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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!
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 اخبار کارگری

 رفاهی                    بخش ایران: نسان نودینیان   بخش بین المللی: داوود 

 نا امنی محیط كار جنایت علیه كارگران است
 شهال دانشفر 

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (   ١٣ بخش ) 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 اول مه خانه کارگر جمهوری اسالمی و اول مه کارگران

 شهال دانشفر 

 صدها هزار کارگر ساختمانی هیچگونه پوشش بیمه ای ندارند!
 محمد شکوهی 

 زنده باد اول مه!
در اول مه باید كار را تعطیل كنیم. تجمعاا  بازرو و كاوخاد خاود را در 
سراسر این كشور برپا داریم. جشن بگیریم سخنرانی كنیم. قطعنامه هایماان 
را اعالم كنیم. به دستمزدهای خند بار زیر خط فقر شدیدا اعتراض كانایام. 
به دستگیری ها و اعدامها و تبعیضا  شدیدا اعاتاراض كانایام. در اول ماه 
میتوانیم و باید فضای اعتراض كارگری را در سراسر کشور حكمفرما نماییم. 
با شعار نان آزادی زندگی انسانی باید ید اول مه باشكاوه و امایادباخاش را 

 برپا نمود.
 زنده باد سوسیالیسم

 قرن بیست و یکم : شورا یا سندیکا؟
 مصاحبه "کارگر کمونیست" با مصطفی صابر

کارگر کمونیست: بعد از سالها بحث و نارار حاول شاورا، 
سندیکا در جاناباش کاارگاری و   –مجمع عمومی و اتحادیه 

بخصوص با مطرح شدن بحث "مجمع عاماومای" در جاناباش 
اشغال در غرب، اگر بخواهید یک ارزیابی باکانایاد، نارار 
شما  درباره جایگاه بحث فوق یعنی شورا یا  سانادیاکاا در 

 اوضاع و احول کنونی خیست؟ 
 

 مصطفی صابر: 
قبل از اینکه مستقیما به سوال شاماا باااردازم باایاد خاناد 
نکته مقدماتی را یادآور شوم. ابتدا برای خوانندگاان جاوان 

 ٧٥بگویم که نزدیک خهل سال پیش و در جاریاان اناقاالب 
شوراهای کارگری در میان بهت و حیر  همگانی به نااگاهاان 
سر برآوردند.  گویی رعد و برق انقالب باعث شده باود تاا 

های اجتماعی بدیع و شگفت انگیز یاکاشاباه از دل  این اندام
خاک اعتراض و تالش توده های وسیع مردم بیرون بزنناد. 
کمیته های اعتصابا  در  صنعت نفت و برق و مخاابارا  و 
غیره ، یا در کارخانه های مختلف و حتی بعضاا ادارا  و 

اعااتاصااب عااماومای و  ٧٥ماحاال  کااه در جاریااان اناقااالب 
تراهرا  ها و کال مبارزه علیه حاکاومات شااه را ساازماان 
میدادند و جلو میبردند. بعد از قیام بهمن و سقوط حکومت 
شاه، یکباره و بطور خودجوش در خیلی جاها به شورا یعنی 
به نوعی ارگان حاکمایات باالفصال کاارگاران و ماردم بارای 

های خودشان تبدیل شدند. ماالاال در بسایااری  تحقق خواسته
ها شورا که متاکای بار ماجاماع عاماومای و عامال  از کارخانه

مستقیم توده کاارگاران باود، کاناتارل کاارخااناه را بادسات 
میگرفت، از مالک سلب مساواولایات مایاکارد، دساتامازدهاا را 

ساعت کار برقرار میکرد و غیره. ایاناجاا  ٠٤اضافه میکرد، 
خواهم جنبش شورایی را توضیح دهم، میخواهام باگاویام  نمی

ما ابتدا اصال با "بحث شورا یا سندیکا" روبرو نبودیم. ایان 
موضوع با بحث شروع نشد، با یک عمل عارایام اجاتامااعای 

 پرشکوه آغاز شد. طوفان شوراها که همه را از جمله ما 
 

 اصغر کریمی                            به مناسبت اول مه  
 نامه ای به اتحادیه های کارگری 

 قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر
 شورا، مجمع عمومى، سنديکا   

 ٠٤منصور حکمت               صفحه         

 ٢٦ صفحه  

 فراخوان محمود صالحی
 اول ماه مه روز رزم طبقه کارگر گرامی باد!
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

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

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٩ صفحه  

در دو سه دهه گذشته باارهاا و    
بارها به شما مراجعه کرده ایا  تاا  
در دفاع از کاارگاران زنادانای و  
بیحقوقای کاارگاران در ایاران از  
آنها حمایت کانایاد و حاماایات و  
همبستگی گرم شما قوت قابابای  
برای فعالین کاارگاری در ایاران  
بوده و تاثیر مستقیمای در آزادی  
بساایاااری از آنااان داشااتااه اساات.  
ایااناابااار امااا اجااازه باادهاایااد از  
پیاشاروی جاناباش کاارگاری در  
ایران صحبت کانایا . ناه ایاناکاه  
فشااار بااه فااعااالاایاان کااارگااری  
کاهاش یاافاتاه و یاا جاماهاوری  
اسالمی کاوکاکاتاریان حاقاوقای  
برای آنان قائل شده اسات. ایاناهاا  
همه به قوت خود بااقای اسات و  
عالوه بر دستگیری های دائامای  
فعالین کارگری، شاال  زدن باه  
کارگران معترض ه  به سارکاوب  
های قببای اااافاه شاده اسات.  
امااا در آسااتااانااه اول مااه حااتاامااا  
برایتان جاالاب اسات بادانایاد کاه  
عااباایاار اا  هاامااه ساارکااوبااهااا، در  
سالهای اخیر جاناباش کاارگاری  
در ایران پیشاروی قاابال تاوجاهای  

 داشته است.   
سالها قابال یاکای از ماقااماات  

اعااتا اااب    ٠٢٢٢ حاکاوماات باه  
کااارگااری در عاارض یااکااسااال  
اعاااتااارا  کااارد، اماااا تاااعاااداد  
اعت ابات و تجمعاات کاارگاری  
اکنون بسیار بیاش از ایان اسات.  
روزی نیسات کاه خابار کانادیان  
اعت اب و تجاماک کاارگاری در  
نقاط ماخاتاباو کشاور ماناتاشار  
نشااود. بااعااالوه اعااتاا ااابااات بااه  
مراکز بزرگ کشیده شده و طاول  
زمان برخی اعت ابات باه ده روز  
و پانازده روز و گااه باه دو مااه  

 میرسد.  
ماقاابال ماجابای اساالمای در    -

تااهااران و مااقاااباال ارگااانااهااای  
حکومت در شهارساتاان هاا مادام  
شاهد تجمعات کارگران هساتایا .  

مااار     ٣٠ بااعاانااوان ماا ااال روز  
هازار کاارگار و    ٣٢ امسال حدود  

معب  بازنشسته در مقابل مجابای  

 دست به تجمک اعتراای زدند.  
یک پیشروی ماها  کاارگاران    -

تجمعات سراسری است. ماعاباماان  
در دو سال گذشته بارها دست باه  
اعت ابات و تجاماعاات ساراساری  
زده اند و بعضا همزمان در پاناجااه  
شهر تجاماک کارده اناد. ماعاباماان  
بازنشسته نیز تجماعاات ساراساری  
را شااروع کاارده انااد و هااماازمااان  
بعضا در بیاسات شاهار دسات باه  
تااجاامااعااات باازرگ ماایاازناانااد.  
کارگران همزمان با اعتا ااب در  
مااراکااز شااهاارهااا راهاا اایاامااایاای  
میکنند، شعار میدهند و خواسات  
های خود را مطالباه مایاکاناناد.  
عبیر   اینکه حا  اعاتا ااب و  
تجمک وجود ندارد اما بدلیل حاجا   
اعااتاارااااات عاامااال جاامااهااوری  
اسالمی نمیتواند مانک اعاتا ااب  
و تاااجاااماااک کاااارگاااران بشاااود.  
طااومااارهااای اعااتااراااای باارای  
افزایش دستمزد از جماباه طاوماار  

هاازاری کااارگااران ناافاات و    ٣٠٢ 
هزاری معبمان و یاا    ٣٤٢ طومار  
هازار کاارگار بارای    ٤٢ طوماار  

افاازایااش دسااتااماازد ناایااز شااکاال  
دیااگااری از ماابااارزات تااوده ای  

 کارگران است.  
یک پدیده جالب این است کاه    -

کااارگااران وساایااعااا از ماادیااای  
اجااتااماااعاای باارای سااازماااناادهاای  
مبارزات خود استفاده مایاکاناناد.  
بااعاانااوان ماا ااال و عااباایاار اا   
فیبترینگ و ماحادودیات هاایای  
که حکومت ایاجااد کارده اسات  

هزار معب  در ده گاروه    ٠٢ حدود  
تباگارام عضاو هساتاناد و باحا   
 های دا ی در آنجا جریان دارد.  

پدیده بسایاار جاالاب دیاگار باه    -
ماایاادان آماادن خااانااواده هاااای  
کارگری و شرکت در تاجاماعاات  
و راهاا اایاامااایاای هااای کااارگااران  
اعااتاا اااباای اساات. در دو سااال  
گذشته این پدیده بطور ت ااعادی  
رشد کرده و به یاک سانات جاا  
افتاده و ت بیت شده تبدیل شاده و  
روحاایااه دیااگااری بااه جااناابااش  

  ٩ کارگری داده است. هاماساران  
کارگر زندانی در معادن ساناگ  
آهن شهر باافا  کانادیان روز باا  
ن ب کادر در مقابل فرمااناداری  
و همزمان با اعت اب کند هفاتاه  

کااارگاار ایاان مااعاادن    ٠٢٢٢ ای  
بازتابی بیسابقه یافت و در هافاتاه  
های اخیر کارگران فاوالد اهاواز،  
ماااشاایاان سااازی هاا ااکااو، رو اان  
نباتی زنجان و پارسیباون در خارم  
آباد و دهها مورد دیاگار خااناواده  
ها فاعااالناه هاماراه باا کاارگاران  
اعت ابی در مرکز شهر دست باه  
راه یمایی زدناد، شاعاار دادناد و  
مااوفاا  شاادنااد گااوشااه ای از  
خااواساات خااود را بااه کاارساای  
بنشانند. حضور خانواده ها تاوجاه  
مردم شهر و همبستاگای آناهاا را  
جبب میکند و کاار سارکاوب و  
مانک تاراشای تاوساگ ارگااناهاای  
حکومت را بشادت دشاوار کارده  

 است.  
 همبستگی میان بخش های  

 اصغر کریمی                            به مناسبت اول مه  
 نامه ای به اتحادیه های کارگری 
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 ٦ از صفحه        

 ٢ از صفحه           

 ٤ صفحه  

 
مااخااتاابااو کااارگااران و احسااا   
همبستگی و ه  سرنوشاتای باقایاه  
اقشار جامعاه باا کاارگاران پادیاده  
قابل توجهی دیگری است. بعناوان  
م ال زمانی که در ژانویاه امساال  

کاارگار آتاش نشاانای    ٣٠ حداقل  
بدلیل عدم تاجاهایازات کاافای در  
جااریااان آتااش سااوزی ساااخااتاامااان  

 پالسکو در تهران جان  
خود را از دست دادناد در ساراسار  
کشااور، هاازاران ناافاار از مااردم بااا  
حضااور در ایسااتااگاااه هااای آتااش  
نشانی همبستگی خود را باا آناهاا  
نشاان دادنااد. ایاان در واقااک یااک  
حرکت سیاسی عبیه حکومت ها   

 بود.  
اتفا  مه  دیگر تحکایا  اتاحااد    -

میان کارگران و معبمان است کاه  
باویا ه بادنابااال بایااانایاه مشاتاار   
اسماعیل عبدی سخنگوی کاناون  
صنفی معبمان و جعفر عظایا  زاده  
دبیر اتحاادیاه آزاد کاارگاران ایاران  
شکل گرفته است. این دو نفار در  
سااال گااذشااتااه از زناادان باایاااناایااه  
مشترکی ماناتاشار کاردناد و باه  
امنیتی کردن ماباارزات کاارگاران  
اعاتاراض کااردناد، خاواسااتای کااه  
امااروز در جااناابااش کااارگااری بااه  
خواستی وسیک تبادیال شاده اسات.  
همینجا خوب است این نکته ماها   
ناایااز اشاااره شااود کااه فااعااالاایاان  
کارگری و معبمانی که به زنادان  
می افتند بیانیه میدهند و عاالوه  
بر اعتراض به محاکاومایات خاود،  
از مبارزات مردم حمایت و عابایاه  
ساارکااوب هااا و باایااحااقااوقاای هااا  
اعتاراض مایاکاناناد. ایان روحایاه  
حاک  بر جنبش کارگری در ایاران  

 را بخوبی نشان میدهد.  
پیشروی در جاناباش کاارگاری    -

همچنایان خاود را در شاعاارهاای  
تجمعات کارگری نشاان مایادهاد.  
شعار عبیه اختاال  و اساتاعافاای  
مقامات در بسیاری از تاجاماعاات  
شنیده مایاشاود. یاا شاعاار عابایاه  

  ٠٤ حقو  ماقااماات کاه حاداقال  
میبیون تومان و حاقاو  کاارگاران  

هزار تومان یعانای یاک    ٩٢٢ که  
 پنج  خگ فقر اعالم شده است.   

رهبران شناختاه شاده کاارگاری    -
ناایااز کااه وجااود آنااهااا یااکاای از  

مهماتاریان دساتااوردهاای جاناباش  
کارگری در ایران است، با اناتاشاار  
بیانایاه هاای ماخاتاباو و باعاضاا  
م احبه با رسانه ها نقاش باارزی  
در جنبش کارگری ایفا میاکاناناد  
و الاابااتااه طااعاا  تااباا  اخااراج و  
محکومیت های طوالنی زندان را  

 ه  به جان میخرند.  
ایاان پاایااشااروی هااا در شاارایااطاای  
صورت گرفته است که عاالوه بار  
سرکوب و دستگایاری و اخاراج و  
سایر محرومیت هاای اجاتامااعای  
بارای فاعااالایان کااارگاری، اباعاااد  

تاا    ٧ بیکاری طب  آمار دولتی به  
ماایااباایااون ناافاار رساایااده اساات،    ٣٢ 

کندین میابایاون دانشاجاوی فاار   
التح یل به ارتش بیکاران پیوساتاه  
اند و همین دستامازد یاک پاناجا   
زیاار خااگ فااقاار در اکاا اار مااراکااز  
کارگری از کند ماه تاا دو ساال  

 پرداخت نمیشود.  
این پیشروی ها موقعیت تاازه ای  
به جنبش کارگری داده و وزن و  
ثقل سیاسی طبقاه کاارگار را در  
جامعه بطور آشکار تاغایایار داده و  
توجه وسیاعای را از جااناب ساایار  
جنبش های اجتماعی باه جاناباش  
کااارگااری جاابااب کاارده اساات.  
ارزیاااباای مااا ایاان اساات کااه ایاان  
پیشروی ها کارگران را در آستااناه  
ایجاد تشکل های ساراساری خاود  
قرار داده است کیزی که تااریاخاا  

 از آن محروم بوده اند.  
ااافه کن  که حاماایات ساازماان  
های کارگری در سطح جاهاان از  
کارگران ایاران، آناهاا را از یاک  
پشتوانه سیاسای بازرگ و یاک  
همبستگی طبقاتی بایان الامابابای  
برخوردار کرده است. جاا دارد کاه  
یکبار دیگر صمیمااناه از حاماایات  
هاای باایاادریاا شاامااا از ماابااارزات  
کارگران و کاارگاران زنادانای در  
ایران که سه   یر قاابال اناکااری  
در پاایااشااروی کااارگااران در ایااران  

 داشته است قدردانی کنی .  
با احترام و آرزوی موفاقایات بارای  
جنبش کارگری در ساطاح جاهاان  

 عبیه تعراات بیرحمانه سرمایه  
 اصغر کریمی  

از طااار  حااازب کااامااونااایااسااات  
 کارگری ایران  

   ٠٢٣٧ آوریل    ٦ 

 
کمونیستها را غافلگیر کرد. 
بحث شورا یا سندیکا تاازه 
بعدتر مطرح شاد. کساانای 
که به خپ خلقی و ساناتای 
قبل از انقالب تعلق داشتند 
از سندیکا در ماقاابال شاورا 
دفاع کردند. حال آناکاه در 
عمل شوراها  تقریبا تاماام 
جنبش کارگری را  باا خاود 
باارده بااود. جااریااان مااا، 
مااناارااورم "سااهاانااد" و بااعااد 
"اتحاد مبارزان کاماونایاسات" 
بااه رهاابااری کساااناای مااالاال 
ماانااصااور حااکااماات و حااماایااد 
تقوایی است کاه ساراناجاام 
به حزب کمونیست کاارگاری 
امروز منجر شاد، از هاماان 
ابااتاادا بااا شااور و حاارار  
بسیار از شوراها و جاناباش 
شورایی و مجمع عاماومای و 
عمل مساتاقایام و اناقاالبای 
توده کاارگاران دفااع کارد. 
اما حتی بارای جاریاان ماا 
حدود ده سال طاول کشایاد 
تا سرانجام منصور حاکامات 
حقانیت و مطلوبیات تشاکال 
شورایای در ماقاابال تشاکال 
سندیکایی را بطور فرماولاه 

و بصور  سیاستی روشان و 
پاایااگاایاار اولاایاان بااار در 

 ٠٦١١ای در ساال  قطعنامه
بیاان کارد و هارخایازی را 

 سرجای خودش گذاشت.
به خاوانانادگاان پایاشاناهااد 
ماایااکااناام ایاان ساانااد یااعااناای 
"قطعنامه در بااره تشاکال 
های توده ای طبقه کارگر، 
شااورا، مااجاامااع عاامااوماای، 
سندیکا" را هاماراه مابااحاث 
جالبی که حول و حوش آن 
بود مطالعه کنند. این یاک 
سند مهم و تاریخی جاناباش 
کارگری و کمونیستای اسات. 
در این سند، تا آناجاا کاه 
من میدانم، برای اولین بار 
است که تشاکال شاورایای و 
متکی بر مجاماع عاماومای و 
عااماال مسااتااقاایاام کااارگااران 
بعنوان مبناای اصالای بارای 

ای  سااااازماااااناااادهاااای تااااوده
کارگران در هار شارایاطای، 
خه شرایط انقاالبای و خاه 
شرایاط عاادی، در دساتاور 
کار یک حازب کاماونایاساتای 
جدی و بزرو قرار میگیرد. 
تا آنجا که من میدانم  تاا 
قااباال از تااجااربااه جااناابااش 

شاااااورایااااای در ایاااااران،  
کاامااوناایااسااتااهااا بااه شااوراهااا 
بااعاانااوان ارگااانااهااای دوره 
انقالبی با محتوایی سیاسای 
و برای تصرف قدر  ناگااه 
میکردند و در زمینه مباارزه 
روزمااااره اقااااتااااصااااادی و 
سااازماااناایااااباای تااوده ای 
کارگاران در شارایاط غایار 
انقالبی عامادتاا بار هاماان 
تشکل اتحادیه ای حاال باا 
سیااساتای رادیاکاال یاا باه 
اصااطااالح کااماایاانااتاارن باار 
"سااناادیااکااای ساار " مااتااکاای 
بودند. االن هم فاکار نامای 
کنم جاز حازب کاماونایاسات 
کااارگااری و باارخاای احاازاب 
کمونیستی ایرانی و عراقای 
کاه تاحات تااثایار جاناباش 
شاورایای کاارگااران در دوره 

و کاامااوناایااساام کااارگااری  ٧٥
منصور حکمت قرار گارفاتاه 
انااد، حاازب کاامااوناایااسااتاای 
دیگری بااشاد کاه سایااسات 
سازماندهی تاوده ای خاود 
را خنین روشن و بی اباهاام 
بر تشکل شاورایای، ماجاماع  
عمومی و عمل مستقیم توده 
 ای متکی کرده باشد. البته 

 قرن بیست و یکم : شورا یا سندیکا؟
 مصاحبه "کارگر کمونیست" با مصطفی صابر



٦٩٣٦ فروردین  ٢٢ کارگر کمونيست  4 

 قرن بیست و یک  : شورا یا سندیکا؟ 
 مصاحبه "کارگر کمونیست" با مصطفی صابر

 
جهت جلوگیاری از هار ساو  
تفاهم احتمالی باید تاکید 
کنم که این قاطاعانااماه کاه 

 ٦٤راهنمای فعالیات ماا در 
سااال گااذشااتااه بااوده اساات، 
تشااکاال سااناادیااکااایاای را رد 

کاانااد. آناارا در باارخاای  نااماای
ها الزم  میاداناد و از  رشته

هاار دسااتاااورد سااناادیااکااا و 
تالش کارگران بارای ایاجااد 
اتحادیاه و سانادیاکاا دفااع 
ماایااکاانااد. امااا نااقاادش بااه 

 سندیکا و سنت  
اتحادیاه ای ایان اسات کاه 
ایاان نااوع از سااازماااناایاااباای 
قادر به متشکل کاردن هاماه 

هااای طاابااقااه کااارگاار  بااخااش
نیست، صنفای و رساتاه ای 
است تا طبقاتی، باه عامال 
مستقیم و بالفصل کاارگاران 
متکی نیست و به بورکراسای 
و کاانااتاارل و مااهااار تااوده 
کااارگااران تااوسااط رهاابااران 
اتحادیه ای میدان میدهد و 
سنتا تحت تااثایار جاناباش 
بورژوایی سوسیال دماکاراسای 
قاارار داشااتااه و دارد. ایاان 
قطعنامه تاکید میکاناد کاه 
شاایااوه مااناااسااب و کااارگااری 
سازمانیابی باید متاکای بار 
مجمع عماومای و "دماکاراسای 
مستاقایام شاورایای" و عامال 
اناقاالبای باالفصال کاارگااران 
بااااشاااد و تشاااکااال هاااای 
سندیکایی هرجاا الزم اسات 
و یا شکل میگیرد باید تحث 
هااومااوناای سااراسااری تشااکاال 
شورایی طبقه کاارگار قارار 

 گیرند.
 

با ایان ماقادماا  حااال باه 
اصل سوال شما یعنی مسالاه 
تشااکاال شااورایاای در اوضاااع 
کنونی و بهتر اسات باگاویام 
در قاارن باایااساات و یااک، 
باردازم. واقعیات ایان اسات 

و  ١٤٠٠که اناقاالباا  ساال 
بویوه انقالب مصر و جنباش 
التحریر، و بعد هم جاناباش 
اشغاال در غارب، یاک باار 
دیگر نقش مجمع عاماومای و 
عمال مساتاقایام و اناقاالبای 

توده ای را الاقل برای مد  
کوتاهی به مرکز سیااسات و 
اینبار در ابعادی کم و بیاش 
جهانی راناد. یاکاباار دیاگار 
معلوم شد هرجا تاوده هاای 
وسیع به حارکات درآیاناد و 
بااخااواهاانااد عاالاایااه ساایااسااتاام 
موجود کااری اناجاام دهاناد 
شکال ساازماانادهای مانااساب 
آنها شورایی است. یعنای بار 
عااماال بااالفصاال و انااقااالباای 
تاااوده ای ماااتاااکااای اسااات. 
همچنانکه تجاارب تااریاخای 
قبلی نریر کاماون پااریاس، 

و  ٧٥انقالب اکتبر، انقالب 
غاایااره ایااناارا اثاابااا  کاارده 
باودناد. امااا آیاا اناقاالبااا  

و جانابااش اشاغاال در  ١٤٠٠
عین حال اثاباا  حاقاانایات 
جاامااعاابااناادی مااا از تااجااربااه 
جنبش شورایی در ایران کاه 
در ساناد فاوق آمااده نابااود؟ 
خرا بنررم قطاعاا ایاناطاور 
بااود. امااا مااتاااساافااانااه ایاان 
حقانیات و درک آن اسااساا 
به خود ماا ماحادود مااناد. 
فکر نکنم این حقانیت بطور 
وسیع و سیاساتامااتایاک نازد 
کمونیست ها و انقالبیون در 
دیگر نقاط برسمیت شناخته 

 ١٤٠٠شده باشد. اناقاالباا  
رهبری درستای ناداشاتاناد و 
برای مالال جنبش الاتاحاریار 
نااتااوانساات یااه یااک جااناابااش 
سازمانایاافاتاه و ماداوم باا 
رهاابااری روشاان و انااقااالباای 
ارتقا  یابد. این اناقاالباا  
یا تحلیل رفتند یاا تاوساط 
جریانا  اسالمی و مالای باه 
بایاراهاه کشااناده شادناد و 
سرانجام  سرکاوب شادناد و 
یااا جااهاانااماای مااالاال سااوریااه 
توسط دولاتاهاای روسایاه و 
ایران و ترکیه و آماریاکاا و 
عربستان سعودی و دنابااخاه 
های شان علیه آناهاا بارپاا 
شااد. جااناابااش اکااوپااای هاام 
عمدتا به فاعاالایان ماحادود 
ماند، خندان توده ای نشاد 
و اساااسااا تااحاات تاااثاایاارا  
توهما  و ناپیاگایاری هاای 
آنارشیستی بود و به حارکات 
پااایاادار و خااط داری باادل 

نشد هرخند بسهم تاثیارا  
عمیقی در تغایایار گافاتاماان 
سیاسی در جامعه آمریاکاا و 
کل جهان گذاشت. میاخاواهام 

 ١٤٠٠بگویم گرخه انقالباا  
و جنبش اشغال باه روشانای 
به این ایده حقانیت میدهاد 
که شکل مناسب سازمانادهای 

ای عبار  از اتکا  باه  توده
عمل مستقیم و جنبش مجماع 
عمومی و جنبش شورایای در 
همه مراحل مبارزه طبقاتای 
است، اما این حقانیت، بااز 
تا اینجا کاه مان مایادانام، 
جای دیگری به یک سایااسات 
منسجم و جا افاتااده و باه 
یک تالش مستمر در جناباش 
کارگری و توده ای تابادیال 
نشده است. برای این هاناوز 

 باید خیلی کار کرد.
 

