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 سيستم اقتصادی و سياسی فسادپرور
 

ھنوز ماجرای چندين فساد مالی درون دستگاه دولتی جمھوری اس�می 
ھای رژيم، به فرجام نرسيده که نمونه   گذشته در دادگاه ھای ھا و ماه ھفته

ديگری از فسادھای مالی ذاتی سيستم اقتصادی و سياسی حاکم بر ايران 
 .برم� شده است

داری به نام زنجانی در مدتی بس کوتاه از طريق ھمدستی و زدوبند با  سرمايه
 ميليارد ٢١ارگانھای دولتی و مقامات حکومتی، سرمايه و ثروتی متجاوز از 

 موسسه توليدی، تجاری، بانکی و مالی ٧١آورد و مالک  دCر را به چنگ می
 .شود در ايران، دوبی، ترکيه، مالزی و تاجيکستان می
ھای قبلی آن در پی تضادھا و  اين دزدی و فساد مالی بزرگ که ھمچون نمونه

ھای اقتصادی و سياسی باندھای درونی جمھوری اس�می برم� شده  رقابت
و "  گرا اصول"ويژه ميان دو جناح موسوم به  ای به است، به مجادله

کوشد سرمنشاء فسادھای مالی  يکی می.  نيز انجاميده است"  طلب اص�ح"
درون جمھوری اس�می و گسترش آن را به دوره زمامداری رفسنجانی و 

گرايان در  بازگرداند و ديگری آن را نتيجه سياست اصول"  طلبان اص�ح"
 .داند نژاد می دوره زمامداری احمدی

ھای ھر دو جناح در رشد و گسترش انواع و اقسام فساد  که سياست رغم اين به

ازمبارزه عليه بردگی پيمانی تاپيکار برای 
 رھائی از بردگی مزدی

 
اعتصابات و اعتراضات کارگری نسبت به شرايط کار و وضعيت معيشتِی 

دار بر کارگران ايران تحميل نموده است  غايت دشواری که طبقه سرمايه به
مبارزه برای افزايش .  نحو آشکاری در حال افزايش و گسترش است به

دستمزد و بھبود شرايط کار از حد يک کارخانه و يک بخش کارگری فراتر 
ھا که  پتروشيمی.  ھای کارگری تعميم يافته است رفته و تقريبا به تمام بخش

اند، يکی از مراکز مھم جنبش  ھا ھزار کارگر را در خود متمرکز ساخته ده
افزايش دستمزد ھستند و در ھمين رابطه اعتصابات متعددی را نيز سازمان 

ھای پتروشيمی اما ع�وه بر خواست افزايش دستمزد،  در شرکت.  اند داده
ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم نيز يکی از  حذف قطعی شرکت

 .ھای اصلی کارگران است خواست
ھای   پيرامون حذف شرکت٩٠/  ١١/  ١رغم مصوبه دولت پيشين در تاريخ  به

پيمانکاری و تبديل وضعيت کارگران پيمانی به کارگران قرارداد مستقيم و 
گذرد، اما تمامی شواھد  که تقريبا دو سال از تصويب و اجرای آن می در حالی

اند  ھای پيمانکاری به فعاليت خود ادامه داده حاکی از آن است که انواع شرکت

 بزرگترين اعتصاب کارگران صنايع پوشاک کامبوج، 
 برای افزايش دستمزد

 
 مرگ خاموش کارگران در حوادث ناشی از کار

 بی ارزشی جان کارگران در مقابل سود بری بيشتر کارفرمايان

٢از صفحه   

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

١٩درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶۶١شماره    ٩٢نيمه  دوم دی  –سال سی و پنجم 

۶۶١ضميمه کار شماره   

 گزارشی ازوضعيت کارگران ساختمانی، 
 ترين بخش طبقه کارگر ايران حقوق ترين و بی محروم

ھای مردم، درمان  يکی از نيازھای ضروری توده
و بھداشت مناسب است که در اثر فقر وحشتناکی 
که جمھوری اس�می به کارگران و زحمتکشان 

ھا را به زير  تحميل نموده و اکثريت بزرگی از آن
جا که  خط فقر رانده، کارگران و زحمتکشان تا آن

کنند از ھزينه کردن برای  ممکن است سعی می
وقتی نه نانی برای خوردن .  آن خودداری کنند

ست  باشد و نه سقفی برای زندگی کردن، طبيعی
ھای ضروری  که ديگر نوبت به ساير ھزينه

چون بھداشت و درمان، لباس، آموزش و ديگر  ھم
ی امروز بشری  ھای ضروری که جامعه ھزينه

است،  ھای ضروری شمرده ھا را جزو ھزينه آن
 .رسد نمی

 سرنوشت مردم عراق، 
 يک تراژدی بزرگ انسانی

 
ھای فلوجه، واقع در استان  ھفته گذشته درگيری
 کيلومتری غرب بغداد، ۶٩انبار و در فاصله 

اين .  ھا بود سرتيتر اخبار عراق خبرگزاری
سومين درگيری بزرگ در اين شھر، پس از 

اش به عراق و اشغال اين  حمله آمريکا و متحدين
فلوجه در زمان صدام از مناطق .  کشور است

اصلی پشتيبانی رژيم او بوده و بسياری از افراد 
 . از اھالی فلوجه بودندارشد حزب بعث 

ھای   درصدی تعرفه۶۶افزايش 
درمانی و نتايج آن بر زندگی 

 کارگران و زحمتکشان

٧ 
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١از صفحه   

 سيستم اقتصادی و سياسی فسادپرور

مالی نقش داشته است، در واقعيت اما سرمنشاء 
اين فساد فراگير و گسترده، در نظام اقتصادی و 

داری و دولت  سياسی حاکم بر ايران، نظم سرمايه
 .دينی استبدادی قرار دارد

ھای دورتر نظری بيافکنيم، نظام  اگر به گذشته
ھای رژيم  داری ايران که در آخرين سال سرمايه

سلطنتی با يک بحران اقتصادی روبرو گرديد، 
 ساله ٨در پی سرنگونی رژيم شاه و يک جنگ 

آنچه که در .  گسيختگی ھمه جانبه شد دچار از ھم
اين دوران رونق قرار گرفت، بخش تجاری بود 

ای در درون رژيم  که از قدرت قابل م�حظه
جمھوری اس�می برخوردار بود و نمايندگان 
سياسی مختص خود را در درون ھيات حاکمه 

بورژوازی تجاری در آن دوران فقط از .  داشت
بابت از ھم گسيختگی بخش صنعت و توليد بھره 

تر از آن به چنگ آوردن بخش  نبرد، بلکه مھم
مھمی از درآمدھای نفتی از طريق توزيع آن 

داران، با تکيه به نقش و  توسط دولت ميان سرمايه
موقعيت خود در درون ھيات حاکمه و 

طريق  بدين.  زدوبندھای درونی دستگاه دولتی بود
ميلياردھا دCر از درآمد حاصل از فروش نفت به 

ھا قرار می گرفت که با  بھای نازل در اختيار آن
مبادله آن در بازار آزاد و يا واردات کاCھايی که 
ديگر شکل انحصاری و متمرکز در دست افراد 
و باندھای خاص وابسته به رژيم به خود گرفته 
بود، سود و ثروت ھنگفتی را نصيب اين بخش 

 .از بورژوازی ايران نمود
ای که جمھوری اس�می با آن  فساد گسترده

 .روبرو گرديد، از ھمين جا منشاء گرفت
رسد که با آغاز  در ظاھر چنين به نظر می

زمامداری رفسنجانی و به اصط�ح دوره 
سازندگی و سياست نئوليبرال که توزيع درآمد 

داران بخش صنعتی  نفت قاعدتا بايد ميان سرمايه
و توليد، اولويت داشته باشد، از فسادھای درونی 
دوره قبل از آن کاسته شده باشد، اما چنين نشد و 

تری به خود  بالعکس اين فساد ابعاد بسيار وسيع
گرفت و در دوره خاتمی ھم ھمين روال ادامه 

خصوصی سازی به يک منبع عمده درآمد .  يافت
بخشی از اين .  ھای مالی تبديل شد و سوءاستفاده

موسسات را سران و مقامات دولتی و 
ھا به بھای نازل و گاه مفت و  ھای آن خانواده

مجانی به مالکيت خود درآوردند و بخش ديگری 
که ظاھرا به بخش خصوصی واگذار گرديد، از 

ھا و زدوبندھای متعدد به افرادی  طريق رشوه
ھا نيز به نحوی به باندھای  واگذار گرديد که آن

 .درون حکومت وابسته بودند
ھا و نھادھای نظامی و  وارد شدن رسمی ارگان
ھای اقتصادی با مجوز  امنيتی به عرصه فعاليت

رسمی رفسنجانی، عرصه جديدی را برای فساد، 
گيری، قاچاق و انحصارات ويژه  دزدی، باج

اکنون در کنار بنيادھای .  ھا گشود برای اين ارگان
رنگارنگ دزدی و غارت دينی و دولتی که پيش 
از اين شکل گرفته بودند و بخشی از موسسات 
اقتصادی را در اختيار داشتند، رقبای جديدی از 

ويژه نقش  به.  درون دستگاه دولتی وارد شدند
وزارت اط�عات و سپاه پاسداران برجسته شد 

شان در آن دوره، سلطه  که عمدتا حيطه فعاليت
انحصاری بر صادرات و واردات برخی کاCھای 

اصط�ح  بسيار سودآورد، حتا کاCھای به
ھا و  فرودگاه.  الورود و مواد مخدر بود ممنوع

بنادر اختصاصی نيز در کنار آن ايجاد شد که 
 .کسی و ارگانی حق ورود به آنھا را نداشت

باندھای درون حکومت ھر يک در ت�ش بودند 
به ھر شکل ممکن از اين غارت و چپاول سھم 
بيشتری به خود اختصاص دھند و توام با آن فساد 
. درونی دستگاه دولتی را به نھايت خود برسانند
توزيع دCرھای نفتی در ميان اين باندھا، خود 

 .ست ماجرای ديگری
دار شدن و  چه را که زنجانی در نحوه سرمايه آن

گويد، فقط گوشه کوچکی  ثروت اندوزی خود می
او اعتراف .  ھای بزرگ ناگفته است از واقعيت

کند که در دوره رياست نوربخش بر بانک  می
 ميليون دCر در اختيار ٢٠مرکزی، روزانه تا 

العمل  گرفت که فقط از بابت حق وی قرار می
 ميليون تومان عايد او ٢٠کاری در ھر روز 

 ميليون تومان درآمد در ھر روز در ٢٠.  کرد می
اين که واقعا او به .  ست  سال پيش رقم ھنگفتی٢٠

العمل، چقدر از  عنوان دCل و واسطه، سوای حق
بابت فروش اين دCرھا به جيب زده، ناگفته مانده 

اما مسئله مھم اين است که چه کسانی پشت .  است
کنند و سھم  سر او ھستند و او را حمايت می

کند که لطف خدا  زنجانی البته ادعا می.  برند می
اش شد که رئيس بانک مرکزی به او  نصيب

 ميليون دCر برای ٢٠اعتماد کند و روزانه تا 
فروش در اختيار کسی قرار دھد که به عنوان 

او .  سرباز سپاه پاسداران راننده وی شده است
کند که چگونه در پی درخواست  فاش نمی

رفسنجانی از سپاه پاسداران به نوربخش معرفی 
وگرنه .  شود و کدام باندھا پشت سر او ھستند می

ممکن نيست که رئيس بانک مرکزی ھر روز 
 ميليون دCر در اختيار وی قرار دھد که در ٢٠

بازار بفروشسد و ظاھرا تعادل قيمت را برقرار 
دار  سازد و يک شبه تبديل به چنان سرمايه

بزرگی شود که در دوره خاتمی انحصار واردات 
برخی از مواد غذائی و بھداشتی، از قھوه، شکر، 
روغن زيتون و ماکارونی گرفته تا شک�ت، 
شامپو، خميردندان و وسائل آرايشی را به خود 
اختصاص داده و در حضور رفسنجانی، خاتمی 

دار  ای ھم به عنوان سرمايه و روحانی، جايزه
 .کند موفق دريافت 

ھا و  ھای باندھا، ارگان پوشيده نيست که حمايت
دار موفق  ست که او را به سرمايه نھادھای دولتی

ھا نيز در  و ک�ن تبديل کرده و دست ھمه آن
وی در پايان دوره .  زدوبندھای او در کار است

نژاد،  زمامداری خاتمی و به قدرت رسيدن احمدی
از چنان قدرت و نفوذ اقتصادی و سياسی 
برخوردار شده است که به يک پای اصلی 

ھای مختلف  ھای مھم رژيم در عرصه پروژه
ھا کارخانه و موسسه  او ده.  اقتصادی تبديل گرديد

خدماتی و تجاری و حتا يک خط ھوائی را در 
ھا مقامات  اختيار گرفته بود که در راس تمام آن

 .اسبق و کنونی جمھوری اس�می قرار داشتند
نژاد، امکانات متعدد اقتصادی و  در دوره احمدی

سياسی دولتی در خدمت وی قرار گرفت تا بتواند 
با مشارکت سران و مقامات رژيم، حيطه قدرت 
. خود را به کشورھای ديگر نيز بسط دھد

وانتقال ط� و  طريق او توانست ع�وه بر نقل بدين
ارز از طريق ترکيه به ايران، مالک چندين 

