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 کامنتھای کارگری

 ناصر اصغری
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 !کارگران دو ھفته اعتراضات برجسته

 نسان نودینیان 
 

 اخبار کارگری  
 نسان نودینیان و داوود رفاھی  

 رفرم ، انقالب و 
 "تر ای عادالنه جامعه"

 ناصر اصغری
ــنــد    کســانــی کــه مــی  خــواھ

ـم   ــ ـت ـــســ ـی ــ ـــی در س ـــات اصـــالح
ای    داری انجام دھنـد، واژه   سرمایه 

ــراع کــرده  ــت ــوان    اخ ــن انــد تــحــت ع
ـراعـی  ".  تر   عادالنه "  ایـن واژه اخـت

بـخـصــوص در زبــان    -مصـطـلـح  
آن جوک معروف را    -انگلیسی  

ھـمـه  " به یاد آدم مـی آورد کـه  
ـرنـد  ـرت ". برابرند، اما بعضی ھا براب

ــر بــه بــھــانــه ایــن واژه   ــیــن ت پــائ
اختراعـی ، نـکـاتـی را خـواھـم  

ـتـا الزم اسـت   .  گفـت  امـا عـجـال
ـری کـه   ـف نکاتی را درباره چند ن
دراین مـورد بـحـثـھـایـی مـطـرح  

 .کرده اند را توضیح دھم 
در رسانه ھای بعضا اصـلـی  

 (mainstream)انگلیسی زبان  
ـرال   ـب ـی چـپـی    -ژورنالیستـھـای ل

مثل پال میسن، تامس پیکتی و  
ـیـل   ـب کریس ھجز با ادبیاتی از ق

" توزیع ناعـادالنـه " ،  "دوره انقالبات "
ــیــسـم " و   ــتــال ـی گــل  "  پــس از کــاپ

وقتی که در سخـنـان و  .  اند   کرده 
ـیـق مـی   نوشته  ـم    ھای آنھا دق شـوی

ــرمــایــه داری "  " اصــالحــات در س
ــشــان اســت  ــث ــنــه بــح ــرنــامــه  .  ک ب
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ـرم جــمـھـور آقــای   ریـاسـت مــحـت
 روحانی 

ــتــان و   مــا کــارگــران کــردس
اعضای اتحـادیـه آزاد کـارگـران  
ــتــان بــه اطــالع   ـران در ایـن اس ای

میرسانیم آقای جعفر  عظیـم زاده  
ـیـس   از اعضای ھئیت مدیره و رئ
ـران بـه   اتحادیه آزاد کـارگـران ای
شش سـال زنـدان مـحـکـوم شـده  

جــای تــاســف اســت کــه  . اسـت  

فعال کارگری به حبس محـکـوم  
میشود ما جعفر عظیم زاده را از  
ـم ایشـان از   نزدیـک مـیـشـنـاسـی
زنـدگـی انســانـی مــا کـارگــران  

نامه سرگشاده نمایندگان کارگران برخی از 
کارخانه ھای سنندج در اعتراض به حکم 

 شش سال محکومیت جعفر عظیم زاده 

 زنجموره اقتصاددانان بورژوا 10صفحه                                      
 یاشار سھندی

ـتـصـاددانـان   ـرا تـعـدادی از اق اخی
ــد   اســالمــی در ســوگ مــحــم

ـنـی " موسی خانی،   کـه  "  کارآفری
ساکن اصفـھـان بـوده و جـان بـه  
ـم کـرده اسـت،   ـی جان آفـریـن تسـل

ـیـه  . " مرثیه ای نـوشـتـه انـد  مـرث
ـیـه ای  "  ای  که در واقع شـکـوائ

است از حکومت کـه چـرا قـدر  
" جھادگر اقتصادی "این افراد  

ـنـه   را ، که به زعم ایشان گـنـجـی
ای ھستند کـه ارزش ایشـان از  

برخی آثار باستانی بیشتر  " 
، را نمی داند و در وقـت  " است 

ـر   دست تنگی به جای اینـکـه زی
ـر   ـیـشـت بال و پر ایشان را بگیرد، ب

ایشـان  .  تحت فشار قرار میگیرند 
به شدت شکایت دارند که جـای  
دوسـت و دشــمــن در حــکــومــت  
ـتـه ایشـان   معلوم نیست و بـه گـف

ــتـخــاب  "  کـافـی اسـت   یــک ان
ـبـاه از سـوی ایـن  "  سیـاسـی  اشـت

ـتـصـای روی دھـد   جھادگـران اق
گویا موسی خانی در نـمـایـش  (  

" خـطـا " یـک    ٨٤ انتخاباتی سال  
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 شھال دانشفر

shahla_daneshfar@yahoo.com 
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 محمد شکوھی
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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

، حــدود  آذرمــاه   ٢٤   صـبـح امـروز 
یکصد نفر از کـارکـنـان رسـمـی  
ـیـن مـقـابـل   شرکت پتروشیمی مب
ــرکــزی ایــن واحــد   ــتــمــان م ســاخ

اعتـراض    .پتروشیمی تجمع کردند 
ــیــت نــاامــن   ــران بــه وضــع کــارگ
ـرخـی مـزایـای   شغلی و حـذف ب

ـیـن  . خود میباشد  کارگران ھمچـن
به آلودگی شدید ھوای مـنـطـقـه  

 . عسلویه اعتراض دارند 
 

ـر از کـارکـنـان    ٨٠ حدود   ـف ن
ــمــی   رســمــی شــرکــت پــتــروشــی
ـروشـیـمـی   امیرکبیر و کارگران پت
ھلدینگ خلیج فارس نیـز امـروز  

  ٤ با حضور در مـحـوطـه سـایـت  
پتروشیمی خلیج فارس دسـت بـه  
ــه   ــا ب ــد ت زنــجــیــره انســانــی زدن
ــلـی خــود اعــراض   وضـعـیــت شـغ

 . کنند 
الزم بــه تــوضــیـح اسـت کــه  
ـرا در   استـانـداری خـوزسـتـان اخـی
بخـشـنـامـه ای ھـر نـوع تـجـمـع  
اعتراضـی کـارگـران را مـمـنـوع  

اما کارگـران بـا  .  اعالم کرده بود 
تجمعات پی در پـی خـود نشـان  
دادند که مرعوب ایـن اقـدامـات  

 . سرکوبگرانه نخواھند شد 
ـنــــامــــه   ــ ـبــــال بــــخــــش ـــدنـــ ب

ـــداری  ـــان ـت ــ ـر    ٦٠٠٠ اس ــ ـــارگ ک
ــر و   ــیـمــی ھـای مــاھشـھ ــروش ـت پ
عسلـویـه در اقـدامـی مـتـحـد و  

  ١٤ یکپارچه به مدت پنج روز از  
آذر  از خــوردن غــذای    ١٨ تــا  

ـبـل  .  کارخانه خودداری کـردنـد  ق
از آن نیز کارگـران طـومـاری بـا  

نفر تھیه کـرده و    ٣٠٠٠ امضای  
به ارگان ھای مختلف دولتـی از  
ـفـت ارسـال کـرده   جمـلـه وزارت ن

ـر از    ١٥٠٠ آذر    ٢٣ روز  . بودند  ـف ن
احـدھـای وابسـتـه بـه  کارگـران و 

ـنـگ   ـروشـیـمـی ھـلـدی ـت مجتمع پ
خلیج فارس در مـحـدوده اطـراف  
ـروی   ـی ـره ن محل کار خـود زنـجـی
ـروز و   انسانی تشکیل دادند و دی
ـره   امروز شاھد سازماندھـی زنـجـی

 . انسانی بودیم 
ــان در   دادگســتــری خــوزســت
: بخشنامه ای اعـالم کـرده بـود 

ـم  "  تـــجـــمـــع و اخـــالل در نـــظــ
ـروشـیـمـی خـالف    شرکت  ـت ھای پ

ـررات اسـت و طـبـق   قانون و مـق
قانون برخورد قضـایـی بـه عـمـل  

و در بخش پـایـانـی ایـن  "  .آید   می 
از  : " بخشنامه ذکر شده بـود کـه 

ایـن تــاریـخ بــا ھـرگــونـه تــجـمــع  
ــم   ــرقــانــونــی و اخــالل در نــظ ــی غ

" .ھا، برخـورد خـواھـد شـد   شرکت 
تجمعات کـارگـران پـاسـخ دنـدان  
شکنی به استـانـداری خـوزسـتـان  

ـم  .  است  ـی در اطالعیه قبلی نـوشـت
که اقدام سرکوبگرانه استـانـداری  
ـرانـه در   خوزستان اقدامی پیشگـی

ھراس از نقش کلیـدی مـبـارزات  
این بخش از طبقه کـارگـر اسـت  
ــذشــتـــه   ــای گ ــالـــھ ــه در س ک
اعـتـصـابـات بـزرگ و طـوالنــی  
ــر   مـدت و مـوفـقــی را پشـت س

کارگران در ھـمـیـن  .  گذاشته اند 
دو ھفته گذشته نشان دادنـد کـه  
ــدات   ــدی ــھ ــوع ت ــن ن مــرعــوب ای
نمیشوند و عمال با تجمعات خـود  
بخشنامه ھای دولتی را به زبالـه  

 . دان انداختند 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کمـون
ــران   ــبــارزه کــارگ قــاطــعــانــه از م
ــر و   ــیـمــی ھـای مــاھشـھ ــروش ـت پ
عسلویه حمایت میکند و خانـواده  
ــه   ــیــه کــارگــران را ب ــل ھــای ک
ھمراھی با کـارگـران و شـرکـت  
فعال در تجمعات اعتراضی آنـھـا  

حضور خانواده ھـای  .  فرامیخواند 
کارگران پتروشیمی در تجـمـعـات  
اعتراضی تعیین کننده و حیـاتـی  

ـــه  .  اســـت  ـران ـرکـــوبـــگــ ـــدام ســ اق
استانداری خوزستـان را بـایـد در  
ـنـد   نطفه خفه کرد تا جـرات نـکـن
ـیـز   ـر مـراکـز کـارگـری ن در سای
چنیـن بـخـشـنـامـه ھـای صـادر  

 . کنند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ،  ١٣٩٤ آذر    ٢٤ 
 ٢٠١٥ دسامبر    ١٥ 
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سی کـانـادا    بی   رادیو سی "  ھا   ایده " 
ای به نظـرات پـال مـیـسـن    برنامه 

(Paul Mason)    اختصاص داده
بود و در معرفـی آن، در سـایـت  

ـرنـامـه، مـی نـویسـد  پـال  : " این ب
خودش را از جمـلـه آن  ...  میسن  

ــدگــان و   ــویســن ــان، ن ــصــاددان اقــت
فعالینـی کـه شـمـارشـان رو بـه  

دانــد کـه در    افـزایـش اســت مـی 
مـبـارزه  " حالیکه نظـریـه مـعـروف  

ــی  ــات ــق ــالب    طــب ــه انــق ای کــه ب
را رد  "  سوسیالیستی منجـر شـود 

ـر ایـن    می  کننـد، بـا ایـن حـال ب
ـر    ای عـادالنـه   باورند که جـامـعـه  ت
خود ایشان در  ".  امکان پذیر است 
ھایش در تـوضـیـح    یکی از نوشته 

ـیـه   و معرفی کتابی کـه در ژوئ
ــنــوان   ٢٠١٥  بــعــد از  : " تــحــت ع

راھنمائی برای آینـده  :  کاپیتالیسم 
ــود، مــی "  مــا  ــه ب ــوشــت ــد   ن : گــوی
ـیـسـت "  . مبارزه طبقاتی جوابگو ن

ـتـوان   با تظاھرات و راھپیمایی نمـی
 ".داری را نابود کرد   سرمایه 

یادداشت حاضر درباره نـظـرات  
اقتصـاددانـان، نـویسـنـدگـان و  "آن  

فعالینـی کـه شـمـارشـان رو بـه  
نیست، بلکه دربـاره  " افزایش است 

آن مقوالت و مفاھیمی است کـه  
ھا در ستایـش و یـا    این گل کرده 

ـیـن  .  روند   ردش به منبر می  ھمچن
ـتـن    ادعا نمی  کنم که صـرف گـف

اینگونه حرفھا ایرادی دارند؛ امـا  
کسی کـه ایـن ادعـاھـا را دارد  
باید بتواند ثابت کـنـد کـه خـود  
ــول   ــق ــرمــایــه اجــازه ب ــرد س کــارک

ـر   ای عادالنـه   جامعه " خودشان   را  "  ت
ـتـوانـد نشـان دھـد  . دھد   می  باید ب

که بدون مبارزه طبقاتی، حال ھـر  
تصویری از این مـقـولـه در ذھـن  
دارد، بدون تظاھرات و راھپیمائی،  
و بــدون لــغــو کــارمــزدی بشــود  
جامعه را از دست اندازھائی کـه  
ـیـت را تـا   ھر از چندگاھی انسان
ــا   ــودی مــی بــرد، رھ ــاب مــرز ن

شروع کنیم کـه  "  رفرم " از  .  ساخت 

 .شعار این طیف است 
 
 رفرم 

ایده رفرم و یا بھبود وضـع در  
جامعـه ای کـه در آن زنـدگـی  
می کنیم نه ایده و تالـشـی تـازه  
است و نه مختص آن طیفی اسـت  

ــرم در  .  کــه ذکــرش رفــت  از رف
ــســتــم دو بــرداشــت   ــن ســی ھــمــی

انسـانـھـا  )  ١ .  کالسـیـک ھسـت 
برای بھبود زندگی شـان ھـر روز  

کنند و ھر تالشی کـه    تالش می 

ــر ســر   ــر ب ــت ــش ــی ــرص نــان ب دو ق
ـرم    سفره  شان بیاورد، میمون و مـحـت
گــرایشـی ھســت کــه  )  ٢ .  اسـت 

ـم   ـر در سـیـسـت ـیـشـت دنبال رفـاه ب
داری است و حاضر نیست    سرمایه 

رفرمھا را آنقدر کش بدھد که از  
. داری عبور کـنـد   سیستم سرمایه 

ـرای قـابـل   بقول خودشـان، رفـرم ب
ـم  ـرای  .  قبول کردن سیـسـت رفـرم ب

 . خالصی سیستم از دست خودش 
در مقابل ایده رفرم، گرایشـی  
ـقـالب   ھست که سـازمـانـدھـی ان
ــر   ــقـه کـارگـر ام اجـتـمـاعـی طـب
فوری اوست، انقـالبـی کـه کـل  
ـثـمـارگـر سـرمـایـه   مناسبات اسـت
داری را واژگون مـیـکـنـد و بـه  
مصائب و مشقات ناشـی از ایـن  

. نظام خاتمه میدھد ھـدف اوسـت 
ـم   ـقـسـی برای جـامـعـه ای بـدون ت
طبقاتی مبارزه می کند ، بـدون  
ـر وسـائـل   مالکـیـت خصـوصـی ب
تولید، بـدون کـارمـزدی و بـدون  

یک جامعه آزاد انسـانـی  . دولت 
متکی بر اشتـراک ھـمـگـان در  
ثروت جامعه و در تعیین مسیر و  

اما آن انقالب عظیـم  .  سرنوشت آن 
کارگری ای که باید این جامعه  
آزاد را متحقق کند، بمـجـرد اراده  
فعالین و سازمانھای این گرایـش  

ایـن یـک حـرکـت  .  رخ نمیـدھـد 
وسیع طبقاتی و اجتمـاعـی اسـت  
کــه بــایــد در ابــعــاد و اشــکــال  

ـلـف سـازمـان یـابـد  مـوانـع  .  مـخـت
گونـاگـونـی بـایـد از سـر راه آن  

این تالش فلسفـه  .  کنار زده شوند 
وجودی فعالین، رھبران و احـزاب  
این گرایش و مضمون فعالیت ھـر  

امـا  .  روزه آنھا را تشکیل میـدھـد 
در ھـمـان حـال کـه ایـن مـبـارزه  
ــالب   ــی انــق ــدھ ــان ــازم بــرای س
ـیـاردھـا   ـل کارگری جریان دارد، می
انسان ھمچنان در تـکـاپـوی ھـر  
روزه برای تامین معاش و آسایش  
خود در متن یک جھان سـرمـایـه  

ـرای  .  داری اند  ـقـالبـی ب مبارزه ان
برپایی دنیایی بھتر، از تالش ھـر  

روزه برای بھبود وضعیت زنـدگـی  
مادی و معنوی بشریت کـارگـر  
در ھمین دنیای مـوجـود جـدایـی  

از نظر سیاسـی، ایـن  .  ناپذیر است 
گرایـش نـه فـقـط سـازمـانـدھـی  
انقالب علیه نظـام مـوجـود را بـا  
ـرای تـحـمـیـل اصـالحـات   تالش ب
ـنـاقـض   ھرچه وسیع تر به آن در ت
نمی بیند، بلکه حضور در ھـر دو  
جبھه مـبـارزه را شـرط حـیـاتـی  
ـقـه کـارگـر   پیروزی نـھـایـی طـب

این گرایش و این جنـبـش  .  میداند 

ـرای   در صف مقدم ھـر مـبـارزه ب
اصالح موازین موجود جامعـه بـه  

  .نفع مردم قرار دارد 
ــچــه کــه مــا را در   امــا آن
ـرای اصـــالحـــات از   مــبـــارزه بــ
ـبـــش ھـــای   ـنــ جــریـــانـــات و جــ
رفرمیست، اعـم از کـارگـری و  
غیر کارگری، متمـایـز مـیـکـنـد  
قبل از ھر چیز اینست کـه اوال،  
ما ھمواره بر این حقیقـت تـاکـیـد  
ــم کـه تــحـقـق آزادی و   ـی مـیـکـن
برابری کامل از طریق اصـالحـات  

حتی عمیق ترین و  .  میسر نیست 
ـریـــن اصـــالحـــات   ریشـــه ای تــ
ـنـا بـه   ـیـز ب اقتصادی و سیاسی ن
تعریف بنیادھـای نـظـام مـوجـود،  
یعنی مالکیت خصوصی، تقسیـم  

طبقاتی و نـظـام کـار مـزدی را  
از  .  دست نخورده باقی میگـذارنـد 

این گذشـتـه واقـعـیـت ایـن اسـت  
که، به گواھی کل تاریخ جامعه  
سرمایـه داری و تـجـربـه جـاری  
ـلـف، بـورژوازی   کشورھای مـخـت
ـریـن   در اغلب موارد به قـھـرآمـیـزت
ـر بـه کـرســی   ــراب شـیـوه ھـا در ب
ـبـات   ـریـن مـطـال نشستن ابتدایی ت

