سال گذشته چنان شرایط مشقت باری بر میلیـونـھـا 
کارگر در ایران تحمیل شده است که دیگر کارد به 

اینان سـخـت .  استخوان ھمه ما کارگران رسیده است
در اشتباھند که گویا مـی تـوانـنـد ھـم بـردگـی و 
فالکت بی پایانی را بر ما کارگران تحمیل کـنـنـد 

دیـگـر .  و ھم مھر سکوت و تمکین بر زبانمان بزننـد
ھیچ کارگری حتی ذره ای تـاب تـحـمـل شـرایـط 
موجود را ندارد و دور نـیـسـت روزی کـه جـعـفـر و 
ــر مــا  جــعــفــرھــا بــا مــبــارزات ھــر دم گســتــرده ت
ــدان آزاد  ــایــمــان از زن ــر روی دســتــھ ــران،ب کــارگ

ننگ به زندان افکندن کارگران بدلیل خواست .شوند
افزایش مزد، بدلیل اعتراض به صدور حـکـم شـالق، 
بدلیل اعتراض به فقر و فـالکـت و بـدلـیـل عـدالـت 
خواھی و برابری طلبی بـرای ابـدیـت بـر پـیـشـانـی 
طراحان و مجریان چنین سیاستھایـی بـاقـی خـواھـد 

 ٩٤آبان ١٨ .ماند
 
 

 ویژه مرگ کورش بخشنده
پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به 

 ! مناسبت مرگ کوروش بخشنده
. قلب پرشور کوروش بخشنده از تپش باز ایسـتـاد

جنبش کارگری ایران به فاصله کوتاھی از مـرگ 
شاھرخ زمانی و در شـرایـطـی کـه طـی چـنـد مـاه 
گذشته فعالین جنبش کارگری و  جنبش مـعـلـمـان 
آماج بیشترین دستگیریھا و صدور احـکـام سـنـگـیـن 
قرار گرفته اند یکی دیگر از پرکارترین و با تجربه 

کوروش  .ترین فعال شناخته شده خود را از دست داد
بخشنده از اعضای شاخص کمیته ھماھنگـی بـرای 
کمک به ایجاد تشکلھای کـارگـری،در مـقـطـعـی 
سخنگوی کمیته دفاع ازکارگران مھـابـاد و عضـو 
ھــیــات اجــرایــی ایــن کــمــیــتــه بــود کــه عــلــیــرغــم 
دستگیریھای متعدد و اعمال فشار بـر عـلـیـه اش، 
لحظه ای در دفاع از منافع طبقه کارگر ایران آرام 

وی از جمله فـعـالـیـن کـارگـری در شـھـر .  نگرفت
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سنندج بود که به نحو چشمگیـری بـر ھـمـراھـی و 
ھمگامی تشکـلـھـای کـارگـری در مـنـاسـبـتـھـای 

بـی تـردیـد  .مختلف در شھر سنندج پای می فشـرد
مرگ کوروش یک ضایعه برای جنبش کـارگـری 

مـا بـا ابـراز تـاسـف عـمـیـق از مـرگ .  ایران است
ناگھانی این رزمنده پیگیر و سازش نـاپـذیـر طـبـقـه 
کارگر ایران، این ضایعه جبران ناپذیر را به خـانـواده 
کــوروش عــزیــز، دوســتــان و یــارانــش در کــمــیــتــه 
ھماھنگی، کمیته دفاع از فعالین کارگری مھابـاد 
و جنبش بزرگ کارگری ایران صـمـیـمـانـه تسـلـیـت 
می گوئیم و بر تحقق آرمانھـا و آمـال و آرزوھـای 

 ١٣٩٤آبان ماه  ١٥.کوروش عھد می بندیم
 

یام تسلیت بمناسبت مرگ . واحد سیده
 کوروش بخشنده

از .  از دردی گریسته ام کـه از آن مـن نـیـسـت
با مرگـی .  لذتی جان گرفته ام که از آن من نیست

 .جان می سپارم که از آن من نیست
خانواده محترم بخشنده، دوستان و ھم طـبـقـه ای 

کـوروش بـخـشـنـده چـھـره صـادق و  !ھـای کـارگـر
سیمای شناخته شده جنـبـش کـارگـری ایـران بـرای 

با مرگ او ھمه مـا .  ھمیشه دیده از جھان فروبست
بھت زده و داغ دار انسان مبارزی شدیم که جھان را 
عاری از ھرگونه ظلم و اسـتـثـمـار انسـان بـه دسـت 
انسان، می خواست و بنا نھادن جـامـعـه ای آزاد و 

قـلـب . برابر را بـرای ھـمـه انسـانـھـا آرزو مـی کـرد
مھربان این فعال کارگری در حالی از تپش ایسـتـاد 
که دیگر تحمل فشارھا و محدودیتھای تحمیل شده 

بدون شک نام و خـاطـر کـوروش بـرای .  را نداشت
بدین وسیله .  ھمیشه بر تارک تاریخ خواھد درخشید

مرگ نابھنگام و اندوه ناک دوست و ھمرزم عزیـزم 
را به خانواده، دوستان، کـمـیـتـه ھـمـاھـنـگـی بـرای 
کمک به ایجاد تشکلھای کارگری، کمیتـه دفـاع 
از فعالین کارگری مھاباد و کل جنبـش کـارگـری 
ایران تسلیت می گویم و خود را در غم آنان سـھـیـم 

 ٩٤زندان مرکزی مھاباد آبان . واحد سیده .میدانم
 

در گذشت ناگھانی کوروش بخشنده فعال 
  !کارگری و عضو کمیته ھماھنگی

با کمال تاسف کوروش بخشنده فعال کارگری و 
عضو کمیته ھماھنگی و از اعضای ھیات اجرایـی 

بـعـداز  ١.٥کمیته دفاع ازکارگران مھاباد، ساعت 
بـه عـلـت ایسـت  ١٤/٠٨/٩٤ظھر امروز پنجشنـبـه 

 .قلبی در شھر سننـدج، دیـده از جـھـان فـرو بسـت
کوروش بخشنده که دچار عارضه جدی قلبـی بـود 
و یک بار نیز مورد عمـل جـراحـی قـلـب بـاز قـرار 
گرفته بود بود ھمواره در معرض تـھـدیـد احضـار و 
بازداشت قرارداشت و امروزپـنـجـشـنـبـه نـیـزبـاردیـگـر 
ازطرف اداره اطالعات با او تماس تلفنی گرفته شد 
و مشخص نیست که این بارمـامـوران اطـالعـات از 
جان او چه می خواستند؟چندروز قبل نیـزمـامـوریـن 
اطالعات طی تماسی اورا تھدیـد کـرده بـودنـد کـه 
حق ندارد در مـراسـم سـالـگـرد مـبـارزات کـوبـانـی 

کـوروش بـخـشـنـده بـارھـا احضـار و  . شرکت کـنـد
 ٨بازداشت شد که آخرین مورد آن چند روز قبل از 

مارس، در روز جھانی زن بود کـه بـعـد از دو مـاه 
بازداشت ، سرانجام با وثیقه یکصد میلیون تـومـانـی 

وی بعدا تـوسـط دادگـاه بـدوی بـه دو .  آزاد گردید
این حکم سپـس طـبـق مـاده .  سال حبس محکوم شد

قانون مجازات عمومی به سه ماه و یـک روز  ٣٨
آبـان  ١٥زمان اجرای این حـکـم .  حبس تقلیل یافت

بود و قرار بود که کوروش فردا برای اجرای حـکـم 
قلـب تـپـنـده کـوروش .  به زندان سنندج مراجعه کند

بخشنده سرانجام بعد از تحمـل رنـج ھـای بسـیـار،از 
تپش باز ایستاد و جنبش کارگری یکی از فـعـاالن 

کــمــیــتــه  .جــدی و پــی گــیــر خــودرا ازدســت داد
ھماھـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای 
کارگری ضـمـن ابـرازتـاسـف عـمـیـق، ایـن ضـایـعـه 
اسـفـنــاک را بـه خــانـواده مـحــتـرم ایشــان و ھـمــه 