ھای صادرات و واردات و يک  کارخانه، شرکت
ايجاد موسسات .  شرکت ھواپيمايی در ترکيه گردد

گذاری در  مختلف اقتصادی در دوبی، سرمايه
نفت عراق، ايجاد کارخانه و موسسات خدماتی، 
ارتباطی و بانک در تاجيکستان و خريد بانک در 

ای چند صد ميليون دCری  مالزی که به پشتوانه
نياز داشت، خريد و فروش نفت و غيره، چيزی 
نبود که بدون زدوبندھای دولتی در ايران، قادر 

 .ھا باشد به انجام آن
نژاد  داری احمدی سرانجام، در اواخر دوره زمام

ھای رقيب وی، بخشی از حاميان و  است که گروه
کنند و آشکار  پرده او را برم� می شرکای پشت

شود که يک پای اصلی تمام زدوبندھای وی  می
. ويژه سپاه پاسداران بوده است در اين دوره به

زنجانی سوای اين که اجرای بسياری از 
که  ھای سپاه را برعھده داشت، پس از آن پروژه

دار  شود، به ھمراه وی عھده قاسمی وزير نفت می
زنجانی در يک .  گردد خريد و فروش نفت می

سيستم اقتصادی که ھر باند و  گروھی سلطه 
انحصاری خود را بر بخشی از آن برقرار نموده 
و از قبل درآمدھای نفتی سودھای ھنگفتی به 

ھا و  زنند و نيز زدوبندھا، دزدی جيب می
کند و به يکی از  ھای ک�ن، سريعا رشد می رشوه

او به اتکای .  شود داران ک�ن تبديل می سرمايه
اين موقعيت اقتصادی، چنان نقشی در دستگاه 

وانتقال  کند که حتا برای نقل دولتی نيز کسب می
ھای ک�ن خود در خارج از کشور پس از  سرمايه

تحريم بانک وی در مالزی، به نام صندوق تامين 
وانتقال پول را که رقمی حدود  اجتماعی، اين نقل

در .  دھد  ميليارد يورو بوده است، انجام می۴
ھمين حال، رئيس صندوق تامين اجتماعی و باند 

 ١١٧کنند که  نژاد نيز اع�م آمادگی می احمدی
شرکت متعلق به صندوق تامين اجتماعی را به 

در اينجاست که .  بھای نازل به وی واگذار کنند
در جريان کشمکش تضادھا و رقابت باندھای 

افتد، کم کم ابعاد جديدی از  رقيب، گير می
گردد و به  ھای مالی او بر م� می سوءاستفاده

 .انجامد بازداشت وی منجر می
ست که در يک چنين سيستم اقتصادی که  بديھی

ھای اقتصادی  از ھمان آغاز فعاليت
داران، براساس زدوبند با مقامات و  سرمايه
ھای دولتی شکل گرفته، ھر باند و گروه  ارگان

وابسته به رژيم به اتکای قدرت دولتی، سلطه 
انحصاری خود را بر بخشی از اقتصاد برقرار 
نموده و از طريق درآمدھای نفتی حمايت و تغذيه 

شوند، فساد مالی بايد ھمواره در سطحی  می
در .  گسترده وجود داشته باشد و پيوسته رشد کند

دارانی با  ست که يک شبه سرمايه چنين سيستمی
آيند و  ھای تريليونی پديد می ھا و ثروت سرمايه

البته گاه درنتيجه نزاع و کشمکش باندھای درون 
رژيم، به سرعت اين ثروت بادآورده را از دست 

اما در .  شوند دھند و در مواردی اعدام ھم می می
داری نيست  ايران، فقط سيستم اقتصادی سرمايه

کند،  که در ابعادی گسترده فساد را بازتوليد می
سيستم سياسی حاکم بر ايران، دولت دينی 
استبدادی نيز يکی ديگر از سرمنشاءھای فساد، 

خواری و  از جمله فسادھای مالی، دزدی، رشوه
 .ست غارتگری
ست انکارناپذير که در ھر کجا سود و  اين حقيقتی

٣درصفحه   



 ٣ ۶۶١ شماره  ٩٢نيمه  دوم  دی     ٣

سيستم اقتصادی و سياسی 
 فسادپرور

اندوزی حاکميت دارد، فساد،  سرمايه و ثروت
داران و  چرا که سرمايه.  ذاتی سيستم است

ثروتمندان در پی افزودن ھر چه بيشتر بر سود، 
در اين نظام که .  سرمايه و ثروتت خود ھستند
داران و دستگاه  رابطه تنگاتنگی ميان سرمايه

کوشند  ھا می بوروکراتيک دولتی وجود دارد، آن
ھای ک�ن، اين  ھای دولتی و رشوه با زدوبند

 را از طريق وضع قوانين و  افزايش ثروت
داران برای تشديد استثمار  مقررات به نفع سرمايه

کارگران، يا کسب امتيازات ويژه برای 
برداری از امکانات عمومی، برنده شدن در  بھره

ھا نمونه از  ھای دولتی، فرار مالياتی و ده پروژه
ھای ک�نی که  رشوه.  اين دست، تسھيل کنند

گيرند و  مقامات و مديران دولتی از اين بابت می
ھای مستقيم از منابع دولتی در کشورھای  يا دزدی

. داری ھمواره وجود داشته و دارد مختلف سرمايه
تر نظم بوروکراتيک دستگاه  در سطوح پائين

دولتی نيز به درجات مختلف اين فساد و 
سوءاستفاده مالی در کشورھای جھان حتا در 

داری به  ترين کشورھای سرمايه برخی از پيشرفته
معھذا تفاوتی مھم ميان .  خورد چشم می

ھای سياسی وجود  ھا آزادی کشورھايی که در آن
ھای  دارد با کشورھائی که اختناق و سلب آزادی

 .باشد سياسی در آن ھا حاکم است، موجود می
در رژيم استبدادی جمھوری اس�می نه فقط توده 
مردم ھيچ نقش و کنترلی در اداره امور کشور 
ندارند، نه فقط آزادی بيان، آزادی مطبوعات، 

ھای  آزادی احزاب سياسی و ديگر تشکل
دمکراتيک و صنفی وجود ندارد که Cاقل کنترل 

ھای پارلمانی بتواند نقشی در  بورژوائی نظام
کنترل فساد دستگاه دولتی داشته باشد، بلکه خود 
دولت آشکارا مشوق انواع و اقسام فسادھای 

. وضوح گوياست نمونه زنجانی به.  ست دولتی
ھا دCر در  وقتی که بانک مرکزی روزانه ميليون

دھد که  اختيار دCCن مورد اعتماد خود قرار می
قاچاقی آن را در بازار بفروشند و از آن طريق 
ميلياردھا تومان عايد مقامات دولتی و دCCن 

شود، تشويق فساد از طريق دستگاه  ھا می آن
در اين نظام کسی ھم اقدامات بانک .  ست دولتی

چون ھر گوشه .  تواند کنترل کند مرکزی را نمی
ای  اين دستگاه تحت سلطه انحصاری باند ويژه

 .است
دستگاه روحانيت، بنيادھا و نھادھای وابسته به 

ھای مالی و اقتصادی امثال  آن، امپراتوری
ھا يک نمونه است، نمونه ديگر آن سپاه  طبسی

جائی که  سپاه پاسداران از آن.  باشد پاسداران می
ست، از  يکی از پاسداران اصلی نظم استبدادی

چنان قدرتی برخوردار است که ھيچ ارگان و 
نھادی جرات کنترل و نظارت بر کار او را 

اين ارگان سرکوب رژيم، يک قدرت .  ندارد
ھای  اقتصادی نيز ھست و برای پيشبرد فعاليت

ای از قاچاقچيان، دCCن و  اقتصادی خود، شبکه
کارگزاران وابسته به خود را پيرامون اين ارگان 

 .سازماندھی کرده است
جمھوری .  زنجانی تنھا يک نمونه از آن است

وانتقال ارز، خريد  اس�می وظيفه قاچاق ط�، نقل
ای از قماش  و فروش نفت را برعھده شبکه پيچيده

ھا و  دھد و توام با آن دزدی ھا قرار می زنجانی
وقتی ھم .  کند ھای مالی را تشويق می سوءاستفاده

که تضادھای درونی باندھای دزد و غارتگر 
رسد،  جمھوری اس�می به نقطه تسويه حساب می

کنند که عوامل و کارگزاران  گاه برم� می آن
ھا از طريق منابع دولتی سرمايه و  دار آن سرمايه

 .اند ثروت اندوخته
بابک "گويد   مجلس می٩٠سخنگوی اصل 

 ميليون يورو را به ۶٠٠ ميليارد و ٢زنجانی 
بانک مرکزی پرداخت نکرده است و چنين بنظر 

ھای ک�ن  گذاری رسد که آن را صرف سرمايه می
اما رسوائی فساد مالی در ."  خود کرده است

ست که ھمين  حدی درون جمھوری اس�می به
"کند  عنوان می٩٠سخنگوی اصل  برخی افراد : 

اند تا  در تماس با بابک زنجانی او را تھديد کرده
ای با مراجعه به  عده.  از وی رشوه دريافت کنند
خواھی  اند که اگر می بابک زنجانی به وی گفته

ات را پيگيری نکنيم و مسکوت بماند بايد  پرونده
 ".ھا و نھادھا کمک مالی کنيد به برخی سازمان

توان يک چنين فساد  در کدام کشور جھان می
به يک "  ای عده"عريان و آشکاری را يافت که 

دار دزد و غارتگر مراجعه کنند و بگويند  سرمايه
ات را پيگيری نکنيم به  خواھی پرونده اگر می

ھا و نھادھا رشوه بده، اما ھيچ  برخی سازمان
فرد، نھاد و ارگانی از درون دولت پيدا نشود که 
حتا سئوال کند اين عده که ھستند و به کدام 

 ھا و نھادھايی بايد رشوه داده شود؟  سازمان
دليل نيست که جمھوری اس�می سرآمد تمام  بی

در .  داری جھان است ھای فاسد سرمايه دولت
جا ارتکاب بزرگترين جنايات با رشوه حل  اين
ھای ک�ن به  زنجانی فقط با رشوه.  شود می

توانست  ھا و نھادھای رژيم می مقامات و ارگان
در مدتی کوتاه تبديل به يکی از بزرگترين 

اگر روزی واقعا .  داران ايران شود سرمايه
ھا  ھای ک�نی که امثال زنجانی زدوبندھا و رشوه

اند برم� گردد،  به مقامات و نھادھای رژيم داده
گردد که تمام مقامات  ھيچ ترديدی آشکار می بی

ھا  رژيم از وزرا و وک� و مديران گرفته تا ارگان
و نھادھای نظامی و امنيتی و مذھبی و دم و 

شان با اين  ای تمام زندگی دستگاه دفتر خامنه
چه کسی .  گذرد  و غارتگری می ھا، دزدی رشوه
گويد  ھا می داند ھمين زنجانی که در مصاحبه می

راز موفقيتم در "افزايد  بسيجی است و می
تشخيص ح�ل و حرام و لطف خدا و اعتقاد به 

چه "  کشور جمھوری اس�می و وCيت فقيه است
ھای ک�نی زير پوشش حق امام يا  رشوه
گيری با ک�ه شرعی به  تر دزدی و رشوه صريح

ی که به او اعتقاد دارد، واريز  فقيه حساب ولی
تمام سيستم سياسی ايران غرق در .  کرده است

فساد است و اين فساد چنان فراگير است که 
" گويد انصاری عضو کميسيون انرژی می  :

ای شدن پرونده بابک زنجانی به ص�ح  رسانه
ھای پيش آمده نه  حيف و ميل.  کشور نيست

درباره بابک زنجانی بلکه ممکن است درباره 
ھا و حتا وابستگان  خيلی از اشخاص و شرکت

از اين رو بايد .  مسئوCن رده باCی کشور باشد
 ".تدبير کنيم که کشور ضرر نکند

اين سيستم سياسی حاکم بر ايران، دولت دينی 
پروراند و پيوسته آن  ست که فساد را می استبدادی

در يک چنين نظمی است که .  دھد را وسعت می
داران به اصط�ح خصوصی در زدوبند  سرمايه

توانند  ھای دستگاه دولتی می با مقامات و ارگان
داران  در يک چشم برھم زدن تبديل به سرمايه

ک�نی شوند که نه فقط اين سرمايه ک�ن را از 
طريق استثمار مستقيم کارگران، بلکه از طريق 
غارت و چپاول ثروت عمومی کشور با زدوبند و 

ھای ک�ن در دستگاه دولتی، انباشت  رشوه
 .ميکنند

ھا  نظم استبدادی و دينی حاکم بر ايران تمام زمينه
دارانی ھموار کرده  را برای يک چنين سرمايه

گونه که تجربه نشان داده است، در  ھمان.  است
نظام اقتصادی و سياسی حاکم، زنجانی استثنا 

از ماجرای فاضل خداداد و مرتضی .  نيست
دوست تا زدوبندھای نفتی مھدی ھاشمی، از  رفيق
آفريد و  ھای ترکان تا شھرام جزايزی، مه دزدی

. اند غيره و اکنون نيز از نمونه زنجانی فراوان
ھايی به سطح  فقط وقتی يک چنين نمونه
شوند که تضادھا و  مطبوعات رژيم ھم کشيده می