پیشـروی ھـای  .  مقاومت میکند 
بدست آمده نیز ھمـواره مـوقـت و  
ـری   ضربه پذیر و قابل بازپس گـی

ـنـد  مـا کـه مـبـارزه  .  باقی میمان
برای اصالحات را جدا از مـبـارزه  
ــقــالب کــارگــری نــمــی   ــرای ان ب
ــارزه بــرای   دانــیــم، در دل مــب
ـر ضـرورت   اصالحات ھمـچـنـان ب
ـنـھـا   انقالب اجتمـاعـی بـعـنـوان ت
آلترناتیو واقعا کارساز و رھـایـی  
ـم  ـی . بخش کارگری تاکید میـکـن

درعین دفاع از حـتـی کـوچـک  
ــدگــی   ــا در زن ــودھ ــھــب ــن ب تــری
اقتصادی و سیاسی و فرھـنـگـی  
ــکــش در   مــردم کــارگــر زحــمــت
ـفـه خـود را طـرح و   جامعه، وظی
مطالبه حقوق سیاسی و مدنـی و  
ـر و ھـرچـه   رفاھی ھرچه وسیـعـت

ـبـش مـا در  .  پیشروتر میدانیم  جـن
تعریف شعارھا و خـواسـت ھـای  
خویش در مبارزه برای رفرم خـود  
را بـه مـقـدورات و امـکـانـات و  
قابلیت انعطاف طبقه سرمایه دار،  
به حساب سود و زیان سرمـایـه و  

ـبـانـه   ـری ـتـصـاد  " مصالح عـوامـف اق
و امثالھم مقید و مـحـدود  " کشور 
نقطه عزیمت مـا حـقـوق  .  نمیکند 

ـر قــابـل انـکــار انسـان عصــر   غـی
ـر  .  ماست  اگر تحقق حقوقی نـظـی

ــی، حــق آمــوزش،   حــق ســالمــت
ـری زن و   ـراب ایمنی اقتـصـادی، ب
ــق   ــصــاب، ح مــرد، آزادی اعــت
ـم و دائـمـی تـوده   ـی ـق دخالت مست
مردم در حیات سیاسـی جـامـعـه،  
خلع ید از مذھب، رفع تبعیـض و  
ــرمــایــه و   ــره بــا ســودآوری س ــی غ
مصالح نـظـام سـرمـایـه داری در  
تناقض است، این تنھا شاھدی بر  
. ضرورت واژگونی این نظام است 

ــارزه بــرای   ــب ــش مــا در م ــب ــن ج
ـقـت را   ـی اصالحات دائما ایـن حـق
ـقـه کـارگـر   جلوی جامعـه و طـب
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ــن  .  گــیــرد   مــی  قصــد مــا در ای
داری    مبارزه ایجاد یک سـرمـایـه 

ــرمــایــه  داری بــا    اصــالح شــده، س
ـره انســـانـــی "  ـــا یـــک  "  چـــھــ ی

ــرمــایــه  ــیــســت،  "  دلســوز " داری    س ن
" روبـه افـزایـش " چیزی که طیف  

ــا  .  از آن وحشــت دارد  قصــد م
ـری از   ـیـشـت تحمیل بخش ھرچه ب
ــه مــردم کــارگــر و   ــوق حــق ــق ح
. زحمتکش به نظـام حـاکـم اسـت 

حقوق و خـواسـت ھـایـی را کـه  
ــورژوازی بـــا بــقـــاء خـــویـــش   ب
ناسازگار مـی یـابـد و سـرکـوب  

ـقـه کـارگـر ھـمـیـن    می  کند، طب
امروز آماده است فورا بـه جـامـع  

 .ترین شکل متحقق کند 
ـروزی   ـی ـرای پ گفتم که مـا ب
ــقــالب   ـبــه ان کـامــل و ھـمــه جــان
ـیـه   ـقـه کـارگـر عـل اجتماعی طـب
ـیـت   سرمایه داری و اجـرای کـل
ـبـخـش   برنامه کمونیستـی و آزادی
ـم  ـی . طبقه کارگر مـبـارزه مـیـکـن

ــھــای   ــت ــرف ــیــش ــم کــه پ ــدی ــق ــت مــع
اقتصادی، علمی، تکنولوژیـکـی  
و مدنی تاکنونی جامعـه بشـری  
ـرای   شرایط و ملزومـات مـادی ب
سازمان دادن یـک جـامـعـه آزاد  
ـثـمـار و   ـقـه و بـدون اسـت بدون طب
ــی   ــم، یــک جــامــعــه جــھــان ــت س
ـنـک   ـیـسـتـی، را ھـم ای سوسـیـال
فراھم کرده است و طبقه کـارگـر  
موظف اسـت بـه مـجـرد کسـب  
ـرنـامـه   قدرت سـیـاسـی، اجـرای ب
. کمونیستی خویش را آغاز کـنـد 

در عین حال مادام و ھـرجـا کـه  
ـرجـاســت،   ــرمـایـه داری ب نـظـام س
ـرده   جنبش ما ھمچنین برای گست
ـریـن اصـالحـات   ترین و عـمـیـق ت
سیاسی، اقتصادی، اجتمـاعـی و  
فرھنگـی مـبـارزه مـیـکـنـد کـه  
ــوق و   ــی و حــق ــدگ ــح زن ــط س

ھای وسـیـع مـردم    ھای توده   آزادی 
را تا باالترین حد ممـکـن بـھـبـود  

این اصالحات، و به مـیـان  . بخشد 
کشیدن مردم کارگر و زحمتکـش  
برای تحقق آنھا، وارد آوردن ضربه  

ـثـمـارگـر   نھایی بر پیکر نظام اسـت
ـقـه   سرمایه داری و حاکمیـت طـب
سرمایه دار بر جـامـعـه بشـری را  

 .تسھیل خواھد کرد 
تجربه نشان داده است کـه آن  
مطالبات و رفـرمـھـایـی را کـه  
جنبش ما برای تحققش تـالش و  

تظـاھـرات  " مبارزه می کند، بدون  
ــمــایــی  ــی ــذیــر  "  و راھــپ امــکــان پ

اگر کسی بتـوانـد نشـان  .  نیستند 
مبارزه طبقاتـی و  " بدھد که بدون  

ـیـمـائـی  ھـم  "  بدون تظاھرات و راھپ
ـلـکـه یـک    می  شود نه دو گام ب

ـم و آدمـکـش   ـم ظـال وجب سیسـت
داری را عقب نشاند، لطفـا    سرمایه 

 !نشانمان بدھد 
 
 ؟!تر ای عادالنه جامعه

ابتدا چند کلمه درباره تعریـف  
و  "  عـادالنـه " مربوط بـه کـلـمـات  

ـرد  ".   تر   عادالنه "  ـپـذی اگر کسـی ب
ــنـھــا   ــقـش صـد اسـت و ت کـه ح
ـنـجـاه درصـد از حـقـش   صاحب پ

درصـد از    ٦٠ است و برای، مثال  
حقش تالش مـی کـنـد، ایـن را  
. دیگر نمی شود عدالت نام نـھـاد 

یعنی اینکه کسـی بـه  "  عادالنه " 
. تمام حقی که مال او است برسد 

ـنـھـا زمـانـی   اگر حقم صد است ت
که صد درصد از حقم را گـرفـتـه  
باشم، می توان از عـدالـت حـرف  

کسی که این را بـدانـد کـه  .  زد 
داری نـاعـادالنـه    سیستم سـرمـایـه 

است اما برای سرنگون کردن ایـن  
سیستم تالش نکند و فقط کمـی  
بیشتر از آنچه را که ھـم اکـنـون  
در این سیستم تـوزیـع مـی شـود  
قنـاعـت کـنـد، کـار عـجـیـب و  

احـزاب سـوسـیـال  .  غریبی نـکـرده 
ــاه   دمــکــرات و احــزاب دول رف
سالھاست که بدون جنجال بـه پـا  
ــم، مشــغــول ایــن کــار   ــردن ھ ک

ھمچین اگـر کسـی در  .  ھستند 
صدد است دیگران را قـانـع کـنـد  

شـود رفـرم پـایـداری بـه    که مـی 
داری قبوالند، بدون اینـکـه    سرمایه 

ـم را سـرنـگـون   بخواھد این سیسـت
ـیـســم   کـنـد و آن را بــا سـوسـیــال
ـر سـر فـرامـوش   جایگزین کند، ب
کردن بازپس گیـری رفـرمـھـایـی  
را که سیستم سـرمـایـه داری از  
جامعه بازپس گرفت، حساب بـاز  

 . کرده است 
ـر   عـادالنـه " کلمه   در بـحـث  "  ت

ـیـسـت  ـیـش ن . این طیف دروغی ب
کسی  .  است "  بھتر "کلمه مناسب  

ـر " که بـجـای کـلـمـه   مـی  "  بـھـت
ـر   عـــادالنـــه " خـــواھـــد   ــ ـــه  "  ت را ب

مخاطبش حقنه کند، می خواھد  
. سر آن مـخـاطـب کـاله بـگـذارد 

درصـد حـق    ٦٠ واضح است کـه  
بھتر از پنجاه درصد آن است؛ امـا  

ـم  .  ھنوز عادالنه نیست  کارگر دائ
برای شرایط بھتری مـبـارزه مـی  
کند، اما تمام حواس و نـگـاھـش  

 .  به گرفتن تمام حقش است 
 

مبارزه طبقاتی، راھپیمائی 
 و تظاھرات

ای    سوسیالیسم الگو و نسـخـه 
ـــه ذھـــن   ـت ـرداخــ ـــه و پــ ـت ســـاخــ
ــرانــدیــش و یــا   ــی ــدانــی خ ــن ــردم خ
انقالبیونی نیست که ظاھرا تـمـام  
ھم و غمشان راه انداختن تظاھرات  

ـبـشـی از  .  و راھپیمائی اسـت  جـن
بطن خود جامعـه سـرمـایـه داری  
معاصر است که افق و آرمانھا و  
اعتراض بخش عظیمی از ھـمـیـن  

چـه  .  جامعه را منعکس میکـنـد 
این طیـف تـازه بـه دوران رسـیـده  
ـبـول، تـاریـخ   حاشا کند و چـه ق
کلیه جـوامـع تـاکـنـونـی تـاریـخ  
مبارزه و کشمکش طبقاتی بـوده  

ــی .  اســت  ــی ب ــدال ــه، گــاه    ج وقــف
آشکار و گاه پنھان، میان طبقات  
ـثـمـار شـونـده،   استثمـارگـر و اسـت
ـم در ادوار و   ستمگر و تحت سـت
. جوامع مختلـف در جـریـان بـوده 

ــقـاتــی اســت کــه   ــب ایـن جــدال ط
ـر در   ـی ـی منشاء اصلی تحول و تـغ

 . جامعه است 
ـنـوع   جامعه معاصر، علیرغم ت
ـم کـار   ـقـسـی وسیـع مشـاغـل و ت

گسترده، بطور کلی بر محـور دو  
ــلــی کــه   ــقــاتــی اص ــب اردوگــاه ط
رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند  

کـارگـران و  :  سازمان یافته اسـت 
ــرمــایــه داران  ــابــل ایــن دو  .  س ــق ت

ـریــن ســطــح    ای   اردوگـاه در پــایــه  ت
ــه   ــی ــل ــنــای ک ــب ــشــاء و م ــن ــرم س

ــش  ــک ــم ــادی،    کش ــص ــای اقــت ھ
سیاسـی، اجـتـمـاعـی، حـقـوقـی،  
ـنـوعـی   فکری و فـرھـنـگـی مـت
است که در جامعـه مـعـاصـر در  

ــریــان اســت  ــیــات  .  ج ــقــط ح نــه ف
ـتـصـادی جـامـعـه،   سیاسـی و اق
بلکه حتی زندگی فـرھـنـگـی و  
فکری و علمی انسان امروز کـه  
ـقـل و   ـلـمـروھـایـی مسـت بظـاھـر ق
ـرسـنـد،   ـنـظـر مـی ماوراء طبقاتی ب
ـنـدی مـحـوری در   مھر این صفب

ـر    جامعه مدرن سرمـایـه  داری را ب
اردوی کـارگـران، بـا  .  خود دارند 

ھـا و    ھمه تنوع افکـار و ایـده آل 
گرایشات و احـزابـی کـه در آن  
ـر و یـا   ـی وجود دارد، نماینـده تـغـی
ـفـع تـوده   تعدیل نظام موجود بـه ن
ـم در جـامـعـه   محروم و تحت سـت

اردوی سرمـایـه داران ھـم،  .  است 
ـیـه مـکـاتـب و احـزاب   باز با کـل
سیاسی و متفکرین و شـخـصـیـت  
ھای رنگارنگش، خـواھـان حـفـظ  
ارکان وضع مـوجـود اسـت و در  
ــل فشــار آزادیــخــواھــی و   ــاب ــق م
مساوات طلبی کارگری از نظـام  
ـرمـــایـــه داری و قـــدرت و   ســ
امتیازات اقتـصـادی و سـیـاسـی  
ـــد  ـن ـــکــ ـی . بـــورژوازی دفـــاع مــ

سوسیالیسمی که بـه خـیـال ایـن  
طیف نباید از آن حرف زد، از دل  
ــر   ــر ب ــاتــی س ــق ــب ــارزه ط ــب ایــن م

 . میکند 
نظام سرمایه داری مسـبـب و  
ــیــه مصــائــب   ــل عــامــل بــقــاء ک

فقـر  . گریبانگیر انسان امروز است 
ـری،   ـراب و محرومیت، تبعیض و ناب
اختناق و سرکوب سیاسی، جـھـل  
ــدگــی   ــب مــان و خــرافــه و عــق
ــی   ــاری، ب ــک ــی، بــی ــگ فــرھــن
ـتـصـادی و   مسکنی، ناامـنـی اق
ــت،   ــای ــاد و جــن ــاســی، فس ســی
فاشیسم و تروریسم اسالمی، ھمه  
و ھمه محصوالت گریزناپذیر ایـن  

سخنگویـان رنـگـارنـگ  .  نظامند 
ـقـت،   ـی این نظام در انکار ایـن حـق

ـنـد کـه ایـن   خاطر نشـان مـیـکـن
مصائب را سـرمـایـه داری ابـداع  
نکرده است، که ھمه اینھا مـقـدم  
بر سرمایه داری وجود داشته انـد،  
ـرنـج   که استثمار و تصـاحـب دسـت
ــداد،   ــب ــدگــان، اســت ــن ــن ــد ک تــولــی
تبعیض، ستمکشی زن، جـھـل و  
ــرافــه و مــذھــب و فــحــشــاء   خ
کمابیش به قدمت خـود جـامـعـه  

 .بشری اند 
آنچه در این میان پرده پوشـی  
میشود ایـن واقـعـیـت اسـت کـه  
ــن مصـــائـــب و   اوال، ھـــمـــه ای
محرومـیـت ھـا در ایـن جـامـعـه  
ــدی   ــدی ــای ج ــوا و مــعــن مــحــت
ــازھــای جــھــان   ــی ــنــاســب بــا ن ــت م

داری یافته اند و ھـر روز    سرمایه 
ــرمــایــه داری   ــتــن س از نــو در م
ــنــوان اجــزاء   ــروز، بــه ع مـدرن ام
ـیـد   الیتجزای این نـظـام، بـاز تـول

ھـر کسـی کـه تـالش  .  میشوند 
مـی کـنـد ایـن نـظــام سـرنـگــون  
نشــود، بــه نــحــو دیــگــری مــی  
ـیـد   خواھد این مصائـب را بـازتـول

منشاء فقر و گـرسـنـگـی،  .  کند 
ــنــی و   ــیــکــاری و بــی مســک ب
ـرن   ناامنی اقتصادی در انتھای ق
بیستم، دیگر نظامھای اقتصـادی  
ــنـد؛ نــظــام   ــت ـیــس ــیــن ن ــیـش ـرون پ ق
ــرن حــاضــر اســت  ــتــصــادی ق . اق

استبدادھا و دیـکـتـاتـوری ھـای  
خونین، جنگھا، مردم کشـی ھـا  
و سرکوب و اختناقی کـه سـھـم  
ـیـون انسـان امـروز از   ـل صدھا مـی
زندگی است، حکمت خـود را از  
ـر   نیازھا و ملزومات نظام حاکـم ب
ــه   جــھــان امــروز مــیــگــیــرد و ب
منافعی در ھمین جـھـان خـدمـت  

 . میکند 
ثانیا، این بـورژوازی و نـظـام  
سرمایه داری است که دائـمـا بـه  
سرسختانه ترین وجه با تـالش ھـر  
روزه تـوده ھـای وسـیـع مـردم در  
ـرای فـائـق   چھارگـوشـه جـھـان ب
آمدن بر این مشقات و محرومیـت  
ـلـه   ھا و عقب ماندگی ھـا مـقـاب

تـالش ھـر روزه کـارگـر  . میکند 
ـتـصـادی و   برای بھبود اوضـاع اق
رفاھی و حقوق مدنی توده وسیـع  
مردم، کـه گـاه بـا تـظـاھـرات و  
راھپیمائی و گاه بـا شـیـوھـھـای  
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ــیـش مـی رونــد، بــا   دیـگـر بـه پ
مانعی جز سیستم سرمـایـه داری  
ـنـش   و دولت ھا و احزاب و مبلغـی

خـیـزش ھـای تـوده  .  روبرو نیست 
ــع مــردم در مصــر،   ھــای وســی
ــن،   ــه، ایــران، چــی تــونــس، ســوری
ـرای   ـره، ب ـره و غـی ونزوئـال و غـی
ــرنــوشــت خــویــش،   دخــالــت در س
بعنوان اولین مانع با نیروی قھریـه  
ـلـی   بورژواھای محلی و بین الـمـل

ــود  ــش ــاد  .  روبــرو مــی ــھ ــت، ن دول
مذھب، رسانه ھا و دستگاه ھـای  
تبلیغاتی عظیم بورژوازی، سـنـت  
ـتـی و   ـی ھا و اخالقیات و نظام ترب
آموزشی طبقـه حـاکـمـه سـازنـده  
ــده،   ــب مــان ــت ھــای عــق ذھــنــی
ـیـن   متعصب و تبعـیـض گـر در ب
توده مردم و نسلھای پی در پـی  

جای تردید نیست کـه ایـن  . است 
سرمایه داری و بـورژوازی اسـت  
ـر جـھـان   ـی که سد راه نقـد و تـغـی
امروز توسط میلیون ھـا انسـانـی  
است که نه فقط از نظام مـوجـود  
ـلـکـه خـطـوط   به تنگ آمده اند ب
یک جامعه شـایسـتـه انسـان را  