امااا تااا آنااجااا کااه مسااالااه 
حقانیت و راستش باید گفت 
ضرور  و مطلوبیت تشکل و 
شیوه سازمانیابی شورایی در 
قرن بایاسات و یاک ماطارح 
است، باایاد ایان ناکاتاه را 
اضافه کانام کاه ناه فاقاط 

و جااناابااش  ١٤٠٠انااقااالب 
اوکوپای، بلاکاه یاک رشاتاه 
تحوال  اقتصادی و سیاسای 
خهار دهه اخایار در ساطاح 
جهانی این حقانیت را بیاش 
از پیش اثبا  میکند. حتای 
اگر ما با انقالباا  مصار و 
غیره و جنبش اکاوپاای هام 
روباارو ناابااودیاام، اکااناااون 

 ٠٦١١صدبار بیش از ساال 
میتوان نشان داد که خرا در 
یک سطح جهانای باایاد باه 
تشااکاال شااورایاای، مااجاامااع 
عمومی و عمل مستقیم تاوده 
ای در هماه ماراحال ماباارزه 
طبقاتی و نه فقط در دوره 
های انقالبی روی آورد. باه 
عاابااار  دیااگاار مااواضااع و 
مبانی "قطاعانااماه در بااره 
تشکل های توده ای طاباقاه 
کاااارگااار، شاااورا، ماااجاااماااع 
عمومی، سندیکا" اکناون باه 

سااال  ٦٤مااراتااب باایااش از 
پیاش حاقاانایات و ضارور  

 دارد.

 
اولین تحول، که اقاتاصاادی 
است، این واقعیت اسات کاه 
سااااارماااااایاااااه داری دوره 
گااااالبااااالاااایاااازاساااایااااون و 
نوولیبرالیسم تقریاباا هاماه 
بااخااش هااای جااامااعااه را در 
تولید و خدما  تبدیال باه 
پرولتر کارده اسات. اکاناون 
بارای ماتااشاکاال کااردن هاامااه 
بخاش هاای طاباقاه کاارگار 
باید بسیار فراتر از سانات 
اتااحااادیااه ای و سااوساایااال 
دمکاراسای رفات کاه اسااساا 
متوجه و محدود به کارگران 
کارخانه و محیط کاار باود. 
اکنون باید خنان الگاوهاا و 
روش های ساازماانای داشات 
که توده وسیع اهالی را کاه 
غالبا پرولتار هساتاناد ناه 
فقط بعنوان فروشنده نیروی 
کار، بلاکاه باعاناوان مصارف 
کننده و شهروند اعم از زن 
و ماارد مااتااشااکاال کاانااد و 

ای و  خااهااارخااوب اتااحااادیااه
ای باهایا   سنتی تشکل تاوده

وجه کفاف نایاازهاای اماروز 
دهد.  مبارزه طبقاتی را نمی

تااحااول دوم، کااه ساایاااساای 
است، این واقعیت اسات کاه 
سوسیال دماکاراسای و سانات 

ای دیاگار تاقاریاباا  اتحاادیاه
مطلوبیت و کاارایای اش را 
برای خود بورژوازی از دسات 
داده است. یاک خاال اصالای 
دستور کار نووکنسارواتایاسام 
در هام شاکاساتان "لایابار" و 
بویوه  عقب راندن اتحادیاه 
ها بود کاه در تاماام طاول 
دوره رونااق بااعااد از جااناا  
جهانی دوم در خیلای جااهاا 
احزاب سوسیال دماکارا  در 

هاا  قدر  بودند و اتاحاادیاه
حامااایاات و دسااتاکاام تااحااماال 
میشدند. نواوکاناسارواتایاسام 
باارای باااال بااردن سااودآوری 
سرمایه به طبقه کارگر یک 
اعااااالن جااااناااا  داد و 
دسااتاااوردهااای کااارگااران در 
دوره بعد از جن  و باویاوه 

میاالدی را  ٥٤و  ١٤در دهه 
بااازپااس گاارفاات. در پااس 
"انااقااالب تاااخااری" و عااقااب 

راناادن لاایااباار و کاانااار زدن 
سوسیال دماکاراسای، حامالاه 
وحشیانه به طبقه کارگر و 
دستاوردهایش قرار داشت و 

ای و  البتاه سانات اتاحاادیاه
سوسیال دمکراسی کاه ماورد 
تعرض قرار گرفته باود ناه 
میخواست و نه میتوانست در 
مقابل این جن  جهانای باه 
سردماداری اماالاال تااخار و 
ریاگاان پایاش بارده ماایاشااد 
دساات بااه مااقاااوماات جاادی 
بزناد. در ناتایاجاه ایان دو 
عامل اقتاصاادی و سایااسای 
کااه خاایاالاای خااالااصااه اشاااره 
کاردم، اتاحاادیااه هاا روبااه 
افول گذاشتند و رفته رفاتاه 
خاااالئااای جااادی در ناااحاااوه 
سازمانیابی و تشاکال تاوده 
ای در جنبش جهانی طاباقاه 
کارگر باوجاود آماد کاه تاا 
همین امروز ادامه دارد. اگار 
قدری دقت کنیم می بیانایام 
کااه جااواب ایاان خااال  و 
کمبود، نحاوه ساازماانایاابای 
شورایی و مجاماع عاماومای و 
عااماال مسااتااقاایاام و تشااکاال 

ای  فااراصااناافاای و فااراحاارفااه
کارگران در هاماه گاوشاه و 
زوایااای جااامااعااه و بااریاادن 
کامل از افاق و خاهاارخاوب 
بورژوایی و محدود سیوسیاال 
دماکاراسای و دولات رفااه و 
رفرمیستی است. این دقایاقاا 

ای اسات کاه  جوهر قطعنامه
 باالتر به آن اشاره کردم.

میخواهم بگویم که امروز در 
قرن بیست و یکم مطلاوبایات 

ای ماباتانای  سازماندهی توده
بر مجمع عمومای و شاورا و 
عمل مستقیم و در یک کاالم 
منطبق بر سنت شورایی یاک 
 ضرور  بسیار عاجل است.

 
م احبه کارگر کمونیاسات  «

با م طفی صاابار تاوساگ نااصار  
اصااغااری از اعضااای هاایاائاات  
تحریریه کارگر کمونیسات اناجاام  

 »شده 

 ٩ از صفحه              
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 ٦ صفحه    

هاای کاار در    شرایاگ و ماحایاگ 
ایران، قاتل جان کارگاران اسات و  
اوج رذالاات و سااودپاارسااتاای و  
باایاارحااماای بااورژوازی و دولاات  
اسااالماای ا  را مااقاااباال کشاا   
همگان قرار میدهد. ساالنه دهاهاا  
هااازار سااااناااحاااه دلاااخااارا  در  

های ناامان کاار در ایاران    محیگ 
رخ میدهد، هزاران نفار جاان خاود  
را از دست میدهند و هازاران نافار  
تا آخر عمر معبول میشوند یاا باه  

هااای خااطاارنااا     انااواع باایااماااری 
مبتال میشوند و توان کاار کاردن  
را از دست میدهند و یاا تاوساگ  
کااارفاارمااایااان از کااار اخااراج  
ماایااشااونااد. باایااماااری ساال، انااواع  

های استخاوانای و    آرتروز، بیماری 
های پوستای و    عضالنی، بیماری 

های رایا     سرطان از جمبه بیماری 
هااای کااار در ایااران    در مااحاایااگ 

اساات. فااقاادان حااداقاال آمااوز ،  
حداقل امکانات ایامانای، حاداقال  

هاای کاار از    بهداشت در محایاگ 
یکطر  و از طر  دیگر سااعاات  
کار طاوالنای بارای کاارگاران ،  
تغذیه بسیار ناکافی و خساتاگای  
مفرط که تمرکز را هاناگاام کاار  
بشدت پائین مایااورد، مادام دارد  
از كااارگاران قارباااناای ماایاگاایاارد.  
بعاالوه بایاحاقاوقای کاارگاران در  

های خاود، نااامانای    ایجاد تشکل 
کامل شغبای و تار  هارروزه از  
اخاراج، باه کاارفارماایاان اماکااان  
حداک ر ساودجاوئای را مایادهاد.  
هرکه بیکاری و ناامنی شاغابای  
و فااالکاات کااارگااران باایااشااتاار  
ماایااشااود، بااه هاامااان اناادازه هاا   

تر مایاشاود    های کار ناامن   محیگ 
و ماایاازان سااوانااح کااار و تااعااداد  
قاارباااناایااان مااحاایااگ نااااماان کااار،  

یااباد. ایان    ت اعدی افزایش مای 
در واقک خود بخشی از سایااسات  
سودآوری سرمایه در ایاران اسات.  
در نظامی که جمهوری اسالمای  
بااه مااردم تااحااماایاال کاارده، جااان  
کارگر کنان بی ارز  است کاه  
حتی اسامی کارگرانی که جاان  
خود را در ماحال کاار از دسات  

میدهند، نه توسگ کارفرما و ناه  
های دولتی و رسمی جائای    رسانه 

اعالم نمیاشاود. ماعاماوال گافاتاه  
میشود پن  نافار جاان خاود را از  
دست دادند .اما ایان كاارگاران و  
جان آنها اینقدر ارز  نادارناد کاه  
مشخ ااتشاان و عاکاساشاان در  

هااای دولااتاای یااا جااای    رسااانااه 
دیگری اعالم شود. حتی ماراسا   

هاا    بزرگداشتی که توسگ خااناواده 
و سایر کارگران بارگازار مایاشاود  
اگاار هااا  تاااوسااگ ناااهااادهاااای  
حكومتی مقابل آنها مانک تراشای  
نشاااود )در بسااایااااری ماااوارد  

ها را تهدید مایاكاناناد كاه    خانواده 
مراس  را محدود و بی سر وصادا  

هاا    بگیارناد ، تاوساگ ایان رسااناه 
جائی اعالم نامایاشاود. آماارهاای  
قابل اتکائی ه  در ماورد شاماار  
قربانیاان و ماعاباولایان در جاایای  

 منتشر نمیشود. 
 

کودکان یکی از قربانیان اصابای  
ناااماانای ماراکااز کااار بااویا ه در  
کارگاههای کاوکاک هساتاناد  
کااه نااه بااهااداشااتاای دارد، نااه  
کوککترین توجاهای باه امانایات  
محیگ کار شاان مایاشاود و ناه  
آمااوزشاای در کااار اساات و نااه  
گزارشی از آنها منتشر مایاشاود.  

هاا و    نیمی از کارگران قالیباافای 
  ٣٦ هاا دخاتاران زیار    گبی  باافای 

  ٣٠ سال هستند که بعضاا روزی  
ساعت کار میاکاناناد. باه    ٣٦ تا  

هاای هارروزه،    اینها باایاد تاوهایان 
هاای    تنبایاهاات و ساوت اساتافااده 

جنسی کارفرماایاان از کاودکاان  
را نیاز اااافاه کارد کاه باخاش  

هاا    جدائی ناپذیار ایان بایاحاقاوقای 
است. با کنین اوصافی مایاتاوان  
فهمید که کاگاوناه کاودکاانای  
که باید مشغول تح یل و ورز   
و لااذت بااردن از زناادگاای خااود  
باشند، کگونه از همان کاودکای  
حقو  اولیه شان پایاماال مایاشاود،  
سالمتی و رشد طبیعای خاود را  
از دست میدهند، پرپر میشاوناد و  

گااردد.    زنادگای شااان ناابااود مای 

بدین تارتایاب ماا شااهاد جاناایات  
ای    بزرگ و هرروزه و اعالم نشاده 
هاای    عبیه کاارگاران در ماحایاگ 

كار هستی  که آماار قارباانایااناش  
بساایااار باااال اساات. صاادهااا هاازار  

هاای    کارگرهر ساال باه بایامااری 
خطرنا  مبتال مایاشاوناد، طاول  

یابد و تاعاداد    عمرشان کاهش می 
نه کانادان کامای جاانشاان را از  
دست میدهند. اخراج و بایاکااری  
و فقر كمر شكن، یاک ماعاضال  
ماهاا  دیاگااری اساات کااه داماان  

هاا    کارگری را که در این محیاگ 
بیمار و ناتاوان مایاشاود و یاا باه  
درجاتی معبول میشود، میگایارد.  
بعالوه هیچ تامینی برای خااناواده  
و بازمانادگاان كاارگاران قارباانای  
شده وجود ندارد. ناه کاارفارماا و  
نه دولت خود را موظو به تامیان  
زنااادگااای خااااناااواده قااارباااانااایاااان  

بیاناناد. درماورد کاارگارانای    نمی 
که در جریاان کاار ناقاو عضاو  
پیدا میکنند و یا توان ادامه کاار  
را از دساات ماایاادهاانااد، ناایااز نااه  
امکانات کندانی صر  معاالاجاه  
آنها میشاود و ناه شاامال بایاماه  
بااازنشااسااتااگاای و باایاامااه تاااماایاان  
اجتماعی میشوند. تازه وقتی ها   
کیزی شامل حاالشاان مایاشاود،  

تار از حاتای    رقمی بسایاار پاایایان 
همان حداقل دستمزدی اسات کاه  

 کندین برابر زیر خگ فقر است. 
 

 ید جن  اعالم نشده
 

هاای كاار باه قاتال    تبدیل محیاگ 
گاه كارگران بیش از هر کیز زیار  

تااریاان    پااا گااذاشااتااه شاادن اولاایااه 
اسااتااانااداردهااای انساااناای در ایاان  
جامعه را نشان میدهد. باا ایاجااد  
ایاان واااعاایاات ساارمااایااه داران و  
دولتشان در ایران دارند میاگاویاناد  
کااه مااا در ایاان کشااور کاااری  

ای  که جان آدم ارز  نادارد.    کرده 
بطاور ما اال ماواد خاطارناا  و  
سمی که باکاارگایاری آناهاا در  
کشورهاای دیاگار ماماناوع شاده  
اساااات را بااااه راحااااتاااای در  

های ایران مورد اساتافااده    کارخانه 
قرار میدهند. این شرایگ بارده وار  
كااار را بااه یااماان مااحااروم كااردن  

تاریان حاقاوقاش    ای   كارگران از پایه 
اناد. دسات کاارگار را    برقرار كرده 

اند، اعاتا ااباش را ماماناوع    بسته 
اند، رهاباراناش را دساتاگایار    کرده 

میکنند و او را از حا  تشاکال  
مااحااروم ماایااکااناانااد تااا امااکااان  
حداک ر سودجوئی را پیدا کاناناد.  
در واقک دولت به کماک نایاروی  
سرکوب و زندان و قانون و  ایاره،  
دست کارفارماا را بااز گاذاشاتاه  
است که جان كارگار را باگایارد،  
خون كارگر را بمكد و هار باالئای  
خاواسات سار کاارگار بایااورد. و  
الباتاه خاود دولات و ارگااناهاای  
سرکاوباش بازرگاتاریان کاارفارماا  

 هستند. 
 

ناامنی محیگ کار البته مخاتاو  
ایاران نایااسات. بااه قاول مانا ااور  
حکمات، نااامانای ماحایاگ کاار  
یک جنگ اعالم نشده در جهاان  
اسات کااه بااه اناادازه دو جانااگ  
جااهاااناای، فاااشاایااساا  هاایااتاابااری،  

های آدم سوزی، هیروشایاماا،    کوره 
جنگ ویاتاناام، جاناگ ایاران و  
عرا  و  ایاره از طاباقاه کاارگار  
قربانی میگیرد. اما تفاوت ایناجاا  
است که جنایتهای بازرگای کاه  

ای  را هاماه    در تاری  شاهد  بوده 
شااانااااساااناااد و از دسااات    مااای 

اندرکارانش بعاناوان جاناایاتاکااران  
باازرگ نااام ماایااباارنااد. فااجااایااک  
دردناکی که مردم ه  جانیان آنارا  
میشناسند و ها  قارباانایااناش را.  
اما یک جاناگ اعاالم نشاده و  
یک جنایت در حال جاریاانای در  
متن جامعه سرمایه داری هسات  
که قربانیانش از نظر تعداد کاماتار  

های برجسته جاناایات    از این نمونه 
در تاریا  نایاسات. هامااناقادر آدم  
روانه گورستان میکند، هامااناقادر  
آدم رواناه بایاماارسااتاان مایاکانااد،  

هااا را از هاا     هاامااانااقاادر خااانااه 
ها را باه    می اشاند، همانقدر شادی 

  ه و    تبدیل میکند که در  
هاای ناناگ    هرکدام از ایان دوره 

 آور در تاری  بشر شاهد   
 

 نا امنی محیط كار جنایت علیه كارگران است
 شهال دانشفر 
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  ١ از صفحه                
ای . اما فرقش در ایان اسات    بوده 

که در این مورد قاتبین و جانایاان  
دارند کنار قربانیان خاودشاان قادم  
ماایاازناانااد و کساای نااماایااتااوانااد  
نشانشان بدهد و باگاویاد مسائاول  
مرگ آن هزاران نفر انسانای کاه  
جان باختند، این کسی است کاه  
اینجا دارد راه مایارود و یاا ایان  
نهاد معین است و این ماوجاودی  
است که تاازه خاود  را ها  از  
بقیه جامعاه ماعاتابارتار و بااالتار  
میداند. این جنایتی است که هار  

هااای کااار و    روزه در مااحاایااگ 
بخاطر ساودجاویای یاک مشات  

هاای حاامای    سرمایه دار و دولات 
شان شاهد  هستی . قربانیان ایان  
جاانااایاات خاایااباای مااعاابااوم و  

اند. این جنایت قربانیاانای    مشخو 
طبقاتی دارد. اینطور نیاسات کاه  

ای افاتااده و    بمبی روی ماحاباه 
ای جااانشااان را از دساات    عااده 
اند. این جنگای اسات عابایاه    داده 

بخش مشخ ی از جامعه. عبیاه  
 طبقه کارگر. 

 
حال در نظر بگیرید كه هاماه ایان  
جاانااایااات و ایاان خااطاارات در  

های كاار، ماحایاطای کاه    محیگ 
کارگر بخش اعظ  زنادگای ا   
را در ایااان جااااماااعاااه در آن  
میگذراند، دارد روی مایادهاد و  
ناافاای زناادگاای کااردن را باارای  

 كارگر مخاطره آمیز كرده است. 
محیطهای کار باید جای امان و  
سااالاا  و از نااظاار سااالمااتاای و  
بهداشتی استاندارد قابال قاباولای  
داشته باشد. باید آخرین تكنیكاهاا  
و دسااتاااوردهااا و تااجااارب باارای  

تر ساختن شارایاگ كاار    هرکه امن 
مورد استفاده قرار گیارد. کسای  
که کنین محیگ نااامانای بارای  
کارگران ایاجااد کارده، شاریاک  
جرم قتل و جنایت وسیاعای اسات  

هاای کاار    که هر روز در محایاگ 
جریاان دارد. تاخاباو از قاوانایان  
ایاامااناای مااحاایااگ كااار و سااهاال  
انااگاااری در تاااماایاان امااناایاات  
كارگران یك جنایت اسات و باایاد  

 جرم جنائی محسوب شود. 
 

بینی  كه در عال  واقاعای    اما می 

کنیان نایاسات. کاون رعاایاتاش  
برای سرمایه داران صر  نمیكناد  

كااهاد.    و از ساوددهای شاان مای 
آنوقت در جایی مانند ایران تاحات  
حاکمیت جمهوری اساالمای كاه  
كارگر از هارناوع حاقاوقای بارای  
اعتراض و اعت اب و ماتاشاکال  
شدن محروم اسات، ایان نااامانای  
واین خطر هر روزه جان و زنادگای  

 كارگر ابعاد متفاوتی میگیرد. 
 

در مقابل این جنایت هر روزه بایاد  
ایسااتاااد. بااایااد از نااظاار امااناایاات  
ماااحاااایااااگ کااااار باااااالتااااریاااان  
استانداردهای بین المبابای بارقارار  

 باشد. 
 

كاادام خااواسااتااهااا و كاادام 
 استانداردها؟

 
بااخااش عااظاایااماای از هاامااه ایاان  

های کاار    اتفاقاتی که در محیگ 
شااهااد  هسااتاایاا  و ماانااجاار بااه  
مرگ و صدمه زدن به سالمتای  

اناد.    کارگر میشود، قابل اجتانااب 
یک محور مه  مباارزه کاارگار  
در نااظااام ساارمااایااه داری حااول  
ایمنی محیگ کار است. کاارگار  

تاار کااردن    حاا  دارد باارای ایااماان 
شرایگ کار  تا جائی کاه عابا   
و تکنولوژی اجازه میدهد، دسات  
به مبارزه بزناد، اعاتا ااب کاناد  

 متشکل شود. 
 

مااطااالاابااات زیاار بااایااد بااه پاارکاا   
ماابااارزه کااارگااران باارای بااهاابااود  
شرایگ کار و ارتاقاات ایامانای و  
بهداشت محیگ کار باه ماناظاور  
جبوگیری از بروز حوادث محایاگ  

هاای    کار، و نیاز جاباران خساارت 
 ناشی از ناامنی تبدیل شود: 

 
تضمیان ایامانای و باهاداشات    -٣ 

محیگ کار و تقبایال ماخااطارات  
کاار بااه حااداقال مااماکاان، باادون  
هیچ صرفه جویی، با استفااده از  

تااریاان تسااهاایااالت و    پاایااشاارفااتااه 
امکانات مورد استفاده در ساطاح  
جااهااان از جااماابااه باارخااورداری  

های كار از دستاگااهاهاای    محیگ 
تهاویاه كاافای، ماراكاز درماانای  
كشیك ماجاهاز باه آماباوالنای و  

پرشك، امكانات بهداشاتای حاماام  
و دسااتااشاویاای و  اذاخااوری بااا  
استاندارد بهداشتی باال و  اذای  

 مناسب. 
 
نظارت و ماعاایاناه پازشاکای    -٠ 

ماانااظاا  در بااراباار مااخاااطاارات و  
ای و ناشای از    های حرفه   بیماری 

کااار تااوسااگ مااراجااک پاازشااکاای  
مستقل از کارفارماا، باه هازیاناه  

 کارفرمایان و دولت. 
 
نظارت بر ایمنی محیاگ کاار    -١ 

باید تماما زیر نظارت کارگاران و  
ها و نمایندگان آنها بااشاد.    تشکل 

ایاان حاا  کااارگااران اساات کااه  
هیئتای از مایاان خاود اناتاخااب  
کنند تا تمامی ماوارد نااامان و  
 یر بهداشتی را بررسی کناناد و  

 به کارگران گزار  بدهند. 
 
اعت اب و برگزاری ماجاماک    -٤ 

عمومی، ح  بی کون و کارای  
کاارگاران اسات و کاارگااران بااه  
مااجاارد احسااا  ناااامااناای بااایااد  
بتوانند دست از کار بکشاناد، تاا  

 ناامنی برطر  شود. 
 
بکاارگایاری ماواد سامای و    -٠ 

خطرناكی كه جاان كاارگار را باه  
اندازد و در كشاورهاای    خطر می 

پیشرفته جهانی استافااده از آناهاا  
در تااولاایااد مااماانااوع اعااالم شااده  

 فورا متوقو گردد.   ٬ است 
 
كااارفاارمااایاااناای كااه بااخاااطاار    -٦ 

سااودجااویاای در مااواردی كااه  
سالمتی كارگر تهادیاد مایاشاود،  
اقدام نكناناد، ماجارماناد و باایاد  

 مورد پیگرد قرار گیرند. 
 

كارگرانی كه بخاطر عدم ایامانای  
كار دکار بیامااری و یاا از كاار  

اناد، باایاد تاامایان    افتادگی شاده 
داشته باشند و از جمبه از حاقاو   

 زیر برخوردار باشند: 
 

باایاامااه کااماال کااارگااران در    -٣ 
مقابل صدمات و خسارات نااشای  
از کار، اع  از اینکه در ماحایاگ  
کار و یاا خاارج آن رخ دهاد و  
بدون ایناکاه کاارگار نایاازی باه  
اثاابااات ق ااور کااارفاارمااا و یااا  

 مدیریت داشته باشد. 
كارگران آسیب دیاده در ماحایاگ  
كااار بااایااد بااا اسااتاااناادارد باااالی  
پاازشااكاای تااحاات پااوشااش درمااان  
رایگاان قارار گایارناد و در دوره  
درمان از حقو  كاامال بارخاوردار  

 باشند. 
 
كارگرانی كه در محیاگ كاار    -٠ 

اناد باایاد از    دکار بایامااری شاده 
تسهیالتی کون تغییر نوع كاار و  
كاهش سااعات كاار باا پارداخات  
حقو  كامل بارخاوردار بااشاناد و  
اخراج آنها اكیدا ممنوع باشد. ایان  
كارگران باید ماادام كاه بایاماارناد  

هااا و    زیاار پااوشااش ایاان كاامااك 
 تسهیالت قرار داشته باشند. 