ایـن . کارگران و فعالین کارگری تسلیت می گوید
کمیته ھمچنـیـن مـجـمـوعـه فشـارھـای جسـمـی و 
روحی وارده بر فعالین کارگری را در وقوع اینگونه 
اتفاقات اسفناک مـوثـر دانسـتـه و خـواھـان پـایـان 
بخشیدن به اینگونه فشارھا و توقـف فـوری آزار و 

یـادش  .اذیت کارگـران و فـعـالـیـن کـارگـری اسـت
گرامی و راھش پر رھروباد کمیته ھماھنگی بـرای 

 ٩٤/٠٨/١٥کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

به مناسبت مرگ نابھنگام مبارز آگاه و 
خستگی ناپذیر جنبش کارگری ایران ، 

 !  کوروش بخشنده
کارگران، تشکل ھـای کـارگـری و انسـانـھـای 

جـنــبـش کـارگــری ایــران ســیـمــای  !شـریـف و آزاده
شناخته شده و مبارز خود، کوروش بـخـشـنـده را از 

با غـم و انـدوه فـراوان بـه اطـالع مـی  ...دست داد
آبان مـاه سـال جـاری  ١٤رسانیم ظھر روز پنجشنبه 

کوروش بخشنده از اعضای کمیته ھماھنگی بـرای 
کمک به ایجاد تشکلھای کارگری و عضو ھیـات 
اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مھـابـاد بـر 

کـوروش  .اثر عارضه قلـبـی در سـنـنـدج جـانـبـاخـت
بخشنده عمر پربار خـود را در راه  رھـایـی طـبـقـه 
کارگر از یوغ استثمار سرمایه سپری نمود، نامبـرده 
با وجود اینکه از سالھا قبل بـا دردی جـانـکـاه در 
ناحیه قلب دست و پنجه نـرم مـی کـرد، ھـیـچـگـاه 
تسلیم بیماری اش نشد و طی سالھای گـذشـتـه بـا 
وجود تھدید، احضار، بازداشت و ھمین اواخر که بـه 
زندان تعزیری محکوم گردیده بود لحظه ای ھـم از 
اھداف خود پا پس نکشید و تا آخرین دقایق حیاتش 
دلسوزانه، فداکـارانـه وپـیـگـیـرانـه بـرای تـحـقـق آن 

جانباختن این انسان مبارز برای شمار . فعالیت نمود
زیادی از کارگران و فعالین کارگری ایران که وی 
را از نزدیک می شناختند، مـایـه تـاسـف و انـدوه 

ھم طبقه ای ھای کوروش بخشنـده یـاد  .خواھد شد
و خاطر وی را ھرگز فراموش نخواھـنـد کـرد و بـا 
ادامه راه این فعال سرشناس جنبش کـارگـری ایـران 

ما اعضای کـمـیـتـه .یادش را گرامی خواھند داشت

دفاع از فعالین کارگری مھابادجانبـاخـتـن کـوروش 
بخشنده را به اعضای خـانـواده، دوسـتـان و جـنـبـش 
کارگری ایران تسلیت می گوئیم و خود را در غـم 

کـمـیـتـه دفـاع از فـعـالـیـن  .آنھا سھیـم مـی دانـیـم
 کارگری مھاباد

 
تسلیت به مناسبت خاموشی کوروش 

 ! بخشنده
بـا تـاسـف و انـدوه فــراوان اطـالع یـافــتـیـم کــه 
کوروش بخشنده از فعالین مبارز و سرشناس جنبـش 

، بـرابـر ١٣٩٤آبان  ١٤کارگری ایران روز پنجشنبه 
، بـر اثـر ایسـت قـلـبـی در ٢٠١٥با  پنجم نوامـبـر 

کوروش بخشنده،  فعال کارگری بـا .   گذشته است
سابقه و عضو کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه 
ایجاد تشکلھای کارگری و نیز از اعضـای ھـیـات 
اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مھاباد بـود 
و تا آخرین روزھای زنـدگـی عـلـیـه نـظـام سـرمـایـه 
داری و برای ایجاد تشکلھای مستقل کـارگـری و 
دست یابی کارگران به حقوق خود پیگیرانه مـبـارزه 

به ھمین دلیل او ھمواره توسط رژیم  سرمـایـه .  کرد
داری جمھوری اسـالمـی مـورد اذیـت و آزار قـرار 
داشت و برایش پرونده سازی می  کردند تا بـا بـنـد 

ایـن .  کشیدن او از فعالیت ھایش جلو گیری کنـنـد
اذیت و آزارھا، بازداشتھا و دادگـاھـی کـردنـھـا در 
شرایطی بود که کوروش بخشنده از شرایط جسـمـی 

کوروش بخشنده در پیامی  .مساعدی برخوردار نبود
ھای كارگری در سـراسـر جـھـان کـه در  به  تشكل

مراسم بزرگداشت شاھرخ زمانی و ھـمـبـسـتـگـی بـا 
اکتبر قرائت  ٢٤جنبش کارگری ایران در تورنتو در 

مـن !  رفقـا ودوسـتـان گـرامـی "  :گردید اعالم کرد
. كوروش بخشنده فعال كارگری ساكـن ایـران ھسـتـم

ھـای امـنـیـتـی حـكـومـت  ھھای اخیر دستگـاه در ما
ایران فشارھای مضاعفی را بـه فـعـاالن كـارگـری 

تـوان در  مستقل و غیر دولتی وارد كرده اند كه مـی
این رابـطـه بـه صـادر كـردن احـكـام مـتـعـدد بـرای 

ھای كارگری و ھـمـچـنـیـن  كوشندگان ایجاد تشكل
طــور كــه  ھــمــان. ھــای مــتــعــدد اشــاره كــرد بــازداشــت

مستحضر ھستید، شاھرخ زمانی، فعال كـارگـری و 
گرای ایران، در زندان بر اثر مـرگ مشـكـوك،  چپ

عالوه بر این محمود صالحی از فـعـالـیـن .  فوت كرد
كارگری خوشنام و شناخته شده ایران نیز بـه دالیـل 

مـن ھـم . سال زندان مـحـکـوم شـده اسـت ٩واھی به 
یکی از ھمان کارگرانی ھستم که چندی پیش در 
دادگاه حاضر و دادگـاھـی شـده و در حـال حـاضـر 

جـرم مـن و دیـگـر .  منتظر صدورحکم دادگاه ھستم
فعاالن كارگری در ایران به جز تـالش بـرای ایـجـاد 

ھای كارگری مستقـل و واقـعـی، دسـتـیـابـی  تشكل
كارگران به حق اعتصاب، دستمزد شایسته و دیـگـر 

شـمـول طـبــقـه كــارگـر چـیـز دیـگــری  حـقـوق جـھــان
رفقا،  فشارھای پیاپی نھـادھـای امـنـیـتـی ..نیست

تـر  وضعیت فعاالن كارگری ایران را روز به روز وخیم
دھـد كـه از  ھا در حالی رخ می تمام این.  كرده است

طـرف سـازمــان جــھـانــی كـار دولـت ایـران و نــھــاد 
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كارگری وابسته به او، خـانـه كـارگـر، كـمـاكـان بـه 
شوند و اعـتـراضـات بـه شـرایـط  رسمیت شناخته می

امنیتی فعاالن كارگـری، كـامـال بـه مـحـاق رفـتـه 
خواھم، در راسـتـای ھـمـبـسـتـگـی  از شما می.  است

جھانی طبـقـه كـارگـر، درمـقـابـل ایـن فشـارھـا، از 
نـگـذاریـد صـدای .  كارگران در ایران حمـایـت كـنـیـد

 .دلسوزان راه رھایی طبقه كارگر در نطفه خفه شود
با سپاس، كوروش بخشنده عضو كمیته ھمـاھـنـگـی  

خاموشـی  "ھای كارگری برای كمك به ایجاد تشكل
نابھنگام کوروش بخشنده، چنین صـدای مصـمـم و 
رسایی علیه سرمایه و حکومت آن در ایران، ضایعه 