 .شناخته اند 
امروز، در اوایل قرن بیـسـت و  
ــی شــدن   ــان ــھ یــک، در اوج ج
سرمایه و سرمـایـه داری، در دل  
ـــات   ـــالب ـق ــ ـــن ان ـری ــ ـم ت ــ ـی ــ ـــظ ع
تکنولوژیکی، بشریـت در یـکـی  
ـریـن دوره ھـای تـاریـخ   ـرت از خطـی

مسـالـه دیـگـر  .  خود سیر میکند 
ـقـاء فـیـزیـکـی   ـلـکـه ب نه رفاه، ب
ــیـون ھـا انسـان از   ـل ــی مـعـضــل م
کشورھای فقر زده آفریقا و آسـیـا  
ـتـخـت ھـای اروپـای   تا قلب پـای

امید توسعـه  .  غربی و آمریکاست 
اقتصـادی جـوامـع عـقـب مـانـده  
دیگر به تمامی بـه یـاس مـبـدل  

رویای رشد جای خود  .  شده است 
را به کابوس دائـمـی قـحـطـی و  
. بی غذایی و بیماری داده اسـت 

ـیـشـرفـتـه   در اروپا و آمـریـکـای پ
ــق   ــی ــال ســالــھــا رکــود عــم ــب بــدن

ـنـد   ـم ب ـی رونـق  " اقتصادی، نویـد ن

، عینا ھمین کابوس  " بدون اشتغال 
ـیـون خـانـواده   ـل را جلوی دھھا مـی

جنـگ و  . کارگری گرفته است 
ــیــداد    ٥ مـردم کشــی در   قــاره ب

عظیم ترین عقبگردھـای  .  میکند 
فکری و فـرھـنـگـی در جـریـان  
ــتــن مــجــدد   ــرف اســت، از بــاال گ
جھـالـت مـذھـبـی، مـردسـاالری،  
ــتــی و   ــرس ــتــی، قــوم پ ــرس نــژاد پ
فاشیسم تا سقوط حـقـوق و شـان  
ــرد در جــامــعــه و رھــا شــدن   ف
ـیـون ھـا   ـل ھستی و زنـدگـی مـی
مردم از کودک و پیر و جوان بـه  

جـنـایـت  .  دست بیـرحـم بـازار آزاد 
سازمان یافته در اغلب کشـورھـا  
ــرجــا در   ــیــت پــاب بــه یــک واقــع
زندگـی روزمـره مـردم و حـیـات  

اقتصادی و سیاسی کل جـامـعـه  
اعتیاد به مـواد  .  تبدیل شده است 

مخدر و قدرت روز افزون شـبـکـه  
ھای جنایی تولید و تـوزیـع آنـھـا  
یک معضل عظیم و الینحل بین  

نظام سرمـایـه داری  .  المللی است 
و اصل اصالت سود کل مـحـیـط  
ــرات جــدی و   زیســت را بــا خــط
ــرو   ــران نـاپــذیـری روب لـطـمــات جـب

این واقعیت عـمـلـی  .  ساخته است 
سرمایـه داری امـروز اسـت کـه  
ــاکــی را   ــولــن ــار ھ ــده بســی آیــن
پیشاروی کل مردم جھان گرفـتـه  

ھیچ درجه از اصـالح ایـن    .است 

نظام، جز از بیخ و بن ویران کـردن  
آن و نھادن دنیایی نو جـوابـگـوی  

 .این وضعیت دھشتناک نیست 
کسی که ادعـا مـی کـنـد  
دیگر نمی شـود بـا تـظـاھـرات و  
راھپیمائی به مقابله این وضعـیـت  
رفت و مبازه طبقاتی را ھم بـایـد  
غالف کرد، و در عـیـن حـال از  

ھـم حـرف مـی  "  تر   عادالنه " توزیع  
زند، بـایـد اسـراری طـالئـی بـس  

 ! گرانقیمت جائی قایم کرده باشد 
 

 انقالبی بر علیه خشونت
کسی که مـی خـواھـد ایـن  
ـقـالب   تصویر کاذب که گـویـا ان

ـیـون حـرفـه  ای اسـت و    کار انقالب
انقالب خشـونـت سـازمـان یـافـتـه  

ـنـھـا در   است را بـاد بـزنـد، نـه ت
ـر   عـادالنـه " تکرار رتوریـک   ھـم  "  ت

فریبکار است، بلکـه بـایـد افشـا  
 Chris)کــریــس ھــجـز  .  بشـود 

Hedges)    از آن کسـانـی اسـت
که شھر به شھر برنامه سخنرانـی  
با بـعـضـا دھـھـا ھـزار مـخـاطـب  

ــنــد و از   ــرگــزار مــی ک دوره  " ب
ــقــالب  ــد "  ان او تــمــام  .  مــی گــوی

ــرمـایــه  داری    مصـائــب جــامـعــه س
ھـای    امروزی را کـه بـه خـیـزش 

ـقـالبـات مصـر و   عظیمی چون ان
تونس، جنبش اشغال و اعتراضات  
ـرتـغـال مـی   ـیـان و پ یونان و اسپان

انجامند، برمی شمارد اما از یـاد  
و  "  پرھیز از خشونت " نمی برد که  

ـم  "  لنین کودتا کرد "  و غیره را دائ
منتھا شرح مصـائـب  .  تکرار کند 

داری دیـگـر لـو    جامعـه سـرمـایـه 
ـیـسـت  اگـر کسـی  .  دادن اسـرار ن

غیرمنتظـره از کـره دیـگـری بـه  
زمین پرتاب نشده باشـد، ھـر روز  
ایــن مصــائــب را بــا گــوشــت و  

 .پوستش لمس می کند 
ـم   از توجیه کننـدگـان سـیـسـت
ـیــن   ــم؛ اول ـم بـگـذری سـرمـایــه داری
سئوال قاعدتا باید این بـاشـد كـه  
انقـالبـات اصـال چـرا روی مـی  

 دھند؟  
تاریخ مملو اسـت از تـجـارب  
انقالباتی که نه جنگ مسلحانـه  

ھای زحمتکش و ناراضی از    توده 
ـریـب   وضعیت موجود، بلکـه در ق
ـراض   به اتفـاق مـوارد یـک اعـت

ـر اسـت  .  صرف بوده است  یـا بـھـت
اینطور گفته شـود کـه بـا یـک  
اعتراض صرف و ساده شروع شـده  

اگر به انقالبات تـاکـنـونـی  .  است 
نگاه کنید این سئوال مطرح مـی  
ـبـه قـطـع   شود که کجـای مـطـال

ھـای گـرسـنـه    جنگ توسط تـوده 
ھـمـراه بـا    ١٧ ٩ ١ روسیه در فوریه  

ـراض   خشونت بـود؟ کـجـای اعـت
ـرای کـنـار رفـتــن   مـردم مصــر ب
ــدان   ــارک در مــی ــی مــب حســن
ــر خشــن بــود؟ کــجــای   ــری ــح ــت ال
اعتراض مردم ایران به نـخـواسـتـن  
گورستان پھـلـوی خشـونـت بـود؟  
کجای نخواسـتـن حـکـومـت بـن  
عـلـی در تـونـس خشـونـت بـود؟  
کجای راھپیمائی مردم پتروگـراد  

به طرف کـاخ    ٥ ٠ ٩ ١ در زمستان  
ــزار کــه طــومــاری را بــرای   ت
ـنـاک   رسیدگی به وضعیـت اسـف
ــل   ــم ــی کــارگــران ح ــشــت ــعــی م

کردند خشونت بـود؟ کـجـای    می 
  ٩ ١٧٨ خواستـن نـان در فـرانسـه  

خشونت بود؟ کجای راھپیـمـائـی  
مردم سوریه در شھـرھـای دمشـق  
ـم اسـد   و حلب برای نخواستن رژی
ـراض   خشونت بـود؟ کـجـای اعـت

ھـای    ھای میلیونی در خیابان   توده 
خشـونـت بـود؟    ٨٨ تھران در سال  

کجای نخواستن استعمار آمریکـا  
در ویتنام خشونت بـود؟ در ھـمـه  
این موارد این دولتھای محلـی و  
ھمپیمانان خارجی آنھا بودنـد کـه  
پاسداران مسلسل به دسـت وضـع  

ھا فـرسـتـادنـد    موجود را به خیابان 
ـیـانـدازنـد  اگـر  .  تا حمام خون راه ب

انقالبی ھمراه با خشونت بوده، این  
انـد کـه دسـت    ھمیشه دولتھا بوده 

ـنـی   ـرضـی به قتل و کشـتـار مـعـت
اند که خیلی مسـالـمـت آمـیـز    زده 

انـد و    مطالباتی را مـطـرح کـرده 
اند دولتشان بـه آنـھـا    انتظار داشته 

برعـکـس   .جواب قانع کننده بدھد 
اگر جائی چند نفری با اسلحه و  

ای مشـخـصـی    بدون اعتراض توده 
انـد، بــا    زده “  خشــونـت ” دسـت بـه  

. انـد   ھا مـواجـه نشـده   ھمراھی توده 
نـمـونـه سـیـاھــکـل یـک نـمـونــه  
ـران اسـت  . آشنای تاریخـی در ای

منتھا واضح است کـه در ادامـه  
ـتـی سـمـاجـت   انقالبات، اگـر دول
کند و ھمچنان به سرکوب ادامـه  
بدھد و بـه خـواسـت تـوده ھـای  
ـنـا بـمـانـد، ایـن   معترض بی اعـت

ــحــه    تــوده  ــل ــه اس ھــا ھــم دســت ب
برند که آن دولت سـرکـوبـگـر    می 

  .را ساقط کنند 
ــمــداران   ــت ــاس ــی در تــعــاریــف س
طبقات حاکم و روشنفكران خجـول  
ــه داری،   ــظــام ســرمــای مــدافــع ن

به اعتراضات مـردم در  "  خشونت "
خیابان گفته می شود، وقتی كـه  
آنھا دیگر حرفھای خود را بـدون  

ـنـد   واسطه و بدون مالحظه مـی  . زن
" مـدنـی " از نظر آنـھـا آنـچـه كـه  

است، انتخاب نماینـدگـان احـزاب  
ــن در   ــوانــی ــی وضــع ق ــان ــم ــارل پ

ــیــچ  .  پـارلــمـانــھــاسـت  ایـن امــا ھ
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چیزی درباره خشونتھـای روزمـره  
ـیـن   ای که در نتیجه ھمـیـن قـوان

. گـویـد   در جامعه جاریسـت نـمـی 
گوید كه چگونه انسانھـا بـه    نمی 

ـنـكـه  .  آورند   بزھكاری روی می  ای
این ھمه قتل و جنایت در جامـعـه  

اش    جاری است، چـیـزی در بـاره 
فـحـشـا و تـن  .  شـود   گفتـه نـمـی 

فروشی حاصل چـه مـنـاسـبـاتـی  
است و خشونت در این رابطه چـه  

گـویـد كـه    جایگاھی دارد؟ نـمـی 
ـتـكـار    چرا دسته  ھای مسلح جـنـای

ـنـد مـی  ـل ـروز    سر ب ـنـد و روز ب ـن ك
شـونـد و    قدرتمند و قدرتمندتر می 

ـنـدپـایـه   در رأسشان ھم اعضای بل
ھیأت حاكمه با ھزار و یك رشـتـه  

ـرنـد   مرئی و نامرئی قرار می  . گـی
این ھمه انسان در محیـط كـار و  
بر اثر سوانح جانشـان را از دسـت  

شـود ایـن    دھند چه؟ آیـا مـی   می 
مسئله را ھـم بـه خشـونـت ربـط  

شــود ایــن را ھــم    داد؟ آیــا مــی 
ــیــد كــه   جــزئــی از خشــونــت نــام

ـر    مسكوت گذاشته مـی  شـود؟ زی
ــی   ــات ــق ــت طــب ــمــی ــطــره حــاك ســی

داری، جـامـعـه ھـر روزه    سـرمـایـه 
. شاھد خشونتھای متعددی است 

اتفاقا كار انقالب این است كه بـه  
این خشونتھای سازمان یـافـتـه و  
. روزمره در جـامـعـه پـایـان دھـد 

ـراض زنـان بـه   انقالب ادامـه اعـت
ـری در   ـراب نابرابری اقتصادی و ناب
فرصتھای شغـلـی و درآمـدھـای  
بھتر است كه آنھا را مـجـبـور بـه  
ـرآمـیـز و   ـی تن دادن به روابط تـحـق
ـنـد  . خشونت در خـانـواده مـی ك

ــره   ـراض روزم ــت ـقــالب ادامـه اع ان
ـنـه ھـای   كارگر بـه كـاھـش ھـزی
ــنـی مـحــیـط كـار از جــانــب   ایـم
ــریــت اســت  ــرمــاھــا و مــدی . كــارف

انقالب ادامه اعتراض به تبعـیـض  
ـراض  .  در جامعه است  ادامـه اعـت

كارگر به قوانین كاری اسـت كـه  
دست كـارفـرمـا را در چـپـاولـش  

ـقـالب  .  تماما بـاز مـی گـذارد  ان
ادامه اعتراض بـه دسـتـمـزدھـای  

بیش از حد پایین است كه فرد را  
ـــه   ـــن دادن ب ـــه ت ـــور ب ـب مـــجــ
بزھكاریھایی می كند كـه دودش  

روابـط  .  به چشم ھـمـه مـی رود 
خشن سیستم سرمایـه داری، كـه  

ـنـد، ـ    فكـر نـمـی " توسعه "جز به   ك
كه ھمانا نام اقتصادی بھتـری از  
ــاشــت   نــظــر خــودشــان بــرای انــب
سرمایه اسـت ــ بـخـش ھـر چـه  
ــردم را از نــان   ــری از م ــت ــع ــی وس

ـنـھـا  .  انـدازد   خوردن صـرف مـی  ای
ـنـد و در ادامـه   ـن باید زندگـی ك
ــرای زنــدگــی،   ــقــال ب تــالش و ت

شـونـد بـه ھـر كـاری    مجبور می 
انواع بـزھـكـاری كـه  .  دست بزنند 

ـتـی   ـری ـث ـرای اك زندگی را واقعا ب
درصد جامعه غیرقابل تحـمـل    ٩٩ 

حـلـی اسـت    انقالب راه !  كرده است 
ـم كـه   برای خالصی از این سیسـت
. سرچشمه ھمه آالم جامعـه اسـت 

ـتـھـا را   كسی كه این ھمـه خشـون
بیند و عمدا از آنـھـا اسـمـی    می 
ـرد و آدرس دیـگـری مـی    نمـی  ب

ـتـھـا   دھد، شریك اعمال این خشـون
 .در جامعه است 

آیا پرداخـت نـكـردن دسـتـمـزد  
ـیـسـت؟ دزدی   كارگران خشونت ن
عیان و قـانـونـی پـس انـدازھـای  
ـلـب   چندرغاز بازنشسـتـگـان در ق
اروپا خشونت نیست؟ آن كـدام آدم  
ـفـكـری   شریفی است كه پـز روشـن
ـقـالب و   می دھد، برای رابطـه ان
ــئــوری مــی بــافــد و   خشــونــت ت

اعتراض بـه ایـن نـوع دزدیـھـا را  
ــرای یــك   خشـونــت مـی دانــد؟ ب
لحظه به وضعیت بـی خـانـمـانـھـا  

ـتـابـی  .  نگاه كنید  در یـك روز آف
وال استریت اعالم مـی كـنـد كـه  
قریب به نصف كسانی كه سـالـھـا  
وام خانه داده اند، خانه ھایشان را  
! باید ترك كرده و به بانكھا بدھـنـد 

به ترس و واھـمـه از دسـت دادن  
این ھمه خشـونـت  .  كار فكر كنید 

ــتــی   ـیــت را بــه راح ــیـه انســان عـل
و روابط مـدنـی عـنـوان  "  مدنیت " 

ــم   ـراض بـه آن را ھ ــت كـردن و اع
؟ واقعا باید از این نـوع  "! خشونت " 

روشنفكران پرسید كه چـقـدر پـول  
ـیـن سـیـاه بـازی    گرفته  اند كه چن

آن دولتی كه دسـتـمـزد   !میكنند؟ 

چندین برابر زیر خط فقر كارگـران  
را پرداخت نمی كند اما كل دم و  
دستگاھش را بسیج می كند كـه  
ـم را سـركـوب   اعتراض به این ظـل

امـا  !  كـنـد، خشـونـت نـمـی كـنـد 
كارگرانی كه مـی خـواھـنـد ایـن  
رابطـه سـتـمـكـارانـه را دگـرگـون  

ــنــد   ــن ــنــد " ك ــن "! خشــونــت مــی ك
واقعیت زمخت و زشت ایـن اسـت  
كه این منـطـق سـرمـایـه داری و  
ــای   ــه ھ ــان ــكــران و رس ــف روشــن

و جیره خوار آن است كـه  "  باشرف " 
دروغ بگویند و وقـایـع را وارونـه  

 !جلوه دھند 
ـقـالب   ـنـکـه ان نکته دیـگـر ای
ـیـسـت  . کار یک دسته انقالبی ن

کسی که اقـدام  .  ھاست   کار توده 
ھا به تغییر مـنـاسـبـاتـی کـه    توده 

ـبـاھـی   جامعه را بـه نـداری و ت
کشانده است خشونت مـی دانـد،  
معـلـوم اسـت کـه روزی اش را  
مدیون دولت و نـظـام سـرکـوبـگـر  

ـفـکـران و    رسانه .  میداند  ھا، روشـن
ـرخ روز   ژورنالیستـھـای نـان بـه ن
خور عمدا مسئله را وارونـه نشـان  

ـرادف  .  می دھند  ھدفشـان از مـت
کردن انقالب و خشونت این اسـت  
که مردم را از احقاق حقـوق خـود  

ــنــد  ــرســان ــت کســانــی کــه دم و  .  ب
دستگاه مھندسـی افـکـار را در  
ـقـالب   اختیار دارند، ھمیشه ضـدان

ــرده  ــد   را انــقــالب مــعــرفــی ک . ان
ــرســانــدن   ــقــالب بــا ھــدف ت ضــدان

ھای خواھان تغییـر دسـت بـه    توده 
ــد، و تــاریــخ   ــن خشــونــت مــی زن
نویسان ھیأت حاکمه ھم تمام این  
جنایات را به حساب انقالب مـی  

 .گذارند 
انقـالب ھـدفـش اصـالحـاتـی  

ـتـی اسـت کـه   اساسی در وضعـی
. دیگر غیرقابل تحمل شـده اسـت 

مبارزه انقالبی برای برپایی یـک  
ـر، از تـالش ھـر روزه   دنیای بـھـت
برای بـھـبـود وضـعـیـت زنـدگـی  
مادی و معنوی بشریت کـارگـر  
در ھمین دنیای مـوجـود جـدایـی  