 
پاارداخاات حااقااو  کاااماال    -١ 

بازنشستگی به کاارگارانای کاه  
در نتیجه صدمات ناشی از کاار  
توانایی کاار کاردن را از دسات  
میدهند. همینطور پرداخت کامال  
حقو  بازنشساتاگای باه خااناواده  
کاارگااراناای کااه عضاو خااانااواده  
خود را در محیگ کاار از دسات  

 میدهند. 
این خواسات عاطاو باه مااسابا   
ماایااشااود یااعااناای شاااماال هاامااه  

هااااای    کاااارگاااران و خااااناااواده 
کارگرانی که در طول حاکمایات  
جمهوری اسالمی تاواناائای کاار  
کردن و یا جان خود را از دسات  

 اند نیز میشود.   داده 
 

یك بخش از سواناح ماحایاگ كاار  
منجر به مرگ كارگار مایاشاود  
در این مورد باید بر ح  و حاقاو   

 زیر تاكید کنی : 
 
خااانااواده كااارگااراناای كااه بااه    -٣ 

خاطر ناامنی ماحایاگ كاار جاان  
اناد، و ناان آور خاود را از    باختاه 

اند، باید تاحات پاوشاش    دست داده 
همیشگی تامین اجتمااعای قارار  
گیرند و از یك زنادگای انساانای  
بارخاوردار بااشااناد. باایااد باه ایاان  

هااا مسااتاامااری ماااهااانااه    خااانااواده 
 مكفی پرداخت شود. 

 
ای    در صورت وقوع هر حاادثاه   -٠ 

در محیگ کار، تعداد قربانایاان و  
م اادوماایاان بااا مشااخاا ااات و  
عکی فورا باید رساماا و عاباناا  

 اعالم شود. 
 
عاااامااابااایااان كشاااتاااار در    -١ 

كارخانجات کارفرمایاان و دولات  
حامی آنها هستند و باایاد ماورد  

 پیگرد قرار گیرند. 
 
برگزاری مراس  یاد کارگاران    -٤ 

جانباخته بخاطر ناامنای ماحایاگ  
کار توسگ کاراگاران باه هازیاناه  

 کارفرما 
مبارزه برای ایمنی محایاگ كاار،  
یعنی مبارزه برای زنده ماانادن و  
سالمت جانای كاارگار، یاك روز  
هاا  ناابااایااد در آن تااعااباال كاارد.  
خ وصا ایان ماوااوع در ایاران  
باید به مساالاه فاوری و هامایان  

 امروز كارگران تبدیل شود. 
مساله تامین ایمنی محایاگ كاار  
بسادگی به ساود سارماایاه داران  
گره میخورد. سرمایه دار بخااطار  
سودجویی ا ، آشاكاارا جاناایات  

های كار هار روز    میكند و محیگ 
باایااشااتاار از كااارگااران قاارباااناای  
مایاگایارد و دولات نایاز باناا بااه  
تعریو حافظ منافک اوست. ابعااد  

هاای    گسترده جنایت در ماحایاگ 
كار بیش از هر کیز اوج تاوحاش  
سرمایه داری را در ماقاابال ماا  
قرار میدهد. باید به ایان تاوحاش  

 پایان داد. * 
 ٣٠٠ کارگر کمونيست     
 - ٣١٩٢ اردیبهشت      ٣١   
 ٠٢٣٣ مه      ١    

های كار به قتل گاه كارگران بایاش از هار خایاز زیار پاا گاذاشاتاه شادن  تبدیل محیط
ترین استانداردهای انسانی در این جامعه را نشان میدهد. با ایجااد ایان وضاعایات  اولیه

ایام کاه  سرمایه داران و دولتشان در ایران دارند میگویند که ما در این کشور کاری کارده
 جان آدم ارزش ندارد 
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 ٨ صفحه  

خبرها حکایت از ایان دارد کاه  
خانه کارگر جمهاوری اساالمای  
تال  دارد مناسابات اول ماه را  
بااه مااواااوعاای باارای کااارزار  
ک یو انتخاباتی باه نافاک یاک  

 جناح حکومت تبدیل کند.  
 

مضحکه انتخابااتشاان در پایاش  
است. طیو های رنگارنگای از  

اساالمای و    –جاریااناات مابای  
توده ایستی بنابر سنت هامایاشاه،  
بااز ها  در تادار  دا  کاردن  
تاانااور مضااحااکااه انااتااخااابااات  
حکومت برای ریاست جماهاوری  
و شوراهای اسالمی شهرها شاده  
انااد و  خااانااه کااارگااری هااای  
حکومتی  بیشرمانه اول مه روز  
جااهاااناای کااارگاار را باارای ایاان  
بازی ک یو شان بارگازیاده اناد.  
یک محور تببیغات همه ایاناهاا  
اینست که گویا اگر بارجاامشاان  
به لاحااا اقاتا اادی دردی از  
مردم دوا ناکارده اسات، حاداقال  
برای ایران "امانایات" را در پای  
داشته است. و برای اینکه ایاران  
عرا  و سوریه نشاود، کااره ای  
نیست که مردم بین باد و بادتار،  
بااد را انااتااخاااب کااناانااد. ایاان  
بیشرمان با اینکار میکوشناد در  
برابر مبارزات گسترده کاارگاران  
و کاال جااامااعااه کااه هاار روز  
متعرض تر، سازمانایاافاتاه و باا  
خواستهای رادیکالتری باه جاباو  
می آید، حکاومات اساالمای را  
که خاود داعاش ایاران اسات و  
یک پای اصابای باه نااامانای  
کشاندن کل منطقه باوده اسات،  
از زیر ارب مردم بیارون کشاناد  
و برایش کاناد صابااحای بایاش  

 عمر بخرند.  
جااواب ایاان اباابااهااان و ماازدوران  
ک یو حکومتی اینست که ایان  
روحانی و بانادهاای جاناایاتاکاار  
حکومتی نیستند که ناگاذاشاتاه  
اند، ایران سوریه و یا عرا  شاود  
و اامن امنیت ماردم هساتاناد.  

ببکه برعکی این ماردم شاریاو  
ایران هستند کاه باا ماقااباباه باا  
جمهوری اسالمی و کل ارتاجااع  
قومی و اساالمای، باا دفااع از  
خاواسااتاهااایای انسااناای و ماادرن  
مانک تبدیل شدن ایران به صحاناه  
کشااکاش باانادهاا و دساتاجااات  
قومی و مذهبی شاده اناد. ایان  
جنبش های رادیاکاال، مادرن و  
انسانی ماردم در عارصاه هاای  
مااخااتاابااو اعااتااراااای و در  
پیشاپیش آن جاناباش قادرتاماناد  
کارگری است کاه عابایاه کال  
بساط سرمایاه داری حااکا  در  
ایران هر روز قدرتمند تر باه جاباو  
ماای آیااد و بااه انااواع جااک و  
جانورهایی م ل مقاتادا صادر و  
قااومااگاارایااان و ناااساایااونااالاایااساات  
فاشیسات مایادان نامایادهاد کاه  
ایران را عراقیزه کاناناد و یاا باه  
سوریه تبدیل کنند. این جاناباش  
های اعتراای مردم اسات کاه  
در تقابل با حکومت و باانادهاای  
جنایتکاار و تاباهاکاار ، سارود  
آزادیخواهی و برابری طببای سار  
میدهد. ناماوناه هاای باارز ایان  
جنبشها، اعترااات هازاران نافاره  
کارگران، معبمان و بازنشستگاان  
در مقابال ماجابای باود کاه باا  
شعارهایی کون |یک اخاتاال   
کاا  بشااه، مشااکاال مااا حاال  
میشه"؛ "ما اینجا نبودی ، تو اون  
باال نبودی"؛ "ماباک ناجاومای  
تو، ما را بای مساکان کارده"؛  
دیدی  که کگاوناه باه کال ایان  
بساااط تاابااعاایاار و ناااباارابااری  
اعترااشان را بیان کردند. و یاا  
مار  عظی  کارگران ه کاو در  

وسااگ شااهاار ارا  کااه در آن  
کارگران با سرود "زیار باار ساتا   
نااماایااکااناایاا  زناادگاای، جااان فاادا  
میکنی  در ره آزادگای"، سارود  
آزادی سر دادند و ه  اکناون باه  
سرود همبساتاگای کاارگاران در  
ایران تبدیل شده اسات. در بارابار  
ایاان واقااعاایاات شااورانااگاایااز و در  
هرا  از آن است کاه نایاروهاای  
ک یو حافظ نظام، فاریاباکااراناه  
مدال امن نگاهداشتن جاماعاه را  
به بااناد روحاانای مایادهاناد، تاا  
ماابااارزات کاال مااردم را عااقااب  
بزنناد و فارصاتای دیاگار بارای  

 حکومت بخرند. 
 

از همین روست که خانه کاارگار  
جمهوری اسالمی و دار و دستاه  
های مزدور  نیز روز کارگر را  
برگزیده اند و میکوشند باه اسا   
کاااارگااار در ایااان روز باااازار  
انتخابات را برای بااناد روحاانای  
دا  کنند. اما کیست که ناداناد  
کااه دولاات روحاااناای، در ادامااه  
ساای و کاانااد سااال جاانااایاات  
حکومت اسالمی، رکورد اعادام  
ها را داشته است. کایاسات کاه  
نداند که دولت روحانی با تشدیاد  
سیاست ریاات اقت ادی تاحات  
عنوان ارزان سازی نیروی کار و  
جااذب ساارمااایااه هااای داخاال و  
خااارج، کااگااونااه زناادگاای و  
معیشت کارگاران و تاوده ماردم  
را به وخامت بیشتار و ورطاه ناا  
بودی مطب  کشانده است. و در  
عین حال کیست که ناداناد کاه  
انتخابات در جمهاوری اساالمای  
کیزی جز کشااکاش باانادهاای  

مااخااتاابااو جاانااایااتااکااار و دزد  
جمهوری اسالمی نیست. و کال  
این ماجرا مضحکاه ایسات کاه  
در آن مشااتاای جاانااایااتااکااار و  
 ارتگر را در مقابال ماردم قارار  
میدهند و اسمش را ه  انتخابات  

 میگذارند. 
با تبدیل ناماایشاات اناتاخاابااتای  
شان به صحنه اعاتارااااتاماان و  
بردن این بح  ها به میاان ماردم  
و در هاامااه جااا، مضااحااکااه  
انتخاباتشان را بار روی سارشاان  

 خراب کنی . 
البتاه ایان اول باار نایاسات کاه  
مزدوران خانه کارگر باا کانایان  
بازیهایی میکوشند تاا ماعارکاه  
انتخاباتی باه پاا کاناناد. ناظایار  
همین اتفا  را در اول ماه ساال  

شاهد بودی . در آن هاناگاام    ١٣ 
مجوز گرفتند و کارگران را باه  
مانااسات اول ماه، روز جاهاانای  
کارگر باه تاجاماک در ورزشاگااه  
دوازده هااازار نااافاااره شااایااارودی  
فراخواندند، تا به خیاالشاان باازار  
انتخابات را به نفک رفسنجانی از  
بنیانگزاران جنایتکاار حاکاومات  
اسالمی، دا  کاناناد. کاارگاران  
ناایااز وساایااعااا بااا پااالکاااردهااای  
اعتراای شان به محل رفتند و  
هنگامیکه قرار بود رفسناجاانای  
سخنرانی ا  را بکناد، یاکابااره  
بااا خااالاای کااردن سااالاان و بااا  
شاعاارهاای کاوباناده شاان دادن،  
جااواب دناادانشااکااناای بااه او و  
دارودسته های حکومتای خااناه  
کاااارگااار دادناااد. در آن روز  
کارگران با شاعاارهاای "كاارگار  

پذیرد" و "زیار    میرد، ذلت نمی   می 

     كار حیا كن، وزارت رو رها كان"؛ 
دار"؛    سارماایاه     "مرگ بر حاامای   

"ما کار میکنی  زندگی کنایا ،  
زندگی نامای کانایا  کاه کاار  

كارگر زندانی آزاد باایاد    کنی "؛ " 
گردد"؛ "كاارگار، ماعابا ، اتاحااد  
اتحاد"؛ "كارگر، دانشجاو، اتاحااد  

"اعاتا ااب حا  مسابا       اتحااد"؛ 
ماسات". ناناگ بار ایان قااناون  

داری کاال نااظااام حاااکاا  و    باارده 
قوانین بردگی ا  را به کاالاش  
کشااایاااده و باااه کااال بسااااط  
مضحکه انتخابات حاکاومات و  

 جنایتشان نه گفتند.  
سااال از آن زمااان    ٠٠ اکاانااون  

میگذرد و ه  جنبش کاارگاری  
و هاا  اعااتاارااااات مااردم در  
موقعیت بسایاار قادرتاماناد تاری  
قاارار دارد و کااناایاان سااودایاای  
میتواند ریساک بازرگای بارای  
ماازدوران خااانااه کااارگاار و کاال  

 حکومت باشد. 
از جمبه سال گذشته یکی از پار  
تحر  ترین سالهای اعترااای  
کارگران بود. سال گذشتاه ساال  
به میدان آمدن هار کاه بایاشاتار  
خانواده های کارگری و شرکات  
هر که فعالترشان در اعتراااات  
بود. ساال درخشاش اعاتاراااات  
کارگران ه کو و راه یاماایای باا  
شکوهشان باا سارود آزادگای و  
همبستگی در وسگ شهر ارا   
بااود. سااال اعااتااراض قاادرتااماانااد  
کااارگااران ایاارانساافااو و مااار   
زیبایشان در کارخاناه باود. ساال  
تجمعات هزاران نافاره کاارگاران،  
معبمان، بازنشستگان و اتاحااد و  
همبستگی بود. ساال تاجاماعاات  
ساااراساااری کاااارگاااران نااافااات،  
مااخاااباارات، پااتااروشاایااماای هااا،  
کارگران بر  و آتش نشاانای هاا  
و بخش های دیگر کارگری در  
مقابل مجبی در تهران بود. ساال  
اعاااتاااراااااات گساااتااارده ماااردم  

 خوزستان و راه یمایی آنها در  
 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 اول مه خانه کارگر جمهوری اسالمی و اول مه کارگران

 شهال دانشفر 
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 ٣ صفحه  

  ٢ از صفحه   
شهر اهواز عبیه آلودگی هوا و باا  
اعتراض عبیه بیکاری و اخاتاال   
هااا بااود. سااال اعااتااراض عااباایااه  
امنیتی کاردن ماباارزات ماردم و  
ببند شدن شعاار کاارگار زنادانای،  
زندانی سیااسای آزاد باایاد گاردد  
بود. سال بیانیه فراگیر دانشجویاان  
و شعار نه تفکیک جنسیتی، ناه  
توهیان جاناسایاتای باود، اول ماه  
امسال باید و میتواند، روز پایاوناد  
ایان اعااتاراااات باا یاکادیااگار و  
اعتراض گسترده همه مردم عابایاه  
تبعیر، نابرابری و بارای داشاتان  

 یک زندگی انسانی باشد. 
اول مه امسال روز اعتراض عبیاه    

  ٠٤ اختالسها، حقوقهای نجاومای  
میبیونی و دستمزدهاای زیار خاگ  
فقر و کل این بسااط تاباعایار و  
ناااباارابااری اساات. اول مااه امسااال  
بایااش از هار وقات روز ساار دادن  
ساارود آزادیااخااواهاای و باارابااری  
طاابااباای، و  اعااتااراض بااه تاامااام  
م ااائااب ساارمااایااه داری حاااکاا   
است. در شرایاطای کاه ماردم در  
عاارصااه هااای مااخااتااباافاای صااو  
اعترااشاان را شاکال داده و باه  
جبو می ایند. در دل این مباارزات  
دهها و صدهاا ناهااد در دفااع از  
حقو  انسانها شکل گرفته اسات،  
جا دارد تمامی نهادهای دفااع از  
حقو  کاود ، دفااع از حاقاو   
زن، کانون نویسندگان، ناهاادهاای  
اعتراض عابایاه تاخاریاب ماحایاگ  
زیساات، کااارزارهااای ماابااارزاتاای  
پایان کارتن خوابی، و صدها نهااد  
و کااارزار ماابااارزاتاای دیااگاار بااه  
مناسب روز جاهاانای کاارگار باه  
ماایاادان آیاانااد، باایاااناایااه دهاانااد و  
کیفرخواست خود را عبیاه تاوحاش  
سرمایه داری حاک  اعالم کناناد.  
و با بیانیه های مشترکشان صاو  
متحد اعتراض طبقاتی شان را باه  

 نمایش بگذارند. 
بااایااد در کااناایاان ابااعااادی و در  
سطحی سراسری به استقبال یاک  
اول مه با شکوه و قدرتماناد بارویا   
تا پااسا  جاریاانااتای کاون خااناه  
کارگری های حکوماتای را ها   

 داده باشی . 
 

ربیاعای وزیار کاار:عاده ای "باه  
ناااحاا  تااحاات باایاامااه کااارگااران  
ساااخااتااماااناای" بااودنااد کااه حااذ   

 شدند! 
ریایای   به گافاتاه اکابار شاوکات 

اناااجااامااان صااانااافااای کاااارگاااران  
  ١٢٢ ساختمانی بیمه نزدیک باه  

هزار کارگر  یر ساختمانی قاطاک  
  ٤٠ شده. برابار آماارهاا بایاش از  

درصااد حااوادث ناااشاای از کااار  
مربوط به بخش ساختاماان اسات.  
بااناااباار ادعااای وزارت کااار و  
سازمان تامین احتماعی نزدیاک  
بااه یااک ماایااباایااون ناافاار کااارت  
مااهااارت داشااتااه و در سااامااانااه  
سازمان تامین اجتماعی ثبت ناام  
کرده اند. ایاناکاه ایان تاعاداد از  
کارگران کاقادر بایاماه و تاحا   
پوشش خدمات بیمه ای هستاناد،  

 خود زیر سوال است.  
اینها اخبار مارتاباگ باا وااعایات  
باایاامااه باایااش از یااک ماایااباایااون  
کاارگاار سااخااتاامااناای اسات کااه  
مقامات حکوماتای اعاالم کارده  
اند.ایناهاا تاعادادی هساتاناد کاه  
حااکااوماات ادعااا ماای کاانااد در  
سامانه تامین اجتماعی ثبات ناام  
کاارده انااد. تااعااداد کااارگااران  
ساختمانی که دسترسای باه ایان  
سامانه ندارند و در آماار و ارقاام  
های حکومتی اشاره ای به آناهاا  
نمیشود، بسیار باالتر مای بااشاد.  
بار اساا  آماار و ارقااامای کااه  
بخش اشتغال وزارت کاار مادتای  
پیش ارائاه داده تاعاداد "شاا االن  
ساختمانی  یار کاارگار" رقامای  
باااالی دو ماایااباایااون ناافاار ماای  
باشد.آناچاه مسابا  اسات صادهاا  
هزار کارگر ساختمانی بدون بیماه  
در ایران ماجاباور باه کااردر بای  
تامین ترین و بدترین ناوع شارایاگ  
کاری می باشند. دولت های بار  
سرکاار آورده شاده در طاول ساه  
گذشته در جمهوری اسالمی هار  
کدام ادعاهایای کارده و آماار و  
ارقام و بخشا قوانینی را ت اویاب  

کارده انااد کااه گاویااا قاارار بااوده  
واعیت این قشر محروم از طباقاه  
کارگر ایران را باهاباود باباخاشاد،  
که به اعترا  دولت و حاکاومات  
واعیتشان بدتر ه  شاده و دولات  
و تامین اجتماعی خودشان را در  
برابر این قشر محروم کااماال بای  
وظیفه اعالم کرده اند.  دولات باا  
استنااد باه قاوانایان و م اوباات  
کاذایای ا  مادعای اسات کاه  
"مق ر" کارگران هستناد کاه در  
سامانه این سازمان ثبت نام نامای  
کنند و در نتیجه تاحات پاوشاش  
خدمات تامایان اجاتامااعای قارار  
نمی گیرند. این ه  ادعایای بای  
شرمانه و ساراپاا درو  حاکاومات  
است برای توجیه ک  کااری ا   
در برابر این قشر محروم از طاباقاه  
کااارگاار.بااه ایاان مااواااوع بااعاادا  
برمیگردی . اباتادا باد ناباسات باه  
تاریخچه  قانون تامین اجتمااعای  
در مورد کارگرا ن سااخاتاماانای  
ه  اشاره ای داشته باشایا .بارخای  
قوانین و م وباات حاکاومات در  
این باره برگارفاتاه از وب ساایات  
سازماان تاامایان ا جاتامااعای و  

 وزارت کارمیگوید: 
 

قانون تامین اجاتامااعای    ٣٢ ماده  
کااه ظاااهاارا قاارار اساات سااهاا  و  
میزان پرداخت ح  بیاماه و ناجاوه  
بیمه شدن کارگران ساختمانای را  
تاانااظاایاا  ماای کاانااد ماایااگااویااد:  
کارگران ساختمانی برای ایاناکاه  

روز مسااتاامااری    ١٢ بااا حااقااو   

سال کاار    ١٠ بازنشسته شوند باید  
تر آنکه باه اساتانااد    کنند. اسفبار 

های اجتمااعای    قانون بیمه   ٤ ماده  
کارگران ساخاتاماانای، کاارگاران  

های ساختمانای    شا ل در فعالیت 
در صورت وقوع حوادث ناشای از  

هاای قااناونای از    کار از حاماایات 
جااماابااه  ااراماات دسااتااماازد ایااام  

شاوناد اماا    ماناد مای   بیماری بهره 
این در حالی است کاه کاارگاران  
ساااخااتااماااناای باایاامااه دریااافاات  

 کنند.   نمی 
قانون بیماه اجابااری کاارگاران     

باه    ٣١٠٠ ساخاتاماانای در ساال  
ت ویب رسید تا آنها را در ازای  

ای کاه از کاارفارماایاان    بیمه   ح  
شد در بارابار    مربوطه دریافت می 

حااوادث ناااشاای از کااار تااحاات  
هاای درماانای و    پوشش حاماایات 

ای قرار دهد. اما به ماوجاب    بیمه 
این قانون، کارگاران سااخاتاماانای  
تنها در مقابل حاوادث نااشای از  

شدند و ایان قااناون    کار بیمه می 
شاااماال ماازایااایاای از قااباایاال  

شد لذا از آناجاا    بازنشستگی نمی 
که این قانون بیمه کامبای ناباود  
    تالشاهاا بارای ت اویاب قااناونای 

 تر آ از شد.    کامل 
 

قااناون کاار م اوب    ٣٤١ مااده  
کارفرمایاان را مابازم    ٣١٦٩ سال  

کرده که کارگران خود را مطابا   
مقررات قانون تأمایان اجاتامااعای  
بیمه کنند؛ بنابراین کاارفارماایاان  
مکبو هستناد ماطاابا  ماقاررات  

قانون تأمین اجتماعای از جاماباه  
ایاان قااانااون کااارگااران    ٤ ماااده  

ساختمانی خاود را بایاماه و حا   
 بیمه آنها را پرداخت کنند. 

الزام کارفرما به بایاماه کاارگاران  
خود نزد سازمان تأمین اجتماعای  
یک الزام قانونی است که هایاچ  
یک از طرفین از جمبه کاارگار،  
کارفرما و یا بیمه شده حا  عادم  

 ای را ندارند.   رعایت مقررات بیمه 
 

قااانااون م ااوب    ٣١١٦ در سااال  
و باه جاهات حاماایات    ٣١٠٠ سال  
ای مانااساباتار از کاارگاران    بیمه 

ساختمانی، قانون بیمه اجتامااعای  
کارگران ساختمانی اصالح و باه  
ت ویاب رسایاد کاه ها  اکاناون  
مال  اجرا برای دستاگااهاهاای  
ذیربگ از جماباه ساازماان تاامایان  
اجتماعی، شاهارداری و ساازماان  

 ای است.   آموز  فنی و حرفه 
 

عابایار ا  ت اویااب قااناون بایامااه  
اجتماعی کارگران ساختمانی در  

، اجارای آن باه دلایال  ٣١١٦ سال  
بار مالی و اعاتاراض نسابات باه  

ایان    ٠ ح  بیماه ماوااوع مااده  
قاانااون ماادتاای مااتاوقااو شاد تااا  

  ٣١٩١ اینکه در دی مااه ساال  
  قانون بیماه  ٠ قانون اصالح ماده) 

اجتماعی کارگران ساختمانای از  
سوی روحانی باه وزارت تاعااون،  

 کار و رفاه اجتماعی ابال  شد. 
به موجب ماده پانا  ایان قااناون،  
سازمان تأمین اجتماعی ماکاباو  
شده با دریافت هفات درصاد حا   
بیمه سه  بیمه شده از کاارگار و  

درصااد مااجاامااوع عااوارض    ٣٠ 
صدور پروانه از مالک نسبات باه  
تداوم پوشش بیمه تماام کاارگاران  
ساااخااتااماااناای اقاادام کاانااد و در  
صورت عدم تاأمایان مانااباک الزم  

ای    جهت گستر  پاوشاش بایاماه 
کااارگااران بااا ت ااویااب هاایااأت  

 وزیران، افزایش سقو مجموع  
 

صدها هزار کارگر ساختمانی هیچگونه پوشش بیمه ای 
 ندارند!