مـا .  ای دردناک برای جنبش کارگری ایران است
درگذشت کوروش عزیز را بـه خـانـواده ایشـان، بـه 
دوستان و ھم رزمان او، به کمیته ھماھنـگـی بـرای 
کمک به ایجاد تشکلھای کارگری، کمیتـه دفـاع 
از فعالین کارگری مھاباد و جنبش کارگری ایـران 
تسلیت می گوییم و خود را در اندوه آنـان شـریـک 
می دانیم و ھمانطور که او می خـواسـت بـه سـھـم 
خود تالش گسترده تری خواھـیـم کـرد کـه صـدای 
مبارزین طبقه کارگر در ایران ھر چـه وسـیـعـتـر در 

یـاد کـوروش بـخـشـنـده،  .سطح جھانی انعکاس یابد
شاھرخ زمانی و کلیه جان باختگان راه آزادی طبقه 

اتحاد بین المللی در حمایت از   !کارگر گرامی باد
 ٢٠١٥نوامبر  ٥کارگران در ایران 

 
کوروش !  پیام کانون صنفی معلمان ایران

بخشنده از فعالین کارگری در سنندج 
 درگذشت

کوروش بخشنده از فعالین کارگری ک ردسـتـان، 
ھای سرشناس دفاع از حقوق کارگران  یکی از چھره

ی قــلــبــی در زادگــاھــش ســنــنــدج  بــر اثــر عــارضــه
شـنـبـه،  با کمال تاسف، قبل از ظـھـر پـنـج .درگذشت

ماه، کوروش بخـشـنـده عضـو کـمـیـتـه  چھاردھم آبان
ھـای کـارگـری در  ھماھنگی برای ایـجـاد تشـکـل

 .زادگاھش فوت کرد
از قرار معلوم آقای بخشنده به دلیل ایست قلبی 

وی سال گذشتـه بـر  .جان خود را از دست داده است
اثر ناراحتی قلبی مدتی را در تھران و تحـت عـمـل 

اواخر سال گذشته کـوروش  .جراحی سپری کرده بود
ھای انـفـرادی،  بخشنده پس از دو ماه حبس در سلول

 .ی یکصد میلیون تومانی آزاد شده بود با وثیقه
درگذشت کوروش بخشنده از فعالین سرشناس و 
پیگیر جنبش کارگری، ضایعه ای دردنـاک بـرای 

 کارگران و دستمزدبگیران ایران است
 

پیام تسلیت سه تن از زندانیان سیاسی 
رجایی شھر بمناسبت درگذشت کوروش 

 .بخشنده
اگر چه غافلگیر کننده بود اما آنچه که دیگـر 
بار برای جنبش کارگری ایران اتفـاق افـتـاده یـک 
تراژدی بیش نبود کوروش جان باخت و مارا سـخـت 
درغم از دست دادن خود اندوھگین کرد ھنوز شصت 
روز از مـرگ مشــکـوک شـاھــرخ زمـانــی فــعــال 

كارگری در زندان رجایی شـھـر نـگـذشـتـه بـود کـه 
جامعه کـارگـری کـوروش بـخـشـنـده دیـگـر فـعـال 
ــرجســتــه و دلســوز کــمــیــتــه  کــارگــری و عضــو ب

کـوروش بـخـشـنـده عـزیـز . ھماھنگی را از دست داد
لحظه ای در راه احقاق حـقـوق ھـم طـبـقـه ایـھـایـش 
دست از مبارزه بر نکشید و بدون ھیچ چشم داشتی 
در راه پیشبرد اھـداف جـنـبـش کـارگـری از ھـیـچ 
تالشی دریغ نمی کرد حس عمیق و انسانـی دوسـت 
عزیزمان او را به وادی فعالیت انسانی و کارگـری 

او در راه احقاق حقوق کـارگـران و ارتـقـاء .  کشاند
شان و کرامت کارگر واقع گرا و ھوشمـنـد بـود نـه 

او پرشور بود و عدالتخواه و .  آرمان گرا و خیال زده
عشق و اراده راسخ اورا . یار و یاور خانواده کارگران

وا می داشت تا در راه اعتالی ھم طـبـقـه ایـھـایـش 
سخت بکوشد و خستگی ناپذیـر و مـبـارز ه عـلـیـه 

ما زندانیان سـیـاسـی و  .حاکمان سرمایه ادامه دھد
از فعالین کارگری و از اعضاء کمیته پیگیری در 
کناردوستان و خانواده مـحـتـرمـش در غـم کـوروش 
بخشنده به سوگ مینشینیم و این ضایعه دردنـاک 
را به خانواده کارگران تسلیـت و راه و آرمـانـش را 

مـحـمـد جـراحـی،،، اسـعـد .ادامه و گرامی میداریم
ابراھیم زاده،، مھدی فراحی شـانـدیـز زنـدان ) بھنام ( 

  ٩٥رجایی شھر، آبان
 

تشییع جنازه باشکوه و به یاد ماندنی 
 کوروش بخشنده

طی مـراسـم بـاشـکـوھـی کـه صـبـح امـروز، بـا 
شـرکـت بــیـش ازھـزارنــفـر از کــارگـران و فــعـالـیــن 
کارگری و مدنی و مردم آزادیخواه و عدالـت طـلـب 
شھر سنندج و دیگرشھرھا برگزار شد، پیکر کـورش 
بخشنده، غـرق در گـل ھـای سـرخ و پـیـچـیـده در 
پرچمی که رنگ خـون ھـزاران ھـزار کـارگـر جـان 
باخته در میدان ھای جدال کار و سرمایه، در طـول 
تاریخ موجودیت نظام ضدکارگری سرمایه داری را 
بــه نــمــایــش مــی گــذاشــت، بــر دوش رفــیــقــانــش، 

شھر سنندج تا آرامـگـاه "  بھشت محمدی" ازسردخانه 
وی ھمراھی گردیدو  در میان غم و انـدوه یـارانـش 

جمعـیـت حـاضـر کـه از حـدود  .به خاک سپرده شد
صبح به تدریج در مقابـل سـردخـانـه جـمـع  ٨ساعت 

صبح، در حالـی کـه  ١٠شده بودند، درحدود ساعت 
پیکر این فعال کارگری را در پـرچـمـی بـه رنـگ 
سرخ پیچیده بودند و از ھر طـرف آن را گـل بـاران 
مـی کــردنـد، راھـی مــحـل آرامـگـاه شـده و طــی 
مراسمی که در خور خاکسپاری یک فعال و رھـرو 
راه رھایی طبـقـه کـارگـر اسـت وی را بـه خـاک 

الزم به یادآوری است که آرزوی کـورش و .  سپردند
حرف کورش ھمواره این بود که روزی مـردم جـنـازه 
اش را در پرچمی سرخ رنگ بـپـیـچـنـد و بـر دوش 

مراسم به شکلی بسیار بـا شـکـوه،  .خود حمل کنند
با سر دادن سرود بین المللی طـبـقـه کـارگـر، سـرود 
انترناسیونال، آغاز شد و با یک دقیقـه سـکـوت بـه 
یاد این رفیق جان باخته و ھـمـه جـانـبـاخـتـگـان راه 

این مراسم در شرایطی .  آزادی و برابری ادامه یافت
که نیـروھـای امـنـیـتـی و اطـالعـاتـی بـه راسـتـی 
غافلگیر شده بودند و کاری جز گرفتن پی در پـی 
عکس و فیلم از شرکت کنندگان در مراسم از آنـان 
ساخته نبود، با خواندن چندین بیانیه و چند قـطـعـه 
شعر که از جانب تشکلھا و فعالین کارگری تـھـیـه 
شده و یکی بعد از دیگری قرائت مـی شـد، ادامـه 

شرکت گسترده و بـه یـادمـانـدنـی مـردم در . یافت
یک چنین مراسمی، ھمچـون مـراسـم خـاکسـپـاری 
فعال مخلص و شـریـف جـنـبـش کـارگـری شـاھـرخ 
زمانی، آن ھم در شرایطی که حامـیـان سـرمـایـه از 
ھر سو کارگران آگاه و فعاالن دلسوز کـارگـری را 
آماج فشارھا و تھاجمات ھمه جانبه و مستمـر خـود 
قرار داده اند، خود نشان از آن دارد که کـارگـران و 
مردم به جان آمده از ستم و اسـتـثـمـار سـرمـایـه، بـه 
خوبی یاران و ھـمـراھـان خـود را مـی شـنـاسـنـد و 