ـقـالبـات ھـمـیـشـه  .  ناپذیر اسـت  ان
بدنبال اعتراضات برای اصالحـات  

ـبـال امـیـد بـه  .  دھـنـد   رخ می  بـدن
اصالحـات و بـھـبـود شـرایـط در  
چھارچوب ھمین سیستـمـی کـه  

ـنـد   ھنوز سرپاست، اتفاق مـی  ـت . اف
ـــویســـی،   ـریضـــه ن ـــال عــ ـب ــ ـــدن ب
ــز،   ــی ــردھــمــائــی مســالــمــت آم گ

 .دھـنـد   راھپیمائی و غیره رخ مـی 

اما ھدف از اعالم خشونـت آمـیـز  
ـقـالب و مسـالـمـت آمـیـز   بودن ان
بودن اصالحات این است که تـوده  
ھای ناراضی را از مطالبه کـردن  
ــم   ـی ـق ــت ــر تـوسـط عـمـل مس ـی ـی تـغ
خودشان بترسانند و اصـالحـات را  
ـم   به چانه زنی نخبه ھای سـیـسـت
ـنـزل بـدھـنـد و بـه   در پارلمانھـا ت
ــر   ــی ــی کسـانــی کــه در فــکــر تــغ

شما بھتر است به  " ھستند بگویند  
 ."این مھره ھا دل ببندید 

ــخ   ــاری ــم؛ در ت خــالــصــه کــن
ھـائـی    ھمیشه احزاب و شخصـیـت 

ـقـالبـی خـود،   به دلیـل نـظـرات ان
ـریـن حـمـالت    مورد كینـه تـوزانـه  ت

ــه  ــت ــرف ــرار گ ــد  .  انــد   ق ــیــن شــای ــن ل
امـا  .  شناخته شده ترین آنھا باشـد 

ـقـــالب كـــه كـــار احـــزاب و   انــ
ـیـسـت  ـقـالبـی ن ـتـھـای ان . شخصی

. ھـاسـت   انقـالب امـر و كـار تـوده 
ھـای    ھا و شخصیت   احزاب، جنبش 

سیاسی انقالبات را سـازمـان داده  
و به آنھا سمت و سو میـدھـنـد و  

ـنـد   یا در مقـابـل آنـھـا مـی  . ایسـت
ـنـد، امـا قـاعـدتـا    انقالب نمـی  ـن ك

ــركــت   ــه در انــقــالبــات ش فــعــاالن
ـنـد   می  ـن الـعـمـوم    ھـا عـلـی   تـوده !  ك

ھـا    بصورت میلیـونـی بـه خـیـابـان 
ـر    نمی  ـنـه خـود را سـپ ریزند و سـی

ـقـالب،  .  ھا نمیكنند   گلوله  وقـوع ان
ــره   نشــانــه تصــادم زنــدگــی روزم

 .ھا با سیستم موجود است   توده 
ــنــدگــی شــدن   ضــرورت نــمــای
منافع طبقات در سـیـاسـت اسـت  
كه  باعث ایجاد احزاب سـیـاسـی  

احزاب از ابتدا تصـویـری  .  میشود 
ھر حـزب  .  از انقالب در نظر دارند 

و جنبشی میخواھد انقالب را بـه  
ـنـی و افـقـی كـه   ـی طرف جھان ب
ـقـل   برایش شمشیرھا یـش را صـی

 . داده است، سوق دھد 
داری    سـرمـایـه " چیزی به نـام  

شـود بـه کسـی    را نـمـی "  عادالنه 
فروخت؛ بـایـد کـلـمـات دیـگـری  

ـر   عـادالنـه : " برای آن ابداع کـرد  "! ت
این سیستم اما آدمکـش اسـت و  
ــیـچ نــوع   ایـن قـوربــاغـه را بـا ھ

شود بـه جـای    رنگ کردنی نمی 
ـنـه   قناری و بلبل بـه کسـی حـق

 .کرد 
 

 

 "تر ای عادالنه جامعه"رفرم ، انقالب و 
 5از صفحه  
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ــیــچ   ــنــج تــن ھ کـرده کــه ایـن پ
)  توضیحی در باره آن نمی دھـنـد 

تا باندی از حکـومـت روزگـارش  
ایـن سـوگ نـامـه  .  را سیاه کند 

بیشتر از آنـکـه در غـم از دسـت  
، کـه  "  مرحوم موسی خانی "دادن  

ــه ایشــان   ــت ــف ــوری  " بــه گ ــرات ــپ ام
بزرگ اقتصادی در اصفـھـان راه  

بـاشـد، گـالیـه  "  اندازی کرده بـود 
ـتـصـاد از   ـفـکـران اسـالمـی اق مت
حکومت اسـت کـه چـرا امـثـال  

ــتــار تــوفــان  "  خــانــی   مــوســی  گــرف
ــتــصــادی و   ــرایــط اق ــر  ش ــرانــگ وی

آزادی  " و محروم از  "  سیاسی ایران 
ــتــصــادی  ــنــد "  اق ــت ایــن نــالــه  .  ھس

کسانی اسـت کـه از بـانـدھـای  
مافیایی حکومت به ستوه آمدنـد  
در صورتی که خود ھـمـیـشـه از  
سوی یـکـی از ھـمـیـن بـانـدھـا  

راه  " حــمــایــت شــده انــد و بــابــت  
ــتــصــادی  ــلــھــای اق کــه ارائــه  "  ح

ـر حـکـومـت   دھنـد، حـقـوق بـگـی
از جمـلـه ایـن راه حـلـھـا  .  ھستند 

اجرای حذف یارانـه ھـا بـود کـه  
ـرای تـوده   ـر ب ـیـشـت ـبـاھـی ب جز ت
کارکن جامعه ثمری نـداشـتـه و  
انتقاد ایشان فقط از نحـوه اجـرای  
ــنــدی   ـروژه فـالکــت بــار ھــدفـم پ
یارانه است و مشخصا بـه شـدت  
ـنـد کـه چـرا بـه   گله منـد ھسـت
ـرداخـت شـده   ـقـدی پ مردم یارانه ن

اتـالف مـنـابـع  " است که ایـن را  
 !  میشمارند " مالی کشور 

ــا   ــه ای ب دکــتــر  " مصــاحــب
در ھفته نـامـه  "  موسی غنی نژاد 

تجارت فردا منتشر شده است که  
ـتـصـادی  "  مدعی اسـت  آزادی اق

".  حقوق بشر را تضمین می کـنـد 
ـتـصـاددان   ـنـج تـن اق ـیـه پ در مـرث
مورد اشاره، گله اصـلـی ھـمـیـن  
عدم وجود آزادی اقتصادی اسـت  
ــژاد آنــرا   ــی ن کــه مــوســی غــن

آزادی  :"...  اینگونه بیان میکـنـد 
اقتصادی دو رکن اسـاسـی دارد،  
یـکــی مــالــکــیــت خصــوصــی و  

وقتی ایـن  .  دیگری آزادی مبادله 
دو رکن به ھر دلیل متزلزل شـود،  
ـرای   آزادی بـه مـعـنـای کـلـی ب
ــالل   ــه دچــار اخــت ــع ــام افــراد ج

ـــی  ـرچـــه آزادی  ....  شـــود   م ــ ھ
ـروت   ـر بـاشـد، ث ـیـشـت اقتصادی ب
ــد   ــتــری در جــامــعــه تــولــی ــش ــی ب

ــی  ــورت،    م ــن ص ــود و در ای ش
ـفـع   بیشترین افرادی که از آن منت

ــریـن   خـواھـنــد شــد، کــم  ھــا    درآمـدت
ــنــد  ــت ــرخــالف ادعــاھــای  (!)  ھس ب

ـنـی    ھا و مارکسیست   چپ  ھا مـب
ـروت در   ـیـد ث بر اینکه ھرچه تـول
ـری   جامعه بیشتر شود سھم بیـشـت
به جیب ثروتمندان خـواھـد رفـت،  

و  "  واقعیـت چـیـز دیـگـری اسـت 
ایشان برای این ادعای شان دلیـل  

ـرای تـوضـیـح  :"  علمی ھم دارند  ب
ـم  . این موضوع دلیل عـلـمـی داری

ـیـد  ...  ـری تـول ھرچه ثروت بیشـت
ـر   شود، بیشترین سھم از آن نـاگـزی

قشـرھـای  ( مقصدی جز این اقشار 
) درآمد یا با درآمـد مـتـوسـط   کم 

ــوه  .  نــخــواھــد داشــت  ــد انــب ــی ــول ت
ـرای   ـیـد ب معنای دیگری جز تـول

ـراسـتـی  ..."  عامه مـردم نـدارد،  ب
که ھمان بھتـر کـه دروغ حـنـاق  

 !نیست 
" مصــداق ھــایــی " ایشــان بــه  

ـبـود   اشاره میکند که نشان دھد ن
آزادی اقتصادی یعنی سلب حـق  
ـبـانـه و   مالکیت و  مبادله داوطـل

ـرای   کـارآفـریـن  " مھمترین چیـز ب
ـتـصـاددانـان  "  ھا  و بـه طـبـع آن اق

بورژوازی مسئله دستمزدھا اسـت  
ـیـن کـردن سـقـف   که گویـا تـعـی
ــقــص   ـرای آن عـیــن ن ــلـی ب حـداق

ایشـان درکـمـال  !  حقوق بشر اسـت 
مھارت در سـفـسـطـه بـازی، بـه  
ـفـع   تعیین حـداقـل دسـتـمـزد بـه ن
کارگرانی که مشـغـول بـه کـار  
ھستند اشاره میکند  و مـدعـی  
ـیـکـاران   است بدین ترتیب منافع ب
پایمال میشود، و اینکه دسـتـمـزد  

ـر  (  تعیین شده   حداقل سه برابر زی

) خط فقر رسمـی کـنـونـی اسـت 
بسیار باالتر از قیـمـت واقـعـی آن  

ــه ایشــان اســمــش را  !  اســت  ــت ــب ال
؛  " باالتر از قیمت تعادلی " گذاشته  

و نھایتا، با وقاحت تـمـام تـاکـیـد  
ــنــد  ــیــک ــرچــه  : " م از آن طــرف ھ

ــصــادی   ــه از آزادی اقــت ــع جــام
بیشتری برخوردار بـاشـد، مـنـافـع  

ـر تـامـیـن    اقشار ضـعـیـف  ـر بـھـت ت
بــرخــالف تصــور  )  ؟ .(! شــود   مــی 

ھـا    ھا و مـارکسـیـسـت   غلط چپ 
که معتقدند اقتصاد آزاد به زیـان  

ھای پایین درآمدی عـمـل    دھک 
ـتـصـادی   می  ،  ... کنـد، آزادی اق

ــی   ــشــت ــت مــعــی ــاقــا  وضــعــی اتــف
ـریـن اقشـار جـامـعـه را    کم  درآمدت

ـنـکـه چـرا   ." بـخـشـد   بھبود مـی  ای
ــتــھــا را وســط   ــیــس پــای مــارکس

 میکشد نیاز به توضیح دارد؟ 
خبرنگار مجـلـه فـوق الـذکـر  
ـتـصـادش   که معلوم است درس اق
ــیــد   ــیــن اســات را در مــحــضــر ھــم
گذرانده است در تایید صحبتھای  

نـکـتـه  : "  مدعی میشـود "  دکتر " 
ـرخـورده  ام،    جالبی که من بـه آن ب

وجود یـک ھـمـبـسـتـگـی قـوی  
ـتــصــادی و   ــیـن آزادی اق اسـت ب

ـیـن  ـریـن دھـک    میزان درآمد پـای ت
درآمــدی؛ کشــورھــایــی کــه از  
ــشــتــری   ــصــادی بــی آزادی اقــت

ـیـن    بھره  ـنـد، دھـک پـای مند ھست
ـر    درآمدی  ـراب شان چندین و چند ب

طـــور    مـــن ایـــن .  بــرخـــوردارتــرنـــد 
کنـم کـه آزادی    گیری می   نتیجه 

در  (!)"  اقتصادی دشمن فقر است 
ــرنــگـار  اشــاره   ــب جـای دیــگــر خ
میکند کـه شـمـا را بـه عـنـوان  
ـقـات   مخالف افـزایـش درآمـد طـب
محروم مزدبگیر  میشناسنـد کـه  

در حالی که حضـرتـعـالـی جـزو  " 
مدافعان دگرگونی برنامه یـارانـه  
ـرنـامـه یـارانـه   نقـدی بـه یـک ب

ـیـن    نقدی مختص دھک  ھای پـای
ـر گـلـه  ."  اید   درآمدی بوده  و دکـت

ـقـدی   مند از اینکه چرا یـارانـه ن

ـیـن حـداقـل  " پرداخت میشود،   تعـی
به معنی دخالت در  )  را (دستمزد  

 .میداند " سازوکار بازار  
ـتـــصـــادی   ـتـــب اقــ در مـــکــ
ـیـدا   بورژوایی مھمترین مبحـث، پ

اسـت کـه  "  راه کـارھـایـی " کردن  
. سود سرمایـه را تضـمـیـن کـنـد 

مھمترین امر در این مقوله، تھـیـه  
ـرای ارزان نـگـه  "  نقـشـه راھـی "  ب

ایشـان  .  داشتن نیروی کـار اسـت 
ــد   ــن ــت در ھــمــه جــا مــدعــی ھس
ـیـمـت   ـیـن ق صاحب کاال حق تـعـی
دارد، امــا درمــورد ایــن کــاالی  
ـرای   خاص، یعنی نیروی کـار، ب
ــقــی قــائــل   ــیــچ ح صـاحــب آن ھ

آسمان و ریسمان را بـھـم  .  نیستند 
ــه   ــق را ب ــا ح ــد ت ــافــن ــی ب م

، ھمان سرمایـه داران  " کارآفرینان " 
واژگـانـی  "  قیمت تعادلی . " بدھند 

برای خوش آھنگ کـردن کـالم  
ـرای   ـلـکـه واژه گـانـی ب نیست ب
ـم جـاری در نـظــام   پـوشـانـدن سـت

ــت  دولـــت  .  ســرمـــایـــه داری اس
جمھوری اسالمی بسـیـار تـمـایـل  

" انجماد دستمزدھـا " دارد که طرح  
را به طور کـامـل اجـرا کـنـد و  
خودش را از تعیین پایه دسـتـمـزد  
خالص و ھمه چیـز را بـه دسـت  
ـرد   بازار کذایی اقتصـاددانـان بسـپ
! اما چه کند دستش بستـه اسـت 

واقعیت این اسـت کـه مـبـارزات  
جاری در بطن جامعـه حـکـومـت  
ــن مـــورد   را وادار کــرد در ای

اما این حـکـومـت  .  کند "  دخالت " 
یک لـحـظـه ھـم شـک نـکـرده  
ــن   ــعــیــی ــد در ت ــای اســت کــه ب
دستمزدھا منافع سرمایه داران را  
از ھمه لـحـاظ مـد نـظـر داشـتـه  

ـنـد غـنـی  .  باشد  اقتصاددانی مـان
ـر از آنـکـه از دولـت   ـیـشـت نـژاد ب
ناراحت باشند از اوضـاعـی گـلـه  
مند ھستند که دولت مجبـور بـه  
. دخالـت در ایـن مـورد مـیـشـود 

ـنـکـه   ایشان بارھـا و بـارھـا از ای

در ایـن  "  عدالت اجتماعـی "مقوله  
جامعه ھـمـیـشـه مـطـرح بـود بـه  
ــر   ــنــد و ب ــت شــدت شــکــایــت داش
مارکسیسم که ایـن مـقـوالت را  
در جــامــعــه مـطــرح کــرده اســت  

 . ھمیشه لعن و نفرین فرستاده اند 
ـم   ما بارھا و بارھا اشاره کردی
ـتـــارھـــا   بـــا وجـــود ھـــمـــه کشــ
وسرکوبگری، حـکـومـت وحشـی  
ـراض   اسالمی نتواستـه انـد  اعـت
. کارگررا در ایران خاموش سـازد 

در مورد تعیین حداقل دستمـزدھـا  
، نھایتا در پایان ھر سال تـاکـنـون  
ـیـن   دولت جمھوری اسالمـی تـعـی
کننده نرخ دستمـزد کـارگـران در  
پایین تر حد آن بوده اما در کـنـار  
ـــه   ـری ب ـــش کـــارگــ ـب ــ ـن آن جــ

ـنـد  .  دستاوردھایی رسیده است  مان
پافشاری بر این امر که کـارگـر  
ـرخ   باید تعیین کننده اول و آخـر ن

ـــاشـــد  ـــمـــزد ب ـت ـران  .  دســ کـــارگــ
ـرا   مدتھاست که مقدار ریـالـی آن

ــنــد  ــن ــیــک ــریــف م ــم تــع ــیــه   .  ھ تــھ
ھـزار امضـا    ٤٠ طومارھایی بـا  

ـراض   ــکـــال اعــتــ ــی از اش ــک ی
ـیـن   کارگران علیه دسـتـمـزد تـعـی
شده دولت می بـاشـد، کـارگـران  
ــرصــه را بــر مــزدوران   ــان ع ــن چ
حکومت تنگ کرده اند کـه بـه  
ھر ترفندی متوسل مـیـشـونـد تـا  
مبادا مسئله دستمزدھا به خیابـان  

ــده شــود  ــه بــرای  .   کشــی مــرثــی
ـرمـــایـــه دار   ـرگ یـــک ســ مــ
جھادگر، زنجموره کسـانـی اسـت  
کــه بــا وجــود یــک حــکــومــت  
وحشی، بعد از بیش از سـه دھـه  
ھنوز در رویای یـک حـکـومـت  
متعارف سرمایه داری ھستند بـا  
ـرا    این حال   دسـت یـابـی بـه آن

  .روز به روز مشکل تر می بینند 

 زنجموره اقتصاددانان بورژوا
 یاشار سھندی

 

 1 از صفحه 
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دسامبر خبر داد که ھزاران تن از کارگران ساختـمـان سـازیـھـا در مـنـھـتـن    ١١ روز    amny.comسایت  
نیویورک در یک حرکت اعتراضی ھشت تابوت سیاه را به نشانه ناامنی محیط کار به جـلـوی سـاخـتـمـان  

  ١٨ اند که سال گـذشـتـه    کارگران گفته .  شھرداری آن شھر حمل کرده و خواھان قوانین ایمنی بیشتری شدند 
تن افـزایـش داشـتـه    ٦ تن از کارگران این بخش جان خود را حین کار از دست داده اند که نسبت به سال قبل  