ھای رقيب در  ھا و گروه ھای جناح کشمکش
ھا را از پرده بيرون  جمھوری اس�می، آن

شوند تا منافع  آورد و گاه برخی نيز قربانی می می
 .اقتصادی و سياسی اين يا آن جناح تامين گردد

جمھوری اس�می بنابه ماھيت طبقاتی، خصلت 
ھنگامی .  اش با فساد عجين است دينی و استبدادی

اين فساد بر خواھد افتاد که جمھوری اس�می 
ھای کارگر و زحمتکش دست  برافتد و توده

داران و ثروتمندان را کوتاه کنند و کنترل  سرمايه
 .اقتصاد و امور کشور را خود در دست بگيرند

٢از صفحه   



 ۴ ۶۶١ شماره  ٩٢نيمه  دوم  دی     ۴

 ازمبارزه عليه بردگی پيمانی تاپيکار برای رھائی از بردگی مزدی

چون  ھم)  گذاری تامين اجتماعی شرکت سرمايه(
پتروشيمی اميرکبير، غدير، فناوران و غيره 

 درصدی مزد پايه کارگران اعمال ٢۵افزايش 
رئيس اتحاديه کارگران "ايلنا از قول .  نشده است

" قراردادی و پيمانی پتروشيمی بندرامام
 ھزار کارگری که در ٢٧نويسد، از مجموع  می

منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی ماھشھر مشغول 
 ھزار کارگر مشمول ٨ تا ٧به کارھستند، تنھا 

 !اند  درصدی حداقل دستمزد شده٢۵افزايش 
ھای پيمانکاری، کار  ادامه کاری فعاليت شرکت

سخت و دشوار، ساعات کار طوCنی و مزد و 
مزايای اندک و اعتراض عليه چنين وضعيتی، 

در ساير .  شود ھا خ�صه نمی تنھا به پتروشيمی
وبيش ھمين  ھای کارگری نيز کم صنايع و بخش

 .وضعيت حکمفرماست
فعال "  آکسين"صنعت فوCد و شرکت پيمانکاری 
کارگران .  ھاست در اين رشته، يکی از اين نمونه

" شرکت گروه ملی صنعت فوCد ايران"پيمانی 
کار "  آکسين"که زير نظر شرکت پيمانکاری 

ای  کنند، در جريان اعتراض اخير و يک ھفته می
 دی آغاز شد، خواستار اجرای ٩خود که از 

ھای دولت قبلی، تبديل وضعيت خود از  وعده
پيمانی به قرارداد مستقيم و برچيدن شرکت 

که در اين شرکت،  شايان ذکر اين.  پيمانکار شدند
حتا آن تعداد از پرسنلی که وعده داده شده بود 

ھا قراردادی شود، ھنوز به  نحوه استخدامی آن
کارگران پيمانی اين .  کنند صورت پيمانی کار می
 سال سابقه کار دارند به ١۵شرکت که بعضا تا 

 ساعت ١۶رغم انجام کارھا و مشاغل سخت و 
شان  کار روزانه با احتساب اضافه کاری، دريافتی

تر از نصف و حدود يک سوم دريافتی پرسنل  کم
خبرگزاری فارس به نقل از يک .  ست رسمی

کارگر اھوازی پيرامون تبعيض و تفاوت شديد 
دريافتی پرسنل پيمانی و قرارداد رسمی چنين 
اع�م کرد که حقوق يک نيروی رسمی حتا گاه تا 

 !رسد ده برابر حقوق يک نيروی پيمانی ھم می
پوشيده نيست که ع�وه بر تبعيضات آشکاری که  

شود و ع�وه بر  عليه کارگران پيمانی اعمال می
محروميت کارگران پيمانی از حقوق اوليه، 
دستمزد و مزايای کارگر قرارداد مستقيم و 

ھای وسائل و شرايط  رسمی، محروميت از حداقل
ايمنی محيط کار نيز در ميان اين بخش از 

جا که ھيچ  از آن.  کارگران بيشتر و شديدتر است
نھادی بر شرايط کار و ايمنی محيط کار در اين 

گونه  ھا نظارت ندارد و کارفرمايان ھيچ شرکت
ای از ناحيه بازرسان دولتی  نگرانی يا دغدغه

ندارند، کارگران پيمانی را در بدترين و 
پيمانکاران .  دارند ترين شرايط به کار وامی ناامن

ھنگام صرف ھزينه برای تامين شرايط و لوازم 
العاده از خود  ضروری ايمنی محيط کار فوق

دھند و در واقع کارگران را با  خست به خرج می
 .فرستند دستان خويش به کام حوادث مرگبار می

انفجار مخزن گازوئيل در پروژه در حال ساخت 
ماه که چند   دی١۴مجتمع پتروشيمی لرستان روز 

کشته و مصدوم بر جای گذاشت، تنھا يک نمونه 
ھا  ست که در پتروشيمی از صدھا نمونه حوادثی

ھر .  ھا صورت نگرفته است بھبود شرايط کار آن
اصط�ح  ای به جا که اين مصوبه ولو در محدوده

اجرائی شد، اختيارات و نفوذ پيمانکار نيز باقی 
نحوی که حتا م�ک احتساب حقوق  ماند به

ھای ورود و خروج متعلق به  کارگران، کارت
ھای واسطه بوده است و نه  ھمين شرکت

گيری در  حتا بررسی و تصميم.  کارفرمای اصلی
ھای انضباطی کارگران  مورد مرخصی يا پرونده

تبديل وضعيت شده نيز توسط کميته انضباطی 
. گيرد وابسته به شرکت پيمانکار صورت می

در اين .  ھاست پتروشيمی فجر يکی از اين نمونه
 کارگر ١۶٠که سال گذشته  پتروشيمی با وجود آن

واحد تعميرات و نگھداری، تبديل وضعيت شدند 
اما به اعتراف خبرگزاری دولتی ايلنا، تغيير 
محسوسی در حقوق دريافتی اين کارگران بوجود 

وھوا،  نيامده و مزايای کارگران مانند حق بدی آب
حق ارتفاع و نظائر آن، در فيش حقوقی کارگران 

در حال حاضر ھر کارگر تبديل .  لحاظ نشده است
 مزايای  وضعيت شده، از بابت مابه التفاوت

 ميليون تومان از ٨ تا ٧حقوقی خود، رقمی بين 
کار است که به کارگران پرداخت  شرکت طلب
ايلنا به نقل از يک کارگر پتروشيمی .  نشده است

فجر از سياست يک بام و دو ھوای مديريت اين 
شرکت در برخورد با کارگران تبديل وضعيت 
شده پرده برداشته و چنين فاش ساخت که ھنگام 
پرداخت عيدی، کارگران قرارداد مستقيم را 

آورند تا عيدی کارمندی به  کارمند به حساب می
تر  ھا پرداخت کنند که از عيدی کارگری کم آن

است و ھنگام پرداخت پاداش، کارگران قرارداد 
آورند تا پاداش  مستقيم را کارگر به حساب می

ھا تعلق بگيرد، چرا که پاداش  تری به آن کم
 ھزار تومان، اما پاداش ۵٠٠کارگران حدود 

! کارمندان بين يک تا دو ميليون تومان است
ھای انضباطی  ھمين کارگر در مورد پرونده

ھای انضباطی کارگران قرارداد  گويد پرونده می
مستقيم برای بررسی به کميته انضباطی شرکت 

جا  شود تا در آن ارسال می)  رامپکو(پيمانکاری 
به !  گيری شود ھا تصميم در خصوص اين پرونده

 کارگر واحد تعميرات و ١۶٠تر  عبارت دقيق
نگھداری پتروشيمی فجر تنھا ازنظراسمی 

طور واقعی يعنی به   اند اما به قرارداد مستقيم شده
لحاظ حقوق، مزايا و شرايط کار، ھمان کارگران 

 .پيمانی ھستند
ھا نه فقط اجحافات پيمانکاران  در پتروشيمی

نسبت به کارگران پيمانی و تحميل فشار، 
العاده زياد  حقوقی و استثمار شديد رايج و فوق بی

است، بلکه فشارھای ديگری نيز عليه کارگران 
شود که از نمونه آن، اجرائی نشدن  اعمال می

 ٢۵مصوبه شورای عالی کار در مورد افزايش 
مصوبه .   است٩٢درصدی حداقل دستمزد سال 

افزايش حداقل دستمزد، در بسياری از 
ھای پتروشيمی منطقه اقتصادی ماھشھر  شرکت

اعتنائی به اين مصوبه،  بی.  اجرائی نشد
ھای اين  اعتصابات متعددی را در پتروشيمی

منطقه از جمله پتروشيمی بسباران، فراورش، 
در .  خوارزمی، اروند و مارون در پی داشت

ھای زير نظر شستا  ھيچيک از پتروشيمی

و صدھا ھزار کارگر در پتروشيمی و نفت و گاز 
ھا قرار  و ساير صنايع، زير پوشش اين شرکت

حقوقی  ترين شرايط کاری و بی دارند که در سخت
نحو  مطلق به کار مشغولند و کماکان به شدت و به

عبارت ديگر  به.  شوند ای استثمار می بيرحمانه
مصوبه دولت که تحت شرايط معينی بر آن 

ای بر روی کاغذ بود و اساسا  تحميل شد، مصوبه
جا که  جا و در آن تا آن.  بر روی کاغذ مانده است

اين مصوبه به مرحله اجرا درآمد، اوC در 
بھترين حالت تنھا مشمول درصد بسيار محدودی 

ثانيا با کارگران تبديل .  از کارگران پيمانی شد
وضعيت شده از پيمانی به قرارداد مستقيم 

ای برخورد شد که در مواردی نه فقط  گونه به
بھبودی در شرايط کاری، مزايا و دريافتی آنان 
حاصل نشد، بلکه به زيان کارگران ھم تمام شد و 

ھای پيمانکاری مربوطه نيز به طور  ثالثا شرکت
قطعی حذف نشدند بلکه نفوذ و اختيارات آنان 

 .باقی ماند
اعتراضات مکرر و رو به افزايش کارگران 

از نمونه .  پيمانی نيز گويای ھمين واقعيت است
توان به  اعتراضات اخير کارگران پيمانی می

 کارگر پيمانی ١٠٠٠تجمع اعتراضی بيش از 
 دی در ١٩ و ١٨پتروشيمی رازی، در روز ھای 

مقابل ساختمان دفتر مرکزی اين شرکت در بندر 
 دی در ٢٢امام و تجمع اعتراضی آنان در روز 

نزديک به دو سوم .  محوطه کارخانه اشاره کرد
 کارگر اين پتروشيمی را کارگران ٣٠٠٠از 

دھند که زير نظر چند شرکت  پيمانی تشکيل می
، "انديش پيشگامان فن"پيمانکاری از جمله 

ھا مشغول به  و نظير اين"  پيشگام فراصنعت"
دستمزد و مزايای اين دسته از .  کار ھستند

تر از کارگران رسمی و  کارگران، بسيار کم
شان، چيزی حدود يک سوم تا  مجموعه دريافتی

يک دوم کارگران رسمی و چندين برابر کمتر از 
کارگران پتروشيمی رازی .  ست کارمندان رسمی

در جريان حرکت ھای اعتراضی خود، خواستار 
ھای پيمانکاری، افزايش  حذف قطعی شرکت

تر  دستمزد و مزايا و برطرف شدن ھر چه سريع
ھای  در شرکت.  ھا شدند تبعيض در پرداخت

تری به  پيمانکاری نه فقط دستمزد و مزايای کم
ترين  شود، بلکه حتا بديھی کارگران پرداخت می

حقوق صنفی و اوليه کارگران مانند بيمه، 
سرويس اياب و ذھاب و حتا دادن يک وعده 

از اين رو .  شود غذای گرم نيز رعايت نمی
کننده پتروشيمی  کارگران پيمانی و اعتراض

رازی در جريان تجمع اعتراضی خود، خواستار 
لحاظ شدن سختی کار در حقوق و بيمه، تامين 
سرويس اياب و ذھاب و نيز يک وعده غذای گرم 

 .شدند
داند که مديريت  ھر کارگر پتروشيمی اين را می

ھا از ھمان روزھای نخست مصوبه  پتروشيمی
ھای مختلفی چون  ، به بھانه٩٠دولت در سال 

مدرک تحصيلی، سوابق و نوع کار، از تبديل 
وضعيت کارگران پيمانی به قرارداد مستقيم طفره 

رغم تبديل  در برخی از اين واحدھا نيز به.  رفتند
وضعيت کارگران پيمانی به قرارداد مستقيم، اما 

گونه تغيير محسوسی در ميزان دريافتی و يا  ھيچ

١از صفحه   

  ۵درصفحه 
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 ازمبارزه عليه بردگی پيمانی تاپيکار برای رھائی از بردگی مزدی

بعد از اعتصاب بزرگ و متحدانه کارگران 
، اعتصابات بزرگ ٨٩پتروشيمی تبريز در اسفند 

ھای منطقه ماھشھر  و مستمر کارگران پتروشيمی
گيرانه   برای تحقق اين خواست، پی٩٠در سال 
ھا، قبل از  داران و دولت آن سرمايه.  ادامه يافت

ھای  مصوبه و صدور اب�غيه حذف شرکت
شکستن  پيمانکاری، از تمام ترفندھا برای درھم

زانو  اعتصابات کارگران استفاده نموده و برای به
درآوردن کارگران، به انواع فشار و تھديد و 