 محمد شکوهی 



 ٤٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     9     کارگر کمونيست 

  ٨ از صفحه   
درصاد باالمااناک    ٠٢ عوارض تاا  

اساات.مااناابااک سااازمااان تاااماایاان  
اجااتااماااعاای بااخااش باایاامااه هااای  

 کارگران ساختمانی 
اینها بخش از قوانین و م اوباات  
و تب ره هاای حاکاوماتای مای  
باشند که بخشا در قاناون کاار و  
بخشا در سایر تب ره های باخاش  
های مختبو مارتاباگ بااصاناعات  
ساختمان تعبیه شده است قوانینای  
که  ادعاا مای کاناناد باه نافاک  
کارگران می باشاناد کساانایاکاه  
این قوانین وتب ره ها را  م اوب  
کرده اند همزمان می داناناد کاه  
کااطااوری ماای تااواناانااد زیاار ایاان  
م وبات زده و قوانین خودشاان را  
اجرا نمایند. برای م ال بااال اشااره  

 شد: 
 

" کااارگااران ساااخااتااماااناای باارای  
روز مستاماری    ١٢ اینکه با حقو   

سال کاار    ١٠ بازنشسته شوند باید  
قااناون    ٤ کنند. با استانااد مااده  

هاای اجاتامااعای کاارگاران    بیاماه 
ساختمانی، کاارگاران شاا ال در  

هااای ساااخااتااماااناای در    فااعااالاایاات 
صاورت وقااوع حااوادث ناااشاای از  

هاای قااناونای از    کار از حاماایات 
جمبه  رامت دستمزد ایام بیمااری  

شاوناد اماا ایان در    ماناد مای   بهره 
حاااالااای اسااات کاااه کاااارگاااران  
ساااخااتااماااناای باایاامااه دریااافاات  

 کنند".   نمی 
یا مواوع ماده پانا  ایان قااناون  
که میاگاویاد:" ساازماان تاأمایان  
اجتماعی مکبو شده با دریاافات  
هفت درصد ح  بیمه ساها  بایاماه  

درصااد    ٣٠ شااده از کااارگاار و  
مجموع عوارض صادور پارواناه از  
مالک نسابات باه تاداوم پاوشاش  
بیمه تمام کاارگاران سااخاتاماانای  
اقاادام کاانااد و در صااورت عاادم  
تأمین منابک الزم جهات گساتار   

ای کااارگااران بااا    پااوشااش باایاامااه 
ت اویاب هاایاأت وزیااران، افازایااش  

  ٠٢ سقاو ماجاماوع عاوارض تاا  
 درصد بالمانک است". 

البته ح  بیمه را حاقاو  کاارگار  
ک  می کاناناد ولای در عاوض  
پرداخت بیمه بیکاری، مساتاماری  
و بوی ه بیمه حوادث را قطک کارده  

اند. صدها هزار کارگر با کانایان  
شارایااطاای و بااا اساتااناااد بااه ایاان  
قوانین اد کارگری از اباتادایای  
ترین حا  و حاقاو  خاود ماحاروم  

 میشوند. 
برگردی  به ادعاای بای شارمااناه  
ربیعی وزیار کاار حاکاومات کاه  
گفته :" عده ای به نااحا  تاحات  
بیمه کارگران ساخاتاماانای باودناد  
که حذ  شدند". بار اساا  آماار  
ورارقام حکومتی فقگ در اساتاان  
مارکاازی و تااهااران باایااماه هاازاران  
کاارگاار ساااخااتامااانای قااطاک شااده  
است. در سراسار کشاور  صادهاا  
کارگر بیمه ندارند. سال گاذشاتاه  
وزارت کار و تاامایان اجاتامااعای  
"طارح پااالبااش باایااماه هاا" را در  
دسااتااور گااذاشاات کااه اسااا  آن  
حذ  تعداد هر کاه بایاشاتاری از  
کارگران ساختاماانای از خادماات  

 بیمه ای و... بوده است. 
بخش ساختمان یکی از ناا امان    

ترین و خطرناکتریان باخاش هاای  
صنعت می باشد. خود حاکاومات  
میگوید که ساالنه هزاران حاادثاه  
کاری اتقا  می افتاد. بازدیاک  

درصاد حاوادث در باخاش    ٤٠ به  
ساختمان می باشد. سال گاذشاتاه  

کارگر سااخاتاماانای    ٧٢٢ بیش از  
حین کار جاان خاود را از دسات  
داده اند. بیش از ن او کاارگاران  
فوت شده و صادماه دیاده هایاچ  
گااونااه باایاامااه ای، حااتاای باایاامااه  
حااوادث حاایاان کااار و پاارداخاات  
  رامت شامل حالشان نشده است. 

قوانین اد کاارگاری جاماهاوری  
اسالمای باه هاماراه دولات دهاهاا  
مانک و تب ره در بارابار دساتارسای  
کارگران ساختمانی به بیمه هاای  
اجتماعی قرار داده اناد. هامازماان  
پیمانکاران نایاز در هاماکااری باا  
دولت و سازمان تامین اجتامااعای  
و با استناد به قوانیان حاکاومات؛  
کارگران را از پاوشاش بایاماه هاا  
بیرون انداختاه اناد. بادیان تارتایاب  
صدها هازار کاارگار بادون هایاچ  
گونه بیمه ای و حاقای باه حاال  
خاااود رهاااا شاااده اناااد. دولااات  
ماافااتااخااوران و دزدان خااود  را  
مسئول رسیدگی به واعیات ایان  
قشر ماحاروم نامای داناد. دولات؛  
وزارت کااار و سااازمااان تاااماایاان  

اجااتااماااعاای سااه ارگااان و نااهاااد  
حکوماتای هساتاناد کاه صادهاا   
هزار کارگر را از داشتن بایاماه و  
برخورداری از خدمات بیمه، بویا ه  
بیمه حوادث و محیگ کاار حاذ   
کاارده انااد. جااان و زناادگاای و  
سالمت صدها هزار کارگار بارای  
این آدمکاشاان ارز  نادارد. االن  
هاا  کااه ناازدیااک مضااحااکااه  
انتخابات حکاوماتای اسات دار و  
دسااتااه هااای خااانااه کااارگاار و  
شاوراهااای اسااالمای باا تاوصاایااه  
دولت شروع باه دادن وعاده بارای  
تحت پوشش قرارگرفتن کاارگاران  
ساختمانی کرده اند.این وعاده هاا  
را روحانی کهاار ساال پایاش ها   
داده بود و کارگاران سااخاتاماانای  
ه  به خوبی می داناناد کاه ایان  

 وعده ها پوچ  است. 
این ح  همه کارگران ساختاماانای  
است که مزایای بیمه و خادماات  
تاااماایاان اجااتااماااعاای باارخااوردار  
بشوناد.قاوانایان و م اوباات ااد  
کارگری به هاماراه سایااساتاهاای  
ک یو حکومت و پیمااناکااران در  
این باخاش از صاناعات دسات در  
دسات ها  ایان باخااش از طابااقااه  
کاارگاار را از هاار گاونااه حاا  و  
حاااقاااو  شاااان ماااحاااروم کااارده  
اند.اعتاراض باه ایان وااعایات و  
خواست پرداخت بیاماه و مازایاای  
مربوطه، باویا ه بایاماه حاوادث و  
حین کار و پارداخات  ارامات باه  
حادثه دیدگان خواستهای ماها  و  
کااباایاادی ایاان بااخااش از طاابااقااه  
کارگر می باشاد.طابایاعای اسات  
که حاکاومات دزدان و سارماایاه  
داران اسالمی براحتی تن باه ایان  
خواستها نخواهد داد. کااره فاقاگ  
اتحاد، تشکل و گستار  ماباارزه  
بارای دساتایاابای باه ایان حاقااو   
مساااابااااا  کاااااارگااااران مااااای  
باشد.کارگران ساختاماانای  باایاد  
متحد و یک ارکه وبا خواساتاهاای  
فوری دست به اعتراض و ماباارزه  
زده و مطالباتشان را به حاکاومات  
 تحمیل نمایند. راه دیگری نیست. 

 محمد شکوهی 
 ٠٢٣٧ آوریل    ١ 
 
 
 

کشاااااااااتاااااااااار 
کااارگااران در 
صنایع نافات، 
گاااااااااز، و 

 انرژی!
هااای    باار اسااا  گاازار  رسااانااه 

رسمی کشور، از ششا  فاروردیان  
تا دوازده  فروردیان ساال جااری  

  کهار کارگر صنایک نافات  ٩٦ ) 
و گاز و انرژی در جریان ساواناح  
کاااری جااان خااود را از دساات  
دادند، که در واقک به دلایال عادم  
توجه به ایمنای ماحایاگ کاار و  
اااازار کااااار، سااااودجااااویاااای   اب
کااارفاارمااایااان، و ناابااود نااظااارت  

هاای    نوبتی وزارت کار بر محیاگ 
کار بود.روز شش  فاروردیان مااه،  
در ایستگااه تاقابایال فشاار گااز  

ساوزی    همدان و در ناتایاجاه  آتاش 
گسترده، دو کارگر بر اثر انفاجاار  
زنااده زنااده در آتااش سااوخااتاانااد.  
همچنین، روز ده  فاروردیان نایاز  
یکی از کاارگاران پاتاروشایامای  

 «عبی حیدری »تندگویان به نام  

در حین انجام کار بر اثار ساقاوط  
بوم جرثقیل جان خود را از دسات  
داد. روز دوازدها  فاروردیان نایاز  

باان قاراردادی    بهزاد عبوی، دکال 
فااتااح شاارکاات مااب ی    ٩٣ دکاال  

حفاری ایاران، باه دناباال ساقاوط  
قاب دکل حافااری جااناش را از  

 دست داد. 

هاا فاقاگ باخاشای از    این ناماوناه 
حاااوادث کااااری اسااات کاااه  

 «ایااباانااا »خااباارگاازاری رسااماای  

گزار  داده است. متأسفاناه ایان  
حااوادث در صااانااایاااعاای روی  

تاااریااان    دهاااد کاااه اصااابااای   مااای 
هااای اقااتاا اااد کشااور را    بااخااش 

دهند و ماحا اول و    تشکیل می 
هاا مایابایاارد    درآمد آنها بالا بر ده 

دالر اساات. کااارفاارمااایااان ایاان  
صنایک افارادی دارای تاخا او  
فااناای در حااد اسااتااانااداردهااای  

اند. اینکه کگونه هاماه     المببی   بین 

امور فانای زیار پاوشاش آخاریان  
اسااتااانااداردهااا در صاانااایااک ناافاات  

شود ولای بارای جاان    تعریو می 
هااا پشاایاازی ارز  قااایاال    انسااان 

نیستاناد، جاز ساودجاویای دلایال  
 دیگری ندارد. 

هاای    ما امن تسبیت به خانواده   
ماان، باه وزیاران    باخاتاه   برادران جان 

کانایا  کاه    نفت و کار اعالم می 
نااماه هاای    با توجاه باه ماقااولاه 
المببی کار، و    متعدد سازمان بین 

،  ٣٠٠ هاای    نااماه   از جمبه مقااولاه 
هاای    ، و پاروتاکال ٣١٧ ، و  ٣٦٣ 

هااای    نااامااه   الااحاااقاای و تااوصاایااه 
مااربااوط بااه آنااهااا کااه دولاات  
جمهوری اسالمی ایاران ماوظاو  
به اجرای آنهاست، مق ر اصابای  
این حاوادث کااری را باایاد در  

هااای ناافاات و کااار    وزارتااخااانااه 
 جستجو کرد. 

 
سااناادیااکااای کااارگااران فااباازکااار  

 مکانیک ایران 
 

 ٩٦ فروردین    ٣١ 
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 ٦٦ صفحه  

 باتوجه به اینکه:
 
ای  هاااای تاااوده تشاااکااال -٠

کااااارگااااری، در کاااانااااار 
های حازبای طاباقاه،  تشکل

یااک رکاان اساااساای ماابااارزه 
طبقاتی کاارگاران اسات و 
پیشروی و پیروزی در ایان 
مباارزه بادون پایادایاش و 
تقویت این تشکلها و اتحاد 
وساایااع تااوده هااای طاابااقااه 
کااارگاار از طااریااق آنااهااا، 

 مقدور نیست؛
طاابااقااه کااارگاار ایااران  -١

هاای تاوده  تاریخا از تشکل
ای و عاالااناای ادامااه کااار 
محروم بوده است و فاقادان 

ها هم امروز یاک  این تشکل
ضعف اساسی مبارزه طبقاه 
کارگر علیه بورژوازی اسات. 
پاارولااتاااریااای ایااران باارای 
دخالت ماوثار در تاحاوال  

اجاتامااعای آتای و  - سیاسای
ایفای نقش تااریاخای خاود 
باید بر این نقطاه ضاعاف 

 فائق آید؛
 
یک شرط اساسای بارای  -٦

پیشروی، تعمیق و پیاروزی 
مبارزا  جاری کارگری، که 
در سالهای اخیر در اباعااد 
باای سااابااقااه و بااه نااحااو 
بیوقافاه ای اداماه داشاتاه 
است، بارپاایای تشاکالاهاای 

 توده ای کارگری است؛
 
تمایل به سازمانیابی و  -٠

متشکل شدن، یک خواست و 
گرایاش فاراگایار در مایاان 
توده هاای کاارگار اسات و 
ماابااارزه باارای ایااجاااد ایاان 
تشااکاالااهااا خااود یااک وجااه 
دائمی جناباش کاارگاری در 

دوره اخاایاار بااوده اساات، 
جمهوری اسالمی مداوما ایان 
مبارزا  را سرکوب کارده و 

ای مساتاقال  سازمانهای توده
کارگران را کاه در جاریاان 
انقالب و در ساالاهاای پاس 
از آن شکل گرفاتاناد، ماورد 
هجوم قرار داده و متاالاشای 

 کرده است؛
 
بر ماتان ایان شارایاط،  -٧

جاامااهااوری اسااالماای تااالش 
میکند تا با تبلیغ و ایجااد 
سازمانهای زرد و ارتجاعای 
در کارخانه ها و واحدهای 
تولیدی، مطالبا  کارگران 
را تحریف کرده و جاناباش 
کارگری را محادود و ماهاار 

 کند؛
 

فشار رژیم اساالمای باه  -١
جااناابااش کااارگااری، مااوجااب 
تقویت گرایشا  ماحاافاراه 
کارانه و سندیکالیستای در 
برخی ماحاافال کاارگاری و 
بویوه سازمانهای خپ خلقی 
شده اسات. عاالوه بار ایان 
طرح ها و ایده های ذهنی 
و غاایاار عااماالاای نااراایاار 
"سندیکای مخفای"، کاه ناه 
فقط مقدورا  و نایاازهاای 
واقعی جناباش کاارگاری را 
ندیده میگیرد، بلکه اصاوال 
از پاااسااخااگااوئاای بااه ناایاااز 
کااااارگااااران ایااااران بااااه 

ای و عالانای  های توده تشکل
شانه خالی مایاناماایاد، از 
جانب برخی گروه ها طرح 

هااا،  شااده اساات. ایاان ایااده
هرخند با استقبال وسیاعای 

در ماایااان کااارگااران روباارو 
نشااده اساات، امااا بااه هاار 
اندازه که نافاوذ و اشااعاه 
پیدا کناد، بااعاث آشافاتاه 
فکری کارگران شاده و باه 
مانعی در راه ساازماانایاابای 
تااوده ای طاابااقااه کااارگاار 

 تبدیل خواهد شد؛
 

با توجه به نکا  فوق ایان 
وظاایاافااه مااباارم در بااراباار 
کمونیستها قرار میگیرد کاه 
نااقااطااه نااراارا  و طاارح 
مشااخااد خااود را بااارای 
ساااازماااانااادهااای تاااوده ای 
کااارگااران بااروشااناای اعااالم 

 دارند.
 
 
 

 الف: رئوس سیاست ما
سیاست کمونیستهاا در امار 
ساااازماااانااادهااای تاااوده ای 
کارگران باایاد بار عاوامال 

 زیر مبتنی باشد:
ماااباااارزه اقاااتاااصاااادی  -٠

کارگران در ایران، عاماوماا 
خصاالااتاای فااراصااناافاای و 
سراسری دارد. در پایاه ای 
ترین سطح، ادغام سرمایه 
ها در رشته هاای ماخاتالاف 
تولید، مالکیت دولاتای بار 
بخش عمده سارماایاه هاای 
صنعتای، ناقاش اقاتاصاادی 
دولت و سیاستاهاای دولاتای 
در تنریم راباطاه عاماومای 
باایاان کااار و ساارمااایااه، و 
نزدیکای ارگاانایاک و باهام 
پیوستاگای بایاش از پایاش 
مااطااالاابااا  و خااواسااتااهااای 
بخشاهاای ماخاتالاف طاباقاه 
کارگر موجب شده اسات تاا 
مااطااالاابااا  و ماابااارزا  
کارگران در هر کاارخااناه، 
خصلت و جایگاهی عاماومای 
 و فرا صنفی داشته باشد.

در ایاااان شاااارایااااط  -١
سازمانهاای کاارگاری بارای 
پیشبرد مبارزا  اقاتاصاادی 

هااای  ماایاابااایااد باار تشااکاال
منطقه ای، و ناه  - فابریکی

صااانااافااای و رساااتاااه ای 
 کارگران، مبتنی باشد.

 
ای کارگاری  سازمان توده -٦

باید دخالت هرخه وسیعتار 
و فعالتر توده های کاارگار 
در مبارزه را تامین کاناد و 
بر دموکراسی اعاماال اراده 
مستقیام کاارگاران ماباتانای 
باشد. در غیر این صاور ، 
 شکل گرفتن بوروکراسی و 

 

 قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر
 شورا، مجمع عمومى، سنديکا    

 من ور حکمت          
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 ٦٢ صفحه  

 
گیری جادا از  مراجع تصمیم

هااااای کااااارگاااار در  تااااوده
های کارگری اجاتانااب  تشکل

نااپاذیار باوده و خاود بااه 
مانعی بر سر راه پیاشارفات 
مبارزا  کاارگاران تابادیال 

 خواهد شد.
 
جنبش کاارگاری ایاران،  -٠

تااحاات شاارایااط اخااتااناااق و 
رویاروئی ناگزیر ماباارزه و 
اعااتااصااابااا  کااارگااری بااا 
دولت، به ماباارزه سایااسای 
سوق پیدا مایاکاناد و بارای 
هی  دوره طوالنی در سطاح 
اقتصادی و در خاهاارخاوب 
قااواناایاان و ناارااام مااوجااود 
باااقاای نااماایاامااانااد. لااذا 

های توده ای طاباقاه  تشکل
باید بتوانند قابلیت بسایا  

ای کااارگااران در هاار  تااوده
شرایطی را داشته باشند و 
خااود را بااه ماابااارزه در 
خاااهاااارخاااوب قااااناااون و 
قانونیت باورژوائای ماحادود 

 نکنند.
 
تجربه جناباش کاارگاری  -٧

در دوره اخیر بر واقاعایاا  
فوق تاکایاد کارده و شاکال 
سازمانی متانااساب باا ایان 
واقعیا  را عارضاه داشاتاه 
است. ایان شاکال ساازماانای 
تشکلاهاای شاورائای طاباقاه 
کارگر است. در دوره انقالب 
بخش وسیعی از فاعاالایان و 
پیشروان جنبش کارگری به 
جنبش شورائی روی آوردناد 
و در بسیاری از واحد هاای 
تولیدی شوراهای کاارخااناه 
و در باارخاای مااناااطاااق، 

شاااوراهاااای ماااناااطاااقاااه ای 
کارگران تشکایال شاد. ایان 

 ٦٤جااناابااش، بااا ساارکااوب 
خرداد و اخاتانااق پاس از 
آن، در ابعاد محدودتری در 
شکل جنبش مجاماع عاماومای 
ادامه یافت و هم اینک نیاز 
خواست ایجاد شاوراهاا یاک 
گرایش وسیع و عاماومای در 

 های کارگر است. میان توده
 

با توجه به نکا  فوق، ماا 
 اعالم میداریم که:

شعار اصالای و سایااسات  -٠
عامااوماای حاازب کاامااوناایااساات 
ایران در زمینه سازماندهای 
تااوده ای و سااازماااناادهاای 
توده ای کارگران، تبلیاغ و 
ایجاد شوراهای کاارگاری و 
سازماندهی شورائی طاباقاه 

 کارگر است.
مااا سااازمااان شااورائاای  -١

طبقه کارگر را مرکز ثاقال 
و محور تشکال یاابای تاوده 
ای طبقه و ناقاطاه اتاکاا  

ای  هااای تااوده سااایاار تشااکاال
کارگری مایادانایام و بارای 

های  پیوند دادن دیگر تشکل
توده ای کارگری بار ماحاور 
سااازمااان شااورائاای طاابااقااه 

 کارگر مبارزه میکنیم.
 
ساااازماااان شاااورائااای،  -٦

پااایاااشاااروتاااریااان شاااکااال 
سااازماااناایاااباای تااوده ای 
کااارگااران و ناااظااار بااار 
سازمانیابی بخش متمرکز و 
پیشارو طاباقاه کاارگار در 
صنایع و واحادهاای بازرو 
کار است. از اینرو ما بارای 
برپائی یک جنبش فاراگایار 
و سراسری شاورائای طاباقاه 

کارگر مبارزه میاکانایام. باا 
این وجاود در کاارگااهاهاای 
کوخک و کاال در آن رشاتاه 
هائی که بخاطر ماوقاعایات 
اقااتااصااادی شااان شاامااار و 
تااامااارکاااز کاااارگاااران در 
واحدهای کار ماحادود اسات 
و اتااحاااد حاارفااه ای، در 
مقایسه با اتحاد محل کار، 
کارگران را در موقعیت قوی 
تااری در بااراباار ساارمااایااه 
داران قااارار مااایااادهاااد، 
کااارگااران را بااه ایااجاااد 

ای فارا  های حارفاه اتحادیه
میخوانیم و برای ایجاد این 

ها مبارزه میکانایام.  اتحادیه
ما تالش خواهایام کارد تاا 

ای در  سازمانهای اتاحاادیاه
این رشته ها در ارتبااط و 
پیوستگی نزدیک با جناباش 
سااراسااری شااورائاای طاابااقااه 

 کارگر قرار بگیرند.
 

ب: خصااوصاایااا  شااوراهااای 
 کارگری

 
خصوصیا  اصلی شوراها و 
خشاام انااداز سااازماااناایاااباای 
شورائی کارگران، که باایاد 
در تبلیغا  ماا ماورد نارار 
 قرار بگیرد، عبارتست از:

شوراها از پائایان شاکال  -٠
میگیرند و خصالات اسااسای 
آنها دمکراتیاسام و اعاماال 
اراده مساتاقایام تاوده هاای 

 کارگرست.
شااورا مااجاامااع عاامااوماای  -١

ماانااراام و سااازماااناایااافااتااه 
کارگرانسات. در هار واحاد 
تااولاایاادی، هاامااه کااارگااران 
عضاااو شاااورای آن واحاااد 
هستاناد و ماجاماع عاماومای 

کااارگااران باادنااه و ارگااان 
تصمیم گیرنده شاورا اسات. 
مجمع عمومای بارای اجارای 
تصمیماا  خاود افارادی را 
)بعنوان کمیته اجرائی و یا 
تحت هر نام دیگر( انتخاب 
میکند. ایان افاراد در هار 
جلسه مجمع عمومی، قاابال 
 عزل و نصب مجدد هستند.

 
هاای بازرو  در کارخاناه -٦

که تشکیل ماجاماع عاماومای 
همه کارگران عملی نیاسات، 
شااااورای کااااارخااااانااااه از 
نمایندگان خانادیان ماجاماع 
عمومی، مالال مجمع عاماومای 
 قسمت ها، تشکیل میشود.

 
سازمان سراسری شوراها  -٠

یک سازمان هرمی است کاه 
شوراهای فابریکی واحدهای 
پایه آن هستند. در ساطاح 
باااالتاار از فااابااریااکااهااا، 
شاااوراهاااای ناااماااایااانااادگاااان 
شوراهای کارخاناه تشاکایال 
میشود )و بهمین ترتیب در 

 سطوح باالتر(
 
سیساتام شاورائای وجاود  -٧

ها و اتحاد آنها در  اتحادیه
ایاان شااوراهااا را ماانااتاافاای 
نااماایااکاانااد. اصاانااافاای کااه 
اتحادیه شکل مناسب تشکال 
آنهاست میتوانند در سطاوح 
معینی نمایانادگاان خاود را 
بااه شااوراهااای ناامااایااناادگاای 
بفرستند و باایان تارتایاب 
وابستگی خود را به سازمان 
سااراسااری شااوراهااا اعااالم 

 کنند.
 
سایاساتام شاورائای ایان  -١

امکان را دارد کاه طاباقاه 
کارگر و زحمتاکاشاان را در 
جهاا  دیاگار و در هایاا  
های اجاتامااعای دیاگار باه 
خااود مااتااصاال نااگاااه دارد. 
شاوراهااای روساتااائاای و یااا 
شوراهای سربازان میتوانناد 
در سطوح معایانای باه ایان 
جنبش متصل شوند. جناباش 

های کارگری و غیره  تعاونی
نیز میتواناد جاای خاود را 
در وابسااتااگاای بااه شاابااکااه 

 شوراها بیابد.
 

 ج: جنبش مجمع عمومی
 

به عناوان گاام ناخاسات در 
ساااازماااانااادهااای شاااورائااای 
کارگران و باه عاناوان یاک 
راه حل فوری و قابل تحقق 
برای پر کردن خال  نااشای 
از فقدان تشکلهای توده ای 
کارگری، حازب کاماونایاسات 
خااواهااان شااکاال گاایااری و 
گسااتاارش جااناابااش مااجاامااع 
عمومی کارگری است. هادف 
جنبش مجمع عمومی ایاجااد 
یک شبکه وسیع از ماجااماع 
عاااماااومااای کاااارگاااران در 
کارخاناه هاا و واحادهاای 
تاااولااایااادی و اقاااتاااصاااادی 
مخاتالاف، مانارام کاردن و 
مرتبط کردن آنها با هم و 
از اینطریق ایاجااد هارخاه 
ساااریاااعاااتااار یاااک ابااازار 
تشااکاایااالتاای مااوثاار و یااک 
رهاابااری عااماالاای کااماااباایااش 
سراسری در مبارزا  جااری 

 کارگری است.
جنبش مجمع عاماومای، کاه 

 باید با فعالیت آگاهانه 
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 ٦١ از صفحه         
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مرو بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

  ٦٦ از صفحه  
کارگران کمونیاسات بار پاا 
شود، از این نقاطاه قادر  
اساسی برخاوردار اسات کاه 
در عین اینکه گاام ناخاسات 
در ساازماانادهای شاوراهاای 
کارگری اسات، هام اکاناون 
بدلیل وجاود زمایاناه هاای 
مااادی بساایااار مااناااسااب در 
جانااباش کاارگااری قااابالاایاات 
تحقق سریع اهداف خاود را 
دارد. واقااعاایااا  مااوجااود 
جنبش کارگری ایران صحات 
و حقانیت ایان سایااسات را 

 تاکید میکند.
 