نکته شایان توجـه ایـن بـود کـه کـارگـران  .  تن بیشتر جان خود را از دست دادند   ١١ و نسبت به دو سال قبل  
ـیـن ایـمـنـی    ھای کارگری تلفاتی به مراتب کمتر داده   اند کارگران عضو اتحادیه   گفته  اند؛ چرا که آنجـا قـوان

ـم،  .  سخت تری بر کار و شرایط کار حاکم بوده  ـبـال ھـم بـه آن اشـاره کـرده بـودی این مسئله، ھمچنـانـکـه ق
تاکیدی است برای کارگران ساختمان سازیھا در ایران که برای جلوگیری و کاھش سوانح محیط کار بـایـد  

 . متشکل شوند 

 : تأکید 
 !تشکل از حوادث محیط کار می کاھد

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ھـزار تـن    ٤٠٠ به دنبال فضای اعتراضی حاکم بر جامعه کانادا،  
بـدون    ٢٠١٥ از کارگران بخش خدمات استان کـبـک کـه از آوریـل  

سـاعـتـه    ٢٤ دسامبر دست به یک اعـتـصـاب    ٩ اند، روز    قرارداد مانده 
زنـدگـی در  .  مطالبه اصلی کـارگـران افـزایـش دسـتـمـزد اسـت .  زدند 

ـر   ـرقـابـل تـحـمـل ت ـروز غـی کانادا برای کارگران بسیار سخت و روز ب
ھزینه زندگـی ھـر روز افـزایـش مـی یـابـد، امـا دسـتـمـزد  .  شود   می 

کارگران در چند سال گذشته افزایشی نیافته و یا در مقایسه با تـورم  
کارفرما، که دولـت اسـت، از زبـان  .  افزایش آن بسیار پایین بوده است 

ـر  : " یکی از مقامات گفته است  ـرواقـعـی و غـی خواست کارگـران غـی
ـبـات کـارگـران،  ". قابل قبول است  در یکی از نظرسنجیھا در باره مطـال

  ٢٨ درصد مردم به کارگران حق داده اند و در مقابل فقـط    ٥٠ بیش از  
ـران اتـحـادیـه ھـای  .  درصد توجیھات دولت را پذیرفته اند  یکی از رھب

ـفـع مـاسـت  ـنـاسـب قـوا بـه ن . درگیردر این اعتصاب گفته است که ت
ـریـن    سئوال این است که؛ این اتحادیه  ـری یـکـی از بـزرگـت ھا که رھـب

ـراض   ـری    ٤٠٠ اعتصابات اخیر کارگری در کـانـادا، و اعـت ـف ھـزار ن
کارگران را در دست دارند، با این فضای اعتراضی و این تناسـب قـوا  

 چه خواھند کرد؟  

 فضای اعتراضی و 
 تناسب قوای مساعد

علی ربیعی، وزیر کار جمھوری اسالمی ھفته گذشته در یـاسـوج  
گفت که اگر کارگران به دولت ایشان فرصت بدھنـد فـالن و بـھـمـان  

تن از کارگران نفت در ماھشھر و علسویه ، کـه    ٦٠٠٠ .  خواھند کرد 
ـنـد، بـا    نگران امنیت شغلی و بیمه  ھا و مـزایـای شـغـلـی خـود ھسـت

ھـای دولـت، نشـان دادنـد کـه    اعتصابی متحدانه در اعتراض به طـرح 
 ! ھای ربیعی و دولت اسالمی ایشان شریکند   چقدر در مشغله 

ـلـی    می  دانیم که اعتراض متحدانه کارگران نفت دارای چه پتانسی
ـیـدی  !  است  اما ھر اعتراضی و بخصوص اعتراض کارگران مراکز کـل

ـرای نـاکـام گـذاشـتـن طـرح  ـران، ب ھـای ضـد    مثل صنعت نفـت در ای
این امر فقط با تشکـیـل  .  کارگری دولت، باید متشکل و متحد بماند 

فعالین و رھبران این حرکت بـایـد  .  مجامع عمومی منظم ممکن است 
اعتصاب و اعتراض را، امر نه تنھا خود کارگران، بلکه مشغله و امـر  

باید مراکز دیگر کارگری که پتانسیل اعـتـصـاب  .  کل جامعه بکنند 
اعتراض مـتـحـدانـه کـارگـران در  .  دارند را در این اعتراض دخیل کرد 

ـر خـواھـد کـرد   مراکز مختلف، تحمیل مطالبات بـه دولـت را سـاده  . ت
توانند پیشآھنگ تغییـرات    اند که می   کارگران نفت یک بار نشان داده 

 !اساسی در جامعه باشند 
  

 کارگر نفت ما، 
 !رھبر سرسخت ما

ـفـت  com.aljazeera.americaبه گزارش سایت   ، یک نھاد حل اختالف در نیویورک، بر علیه مخـال
دالر در نیویورک را به چـالـش کشـیـده بـود    ١٥ که مصوبه افزایش حداقل دستمزد  "  انجمن ملی رستورانھا " 

کارگران دریافت کننده حداقل دستمزد، بخصوص در رستورانھای زنجیره ای مـثـل مـک دونـالـد  .  رأی داد 
که ساالنه میلیاردھا دالر سود از قبل کارگران ارزان به جیب می زنند، پیشگام مبارزه برای افزایش حـداقـل  

تثبیت این پیروزی و شکست شرکتھای قلدر برده داری مدرن، که جان تـازه ای  . دستمزد در آمریکا بوده اند 
به جنبش کارگری آمریکا بخشیده است را باید صمیمانه به ھمه کارگران و فعالین کارگری ای که بعـضـا  

 .از مراکز دیگر در سازماندھی اعتراض کارگران این بخش دست داشته اند، تبریک گفت 

 شکست شرکتھای قلدر 

ـفـدارسـیـون    ٢٠٠٠ آسوشیتدپرس خبر داد که بیش از   ـیـس کـن پلیس با محاصره  و حمله به معبدی که رئ
ـری را  .  ھای کارگری کره جنوبی در آن پناه جسته بود، او را دستگیر کردنـد   اتحادیه  ـف ایـن گـلـه دو ھـزار ن

ھـای    ھا، رئیس اتحادیـه   اند که در یک پروسه قانونی خودشان و با رأی اعضای اتحادیه   سراغ کسی فرستاده 
کسی که بنابه قوانین کشور کره جنوبی فراخوان اعتراض داده و ھمراه ھـزاران  .  قانونی و ثبت شده بوده است 

ـراض کـرده بـود  . نفر دیگر و بر علیه سیاستھایی که بخش عظیمی از جـامـعـه بـا آن مـخـالـف اسـت، اعـت
ـرنـخـواھـنـد داشـت، چـرا    اند که با ھیچ درجه   کارگران اما قول داده  ای از سرکوب و ارعاب دست از مبارزه ب

ـیـجـه   ـت که قوانین جدید مربوط به کار و آزادیھای سیاسی، زندگی آنھا را شدیدا تحت تأثیر قرار داده و در ن
ـر    ١٩ کارگران در گام اول قرار اسـت روز  .  است   اعتراضو مبارزه را غیرقابل اجتناب کرده  بـه    ٢٠١٥ دسـامـب
 .اعتراض و تظاھراتی گسترده دست بزنند 

 با یورش گله پلیس، 
 دستگیر شد  KCTUرھبر  

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی، 
 آزاد باید گردد 
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در راس اخبـار کـارگـری دو  
ــتــصــاب  و   ــتــه اع ــتــه گــذش ــف ھ
ــراضــات کــارگــران فضــای   ــت اع
اعتراضی در جنبش کارگری را  

دو روز تجـمـع  ــ  ١ .  منعکس کرد 
ـــی   ـراض ــ ـت ــ ـر از  ١٠٠٠ اع ــ ـف ــ ن

صنعتی و مـعـدنـی  بازنشستگان  
ـیـش از  ٢ فـوالد،   ــتـصـاب ب ــــ اع ـ
نفر از کارگران پتروشـیـمـی  ٣٠٠٠ 

ــدر مــاھشــھــر،   ــع  ٣ بــن ــجــم ــ ت ـــ ـ
ھـا مـقـابـل    بازنشستگان دانشـگـاه 

ـبـعـیـض      مجلس در اعتراض بـه ت
ـرداخـت حـقـوق و مـزایـا،   ــــ   ٤ درپ

اعتراضات مدارم کارگران واگـن  
تجمع اعتراضی  ــ  ٥  پارس اراک، 

صدھا نفر از آتش نشـانـان تـھـران،  
ـراضـی کـارگـران  ٦  ــ تـجـمـع اعـت

ـــ  ٧   حمل و نقل پاالیشگاه آبـادان، 
ـراضـی بـازنشـسـتـگـان   تجمع اعـت

ــھــان،  ــف ــنــدوق فــوالد اص ـــ  ٨     ص ـ
اعتصاب کـارکـنـان و کـارگـران  

ـــ  ٩ سخت،    شھرداری سی  تـجـمـع  ـ
کـارگـران شـھـرداری   اعتـراضـی  

ـراضـی  ١٠ سردشت،   ــ تـجـمـع اعـت
ــیــمــانــی مــجــمــوعــه   ــران پ کــارگ

ـراضـات  ـــ  ١١ ورزشی آزادی،   اعـت
ـــ  ١٢ کارگران شرکت عرف ایران،  

تجمع کارگران شرکت مھنـدسـی  
ــنــی شــمــالــغــرب   ــه ف ــی ــن خــط اب

ــ تجـمـع کـارگـران  ١٣ ،  )تراورس (
اخراجی دربال میـانـدورود مـقـابـل  

ــ تجمع کـارگـران  ١٤ فرمانداری،  
ــی ســازمــان پــارکــھــا و   ــت ــرک ش
فضای سبزمقابل شھرداری آمـل،  

ــ اعتصاب و تجمع دانشجویـان  ١٥ 
پرستاری دانشگاه علوم پـزشـکـی  

ــع  ١٦ اراک،   ــجــم ــال ت ــ ســری ـــ ـ
اعتراضی مربیان پیش دبسـتـانـی  

ـــ  ١٧ مقابل مـجـلـس،   تشـکـیـل  ـ
ــان   ــارکــن ــی ک ــان ــجــیــره انس زن
ــر   ـیــج فـارس زی ــل ــروشـیــمــی خ ـت پ
ـنـگ   ـنـدی مجتمع پتروشـیـمـی ھـل
ــارگــران   ــ ک ــ ـ ــارس ـ ــج ف ــی خــل

ـنـدرامـام، بـوعـلـی    مجتمع  ھـای ب
 سینا، تندگویان، اروند، فجر خـوز 
تشکیل زنجیره انسانی کـارکـنـان  

پتروشیمی خلیج فارس واحدھـای  
زیر مجتمع پتروشیمی ھلندینـگ  
ــارگــران   ــ ک ــ ـ ــارس ـ ــج ف ــی خــل

ـنـدرامـام، بـوعـلـی    مجتمع  ھـای ب
ـنـدگـویـان، ارونـد، فـجـر   سینـا، ت

 خوزس،        

ـراض   ـر اعـت در ھفته ھای اخی
کارگران در اشکال اعـتـصـاب و  
ــداوم   ــات اعــتــراضــی م ــع ــجــم ت

تجمعات و  . خودنمایی کرده است 
ــتــصــابــات در مــحــل کــار و   اع
کارخانه، در اشکـال سـراسـری و  
در چند مورد تجمعات اعتراضی  
مقابل مجلـس در تـھـران انـجـام،  

ـراضـات عـمـومـا  .  شده اسـت  اعـت
ـیـت   برای افزایش دستمزدھا، امـن
ـراج و   ـــه اخــ ـی ــ ـل ــ ـــی، ع ـل شـــغــ
ـرای   بیکارسازی ھـا، و اغـلـب ب
تحـقـق و دریـافـت حـقـوق ھـای  

 . پرداخت نشده، اعالم شده است 
ـــن    ـی ــ ـی ـــعــ ـر ت ـر ســ جـــدال بــ

. در راه اسـت   ١٣٩٥ دستمزدھای  
ــور   ــط ــا ب ــاھ ــارفــرم ــت و ک دول
ــن   ــی ــعــی ــه ت ــال ــگــام مس زودھــن

ــمــزدھــای   ــت ــیــش    ١٣٩٥ دس را پ
ــراضــات   .  کشـیــده انــد  ــت تــداوم اع

ـتـه گـذشـتـه   کارگران در دو ھـف
ـرای   برای رفاه و تامین معیشت ب

ــتــمــزدھــای   ــقــوق و دس ــقــق ح تــح
ــت   ــی ــن ــرای ام ــرداخــت نشــده، ب پ
ـیـکـارسـازی ھـا،   شغلی و علیه ب
عرصه ھای مھم به میدان آمـدن  
ـــل   ـی ــ ـــحـــم ـرای ت ــ ـران ب کـــارگــ
دستمزدھای مکفی بـاالی خـط  

 . فقر را فراھم کرده است 
جدال بر سر افزایش دستمزدھا  
ــارزه   ــی، مــب ــون ــط کــن در شــرای

ـبـش  .  ابژکتیو کارگران اسـت  جـن
ـران در سـه دھـه   کارگری در ای
ــر از   ــه کــارنــامــه ای پ ــت گــذش
اعتراضات برای تحمیل مطالبـات  

در چـنـد سـال  .  فوری خود  دارد 
ــیـش از   گـذشـتــه کـارگــران در ب
ھشت استان و با جمع آوری بیـش  
از چھل ھزار امضا برای افزایـش  
دستمزدھا، یکی از نـمـونـه ھـای  
برجسته مبـارزات کـارگـران بـوده  

 .است 
 

پیرامون (دادخواھی 
بخشنامه اخیرحوزه قضائی 

بندرامام درممنوعیت 
تجمعات کارگران 

 )پتروشیمی
ــه آزاد   ــحـــادی ــایـــت ات در س
ــیــام ای   ــتــن پ ـران م کـارگــران ای
ــارگــران   ــی از ک ــک ــی ی ــل مــی

 ماھشھر  -پتروشیمی  
ـیـام  .   منتشر شده است  ایـن پ

ـراضـات   عمق ضدیت دولت با اعـت
در  .  کارگران را برمال کرده اسـت 

این پیام ما  گفتمان اعتراضی و  
فضای سـیـاسـی کـارگـرانـی را  

ــاع از   ــدیــم کــه قصــد دف شــاھ
مبارزات و از کـرامـت انسـانـی  

 . خود را دارند 
 

ایمیل ارسالی به اتحادیه 
 ! آزاد کارگران ایران

ــعــی   ــی ــه حــق طــب ــعــرض ب ت
ـری   ـــگــ ـت ــ ـــا دخـــال ـران ب کـــارگــ

پیرامون بخشنامـه  ( !غیرمسئوالنه 
ــام   ــدرام اخــیــرحــوزه قضــائــی بــن
درممنوعیت تجـمـعـات کـارگـران  

 ) پتروشیمی 
ـــاه  "  ـــی دادگ ـــوزه قضـــائ ح

ــدرامــام  در یــک  "  عــمــومــی بــن
حرکت غیرمتعـارف وارد عـرصـه  
ـیـعـی کـارگـران   حق وحقوق  طـب

ــوزه   .شــده اســت  ــن ح ــس ای رئــی
ـــه   ـــارزات روب ـب ــ ـراس از م درھــ
گسترش این منطقه، حـتـی بـدون  
در نظرگـرفـتـن شـرایـط و مـوارد  
قانونی موجـود، بـخـشـنـامـه ای  
ــت   ــزبــرای مــمــنــوعــی تــھــدیــدآمــی
تجمعات صنفی کارگران منطـقـه  

ــام   ــدرام ــی بــن ــم ــژه پــتــروشــی وی
ــت  ــادرکــرده اس ــن   .ص ــق ای طــب

بخشنامه کارگران برای پیگیری  
مطالبات خود حق تجمع را ندارنـد  
ـراض   و توصیه شده که برای اعـت

ـنـد    .خود به دادگاه مراجعه نـمـای
ایشان درایـن بـخـشـنـامـه تـھـدیـد  
نموده که تجمـع در شـرکـتـھـای  
ـررات   پتروشیمی خالف قانون ومـق
ــع   ــم ــج ــه ت ــون ــا ھــرگ ــت وب اس

این ھمان حـوزه   .برخوردخواھد شد 
قضائی ست کـه یـکـبـار دیـگـر  
ـفـی کـارگـران   دراعتراضـات صـن
پیمانکاری پتروشیـمـی رازی در  
دفاع علنی وآشکـاراز کـارفـرمـا  
علیه کارگران ، مداخله کرده وبـا  
ـنــده   ــرازنـمـای ـف ـری چـھـارن دسـتـگـی
کارگران ومحکوم کردن آنـان بـه  
ـرده ای را در   شالق خشـم گسـت
میان کارگران ومحافل کارگری  
ـرو شـدن   بوجودآورد که پس از روب
ــم واعــتــراض   ــن خش بــا مــوج ای

مجبور به عـقـب  "  گسترده ، عمال 
ــی واجــراء نشــدن حــکــم   نشــیــن

ــردیــد  ــر در   .گ ــگ ــار دی اکــنــون ب
ـراضـات و تـجـمـع   واکنش به اعت
ھای حق طلبانه ی کارگـران در  
مقابل تعرضات دائم کارفـرمـایـان  
ـیـن   ، با زیرپاگذاشتن ھـمـیـن قـوان
موجودنیز تمام قد درکنارصاحبـان  

تـعـرض   .سرمایه قرارگرفته اسـت 
به منافع کارگران ومـعـلـمـان بـا  
اتکاء به  ابزارھای شناخته شـده  
ـنـدھـای   ـب ـر وب قوه قضائیـه وبـگـی
امنیتی مدتھاست که به سیاست  
ـرخـورد بـا کـارگـران   غـالـب در ب
ومعلمان تبدیل شده است و طـی  
ـر آشـکـارا شـتـاب   ماھھـای اخـی
بیشتری بخودگرفته وچھره ھـای  
بسیاری از فعالین را احضاریا بـه  

سیستم موجود بـه   .بند کشیده اند 
ـنـاعـت نـکـرده   این سرکوب ھـا ق
ـنـگـونـه   ومیـخـواھـد بـا صـدور ای
بخشنامه ھا، تجمع وگردھـمـائـی  
ــرای   ھـای کــارگـری ھـم کــه ب
رساندن صدایشان به کـارفـرمـاھـا  
ومسئولین بصـورت یـک سـنـت  
ــر کــارخــانــجــات   ــث مــعــمــول دراک
ـیـز   ومراکز کاری درآمده است ران