ھا متوسل  سرکوب عليه کارگران و فعاCن آن
ھا حتا حاضر شدند امتيازاتی نيز به  آن.  شدند

گيری مطالبه  کارگران بدھند تا کارگران را از پی
ھای  محوری خود يعنی برچيدن شرکت

اين تنھا اعتراضات .  پيمانکاری منصرف سازند
مستمر و اعتصابات بزرگ کارگران در 

ھا بود که دولت را به پذيرش حذف  پتروشيمی
ھای پيمانکاری ولو بر روی کاغذ  شرکت
پذيرش خواست کارگران بر روی کاغذ .  واداشت

اما ھنوز به معنای عملی شدن خواست کارگران 
بنود و تاثير چندانی بر وضعيت صدھا ھزار 

 .کارگر پيمانی نداشته است
بنابر اين پيکار طبقاتی کارگران برای حذف 

ھای پيمانکاری ھنوز به فرجام  قطعی شرکت
تنھا اتحاد و مبارزه .  قطعی خود نرسيده است

تواند به اين خواست  متشکل کارگران است که می
ھای دCلی و  جامه عمل به پوشاند و شرکت

در پتروشيمی ھنوز ھم اين .  پيمانی را برچيند
ظرفيت وجود دارد که اعتصابات بزرگ 

ای سازماندھی شود و پيشتاز مبارزه  فراکارخانه
ھای پيمانکاری باشد و  برای حذف قطعی شرکت

 ١۶٠نه فقط تمام کارگران اين بخش و قريب 
ھا ھزار کارگر  ھزار کارگر پيمانی در نفت و ده

ھای تابعه  ديگر در صنايع گاز و ديگر شرکت
وزارت نفت را به اين مبارزه بکشاند، بلکه از 
اين استعداد و پتانسيل نيز برخوردار است که 
الگو و پيشتاز مبارزه برای کارگران پيمانی ساير 

آھن و  سازی، فوCد، ذوب صنايع چون ماشين
 .امثال آن نيز باشد

نيازی به گفتن نيست که خواست معوق مانده 
ھای  انعقاد قرارداد مستقيم و برچيدن شرکت
ست  پيمانکاری، خواست محوری کارگران پيمانی

که تحقق آن به معنای رھائی کارگران از شرايط 
. ست ھای پيمانکاری بردگی شرکت تحميلی شبه

تحقق اين خواست اما، رھائی از نکبت 
ازمبارزه .داری و بردگی مزدی نيست سرمايه

ست تاپيکاربرای   عليه بردگی پيمانی، فاصله
در جريان مبارزات .  رھائی ازبردگِی مزدی

جاری و مبارزه متحدانه برای رھائی از بردگی 
ھای پيمانکاری اما طبقه کارگر خود را  شرکت

برای رھائی از بردگی مزدی آماده و تجھيزمی 
 .کند

 کمک ھای مالی
 

 کانادا
 

  دCرC   ۵٠کومه
  دCر١٠   نرگس

  دCر٢٠  نفيسه ناصری
  دCر١٠٠    ١دمکراسی شورائی 
  دCر١٠٠    ٢دمکراسی شورائی 

 
  دCر٣٠  زنده باد سوسياليسم

  دCر٣٠ حسن نيک داوودی        .ر
  دCر٣٠  احمد زيبرم.ر
  دCر٢٠  بھمن آژنگ.ر
  دCر٢۵  کمال بھمنی.ر

  دCر٢٠  زنده باد انق�ب
  دCر٢٠  کمال بھمنی.ر

  دCر٢۵  حماسه سياھکل
 

 ھلند
 

  يورو۴٠   شورا
  يورو١٢٠  صفائی فراھانی

 
 سوند

 
  کرون١۶٢٠                 بھکيش ب

 
 سوئيس

 
  فرانک٣٠ اکبر صفائی فراھانی علی

  فرانک٣٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
  فرانک٣٠  امير پرويز پويان

  فرانک۵٠  حميد اشرف
  فرانک۶٠  سعيد سلطانپور

 
 ايران

 
  تومان۵٠٠٠                  احمد شاملو

  تومان۵٠٠٠  رفيق حميد مومنی 
 تومان١٠٠٠٠                رفيق بيژن جزنی

 
 دانمارک

 
  کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
  کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

  يورو۵٠   پوران
 

 آلمان
 

  يورو٢٠٠   بدون کد
 

 

توجھی مفرط پيمانکاران به  بی.  افتد اتفاق می
اصول ايمنی و رعايت آن، استفاده از نيروی کار 

تر است، ميزان حوادث در  غيرماھر که ارزان
مدير کل .  ھا را افزايش داده است پتروشيمی

روابط عمومی شرکت ملی صنايع پتروشيمی 
گوه نظارتی بر کار اين  ايران اذعان کرد که ھيچ

ھادی .  ھا و پيمانکاران وجود ندارد مجتمع
سوزی در مجتمع  ذوالنوزی ضمن اشاره به آتش

پتروشيمی بندر امام و پرديس عسلويه، چنين 
 ٩٢ تا ٨٨اعتراف کرد که ميزان حوادث از سال 

ھای  و پس از حضور بخش خصوصی در مجتمع
 ). دی١۵ايلنا (پتروشيمی، افزايش يافته است 

اما اين ھنوز تمام فشارھا و تبعيضاتی که عليه 
کارگران .  شود نيست کارگران پيمانی اعمال می

که ھر لحظه در معرض  پيمانی ع�وه بر آن
که از  اخراج و بيکاری قرار دارند و ع�وه بر آن

مزايايی چون حق اوCد، مرخصی، اياب ذھاب، 
اند و تا حد جانکاه و  نھار و امثال آن محروم

شوند، اما  مرگباری مجبور به اضافه کاری می
شان رعايت و  وحقوق در اين زمينه نيز حق

توان به  در اين مورد نيز می.  شود پرداخت نمی
که يکی از "  ثمين صنعت"شرکت پيمانکاری 

پيمانکاران زير مجموعه پاCيشگاه آبادان است و 
. کند اشاره نمود ونقل فعاليت می در زمينه حمل

که سعی کرده  کارفرمای اين شرکت ضمن آن
است قراردادھای سه ماھه و سفيد امضا را بر 
کارگران اين بخش تحميل کند تا ھر وقت اراده 

که البته اين   –ھا را اخراج نمايد  نمود بتواند آن
ت�ش کارفرما با مقاومت و اعتراض کارگران 

در عين حال چنان شرايطی   –روبرو شده است 
را بر کارگران تحميل نموده است که آنان برای 
ھا  تامين حداقل مايحتاج خود، مجبور به ساعت

کاری ھستند و حتا روزھای تعطيل را نيز  اضافه
با اين .  بنابر تصميم و اراده کارفرما بايد کار کنند

وجود کارفرما حتا از پرداخت کامل حق اضافه 
کاری کارگران امتناع نموده و آن را به جيب 

 .خود ريخته است
ھا و رويدادھا که تنھا در ظرف دو سه  اين نمونه

ھای دولتی بازتاب يافته  ھفته اخير در رسانه
روشنی نشان دھنده اين واقعيت است که  است، به
چنان  سان اختاپوس، ھم ھای پيمانکاری به شرکت

ھا و صدھا ھزار کارگر چنگ  بر سرنوشت ده
شدت استثمار  که کارگران را به انداخته و در حالی

ترين شرايط کاری و معيشتی و  کنند، سخت می
حقوقی غيرقابل تصوری را نيز بر آنان تحميل  بی

 .اند کرده
ھا کارگران  کارگران پيمانی و در صف مقدم آن

اند  خوبی اين موضوع را دريافته پتروشيمی، به
ھا، تنھا زمانی  داران و دولت آن که سرمايه

پذيرفتند تبديل وضعيت کارگران پيمانی به قراداد 
مستقيم را مصوب و اجرای آن را اع�م کنند که 

۴از صفحه   

 رژيم جمھوری اسWمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت
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١از صفحه   

ھای درمانی و نتايج آن   درصدی تعرفه۶۶افزايش 
 بر زندگی کارگران و زحمتکشان

 تومان رسيده ۴٠٠ ھزار و ١۶درصدی به 
است که نه تنھا ھيچ تناسبی با ميزان تورم 

گر افزايش سھم مردم از  ندارد که نشان
. ھای س�مت در سال آينده خواھد بود ھزينه
ی مقامات دولت  گفته ھايی که به ھزينه

برخی ی   درصد و به گفته٧٠روحانی به 
 ٩٠ديگر از مقامات حکومتی حتا به بيش از 

محمد حسين قربانی .  درصد رسيده است
سخنگوی کميسيون بھداشت و درمان مجلس 

: گويد وگو با روزنامه اعتماد می در گفت
 درصد ٩٠متاسفانه امروز بيش از "

ھای درمان از جيب مردم پرداخت  ھزينه
 درصد از ۴٠شود و در واقع مردم  می

 ".کنند درآمدشان را صرف ھزينه درمان می
چنين ايرج حريرچی معاون توسعه منابع  ھم

وگو با  و مديريت وزير بھداشت در گفت
"گويد خبرگزاری فارس می برای اين که : 

بخواھيم يک درصد از سھم مردم از 
ھای س�مت را کم کنيم، دولت يا  ھزينه
 ميليارد تومان ٧٠٠ تا ۶٠٠ھا بايد  بيمه

ھزينه اضافه برای بخش س�مت اختصاص 
ای برای  اما آيا دولت چنين بودجه".  دھند

بخش س�مت تخصيص داده است که 
 درصد ۶۶ھای درمانی را  خواھد تعرفه می

ی نمايندگان  افزايش دھد؟ دولت براساس گفته
مجلس با بودجه سال آينده حتا قادر به 

ھای خود نخواھد بود و با  پرداخت بدھی
ی ھنگفتی نيز روبرو است که  کسری بودجه

انگيز   ھزار ميليارد تا رقم شگفت۵٠از 
ی آل  گفته به( ھزار ميليارد تومان ١٢٠

تخمين )  اسحاق رئيس اتاق بازرگانی تھران
 درصد از ١٠برای کاھش تنھا .  شود زده می

 ٧سھم مردم در بخش درمان، دولت بايد 
ھزار ميليارد تومان اختصاص دھد، پولی که 

ای  بودجه. ھيچ ردپايی از آن در بودجه نيست
که حتا در صورت تخصيص صددرصد آن 

که با توجه به کسری بودجه بسيار بعيد (
طور که در  براساس آمار و ھمان)  نمايد می

باC تاکيد شد حتا با تورم اين بخش نيز 
معنای کاھش  ای بعيد دارد و اين به فاصله

واقعی بودجه در بخش بھداشت و درمان در 
 .سال آينده خواھد بود

 درصدی ۶۶حال با اين وضعيت با افزايش 
ھای  ھای درمانی، نه تنھا دارندگان بيمه تعرفه

درمانی در سال آينده با وضعيت بسيار 
تری روبرو خواھند شد که بيش از  بحرانی

 ميليونی که براساس آمارھای دولتی فاقد ١٣
بيمه درمانی ھستند، اساسا از ھرگونه 

 .خدمات درمانی محروم خواھند گرديد
در "  خبرآن�ين"سايت  به گزارش وب
ھا،   درصدی تعرفه۶۶صورت افزايش 

ھای  ی بستری شدن در بيمارستان ھزينه

ست که وزير  و اين ھمان نظری".  دارد
حسن قاضی .  بھداشت دولت روحانی دارد

زاده ھاشمی وزير بھداشت که خود از 
بيمارستان و مراکز فوق "صاحبان 

در تھران "  تخصصی چشم پزشکی نور
وگو با خبرنگار خبرگزاری  است، در گفت

"تسنيم در اين رابطه گفت ھا  بايد تعرفه: 
منطقی شود به نحوی که بخش خصوصی که 

احساس ضرر (!!)  شود توسط مردم اداره می
 "!!!نکند

ی دولت برای افزايش  در اين رابطه بھانه
ھا، افزايش بودجه حوزه س�مت است،  تعرفه
ای که دروغی بيش نيست و تنھا بازی  بھانه

چه که مسلم است ھم  آن.  کردن با ارقام است
اکنون بخش س�مت با معض�ت بسياری 

توان به  روبروست که از آن جمله می
ھای دولتی به  ھای ھنگفت بيمارستان بدھی

دليل عدم پرداخت بودجه از سوی دولت 
عدم پرداخت بودجه و سھم دولت . اشاره کرد

ھای اخير  در بخش س�مت که بويژه در سال
گيری  ی کسری بودجه، رشد چشم و به بھانه

داشته، باعث شده است تا ھم اکنون بيماران 
ھای دولتی با معض�ت  در بيمارستان

ھم اکنون به دليل عدم .  بسياری روبرو باشند
وجود بسياری از نيازھای ضروری بيماران 

ھای دولتی، بيماران مجبورند  در بيمارستان
دارو و برخی از ديگر نيازھای خود را با 

ی خود از بازار تھيه و به بيمارستان  ھزينه
، "روزنامه اعتماد"ی  به نوشته.  بياورند