واقااعاایااا  دوره اخاایاار  -٠

مبارزا  کارگری به روشنای 
نشان میدهد که هام اماروز 
ایده و خواست مجمع عمومی 
در جنبش کارگاری تاالابایات 
شده و مجمع عمومی پدیاده 
شناخته شاده ای در مایاان 
توده های کارگار اسات. در 
دوره اخیار کاارگاران بارای 
پیشبرد مبارزا  خود و در 
برابر سازمانهای زرد عاماال 
اجتماعا  اعاتاراضای خاود 
را، غالبا حتی تاحات ناام 
مجمع عمومی، بر پا داشته 

 اند.
هر طارح ساازماانادهای  -١

علنی کاارگاران، در  - ای توده
صورتی قابالایات فاراگایاری 

ای و تااحااقااق خااواهااد  تااوده
داشت که هام اماروز و در 
هر قدم از سیار پایاشارفات 
جاناباش، باه ضاروریاا  و 
ناایااازهااای ماابااارزه جاااری 

طاابااقااه پاااسااخااگااو باااشااد. 
جنبش مجاماع عاماومای، در 
شااکاال مااوجااود خااود، ایاان 
ظرفیات را از خاود نشاان 

 داده است.
 
- شاارایااط اجااتااماااعاای -٦
سیاسی ایران و ماخاتاصاا   

جااناابااش کااارگااری ایااجاااب 
مااایاااکاااناااد کاااه هااار ناااوع 

ای طاباقاه  سازماندهی توده
کارگر اوال از سطاح ماحالای 
آغاااز شااود، ثاااناایااا بااه 
رهاابااران مااحاالاای جااناابااش 
کااارگااری مااتااکاای باااشااد و 
ثالالا از هم اکنون تشاکالای 

ای باشد. مجمع عمومی  توده
این خصوصیا  و مالازوماا  
را بااه خااوباای باارآورده و 

 متحقق میکند.
 

حزب کمونیست و کاارگاران 
کمونیست و ماباارزه باطاور 
کلی بایاد بار ماباناای ایان 
زمینه مساعد و باا اتاکاا  
باه تااماایاال  و گارایشااا  
موجاود در مایاان کاارگاران 
باارای اتااکااا  بااه مااجااامااع 
عمومی در مباارزا  جااری، 
جنبش مجمع عمومی را باه 
عنوان یک حرکت آگاهاناه، 
هدفمند و وسایاع در مایاان 
کارگران سازمان و گستارش 
دهند. کارگران کمونیست و 
فعالین جنبش مجمع عمومای 

 وظیفه دارند:
 
ایااده کااارآیاای مااجاامااع  -٠

عمومی به عنوان یک ارگان 

ماابااارزاتاای مااوثاار و رکاان 
شوراهای کاارگاری، و نایاز 
افق وسیعتر جناباش ماجاماع 
عمومی را در میان کارگاران 
تبلیغ و تالبیات ناماایاناد و 
کارگران را به تبدیل شادن 
به فعالیان جاناباش ماجاماع 

 عمومی فراخوان دهند.
در هار واحاد تاولایادی  -١

کااارگااران را بااه تشااکاایاال 
 مجامع عمومی فراخوانند.

 
باارای ماانااراام کااردن  -٦

تشااکاایاال مااجااامااع عاامااوماای 
)مستقل از وجود اعاتاراض 
و اعتصااب در هار واحاد( 

 مستمرا فعالیت کنند.
 
مجااماع عاماومای را باه  -٠

عاانااوان سااخاانااگااوی واقااعاای 
کاااارگاااران باااه رسااامااایااات 

 بشناسانند.
 
باارای ماارتاابااط کااردن  -٧

مستمار و ساازماان یاافاتاه 
مجامع عمومی باا یاکادیاگار 

 مداوما تالش نمایند.
 
مجامع عاماومای را هار  -١

خااه باایااشااتاار در قاالااماارو 
قراردادهای دسته جاماعای، 
حل اختالف، ابراز نارار و 
تصااماایاام گاایااری درباااره 
طرحها و اقاداماا  دولات 

 فعال نمایند.
 

 د: درباره اتحادیه
 

نرر به عوامل متعدد نریر 

ماحاادودیااتاهااای تااریااخاای و 
ها در ایاجااد  عملی اتحادیه

اتحاد وسایاع طاباقااتای و 
رهاابااری ماابااارزه کااارگااری، 
پاایااونااد تاااریااخاای جااناابااش 

ای بااا ساایاااساات  اتااحااادیااه
سااوساایااال دمااوکااراتاایااک، 

ها باه دور  گرایش اتحادیه
شدن از دموکراسی مستاقایام 

گیری یک بوروکراسای  و شکل
مافوق کارگران در آناهاا و 
باالخره با توجه به فقدان 

هااای مااادی باارای  زماایاانااه
تشااکاایاال آنااهااا در شاارایااط 
کاانااوناای در ایااران، حاازب 
کمونیست سایااسات تشاکایال 

ها را در مرکز ثقل  اتحادیه
مابااارزه خااود باارای ایااجاااد 

ای قاارار  هااای تااوده تشااکاال
نمیدهد. سایااسات عاماومای 
حاازب ایاااجاااد شاااوراهاااای 
کارگری است. در عین حاال 

 اعالم میکنیم که:
آزادی بی قیاد و شارط  -٠

هاااای  تشااکااایااال اتاااحاااادیاااه
کااارگااری، جاازئاای از حااق 
مسلم کارگران بارای ایاجااد 
هاارنااوع تشااکاال صااناافاای و 
سیاسی است و ما قاطعاناه 

 از این حق دفاع میکنیم.
از تاالاشاهاای کاارگاران  -١

برای ایجاد سندیکا حماایات 
ماایااکااناایاام و بااه آن یاااری 

 میرسانیم.
 
های کارگاری  در اتحادیه -٦

مستقل شرکت میکنیم، برای 
تااقااویاات رهاابااری کااارگااران 
کمونیست در آنها میکاوشایام 

و در درون هاار اتااحااادیااه 
خط کمونیاساتای را ماتاحاد 

 میکنیم.
 
باارای ناازدیااک کااردن  -٠

ها به  هرخه بیشتر اتحادیه
یک شکل ساخاتاماانای غایار 
بوروکراتیک و بویاوه بارای 
متکی شدن آناهاا در ساطاح 
محلی باه ماجااماع عاماومای 

 کارگران تالش میکنیم.
 
ای که سایااسات  به درجه -٧

ما بارای ایاجااد شاوراهاای 
کااارگااری و بسااط جااناابااش 
مااجاامااع عاامااوماای بااعاانااوان 
نخستین گام آن با تالشهای 
محافل کارگری و جریااناا  
ماابااارز طاارفاادار اتااحااادیااه 
هاامااسااویاای داشااتااه باااشااد 
)نریر ایجاد مجامع عمومای 
کااه مااورد تااائاایااد باارخاای 

ها  هواداران تشکیل اتحادیه
قرار دارد(، آمااده اتاحااد 
عااماال بااا ایاان مااحااافاال و 

 جریانا  هستیم.
 

پلنوم دهم کمایاتاه مارکازی 
 حزب کمونیست ایران

 ٠٦١١آبانماه 
 منبع؛ سایت منصور حکمت

h t t p : / /
hekmat.publ ic -
a r c h i v e . n e t /

index.html 
 

 قطعنامه در باره تشکبهای توده ای طبقه کارگر 
 شورا، مجمک عمومی، سندیکا 



 ٤٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

هااد  مااارکاای در مااورد  
"آقااای وگاات" تاانااهااا نااابااودی  
سیاسی و اخاالقای ماردی کاه  
بخاطار دساتااوردهاای عابامای و  
سیاسی ا  مورد احاتارام بسایاار  
دنیای بورژوا قرار داشات، ناباود.  
درست است که مارکی این کاار  

ای    را نیز باه درخشااناتاریان ناحاوه 
انااجااام داد. تاانااهااا کاایاازی کااه  
مارکی در دست داشت کارهاای  
کاپ شده وگات باود. شااهادان  

هاای خاود را پای    اصبی گافاتاه 
گاارفااتاانااد. مااارکاای لااذا تاامااام  

هااای ساایاااساای وگاات را    نااوشااتااه 
گاارفاات و ثاااباات کاارد کااه وی  
یک بناپارتیست اسات و کابایاه  

هاای    استدالالتی را که در نوشاتاه 
عمالی که توسگ ناپبائاون خاریاده  

شد، کبماه باه    شده بودند بیان می 
کناد. و زماانای    کبمه تکرار می 

که مارکی به این نتیجاه رسایاد  
که وگات یاا یاک طاوطای از  
خاود راااای بااود کاه احامااقاانااه  
اسااتاادالالت ناااپااباائااون را تااکاارار  

کرد یا احتماال یاک عاامال    می 
خریده شده مانند باقایاه ماباباغایان  
بناپارتایاسات، انساان آمااده اسات  
باور کند که تااریا ، زماانای در  
آینده رسیاد پاولای را کاه وگات  
دریافت کارده باود نشاان خاواهاد  

 داد. 
لیاکان ماارکای خاود را باه  
حمبه سیاسی محدود نکرد. جازوه  
وی تنها دشنام ناباود کاه باطاور  
پراکنده با کبمات تاناد آمایاخاتاه  
شده باشاد. ماارکای هاماچانایان  
سالح دیگری را که در اساتافااده  
از آن استاد بود عبیه وگت باکاار  

طنز، طعنه، سخاره. باا    –گرفت  
هاار ف اال جاادیااد شااخاا اایاات  
مضحک آقای وگت برجستگای  
بیشتری می یافت. مای بایانایا   
که کاگاوناه دانشاماناد و فاعاال  

 Sir)سیاسی کبیر به فالستفی  

J o h n  F a l s t a f f  o f 
Windsor)   روده دراز و ماغاارور

که آماده اسات باا پاول دیاگاری  

خو  گذرانی کند تابادیال شاده  
 است. 

امااا در پشاات ساار وگاات  
مااتااناافااذتااریاان بااخااش بااورژوا  
دمکراسی آلاماان از دور ناماایاان  
بود. لذا ماارکای در عایان حاال  
فااالکاات ساایاااساای ایاان "گاال  
سرسبد" مبت آلمان را افشا ناماود  
و آن کساااناای کااه عااباایاار اا   

شان با اردوگاه کمونیسا ،    نزدیکی 
تاااوانساااتاااناااد خاااود را از    نااامااای 

کاپبوسی در برابار "داناایاان" رهاا  
 سازند را نیز در مد نظر داشت. 

تال  فرومایه وگت در لاجان  
پااراکااناای بااه مااحااتاااج تااریاان و  
رادیکال تاریان باخاش ماهااجاریان  
انقالبی، به مارکی فارصات داد  
تا نقش احزاب بورژوای "اخالقای"  
و "منزه"، که آنها که بار مساناد  
قدرت بودند و کاه آناهاا کاه در  
اپوزیسیون قرار داشتند، را تارسایا   
کاانااد و خ ااوصااا خ ااوصاایااات  
مااطاابااوعااات فااحااشااائاای جااهااان  
بورژوازی را کاه باه مااساساات  

ای بدل گشته باودناد    داری   سرمایه 
که همچون مااساسااتای کاه از  

شاوناد از    مند مای   فرو  پهن بهره 
برند، تارسایا     فرو  لغت سود می 

 نماید. 
حتی هنگاامایاکاه ماارکای  
زنده بود، بگفتاه ماحاقاقایان دهاه  

ای    ، هیچ نوشتاه ٣١٠٩   – ٣١٤٩ 
بخوبای ایان ناوشاتاه او مسائاباه  
احزاب این دوران را تشریح ناکارده  
است. بالشک خاواناناده اماروزی  
برای فهمین جزئیات احاتایااج باه  
توایحات زیادی دارد. اماا هار  

ای که جازوه    کی اهمیت سیاسی 
مارکی در آن زماان دارا باود را  

 براحتی خواهد فهمید. 
خااود السااال مااجاابااور شااد  
اعاتارا  کاناد کاه ایان نااوشاتااه  
مارکی یاک شااهاکاار باود و  

ها همه بیهود باوده و وگات    واهمه 
برای همیشه بعناوان یاک رهابار  

 سیاسی رسوا گردید. 
در اواخر دهه پاناجااه و اوایال  

دهه شا ات، زماانایاکاه جاناباش  
جدیدی در میان خارده باورژوازی  
و طبقه کارگر آ از شاده باود، و  
آنگاه که مبارزه برای تحت تأثایار  
قرار دادن فاقارای شاهاری شادت  

یافات، تا ابایات ایان    بیشتری می 
امار کااه نااه تااناهااا نااماایااناادگااان  

دمکراسی پارولاتااریاائای از ناظار  
تاریان    قدرت دماا ای از بارجساتاه 

هااای دمااکااراساای    شااخاا اایاات 
تر ناباودناد، باباکاه    بورژوائی پست 

بینهایت از آنان برتر باودناد، حاائاز  
اهمیت گردید. در شاخاو وگات  
اربه مهبکی به حی ایات یاکای  
از رهاابااران اعااالم شااده بااورژوا  
دمکراتها وارد آمد. بارای الساال  

مااناد کاه از    تنها این باقای مای 
مارکی متشکر باشد از ایاناکاه  
ادامه دادن جنگ عبیه مترقایاون  
بمناظاور تاحات تاأثایار قارار دادن  
کاارگاران آلامااانای را بارای وی  

 تسهیل نمود. 
بایست باه باررسای    اکنون می 

 –تاریان مسائاباه با اردازیا     جالاب 
برخورد مارکی و انگبی نسابات  
به تبیبا و تروی  اناقاالبای الساال.  
قبال گفتی  که الساال تابابایاا و  

،  ٣١١٠ تروی  خویش را در ساال  
زمانی که اختال  نظر و بارخاورد  
بر سر شیوه جنگیدن با حاکاومات  
در مااایاااان نااایاااروهاااای باااورژوا  
دمکراسی پرو  بسیار حااد شاده  

باود، آ ااز کارد. کاناایان اتافااا   
پاادشااه    ٣١٠١ افتاد که در ساال  

سااالااخااورده پاارو  کااه در طااول  
آنقدر انگاشات ناماا    ٣١٤١ انقالب  

شده بود، باطاور کاامال و عاالج  
نااپااذیااری دیااوانااه شااد. ویاابااهااباا ،  

ای"، کااه بااا    "شاااهاازاده ساااکاامااه 

کشتار دماکاراتاهاا در ساالاهاای  
در ناازد مااردم    ٣١٠٢ و    ٣١٤٩ 

بدنام شده بود، ابتدا بعاناوان ناایاب  
السبطنه و س ای پاادشااه تاعایایان  
شد. در آ ااز کاار وی خاود را  
مجبور دید که نوای لیبرالی سار  
دهد، اما خیبای زود خاود را بار  
سر مسئبه تشاکایاالت ارتاش باا  
مجبی سرشاخ یافات. حاکاومات  
باار تااوسااعااه ارتااش پااافشاااری  

کرد و خواستاار ماالایااتاهاای    می 
تر بود. باورژوازی لایابارال    سنگین 

های مشاخاو و    خواستار تضمین 
قادرت کاانااتاارل کاناانااده بااود. باار  
مبنای این اختال  بر سر بودجاه،  
مسائال تااکاتایاک پایاش آماد.  
السال، که شخ ا خاود هاناوز از  
نزدیک با گاروهاهاای باورژوای  
دمکرات و مترقی مترتاباگ باود،  

تار    های قاطعانه   خواستار تاکتیک 
شااد. از آنااجااا کااه هاار قااانااون  

ای تنها بایاانای از رواباگ    اساسی 
داخااباای واقااعاای ناایااروهااای درون  

بااشاد،    یک جامعه مورد نظر می 
الزم بود که حرکت یک نایاروی  

اجتماعی جدید عابایاه حاکاومات  
رهاباری بایاساماار  ارتاجااعای  

 م م  و زیر ، آ از گردد. 
ایاان کاااه ایااان نااایاااروهاااای  
اجااتااماااعاای جاادیااد کااه بااود را،  
السال در گزار  مخ او  کاه  
در برابر کارگران خواناد، ماتاذکار  
شد. این گزار  کاه وقاو ارائاه  
"ارتباط موجود بین دوره ماعااصار  
تاریخی باا ایاده طاباقاه کاارگار"  
شده بود بیشتر تحت ناام "بارنااماه  
کارگاران" شانااخاتاه شاده اسات.  
محتوای این نوشته تشریحی باود  

های اسااسای "ماانایافاسات    از ایده 
کاماونایااسات" کااه بامایاازان قااباال  
تودجهی رقی  شده و در مطاباقات  
بااا شاارایااگ قااانااوناای زمااان قاارار  
گارفااتاه باود. بااا وجااود ایاان، از  

ایان اولایان    ٣١٤١ زمان اناقاالب  
ای باود مابانای بار    اعالم عبانای 

احتیااج باه ساازماانادهای طاباقاه  
کارگر در یک سازمان سیااسای  
مستقل کاه قااطاعااناه از کابایاه  

تریان    احزاب بورژوا، حتی دمکرات 
 آنها، متمایز باشد. 

بادیاناگاوناه الساال قادم جابااو  
گذاشت تا نیازهای جاناباشای را  
که مستقاال با اا خااساتاه باود و  
بسرعت زیااد در بایان کاارگاران  

آنجا که دیگار نازاع    –ساکسنی  
باایاان دمااکااراتااهااا و ناامااایااناادگااان  
معدود مبارزین قادیامای جاناباش  

در گرفته باود    ٣١٤١ پرولتاریائی  
کارد، پااسا  گاویاد.    رشد می   –

ای از    فااکاار فااراخااواناادن کاانااگااره 
کارگران از قابال در مایاان ایان  
کارگران باه باحا  گاذارده شاده  
بود. کمیتاه ماخا اوصای بارای  
این امر در الی زیک سازمان داده  
شد. السال که این کمیته از وی  
خواسته بود نظر خود را در ماورد  
مسئبه اهدا  و مساائال جاناباش  
طاابااقااه کااارگاار اعااالم دارد، در  
"ناماه سارگشااده"ا  خاطااب باه  
کمیته الی زیک، برناماه خاود را  

 تشریح نمود. 
 )ادامه دارد  

 مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس
 (   ١٣ بخش ) 
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 یک خبر تکاندهنده
زنان سرپرست خانوار را فقر و 
 تهیدستی به زندان کشانده است. 

این عنوان خبری تکاندهنده به نقل از اسدالبه جاوالیای،  
رییی ستاد دیه کشور است. او میگوید اک ر زنان زنادانای  

جرای   یر عاماد سارپارسات خااناوار هساتاناد. آناهاا ا اباب  
مادرانی هستند که برای تامین خانواده مجبور به گارفاتان  

اند و به دلایال نااتاوانای در      وام یا گرفتن پول از فردی شده 
 اند.      پرداخت پول راهی زندان شده 

زنان سرپرسات خااناواده از ماحاروماتاریان باخاش هاای  
جامعه هستند. این زنان به جای قرار گرفاتان تاحات پاو   
تامین های اجتماعی و تامایان کساری درآمادشاان بارای  
هزینه مسکن و دیگر هزینه های زندگی خاود، باه جاای  
برخورداری از تح یل رایگان بارای فارزنادانشاان و درماان  
رایگان و داشتن یاک زنادگای انساانای، باخااطار فاقار و  

 مقروض بودن راهی زندان میشوند.  
تمامی این زنان و کسانی که بخاطر فقار در زناداناناد  
باید فورا آزاد شوند و تحت پوشش تاامایان اجاتامااعای باا  

مایابایاونای کاه    ٤ مستمری ای در حد همان سبد هزیاناه  
قبال دولت اعالم کارده اسات قارار گایارناد. بایاماه درماان  
رایگان، تح یل رایگان برای همه کاودکاان و تساهایاالت  

 الزم برای تامین مسکن ح  همه مردم است. 
 

کارگران کاارخااناه مادیاران خاودرو 
 تجمع کردند

فروردین گروهی از کارگران کارخاناه مادیاران    ٠٢ روز  
خودرو در اعاتاراض باه طاوالنای باودن سااعات کااری و  
افزایش اجباری ساعت کارشان مقابل مسجد جااماک شاهار  
ب  تجمک کردند. به گفته کارگران کارفرما به اجاباار آناان  
را در روزهای تعطیل برای ااافه کااری ناگاه مای دارد  
وتداوم این مواوع مشکالت زیادی را بارای آناان باوجاود  

ساعت کاار    ٣٠ آورده است. بطوریکه این کارگران ه روزی  
انجام می دهند و به واعیت نابسامان ایمنی و باهاداشاتای  
محیگ کار خود اعتراض دارند. باه گافاتاه کاارگاران ایان  
واحد صناعاتای فااقاد سایاساتا  گارماایشای وسارماایشای  

 وهمچنین دستگاهای تهویه است. 

 
ادامااه اعااتااراضااا  کااارگااران باایاامااه 

 کشاورزی مقابل مجلس اسالمی
نفر از کاارگازاران    ٠٢٢ صبح روز بیست  فروردین حدود  

صندو  بیمه کشاورزی در ادامه اعترااات قببی خاود از  
شهرهای دور و نزدیک به تهران آماده و ماقاابال ساازماان  
مدیریت در تهاران تاجاماک کاردناد و خاواساتاار رسایادگای  

 مسئوالن مربوطه به واعیت نابسامان شغبی خود شدند. 
تجمک کنندگان اعالم داشاتاناد تاا ح اول ناتایاجاه از  
اعتراااتشان دست بر نخواهند داشت. ساالاهااسات باه آناهاا  

 وعده های توخالی داده شده اما اقدامی نشده است. 
 

تااجاامااع رانااناادگااان خاادمااا  شااهااری 
شهرداری آبادان دراعتراض به عادم 
پاارداخاات مااطااالااباااتشااان مااقاااباال 

 فرمانداری!
نافار از رانانادگاان خادماات شاهاری    ٠٠ روردین  ٠٢ روز 

شاهارداری آباادان دراعاتاراض باه عادم پارداخات    ٠ منطقه  
مطالباتشان همراه با وسیبه نقبیه خاود ماقاابال فارمااناداری  

 این شهرستان تجمک کردند. 
بنا بر خبر این رانندگان حدود یک سال برای کاارکارد  

آالت از قبیل لودر، بولدرز و کامایاون، از شاهارداری    ماشین 
آباادان    ٠ آبادان طبباکاارناد. شاهارداری ماناطاقاه    ٠ منطقه  

ککی در وجه رانندگان صادر و به آنان تاحاویال داده ولای  
ای باه بااناک عاامال    به تازگی این شاهارداری در نااماه 
 ها را کرده است.   درخواست باطل کردن این کک 

 
تجاماع اعاتاراضای کاارگاران شارکات 

 خشمه زاغی دهنو بروجن!
فروردین کارگران شرکت کشمه زا ای دهاناو    ٠٢ روز  

نسبت به اخراج شماری از کارگران تاوساگ شارکات جادیاد  
خدمات شهری بروجن "عمران کاارون شایاری آب" تاجاماک  
اعتراای برپا کردند. در حالیکه خبرگزاری های ماحابای  
خبر ایان حارکات اعاتارااای را درج کارده اناد، ماهادی  
مبکیان مسئول خدمات شاهاری شاهارداری باروجان شاایاک  
تجمک و اعتراض کارگران شرکت کشماه زا ای دهاناو را  

 تکذیب کرد. تا مبادا خبر در منطقه انعکا  یابد. 
 

تجمع کارگران کارگران شرکت آب و 
 فاضالب اهوازبرای تبدیل وضعیت!

نفر از کاارگاران آب    ٤٢ فروروردین حدود  ٠٢ روزیکشنبه 
و فااالب اهوازباتجاماک ماقاابال شارکات خاواهاان تابادیال  
واعیت از نیروی حجمی به قراردادی شدند. باناا بار خابار  

ساالاه در پسات هاای    ٣٩ و    ٣١ این کارگران با سااباقاه  
سازمانی اپراتور، نگهبان و عمران ، تاسیسات ، فااااالب  
و س تیک مشغول به کارند که با عنوان نایاروی حاجامای  
در کنار سایر کارگران قراردادی این شارکات مشاغاول باه  
کاارهسااتانااد. باا ایاان تاافاااوت کااه آناهااا حاتاای از هاامااان  
کندر ازهایی که بنا بر قانون کار شامباشاان باایاد بشاود،  

 محرومند و در بیحقوقی مطب  کار میکنند. 
 

اعاااتاااراض کاااارگاااران اخاااراجااای 
پاالیشگاه گاز بایادبالاناد باه عامال 

 فاشیستی فرماندار
عااقااب نشاایااناای فاارماااناادار و قااول 
 بازگرداندن کارگران اخراجی به کار

جاماعای ازکاارگاران    ٩٦ فروردین مااه  ٣٧ روزپن  شنبه  
دراعاتاراض باه اخاراجشاان از  ٠ پاالیشاگااه گااز بایادباباناد  

کارتوسگ فرماانادار باهاباهاان تاجاماک کاردناد. آناهاا بارای  
بازگشت بکار مقابل فرمانداری شهرستان باهامائای تاجاماک  

فاروردیان    ٣١ کردند. زیر فشار اعتراض کاارگاران در روز  
 وعده بازگشت این کارگران به کار داده شد. 