ـراردھـد   .مورد حمله و تـعـرض ق
ـقـــه   ـنـــطــ ـرض را ازمــ وایـــن تـــعــ

 در حاشیه اخبار کارگری

 !دو ھفته اعتراضات برجسته کارگران
 نسان نودینیان   
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پتروشیمی ھـای مـاھشـھـر آغـاز  
ازآنجا که منطـقـه ویـژه   .کرده اند 

ـنـدرامـام   ـروشـیـمـی ب اقتصادی پت
یـکـی از قـطـب ھـای بــزرگ  ( 

صنعـتـی و کـارگـری درجـنـوب  
ـر مـحـل  ) ایران   ، درسالـھـای اخـی

کشمکش ھای بسیـار کـارگـران  
ـروشـیـمـی   ـت با کـارفـرمـایـان در پ
ھای این منطقه وعرصـه پـایـمـال  
شدن گسترده ومستمرحق و حقـوق  
کارگران توسط کارفرماھا بـوده،  
این مـرجـع قضـائـی درھـراس از  
ـرای   گسترش مبارزات کارگران ب
ـبـاتشـان، بـه   دستیـابـی بـه مـطـال
حمایت آشکار ازمنافع صـاحـبـان  
ـروت وسـرمــایـه واردعـمــل شــده   ث

دولت با خارج کردن ھـزاران   .است 
ـیـت   کارگراین مجتمع ھا از شمول

قوانین ویـژه  " قانون کار وبا تدوین  
ــاطــق  ــن کــه مــحــدود و  "   ایــن م

ــوق   ــشــتــرحــق مــحــروم کــردن بــی
کارگران را درپـی دارد، شـرایـط  
ـر کـارگـران ایـن   ـیـشـت استثـمـار ب

ـرده   منطقه را بنفع سودآوری گسـت
کارفرمایان ، پوشش قانونی داده  

ــیــن     .اســت  ــر تــدویــن چــن ــت ــربس ب
ـیـن ضـدکـارگـری، آنـچـنــان   قـوان
ــه ای بــرای   ــای ــشــت ســرم ــھ ب
کارفرمایان دراین منطـقـه فـراھـم  
ـریـن   شده کـه بـا جسـارت وکـمـت
ـرنـج   دغدغه ، بـه حـقـوق و دسـت
کارگران با خـیـال راحـت تـعـرض  

آنان درمقابل مقاومت و  . میکنند 
اعتراض وتجمع کارگران مطمـئـن  
ـنـگـونـه   به پشتگرمی و حمایت ای

ـبـال کـردن   .بخشنامه ھاھستند  دن
اخبار کارگری این مرکز بزرگ  
ـر   اقتصـادی طـی سـالـھـای اخـی
ـرده   نشان میدھد که چه شرایط ب
وار و بیحقوقی وسیعی بر شرایـط  
کار وزنـدگـی کـارگـران حـاکـم  

ــت  ـرایـــط  .  اس ــن شــ ـرســـال ای وھــ
ــدتــرشــده اســت  . مــحــدودتــر و ب

اخبارکارگری این سالھا مملو از  
ــه   ــان ــب ــق طــل ــای ح ــش ھ واکــن
کارگران به شرایط کار و نـادیـده  

گرفتـن حـقـوقشـان بـوده کـه بـه  
شکل نامه ھای دسـت جـمـعـی،  
ـراض و تـجـمـع و   شکایت و اعـت
ـیـن   اعتصـاب بـه گـوش مسـئـول
رسیده که اغلب موفق به وصـول  

کـارگـران   .مطالبـاتشـان شـده انـد 
بخوبی میدانند که توصیه رئیـس  
ـری   این حوزه قضائی برای پیـگـی
مطالبات از طریق دادگـاه و اداره  
ــرمــانــداری و امــامــان   کــار و ف
ـرھـای   جمعه و از این قبیـل مسـی
به اصطالح قانونی بارھا و بـارھـا  
ـتـایـج ایـن   پیموده و آزموده شده ون
ـیـجـه و   ـت راھھای رفته شده بی ن
ـنـه   بیھوده  بجز اتالف وقت و ھـزی
ـرآنـان و   ـیـگـی واخراج نماینـدگـان پ
خشم و نـومـیـدی ثـمـره دیـگـری  

 .برای کـارگـران نـداشـتـه اسـت 
سالھـا تـجـربـه بـه مـا کـارگـران  
آموخته است که این مسیر ھـای  

ـرای  "  به اصطالح قانونی اسـاسـا  ب
ــت ھــای   ــی ــرف ــردن ظ ــی ک ــث ــن خ
متحدانه کارگـران ، سـرد کـردن  

اراده اعتراضی آنان ، بھم ریـخـتـن  
ـیـجـه   ـت صفوف متحدشـان و بـه ن
نرسیدن شکـایـت کـارگـران طـرح  

ایـن اسـت کـه    .ریزی شده است 
وقتی کارگران نومیـد ازحـمـایـت  
ھای قانونی واقـدامـات عـمـلـی  
مسئولیـن  در دفـاع از مـنـافـع  
ـیـکـه ھـمـیـن   خودھستند، ودرحـال
سیستم ،مانع ایجاد تشکل  ھای  
ـرای دفـاع از   مستقل کارگری ب
منافع کارگران  میشوند،  چـاره  
ای جـزمـتـوسـل شـدن بـه قـدرت  
ــحـــاد و   ــود وات ــارچـــه خ ـپ ــکــ ی
ھمبستگی ھمکـارانشـان بشـکـل  

و از  .  تجمع واعتصاب را نـدارنـد 
اینطریق بارھا به منافع قانونـی و  
. طبیعی خـود دسـت یـافـتـه انـد 

ــق   ــت را ح ــن ســن کــارگــران ای
ــامــه   ــن ــد ایــن بــخــش ــن ــدان ــی خــودم
ـفـت آشـکـار و تـعـرض بـه   مخـال
ــران اســت  ــه کــارگ ــی ــقــوق اول . ح

ـرای   اعتراض وتجمـع کـارگـران ب
دستیابی به حـقـوق پـایـمـال شـده  

ـیـت   اشان نه تنھا مخل نظـم وامـن
عمومی نیست، بلکه برعکـس ،  
ــان   ــب ــرمــایــان و صــاح ایــن کــارف
شرکتھا وسرمایه دارھاھستند که  
ـیـن   با زیرپا گذاشتن ھـمـیـن قـوان
حداقلی موجود نیز با تـعـرض بـه  
زندگی و مـعـیـشـت کـارگـران ،  
ـرھـم زدن نـظـم   ـرای ب زمینـه را ب
ـنـد وبـایـد   عمومی فراھم مـیـکـن

ـرنـد  سـنـت   .تحت پیگرد  قراربـگـی
تجمعات و اعتصـابـات کـارگـران  
ـبـط،   در محل کار و مـراکـز مـرت
ھم براساس قوانین داخـلـی و ھـم  
ــه نــامــه ھــای   ــاول ــق ــراســاس م ب
ــارامــری   ــی ک ــان ــھ ــان ج ــازم س
ــه   ــوق اولــی ــعــی و از حــق ــی طــب

ـیـجـه صـدور  .  کارگران است  ـت درن
چنین بخشنامه ھائی تعـرض بـه  

   .منافع و حقوق کارگران اسـت 
به رسمیت نشناختن این حق پـایـه  
ـراض،تـجـمـع و   ـم اعـت ای و مسـل
اعتصاب برای ما کـارگـران ، و  
جرم تلقی شدن این اقدامات  کـه  
ـبـه   بعنوان ابزاری برای طرح مطـال
و کسب حقوق پایمال شده  مـان  
بکارمیرود موضوعی اسـت کـه  

 .کارگران تحمل نخـواھـنـد کـرد 
کارگران با مبارزات مـداوم خـود  
برای رسیدن به خواسـتـه ھـایشـان  
ــارگــری   ــای ک ــزارھ ــن اب ــه ای ب
ـیـعـی بـخـشـیـده و   مشروعیت طب
ـراز زنـدگـی و   بخش جدائی ناپذی
ـبـش کـارگــری   ــن سـوخـت وسـازج

دفاع میکند و بر استثمار و بـھـره  
کشی و ثروت اندوزی می تـازد  
ــدان   ــی زن ــن انســان جــای چــنــی

زندان جای مجرمین اسـت  .نیست  
 نه مدافعین و فعالین کارگری 

ـم زاده سـالـھـاسـت   جعفر عظـی
ـر   که به حداقل دسـتـمـزدھـای زی
ــراض مـیـکـنـد و   ـر اعـت ـق خـط ف
طومار چھل ھـزار امضـاء جـمـع  

ــنـمــایـد  ــیـانــت  .  آوری مـی او از خ

ــتـمــاعــی بــه   ــران تــامـیــن اج مـدی
ـیـمـه ای کـارگـران در   صندوق ب
محاکم قضایی شکایت نـمـود و  
دو سال حقوق مـعـوقـه کـارگـران  
پرریس سنندج را مـحـکـوم کـرد  
ــجــات نســاجــی   ــان ــن کــارخ بســت
کردستان و اخراج کارگـران آن را  
ــار   ــود و در کــن ــم مــحــکــوم ن
نمایندگان کارخانه ھای تعـطـیـل  
ـیـل   ـب شده اسـتـان کـردسـتـان از ق

ـنـدج،   ریسندگی شاھو، پرریس سن
ذوب آھن قروه از حقوق کـارگـران  
ـم زاده   دفاع نمود جای جعفر عظـی
زندان نیست میبایست از افـکـار  
چنین کارگرانی در جـھـت رفـع  
ـران   مشکالت عدیده کـارگـران ای
ــی   ــود مــا گــواھ ــم ــاده ن ــف اســت
ـم زاده   ـر عـظـی مینماییم که جـعـف
مدافع حقوق کارگران است و او  
سزاوار زندان نیست مـا کـارگـران  

ـم   خواھان آزادی اقای جعفر عـظـی
 زاده میباشیم  

ــده   -١  ــن ــیــث امــانــی نــمــای ش
 کارگران نساجی کردستان  

ــده  -٢  ــن ــانــی نــمــای ــیــب چــت ط
 کارگران شرکت پرریس  

ـنـده  -٣  ـنـاه نـمـای شریف ساعـدپ
 کارگران پرریس و عضو اتحادیه  

ـنـده  -٤  اسماعیل کاظمی نمـای
 کارخانه شاھو  

ـنـده  -٥  سیدھادی احمدی نمـای
 کارخانه شاھو  

ـنـده  -٦  حسیـن قـادری  نـمـای
 کارگران کارخانه شاھو سنندج 

ـنـده  -٧  ـلـی نـمـای رشید اسماعی
 کارگران نساجی کردستان 

ـیـا عضــو  -٨  ـر صـالــح ن مـظـف
 ھئیت مدیره اتحادیه  

ـیـت  -٩  خلیل کریمی عضو ھئ
 مدیره اتحادیه  

منصـور کـریـمـی عضـو  -١٠ 
 اتحادیه  
ــو  - ١١  ــادری عض ــار ق جــب
 اتحادیه 
ـنـده  -١٢  جبار خدارحمـی نـمـای

 کارخانه نساجی کردستان 
 
 ٩٤ آذر    ٢٤ 

 
نامه سرگشاده نمایندگان کارگران برخی از کارخانه ھای سنندج  

 در اعتراض به حکم شش سال محکومیت جعفر عظیم زاده  

 1 از صفحه 

 
 در حاشیه اخبار کارگری

پیرامون بخشنامه اخیرحوزه قضائی بندرامام (دادخواھی 
 )درممنوعیت تجمعات کارگران پتروشیمی

 

 9از صفحه  
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 اعتراضات
صدھا نفر از آتش نشانان تھران دست به 

 تجمع اعتراضی زدند

نفر از کارگران  آتش نشـانـی تـھـران در    ٣٠٠ آذر     ٢٢ 
آور    اعتراض به عدم اجرای قـانـون مشـاغـل سـخـت و زیـان 

درباره خود و ھـمـکـارانشـان مـقـابـل سـاخـتـمـان مـرکـزی  
پالکاردی در دست کـارگـران   .شھرداری تھران تجمع کردند 

ــنـه نــوشـتــه شـده بـود   شـغــل  « بـود کــه روی آن بـه طـع
ـیـسـت   آتش  ـریـن    کـوچـک «   » ! نشانی جزو مشاغل سخت ن ت

کـارگـران آتـش  .  » نشانی سختـی کـار   خواسته پرسنل آتش 
ـبـاف، شـھـردار   ـی نشانی چند روز قبل در نامـه ای بـه قـال

ـیـان کـرده بـودنـد  سـوء  « :  تھران، موارد اعتراض خـود را ب
ـران ( استفاده از موقعیت ھای شغلی   ،  ) عمدتا تـوسـط مـدی

ـردادھـای مـالـی، تـوجـه   اعمـال نـظـر غـرض ورزانـه در ق
ـنـش و فشـار   نامناسب به سرمایه ھای انسانـی، ایـجـاد ت
ـردن شـخـصـیـت اجـتـمـاعـی و   روانی در پرسنل، زیر سوال ب
کاری پرسنل، عدم وجود برنامه ھای درون سـازمـانـی در  
جھت اھداف سازمانی، استفـاده از رانـت جـھـت اسـتـخـدام  
ـره غـایـب در   ـئـت مـدی پرسنل با کارایی پاییـن، وجـود ھـی

ـران فـاقـد تـخـصـص و کـارایـی  .  » جلسات، انتصاب مـدی
ـبـه   آذرمـاه    ٢٢ تصمیم به تجمع اعتراضی در روز یـکـشـن
بدنبال ایـن  .  یکی دیگر از اقدامات اعتراضی کارگران بود 

تصمیم و علنی کردن آن، دستگاه ھای سرکوب حـکـومـت  
ـنـد   کارگران را تھدید به اخراج کردند تا آنھا را مرعوب کن

حتی فرمی به کارگران داده شـده  .  و جلو تجمع را بگیرند 
آذر مـاه امسـال    ٢٢ که کتبا تعھد بدھند که در تجمع روز  

علیـرغـم ایـن طـبـق گـزارش رسـانـه  ! شرکت نخواھند کرد 
کـارگـر آتـش نشـانـی در    ٣٠٠ ھای وابسته به حکومـت  

ـر   تجمع امروز شرکت کردند و خواھان سختی کـار و سـای

 .مطالبات خود شدند 
 

دومین روز تجمع اعتراضی کارگران حمل 
و نقل پاالیشگاه آبادان در اعتراض به متن 

 قراردادھای پیمانکار؛
نفر از کارگران بـخـش حـمـل و    ٨٥ نزدیک به  آذر    ٢٢ 

ــم   ــی ــنــظ ــیــوه ت ــراض بــه ش ــت ـقــل پــاالیشــگــاه آبـادان در اع ن
ـیـمـانـکـار مـقـابـل   قراردادھای جدید کاری خود از سوی پ

پیمانکار جدیـد   .این پاالیشگاه تجمع کردند   ١٨ درب شماره  
ـقـل   پس از آنکه برای دومین سال در مناقصه بخش حمل ون
پاالیشگاه برنده شد، از ابتدای آذر مـاه سـال جـاری فشـار  

که یکسویـه      ھای   خود را به کارگران برای امضاء قرار داد 
وبصورت غیر قانونی تنظیم وتدوین شده است  بیشتـر کـرده  

ھای کار جدیـد مـوادی    به گفته آنان درمتن قرار داد  .است 
ـیـن   ھمانند تاریخ شروع و پایان  عقد قرار داد کار و ھمـچـن
میزان دستمزد دریافتی کارگران طبق قوانین کار مـنـاطـق  
آزادمشخص نشده وجای آن را سفید وخالی گـذاشـتـه شـده  

کارگران می گویند علی رغم سابقه باالیـی کـه در  .است 
پاالیشگاه دارند با قراردادھای جدید از بسـیـاری از حـقـوق  

ـیـز    آنھا یادآور می  .خود محروم می شوند  شوند در گذشته ن
انـد کـه در    تجربه انعقاد چنین قراردادھای کاری را داشته 

نتیجه آن مدیران پیمانکاری در مـقـام کـارفـرمـا تـوانسـتـه  
ـراض از کـارگـران بـه   بودند با سلب امکان ھـرگـونـه اعـت

ـتـه ایـن   .راحتی مطالبات مزدی آنھا را جابجا کنند  به گـف
ھا بـه    کارگران چنانچه اصرار کارفرما برای وادار کردن آن 

ـرسـد، ھـیـچ   ـیـجـه ب ـت انعقاد قرار داد کـار یـکـسـویـه بـه ن
 .ھای قانونی وجود ندارد   تضمینی برای رعایت حداقل 

 
نفر از ١٠٠٠دو روز تجمع اعتراضی 

 صنعتی و معدنی فوالدبازنشستگان 
ـر از بـازنسـسـتـگـان  ١٠٠٠ آذر    ١٦ و ١٥  ـف صـنـعـتـی و  ن

ـرداخـت   ـراض بـه پ معدنی فوالد در سطح سراسری در اعـت
ـر از  ٨٦ نکردن حقوق و مزایای ماه ھـا آبـان و آذر  ـف ھـزار ن

در برابر وزارت اقتصاد و دارایـی    بانشستگان صنعت فوالد، 
ـراضـی مـتـاسـفـانـه  .  دست به تجمع زدند  در این تجمـع اعـت

ـیـل   یک نفر از شرکت کنندگان ــ منصور جمالی ــ  به دل
 . ایست قلبی جانباخت 

 
تشکیل زنجیره انسانی کارکنان پتروشیمی 

 خلیج فارس
ـر  نفر از    ١٥٠٠ آذر     ٢٣  کارکنان رسمی واحـدھـای زی

ـــ کـارگـران   ـیـج فـارس ـ مجتمع پتروشیمی ھلندینـگ خـل
ھای بندرامام، بوعلی سینا، تندگویان، ارونـد، فـجـر    مجتمع 

خوزس   در اعتراض به نامشخص بودن وضعـیـت مـزایـای  
ـروی   ـی ـره ن شغلی در محدوده اطراف محل کار خـود زنـجـی

اعتراض به مدت یک ساعت و نیـم    .انسانی تشکیل دادند 
ـره انسـانـی بـا  .   ادامه داشت  شرکت کنندگان در این زنجی

ھایی بر خواسته ھای خود مبـنـی    در دست داشتن پالکارت 
ـیـمـه  ای قـانـون    بر برخورداری از مزایـای اسـتـخـدامـی و ب