اکنون با کسری بيش از  وزارت بھداشت ھم
 ھزار ميليارد تومانی روبرو است و ۶

 ھزار ٨ھا حکايت از کسری  بينی پيش
".  دارند٩٣ميليارد تومانی در ابتدای سال 

معنای آن است که وزارت بھداشت  اين به 
 خود را ٩٣بيش از نيمی از بودجه سال 

ای که بخش اعظم آن  بدھکار است، بودجه
ھای جاری و ضروری اين  بايد صرف ھزينه

خانه از جمله پرداخت دستمزدھا  وزارت
 .گردد 

 آشکار است و ٩٣چه که در بودجه سال  آن
توان گفت، بدتر شدن  بدون ھيچ ترديدی می

. وضعيت در بخش بھداشت و درمان است
رغم  ست که به تنھا اشاره به اين نکته کافی

اعتراف مقامات حکومتی به تورم بيش از 
 درصدی در اين بخش، سرانه درمان از ۶٠
 ١١ تومان با افزايش حدود ٨٠٠ ھزار و ١۴

محروم شدن کارگران و زحمتکشان از حق 
درمان و بھداشت يکی ديگر از اسناد جنايات 

 .جمھوری اس�می است
ھای زحمتکش  امروز ما با دو گروه از توده

ھا  گروه اول شامل ميليون.  جامعه روبرو ھستيم
انسانی است که اساسا فاقد ھر گونه بيمه 

ی محسنی بندپی  درمانی بوده و به گفته
 ١۶"  سازمان بيمه س�مت"مديرعامل 

 ٩دھند که  درصد افراد جامعه را تشکيل می
نشينان ھستند که از  ھا حاشيه ميليون نفر آن

ھای  ترين گروه جمله فقيرترين و محروم
گروه دوم نيز باز شامل .  باشند جامعه می

ھا انسانی است که اگرچه دارای بيمه  ميليون
درمانی ھستند اما باز مجبورند بخش بزرگی 

ھای درمان را خود بپردازند و  از ھزينه
ھا  ھا ھمه جدا از اين است که اين ميليون اين

انسان تا چه حد قادر به تامين نيازھای 
که نقش پيشگيرانه در برابر   –بھداشتی خود 

 !!ھستند -ھا را دارند  بيماری
ای  اما در اين ميان دولت روحانی چه برنامه

برای اين معضل بزرگ داشته و چه نگاھی 
به حق کارگران و زحمتکشان برای داشتن 

 خدمات بھداشتی و درمان رايگان دارد؟
ھای درمانی برای  ماه ھر سال تعرفه در دی

اگرچه ھنوز .  گردند سال آينده تعيين می
ھا اع�م  طور رسمی ميزان افزايش تعرفه به

نشده است، اما نظر دولت روحانی افزايش 
. ھای درمانی است  درصدی تعرفه۶۶

آقاجانی معاون درمان وزير بھداشت از جمله 
ست که به صراحت بر نظر  مقامات دولتی

ھای   درصدی تعرفه۶۶دولت بر افزايش 
ی دفاع  وی به بھانه.  درمانی تاکيد کرده است

، حتا "ھای پزشکی واقعی شدن تعرفه"از 
"مدعی شد ھای   درصدی تعرفه۶۶رشد : 

پزشکی باز ھم به معنای واقعی شدن 
ھای پزشکی بخش دولتی نيست و  تعرفه

ھای واقعی  ھای فعلی تا تعرفه فاصله تعرفه
روزنامه ".  بسيار بيش از اين ميزان است

جوان نيز در گزارشی از افزايش احتمالی 
ھای درمانی خبر داده   درصدی تعرفه۶۶
حميدرضا عزيزی فارسانی از .  است

نمايندگان مجلس و عضو کميسيون بھداشت 
ھا،   درصدی تعرفه۶۶نيز با دفاع از افزايش 

"مدعی شد ھای پزشکی  واقعی شدن تعرفه: 
در پرداخت حقوق و مزايای تيم س�مت و 
ارائه خدمات بھتر پزشکان نقش مستقيمی 

٢١درصفحه   

 زنده باد سوسياليسم 
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نمائی عمومی از وضعيت 
 کارگران ساختمانی در اھواز

 

طبقه کارگر ايران در نيمه دوم قرن نوزدھم 
. گيرد مي�دی و در اواخر دوره قاجاريه شکل می

عبدهللا يف تاريخ نگار آسيائی، طبقه کارگر ايران 
يکی جمعيت .  داند را دارای دو منشاء می

روستائی که درآن مقطع نزديک به ھشتاد درصد 
داد، و منبع ديگر را  جمعيت ايران را تشکيل می

ھر دو منبعی که بعد از .  داند توده فقير شھری می
 امروز ،گذشت بيش از يکصدسال از آن تاريخ
ھا بسته  ھم بند ناف کارگران ساختمانی به آن

کارگران ساختمانی عموما از مناطق پر .  است
ھا  جمعيت حاشيه شھرھا و زاغه نشين

اند، يا مھاجرينی ھستند که از روستاھا  برخاسته

انق�ب .  اند برای جستجوی کار به شھر آمده
مشروطيت جامعه ما را از قعر دوره تاريک 
جامعه ايلی، عشايری و روستائی بيرون آورد و 

توازن .  به سمت يک جامعه شھری سوق داد
قوای جمعيتی به نفع جامعه شھری بھم خورد، 

نيروھای .  شھرھا شروع به توسعه نمودند

. اجتماعی به پيروی ازاين روند گسترش يافتند
طبقه کارگر ايران به عنوان يک نيروی اجتماعی 

 .موثر وارد مبارزات اجتماعی گسترده شد
کارگران ساختمانی به مثابه بخشی از طبقه 
کارگر ايران، سھمی غير قابل انکار در ساخت و 

بخشی از آبادانی، .  سازھای اساسی جامعه داشتند
رونق و آسايش جامعه در گرو کار اين بخش از 

نقش کارگران .  طبقه کارگر ايران بوده است
ساختمانی در امتداد مسير تاريخ اجتماعی و 
مبارزاتی طبقه کارگر ايران در دھه چھل و پنجاه 
و بدنبال شتاب گرفتن تحوCت جامعه فزونی 

روی آوردن توده انبوھی از روستائيان .  يابد می
به طرف شھرھا موجب گسترش ساخت و سازھا 

جنبش حاشيه .  و کار کارگران ساختمانی گرديد
شھری در اين مقطع در تھران و درشمران نو در 
ارتباط با خانه سازی غير قانونی بوده، که 

ھم در   کارگران ساختمانی به صورت فردی
ساخت و ساز وھم در جنبش اعتراضی نقش 

در خاطراتی از فعالين کمونيست مربوط .  داشتند
ھائی شده است، که  به اين دوره، اشاره به ت�ش

اين فعالين برای ارتباط گيری با کارگران 
مبارزات کارگران کوره .  ساختمانی داشتند

پزخانه ھا که در ھمين مرحله از تاريخ جنبش 
گيرد، در پيوستگی با ساخت و  کارگری اوج می

. ساز و کارگران ساختمانی بوده است 
ھا، گزارشات و جمعبندی ھائی از  اط�عيه

ی حاشيه شھرازسازمان ھای  مبارزات توده
انق�بی مربوط به دھه پنجاه بجا مانده، که بی 
ارتباط با مبارزات کارگران وبخصوص کارگر 

دردھه شصت و در .  ساختمانی نبوده است
کشاکش مبارزه انق�بی وخونين توده ھای ھوادار 
جريانات سياسی وکارگری عليه رژيم، کارگاه 

ھای نسبتا امنی  ھای ساختمانی ازجمله مکان
بودند که ھواداران جريانات سياسی درگيرودار 

بردند، و مورد  مبارزه گاھا به آنجاه پناه می
 .   حمايت کارگران ساختمانی قرارمی گرفتند

ويلم فلوردرکتاب اتحاديه ھای کارگری در ايران، 
دراشاره به اولين اتحاديه ھای کارگری از 

ھای  سازمان.  برد اتحاديه کارگران نقاش نام می
انق�بی وکمونيست ايران درادامه ت�شی که قبل 
از بھمن پنجاه وھفت برای نزديکی با اين بخش 
از طبقه کارگرآغاز کرده بودند، درجريان 

ھای بعدی در دوره جمھوری اس�می به  فعاليت
درادامه .  ی بيشتری دادند ھا دامنه اين ت�ش

 ءمبارزات جنبش کارگری کمونيستی در اعت�
نسبی يک دھه اخير برخی از فعالين کارگری 
وکمونيست سنديکای کارگران نقاش وساختمانی 

 .را در تھران بوجود آوردند

 

 زنده باد استقWل طبقاتی کارگران 

 
۶۶١ضميمه کار شماره   

 گزارشی ازوضعيت کارگران ساختمانی، 
 ترين بخش طبقه کارگر ايران حقوق ترين و بی محروم
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امروز به وسعت پھنه ايران، شھرھا وک�ن 
ھا  شھرھا درحال گسترش و دامنه آنھا به بيابان

ھای چند طبقه يکی پس  ساختمان.  کشيده شده است
. روند از ديگری سربرمی آورند وباC می

کارگران ساختمانی بدون وقفه دراين پروسه 
. ساخت وساز، به کار وفعاليت مشغول ھستند

کمونيستی در   -موفقيت وپيروزی جنبش کارگری
گروآگاھی، سازمانيابی وتشکل طبقه کارگر 

آگاھی وسازمانيابی وتشکل انجام .  است
گيرد، مگر با شناخت نقاط ضعف وقوت  نمی

کارگران ساختمانی .  اجزاء طبقه کارگر
اين .  ترين بخش طبقه کارگر ايران ھستند محروم

کارگران در بی پناھی به فراموشی سپرده 
مشک�ت سخت کاری، درآمد ناکافی، .  اند شده

عدم بھداشت درمان وبيمه ھای اجتماعی، زندگی 
سخت در شرايط بحرانی جامعه، اين کارگران را 

. کند خيلی زودتر از موعد اززندگی ساقط می
ھای کارگری تنھا خبر حوادث وسوانح  سازمان

کنند وکمترکار  کارگران ساختمانی را بيان می
جمعبندی وبررسی از وضعيت اين بخش از طبقه 

مبارزات خودبه خودی .  اند کارگرانجام داده
ومبارزه ی در خود طبقه کارگر، تازمانی که 

ھای مربوط به خودش را کسب نکند، به  آگاھی
. شود يک مبارزه سراسری وبا ھدف تبديل نمی

نمائی موردی از وضعيت کارگران ساختمانی در 
شھر اھوازنمونه ای ھرچند ناقص از وضعيت 
عمومی کارگران ساختمانی ايران، درراستای 
شناخت طبقه کارگر واجزاءمتشکل اين اين طبقه 

 .است
کارگران ساختمانی در زمره کارگرانی ھستند،  

که به طور بسيار بی رحمانه ای مورد 
 اين کارگران بعد از .گيرند استثمارقرار می

کارگران بيکار وآواره، در معرض بيشترين ستم 
وبيحقوقی قرار دارند که رژيم سرمايه داری 
جمھوری اس�می، درحمايت از صاحبان 
سرمايه، دست اندرکاران کارھای ساختمانی 

 ھا، مالکان، دCCن وبنگاه ھای »بساز وبفروش«
 .کند معام�تی، در مورد اين کارگران اعمال می

 
 -  پی کنی، خاک برداری وگود سازی

کارگران ساختمانی، واحد ھای گوناگونی را 
دھند، که ھرکدام از اين واحدھا دريک  تشکيل می

زمان ومرحله مشخصی از کار، مشغول ساخت 
شروع .  شوند وساز بخشی از يک ساختمان می

کارساختمانی ابتدا با پی کنی وخاک برداری 
وگود سازی جھت آپارتمان وياھر ساخت وساز 

اغلب در خبرھا شنيده .  شود ديگری شروع می
شود که کارگرانی ھنگام گود برداری در ف�ن  می

منطقه وبخصوص در شھرھای بزرگ در حين 
کار، دچار حادثه وعمدتا ريزش ديوار بغل، 

اين خبررا .  اند زيرآواروخاک رفته و مدفون شده
اند، حادثه ای که مرتب اتفاق  ھمه به کرات شنيده

افتد وکارگران ساختمانی درنھايت بی توجھی  می
قانون وحاکمان حامی سرمايه، قربانی حوادث 
سودجويانه مالکان وصاحبان ساخت وساز 

کاِر کارگران گود بردار بيشتربا کمک .  شوند می
وبا وسيله بيل صنعتی ولودر انجام 

غيراز محل ومکان ھائی که استفاده .گيرد می
ھا غير ممکن باشد، يا آنجا که  ازاين وسيله

صاحبان ساخت وساز به علت خست وسودجوئی 
وبرای ھزينه نکردن، کاِر لودروبيل را ازطريق 

 .دھند کارگران انجام می

ھای زمخت  که با سنگ  کارسفت کاری کف
گويند،   می»سنگ فرش«کارمی شودو اصط�حاً 

بعضی مواقع .  گيرد توسط اين کارگران انجام می
درمسير خاک برداری وتخريب که بخشی از کار 
اين کارگران است، با ديوار ھای بتونی قديمی 

ساختمان محل روبرو )  سمنتی(وکف سيمانی 
شوند،نيروی فراوانی از اين کارگران گرفته  می
وسايل اين .  شود تا کار تخريب را انجام دھند می

کاِر .  است)  چکش برقی(کار پتک ودريل ھيلتی 
 .گيرد کنده کاری به کندی انجام می

کارگربراثردلھره و فشارلرزش دريل که فوق 
گذارد وضرباتی که  العاده روی اعصاب اثر می