 .ھیچگاه یاد و خاطره آنان را فراموش نخواھند کرد
الزم بـه تـوضـیـح اسـت کـه عـالوه بـر اعضـا و     

فعالین کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 
اتحادیه آزاد " تشکل ھای کارگری، نمایندگانی از 

و "  کانون مدافعان حـقـوق کـارگـر"، "کارگران ایران
تعداد زیادی از فعالین کارگری و مـدنـی در ایـن 

کـمـیـتـه ھـمـاھـنـگـی بـرای   .مراسم شرکت کردنـد
 ٩٤/٠٨/١٥کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
احمد “ محمود صالحی؛ نامه سرگشاده به

 گزارشگر ویژه سازمان ملل“ شھید
آقای احـمـد شـھـیـد،گـزارشـگـر !  با احترام فراوان
ھر چـنـد مـی دانـم ک شـمـا و  :ویژه سازمان ملل

ھمکاران سابق شما نیز نتوانستند فـعـالـیـت ویـژەای 
در جــھــت بــھــبــود وضــع حــقــوق بشــر در ایــران و 
کشورھای مشابه آنـجـام دھـیـد، امـا بـا تـوجـه بـه 
گزارش شما که در ھفتـادھـمـیـن مـجـمـع عـمـومـی 
سازمان ملل ارائه دادیـد، بـخـصـوص در مـورد حـق 
آزادی بیان، حق تشکل و حق تجمع مسالمت آمـیـز، 
به وسیل این نام خواستم یک نکـتـه مـھـم را بـه 

 :آقای گزارشگر ویژه سازمان ملل .اطالع شمابرسانم
در کشور ما ایران، متآسفانه حق ھیچ گونه آزادی 
بیان ، تشکیل نـھـاد ھـای کـارگـری و یـا تـجـمـع 

عـالرغـم اظـھـار نـظـر .  مسالمت آمـیـز وجـود نـدارد
مسئوالن بلند پای دولت جمھوری اسـالمـی ک در 
مجامع بین المللی و در اظھارنظرات مطبوعاتی، بر 

رکن مھم دمکراسی و حقوق شھرونـدان  ٣وجود این 
تآکید مـی کـنـنـد ، امـا بـارھـا تـوسـط فـعـالـیـن 
کارگری و صنفی برای ایجـاد تشـکـل مسـتـقـل و 
ھمچنین برگزاری تجمعات مسالمت آمـیـز اقـدام و 
درخواست مـجـوز شـدە ک ھـر بـار بـه بـھـانھـای 

مـا  . مختلف توسط مقامات مسئـول رد شـدە اسـت
بـه اسـتـنـاد اصـل  ١٣٨٣کارگران شھر سقز در سال 

بیست و ھفتم قانون اسـاسـی ایـران بـرای بـرگـزاری 
مراسم اول مـاه مـه روز جـھـانـی کـارگـردرخـواسـت 
 .مجوز کردیم که متن درخواست به شرح زیـر اسـت
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تـاریـخ  ”. ثروت طبقه کارگر امید او بـه فـرداسـت" 
ـــاد اول مـــاه مـــه .  ٢/٢/٨٣  ١٢(  گـــرامـــی ب

فرمـانـدار مـحـتـرم .  روز جھانی کارگر)  اردیبھشت 
با توجه بـه فـرارسـیـدن اول  : با سالم :شھرستان سقز

روز جـھـانـی کـارگـر، ھـر ) اردیبھشت ١٢(ماه مه 
ساله به مناسبت این روز تاریخی تـوسـط کـارگـران 

بـرابـر  .گـردد ھایی برگـزار مـی  این شھرستان مراسم
اصل بیست و ھـفـتـم قـانـون اسـاسـی مـا کـارگـران 
متشکل در شورای ھماھنگی مـراسـم اول مـاه مـه 
روز جھانی کارگر، تقاضامندیم تا نسبت به مـجـوز 
قانونی جھت برگزاری مراسم در یکی از نقاط شھر 

 .به این شورا، اقدامات الزمه را مـبـذول فـرمـائـیـد
مقتضی است موضوع را بررسی و نتیجه را بـه ایـن 

دبیر شورای ھماھنگـی .  با تشکر .شورا اعالم نماید
روز جھانـی ) اردیبھشت ١٢(مراسم اول ماه مه سقز 

 محمود صالحی. کارگر
 : جناب احمد شھید

جواب مقامات مسـئـول جـمـھـوری اسـالمـی در 
شھرستان سقز به درخواست ما ، با حملـه نـیـروھـای 
پلیس و امنیتی به منزل شخصی اینجانب و محلـی 
که قرار بود مراسم روز جـھـانـی کـارگـر در آنـجـا 

در ایـن یـورش تـعـدادی از . برگزار شـود، دادە شـد
کارگران به اتھام اقدام جھت بـرگـزاری مـراسـم اول 
ماه مه دستگیر شدند ک اسامی آنھا عبارت اسـت 

ھادی تنومند،کارگر خباز، ساکـن بـوکـان  – ١ : از
 -٣جعفرموالنی، کارگر کارواش، ساکن بوکان   -٢

فـرھـاد   -٤خالد پورآذر، کارگر آزاد، ساکن بـوکـان 
اسـمـاعـیـل   -٥مولودی، کارگر آزاد، ساکن بوکـان 

مـحـمـود   -٦خودکام،کارگر خباز، ساکن بـوکـان ، 
جــالل   -٧صـالــحــی، کــارگـر خــبــاز، سـاکــن ســقــز 

مـحـسـن   -٨حسینی، کارگر خبـاز ، سـاکـن سـقـز 
جـمـال احـمـدزاده   -٩حکیمی،مترجم، ساکـن تـھـران 
اسـریـن واصـلـی،   -١٠،کـارگـر آزاد، سـاکـن سـقـز 

فخرالدین واصلی، کارگـر   -١١دار، ساکن سقز  خانه
ایـرج مـحـمـدی، کـارگـر   -١٢کار ،ساکن سقـز  برق

امـجـد مـحـمـدزاده ،کـارگـر   -١٣خباز، ساکن سقز 
عمر جوانپور، کارگـر خـبـاز،   -١٤خباز، ساکن سقز 

لقمان مھری، دانشجو، ساکن سـقـز   -١٥ساکن سقز 
 -١٧زاھد صالحی، کارگر نقاش، ساکن سقـز   -١٦

بـرھـان   -١٨عبدالله ربـانـی، رانـنـده، سـاکـن سـقـز 
مـحـمـد   -١٩دیوارگر، کارگر خباز ، سـاکـن سـقـز 

 –  ٢٠عـبـدی پـور، کــارگـر خـبـاز، ســاکـن سـقـز 
صالح حسینی، کارگر دخانیات ، سـاکـن سـقـز  سید
حامد بیخانی، کارگر خبـاز ، سـاکـن سـقـز   –  ٢١
محمد رضازاده، کارگر کارخانه بسـتـه بـنـدی   -٢٢

عـلـی عـزیـزپـور، کـارگـر   -٢٣بھداد، ساکن سـقـز 
عـطـا   –٢٤کارخانه بسته بندی بھداد، ساکن سقـز 

رحمان نارنج، کارگر خباز، ساکن سقـز ، دسـتـگـیـر 
ــد ــاری از  .کــردن ــری، شــم ــگــی در شــب اول دســت

روز  ١٢تن به مـدت  ٧دستگیرشدگان آزاد شدند و 
–١ : در زندان نگ داشت شدیم ک عبارت بودند از

مـحـمـد   –  ٣جـالل حسـیـنـی   – ٢محسن حکیمی 

اسماعیل خـود   –  ٥برھان دیوارگر  – ٤عبدی پور 
ایـن .  محمود صالـحـی  –  ٧ھادی تنومند  –٦کام 

مـحـاکـمـه ایـن .  نفر ھم با قرار وثیقه آزاد شـدنـد ٧
جمع در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شھـرسـتـان 

 ٤سقز سه سال طول کشید و سرانجام اینجانب را به 
دادگـاه تـجـدیـد .  سال زندان تعزیری محکوم کـردنـد