از زمـان شـروع ایـن اقـدام   .انـد   وزارت نفت تـاکـیـد داشـتـه 
ـرای مـدت  ٢٣ تا  )  چھاردھم آذرماه (اعتراضی     ١٠ آذر   ب

ـنـھـا از   ـبـه  ( روز ادامه داشته است و ت ) آذرمـاه   ٢٣ دوشـن

ـم   ـیـت خـود تصـمـی کارگران معترض  برای اثبات حسـن ن
گرفتند تا بعد از تشکیل زنجیره انسانی به نخوردن غـذای  

 .کارخانه خاتمه دھند 
 

 تداوم تجمع مربیان پیش دبستانی

آذر معلمان پیش دبستانی برای چـنـدمـیـن بـار در    ٢٢ 
اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل مجلـس تـجـمـع  

به گفته یکی از تجمع کنندگان، مجـلـس شـورای   .کردند 
ـیـش   اسالمی چندی پیش در مـورد وضـعـیـت مـعـلـمـان پ
دبستانی مصوبه ای را گذرانده که متاسفانه ھنوز اجرایـی  

ـنـده   .نشده است  وی با تاکید بر اینکه معلمـان تـجـمـع کـن
سابقه چندین سال فعالیت در حوزه پیش دبستانی را دارنـد،  

وزارت آموزش و پرورش با توجه به مصوبه مـجـلـس  :  گفت 
 .ھنوز آن را اجرایی نکرده است 

 
 اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر ماھشھر 

ـر  از کــارگـران  شــش واحــد  آذر    ٢٠  ــف ســه ھــزار ن
ـنـدر   ـنـا ، ب پتروشیمی اروند، مبین ، خوزستان ، بوعلی سـی
ـرداخـتـی   امام و تندگوبان  در اعتراض به کاھش مزایای پ
از جمله سختی کار، ودیـعـه مسـکـن و مـزایـای شـغـلـی   

ـرداخـت   .دست از کار کشیدند  کارگران معترض خواستـار پ
  .حقوق آنان بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی شده اند 

 
اعتراض دانش آموزان یک مدرسه درخرم 

 آباد به عدم وجود سیستم گرمایشی
ـتـدایـی    -خرم آباد  ـیـای مـدرسـه اب دانش آمـوزان و اول

ھیات امنایی شھدای جھاد خرم آباد  در روزھای گـذشـتـه  
ـیـن   نسبت به سرمای مدرسه و کالس ھای درس و ھمـچـن
ـراض خـود را   عدم وجود سیستم گرمایشی در مدرسه اعـت

 .به آموزش وپرورش ناحیه یک خرم آباد اعالم کرده بودنـد 
کالس ھای درس ایـن  :  یکی از اولیای دانش آموزان گفت 

مدرسه فاقد ھرگونه سیسم گرمایشی بوده و بسـیـاری از  
دانش آموززان به دلیل سرمای شدید مدرسه دچار بیـمـاری  

در ھفتـه جـاری چـنـدیـن بـار ایـن مـوضـوع بـه    .شده اند 
ـرورش خـرم آبـاد    ١ مسووالن مدرسه و ناحیـه   آمـوزش و پ

انتقال داده شده که تاکنون ھیچ اقـدامـی نسـبـت بـه ایـن  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـر ھـمـیـن اسـاس در اقـدامـی    .موضوع انجام نشده اسـت  ب
ھماھنگ و با ھماھنگی اولیای دانـش آمـوزان اقـدام بـه  
عدم حضور دانش آموزان در کالس ھـای درس نـمـوده تـا  

 .شاید مسووالن امر برای این مھم چاره اندیشی کنند 
 

ھا مقابل مجلس  تجمع بازنشستگان دانشگاه
درپرداخت حقوق و   در اعتراض به تبعیض

 !مزایای خود
ھـا و مـراکـز    آذر کارمـنـدان بـازنشـسـتـه دانشـگـاه     ٢٢ 

ھای موجود در حـقـوق    آموزش عالی در اعتراض به تبعیض 
و مزایای خود مقابـل مـجـلـس شـورای اسـالمـی تـجـمـع  

ھـای مـوجـود در    تجمع کنندگان نسبت به تبعـیـض  .کردند 
ـقـه   حقوق و مزایای خود با وجـود یـکـسـانـی گـروه و طـب
ـراض دارنـد؛   شغلی خـود، بـا بـازنشـسـتـگـان فـعـلـی اعـت

کنندگان ھمچنین اعالم کردند که تاکنـون بـا وجـود    تجمع 
ھای اجرایی و مـراجـعـه بـه مسـئـوالن،    مکاتبه با دستگاه 

مشکل آنان حل نشده و خواستار پیگیری این مـوضـوع در  
 .مجلس ھستند 

 
سریال تجمع اعتراضی مربیان پیش 

 دبستانی مقابل مجلس
ـرای چـنـدمـیـن بـار در    ٢٢  آذر مربیان پیش دبستانی ب

اعتراض به وضعیت استخدامی خود مقابل مجلس شـورای  
ـنـدگـان،   .اسالمی تجمع کردند  به گفته یکی از تجمع کـن

مجلس شورای اسالمی چندی پیـش در مـورد وضـعـیـت  
معلمان پیش دبستانی مصوبه ای را گذرانده که متاسفانـه  

ـنـکـه مـعـلـمـان   .ھنوز اجرایی نشده است  وی با تاکید بر ای
ـیـش   ـیـت در حـوزه پ تجمع کننده سابقه چندین سـال فـعـال

وزارت آموزش و پرورش با تـوجـه  :  دبستانی را دارند، گفت 
 .به مصوبه مجلس ھنوز آن را اجرایی نکرده است 

 
 اخراج و بیکارسازی

کارگر تاژ  ٢٥٠طی دو ماه ونیم گذشته؛ 
 بیکار شدند

  ٢٥٠ از ابتدای مھر ماه سال جاری تاکـنـون نـزدیـک  
در قـزویـن بـه    » تـاژ «کارگر قرار دادی وپیمانی کارخانه  

 .اند   دلیل تمدید نشدن قراردادھای کار خود تعدیل شده 
 

/در آستانه تعطیلی »فوالد بویرصنعت«
 کارگر ٢٠٥بیکاری در انتظار 

ـرصـنـعـت در اسـتـان    -یاسوج   کارخانه تولید فوالد بـوی
ـرار گـرفـت  بـه   .کھگیلویه و بویراحمد در آستانه تعطیلـی ق
واحـد  ( گزارش خبرنگار مھر، مشکالت شرکت بویرصنعت  

ـبـه )  تولید فوالد شھرستان بویراحمد  در    آذر   ١٨ ظھر چھـارشـن
جلسه کارگروه تسھیل و رفع موانع تولید استان کھگیلـویـه  
و بویراحمد در حالی بررسی شد که مدیرعامل این شرکـت  
خبر از توقف خط تولید و تعطیلی این واحد صنعتی تـا دو  

 .ھفته آینده داد 
 

نزدیک شدن شتربیکاری به درب خانه 
 !کارگر کارخانه فوالد سھند غرب٣٧٠

وضعیت  کارخانه فـوالد سـھـنـد غـرب بـا تـوجـه بـه  

کـمـبـود  .  ھای زیاد، بحرانی اسـت   معوقات بانکی و بدھی 
شیر شـده    نقدینگی موجب تعطیلی واحدھای صنعتی عجب 

 .است 
 
 

 کارگران
 : ناھید خداجو 

حق جعفر عظیم زاده و ھیچ انسانی زندان 
 ! نیست

ـم زاده   ــی ـر عـظ ــف جـع
دبیرھیئت مدیره اتحادیه  
ــران و   آزاد کــارگــران ای
ــیــن و   یــکــی از فــعــال
رھبران جنبش کارگری  
را به اتھامات واھی از  
قرار اجتماع وتبـانـی بـه  
قصد اقدام علیه امنیـت  
ـرھـم زدن نـظـم   ملـی وب

  ٦ عمومی ونیز تبلیغ علیه نظام جمـھـوری اسـالمـی  بـه  
ـتـھـای اجـتـمـاعـی و  ٢ سال حبس و   سال محرومیت ازفعالی

  ٩٤ ابـان    ١٧ صنفی سیاسی محکوم کردند  که در روز  
ـم بـه   .برای گذراندن حبس راھی زندان شد  راسـتـش نـمـیـدان

کدامیک از اتھاماتی که به جعفر نسبت داده شـده اشـاره  
ـقـشـان را مـرور   کنم چون ھر چه بیشتر اتھامات و مصـادی
میکنم بیشتر به واقعیتھای باورنکردنی کـه در ادامـه بـه  

ـرم  ـب ـیـش روی   .آن میپردازیم پی مـی ـلـخ پ واقـعـیـت ھـای ت
جامعه  ازقبیل بیکاری، فقر، اخراج سـازیـھـا، حـقـوقـھـای  
ـراردادھـای   ـر، ق ـق معوقه ،دستمزدھای چند برابر زیر خـط ف
ـرسـی بـه امـکـانـات بـھـداشـتـی   سفیدامضاء ، عـدم دسـت
درمانی مناسب، وقوع حوادث ناشی از کار،  نداشتن بیمـه  
بیکاری و نھایتا به گروگرفتن معیشت انسانھا واقعیتھـای  
انکار نـاپـذیـری اسـت کـه روزمـره ھـزاران ھـزار خـانـواده  
ـبـعـات   ـیـامـدھـا وت کارگری را به لب پرتگاه سـوق داده وپ

اعتیاد، طالق ،کودکان کار، فحشـاء  :  اجتماعی آن ازجمله 
، فروش نوزادان ، بی خانمانی، کلیه فروشـی وخـودکشـی  

ـم   ـرای ھـمـان خـیـل عـظـی ـقـه  ( ومسائلی از این قبیل ب طـب
ـقــه بــزرگ   .را بـه ارمــغـان آورده اسـت )  کـارگـر  ایـن طـب

اجتماعی که تمام امکانات و رفاھیات ونعمات موجود در  
ـیـدات   جامعه راتولید میکنند  محروم از بھره مندی از تـول

ـیـن  . خودھستند  در چنین شـرایـطـی اسـت کـه ادامـه چـن
زندگی مشقت باری برای کارگران غیر ممکن میـشـود و  
ـرون رفـت از ایـن شـرایـط   مدام بدنبال راه چاره ای برای ب

ـرای  .  میباشند  دقیقا در ھمین راستا است کـه کـارگـران ب
تغییر وضعیت غیرقابل تحمل خود با ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـنـد وضـعـیـت   ـتـوان مستقل کارگری بعنـوان ظـرفـی کـه ب
معیشتی خودرا بھبود ببخشنـد و از ان طـریـق بـه حـق و  

اتحادیـه آزاد  . " حقوق تضییع شده شان برسند اقدام میکنند  
ھم درپاسخ بـه ایـن ضـرورت تشـکـیـل شـد  " کارگران ایران 

ـیـل جـمـع اوری امضـاء  "  اتـحـادیـه " وتمام فعالیتھای   ـب ازق
دراعتراض به حداقل دسـتـمـزدھـا و تـجـمـعـات در مـقـابـل  
مجلس و وزارت کار و ارتباط گیری بـا دیـگـر تشـکـالت  
ـرای ایـجـاد تشـکـل   کارگری ھمچون کمیته ھماھنگی ب

ھای کارگری سندیکای شرکت واحد وسندیـکـای ھـفـت  
تپه و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل ھای کارگری و  
نامه اعتراضی به وزیر کار بدلیل عدم توجه و پاسخگویـی  
به طوماراعتراضی چھل ھزار نفری کارگران و شرکـت در  

کـه در ھـمـه جـای جـھـان مـراسـم  ( روز جھانی کـارگـر  
ـرپـا سـت   مستقلی از طرف کارگران درگرامیداشت این روزب
اما در ایران کارگر به خاطر برگزاری مراسـم روز جـھـانـی  

و عناوین دیـگـری کـه درمـتـن  )  کارگر باید به زندان برود 
ـیـعـی  "  حکم آمده تماما  فعالیتھای صنفی وتالش ھای طـب

و حق طلبانه کارگران است  که درپاسخ به تعرض مستـمـر  
کارفرمایان و صاحبان سـرمـایـه بـه زنـدگـی و مـعـیـشـت  
ـنـی صـورت گـرفـتـه وحـداقـل   کارگران بطور روشن و عـل
مطالبات وسھم کارگران ایران از زندگی درشرایط کـنـونـی  

ـر   . است  و اما آخرین ومضحک ترین مصـداق اتـھـام جـعـف
ـر   ـی عظیم زاده این است که نامبرده در اوایل انقالب تحت تاث
ـنـام قـادرمـظـاھـری در روسـتـای شـوط از تـوابـع   فردی ب

راستش تا به   .شھرستان ماکو، مارکسیست بدنیا امده است 
ـیـده و  .  حال کسی با چنین اتھامی روبرو نشده بود  نـه شـن

ـیـا   نه دیده بودم که کسی از بدو تولدش مارکسـیـسـت بـدن
ـرای مـوجـه جـلـوه دادن  .  امده باشد    ٦ ازآنجائیکه اقایان ،ب

سال حکم ناعادالنه به جعفر به زمین وزمـان مـتـوسـل شـده  
ـنـده  "  تا بلکه بتوانند به حکم مثال  وجاھت قانونی بـدھـنـد ب

ــرش را بــه   ــی ــفــس ــم و ت ــیــزی نــگــوی ــم چ ــدھ ــی ــیــح م ــرج ت
تمام مصادیق و اتھامـاتـی کـه مـن   .افکارعمومی بسپارم 

ـر قـانـونـی مشـاھـده   گذرا به ان اشاره کردم ھیچ مورد غی
سـال حـبـس    ٦ نمیشود که بتوان بـا آنـھـا انسـانـی را بـه  

در واقع چـیـزی کـه مـد نـظـر سـرمـایـه و  . محکوم کرد 
ـتـان چـنـد   حامیانش میباشد اینست که شما حداقل حـقـوق
برابر زیر خط فقر باشد ،چند ماه به چند ماه ھـمـان حـقـوق  
تعریف شده راھم نگیرید، اخراج سازی در ابعاد وسیع بـاشـد  
تا جائیکه زندگی و ھستی تان ساقط شود، اما شمـا حـق  

بـایـد  .  ھیچ گونه اعتراض، تجمع و یا اعـتـصـابـی نـداریـد 
صحبت اینجاست اگر کارگران در بستـری  .  سکوت کنید  

طبیعی حق و حقوقشان به رسمیت شناخته میشـد و بـطـور  
معمول در مقابل کارشان مـزدشـان را دریـافـت مـیـکـردنـد  

 .دیگراعتراضات به این ابعادگسترده و وسـیـع رخ نـمـیـداد 
طی این سالھا در ھرکجا چه در کارخانه چه در تجمعـات  
بیرون از کارخانه و چه از طریق تشکـالت کـارگـری اگـر  
تجمعی اعتراضی و یا اعتصابی بر علیه زندگـی مشـقـت  
باری که برای میلیونـھـا کـارگـری کـه زنـدگـیـشـان بـه  
فالکت رسیده و پایانی ھم ندارد شـکـل گـرفـتـه ، تـحـت  

ـیـت مـلـی " عناوین    ـرھـم زدن نـظـم  " و  "   اقدام علیـه امـن ب
"  تبلیغ علیه نظـام جـمـھـوری اسـالمـی " و نھایتا  "   عمومی 

به کارگران تعرض کرده و آنھا را با تھدید به دستگیـری و  
این عناوین بظاھرقانونـی بـه ابـزاری  .  زندان عقب رانده اند  

برای سـرکـوب و سـاکـت کـردن کـارگـران در مـبـارزات  
ـنـی از   !!صنفی شان تبدیل شده  ـث جعفر عظیم زاده ھم مسـت

این قاعده نیـسـت اوکـارگـر جـوشـکـار لـولـه ھـای گـاز،  
جعفر ھـم  .  مشمول ھمین  شرایط فالکت بارموجود میباشد 

ھمچون کارگران دیگر با شرایط سـخـت و مشـقـت بـاری  
چنین انسان شریفی تمام تالشش ایـن بـود  . زندگی میکند 

که بتواند زندگی خود و ھم طبقه ای ھـایـش را کـه درد  

 



391 شماره   -دوره سوم     کارگر کمونيست   13 

مشترکی دارند بگونه ای بھبود بخشد که در شـان انسـان  
چرا کـه کـارگـران یـک زنـدگـی انسـانـی  .  معاصرباشد 

ومرفه مطابق با معـیـارھـاواسـتـانـدارھـای امـروزی را حـق  
ـری بـود کـه  . طبیعی خود میدانند  ـف جعفر یکی از شـش ن

برای جمـع اوری طـومـار چـھـل ھـزار امضـاء کـارگـران  
ـبـات کـارگـری   دراعتراض به حداقل دستمزدھا وسایر مطال

ونیز یکی از شاکیان پرونده تامین اجـتـمـاعـی  .  تالش کرد 
مرتبط با پرونده سعید مرتضوی و دیـگـرانـی بـود کـه بـا  
ھمدستی مرتضوی ھا صندوق تامیـن اجـتـمـاعـی را کـه  
نتیجه سالھا کار و زحمت واندوخته میلیونھا کارگر بوده و  
ــتــه تــا در زمــان   ــرتضــوی ھــا نــداش ــیــچ ربــطــی بــه م ھ

  .بازنشستگی بتوانند ازآن استفا ده کنند را به تاراج بردنـد 
چنین تعرض ودستبـردی بـه ایـن صـنـدوق بـازنشـسـتـگـی  
ـیـت مـلـی را بـخـطـر   ھیچوقت به عنوان جرمـی کـه امـن

اما اگـر  .  انداخته یا نظم جامعه را برھم زده  محسوب نشد 
کارگران خواھان افزایش حداقل دستمزدھا که به اعتبار آن  
بتوانند زندگی انسانی داشته باشند و خواھان متوقف شـدن  
ـنـد   اخراج سازیھا و حقوق ھای معوقه شان باشند و یا بگوی
ـبـاشـد   چرا صندوق تامین اجتماعی که متعلق بـه مـا مـی
راغارت کرده اید و یا تجمعی را برای پـاسـخ گـرفـتـن بـه  
ـراض بـه   ـری کـارگـران بـه اعـت ـف ارائه طومار چھل ھـزارن
ـروھـای   ـی ـم بـالفـاصـلـه ن حداقل دستمزدھا را داشـتـه بـاشـی
امنیتی و انتظامی قبل از حضور نماینده کارفرما ویـا ھـر  
مسئول دیگری در محل تجمع و اعتراض حاضـرشـده و در  
مقابل اعتراض و تجمع کارگران صف آرا یـی کـرده و بـه  
حـمـایـت از کـارفـرمـا کـارگــران را تـھـدیـد بـه اخـراج و  