کند، دچار  با پتک به محل تخريب وارد می
براثر تق� آب بدنش زود تر .  شود سردرد می

در نھايت در .  شود ازمواقع معمول تبخير می
پايان روز، کارگردچار تب ناشی از کوفتگی 

اگرجوان ونيرومند .  شود وگرفتگی عض�ت می
نباشد، بسترفقيرانه ای در حاشيه شھردرخانواده 
ای پر جمعيت که در انتظار او ھستند، پذيرايش 

البته اگر اين کارگرمھاجرنباشد ودارای .  شود می
چون بخش اعظم .  خانه وکاشانه ای باشد

کارگران ساختمانی شھرستانی ھستند وھيچگونه 
اين مھاجرين عموما .  جا ومسکنی ندارند

روستائيانی ھستند که بدليل کم رونقی ورکود 
 .شوند زندگی درروستا روانه شھرھای بزرگ می

کارگود برداری توسط کارگران گود ب�ردار زي�اد 
اي�ن ک�ارگ�ران درک�م�ت�ري�ن .  به طول نمی ان�ج�ام�د
چھارروز کارشان ب�ه پ�اي�ان -مدت، به فاصله سه 

رسد، ھنوز درتب اشتياق انجام کار ھستن�د ک�ه  می
 ازطرف صاحب کار روب�رو » عدم نياز« با جمله 

کارگران روز مزد واصط�حاً مي�دان�ی، .  شوند می
. ترين ودرمانده ترين کارگران ھس�ت�ن�د ازفلک زده

بی حقوقی که اول�ي�ن ک�ارگ�ران در دوره گ�ذاراز 
جامعه سنتی وايلی وما قبل س�رم�اي�ه داری ب�ا آن 
دست به گريبان بودند، يک جا به اين کارگران ب�ه 

اي���ن ک���ارگ���ران درردي���ف .  ارث رس���ي���ده اس���ت
کارگران بيل وکلنگی قرار دارند ک�ه وق�ت�ی ھ�م�ه 
دري��ک م��ج��م��وع��ه ق��رار ب��گ��ي��رن��د، ت��ع��دادش��ان 

. ب�اش�د بسيارف�رات�ر از آن�چ�ه اب�ت�دا اش�اره ش�د م�ی
درحقيقت اينان از اولين کارگران ايران ھستند ک�ه 
ع��ق��ب��ه آن��ان درمس��ي��ر ت��اري��خ کش��م��ک��ش م��ي��ان 
کاروسرمايه حداقل به يک�ص�د س�ال پ�ي�ش از اي�ن 

اززم��ان�ی ک��ه ن��ظ�ام س��رم�اي�ه داری ب��ه .  رس�د م�ی
عنوان ي�ک س�ي�س�ت�م اج�ت�م�اع�ی ج�اي�گ�زي�ن ن�ظ�ام 

 .فئوداليسم گرديد
کارگران گود بردار بعد از سه ي�ا چ�ھ�ار روزک�ه 

ش�ون�د  ي�اب�د، ب�ي�ک�ار م�ی کار گود برداری پايان می
وبرای کارمجدد وکم مدت ديگری چن�ان�چ�ه اق�ب�ال 

ھ�ا در  ھا وسر چھ�ار راه داشته باشند، کنار خيابان
نشينند تا اين بارنيروی ک�ار خ�ود رادر  انتظار می

ي��ک م��ع��ام��ل��ه ن��اب��راب��رب��ه ص��اح��ب ک��ار دي��گ��ری 
ک�اراي�ن ک�ارگ�ران ب�ه م�ھ�ارت زي�ادی .  بفروش�ن�د

احتياج ندارد، البته چ�ن�ان�چ�ه در مس�ي�ر پ�ي�ش�رف�ت 
اب��زارک��ار، اي��ن ک��ارگ��ران اس��ت��ف��اده از اب��زار را 

مث� دريل ھ�ي�ل�ت�ی ک�ه ي�ک�ی از وس�اي�ل . بياموزند
تخريب است ومورد استف�اده اي�ن ک�ارگ�ران ق�رار 

گيرد، گاھی در حين کار نوک مته در ب�ت�ن ب�ا  می
زاوي��ه درگ��ي��ر ب��ا م��ي��ل��گ��رد ک��ارگ��ذاش��ت��ه درب��ت��ن 

کند، بدنه ودس�ت�ه دري�ل  شود، نوک مته قفل می می
در دس�ت ک�ارگ�ر دوران وگ�ردش خ�ودرا ان�ج�ام 

دھد، تما م فشار غفلتا به دست وک�ت�ف ک�ارگ�ر  می
شود وشدي�دا ب�ه ک�ارگ�ر ص�دم�ه وآس�ي�ب  وارد می

اين عمل ع�وه بر درد موجب وحش�ت .  رساند می
ی کارگر نزدي�ک  چنانچه سروکله.  شود کارگر می

به دستگاه باشد، ھ�رآن ام�ک�ان دارد ک�ه دس�ت�گ�اه 
دريل با فشار ووزن زياد ودرحال�ی ک�ه م�ھ�ار آن 
مشکل ش�ده اس�ت، ب�ا ص�ورت ک�ارگ�ر ب�رخ�ورد 

ھ�ای گ�ون�ه  نماي�د وم�وج�ب ش�ک�س�ت�گ�ی اس�ت�خ�وان
 . وصورت کارگر گردد

 
  -ک]]ارگ]]ران س]]اخ]]ت]]م]]ان]]ی ب]]ي]]ل وک]]ل]]ن]]گ]]ی 

کارگران ساختمانی بيل وکلنگی شور بخت ت�ري�ن 
کارگرانی م�ط�ي�ع وح�رف ش�ن�و، .  کارگران ھستند

کارگرانی که ظاھرافاقد توانائ�ی ان�ج�ام ک�ار ھ�ای 
تر وتکنيکی تری ھستند که احتياج به خ�وان�دن  فنی

ونوشتن و ح�واس ج�م�ع�ی، ھ�وش�ي�اری وچ�اب�ک�ی 
اين کارگ�ران درط�ی س�ال�ي�ان�ی ک�ه .  بيشتری دارد

کارمی ک�ن�ن�د وش�اي�د در ت�م�ام ط�ول ع�م�ر، ي�ک 
ال�ب�ت�ه ب�رای ( بارگذرشان به اداره کار واداره بيمه 

چون زير پوشش ھيچ ن�وع ب�ي�م�ه .  افتد نمی) حقوق
درميان اين کارگران افرادپ�ي�ر وج�وان .  ای نيستند

اکث�ري�ت آن�ان رااف�رادی .  شود وميان سال ديده می
با توجه به کار وم�وق�ع�ي�ت�ی .  دھند جوان تشکيل می
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عموما ب�ا .  که دارند، تقريبا ظاھرشان مرتب است
ان�د ب�ا ھ�م�ان  ھمان لباسی که از خانه ب�ي�رون آم�ده

شوند وخيلی کم از ل�ب�اس  لباس ھم مشغول کار می
خيلی کم دي�ده .  کنند کار ويا لباس دومی استفاده می

شده که ازحداقل وسايل اي�م�ن�ی وض�روری م�ان�ن�د 
دستکش، عين�ک وي�ا گ�وش�ی ص�دا گ�ي�ر، ھ�ن�گ�ام 

ھ�ايش�ان  ب�ع�ض�ی.  کاربا چکش يا دريل استفاده کنند
ان�د  که اين نوع کار کارگری را ب�ه خ�ود ق�ب�وCن�ده

ويا استاد کار ھستند، کيسه ای ھم�راه خ�ود دارن�د 
که يکی دو وسي�ل�ه ک�ار ش�خ�ص�ی واح�ي�ان�ا ک�ف�ش 
ايمنی ويا دستکش ک�ار وش�ال�ی ک�ه ک�م�ر خ�ودرا 

اي��ن ک��ارگ�ران ع�ل��ي�رغ��م .  ب��ن�دن��د، درآن دارن��د م�ی
م�وق��ع��ي��ت ف��رو دس��ت اج��ت��م��اع�ی و فش��ار ک��اری 
وبيکاری وگسست درکار که مرتب با آن روب�رو 

شوند، نسبت به ديگر کارگران ساخت�م�ان�ی ک�ه  می
بعدا صحبت از آنان خواھد رفت کمتر اع�ت�ي�اد ب�ه 

البته اين دليل�ی ب�ر ع�دم اع�ت�ي�اد !  موادمخدر دارند
ش�ود، ب�ه خص�وص  بخش زيادی ازکارگران ن�م�ی

ک��ارگ��ران .  ک��ارگ��ران��ی ک��ه ک��ارث��اب��ت��ی ن��دارن��د
ساختمانی بومی که ھر صبح برای ک�ار از خ�ان�ه 

آيند، غذا ونان ويا ن�ھ�اری ھ�م�راه خ�ود  بيرون می
ندارند، چون مطمئن نيستند که اقبال داشت�ه ب�اش�ن�د 
مشغول کار شوند، چنانچه ب�ه ک�ار گ�رف�ت�ه ش�ون�د 

کنند که ن�ھ�ارش�ان را ص�اح�ب ک�ارت�ھ�ي�ه  سعی می
ن��م��اي��د، اگ��ر م��وف��ق نش��دن��د، ن��ان وغ��ذای ارزان 

 . خورند حاضری می
 

کارسفت کاری وسخت کاری ساختمان، 
مانندديوار چينی، پWستر سيمان، تراز 

راھم اين کارگران انجام ...   وبندی پشت بام
درمدت زمانی که ساختمان در حال .  دھند می

ساخت وساز است، ھمواره تعدادی از اين 
. کارگران، مشغول بخشی از کارساختمان ھستند
اغلب محل استراحت وزندگی آنان شب وروزدر 
کارگاه ھائی که مشغول کار يا نگھبانی ھستند 

درھمه شرايط ودرموقع بيماری ھم .  باشد می
کنند، تا زمانی که کارشان به  ھمانجا زندگی می

ھا وکارکارگری  چون اين کارگاه.  پايان برسد
ساده، بھترين ودر دسترس ترين مکان ومنبعی 

توانند  است که اين افراد با کارروز مزد می
 .  درآنجا به زندگی خود ادامه بدھند

ساخت وسازطی چند دھه اخير ھ�م�واره درش�ھ�ر  
اھوازبا شتاب وسنگين در جريان بوده ھرکدام از 

ت�ج�رب�ه .  مناطق اھواز تاريخ ساخ�ت خ�ودرا دارد
کارگران ساختمانی وسابقه زن�دگ�ی ک�ارگ�ری در 
کارگاھھای کوچکی که به طور اضطراری ب�رای 

ک��ن��ن��د، س��اب��ق��ه ای  زيس��ت خ��ودش��ان درس��ت م��ی
 .طوCنی دارد

ک�ارگ�اھ�ھ�ای ک��ارگ�ران س�اخ�ت�م��ان�ی دراھ�واز ن��ه 
شوند، ون�ه  مناسب با ماه ھای گرم سال درست می

جلو سوزسرما دربعضی ازروزھا ی زمست�ان را 
ھ�ا ات�اق�ک ھ�ائ�ی ازس�ن�گ  اي�ن ک�ارگ�اه.  گيرن�د می

وبلوک در محل مخروبه وبا کمک ديوارھائی ک�ه 
از حياط سابق بج�ا م�ان�ده ب�ه ط�ور م�وق�ت ب�رای 

ع�رض .  ک�ن�ن�د سکونت کارگران سرھم ب�ن�دی م�ی
ھا دربعضی کارگاھا به ان�دازه ق�د ي�ک  اين اتاقک

کارگردرھنگام خواب است، بطوريکه س�ر وپ�ای 
ی دوط��رف ات��اق در ت��م��اس  ک��ارگ��ر ب��ا دي��واره

باشد، با سقفی ک�وت�اه ک�ه س�رک�ارگ�ران ب�ه آن  می
تميزنگاه داشتن محل زيس�ت ک�ارگ�ران .  خورد می

ھا ک�ه پ�راز  اطراف اين اتاقک. بسيار مشکل است
خردوريز ونخاله ھای کارگاھی اس�ت، زم�ان�ي�ک�ه 
ت�ه م�ان�ده غ�ذا وزب�ال�ه ھ�ای ب�ج�ا م�ان�ده ازخ��ورد 

ش�ود،  وخوراک ک�ارگ�ران دراط�رف ري�خ�ت�ه م�ی
محيط مناسبی ب�رای زيس�ت ج�ان�وران وحش�رات 

شود که م�وج�ب  موذی وجانوران خانگی ايجاد می
ش�ود و  آلوده ش�دن م�ح�ي�ط زن�دگ�ی ک�ارگ�ران م�ی

. احياناً بيماری ھائی برای کارگ�ران ب�دن�ب�ال دارد
ي��ک��ی از مش��ک���ت م��ردم اھ��واز وخ��ان��واده ھ��ا 
وخ�ط��رات��ی ک��ه آس�اي��ش وام�ن��ي��ت آن��ان را ت��ھ��دي��د 

ھا، حشرات ريز، رت�ي�ل وع�ق�رب  کند، موريانه می
کارگاھھای ساختمانی محل م�ن�اس�ب�ی ب�رای .  است

زيست اين جانوران ھستند وج�ان ک�ارگ�ران�ی ک�ه 
کنند، ب�ي�ش�ت�ر درخ�ط�ر  ھا زندگی می دراين کارگاه