نظر استان کردستان حکم صادره دادگاه بدوی را بـه 
تـجـدیـد نـظـرخـواه بـا وکـالـت "   .شرح زیرتائید نـمـود

اعـتـراض مـوجـھـی نسـبـت بـه “  محمد شریف“ آقای
دادنامه تجدید نظر خواستـه بـعـمـل نـیـاورده و رأی 
دادگاه بدوی ھم موافق قانون صادر گـردیـده اسـت، 
لکن دادگاه اجرای تمام مجازات را در حق نامـبـرده 

قـانـون  ٢٥به مصلحت ندانسته مسـتـنـدآ بـه مـاده 
مجازات اسالمی قرار تـعـلـیـق اجـرای سـه سـال از 
حبس نامبرده بـه مـدت سـه سـال در صـورت عـدم 
ارتکاب جرم جدید مستلزم مجازات مـقـرر در مـاده 

نمـایـد کـه در  مرقوم و در مدت مذکور صادر می 
صورت ارتکاب جرم جدید عالوه بر اجرای مـجـازات 
جرم جدید قرار تعلیق صادره الغاء ،مجازات تـعـلـیـق 
شده در حق او به اجـرا درخـواھـد آمـد واال مـراتـب 
محکومیت با مضی زمان مذکور از سند سجلی او 

تجدیـد نـظـر خـواه مـکـلـف اسـت .  حذف خواھد شد
از   -١:  دستورات آتی را در مدت تعلیق اجرا نماید 

راه اندازی ھرگونه تجمع غیرقانونـی و مـخـل نـظـم 
اجتماعی اعم از صنفی و غیر صنفی به ھر نحـوی 

ــاس و   -٢.  از انــحــاء خــودداری نــمــایــد از تــم
ھای مخابراتی، الکترونیکی، ایـنـتـرنـتـی و  مکاتبه

غیره با گروھا و اشـخـاص ضـد انـقـالب خـودداری 
علیھذا با رد درخواست تجدید نـظـر خـواھـی .  نماید

قانون آئین ٢٥٧دادنامه معترض عنه به استناد ماده 
ایـن .  گـردد دادرسی کیفری بشرح فـوق تـایـیـد مـی

با توجه  : آقای گزارشگر ویژه ”% رای قطعی است
از گزارش شما، دولـت ایـران ادعـا کـرده ٣٢به بند 

است که اتھام تمامی کارگران دستگیرشده، ارتباط 
آیـا کسـی کـه .  با کروه تروریستی کومه له اسـت

سال در زندان اوین و یا زندان رجایـی شـھـر  ٥مدت 
کرج زندانی باشد از چه طریقی می تواند با کومه 
له ارتباط داشته باشد؟ در حالیکه حتی افرادی ھم 
که آزاد ھستند ب سختی می توانند با این سازمان 

 :ارتباط داشته باشند؟ آقای احمد شھید
آیا اطالع دارید که بھـنـام ابـراھـیـم زاده،کـارگـر 
زندانی که اینجانب سخنگوی کـمـیـتـه حـمـایـت از 
ایشان را به عھده دارم بزرگ ترین جرمش چیسـت؟ 
جھت اطالع شما،جرم بھنام ابراھیم زاده کـه بـعـد از 

سـال زنـدان ک دوبـارە و در  ٥سپری کردن احکام 
سلـولـھـای زنـدان حـکـم دیـگـر گـرفـت، تـمـاس بـا 

 ٧یعنی جنابعالی به “  گزارشگر ویژه سازمان ملل”
ھزار  ٤٥٠روز زندان تعزیری و  ١٥ماه و  ١٠سال و 

تومان جریم نقدی است و اکـنـون در حـال سـپـری 
آقای گزارشگر  .کردن این حکم ناعادالنه می باشد

مـن مـحـمـود صـالـحـی، فـرزنـد  :ویژه سازمان مـلـل
 ١٣٤١متولد سـال  ٨٠٧محمد به شماره شناسنامه 

در حال حاضر مسـتـمـری بـیـگـیـر سـازمـان تـامـیـن 
اجتماعی و ساکن شھرستان سقز یکی از شھـرھـای 

تـوسـط  ٨/٢/٩٤در تـاریـخ .  استان کردستان ھستم 
نیروھای لباس شخصی اداره اطـالعـات شـھـرسـتـان 
سقز به نیابت از اداره اطالعات استان کـردسـتـان در 
منزل مسکونی خود، بدون انجام ھیچگونـه عـمـلـی 
که مغایر با قانون اسـاسـی ایـران بـاشـد دسـتـگـیـر 

بعد از دستگیری و انتقال به سـلـول انـفـرادی . شدم 
در زندان شھر سقز، ھمراه عثمان اسمـاعـیـلـی یـکـی 
دیگر از کارگران نقاش سـاخـتـمـان کـه ایشـان ھـم 
ھمان روز دستگیر شده بود، به بازداشتـگـاه مـخـوف 

در .  وزارت اطالعات استان کردستان منـتـقـل شـدیـم
ھمان بازداشتگاه بنده ھر دو کلیه خود را بـه دلـیـل 
اینکه مسئوالن زندان داروھـایـم را قـطـع کـردنـد از 
دست دادم و حال ھر ھـفـتـه دوبـار یـعـنـی روزھـای 
شبنه و سه شنبه در بیمارستان امام خـمـیـنـی سـقـز 

بعـد از آزادی، در دو مـرحـلـه  .ھمودیالیز می شوم
در  ٥/٩٤/   ٢٩و  ١٧دادگاه، یعنی در تاریخ ھای 

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سـنـنـدج بـه اتـھـام 
در  ٢٥/٦/٩٤واھی محاکمه و در نتیجه در تاریـخ 

سـال زنـدان تـعـزیـری مـحـکـوم  ٩دادگاه بدوی بـه 
اکنون پرونده محکومیت من در دادگاه تجدید .شدم 

 .نظر استان کردستان در حال بـررسـی مـجـدد اسـت
اتـھـام مـا “  دولت ایران به شـمـا اعـالم کـرده کـه 

کارگران ارتباط با سـازمـان کـومـه لـه کـه یـک 
ــاشــد ــروریســتــی اســت، مــی ب آقــای  ”.ســازمــان ت

امــروز مــن در زادگــاه و مــحــل  :گــزارشــگــر ویــژه
سکونتم خطاب به شما ، ھمه انسانھای آزادیخواه و 
سازمانھای جھانی اعالم می نمایم کـه مـن آمـاده 
ھستم تا در یک دادگاه عـلـنـی بـا حضـور ھـیـئـت 
منصف و ھر مقامی که مسئوالن قوه قضائیه ایـران 

تا بـرای .  تعیین نماینددر برابر جامع محاکمه شوم
جنابعالی بعنوان گزارشگـر ویـژە سـازمـان مـلـل در 
امور ایران، سازمانھای جھانی که طرفدارحقوق بشر 
ھستند و مردم کشور من ، مشخـص شـود کـه مـا 
کارگران ھیچ گونه جرمی مرتکـب نشـده و تـنـھـا 
جرم مـا تـالش بـرای ایـجـاد تشـکـلـھـای مسـتـقـل 

با احترامات مجدد مـحـمـود صـالـح  .کارگری است
 ١٣٩٤آبان  ١٤

 گزارش
میلیاردھا تومان ھزینه استقرار آدمکشی 

اما برای تامین ھزینه نوسازی . در سوریه
 . بیمارستانھا از مردم پول میگیرند

قائم مقام وزیر بھداشت در امور مشارکت ھـای 
بیمارستان نیمه تمام  وجـو  ٢٤٠اجتماعی، میگوید 

 دارند
میلیارد تومانی قابل نـوسـازی  ٩٠که با ھزینه 

اینھا میـگـویـنـد؛ اگـر در سـاخـت مـراکـز .  ھستند
درمانی و بیمارستانی ھر یـک از اصـنـاف تـعـھـد 
کننـد کـه بـخـش مـربـوط بـه خـود را بـه صـورت 
خیرخواھانه برعھده می گیرند برای ساخت این نـوع 

و اعـالم کـرده انـد؛  .مراکز مشکلـی وجـود نـدارد
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بسیاری از مراکز درمانی و بیمارسـتـانـی نـیـاز بـه 
برای انجام ایـن امـور بـایـد .  تعمیر و نوسازی دارند