ـنـد   واقـعـا چـه کسـانـی نـظـم  .  دستگیری و زندان میکـن
ـیـت مـلـی را بـه قـول اقـایـان بـخـطـر مـی   جامعه  و امن

ــران   !انــدازنــد؟  تــھــدیــد و فشــار و زنــدانــی کــردن کــارگ
ـری شـیـوه ھـا   وجلوگیری از تجمع واعتراضشان وبـکـارگـی
ـراضـات و اعـتـصـاب   واتھامات امنیتی نمیتوانند جلو اعـت
موجود در جامعه را بگیرند بلکه جـامـعـه بـا وجـود ادامـه  
چنین شرایطی شاھد اوج گیری تجـمـعـات و اعـتـصـابـات  
خواھد بود چرا که شکم گرسنه از تـھـدیـد و زنـدان نـمـی  

سـال    ٦ جعفر عظیم زاده کارگر آگاه و فـعـال را بـه   .ترسد 
حبس محکوم کرده اند تا شاید بتوانند از طـریـق مـحـکـوم  
کردن فعالینی چون جعفرجنبش کارگری را عقب رانده تـا  
ـر سـود آوری سـرمـایـه را تضـمـیـن کـرده   با خیال راحت ت

ـیـن کـارگـری را تـحـت  .  باشند   سالھای سال اسـت فـعـال
عنوان بخطر انداختن امنیت ملی و برھم زدن نظم عـمـومـی  

امـا ایـن کـارگـران  .  دستگیر و به زندان محکوم کـرده انـد 
ـراضـی   ـتـھـای اعـت ـی آگاه و مبارز در متن مبـارزات وفـعـال
کارگران ، درحقیقت امنیت سرمایه را بخطـر انـداخـتـه ودر  

این قبیـل احـکـام   .نظم استثمارگرانه سرمایه اخالل میکنند 
بعنوان وسیله وابزاری برعلیه مبارزات حق طلبانه کـارگـران  
وبرای خاموش کردن آنان بکارمیرود تا شاید بـه خـیـالشـان  
بتوانند جرات و جسارت واراده حق طلبی را ازطبقه کـارگـر  

ـبـش کـارگـری   .بگیرند  اما به گواه تاریخ چندصدساله جـن
جھان با ھمه فراز و نشـیـب ھـایـش ، کـارگـران از سـطـح  

 .زنـدگـی و مـعـیـشـت خـود ھـمـواره دفـاع خـواھـنـدکـرد 
جعفرعظیم زاده وسایر کـارگـران زنـدانـی کـه جـرمـی جـز  
ـبـات   تالش برای بھبود شرایـط زنـدگـی و دفـاع از مـطـال

آذر  ١٧   .کارگران نداشته اند باید بی قید وشرط آزاد شـونـد 
 ٩٤ 

 
 گزارش

 !نفر رسید ٣٦آمار مرگ آنفلوانزا به 
ـر    ٣٦ معاون بھداشت وزارت بھداشت، مرگ    ـر اث نفر ب

ـبـی،    .ابتال به آنفلوانزا  ـل ـیـمـاران ق آنفلوانزا افراد سـالـمـنـد، ب
 .را بیشتر تھدید می کند ... مبتالیان به آسم، کودکان و 

  
 ٢٥از / دارد »بیسواد«ھزار  ٥٨تھران 

نفر تحت  ١٥٠٠ھزار کودک کار، فقط 
 اند پوشش

مدیر کل آموزش و پرورش شـھـر تـھـران از ایـجـاد دو  
تـھـران بـا    ١٢ مـدرسـه ویـژه کـودکـان کـار در مـنـطـقـه  

: ھای فعال در این حوزه خبـر داد و گـفـت   ھماھنگی سمن 
ـرورش   پیش از این، کودکان در اماکنی که از آموزش و پ

ھـا    شدند و نظارتی بر تحـصـیـل آن   مجوز نداشتند؛ جمع می 
وجود نداشت، اما امسال با نظارتی که صورت گرفت امـر  

ـنـد   .ھا سر و سامان گرفته است   تحصیل آن  اسفندیار چـھـارب
گـو بـا    و   در گـفـت )  مدیرکل آموزش و پرورش شھر تـھـران ( 

ـیـسـوادی در تـھـران   خبرنگار ایلنا، با اعالم آخـریـن آمـار ب
ـیـن  :  اظـھـار داشـت  سـال جــزو    ٤٠ تــا    ١٠ سـوادآمــوزی ب

ـبـا   ـری ـق ـر را شـامـل    ٥٨ ماموریت مـاسـت کـه ت ـف ھـزار ن
ـنـد کـه حـدود    می    ١٨ شود؛ بخشی از این آمار اولیا ھست

 .شوند   ھزار نفر می 
 اخبار بین المللی

افزایش نرخ رشد بیکاری در این  -فرانسه 
 کشور
در سه ماھـه سـوم سـال جـاری   فرانسه  در  بیکاری  نرخ 

ـریـن حـد   میالدی روندی صعودی به خود گرفته و به باالت
ـراسـاس داده ھـای   .سال اخیر رسـیـده اسـت   ١٨ خود طی   ب

ـرخ   ـتـصـادی فـرانسـه ن موسسه ملی آمار و مـطـالـعـات اق
درصد جـمـعـیـت فـعـال    ١٠.٦ بیکاری در این زمان به رقم  

این نرخ در مقایسه بـا یـک سـال  .  این کشور رسیده است 
این آمار معـادل افـزایـش  .  درصد افزایش دارد   ٠.٢ گذشته  

این رقم برای اولیـن  .  ھزار نفری تعداد افراد بیکار است   ٧٥ 
ـیـکـاری در   ـرخ ب بار طی ھشت سال اخیر از مـیـانـگـیـن ن

ـر رفـتـه اسـت  ـرخ   .منطقه پولـی یـورو فـرات ـیـن ن در ایـن ب
  ٢٤.٦ سال بـه رقـم    ٢٤ تا    ١٥ بیکاری بین افراد رده سنی  

ـر خـوبـی   .درصد جمعیت این قشر می رسـد  ایـن آمـار خـب
ـیـکـاری   ـرخ ب برای دولت فرانسه که اولویت خود را مھار ن

 .در کشور اعالم کرده بشمار نمی رود 
 

ھا ھزارنفری بر  تظاھرات ده-کره جنوبی 
 ضد  سرمایه داری

دسامبر با راھپیمایـی    ٥ ھزار تن روز شنبه    ٣٠ کم    دست 
از پـارک      پایتـخـت کـره جـنـوبـی،     در خیابان ھای سئول، 

ـقـاد کـردنـد و    رئیس جمھوری ایـن کشـور،     گ ئون ھای،  ـت ان
ــفـای او شـدنـد  ـرگــزاری    بــه   .خـواسـتـار اسـتـع گـزارش خـب

معترضان رئیس جمھوری کـره جـنـوبـی را مـتـھـم     ،   فرانسه 
ـربـانـی      کردند که به گفته آنان،  کارگران و روستاییـان را ق

ـیـس   .سرمایه داران بزرگ کرده است  ـیـن از رئ آنھا ھـمـچـن
جمھوری کره جنوبی را به خاطر تغییر متون کـتـاب ھـای  

ـر اسـاس ایـن گـزارش،   .درسی انتقاد کردند  بسـیـاری از    ب
ـیـش از ایـن،  .  تظاھرکنندگان ماسک بر صورت داشتنـد  پ

دولت کره جنوبی زدن مـاسـک در تـظـاھـرات را مـمـنـوع  
ـیـس   .کرده بود  ـل ـرگـزار شـد کـه پ تظاھرات در شـرایـطـی ب

برگزاری آن را غیرقانونی دانسته و سازمان دھندگان آن را  
 .تھدید به بازداشت کرده بود 

 
ھا کارگر در  جان باختن ده -آذربایجان 

 اثر آتش سوزی یک سکوی نفت
ـرژی آذربـایـجـان مـی  گـویـد در حـال    شرکت مـلـی ان

ـرای یــافـتــن سـی کــارگـری اســت کــه در    جسـت  وجــو ب
ـتـی آذربـایـجـان در    آتش  ـف سوزی گسترده در یک سکوی ن

ـتـه  .  اند   دریای خزر گرفتار شده  سخنگوی این شـرکـت گـف
ـیـدا    ٣٣ است که تا کـنـون   ـر از ایـن حـادثـه نـجـات پ ـف ن

ـتـی آذربـایـجـان بـه  . اند   کرده  ـف کمیته حمایت از کارگـران ن
ـیـدا    بی   بی  ـری کـه نـجـات پ ـف سی گفته است کـه سـی ن

ـتـه  .  انـد   اند احتماال جان خود را از دسـت داده   نکرده  بـه گـف
سوزی روز جـمـعـه    شرکت دولتی انرژی آذربایجان این آتش 

ـر    ٤  دسامبر، بعد از آسیب دیدن یک خط لولـه گـاز در اث
توفان در سکوی شماره ده میدان نفتی گونشلی آغاز شـده  

 .و به سرعت گسترش یافته است 
ــرژی    ٦٠ حـدود   ـیـدی شـرکـت ان ـفـت تـول درصـد از ن

ھـای    مقـام .  کند   آذربایجان از ھمین سکوی نفتی عبور می 
گویند عملیات نـجـات و اطـفـای حـریـق بـه    آذربایجان می 

ـرو   دلیل ھوای طوفانی و امواج بلند دریـا بـا مشـکـل روب
 .شده است 

 
 بازداشت چندین فعال کارگری -چین 

ـر    ٦ خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه   آذر    ١٥ /  دسامـب
،  » یـانـگ   ژنـگ فـی « اعالم کرد که پلیس ایالتی چیـن  

زو  « مدیر یک مرکز کـمـک بـه کـارگـران مـھـاجـر و  
  ٤ از فعاالن باسابقه کـارگـری را روز جـمـعـه    » شیائوم ی 
ایـن دو چـھـره  . آذر بـازداشـت کـرده اسـت   ١٣ /  دسامبـر  
ویـژه    شده به طور فعال برای کمک به کارگران، بـه   شناخته 

ـنـد تـا    کارگران مھاجر از مناطق روستایی تـالش مـی  کـن
ـیـمـه و یـا کـمـک   آن  ھـای    ھا بتوانند حقوق معوقه، حـق ب

شده اجتماعی که در قوانین چین ذکر شده است را    تضمین 
مـتـھـم  « زو »و خانم  « ژنگ »آقای   .از کارفرمایان بگیرند 

ـرقـانـونـی »به سازماندھی   اخـالل در نـظـم  »و   «تجمع غـی
ـر یـک  «ھه شـیـائـوبـو »ھمچنین   . اند   شده « عمومی  ، مـدی

ـیـان آسـیـب  ھـای شـغـلـی در شـھـر    انجمن کمک به قربـان
اتھام او  .  ، واقع در جنوب چین بازداشت شده است «فشون »
در   . عنوان شده است « ھایش   اختالس در چارچوب فعالیت »

روزھای اخیر، گوانگدونـگ، اسـتـان جـنـوبـی چـیـن کـه  
ـرده    مرکز آن گوانگژو است، صـحـنـه بـازداشـت  ھـای گسـت

ھـا را    نفر از آن   ١٥ پلیس  .  فعاالن حقوق کارگری بوده است 
ـرخـی  .  شنبه گذشته بازداشت کرد   روز پنج  پس از ساعاتی ب

ـر آن  ـیـشـت ھـا    از این فعاالن آزاد شـدنـد امـا از سـرنـوشـت ب
ـبـش   .اطالعی در دست نیست  به دلیل تـرس از ظـھـور جـن

ـنـھـا اجـازه   ـیـسـت چـیـن ت مستقل کارگری، حـزب کـمـون
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مـقـامـات  .  دھـد   فعالیت به یک سندیکای رسمی را مـی 
حکومتی نظارت شدیدی بر این سندیکا دارند و این نـھـاد  
که قرار است از حقوق کارگران دفاع کند اغلب در کـنـار  

 .گیرد   ھا قرار می   ھا و کارخانه   مدیران شرکت 
 

 ٨٥" آنگلو آمریکن"شرکت  -انگلستان 
 کند را اخراج می  ھزار تن

ـبـه    »آنگلو آمریکن «شرکت معدنی انگلیسی   سـه شـن
اعالم کرد به شدت نیروھای خود را کاھش خـواھـد داد و  

ھـزار    ٥٠ ھزار نفر کنونی به کمتر از    ١٣٥ شمار آنان را از  
این شرکت علت این کاھش را ، سـقـوط  . نفر خواھد رساند 

قیمت ھای سنگ معدن آھن و فـلـزات صـنـعـتـی اعـالم  
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، ایـن گـروه در  .  کرد 

زمان ارائه گزارش به سرمایه گذاران توضیح داد بـه شـدت  
ـرای ایـن   شمار کارکنان رسمی و پیمانی را که مستقیما ب

شمار کارکـنـان  .  شرکت کار می کنند کاھش خواھد داد 
ھزار نفر بود قرار اسـت در  ١٦٢     ، ٢٠١٣ این شرکت که سال  

ھزار نفـر و    ٩٢ به    ٢٠١٧ ھزار و در سال    ٩٩ به    ٢٠١٦ سال  
 .ھزار نفر کاھش یابد   ٥٠ در آینده به کمتر از  

 
راھپیمایی اعتراضی مردم  -افغانستان 

 حقوق بشر  بمناسبت روز جھانی
ھمزمان با روز جھانی حقوق بشر، صدھا نفر از فـعـاالن  

راھپیمایان خواھـان   .مدنی در کابل دست به راھپیمایی زدند 
ھـای داخـلـی    محاکمه کسانی شدند که در جریان جـنـگ 

ـقـض حـقـوق بشـر   افغانستان مرتکب جنایات جـنـگـی و ن
ــد   شــده  ــد، از فــعــاالن مــدنــی و   .ان فــیــض مــحــمــد زالن

برگزارکنندگان این راھپیمایی در کـابـل گـفـت کـه آنـھـا  
خواھان تامیـن عـدالـت و مـجـازات نـاقضـان حـقـوق بشـر  

ـتـاد تـا حـاال مـردم کشـتـه  : " او گفت  .ھستند  از دھـه ھـف
ھـای مـردم    شود و به خـانـه   شوند، اموال مردم تاراج می   می 

ـتـکـاران جـنـگـی افشـا و  . شود   تعرض می  باید تمام جـنـای
راھپیمایان ھمچـنـان از نـھـادھـای حـقـوق   ".مجازات شوند 

بشری انتقاد کردند که نتوانستند تاکـنـون نـاقضـان حـقـوق  
ـنـد و بـه مـیـز مـحـاکـمـه   بشر را در افغانستان افشـا کـن

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یـک   .بکشانند 
ـنـدسـازی   برنامه وسیع جنایات جنگی در افغانستان را مست
و گزارش عدالت انتقالی را تھیه کرده اما این گـزارش تـا  

ـتـشـار ایـن  .  به حال منتشر نشده است  راھپیمایان به عـدم ان
ھای دیگری نیـز در    راھپیمایی  .گزارش نیز اعتراض کردند 

برخی والیات افغانستان به مناسبت روز جھانی حقوق بشـر  
ای در زنـدان    ھمچنان گردھمایی جداگانه .  برگزار شده است 

ـرگـزار شـد   .پلچرخی کابل به یادبود از قربانیان جـنـگ ب
ـیـز امـروز بـا نشـر   دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ن

ـراز    اعالمیه  ای از وضعیـت حـقـوق بشـر در ایـن کشـور اب
این سازمان از دولت افغانستان خواسـتـه   .نگرانی کرده است 

به تعھدات خود در تامین عدالت و رعایت حقوق بشر توجـه  
 .کند 

 
 ھای کوتاه خبر

 یمن
طی گزارشی ھشدار داده کـه بـا  "  برنامه جھانی غذا "

وخامت اوضاع مواد غذایی در یمن، این کشور جنگزده در  
ـرارگـرفـتـه   ـراسـاس ایـن گـزارش،   .اسـت معرض قحطی ق ب

ـرار دارد و ده   نیمی از جمعیت یمن در آسـتـانـه قـحـطـی ق
استـان یـمـن بـا نـاامـنـی غـذایـی در سـطـح    ٢٢ استان از  

 .روبرو ھستند " اضطراری "
 
 

 
 بلژیک

ـقـل و    ١٧ روز سه شنبه   آذر، کارگران بخش حـمـل و ن
ـراض بـه سـیـاسـت ھـای   ـلـژیـک در اعـت فرودگاه ھای ب

ایـن  .  ریاضتی دولت این کشور، دست بـه اعـتـصـاب زدنـد 
ـلـژیـک   اعتصاب که توسـط اتـحـادیـه ھـای کـارگـری ب

ـتـه ادامـه   برنامه ریزی شده است،   قرار است تـا یـک ھـف
به علت اعتصاب گسترده کـارگـران حـمـل و  . داشته باشد 

ـلـی   نقل،   نزدیک به نیمی از پروازھای فرودگاه بیـن الـمـل
عالوه بر این، مسافرت بین شـھـری  . بروکسل لغو شده است 

در بروکسل به علت توقف خطوط اتوبوس ھا و قـطـارھـای  
 .بین شھری، با تاخیر بسیار ھمراه می باشد 

 
 ترکیه

ـیـکـی در روز   بر اثر واژگون شدن یـک قـایـق پـالـسـت
آذر که گروھی از پناھجویان را از ترکـیـه بـه    ١٧ شنبه    سه 

برد، شش کودک پناھجـوی افـغـان غـرق    سوی یونان می 
ــنــج     . شـدنــد  ــرکـیــه، پ ــتــی ت ـرگــزاری دول ــب بـه گــزارش خ

ـنـاھـجـوی دیـگـر از جـمـلـه یـک پسـر   سـالـه کـه    ١٢ پ
ھای نجات بر تن داشتـه و روی آب شـنـاور بـودنـد،    جلیقه 

جستجو برای دو پناھجوی دیـگـر کـه  .  اند   نجات پیدا کرده 
  .اند ادامه دارد   در این حادثه مفقود شده 

 
 جمھوری چک

روز یکشنبه، ششم دسامبر، تجمعی در مقابل یکی از  
در جـمـھـوری    » دراھونیـس « ھای پناھجویان در    بازداشتگاه 

کنندگان در ایـن تـجـمـع بـه    شرکت . چک صورت گرفت 
وضعیت پناھچویان اعتراض کردند و از دولـت جـمـھـوری  
ـنـاھـجـویـان   چک خواستند به درخواست پناھندگـی ایـن پ

 .پاسخ مثبت دھد 
   