ھ�ا، ک�ارگ�ران درک�ان�ک�س  دربعضی کارگ�اه. است
. ک��ن��ن��د وات��اق ھ��ای ازپ��ي��ش س��اخ��ت��ه زن��دگ��ی م��ی

دراھواز به علت ھم س�ط�ح ب�ودن زم�ي�ن ب�ا دري�ا 
وکندی حرکت فاض�ب ھا، وتابش آفتاب وگ�رم�ی 
ھوا، ھم�ه ن�وع م�واد ب�ه خص�وص م�واد غ�ذائ�ی 
وزباله ھا ی خانگی درمدتی زم�ان�ی ک�وت�اه و ب�ه 

بوی تعفن ھمواره درفضا .  شوند فوريت گنديده می
پيچد، ومحيط مناسبی ب�رای زيس�ت ي�ک ن�وع  می

ش�ود ک�ه م�رت�ب  موش خانگ�ی ب�زرگ اي�ج�اد م�ی
ب��دن��ب��ال غ��ذادراط��راف م��ح��ل زن��دگ��ی ک��ارگ��ران 

ک��ارگ��اه ھ��ای م��ح��ل زن��دگ��ی .  درح��رک��ت ھس��ت��ن��د
ذی وھ�ای خ�ط�رن�اک وم� کارگران پراز اين م�وش

ھا آکنده از بوی ن�ای  فضای تنگ اين اتاقک.  است
وخواب، بوی عرق وبوی غذا است که ب�ا ب�رخ�ی 
بوھای مواد ومتريال مصرفی کارگاه مانند اکس�ي�د 

وزنگ ميلگرد وآھ�ن آCت وب�وی رن�گ وت�ي�ن�ر، 
بوی براده ھای ناشی از ب�رش ک�اری ب�ج�ا م�ان�ده 
. روی لباس وبدن کارگ�ر ب�اھ�م ق�اط�ی ش�ده اس�ت

وسايل خواب کارگران بسيار محدود است، شام�ل 
پيچند ومتک�ای ج�رم وچ�رک  پتوئی که به خود می

گرفته ای که کارگر خسته م�وق�ع اس�ت�راح�ت ودر 
. کش�د اولي�ن ف�رص�ت آن را زي�ر آرن�ج خ�ود م�ی

وسايل شخصی وکيف ک�ارگ�ران ت�وس�ط م�ي�ل�گ�رد 
ھای ق�ب شده يا چوب رخ�ت ھ�ائ�ی ک�ه ب�ا آھ�ن 
ب��وس��ي��ل��ه ک��ارگ��ران س��اخ��ت��ه ش��ده دراط��رف ات��اق 

ت�وان  درمنطقه گ�رم ج�ن�وب ن�م�ی.  شود آويزان می
بدون وسايل خنک کننده مانند کولرگازی ويخچال 
برای سرد کردن آب ون�گ�ھ�داری ازغ�ذا زن�دگ�ی 

درصدی از کارگاھھا به اين وس�اي�ل م�ج�ھ�ز .  کرد
ھستند، يا ازيخچال ھای دستی از جنس يون�ول�ي�ت�ی 
وک��ل��م��ن ب��رای ن��گ��ھ��داری ي��خ وآب ن��وش��ي��دن 

. ک�ن�ن�د ودربعضی مواقع نگھداری غذا استفاده م�ی
وس�اي�ل س�رگ�رم��ی ک�ارگ��ران س�اخ��ت�م�ان��ی س�اک��ن 

ھا تلويزيون ودرجاھائی، ويديو، م�اھ�واره،  کارگاه
گاھی با شوخ�ی وگ�ف�ت�گ�و ھ�ای .  ورق پاسوراست

جمعی که چاشنی محلی دارد موجب�ات س�رگ�رم�ی 
ي��اض��ب��ط ص��وت .  ک��ن��ن��د خ��ودش��ان را ف��راھ��م م��ی

گ�ذارن�د وب�ه آھ�ن�گ  کوچکی که فلش روی آن م�ی
ھا ع�م�وم�ا م�ح�ل�ی و ک�وچ�ه  کنند، آھنگ گوش می

بيشتر کارگران ساخت�م�ان�ی گ�وش�ی .  بازاری است
موبايل دارندووقت�ی ک�ه در خ�ودش�ان ھس�ت�ن�د، ب�ا 

اي�ن .  ک�ن�ن�د روند ويا ترانه گوش م�ی گوشی ور می
ک��ارگ��ران ک��ه ع��م��وم��ا م��ھ��اج��ر وازروس��ت��ا ھ��او 
شھرھای کوچ�ک واس�ت�ان ھ�ای دي�گ�ر ب�ه اي�ن�ج�ا 

اند، س�اع�ات�ی از ش�ب وروزدرغ�م دوری از  آمده
. رون�د خانواده دوستان وفضای شھر خود فرو م�ی

ھ�ا ھ�م ازک�م�ت�ري�ن ام�ک�ان�ات  درخيل�ی از ک�ارگ�اه
ب�ا .  رفاھی وآسايشی برای کارگران خبری ن�ي�س�ت

اين ح�ال در فص�ل ھ�ائ�ی ک�ه ھ�وا خ�ن�ک اس�ت، 
خ�واب�ن�د وزن�دگ�ی  کارگرانی در اين کارگاھھ�ا م�ی

ک��ارگ��ران س��اخ��ت��م��ان��ی غ��ذای ارزان .  ک��ن��ن��د م��ی

خ���ودراازن���زدي���ک���ت���ري���ن س���وپ���ر و ف���روش���گ���اه 
خوارباروميوه وتره ب�ار ن�زدي�ک م�ح�ل ک�ارخ�ود 

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران 
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ساختمانی اعم ازبرقکار، لوله کش، سنگ کار، 
کارگران بيل وکلنگی، .  رايج است...ديوارچين و

ھای سنگين مصالح    به علت بلند کردن حجم
ی  ومتريال ساختمانی ونا آشنا بودن با نحوه

بلندکردن وبرداشتن وسايل ومواد از روی زمين 
وکارسخت وپرشتاب وفشاری که از طريق بيل 

شود، اغلب  وکلنگ به ستون فقرات آنان وارد می
. دچارکمردرد مزمن وبيماری ديسک کمرھستند
بيماری ديگری که در ميان کارگران بيل وکلنگی 
ساختمان عمومی است، بيماری پوستی وجلدی 

موضعی ازدست کارگران که در تماس با .  است
پودرسيمان وم�ت سيمان قراردارد، دچارخارش 

. خورد شود وبه مرورترک می وخوردگی می
شود که درد بسياری  ھا عميق می گاھی اين ترک

. شود دارد وگاه وبی گاه دچار خون ريزی می
شود،  کارگر موقع شستشوی دست اذيت می

ھا وريه اين کارگران  پوست صورت، چشم
تواند ازگرد وخاک ناشی ازپودر سيمان وگچ  نمی

کارگران بيل وکلنگی ساختمان به .  مصون بماند
علت کاربا بيل وکلنگ عموما کف دستانشان 

 . دارای گوشت مردگی وپينه بسته است
کارگران سفت کار ساختمانی ديوار چين  

وپ�ستر کار، کارگران آرماتوربند، کارگران 
قالب بند وبتون ريز و واحد ھای کارگری ديگری 

تری استمرار دارد  که کارشان مدت زمان طوCنی

خورند وزندگی  در ھمان محل کارغذا می
روابط ميان کارگران ساختمانی مجموعا .  کنند می

ھردو يا سه نفردارای يک .  بسيار محدود است
درمحل .  رابطه کاری ودر ھمدلی با ھم ھستند

شوند واجتماع آنان باC  ھای کارگری که جمع می
ھای کمتر ازده نفری گرد ھم  گيرد جمع می
فاصله استاد وشاگری ميان اين .  نشينند می

بديھی است که ميان آنان .  کارگران خيلی کم است
عليرغم اينکه کارمرتبی .  رقابت ورفاقت ھم باشد

ندارند، دربعضی مواقع برای فروش نيروی کار 
خود يک زبان ھستند وبا خريداران به چانه زنی 

در حقيقت اين کارگران منشاء خيلی .  پردازند می
از کارگران ديگری ھستند که درجامعه و نظام 

. شوند گيرند وبعدا تفکيک می سرمايه داری پا می
کارگران ساختمانی اھوازعليرغم تعداد زيادو 
زمينه ای نسبی که برای تشکل يابی آنان وجود 
دارد، از طريق ھيچ نوع سازمان، نھاد وتشکل 

. شوند کارگری پوشش داده ويا سازماندھی نمی
بخشی از اين کارگران که قابليت وتوانائی 
بيشتری دارند ودر تماس نزديکی با استاد کاران 
ھستند، آمادگی بيشتری برای کسب آگاھی 

چنانچه عنصر فعال کارگری در .  وآموزش دارند
تماس با اينان باشد، با ت�ش فرھنگی وآموزش 
می تواندآنان را در مسير سازمان يابی تشکي�تی 

بھترين محيط ارتباط ھمان .  ھدايت نمايد
ھای کارگاھی است وبھترين موقع، شب  اتاقک

است که تعداد زيادی از اين کارگران دور ھم 
منشاء بخشی از کارگران .  شوند جمع می

ساختمانی روستاھا ھستند وبخشی ديگر از 
درنتيجه ی .اند ھای حاشيه شھر برخاسته جمعيت

زندگی نابسامان حاشيه شھری، کارفصلی 
کشاورزی در روستا وکار کم ثبا ت وبی حقوق 
ساختمانی، فرصت فکر کردن به نظم وتشکي�ت 

اما ازآنجا که .  از اين کارگران گرفته شده است
تواند جدا از ھمزيستی  ھيچ مجموعه انسانی نمی

ھای کارگری با  ونظم اجتماعی باشد، سازمان
توانند  ھدف وبرنامه وباھزينه کردن نيرو می

درميان اين کارگران به کارسازمان دھی 
کارگران ساختمانی بخشی از .  تشکي�تی بپردازند

طبقه کارگر ايران ھستند که خيلی کم به آنان 
بخشی از پراکندگی ونابسامانی .  شود پرداخته می

کارگران ساختمانی برمی گردد به کم توجھی 
. ھای کارگری نسبت به اين کارگران سازمان

حداقل درحوزه تئوريک وتحليل وجمعبندی از 
ھای  طبقه کارگر ايران، تا کنون خيلی کم به بخش

... تحتانی اين طبقه، مانند کارگران ساختمانی و
 .  پرداخته شده است

 
کارگران آرماتور بند، قالب بند وبتون 

پس از مرحله گود برداری، وارد کا رمی ، ريز
اين کارگران با ابزارووسايل کار بيشتری .  شوند

. سروکار دارند وکارشان تقريبا پيچيده تر است
تواند به  آرماتور بندی وقالب بندی ھرکدام می

طور مجزا يک حرفه باشد واحتياج به مھارت 
ھمينطور .  وتوانائی ھای خاص خود داشته باشد

بتن ريز، منتھا در کار ساختمان سازی شھری که 
عموما آپارتمان سازی است، يک اکيپ کارگری 

 نفری کارآرماتوربندی وقالب بندی و بتن ۵-  ۴
ميزکارکارگاھی .  دھند ريزی را مشترک انجام می

سازند، برای  که خود کارگران درمحل می
خاموت زدن وشکل دادن به ميلگردھای مناسب 
با محل کار وجای تعيين شده درنقشه ساختمان 

. شود ھا وديوار ھای بتونی ساخته می مانند ستون
سطح صافی از تخته !  وسيله بسيار ساده ای است

داربست، يا يک ورق ضخيم آھن است که با يک 
به يس پليت که دو ميلگرد يا لوله سياه فلزی کمتر 
از يک اينچ دراندازھای ده سانتيمتری به طور 
 ۴عمودی روی آن جوش داده، با فاصله ای حدود

 سانتيمترطوريکه ميلگرد از ميان آنان عبور ۵-
برای خم »  f«شود، ويک عددآچار  نمايد تھيه می

دادن وشکل دادن به ميلگرد، ارتفاع پايه ھای 
وسايل وابزارکار اين کارگران . ميزيک متر است

شامل سنگ جت وقيچی ميلگرد بری برای بريدن 
وقطع کردن ميلگرد، گاز انبربرای بريدن وقطع 
کردن سيم آرماتوربندی وقالب بندی، چکش، اره 

شود،  برای کارقالب بندی که با تخته تھيه می
ومتر برای اندازه زدن، وسيله بتن ريزی با 

 .گيرد انجام می...دستگاه ميکسر، خ�طه و
اين کارگران م�ان�ن�د دي�گ�رک�ارگ�ران س�اخ�ت�م�ان�ی، 
درمدت�ی ک�ه روی ي�ک س�اخ�ت�م�ان مش�غ�ول ک�ار 

کش�ن�د ورن�ج خ�ودرا  شوند، زحمت خود را می می
برند، بی حقوقی وش�دت اس�ت�ث�م�ار آن�ان دس�ت  می

کمی از ديگرکارگران ساختمانی و ھمت�اي�ان خ�ود 
نس��ب�ت ب�ه ک�ارگ��ران س��اده ب��ي�ل وک�ل��ن�گ��ی .  ن�دارد

درمجموع و دردرج�ه ای ض�ع�ي�ف دروض�ع�ي�ت 
به ميزان کمی چابکتروھوشيار ت�ر !  بھتری ھستند