امـا دولـت ھـر سـال .  میلیارد تومان ھزینه کرد ٩٠
در .  می تواند مقداری از این مبلغ را تـھـیـه کـنـد

نتیجه بایـد از ظـرفـیـت خـیـریـن و دسـتـگـاه ھـای 
 .مختلف مدد گرفت

 ٢٠١٣،  ٢٠١٢جمھوری اسالمی در سالـھـای 
میلیارد دالر به حکومت اسد  ١٥تا  ١٤مبلغی بین 

ایـن ھـزیـنـه نـزدیـک بـه یـک .  کمک کرده است
بیلیون تومان صرف اعـزام مشـتـی آدمـکـش اسـالم 
سیاسی و در خدمت بقا دولت بشار اسد در سـوریـه 

 ! ھزینه شده است
دالری بیش از پانصد میلیارد  ١٥تا ١٤با ھزینه 

بیمارستان و مرکز درمانی را میشود راحت نوسازی 
 .  کرد

 
قطع غذای ھزارکارگر معدن البرز شرقی 

 !به دلیل بدھی کارفرما
دو وعده غذای ھزار کارگر معدن البـرز شـرقـی 
به دلیل افـزایـش بـدھـی کـارفـرمـا ی شـرکـت بـه 

پیمانکار آشپزخانـه کـه  .پیمانکار آشپزخانه قطع شد
مسئولیت تامین دو وعده غذای گـرم بـه کـارگـران 
دو شیفت ظھر وشب  حدود  ھزار کار گر این واحـد 
معدنی را دارد به دلـیـل عـدم دریـافـت مـطـالـبـات 
معوقه خود از پختن غذا  در ایـن مـعـدن خـوداری 

کارگران میزان مطالبات معـوقـه پـیـمـان  .می کنند
میلیون تومان ذکر کردند ٨٨٠کار آشپزخانه را حدود

ایـن پـیـمـانـکـار مـدعـی اســت : ودر ادامـه افـزودنـد
کارفرما حداقل باید نیمی از مطالباتش را پـرداخـت 
کند تا این شرکت بتواند مایحتاج ولوازم مورد نیاز 

 .پخت غذا را تامین کند
 ھزار نفر بر اثر تغذیه نامناسب٧مرگ 

مـدیـرکـل بـھـبـود تـغـذیـه وزارت :  سالمت نـیـوز
ھـزار نـفـر در سـال را بـه تـغـذیـه ٧بھداشت مرگ 

زھرا عبداللھی ھمـچـنـیـن . داند نامناسب مرتبط می
درصـد از مـردم جـامـعـه  ٨٣نسبت به تغذیه ناسالم 

درصدی که بزرگ و کوچـک ٨٣. است ھشدار داده
 .شود و زن و مرد را شامل می

 اخبار بین المللی
ھزار کارمند  ١٥بانک   دویچه -آلمان 

 کند خود را اخراج می
بـانـک در سـال آیـنـده مـیـالدی ھـزاران   دویچه

ایـن بـانـک کـه .  کـنـد کارمند خود را اخـراج مـی
ساختمان مرکـزی آن در فـرانـکـفـورت اسـت اعـالم 

استراتژی " کرده در راستای اجرای سیاست خود که 
ھزار فرصت شغلی تـمـام وقـت  ٩نام دارد، "    ٢٠٢٠

ھـزار فـرصـت شـغـلـی در  ٦بـانـک و   در دویـچـه
ھای خدماتی وابسته به این بانک را حـذف  شرکت

مدیران این کنسرن ھمـچـنـیـن در نـظـر .  خواھد کرد
بانک شـمـار   دارند با فروش بخشی از سھام دویچه

ھزار فرصت شغلی تمام وقـت  ٢٠کارمندان خود تا 
ھای شغلی در مرحله  این فرصت.  دیگر کاھش دھد

بــانــک، بــانــک  نــخــســت شــامــل کــارمــنــدان پســت
تـر از  شود کـه پـیـش بانک می  زیرمجموعه دویچه

بـانـک در حـال   دویچـه.  این کنسرن جدا شده است
 .ھزار کارمند دارد ١٠٣حاضر 

بـانـک   شـعـبـه دویـچـه ٢٠٠در آلمان قرار است 
ھزار فـرصـت شـغـلـی  ٤به این ترتیب .  تعطیل شوند

بانک ھـمـچـنـیـن  دویچه.  در آلمان حذف خواھند شد
ھای خود در سـطـح  اعالم کرده است که شمار شعبه

این بانک تصمیم دارد . دھد جھان را نیز کاھش می
. شــود از ده کشـور جـھـان بـه طـور کـامـل خـارج 

آرژانتین، شیلی، مکزیـک و دانـمـارک از جـمـلـه 
ھـای  بـانـک شـعـبـه  کشورھایی ھستند که دویچـه

 .کند خود را در آنھا تعطیل می
 

اعتراض به بیکاری و مسدود  -افغانستان 
 کردن در وزارت کار

جنبش علیـه " شماری از اعضای نھاد موسوم به 
در ورودی وزارت  نـوامـبـر ١  روز یکشنبه" بیکاری

کار و امور اجتماعی، شھدا و معلولین افـغـانسـتـان 
را بستند و به کارمندان این وزارتخـانـه اجـازه ورود 

ایــن جــنــبــش بــا نشــر .  بــه ســاخــتــمــان را نــدادنــد
روز قـبـل  ٥٥از مـدت ای اعالم کرده که  قطعنامه
علیه روند بیکاری در افغانستان در مـقـابـل  تاکنون

مجلس نمایندگان افغانستان دسـت بـه تـحـصـن زده 
ایـن جـنـبـش .  ولی ھیچ گوش شنوایی نـبـوده اسـت

افزوده که دروازه وزارت کـار و امـور اجـتـمـاعـی 
افغانستان را بسته و تا زمانیکه بـه خـواسـت آنـھـا 
رسیدگی نشود به ھیچ یک از کارمند این وزارت 
اجازه ورود به این وزارتخانه را نخواھند داد و شبانه 
روز در پشت درھای وزارت کار افغانستان خـواھـنـد 

ــان .  مــانــد ایــن نــھــاد افــزوده کــه خــواســت اول آن
زایی است که اولویت نـخـسـت دولـت وحـدت  اشتغال

ملی افغانستان اعالم شده و دولت مسـئـولـیـت دارد 
که زمینه اشتغال بـرای شـھـرونـدان افـغـانسـتـان را 

خواست دیگر نھاد این است کـه تـمـام .  فراھم سازد
انـد،  کسانیـکـه کـه بـه سـن بـازنشـسـتـگـی رسـیـده

ھای خالی در نھادھـای  بازنشسته شوند و تمام پست
دولتی به منظور کـاریـابـی و جـلـوگـیـری از فـرار 
جوانان از افغانستان اعالم و افراد واجـد شـرایـط در 

فراھم ساختن زمینه جذب نیـروی .  آن استخدام شوند
ھـای  کار در بخش خصـوصـی، ایـجـاد نـمـایـنـدگـی

کارگری در کشورھای ھمسایه، مـنـطـقـه و جـھـان 
برای جذب نیروی کار افـغـانسـتـان و ایـجـاد دفـتـر 

ھای افغانستان از جـمـلـه  کاریابی در مرکز و والیت
 .است ھای دیگر نھاد بوده خواست
 

تجمع در دانشگاه داکا در  -بنگالدش 
 اسالماعتراض به قتل یک ناشر منتقد 

افراد ناشناس یک نـاشـر مـنـتـقـد اسـالم را در 
بنگالدش به قتل رساندند و سه منتقد دیـگـر را بـه 

شـمــاری از نــویسـنــدگــان، .  شـدت مـجــروح کــردنــد
دانشجویان و اساتید دانشگاه داکا در اعـتـراض بـه 

ای تـجـمـع  ھای زنجیره ناتوانی دولت برای توقف قتل
به گزارش خبرگزاری فرانسه یک روز پـس   . کردند

بار اسالمگرایان تنـدور بـه چـھـار  از حمالت خشونت
منتقد اسالم در داکار پایتخت بنگالدش شمـاری از 
فعاالن فرھنگی، نویسندگان، دانشجویان و استاتـیـد 