  ٣٧ بنا بر خبر فرماندار بهبهان صاباح روز پاناجاشاناباه  
فروردین در اقدام فاشیستی و تفرقه افکانااناه نازدیاک باه  

کارگر در فاز دوم پاالیشگاه بیدببناد را اخاراج کارد.    ٠٢٢ 
فاروردیان باا حضاور در    ٣٧ براسا  گزار ، او صبح روز  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المببی: داوود رفاهی  



 ٤٦٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

جمک کارگران فاز دوم پااالیشاگااه بایادباباناد، از کاارگاران  
بهمئی خواست که از بقیاه جادا شاوناد و در گاوشاه ای  
بایستند و بعد از شناساایای، باالفااصاباه هاماه آناهاا را از  
پاالیشگاه اخراج کارد. باه گافاتاه یاکای از کاارگارهاای  
اخراجی، عبی مظفاری در پااسا  باه دلایال ایان حارکات  
فاشیستی خود ، گفت: خا  خا  بهباهاان اسات، بار   
بر  بهبهان است و دلیبی ندارد یک بهامائای ایاناجاا کاار  
کند. این اقدام فرماندار با اعتراض شادیاد کاارگاران روبارو  

فروردین فرماندار باهاباهاان نایاز زیار    ٣١ شد. بطوریکه روز  
فشار اعتراض کارگران، اخراج به خاطر " یر بومای" باودن  
را رد کرد و قول بازگشت باه کاار کاارگاران اخاراجای را  

 داد. زنده باد اتحاد کارگران 
 

قو در  تجمع کارگران روغن نباتی
 مقابل وزار  کار

ناافاار از    ٣٢٢ فااروردیاان ناازدیااک بااه    ٣٦ صاابااح روز  
کارگران رو ن نباتی قو در ادامه اعتراض قبابای خاود باا  

حضور در مقاابال سااخاتاماان وزارت تاعااون، کاار و رفااه  
اجتماعی پیگیر مطالبات شان شدند.بنا بار خابار دقاایاقای  
بعد از این تجمک، زیر فشار اعتراض کارگران، ناماایانادگاان  
آنها توسگ مسئوالن وزارت کار برای گافاتاگاو و ماذاکاره  

کاارگار ایان کاارخااناه باابات مازایاای  ٠١٢ دعوت شدند.  
ساال گاذشاتاه  ٩٠ مزدی بهمن، اسفند، و بخشی از عیدی  

طببکارند. در این تجمک اعتراای کارگران بنرهایی هاماراه  
داشتند که بر روی آن نسبت به عواقب تاعاطایال شادن ایان  
واحد صنعتی هشدار داده باودناد.طابا  خابار پایاش از ایان  
مدیریت کارخانه رو ن نباتای قاو در ماقاام کاارفارماا از  
توقو فعالیت این واحد صنعتی تا خاتمه تیرمااه خابار داده  
است و کارگران خواستار حافاظ اشاتاغاال خاود و پارداخات  

  ٠ فوری طببهایشان هستند. کارگران رو ن نباتی قاو در  
فروردین در محوطه ماحال کاارشاان تاجاماک    ٣٠ و    ٣٤ روز  

اعتراای بر پا کرده بود. کارگران رو ن نباتی قاو پایاش  
تجاماعای اعاتارااای ماقاابال    ٩٠ از این در اسفند ماه سال  

 دفتر سهام دار عمده این کارخانه برگزار کرده بودند. 
 

تجمع خانوادگای کاارگاران اخاراجای 
دانشگاه صنعتی جندی شااپاوردزفاول 

 برای بازگشت کار!
فروردین،جمعی از کارگران اخراجی خدماات و    ٣٠ روز  

فضای سبز دانشگاه صنعتی جندی شااپاوردزفاول باهاماراه  
خانواده دراعتراض به بایاکاارشادن وبارای باازگشات باکاار  
مقابل فرمانداری تجمک کردند.بنا بر خبر تیرماه پاارساال از  
سوی پیمانکار طر  قارارداد دانشاگااه صاناعاتای جانادی  
شاپور دزفول اخراج شدند در حاالای کاه هار کادام از ایان  

سال سابقه کاار دارناد و ماتااهال و  ٣٧ تا  ٣٢ کارگران بین  
نفر از نایاروهاای کاارگار تاوساگ    ٣٠ دارای فرزند هستند.  

این شرکت پیمانکاری اخراج شدند و از آن زمان تاا کاناون  
هازار تاوماان    ١٣٠ تحت عنوان "بیمه بیکاری" ماهانه فقگ  

دریافت کرده اند . عایادی و پاادا  ها  باه آناهاا تاعابا   
نگرفته است. در این حرکت اعتارااای هاماسار یاکای از  
کارگران با اعتراض میگویاد::باا حاقاو  بایاماه بایاکااری  

فارزناد را ناداریا .هارمااه حادود    ٠ توانایی اداره زندگی با  

هزار تومان از حقو  کارگران ک  می شود و ماعاباوم  ٣٢٢ 
نیست کجا می رود. عالوه بر این امساال عایادی باه ماا  
پرداخت نشد و حقاو  اسافانادمااه نایاز تاازه شاب گاذشاتاه  

 پرداخت شده است. 
 

تجماع اعضاای کاتااباخااناه مارکازی 
یاسوج دراعترض به کاهاش سااعات 

 مطالعه مقابل استانداری!
فروردین جمعی از اعضای کتابخانه مارکازی    ٣٠ روز  

یاسوج در اعتراض باه کااهاش سااعات ماطاالاعاه ماقاابال  
 استانداری کهگیبویه و بویراحمد تجمک کردند. 

 
شکایت تعدادی از کاارمانادان وزار  
نفت به دیوان عادالات اداری باابات 

 هزار تومانی٠٠٤حقوق پایه 
وزارت نافات،    ٩١ تعدادی از کارمندان استخدامی سال  

هازار تاوماانای باه    ٤٤٢ شکایت خود را بابت حقو  پاایاه  
 دیوان عدالت اداری بردند . 

وزارت نافات ،  ٩١ تعدادی از کارمندان استخدامی سال  
اجرای کامل و یاا لاغاو کاامال دساتاور الاعامال قااناون و  

  را خاواساتاار و باه دیاوان    ٣٢ اختیارت وزارت نفت )ماده  
 عدالت اداری شکایت کردند . 

ساال    ٦٢ بندهایی از جمبه افزایش سن بازنشستگی از  
ساال و افاازایاش مادت پاایامااان باارای کااارماناادان    ٦٠ باه  

سال و هاماچانایان عادم    ٠ و    ١ سال به    ٠ جدیداالستخدام از  
افزایش پایه های حاقاوقای در ساناوات باعادی، از عاماده  

 دالیل مطرح شده در این شکایات است. 
نکته قالب توجه در شکایت تعدادی از این کارمانادان،  

هزار تومانی است که بارای آناهاا تاعایایان  ٤٤٢ پایه حقو   
 شده است. 

 
درگاایااری مااردم اهااواز بااا ناایااروی 

 انترامی و شلیک تیر هوایی
ماردم اهاواز در    ٩٦ فاروردیان مااه  ٣٧ روز پنجاشاناباه  

منطقه کوی مبت با ماماوران شاهارداری درگایار شادناد.  
اهالی منطقه کوی مبت اهواز با ماموران شاهارداری کاه  

های آنها آمده بودند درگایار شادناد و باا    برای تخریب خانه 
های لودر و ماأماوران نایاروی اناتاظاامای    سنگ به شیشه 

 زدند.   می 
هاای ماردم کاوی مابات    شهرداری برای تخریب خااناه 

اهواز لودر آورده باود. مااماوران نایاروی اناتاظاامای بارای  
پراکنده کردن مردم تیر هوایی شبیک کاردناد و هامازماان  

 گرفتند.   ها با موبایل فیب  می   دو نفر از لبا  شخ ی 
بخش عظیمی از درآمد خانواده ها را هازیاناه مساکان  

هازار تاوماانای را بارای    ٩١٢ می ببعد. حداقل دساتامازد  
کارگران ت ویب کاردناد. باخاشای عاظایامای از در آماد  
خانواده ها را هزینه مسکن می ببعد. خبری از بیمه هاای  
اجتماعی کون درمان رایگان، تح یل رایگان و تساهایاالت  
تامین مسکن نیست. آنوقت کاار سارکاوباگاران شاهارداری  

 تخریب خانه های مردم است.  
از اعتراض ماردم کاوی مالات اهاواز 

 وسیعا حمایت کنیم.
مردم نه تنها در برابر این تعراات می ایساتاناد باباکاه  
ح  و حقوقشان را میخواهند. به دستمزدهای زیر خگ فاقار  
اعتراض دارند. خواستار افزایش فوری دستامازدهاا در قادم  

میبیون تومانی ای هستناد کاه    ٤ اول به باالی سبد هزینه  
قبال اعالم کرده اند، خواستار درمان رایگاان بارای هاماه و  
تح یل رایگان برای فرزندانشان هستند. خواستاار مساکان  
مناسب هستند. اینها از جمبه خواستهای فاوری کاارگاران  
و بخش عظی  مردم و بندهای مهمی از قاطاعانااماه هاای  
روز جهانی کارگر است. روز جهانی کارگر نزدیک اسات  

 با اعالم روشن خواستهایمان به استقبالش بروی . 
 

روزه رانانادگاان سارویاس ٦اعتصاب 
 مدارس شهر آسارای استان البرز!

رانندگان تاکسای و سارویای مادار  ماناطاقاه آساارا  
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استان البرز دست به اعت اب زده اند. آنها می گویناد کاه  
مدار  و پیمانکاران از سال گذشته تااکاناون حساابشاان را  

روز    ١ تسویه نکرده اند. تسویه این رانانادگاان ساباب شاده  
دانش آموزان آسارایای باه مادرساه ناروناد و هاماچاناان در  

 تعطیبی نوروزی باقی بمانند. 
برپایه گزارشات رساناه هاای خاباری،سارویای مادار   
یکی از مشکالت همیشگی مدار  و والدیان باوده اسات.  
بسیاری از مدار  با عاقاد قاراردادی تاعادادی خاودرو در  
اختیار می گیرند که معموال از نظر ایمنی درجه پاایایانای  
دارند از طرفی تعداد زیادی دانش آموز را در یاک خاودرو  
جا می دهاناد. حاال عادم تساویاه حسااب کاار را بارای  

 رانندگان ه  سخت تر کرده است. 
 

تجمع اعتراضی کارگران خوب و فلاز 
 خوکا در اردکان

جمعی از کارگران کوب و فبز اردکان روز یاکاشاناباه  
در مقابل دفتر عضو مجبی ارتجاع از ایان    ٩٦ فروردین  ٠٢ 

شهر تجمک اعتراای برگزار کردند. آنها به بالتاکابایافای و  
 افتاده اعتراض کردند.   پرداخت نشدن دو ماه حقو  عقب 
گااویاانااد هاایااچ اطااالعاای از    کااارگااران مااعااتاارض ماای 

دانی  که زمانی قرار اسات    ت میمات مقامات نداری  و نمی 
حسااب    سر کار بازگردی ؛ حتی برای سال گذشتاه تساویاه   به 

 اند.   اند و مطالبات ما را ن رداخته   مالی انجام نداده 
فروردین نیز مقابل فارمااناداری رژیا     ٣٤ این کارگران  

یای    در اردکان تجمک اعتراای برگزار کردناد، اماا ناتایاجاه 

 نگرفتند. 
 

تجمع کارگران قند مماسانای ماقاابال 
 درب کارخانه

بدناباال اداماه تااخایار در پارداخات ماطاالاباات مازدی  
در مقابل درب ورودی کاارخااناه   «قند ممسنی »کارگران  

اند. کارگران که پیش از این در کاارخااناه قاناد    تجمک کرده 
ممسنی اشتغال داشتند، در نوزدهمایان روز از ساال جااری  
در اعتراض به تعاطایابای کاارخااناه و تااخایار در پارداخات  

مااه گاذشاتاه ماقاابال درب ورودی ایان    ١٦ دستمازد در  
 کارخانه تجمک کردند. 
گویند، کارخانه قند ممسنای کاه در    این کارگران می 

شهرستان رست  استان فار  واقک شده به باهااناه شارایاگ باد  
تعطایال اعاالم شاده و هاماه    ٩٠ اقت ادی، مرداد ماه سال  

کارگران آن بیکار شده اند. به همین دلیل آنها در ایان واحاد  
 صنعتی مدام در حال اعتراض هستند. 

 
فروشان مریوانی  تجمع اعتراضی میوه

نسبت باه تصامایاماا  فارماانادار و 
 شهردار مریوان!

فاروشاان شاهار ماریاوان در اعاتاراض باه ت امایا     میاوه 
فروشی در سطح ایان شاهارساتاان    های میوه   آوری ماشین   جمک 

مقابل شهرداری مریوان تجمک کاردناد و اعاتارااااتشاان را  
نسبت به ت می  جدید فرماندار و شهردار ماریاوان باناماایاش  

 گذاشتند. 
فروشان ماریاوانای کاه ناخاواسات نااماش    یکی از میوه 

فا  شود به تسنی  گفت: فرماندار و شاهاردار ماریاوان باا  
فروشان ساطاح شاهار    اند همه میوه   ت می  جدیدی که گرفته 

مریوان را جمک کردند و یک کیبو گوجه فرناگای در ایان  
هزار تاوماان رسایاده و ماردم تاوان خاریاد آن را    ٠ شهر به  
 ندارند. 

وی گفت: مردم این شهر واقعا  مشکل دارند و حقیاقاتاا   
هایماان نسابات باه    فروشان همراه با افراد خانواده   همه ما میوه 

 ت می  فرماندار مریوان اعتراض داری . 
فاروشاان کاه ماقاابال فارمااناداری    یکی دیگر از مایاوه 

ای کاه باه    مریوان تجمک کرده بود اظهار داشات: در نااماه 
های  یارباهاداشاتای    فروشان داده شده قید شده که میوه   میوه 

فروشان بازار ماریاوان    را فروختی  این در حالی است که میوه 
ها را با قیمت پاایایان از ماا    کنند و میوه   به ما مراجعه می 

های خود با قیمت باال به فارو     خرند و در داخل مغازه   می 
 رسانند.   می 

دارانای کاه    وی گفت: بنده حااارم هارکادام از ماغاازه 
ا  بارویا  و صاحات ایاناکاه    شما انتخاب کنید باه ماغاازه 

اناد ثاابات کانا  و سا ال    های خودشان را از ما خاریاده   میوه 
داران کاه مایاوه    هاای ایان ماغاازه   اینجاست که کطور میوه 

 خرند  یربهداشتی نیست.   های ما می   خود را از ماشین 
ساال اسات در شاهار    ٧ فروشان که    یکی دیگر از میوه 

کند اظهار داشت: بنده باه جاز ایان    فروشی می   مریوان میوه 
هاایا  نایاز    کارم هیچ شغل دیگری ندارم و از نااحایاه دسات 

خاواها  بارای    فروشی مای   ه   مجروح هست  و با این شغل میو 
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 «فرماانادار و شاهاردار ماریاوان »زایی کن  اما    خود اشتغال 

تاوانایاد اناجاام    دهند و گفتند هر کاری کاه مای   اجازه نمی 
 دهید. 

فروشان این است کاه ماکاانای    وی گفت: خواسته میوه 
را در داخل شهر مریوان برای ما اخت ا  دهند و مشاکال  

 این مردم را حل کنند. 
 

 کارگران
به مناسبت سالروز بیانیه مشترک 
 اسماعیل عبدی و جعفر عریم زاده

یکسال از بیانیه مشتر  اسماعایال عابادی و جاعافار  
فاروردیان مااه    ٠٣ عظی  زاده گذشت. سال گذشته در روز  

جعفر عظی  زاده و اسماعیل عبدی با انتشار بیاانایاه ای از  
داخل زندان اوین اعالم کردند به مناسبت اول مااه ماه روز  
جهانی کارگر از روز ده  اردیبهشت ماه بر عبیه امانایاتای  
کردن اعترااات صنفای کاارگاران و ماعاباماان دسات باه  

                                                                                                                                  اعاااااتااااا ااااااب  اااااذا خاااااواهاااااناااااد زد. در پ                                                                                                    
ی صدور این بیانیه مشتر  و آ از اعت اب  ذا تاوساگ  
این دو فعال برجسته صنفی، جنبش عظیمی در حاماایات از  
آنان و بر عبیه امنیتی کردن فعالیتهای صنافای و مادنای  
شکل گرفت که نهایتا منجر به آزادی ماوقات اسامااعایال  
عبدی و جعفر عظی  زاده گردید. باا ایان حاال اسامااعایال  

آبانماه سال گذشته زنادانای شاد    ٣٩ عبدی بار دیگر از روز  

و برای بازداشت جعفر عظیا  زاده نایاروهاای امانایاتای باه  
 منزلش یور  بردند. 

 
اتحادیه آزاد کارگاران ایاران باا قادردانای از ماباارزات  
عدالتخواهانه اسماعیل عابادی و جاعافار عاظایا  زاده  و  
ایستادگی آنان در برابر تاداوم  سایااسات امانایاتای کاردن  
اعترااات  کارگران و ماعاباماان، باا بااز اناتاشاار بایاانایاه  
مشتر  آنان از همه کارگران و معبمان در ساراسار کشاور  
میخواهد در آستانه اول ماه ماه و روز ماعابا  باا خاواسات  
آزادی فوری اسماعیل عبدی، بهنام اباراهایا  زاده و هاماه  
زندانیان آزادیخواه و عدالت طاباب، خاواهاان بارداشاتاه شادن  
اتهامات امنیتی از پاروناده هاای  آناان و پاایاان دادن باه  

 امنیتی کردن اعترااات صنفی و مدنی بشوند.   
 

 ٣١٩٦ فروردین ماه    ٠٣  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

بیانیه جعفر عریم زاده و اسماعیل 
عبدی پیرامون اقدام به اعتصاب غذا از 

 ٠٦٣٧روز دهم اردیبهشت ماه 
 

امروزه بر  هیچ انسان شریو و من فی پوشیده نایاسات  
که میبیونها کارگر و معب  و دیگر زحمتکشاان کشاور باا  
شرایگ معیشتی طاقت فرسا و  یرقابل تحامابای دسات باه  
گریبانند و سالهاست ابتدایی ترین حاقاو  انساانای آناان باه  

 طور وقفه ناپذیری پایمال می شود. 

 
تحمیل دستمزدهای زیر خگ فقر،عدم پرداخت به ماوقاک  
دستمزدها در اباعاادی گساتارده، نااباودی کاامال امانایات  
شغبی اک ریت قریب باه اتافاا  کاارگاران باا قاراردادهاای  
موقت و سفید امضا و بخش کشمگیری از معبماان تاحات  
عااناااویاان مااخااتااباافاای هاامااچااون مااعااباامااان آزاد،حاا   
التدریی،شرکتی،پیماانای و پایاش دبساتاانای،باکاارگایاری  
معبمان آزاد بامدار  تح یبی لیسانی و باالتر باا حاقاو   
سی دهزارتومانی و بادون بایاماه،ناهاادیاناه کاردن گساتارده  
شرکتهای پیمانکاری در صنایک بزرگ و متوساگ دولاتای  
و  یردولتی و  ارت مضاعو دسترن  کارگران ،گساتار   
کار کودکان، عدم اجرای کامل قااناون ناظاام هامااهاناگ  
پرداخت و م وباات هایاات وزیاران در ماورد فارهاناگایاان  
شا ل و بازنشسته، رشد فزایناده مادار   ایاراناتافااعای و  
هیات امنایای و نااباودی تادریاجای آماوز  و تاحا ایال  
رایگان،  ارت و ک اول صندو  تامین اجتمااعای و بارخای  
دیگر از صندوقاهاای باازنشاساتاگای، ماماناوعایات ایاجااد  
تشکبهای مستقل کارگران و معاباماان و امانایاتای کاردن  
اعترااات آنان، قطک سوبسایاد کااالهاای اسااسای مااناناد  

،تنهاا گاوشاه هاایای از بای  … نان،آب،بر ، گاز، لبنیات و 
عدالتیها و شرایگ مشقت باری اسات کاه بار کاارگاران و  

 معبمان تحمیل شده است. 
 

تحمیل کنین واعیتی بر کارگران و معبماان و دیاگار  
زحمتکشان به م ابه اکا اریات عاظایا  ماردم ایاران ،اماروزه  
عرصه را کنان بر زندگی و هستی آنان تنگ کارده اسات  

سااعاتاه و    ٣٠ که عبیر   جا افتادن اجباری کار روزاناه  
ساعته در میان کارگران به عناوان سااعات کاار    ٣١ حتی  

معمول و روی آوری معبمان به مشا ل دوم و ساوم،آناان ناه  
تنها قادر به تامین حداقبهایی از اساتااناداردهاای زنادگای  
امروزی نیستند، ببکه اک ریت عظیمی از آنها از خاگ فاقار  

 به خگ بقا رانده شده اند. 
 

اما پاس  دولتهای مختبو به این واعایات فاالکاتاباار  
،تنها و تنها تشدید سرکوب اعترااات صنفی کاارگاران و  
معبمان ،تال  برای تحمیل بی حقوقی بیشتر به آناان و بار  
این بستر تسهیل زمینه هاای  اارت و کا ااول روز افازون  

 سفره های خالی آنها بوده است. 
 

بطوریکه در نتیجه این سیاستها از زمان استاقارار دولات  
روحانی به این ساو باخاشانااماه ماماناوعایات اعاتا ااب و  
اعتراض از سوی قوه قضائیه بطور رسمی به برخی ماراکاز  
کارگری ابال  شده،دامنه سرکوب اعتراااات کاارگاران و  
معبمان در ابعادی ساراساری باه اعاتاراااات آرام آناان در  
محل کارشان گستر  پیدا کرده،صدهاا کاارگار و ماعابا   
احضار ،بازداشت و تحت تعقیب قضایی قارار گارفاتاه اناد،  
کهره های موثر معدود تشکاباهاای مساتاقال کاارگاران و  
معبمان با اتهامات سنگیان امانایاتای ماواجاه شاده اناد و  
تعدادی از آنان و منجمبه ما در حاال گاذرانادن حاباساهاای  

 طوالنی در زندانهای کشور هستی . 
 

اجتماع و تاباانای باه  ق اد اقادام عابایاه  “ به ما اتهام  



٦٩٣٦ فروردین  ٢٢ کارگر کمونيست  18 

زده اند و بر این اسا  با حاکا  هاای  ”  امنیت مبی کشور 
طویل المدت در زندان اوین محبو  هستایا . ماا هاماچاون  
هزاران کارگر و معب  معترض ، هیچ فعالایاتای جاز دفااع  
از کرامت انسانی خود و ه  طبقه ای هاایاماان ناداشاتایا .  
تمام فعالیتهای ما و دیگر همکاران زندانی مان در کااناون  
صنفی ماعاباماان ،اتاحاادیاه آزاد کاارگاران ایاران و دیاگار  
تشکبهای مستقل کارگری و معبمان در ماقاابال دیادگاان  

 افکار عمومی قرار دارد و بر همگان روشن است. 
 

فعالیتهای ما برای دست یابی به مطالبات قااناونای و  
انسانی مان کنان محرز است که حتی م ادیقی ها  کاه  
بر اسا  آنها در پرونده هایمان به ما اتهامات امنیاتای وارد  
کرده اند تماما معطو  به فعالیتهایی از قبیل جاماک آوری  
امضا در اعتراض به دستمازدهاای زیار خاگ فاقار ،ایاجااد  
تشکبهای مستقال کاارگاران و ماعاباماان و فاعاالایات در  
آنها،شرکت در تجمعات صانافای در ماقاابال ماجابای  و  
وزارت کار و ارائه نااماه هاای اعاتارااای باه ناهاادهاای  

 مسئول و دیگر کنشکریهای صنفی است. 
 

بدینگونه بر اسا  مستندات رای هایی که بار عابایاه  
ما صادر شده است باید گفت هر گونه تال  بارای اجارای  
قوانین حداقابای ماوجاود و ماباارزه بارای باهاباود شارایاگ  
زندگی و معیشت کارگران و معبمان در ایان کشاور اقادام  

 عبیه امنیت مبی محسوب میشود. 
 

مااا ماایااداناایاا  و باار ایاان اماار اذعااان داریاا  کااه بااا  
فعالیتهایمان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قااناون  
شکنی و تحمیل  فقر و فالکت بار کاارگاران و ماعاباماان  
سالیان سال دست به  ارتگری زده اند به خطر انداخاتاه ایا   
و با اصرار بر تحق  خواستهای بر حا  ماان تاداوم ماناافاک  

 ک اوگرانه ی آنان را به کالش کشیده ای . 
 

اما آنان با نشانادن ماناافاک و امانایات خاود باه جاای  
امنیت مبی کشور و بار ایان بساتار باا هاد  وا داشاتان  
کارگران و معبمان معتارض بارای تاماکایان باه وااعایات  
فالکتبار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و ماعاباماان  

 را به بند کشیده اند. 
 

لذا ما در گرامیداشت اول ماه می روز جهانی کاارگار  
و اعالم همبستگی با کارگران جهان ،به مناسبت ایان روز  
بزرگ در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صانافای و  
تجمعات و اعت ابات کارگران و معباماان ، دساتامازدهاای  
زیر خگ فقر ، ممنوعیت برگزاری مستقالنه و آزاداناه روز  
جهانی کارگر و روز جهانی معب ،  عدم شفافیت و عامال  

در قاباال  ناقار حاقاو    ILOموثر سازمان جهانی کاار  
بنیادین کارگران و معبمان ایران و با خاواسات خاارج کاردن  

اجتماع و تبانی به ق د اقدام عابایاه امانایات مابای  “ اتهام  
و دیگر اتهامات امنیتی  از پروناده هاای مافاتاوح  ”  کشور 

کارگران و معبمان معترض و برداشتن ایاناگاوناه اتاهااماات  
جعبی و ساختگی از پرونده های خاود و دیاگار فاعاالایان  
کارگری و معبمان زنادانای از روز دها  اردیاباهاشات مااه  

 دست به اعت اب  ذای نامحدود خواهی  زد. 

رونوشت به : کنفدراسیون بین المابابای اتاحاادیاه هاای  
 EIو سازمان جهانی معبمان   ITUCکارگری  

جعفر عظی  زاده                     اسامااعایال  
 عبدی 

  -زنادان اویان                   ١ بند    –زندان اوین  
 ١ اندیشگاه  

 گزارش
 «پاارس تااولاای»کااارگاار  ١٧اخااراج 

در ناخاساتایان  «بسته بندی البارز»و
 روز کاری

 «پار    تولی »های تولیدی    در نخستین روز کاری واحد 

نفر از ماجاماوع    ٠٠ ، تعداد  ٩٦ در سال   «بندی البرز   بسته »و  
کارگران این کارگاه تولیادی از حضاور دوبااره در ماحال  

 کار خود منک شدند. 
شماری از کارگران شا ل در دو کارخانه تاولای پار   
و بسته بندی البرز در تما  با خبارناگاار ایاباناا، گافاتاناد:  
صبح امروز پی از مراجعه به محل کارشان ماطاباک شادناد  

نفر از همکاران آنها از ورود باه ماحال کاار    ٠٠ که تعداد  
 اند.   خود منک شده 

تاولای  »شمار کارگران شا ال در دو واحاد تاولایادی  
که در استخادام کاارفارماایای   «بسته بندی البرز »و   «پر  

شاود و از قارار    نفر برآورد مای   ٠١٢ واحد هستند، در حدود  
معبوم مدیریت این دو واحد تاولایادی باه ماناظاور تاعادیال  

کاارگار یااد شاده باه    ٠٠ قسمتی از این کارگران از ورود  
 درون محل کارشان جبوگیری کرده است. 

 
زنااده زیاار خااای )روایاات نااجااا  

سال بعد از ٠١یافتگان زلزله کرمان 
 زلزله زرند کرمان (

سالی كه در زنادان    ٤ یكی از بازماندگان زلزله كرمان:  
كاردناد    ام در کادر زنادگای مای   بودم همسر و بچه شیرخواره 

ساعت از زیر آوار بیرون آمد: پاایا   ٠٧ ای كه بعد از    بازمانده 
 سنگین است و درد امان  را بریده است 

نیره خادمی| یک لحظه لرز ، صدای سنگیان آوار و  
خاراب    بعد دیگر سقو بود که امان ناداد. هاماه آناهاا خااناه 

هاا    شده در زیر آوار جان دادند و بعاضای   ها حبی   شدند. خیبی 
های طوالنی از زیر خا  زنده بایارون    ه  زنده بعد ازساعت 

  ٦ ای    و کهارمین روز اسفند بود که زلازلاه   ١١ سال    آمدند.  
ده  ریشتری زرند کرمان را زیرورو کارد. شاب قاباباش  ٤ و  

طوفان عجیبی همه را ترسانده بود، صبح اما بعد از زلازلاه  
باران تندی شروع شده باود، اناگاار سایال آماده باود. حااال  

هاایای    های زیادی از آن روز و شب هست و از آن آدم   حر  
خانمان شدند، حالشان بد بود و شاید بدتر شدند. باعاد    که بی 

 های آنهاست.   سال هنوز ه  خون حادثه در رگ   ٣٠ از  
 میبیون بدهکاری   ٣١ سال کادرنشینی،    ٤   -روایت اول 

هاایاش    صدای كشدار جیا دو دخاتار  هاناوز درگاو  
صاباح    ٦ دقیقاه باه    ٠ خواندند، تنها    پیچد كه او را می   می 

مانده بود كه زلزله آمد. صبحانه خورده بود و م ل همایاشاه  
خواست، برای كارگری به معدن برود. همسار ، فاائازه    می 
داد اما دو دختر دیگر  خاواب باودناد.    ساله را شیر می   یك 
كتش را دستش گارفاتاه باود كاه یاك   «احمد آقا میرزایی »

های شدید شروع شد، دیاوارهاا تارر بارداشات و    دفعه تكان 
سقو خانه روی سرشان خراب شد. آخریان صادایای كاه آن  
روز احمد آقا از دخترهایش شنید، جایاا كشاداری باود كاه  
خیبی ساریاک قاطاک شاد. باعاد فاقاگ صادای آوار باود و  

هاای دیاگار    های در ه  پیچیده. او  ه  م ل خایابای   اجه 
دراین زلزله خانه و زندگای و دو كاودكاش را زیار آوار از  

ا  كمی با بقیه اهالای روساتاا    دست داد، اما ق ه زندگی 
سال قبال از خااناه خاراب شاده    بار ه  دو   یك »كند:    فر  می 

بود كه خودرو او روی زمایان یا  لایاز    ١٣ سال      دی  «بودم. 
خورد و ت اد  كرد. كارگری كه همراهش بود، از پاناجاره  
به بیرون پرتاب شاد و فاوت کارد. باعاد از ایان باود كاه  

ماه به زنادان رفات  ٤ وآمد احمدآقا به دادگاه شروع شد.    رفت 
میبیون دیه تعیین كاردناد. از زنادان كاه بایارون  ١٠ و برایش  
سال به او مهبت دادند تا دیه را پارداخات كاناد اماا    آمد، دو 

ماه كه به پایان مهبتش مانده بود تا رااایات باگایارد یاا  ٦ 
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دیه ب ردازد، زلزله آمد و كام زندگی آنها را بارای هامایاشاه  
سال كه من در زندان بودم، هاماسار و باچاه    کهار »تب  كرد:  
  ١٤ تاا تاابساتاان   «كاردناد.   ام در کادر زندگی مای   شیرخواره 

نتوانست راایت بگیرد یا دیه را پرداخت كند، برای هامایان  
ا  راهای زنادان شاد.    ساالاه ٣١ ساالاه و  ١ با دا  دو دختر  

میابایاون تاوماان بارای  ١٠ سال بعد كه از زندان بیرون آمد،    ٤ 
پرداخت دیاه وام گارفات، اماا اناگاار روزگاار سار یااری  

معدن تعطیل شد و  احامادآقاا ها  ما ال    ٩٣ سال      نداشت؛ 
همه كاارگاران شاركات ماعادن از كاار، بایاكاار شاد. حااال  

میبیون تومان از بازپرداخت وام دیاه مااناده اسات، او باا  ٣١ 
فااروشاای تاانااهااا روزی    كااارگااری دریااك مااغااازه ماایااوه 

هزارتومان درآمد دارد و با زمین و وامای كاه دولات باه    ٣٢ 
 ساخته   آنها داده، حاال دریك خانه نیمه 

 كند.   زندگی می   
سال از زلزله زرند كرمان گذشته است و یك دخاتار و    ٣٠ 

اناد، اماا    یك پسر دیگر ه  به خانواده میرزایی اااافاه شاده 
فاجعاه باود.  »هنوز ه  شمک خاطرات آن روزها روشن است:  

زلزلاه كاه آماد، ماادر و كاودر باا   «شدنی نیست.   توصیو 
آقای میرزایی تقریبا دریك محل مادفاون شادناد. لاحاظاات  

هاای باعادی بایاشاتار    لارزه   اول فشار آوار كمتر بود، اماا پای 
كارد. خاانا  مایارزایای كاه    تار مای   فضای آناهاا را تاناگ 

موقعیت بهتری داشت، كمی خود را آزاد كرد و باعاد خاار  
ها را از روی سر شوهر  كنار زد تا راه نفاساش بااز    سنگ 
دادم.    اگر همسارم ناباود، ما ال دخاتارانا  جاان مای »شود:  

بارید و هاوا ها  سارد    باران شدیدی می  «مدیون زن  هست . 
بود. یك سنگ بزرگ وسگ جاده افتاده بود، برای هامایان  

باه ماحال    ٣٣ نیروهای امداد خیبی دیر یاعانای، سااعات  
رسیدند. كسانی ها  كاه در روساتااهاای اطارا  زنادگای  

هاا    كردند، برای نجات اقوام خود آماده باودناد و هامایان   می 
ساعت بعاد باه هاماراه پسارخاواهار خاانا  آقاای  ٤ نزدیك به  

میرزایی او، همسر و یك فرزند  را زنده از زیر خار بایارون  
ام زنده مااناد، او را    ساله   خدا خواست كه دختر یك »كشیدند:  

پازی زیار    به شكل ایستاده پیدا كرده بودند، اما کرا  خاورار 
پایش بود و كو پایش را سوزاند. حاال ه  كه كال  هشاتا   
است، كو یكی از پاهایش فرورفتگی دارد و همیاشاه یاك  

 «هایش گشاد است.   لنگه از كفش 

روستا دیگر روستا نبود، یك مخروبه در ه  فارو رفاتاه  
یافتگاان از زیار آوار باعاد در زیار بااران حاتای    بود. نجات 

هاا كاه رسایادناد،    كفشی ه  باه پاا ناداشاتاناد. آماباوالنای 
های كرمان و زرند و بقایاه روساتااهاا    ها به بیمارستان   مجروح 

های شبو  بودند، تخات ناداشاتاناد    بیمارستان »منتقل شدند.  
های  شاكاساتاه    و تجهیزاتشان اصال كافی نبود. دست و دنده 

بخیه داشات، اماا دربایاماارساتاان داروی    ٣٠ بود و سرم ه   
هاای امادادی بایاشاتار باه    حسی نداشتند. بعد ه  كماك   بی 

شان بهتار باود، اماا یاكاساری از    كسانی رسید كه واعیت 
ها م ل ما یا دربیمارستاان باودناد یاا دناباال    بدبخت، بیچاره 

 «های عزیزانشان.   جنازه 

شاود تاا هاماراه دخاتار    همسر او با اصارار حاااار مای 
ا  به بیمارستان برود، اما به دلیل شاباو ای جااده    شیرخواره 

برد. مایارزایای ها  درهاماان    آمبوالنی آنها را به كرمان می 
گاریاه  »شود به بیمارستاان بارود:    های اول حاار نمی   لحظه 
های  را از زیار آوار بایارون    زدم، تا بچه   كردم و فریاد می   می 

میرزایی دركنار آوارها مااناد، اماا   «روم.   جا نمی   نیاورم، هیچ 
از هو  رفات و کاناد سااعات باعاد وقاتای روی تاخات  
بیمارستان کش  باز كرد، صورت دكتر را دید. اولایان حار   

دادن    پزشك برای تسابای »وجو از حال دخترانش بود:    او، پر  
اند و دربیمارستانند اماا مان    من گفت كه آنها را بیرون آورده 

نگران بودم، شب با مسئولیت خودم از بیاماارساتاان مارخاو  
ام باروم. اسا  هاماسار و دخاتارم    شدم تا باه دناباال خااناواده 

هاا ناباود. پایادایشاان    های زرند یاا بایان فاوتای   دربیمارستان 

كردم، ترسیده بودم كه نكند فوت كرده باشند تاا ایاناكاه    نمی 
 «همسرم خبر داد در بیمارستان كرمان بستری هستند. 

ساعته با مرگ، در آرزوی یاک  ٠٧ نبرد    -روایت دوم 
 پای م نوعی 
هاناوز درخاواب و بایاداری   «زهرا »تر    طر    کند خانه آن 
هاای    كارد كاه تاكاان   هایش را باز و بسته می   سر صبح، پبك 

شدید زمین را حی كرد تا باه خاود آماد و باه سامات در  
دوید، آوار امان نداد و او ه  مانند مادر و پدر  زیار خاار  

كردند او مرده اسات اماا باعاد از    مدفون شد. همه فكر می 
ساعت نجات پیادا كارد. قارار باود باعاد از عااشاورا و  ٠٧ 

تاسوعا، اولین روز كارورزی خود را در خانه باهاداشات زرناد  
های شدید او را ه  م ال باقایاه    شروع كند. شب قبل طوفان 

تا صبح در خواب و بیداری نگاه داشاتاه باود. زلازلاه کاه  
آمد، با مادر  به سمت در دویدند اما سقو و دیاوار خااناه  

های اول مادر كاه كاناار    امان نداد و فرو ریخت. همان لحظه 
زهرا خوابیده بود، زیر آوار فاوت كارد، اماا زهارا زیار خاار  

ترسیدم. فاكار    کون مادرم كنارم بود، نمی »كشید:    نفی می 
زدم امااا جااواب    كااردم كااه زنااده اساات. صاادایااش ماای   ماای 
داد. گفت  شاید از هو  رفاتاه اسات. دردی ناداشاتا     نمی 

آمد، فشار آوار روی من بایاشاتار    لرزه می   فقگ هربار كه پی 
كردم كسی نجااتا  دهاد یاا بامایارم. دعاا    شد. آرزو می   می 
 «خواندم.   كردم و آیه می   می 

ای كاه زهارا و ماادر  در آناجاا خاواب باودناد،    خانه 
های روساتاا ساناگای باود؛ بارای    تیرآهن بود اما بقیه خانه 

پادر،  »طور كامل تخریب شد و همه فاوت كاردناد:    همین به 
عاماو،    مان، دختر برادرم، دایی، عاماه، زن   پسرخواهرم، عرو  

 «همه را از دست دادی . 

خاواهار و بارادر زهارا زناده    ٩ حاال ازهمه فامیل تنهاا  
شانایادم، صادای    زیر آوار هاماه صاداهاا را مای »اند:    مانده 

هاا، صادای    آماد، صادای بااالدهای   بارانی كه شادیاد مای 

 تجمع اعتراضی کارگران خوب و فلز خوکا در اردکان 
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زدم،    ها و صدای ناله مردم، اما من هرکه صادا مای   خودرو 
باران شدید باود و كااری از پایاش   «شنیدند.   صدای  را نمی 

كردند كه او ه  مرده است و حاتای    رفت. همه فكر می   نمی 
كنار پدر و مادر  برای او ه  قبر گرفته بودند، اما هاماان  

باودن او حار     شب یك نفر درخواب شوهارخاواهار  از زناده 
صبح همگی قبل از ایاناكاه    ٦ زند، برای همین ساعت    می 

كار آواربرداری شروع شود، به آنجا رفتاناد و زهارا را صادا  
كارد    شانایاد و ساعای مای   زدند. زهرا همه صاداهاا را مای 

صاباح    ٩ دیگران را صدا بزند تا جایش را پیدا كنند. باالخره  
همان روز زهرا را از زیر آوار  بیارون كشایادناد درحاالای كاه  
پاهایش میان آوار، دو زانو محبو  مانده باود و ماوهاایاش  

 دور تیرآهن پیچیده شده بود. 

زهرا را باه بایاماارساتاان باردناد، اماا باه عابات شادت  
روز،  ٠٣ صدماتی كه به پاهاایاش وارد شاده باود، باعاد از  

یااكاای از پاااهااایااش را از دساات داد و حاااال یااك پااای  
وقتی پیدای  كردند، واعیت خیبی بادی  »م نوعی دارد:  

هایش له شده باود. باعادهاا    داشت ، گوشت پای  سیاه و رگ 
گفت كه ناشكری ناكان، تاو را خادا ناجاات    دامادمان می 

دانسات كاه پادر و    روز هاناوز نامای ٤٢ زهرا تا   «داده است. 
اناد. هاركسای ها  بارای ماالقاات    مادر  ها  فاوت كارده 

گفت كه نگران نبا  پدر و مادر بیاماارساتاان    رفت، می   می 

ای كاه بایارون آمادم، ناگاران ماادرم    ازهمان لحظه »هستند:  
ماادر زهارا   «كردم.   زدم و گریه می   بودم، اسمش را صدا می 

عاناوان    قالایاباا  باود و پادر  کشااورز. حااال او ها  باه 
ازدواج    ١٦ ساال      کاناد.   درخانه بهداشت کاار مای  «بهورز »

قااد دارد. نااشااکااری      کارد و حاااال سااه تاا دخاتاار قاادوناایا  
کند، اما از کل دنیا یک پای م نوعای ساباک و    نمی 

پاایا  ساناگایان  »ساله شاده اسات:  ١١ راحت آرزوی زهرای  
توان  به راحتی راه بروم. حاتای وام    است، امان  را بریده، نمی 

گاویاناد    دهند که با آن یک پای جدید باخارم. مای   ه  نمی 
میبیون تومان برای زلزله وام گارفاتای و دیاگار    ٣١ بار    یک 

امکان آن نیست. ک  کیزی نیست خان ! ما همه کایازماان  
میابایاون    ٣٢ یا    ١ را در زلزله از دست دادی  و حاال یک وام  

 «تومانی در برابر آن همه بدبختی هیچی نیست. 

    روستای سردا  از توابک دهستان حتكن شهارساتاان زرناد 
از   «آبااد   اساالم »و   «خااناو  »مانند روساتااهاای    ١١ سال  

لارزه    پای   ١٢ لارزیاد و حادود   «حاتاکان »،  «داهوئیه »ناحیه  
نفر را باه كاام  ٩٢٢ سال جمعا حدود      داشت. زلزله زرند در آن 

بارید و هماه جاا    مرگ برد. بعد از زلزله درمنطقه باران می 
والی بااود، باارای هااماایاان آوارباارداری و کاامااک بااه    گاال 
روساتاا    ١ دیدگان سخت بود. در یك لحظه بیشاتار از    آسیب 

باا خاار یاكاساان شاد كاه حااال   «سربا  »ازجمبه روستای  

 ای در آن وجود ندارد.   تقریبا هیچ سكنه 
 
 

از خط تولید فوالد تا پشات دخال تاره 
 بار؛

 میوه فروشی پایان کار آهنگران
خواست به تهران بایاایاد ؛ نامای خاواسات از    دلش نمی 

سالها سابقه کار صنعتی کش  ب وشد و کارگار روزمازد و  
ف بی باشد. دلش پیش کارخانه فوالد جامانده بود؛ پایاش  

 های آهن.   های ذوب و خطوط تولید ور    کوره 
ساعت پن  صاباح اسات؛ هاوا کااماال تااریاک ؛ نا   

رود که گارگ و مایاش شاود. آقاای ناون از    نمک می 
آید و مشغول کیادن باارهاای    اتاقک پشت  رفه بیرون می 

اناد،    ها که شب خاالای شاده   ها و جعبه   شود. کارتن   میوه می 
 بایستی قبل طبوع آفتاب کیده شوند. 

این آ از یک روز کاری در یکی از میادیان مایاوه و  
بار تهران است. روزی که از سااعات پانا  صاباح شاروع    تره 

شود و تا نیمه های شب ادامه دارد. کاارگارانای کاه    می 
آلاود دسات    زناد،  خاواب   کهره شان از خستگی فریاد می   ته 

هاا و سابازیاجاات را کاناار ها     شوناد و مایاوه   به کار می 
هاا و سابازیاجاات    کینند؛ اواخار زمساتاان اسات، مایاوه   می 
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زمستانی در سرمای سر صبح تهران؛ کامیون ها به نشااناه  
کشند و سیب، نارنگای، کارفای    شروع روز از دور نفیر می 

شوند؛ آماده عراه باه باازار،    ها کیده می   و کاهو در  رفه 
 آماده برکیدن و تبنبار شدن در کیسه های خرید مردم. 

اما ق ه آقای نون در هامایان جاا آ ااز نشاده اسات.  
فوالد زاگر  که تعطیل شد، آقای ناون کاناد وقاتای در  
قروه ماند؛ حقو  بیکاری گرفت و م ل خیابایاهاای دیاگار  
منتظر ماند که شاایاد دوبااره گشاایشای حااصال شاود و  
کارخانه رون  بگیرد. بعاد از نازدیاک باه دو ساال راهای  
تهران شد؛ خیبی از ه  والیتیها  در مایاداناهاای مایاوه و  
تره بار در گوشه و کنار تهران مشاغاول باودناد و او فاکار  

کرد شاید کارگری در این مایاادیان، راه حابای بااشاد    می 
ای کاه    برای گذران زندگی، برای امارار ماعاا  خااناواده 

 مجبور شدند در کردستان بمانند و کش  انتظاری بکشند. 
خواست به تهران بایاایاد ؛ نامای خاواسات از    دلش نمی 

سالها سابقه کار صنعتی کش  ب وشد و کارگار روزمازد و  
ف بی باشد. دلش پیش کارخانه فوالد جامانده بود؛ پایاش  

 های آهن.   های ذوب و خطوط تولید ور    کوره 
 جرئت نداری  اس  بیمه را بیاوری  

حاال کندماهی است کاه تاهاران اسات؛ در پاایاتاخات  
جاگیر شده و مشغول کاری است که از شرایطش به هایاچ  

اینجا ساعت کاری مشخ ی ناداریا ،   »وجه راای نیست: 

کیانایا ، باعاد کاناد    گاهی نیمه شب تا صبح بارها را می 
کانایا  و بااز تاا هشات شاب کاار    ساعت استاراحات مای 

کنی ؛ حقو  و مزایای کندانی ه  نداری ؛ هفتگای باه    می 
کنناد؛ از مارخ ای و بایاماه ها  خاباری    ما پرداخت می 

نیست؛ جرئت نداری  اس  بیمه را بایااوریا ، اگار درخاواسات  
 «گویند بفرمایید خو  آمدید...   بیمه کنی ، می 

ای کاه کاار    هاا را پشات هاماان  ارفاه   آقای نون شب 
خاواباد؛ مااهاهااسات    کند، به همراه کارگران دیگار مای   می 

ا  را ندیده و فقگ هفته به هفته ماقاداری پاول    که خانواده 
 کند.   ناکیز به حساب آنها در قروه واریز می 

کارگری که سالها سابقه کار فنای و تاخا ا ای و  
بارد کاه    سابقه بیمه داشته، حاال در شرایاطای باه سار مای 

هاایاش باالاساتافااده مااناده و باه قاول    ها و تخ او   مهارت 
خود  این شغل نی  بند، کمی بهتر از بیکاری اسات و از  

 ناکاری است که تن به این خواری داده است. 
و اما ق اه پار  اه فاوالد زاگار : شارکات فاوالد  

ای که در اسافاناد مااه    زاگر  به موجب مجمک فو  العاده 
توسگ سهامداران عماده ایان شارکات شاامال صانادو     ٩٠ 

بازنشستگی کشوری، صانادو  باازنشاساتاگای کاارکاناان  
فوالد و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، مناحال اعاالم  
گردید. بعد از این انحالل، کارگاران باارهاا تاجاماک بارگازار  

نگاری کردند، حاتای باه تاهاران آمادناد و باا    کردند، نامه 

مقامات مسئول دیدار کردند، اما هیچ کادام از ایاناهاا باه  
نتیجه نرسید و قفبی که بر سردر کارخااناه زده باودناد، باه  

 هیچ وجه من الوجوه باز نشد. 
 کنند   ها حاال دستفروشی می   خیبی از بیکارشده 

نماینده این کارگران بایاکاارشاده اسات؛   «احمد امینی »
او می گوید واعیت آنها که رفتند تهران باز ه  باهاتار از  

هاا حااال دساتافاروشای    ها است؛ خیبی از بایاکاارشاده   خیبی 
کنند؛ گوشه کنار شاهارهاای کاردساتاان بسااط پاهان    می 
فروشند؛ ایان سارناوشاتای اسات    اند و خرت و پرت می   کرده 

که به ناکار ن یبشان شده، وقتای کاار خاودت نابااشاد و  
مببا ناکیز ماقارری بایاماه بایاکااری ها  کافاا  نادهاد،  

 ای نداری جز این که تن بدهی.   کاره 
، خابار ایاجااد زناجایاره  ٩٠ کند وقت پیش در دی ماه  

فوالد در قروه کردستان  منتشر شد؛  ایان خابار کاارگاران  
بیکار فوالد قروه را باز ه  بیشاتار ناگاران کارد؛ کارا کاه  

تواند به ایان ماعاناا بااشاد کاه قارار    ابجاد این زنجیره، می 
اناادازی شااود. کااارگااران    ناایااساات فااوالد قااروه دوباااره راه 

گویند: ت می  به تاسیی یک کارخاناه فاوالد جادیاد    می 
کاناناده اسات؛ کارا کاه فاوالد زاگار  و    در قروه ناگاران 

  ٤٢٢ تاسیسات آن کند سال است که بالاستافااده مااناده و  
کارگر متخ و آن بیکار هستند. این کاارگاران باا بایاان  
اینکه بهتر است مسئوالن به جای ماکاان یاابای و ایاجااد  
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اشتغال در یک نقطه جدید، فاکاری باه حاال کاارگارانای  
بکنند که با وجود تخ و، از بایاماه بایاکااری اساتافااده  

کنند و تخ  شان بدون استفاده مانده است؛ گافاتاناد:    می 
اگر قرار است کند سال طول بکشد تاا تااسایاساات جادیاد  

هاای بایاکاارمااناده فاوالد    اندازی شود، کرا از ظارفایات   راه 
 شود.   زاگر  استفاده نمی 

در همیان راباطاه، ماحاماد دره رزمای،رئایای ساازماان  
صنعت و معدن استان کردستان در هاماان زماان باه ایاباناا  
گفت: تاسیی زنجیره فوالد در کاردساتاان، ت امایا  وزارت  

، م اوب شاده اسات.  ٩١ صنعت و معدن است و در ساال  
ایجاد این زنجیره فوالد، فقگ مربوط به قروه نیسات، باباکاه  
قرار است، در سقز، بیجار و قروه تاسیی شاود. دره رزمای  
در پاس  به ایان پارساش کاه کارا فاوالد زاگار  دوبااره  

ها همیان فاوالد    شود؛ گفت: یکی از آلترناتیو   اندازی نمی   راه 
زاگر  است و احتمال دارد در قاروه هامایان ماجاماوعاه را  

اندازی انتخاب کنی . رئایای ساازماان صاناعات و    برای راه 
معدن در ارتباط با نگرانای کاارگاران بایاکاار شاده فاوالد  
زاگر  گفت: از نظر قاناونای هایاچ تاعاهادی الازام آوری  

نافار باا    ٤٢٢ برای جذب این کارگاران وجاود نادارد. ایان  
کردند که مجموعه تعطیل شاده    ای همکاری می   مجموعه 

اند؛ لذا تعاهادی بارای اساتاخادام    ها تسویه حساب کرده   و آن 
تاواناد    هاا مای   ها نیست. البته استفاده از تاجارباه آن   مجدد آن 

 مفید باشد. 
حاال سوال اصبی این جاست که در کجای جهاان، ایان  

کاناناد و    حج  انبوه تخ و را معطل به حال خود رها مای 
روند. مگر نیاروی انساانای آن    های جدید می   به سرا  طرح 

ه  از نوع متخ و صاناعاتای، بااالتاریان سارماایاه یاک  
کشور نیست، پی کرا باید کارگران فاوالد زاگار  بادون  
هیچ امیدی به آینده به مشا ل  یر رسمی روی بایااورناد  
و ن یب شان از سالها کار و تال  متعهدانه، بایاکااری و  

 دستفروشی باشد؟ 
گوید: روزی اتفااقای یاکای      آخر گفتگو آقای نون می 

از مدیران کارخانه فوالد زاگر  را در تره بااری کاه کاار  
کن ، دیدم، مرا شناخت، با لباخانادی کاه باوی یاک    می 

داد، گفت: کاه باهاتار کاه آمادی    آشنایی خیبی دور می 
 پایتخت، امیدی نیست به کارخانه... 