آنـھـا   . دانشگاه داکار در این دانشگاه تجمع کـردنـد
دولـت )  دھـم آبـان(در تجمع روز یکشنبه اول نوامبر 

بنـگـالدش را مـتـھـم کـردنـد کـه تـوانـایـی تـوقـف 
گرایان تندور و پایان  ھای رو به افزایش اسالم نت خشو

.  ای منتقدان اسالم را نـدارد ھای زنجیره دادن به قتل
یک روز پیشتر، فیـصـل عـارفـیـن دیـپـان، نـاشـر و 
سردبیر یک سایت منتقد اسالم در داکـا پـایـتـخـت 
بنگالدش با ضربات چاقوی افراد ناشناس بـه قـتـل 

 ٣١( به نقل از پلیس بنگالدش، دیپان شنـبـه .  رسید
در دفتر کار خود ھدف حـمـلـه قـرار ) آبان ٩/ اکتبر

گرفته و با ضربات وحشیانه سالحی برنـده بـه قـتـل 
ھـای آویـجـیـت روی،  این ناشر کتـاب.   رسیده است

نویس خداناباور بنگالدشی را مـنـتـشـر کـرده  وبالگ
آویجیت روی فوریه سال گـذشـتـه بـا ضـربـات .  بود

روی در .  ساطور اسالمگریان تندور به قـتـل رسـیـد
حضور ھمسرش در مـحـوطـه دانشـگـاه داکـا ھـدف 

 .حمله قرار گرفت
 

ھزاران نفر در اعتراض به  -مراکش 
 گرانی آ ب و برق دست به تظاھرات زدند 

بنـابـه گـزارش مـنـتـشـره، ھـزاران نـفـر از مـردم 
مراکش در اعتراض به گرانی آ ب و بـرق در شـھـر 

در شـمـال ایـن کشـور دسـت بـه تـظـاھـرات " طنجه"
دیگر " مردم مراکش با سر دادن شعار .  گسترده زدند

خواھان کوتاه کردن دسـت شـرکـت ھـای " بس است
خصوصی در زمینه خدمات عمومی از جمله آب و 

اعتراض مردم مراکش از دو ھـفـتـه . برق می باشند
قــبــل شــروع شــده و عــلــیــرغــم تــالش دولــت بــرای 
جلوگیری از تظاھـرات از جـمـلـه بـه کـار گـرفـتـن 
صدھا پلیس ضدشورش موفق نشده است مردم را بـه 

بـنــابـه گــزارش ھــا، ایــن .  خـانـه ھـایشــان بـفــرسـتــد
بزرگترین تظاھرات مردم مراکش در سالـھـای اخـیـر 

 .بوده است
 

ھزاران تن در اعتراض به  -فرانسه
 نژادپرستی دست به تظاھرات زدند

ھــزاران تــن از مــردم فــرانســه در اعــتــراض بــه 
نژادپرستی و رفتارھای خشـونـت آمـیـز پـلـیـس ایـن 
کشور، در خیابانھـای پـاریـس دسـت بـه تـظـاھـرات 

تظاھرکنندگان با در دست داشتن پـالکـاردھـا .  زدند
و پوسترھایی، نـژادپـرسـتـی مـوجـود در فـرانسـه را 

این تظاھرات به مـنـاسـبـت دھـمـیـن .  محکوم کردند
سالگرد کشته شدن دو نوجوان عرب تبار فـرانسـوی 
برگزار شد که به ضرب گلوله پلیس پاریس به قتـل 

کشته شدن این نوجوان اعـتـراضـات و .  رسیده بودند
آشوبھای گسترده ای را در پـاریـس و چـنـد شـھـر 
دیگر فرانسه برانگیخت که چندین روز پیاپی ادامه 
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 .داشت
 

تظاھرات ھزاران دانشجو با  -انگلستان 
 خواست آموزش رایگان

تظاھرات ھزاران دانشـجـوی مـعـتـرض در لـنـدن، 
پایتخت بریتانیا، با بروز درگیری میان دانشجویان و 

این راھپیمایی، .  ماموران پلیس به تشنج کشیده شد
و در اعـتـراض بـه "  آمـوزش رایـگـان" که با عنوان 

ھــای  ھـزیـنـه ھـا و کـاھـش کـمــک افـزایـش شـھــریـه
ــابــل وزارت  تــحــصــیــلــی بــرگــزار مــی شــد، در مــق

. بازرگانی، مھارت و نوآوری بریتانیا مـتـوقـف شـد
جرمی کوربین، رھبر حزب کـارگـر، پـیـامـی بـرای 

دونـل،  جـان مـک.  حمایت از این راھپیمایی فرستـاد
از حزب کارگر و وزیر دارایی کابینه سـایـه ھـم بـا 

این دولت با بـاال : " حضور در میان دانشجویان گفت
ھا به نسل شما خیانت کـرده، بـا پـایـیـن  بردن شھریه

شـدن بـودجـه  آوردن کمک ھزینه تـحـصـیـلـی و کـم
: او گـفـت."  آموزشی بـه شـمـا خـیـانـت شـده اسـت

ای است که یک نسل به نسل بعـدی  آموزش ھدیه" 
دھد، این کاالیی نیست که بخواھـیـد آن را بـه  می

دانشــجـویــان مـعــتــرض ."  خـریــد و فــروش بــگـذاریــد
ھای ریاضـت اقـتـصـادی  گویند با ادامه سیاست می

این فقیرترین قشرھای جامـعـه ھسـتـنـد کـه آسـیـب 
بینند و آموزش بـرای آنـھـا غـیـرقـابـل دسـتـرس  می
ھـای ریـاضـت اقـتـصـادی دیـویـد  سیـاسـت.  شود می

ھای زیـادی را  ھای اخیر نارضایتی کامرون در سال
ھای ریاضتی با این  برانگیخته است، آنھا از سیاست

کنند که بدھی دولتـی را پـایـیـن  استدالل دفاع می
آورد و رشـد اقـتـصـادی بـریـتـانـیـا را تضـمـیـن  می
 .کند می

 
ادامه تظاھرات ضد  دولتی در  -رومانی 

 استعفای نخست وزیر  پی
ـر   ـتـا نـخـسـت وزی ساعاتی پس از استعفای ویکتور پون
رومانی در پـی آتـش سـوزی مـرگـبـار در یـک کـلـوب  
ـیـمـایـی   ـپ ـر در یـک راھ ـف ـیـسـت ھـزار ن شبانه، بیش از ب

در دومین شب از  .  ھای بخارست آمدند   اعتراضی به خیابان 
تظاھرات، معترضان خواستار اصالحات سیاسی و انتخابـات  

ـررسـی اتـھـامـات  . زودھنگام شدند  از شـھـریـور گـذشـتـه ب
ساله رومانی، به اتـھـام فـرار    ٤٣ ویکتور پونتا نخست وزیر  

از پرداخت مالیات و پـولشـویـی آغـاز شـده و احـتـمـال آن  
ـرگـزار    می  رود که محاکمه او در مـاه جـاری مـیـالدی ب
با این ھمه وی علت اسـتـعـفـای خـود را پـاسـخ بـه  .  شود 

ـرض در ایـن کشـور و خشـم آنـان از   خواست ھزاران مـعـت
. سوزی مرگبار روز جمعه در کلوب شبانه عنوان کـرد   آتش 

سوزی مرگبار جـمـعـه شـب در یـک کـلـوب    در پی آتش 
ھـا    تن کشـتـه و ده   ٣٢ شبانه در بخارست پایتخت رومانی  

 .تن دیگر نیز زخمی شدند 
 ھای کوتاه خبر

 چین
ـر فـرو ریـخـتـن   ـراث مقامات محلی چین اعالم کردند، ب

در مـرکـز چـیـن، دسـتـکـم  "  ھنان "یک ساختمان در استان  

در ایـن حـادثـه  .  کارگر جان خـود را از دسـت دادنـد   ١٧ 
ایـن  .  کارگر دیگر بـه شـدت مـجـروح شـدنـد   ٢٣ ھمچنین  