 گزار : نسرین هزاره مقدم 
 

ماه ساال  ٠٠تن با گاز در  ٠٨٠مرو 
 گذشته

ایرنا:اداره کل پزشکی قانونی استاان تاهاران از مارگ  
تن در اثر مسمومیت باا گااز ماناواکسایاد کاربان از  ٣١٣ 

   ٣١٩٠ ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه ساال گاذشاتاه ) 
 در این استان خبر داد . 

  ٣٣ این شمار مرگ در اثر مسمومیت باا ایان گااز در 
در مقایسه با مدت مشابه ساال قابال از آن )   ٩٠ ماه سال 
  با شاماار فاوت شادگاان در اثار مساماومایات باا  ٣١٩٤ 

درصاد افازایاش    ٠٤٤٧ ماورد    ٣٠١ گازمونواکسید کربان  
 یافته است. 

بر اسا  ایان گازار  از کال فاوت شادگاان در اثار  
ماااهااه سااال    ٣٣ مساامااوماایاات بااا گاااز ماانااو اکساایااد در 

 تن زن بودند.   ٤١ تن مرد و    ٣١١ گذشته 

پیش ازاین نیز سازماان پازشاکای قااناونای از افازایاش  
درصدی شمار مرگ ها بر اثر مساماومایات باا گااز  ٠٩،٣ 

منواکسید کربن از ابتدای فروردین تا پایان دی مااه ساال  
  در  ٣١٩٤ گذشته نسبت به مدت مشااباه ساال گاذشاتاه) 

 کشور خبر داد بود. 
تان بار اثار    ٠٦١ ماهه ساال گاذشاتاه  ٣٢ همچنین در  

مسمومیت با گاز منواکسیدکربان جاان خاود را از دسات  
 تن زن بودند.   ٣٠١ تن مرد و    ٤٣٠ دادند،که  

گاز منواکسیدکربن ،گازی سمی است که از احاتارا   
ناقو کربن به وجود می آید که رناگ و باوی خااصای  

 ندارد و به همین دلیل آن را قاتل خامو  می نامند. 
وقتی این گاز، وارد سیست  تانافاسای شاخا ای شاود  
بالفاصبه با گببول های قرمز شخو ، وارد واکاناش شاده  
و باع  می شود تا اکسیا ن کاماتاری باه اعضاای بادن  
برسد که اولین عوارض این مساله در ابتادا، ساوز  کشا   

  ٠ ها و فرد ، پی از س ری شادن زماانای بایان یاک تاا  
ساعت، بسته به  بظت گاز کربن منواکسایاد ماوجاود در  
مکان ، احسا  خواب آلودگی و خساتاگای مافارط مای  

 کند. 
افرادی کاه در یاک فضاای ساربساتاه در ماعارض  

گیرند ابتدا احسا  کارخاتای و    استنشا  این گاز قرار می 
کنند و در صورتی که هرکه سریاک تار    خواب آلودگی می 

مکان را تر  نکنند و یا هوای تازه تنفی نکناناد دکاار  
 شوند.   بیهوشی و در نهایت خفگی می 

کودکان ، سالمندان ،افراد با سابقه بیمااریاهاای قابابای  
ریوی و افراد با مبتال به بیماری های خونی بیشاتار از    –

 COسایرین دکار عوارض ناشی از مسمومایات باا گااز  

 می شوند. 
 

بیانیه کانون صنفی معلاماان تاهاران 
) شااش صااحاانااه از یااک سااریااال 

 تکراری (
.اسماعیل عبدی به اتهام تبانی باه ق اد بارها  زدن  ٣ 

امنیت و تببیا عبیه نظام به شش سال حبی محاکاوم مای  
شود. دادگاه  تجدیدنظر ه  بر حاکا  دادگااه بادوی ماهار  
تأیید می زند و اسماعیل به شکبی موهن باازداشات و باه  
زندان منتقل می شود. کندی بعد نیز باا اناتاقاال باه باناد  

، از تما  تبفنی که تنها وسیبه ی ارتابااطای او باا  ١٠٢ 
 خانواده ا  بوده است ه ، محروم می شود. 

خطای ناباخاشاودنای عابادی از ناگااه بارخای، هاماان  
خواسته ای است که سال هااسات ده هاا هازار ماعابا ، بار  
حقانیت آن مهر تأیید زده اند. اسماعیل باه ناماایانادگای از  
تشکل متبوعش خواهان رسیدن به حقوقای عاادالناه بارای  
معبمان بوده است. خواهان سرمایه گاذاری الزم بارای بااال  
بردن کیفیت آموز  بوده است. او صدای اعتراض عاماوماا   
خامو  معبمان شده و از این زاویه ت می  سازان و ت امایا   

 گیران را مورد انتقاد قرار داده است. 
-٩٠ . نزدیک به هفت ماه از آ از سال تاحا ایابای  ٠ 
می گذرد. سال تح یبی که زمان فاعاال آن ناه مااه    ٩٦ 

است. حقو  عادالنه پیشکش مدیران)!؟  هافات مااه اسات  
که معبمان  ح  التدریی کار  خاود را اناجاام داده اناد اماا  
دریا از ریالای دریاافاتای. حا  الاتادریای بارای ماعاباماان  
 یررسمی تمامی درآمد آن ها برای تاأمایان هازیاناه هاای  
سنگین زندگای و بارای ماعاباماان رسامای، باا دساتامازد  
ناعادالنه ای که دریافت می کنند، کاماک هازیاناه ای  
برای پرکردن کاله های عمایا  تار از کااهای اسات کاه  

 ناکافی بودن دستمزدشان را اندکی پوشش دهد. 
در وزارت   «مسائاولایات پاذیار ». مسئوالن باه شادت  ١ 

آموز  و پرور ، در سازمان برنامه و بودجه، و نماینادگاان  
متعهد به فرهنگیان، شبانه روز مشغول تال  بی وقفه اناد  
تا وعدهای مکرر پرداخت مطالبات معاباماان در آیاناده ی  
نزدیک، پایان همین هفته)؟  یا نهایاتاا  تاا قابال از پاایاان  
همین ماه)؟  و ساال را از تاریاباون هاای رسامای اعاالم  
نمایند. زمان می گذرد اما یک کیز پاابارجااسات: وعاده  
ها برای پرداخت مطالبات ماعاباماان. پارداخات هاایای کاه  
برای سایر حقو  بگیران دولت امری عادی است و ا اباب  
به ماه دوم نیز نمی رساد، بارای فارهاناگایاان ساوژه هاای  
خبری کندساله است.کنین است که سالی مای گاذرد و  
پادا  پایان خدمت به دست بازنشستگان آموز  و پارور   
نمی رسد. ح  التدریی ها همچنان در انتظار پرداخت مای  

 مانند. 
. معبمان رسمی و ح  التدریی می توانند هاماچاناان  ٤ 

خامو  و سربه راه کار خود را ادامه دهند و نوبت خاود را  
به انتظار بنشینند. شاید سرانجام روزی کیزی باقی بامااناد  
که در میان انواع وزارت خانه ها،ناهااد هاا و ارگاان هاای  
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ریز و درشت  مهمتر از آموز  و پرور  ، مادعای ناداشاتاه  
باشد و با لفاظی های فراوان اما به شدت ن  نماا شاده باه  

 دست آنان برسد. 
. معبمان ح  التدریی ورسمی مای تاواناناد سااکات  ٠ 

ننشینند، به کسری باودجاه مازمان آماوز  و پارور  باه  
تأخیرهای مداوم و هرسال طوالنی تر در پرداخت هایی کاه  
در سازمان های دیگر همواره به روز هستند و البتاه بسایاار  
متفاوت، به وعده های تکراری مدیران رقت اناگایازی کاه  
کمترین ارزشی برای آن که اعالم می کاناناد و کساانای  
که مخاطب آنانند، قائل نیستند، اعتراض کاناناد. آن گااه  
است که همه احسا  مسئولیت نموده به میدان می آیاناد.  
امنیت مبی به خطر می افتد. دستگااه هاای اطاالعااتای  
موازی، متقاطک می شوند و روی دست ها  بارخااساتاه و  
همه به دنبال عناصر نامطبوب  تحریک کنناده ماعاباماان و  
ردیااباای ارتااباااطااات خااارجاای آن هااا ماای گااردنااد. طاارح  
استیضاح وزیر با ده ها امضا به رسانه هاا)!  تاقادیا  مای  
شود، پرداخت مطالبات معبمان در دساتاور کاار قارار مای  

 گیرد ... . 
. کند برابر مبالغی که می تاوانسات در آماوز  و  ٦ 

پرور  سرمایه گذاری شود و سامانی به شرایگ ماعاباماان  
آن، دست ک  در پرداخت حقو  آنان و پارور  یاافاتاگااناش  
که شهروندان آینده این جامعه اند، بباخاشاد، اکاناون صار   

 «کنترل اجتامااعای »امور انتظامی و امنیتی می شود تا  

بااشاد؟ باه کاجاا   «جامعه پذیاری »همچنان رو  جایگزین  
باید برسی  تا اارورت تاغایایار در ایان واروناگای احساا   

شود؟ که کسانی امنیت مبی را به مخاطره می انادازناد،  
آنان که شکا  های موجود درآمدی در جاماعاه را نامای  
بینند؟ آنان که کمترین اهمیت را برای ماخااطاباان خاود و  
آن که به زبان می آورند، قائبند و ریشه ی اعاتامااد مایاان  
معبمان و حاکمان را خشک می کنند؟ ... یاا آناان کاه  

 دردمندانه به این ناهنجاری ها اعتراض می کنند؟ 
اسماعیل عبدی در زندان است و دیاگارانای در تاب و  
تاب ماندن و رفتن به آن. حسااب بااناکای ماعاباماان حا   
الااتاادریاای خااالاای اساات.مااعااوقااات هاامااچاانااان در تااعااویاا   

 اند.همترازی حقو  ها وعده ای همیشگی است... 
 منتظر ف ل جدید دیگری از این سریال می مانی . 

 کانون صنفی معبمان تهران 
 ٩٦٤٣٤٣٩ 

 
هزار نفر دراصفاهاان  ٠٤سال گذشته 
 بیکار شدند

سااایاات ایااماانااا،اصاافااهااان:ماادیاارکاال تااعاااون کااار ورفاااه  
هازار شاغال در    ٤٢ اجتماعی استان اصفهان: سال گذشتاه  

 اصفهان از بین رفت 
محسن نیرومند مدیرکل تعاون کاار ورفااه اجاتامااعای  

هازار    ٤٢ استان اصفهان با اشاره به ایاناکاه ساال گاذشاتاه  
شغل در استان اصفهان از بین رفت، گفت: تامایان امانایات  
شغبی کارگران و استقبال از ایده های باکار و ناو در هار  
قالبی برای گرد  کرخ هاای اقاتا ااد اساتاان و کشاور  

 بهترین نوع تکری  کارگران خواهد بود. 
  ٣٠٢٠ ه  اکنون ماتاوساگ نارخ بایاکااری در کشاور  

درصاد اسات کاه باایاد    ٣٤٢٠ درصد و در استان اصفاهاان  
درصاد کااهاش یااباد.    ٠ امسال تال  شود تا این نرخ تاا  

هزار شغل جادیاد باا تااکایاد بار    ٣٠٢ برای این منظور باید  
ایجاد شغل های پایدار در استان ایجاد شاود.ساال گاذشاتاه  

هزار شغل در استان ایجاد شد ولی متاسفااناه از طار     ٦٧ 
هازار    ٤٢ دیگر با تعطیبی برخی واحدهای صنعتی حادود  

 شغل از بین رفت. 

 بین المللی
اعتراضاا  ماردم   در پی -پاراگوئه 

وزیر کشور و رئیس پالایاس بارکاناار 
 شدند

به دنبال ادامه اعتراض های خشاونات آمایاز و مارگ  
یکی از مخالفان رئیی جماهاوری، وزیار کشاور و ریایای  

  ١٣ پبیی پاراگوئه برکنار شادناد. اعاتاراض هاا از جاماعاه 
مار  و در پی رای مواف  اعضای سناای پااراگاوئاه باه  
طرحی صورت گرفت که می تواند امکان شارکات دوبااره  
در انتخابات را برای رئیای جاماهاوری ایان کشاور فاراها   
کند.  مخالفان رئیی جمهوری پااراگاوئاه روز جاماعاه در  
اعتراض طبقه اول ساختمان کنگره این کشاور را باه آتاش  

تضاعایاو  “ کشیدند. معترااان ماتاما  قااناون اسااسای را  
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نهادهای دموکراتیک پااراگاوئاه، و رای گایاری  ”  کننده 
مای داناناد.  ”   یارقااناونای “ صورت گرفته در این مورد را  

در جریان اعتراض ها یکی از معتراان باه اارب گاباولاه  
پبیی کشته شاد. هاوراسایاو کاارتاش، رئایای جاماهاوری  

گافات:  ”  تاسو عامایا  “ پاراگوئه نیز در پیامی امن ابراز  
هر عمبی که مرگ این جوان را ساباب شاده  ایارقاابال  “ 

دفاع و نمایش یک فاجعه است. مان باا خااناواده او اباراز  
همدردی می کن  و اطمینان می دها  کاه عااماالن ایان  
حادثه مجازات خواهند شد. هر کسی کاه در ایاجااد ایان  
حادثه وحشتنا  مق ر بوده در برابر دادگاه حاار خاواهاد  
“ شد و تاوان این عمل را هرکه بااشاد، خاواهاد پارداخات.  

وزارت کشور پاراگوئه وعده داد که در ماورد ایان حاادثاه  
های دولتی از دستگیاری کاهاار   مقام    تحقی  خواهد کرد. 

 افسر پبیی در ارتباط با مرگ این معترض خبر داده اند. 
 

تداوم اعتراض باه مارو  -فرانسه 
 تبار  یک شهروند خینی

شهارونادان کایانای تاباار فارانساه ماراسامای را بارای  
ساالاه کاه    ٠٦ گرامیداشت یاد شائویائو لیاو، یاک مارد  

توسگ پبیی کشته شده است، در میدان جاماهاوری پااریای  
برگزار کردند. طب  گفت  فرمانداری پاریی در ایان تاجاماک  
که به دعوت انجمن های کینی فرانسه و ساازماان هاای  

نافار    ٦٢٢٢ مدافک حقو  بشر برگازار شاده باود، بایاش از  
 شرکت داشتند. 

یکی از فرزندان مقتول در این ماراسا  خاواهاان اجارای  
عدالت و روشن شدن شرایگ مارگ پادر  شاد و گافات:  

من و خانواده ام از این همه خشونت عبیه مردمای کاه از  ” 
ما حمایت می کنند، متاسو و  مگین هستایا . آناهاا را  
مجروح و دستگیر مای کاناناد. زنادگایاتاان را باه خااطار  
عدالت به خطر نیندازید کرا که مان در فارانساه باه دنایاا  
آمده ام و به اجرای عدالت در ایان کشاور بااور دارم. مای  
دان  که عدالت در مورد پدرم و خانواده ام اجرا خاواهاد شاد  
اما اگر این اتفا  صورت نگیرد، می دان  که مای تاوانا   

 ”به روی حمایت شما حساب کن  
تظاهرات کنندگان در این تجمک کاه باه درگایاری باا  

به اساتافااده  ” پبیی قاتل ”پبیی منجر شد، با سر دادن شعار  
نیروهای انتظامی از گاز اشک آور اعتراض کردناد و باه  
سوی ماموران پبیی اد شور  بطاری آب و تاخا  مار   

 پرتاب کردند. 
تظاهرات در اعتراض به مرگ این شهروند کینی کاه  
در شرایگ پرابهامی در داخل خانه ا  با شبیک گبولاه از  
 پای درآمده، از هفته پیش آ از شد و کماکان ادامه دارد. 

 
بازنشستاگاان خشاماگایان از  -یونان 

 کاهش مستمری به خیابان آمدند
هزاران نفر از سالمندان یونانی در اعاتاراض باه کااهاش  

آوریل در آتان پاایاتاخات    ٤ حقو  بازنشستگی روز سه شنبه  
 به خیابان ها آمدند. 

کاهش حقو  بازنشستگان بخشی از بارنااماه ریاااات  
اقت ادی دولت یونان است تا در مذاکره باا وام دهانادگاان  
بین المببی بتواند وام دهندگان را به اداماه کاماک هاای  
اقت ادی به یونان تر یب کند. در هفت سال گاذشاتاه ایان  
دوازدهمین بار است که حقو  بازنشساتاگاان کااهاش مای  

 یابد. 
برخی از راه یمایان معتقدند کاه الاکاسایای سایا ارا   
نخست وزیر یونان که با شعار مبارزه با ریاات اقاتا اادی  

 روی کار آمده است به آنها خیانت کرده است. 
ماریا ژورژاکوپولو از مستمری باگایاران یاوناانای مای  

به  یر از معبوالن، همه باید به خیابان هاا بایاایاناد  ”گوید:  
زیرا این حتمی است که آنها می خواهند مستماری هاا را  
باز ه  بیشتر کاهش دهند. ما با کنان بیاناوایای روبارویایا   

 ”که برای خرید حتی یک ماست باید دوبار تامل کنی . 
آناهاا  ” ساله نیز مای گاویاد:    ٧٧ کوستا  دیموپولو   

حقو  بازنشستگی ما را کاهاش داده اناد در حاالای کاه  
آنها گفته بودند حقو  ماه سیزده  و پادا  مااه کاهااردها   
را به ما بر می گردانند. آنها نه تنها این کاار را ناکاردناد  
ببکه ما را فریب دادند و حتی حقو  بازنشساتاگای ماا را  

 ”کاهش دادند 
 

تارااهارا  و اعاتاصااب  -آرژانتین 
هاای ریااضات  سراسری علیه سایااسات
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 دولت  کشی
تظاهارات عابایاه سایااسات هاای ریااااتای دولات در  
بوئنو  آیر ، پایتخت آرژانتین به درگیاری مایاان نایاروی  
پبیی و معتراان کشیده شد. پبیای بارای ماتافار  کاردن  
مردمی که بزرگ راه های اصبی شهر را بسته باودناد، از  

 گاز اشک آور و ماشین های آب پا  استفاده کرد. 
تظاهرکنندگان مخالو اقدامات اقت ادی ماائاوریسایاو  
ماکری، رئیی جمهوری آرژانتین در زمینه تعادیال نایاروی  

 دولتی و افزایش نرخ ها هستند. 
الخاندرو بودارت، رئیی یکی از احزاب کا  آژاناتایان  

ماکری ماجاماک جاهاانای اقاتا ااد را اماروز  ” می گوید:  
افتتاح خواهد کرد و اقت اددانان از ساراسار جاهاان ایاناجاا  
خواهند بود. آنها همه نئو لیبرال هستناد. مادیاران کساب و  
کارها نیز اینجا خواهند بود تا دربااره اداماه  اارت ثاروت  
مردم ما گفتگو کنند. درباره ایاناکاه کاگاوناه باه حاذ   
بخشی از جامعه ادامه دهند تا همان قدیمی هاا هاماچاناان  

 ”ثروتمندتر شوند 
رئیی جمهوری آرژاناتایان در حاالای ماجاماک جاهاانای  
اقت اد را افتتاح کرد که پایتخت در اعاتا اابای فاراگایار  

 بسر می برد. 
این نخستین اعت اب سراسری عابایاه دولات مااکاری  
است که در پی فاراخاوان کانافادراسایاون عاماومای کاار،  
باازرگااتااریاان اتااحااادیااه کااارگااری آرژانااتاایاان بااا درخااواساات  

 اصالحات اقت ادی برگزار شده است. 
 

حمله به دو هماجاناس   در پی -هلند 
گاارا مااردان هاالااناادی باارای ابااراز 

همبستگی با همجنسگرایان دست هام 
 را گرفتند

مردان هبندی در اعاتاراض باه هاماجاناساگاراساتایازی  
عکی هایی در شبکه های اجتامااعای از خاود درحاالای  

 که دست یکدیگر را گرفته اند منتشر کرده اند. 
این کم ین پی از آن در شاباکاه هاای اجاتامااعای راه  

  ٠ افتاد که ادعا شد دو مرد همجناساگارا روز یاکاشاناباه  
 آوریل در خیابان هد  حمبه قرار گرفته اند. 

سیاستمداران، کهره های سرشنا ، کارشناسان فاوتاباال  
و کارمندان عادی در هبند و خارج از ایان کشاور باه ایان  

 کم ین پیوسته اند. 
-ساالاه، و رانای ساوراتاان   ١٠ جس ر ونرنی ساوراتاان،  

ساله، مای گاویاناد کاه در سااعاات ناخاسات    ١٣ ورنی،  
یکشنبه در آرنه  در شر  کشور هد  حمبه یک گاروه از  

 مردان قرار گرفتند. 
این ماجرا انعکا  خیبی گسترده ای داشت و آناهاا باه  
یک شوی معرو  تبویازیاونای دعاوت شادناد و گافاتاناد  
هنگامی که دست ه  را گرفته بودناد هاد  حاماباه قارار  

 گرفتند. 
وکیل یکی از کسانی که مظنون به شرکت در حاماباه  
است بعدا در این برنامه شرکت کرد و گفت اباتادا ایان دو  

 بودند که مشت زدن را شروع کردند. 
 جس ر و رانی سوراتان این ادعا را رد می کنند. 

رسانه های هبندی همچنین گازار  مای دهاناد کاه  
زوج های همجنسگرا در آمستردام و آینادهاون گازار  داده  
اند که در پایان هفته به دلیل گرایش جاناسای خاود هاد   

 قرار گرفته اند. 
در بعضی از بخش های جهان از جمبه هند و باعاضای  

کشورهای آفریقایی مردان به نشانه دوستی و احترام دسات  
 ه  را می گیرند. 

ازدواج    ٠٢٣٣ هبند اولین کشور جهان بود که در ساال  
 همجنسگرایان را قانونی کرد. 

 
کارکنان شرکات آلایاتاالایاا  -ایتالیا 

 دست به اعتصاب زدند
کارکنان شرکت آلیتالیا، هواپیمایی مابای ایاتاالایاا روز  

سااعاتاه زدناد.    ٠٤ آوریل دست به اعت ابای    ٠ کهارشنبه  
ش ت درصد پروازهای این شرکت در اثار اعاتا ااب لاغاو  

 شد.  
این اعت اب عبیه برنامه کاری تازه شارکات آلایاتاالایاا  

نافار    ٠٢٢٢ برپا شده است. برنامه ای که طب  آن بیاش از  
  ١٢ باید اخراج شوند و هزینه های این شرکت نیاز باایاد تاا  

 درصد کاهش پیدا کند. 
درصد ساهاام ایان    ٤٩ هواپیمایی االتحاد    ٠٢٣٤ در سال  

شرکت را خرید و معتراان مای گاویاناد ایان شارکات باه  
وعده های خود برای نجات هواپیمایی آلیتالیا عمل ناکارده  

 است.  
هاواپایاماایای  ” یکی از اعت اب کنندگان می گویاد:  

االتحاد کنان که قول داده باود روی پاروازهاای طاوالنای  
سرمایه گذاری نکرد. برای تغییر یونیفورمها کل سایاساتا   
هزینه کردند و سامانه کاری خودشان را باه ماا تاحامایال  
کردند که خیبی هزینه بارتار اسات. حااال کاارکاناان باایاد  

 ”دوباره بهای این کار را بدهند 
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 اول ماه مه روز رزم طبقه کارگر گرامی باد
 پیش به سوی برگزاری مراسم های  خود سازمانده