حادثه دلخراش روز جمعه ھشتم آبانماه ھنگـامـی روی داد  
ـقـه قـدیـمـی   که کارگران در داخل یک ساختمـان دو طـب

 .مشغول به کار بودند 
 

 آلمان
ــمــایــی لــوفــت ھــانــزا در   ــی ــرکــت ھــواپ ــان ش ــن کــارک

اعضای سنـدیـکـای کـارکـنـان  .  می کنند  اعتصاب  آلمان 
ـریـت ایـن شـرکـت   لوفت ھانزا اعالم کرده اند چنانچه مـدی
ھواپیمایی به خواسته ھای آنھا ترتیب اثر نـدھـد، روزھـای  
ششم تا سیزدھم نوامبر دست به اعتـصـاب عـمـومـی مـی  

مذاکرات میان سندیکای کارکنان و مدیریت لـوفـت   .زنند 
ـر   آغـاز    ٢٠١٣ ھانزا برای بھبود شرایط کـاری از دسـامـب

ـیـز در پـی داشـتـه اسـت  . شده که چندین اعتـصـاب را ن
ـیـن   افزایش دستمزد و اصالح شرایط بازنشستگی و ھـمـچـن
ـیـمـایـی از   جلوگیری از تعدیل نیرو در ایـن شـرکـت ھـواپ

در فـاصـلـ  آوریـل   .خواسته ھای کارکنان لوفت ھـانـزاسـت 
، خلبان ھای لوفـت ھـانـزا سـیـزده  ٢٠١٥ تا سپتامبر    ٢٠١٤ 

 .بار دست به اعتصاب زده اند 
 

 فرانسه 
دو    ٢٠١٦ شرکت الستیک سازی میشلن تا آخر سال  

ـبـرگ    ایتالیا کارخانه خود در شھرھای فوسانو در   ـن ـی و اران
ـیـمـنـا واقـع در  .  را تعطیل خواھد کرد   آلمان در   کارخانه بـال

ـیـت خـود را    ٢٠١٨ شمالی نیز تا اواسط سال    ایرلند  فـعـال
ـلـی ایـن کـارخـانـه ھـا حـذف  .  متوقف خواھد کـرد  تـعـطـی

پست را نیز در پـی خـواھـد    ٥٠٠ نزدیک به یک ھزار و  
شرکت فرانسوی میشلن در راستای اجـرای یـک  .  داشت 

ـتـصـادی بـا ھـدف   برنامه تجدیدساختار و صرفه جـویـی اق
ـیـت مـحـصـوالت خـود بـه   ـف باالبردن بازدھی و افزایش کـی

 . اجرای چنین طرحی روی می آورد 
 

 فنالند
ـر   ٢   کارکنان شرکت پست در فنالند روز دوشنبه    نوامـب

ــلـف ایـن کشـور اعـتــصـاب کـردنــد   . در شـھـرھــای مـخـت
ـر در   اعتصاب کارکنان شرکت پست فنالنـد بـاعـث تـاخـی
ـنـده   ارسال مرسوالت پستی در این کشور طی چنـد روز آی

از جمله شھرھایی که اعتصاب کارکنان پست  .  خواھد شد 
ھلسینکی، وانتا، تـورکـو و  " در آن برگزار شد می توان به  

کارکنان پست فنالند به اقـدام مـقـامـات  .  اشاره کرد "  اولو 
شرکت پست در تامین برخی از خدمـات خـود از شـرکـت  

 .ھای خارجی معترض ھستند 
 

 رومانی
ـرپـایـی    ١٥ بیش از   ـر از مـردم رومـانـی بـا ب ـف ھـزار ن

تظاھرات ضد دولتی و تجمع در مـقـابـل وزارت کشـور در  
پایتخت این کشور، خواستار استـعـفـای نـخـسـت  " بخارست "

ـــــد  ـر کشـــــور رومـــــانـــــی شـــــدن ـر و وزیــــ  . وزیــــ
این تظاھرات به فاصل چند روز از حادثه آتـش سـوزی در  

  ٣٢ یک کلوب شبانه رخ داد که منجر بـه کشـتـه شـدن  
تظاھرکنندگان با سردادن شعار، به فساد مالـی  .  نفر گردید 

مقامات دولت و بی توجـھـی بـه نـکـات ایـمـنـی در ایـن  
ـراض کـرده و خـواسـتـار پـایـان دادن بـه   کلوب شبانه اعـت

ھـمـزمـان بـا ایـن تـجـمـع، مـراسـم  .  شدند "  غارت و دزدی "
ـر، جـان   خاکسپاری عکاسی که در پی نجات جان چند نف
خود را در ایـن آتـش سـوزی از دسـت داد، در بـخـارسـت  

 .برگزار شد 
 

 سوئیس
صدھا تن از اعضای سازمان پـزشـکـان بـدون مـرز بـا  

خواستـار تـوقـف بـمـبـاران  "  ژنو " برگزاری تظاھرتی در شھر  
اعضای ایـن سـازمـان  .  بیمارستانھا و مراکز درمانی شدند 

ھمچنین خواھان احترام گـذاشـتـن بـه مـراکـز پـزشـکـی و  
ـری از جـمـلـه یـمـن،   درمانی در کشورھای شـاھـد درگـی

آنـان ایـن تـظـاھـرات را  .  افغانستان، سوریه و عـراق شـدنـد 
ھمچنین در گرامیداشت ھمکاران خود برگزار کـردنـد کـه  
ـنـدوز در   ـیـمـارسـتـان ق در حمله ھوایی اخیر آمـریـکـا بـه ب

" حـیـدان " بیـمـارسـتـان  .  افغانستان جان خود را از دست دادند 
در یمن نیز که زیر نظر سازمان پـزشـکـان بـدون مـرز اداره  
می شود، طی روزھای گذشته بمباران و به طـور کـامـل  

 .تخریب شد 
 

 اسپانیا
در ماه اکتبر سال جاری نسبـت    اسپانیا در    بیکاری نرخ  

آمـارھـا نشـان مـی  .  به ماه پیش از آن افزایش یافته اسـت 
ـبـت    ٨٢ دھد در این ماه بیش از   ھزار نفر به شـمـار افـراد ث

ایـن سـومـیـن  .  نام شده در مراکز کاریابی افزوده شده است 
ماه متوالی است که آمار مربوط به نرخ بیـکـاری در ایـن  

اتـمـام فصـل تـابسـتـان و در  .  کشور روندی صعودی دارد 
نتیجه پایان یافتن قراردادھای فصلی و غیرثابت بـویـژه در  
ـرده   بخش گردشگری آمار نرخ بیکاری را در اسپانیا بـاال ب

خروج اقتصاد اسپانیا از رکود و شـتـاب  ادعای علیرغم  . است 
گیری رشد اقتصادی، این کشور ھنوز صـاحـب یـکـی از  
ـیـکـاری در حـوزه پـولـی   باالترین آمارھـای مـربـوط بـه ب

 .یوروست 
 

 برزیل
اعتصاب دھھا ھزار نفـر  "  خبرگزاری فرانسه "به گزارش  

ـراض بـه سـطـح نـازل   از کارکنان بخش نفت برزیل در اعـت
  ٤٠ اعـتـصـاب  .  دستمزھای خود دست ھمچنان ادامه دارد 

ھزار نفر از کارکنان بخش نفت برزیل بـه مـنـظـور افـزایـش  
ـر آغـاز    ٢٤ درصد دستمزدھای خود، که از روز    ١٨  ـب اکـت

ـیـد شـرکـت    ٢٠ شده است، به کاھش بیش از   درصدی تـول
اعضای فدراسیـون  .  برزیل منجر شده است "  پتروبراس " نفتی  

ـبـه   ـر   ١ متحد کارکنان نفت نیز روز یـکـشـن بـه ایـن  نـوامـب
ـبـال اعـتـصـاب مـتـحـدانـه ایـن  .   اعتصاب پیوستنـد  بـه دن

کارگران مدیریت پتروبراس افـزاش ھشـت درصـدی را بـه  
ـیـشـنـھـاد داد  ـفـت پ . اتحادیه ھای صنفی کارکنان بخش ن

درصـدی    ١٨ ولی کارکنان بخش نفت خواسـتـار افـزایـش  
  .دستمزدھای خود می باشند 