ک�ارگ�ران س�اخ�ت�م�ان�ی ع�م�وم�ا ک�م س�واد .  ھست�ن�د
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ع��م��وم��ا ک���ن��س��رو ج���ات، .  ن��م��اي��ن��د ت��ھ��ي��ه م���ی
ب�خ�اط�رح�اض��ری وآم�اده ب�ودن، م�اک�ارون�ی، آب 
گوجه، املت، ماست وپنيروبا فاصله مرغ وگ�اھ�ی 
غذائی که از رست�وران وک�اف�ه ن�زدي�ک ب�ه م�ح�ل 

ب��رخ��ی از .  خ��ورن��د ک��ن��ن��د، م��ی ک��ارخ��ري��داری م��ی
ھ�ا ھس�ت�ن�د،  ھا که درھمسايگی با اي�ن ک�ارگ�اه خانه

بعضی مواقع ازروی دلسوزی ونوع�پ�رس�ت�ی وب�ه 
عنوان اين که اينان کارگرانی ھست�ن�د ک�ه زح�م�ت 

خ�ورن�د، غ�ذای گ�رم  کشند وغذای مرتبی ن�م�ی می
در م�ج�م�وع .  دھ�ن�د وخانگی به اين ک�ارگ�ران م�ی
ھا برای کارگ�ران،  زندگی کارگری در اين کارگاه

تلخ�ی وس�خ�ت�ی .  آميزه ای از تلخی وشيرينی است
ک��ارس��ن��گ��ي��ن روزان��ه درش��راي��ط ب��د ب��ا ک��م��ت��ري��ن 

ش��ي��ري��ن��ی ول��ذت��ی ک��ه ب��ع��دازپ��اي��ان .  ام��ک��ان��ات
کاروزمانيکه کارگران برای اس�ت�راح�ت وص�رف 

 .  شوند غذا دور ھم جمع می
ھ�ای س�ال ھ�وا گ�رم  دراين منطقه که بيشتر فص�ل

است کارگران دريک گوشه از ساخت�م�ان ک�ارگ�اه 
با آب لوله وبا شلنگ آبتنی می ک�ن�ن�دو درروز ب�ا 
يکی ودو بارآب گرفتن روی س�ر وت�ن، خ�ود را 

ودر بقيه ماه ھای س�ال . دارند خنک وتميز نگه می
ھ�ای گ�ازی  که ھوا سرد است بوسيله آب گرم ک�ن

وعلمک دوش حمامی که درتوالت ک�ارگ�اه نص�ب 
شده ويادر ح�م�ام ھ�ائ�ی ک�ه ب�ھ�ت�ر از دس�ت�ش�وئ�ی 

محيط داخ�ل .  گيرند وتوالت کارگاه نيست دوش می
ھ�ای ک�ارگ�اھ�ی ب�ه ع�ل�ت اس�ت�ف�اده ھ�ای  اين حمام

گوناگون وتعداد زياد استفاده کنندگان آلوده ب�ه گ�ل 
وCی ون�خ�ال�ه ھ�ای ک�ارگ�اھ�ی، وم�واد ت�ه م�ان��ده 

ي�ک Cي�ه .  ورسوب ناشی از شستشوی لباس است
قوی وضخيم جرم گرفته، که است�ف�اده از آن آزار 

ھ�ا، ک�ارگ�ران از  درخيلی از ک�ارگ�اه. دھنده است
صاحب کارازت�ھ�ي�ه .  ھمين حمام ھم محروم ھستند

ک�ارگ�ران ب�ا .  آن برای کارگ�ران س�رب�ازم�ی زن�د
آتش زدن چوب وتخته وباوسايل ديگ�رم�ق�دارک�م�ی 

 .شويند کنند وخودرا می آب گرم تھيه می
کارگران س�اخ�ت�م�ان�ی م�ورد ب�ھ�ره کش�ی س�خ�ت�ی 

ھ��ای  ک��ارس��اخ��ت وس��از قس��م��ت.  ق��رارم��ی گ��ي��رن��د
مختلف ساختمان، ع�م�وم�ا ب�ه پ�ي�م�ان�ک�اران ج�زء 

ش�ود ک�ه ھ�رک�دام از آن�ان  وکوچ�ک�ی واگ�ذار م�ی
تعدادی کارگررا در شرايط بسي�ارب�د ب�ی ح�ق�وق�ی 

ت�ن�ھ�ا ام�ت�ي�از .  گ�ي�رن�د وغير عادCنه ای به کار می
برتری اين پيم�ان�ک�اران از ک�ارگ�ران�ی ک�ه ب�رای 

ھا کارمی کنند، داشتن چند وسي�ل�ه ک�ار واب�زار  آن
مربوط به شغل خودشان است، با چند سال س�اب�ق�ه 

ب�ا ت�وج�ه ب�ه .  ک�ن�ن�د بيشتر درحرفه ای که کار م�ی
بحران مزمن سرمايه داری وبحران روزاف�زون�ی 
که جامعه را ف�را گ�رف�ت�ه، ب�ي�ش�ت�ر ک�ارخ�ان�ج�ات، 

ھا وکارفرمايان بزرگ ازت�ع�ھ�دات  صنايع، شرکت
خود مانند پرداخت دست مزد بموقع ب�ه ک�ارگ�ران 

پيمانکاران کوچ�ک وج�زء ب�ا .  کنند شانه خالی می
اندک سرماي�ه ای ک�ه دارن�د وخ�ودش�ان ن�ي�ازم�ن�د 
واح�ت�ي�اج ب�ه چ�ن�درغ�ازی پ�ول ھس�ت�ن�د، چ�گ�ون��ه 
ازعھده تعھدات خود نسبت به کارگرانی که ب�ک�ار 

؟ تورم وگرانی اج�ن�اس وب�اC ! گيرند برمی آيند می
ھا ھم مرتب با س�ط�ح  رفتن ساعت به ساعت قيمت

دس�ت�م�زدن�اچ�ي�ز اي�ن .  گ�ي�رد دستمزدھا فاص�ل�ه م�ی
کنند،  کارگران که بافاصله به بيکاری برخورد می

جوابگ�وی ح�داق�ل ن�ي�ازھ�ای روزان�ه وض�روری 
برای ب�رط�رف ک�ردن گ�رس�ن�گ�ی اي�ن ک�ارگ�ران 

کارگرانی ھ�م ھس�ت�ن�د ک�ه .  شود وخانواده آنان نمی
مس�ت�ق�ي�م وب�دون واس�ط�ه ب�رای م�ال�ک وص�اح��ب 

کنند ب�ه ل�ح�اظ دري�اف�ت دس�ت�م�زد  آپارتمان کار می
ک��ارگ��ران س��اخ��ت��م��ان��ی .  وض�ع��ي��ت ب��ھ��ت��ری دارن��د

گيرند، وبه ھردليل  درمقابل روز کار، دستمزد می
و يا بھانه ای که کار متوقف شود، پيمان�ک�ارس�ع�ی 
ميکندازپرداخت دستمزد به کارگرشانه خالی ک�ن�د 
. وازپ��رداخ��ت پ��ول ب��ه ک��ارگ��رخ��ودداری ن��م��اي��د
کارگران ھيچگاه يکجا م�وف�ق ب�ه گ�رف�ت�ن ح�ق�وق 

شوند، بيشترين مبلغ پولی که بابت حقوق  خود نمی
کنند، ھنگام�ی اس�ت ک�ه ب�ا گ�رف�ت�اری  دريافت می

وپيش آمدی روبرو شده باشند، يا زمانی که بع�داز 
خ�واھ�ن�د ب�ه  چن�د روز دوری از زن وب�چ�ه، م�ی

 . شھرستان وبه خانه خود برگردند
اھوازاز ک�ن شھرھای ايران است وبه شکل بی 
رويه و غير کارشناسی شده ای، با مديريت 
سودجويانه ودرھمدستی با زمين خواران درحال 

ھا اھواز را شھر کارگاھی  خيلی.  گسترش است
شايدازدو نگاه درست باشد، يکی اينکه !  نامند می

منبع نفت، گاز، آب وبرق است، ومحل 
ديگری شايد ازبابت نامرتب .  کاروفعاليت است

؟ دراين !بودن وتميز نبودن وآلوده بودن باشد
ک�ن شھرساختمان سازی وآپارتمان سازی به 

ھرکدام از مناطق .  وفور وپيوسته درجريان است
کارگران .  اھواز تاريخ ساخت وساز خودرا دارد

بی شماری از تمام مناطق وشھرھا وقوميت ھا 
. باشند ومليتھا در اھواز مشغول کار ساختمانی می

کارگرانی از اقوام عرب، لر، کرد، ترک، بلوچ، 
ترکمن، کارگران افغان وکارگرانی ازشھرھای 
مرکزی ايران، مناسب باحرفه وشغلی که دارند 
. در اھواز به کار ساختمانی مشغول ھستند
درسطح شھر اھواز کم نيستند محل ھائی که 
کارگران برای فروش نيروی کارخود در تمام 

ازجمله .  کنند ساعات روز در آن جا اجتماع می
درفلکه زيتون کارگری، چھار راه آبادان، فلکه 
پاداد، نبش خيابان امير کبير، فلکه چيتا، سه 
راھی بوستان، کمپلو وسه راه خرمشھر وخيلی 

ھای  ازمکان ومحل ھای ديگر، مانند خيابان
منتھی به چھارراه ومرکز شھر، خيابان پھلوی 

که کارگران وبنايان )  شمالی(سابق امام شرقی 
شوند، وخيابان  گچ کار وکاشی کار جمع می

سرپوشيده امام، پھلوی سابق که کارگران نقاش 
 .شوند ساختمان جمع می

ترين بخش طبقه  کارگران ساختمانی محروم
درمحيط ھای کارخود فاقد .  کارگر ايران ھستند

ھای اوليه برای پانسمان وبستن  جعبه کمک
. ھا وبريدگی ھای دست وپای خود ھستند زخم

آسيب ديدگی ھای ناشی از پيش آمدھا وحوادث 
جزئی که منجر به زخمی شدن کارگر 

ی آلوده ای که در  شود،اغلب با يک تکه پارچه می
بيشتر .  بندند دسترس دارند محل آسيب ديده را می

اوقات زخم وپارگی دست وپا وبدن آنان 
کشد تابھبودی  براثرعفونت مدتی به درازا می

تر که  درروبرو شدن با حوادث جدی.  پيداکند
خطرات شکستگی ونقص عضو و يا خطرات 
جانی درپی داشته باشد، وضعيت آنان مبھم وبا 

درچنين مواقعی .  بی تکليفی بيشتری روبروھستند
پيمانکار، صاحب کار واداره بيمه ھرکدام به سھم 
خود ت�ش دارد تاازمسئوليت وتعھد نسبت به 
کارگری که دچار حادثه شده وآسيب ديده شانه 

 .خالی کند
در دراز مدت، ھرکدام از واحدھای کارگری  

کارگران ساختمانی، مناسب با حرفه وشغلی که 
دارند به عارضه وبيماری خاصی مرتبط با 

کارگران ساختمانی .  کارخود دچارمی شوند
عموما ازبيماری ديسک کمر ودرد کمر رنج 

اين بيماری تقريبا درميان کارگران .  برند می

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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تعدادافرادی که درميان ک�ارگ�ران . وبيسواد ھستند
آرماتور بند وقالب ب�ن�د س�واد خ�وان�دن ون�وش�ت�ن؟ 
دارند با درصدی خيلی کم ازکارگران س�ف�ت ک�ار 

بامتر واندازه گيری ھ�م س�رو ک�ار .  زياد تر است
بيشتری دارند، ب�ه ل�ح�اظ س�ن�ی ازک�ارگ�ران ب�ي�ل 

اقت�ض�ای ح�رف�ه وک�اری . وکلنگی جوان تر ھستند
ب�ا .  ک�ن�د دھند اي�ن�ط�ور اي�ج�اب م�ی را که انجام می

. ميزان خطر وح�اد ث�ه ب�ي�ش�ت�ری روب�رو ھس�ت�ن�د
ھرچ�ه ک�ارش�ان ازس�ط�ح زم�ي�ن ب�ي�ش�ت�ر ارت�ف�اع 

تواند ب�رای  گيرد، حادثه وسقوط از ارتفاع، می می
. آنان خطرات جانی ب�ي�ش�ت�ری درب�ر داش�ت�ه ب�اش�د

ھا ام�روز ھ�م�ه ب�رس�ت�ون ھ�ای ب�ت�ن�ی و  ساختمان
فلزی وديوارھای اصط�حاً برشی، ديوارھای ک�م 
طول استوار ھستند که سطح مقطع و اتک�اء ک�م�ی 

اين کارگران درآغازروی اين سطح بسي�ار .  دارند
ف��اص��ل��ه م��ي��ان .  ک��ن��ن��د ک��م ک��ارخ��ودراش��روع م��ی

ھ��ای ع��م��ودی ک��ه س��ق��ف روی آن ق��رار  س��ت��ون
گيرد، ابتدا با قرار دادن دو لوله اسکافل که ب�ه  می

 س��ان��ت م��وازی ک��ن��ار ھ��م ۴٠ ت��ا ٣٠ف��اص��ل��ه 
قراردارند و با دو سه ج�ک از پ�ي�ش س�اخ�ت�ه ک�ه 
م�خ�ص��وص اي��ن ک��ار اس��ت، ري��زل�ول��ه ھ��ا ب��رای 

ھای  کنند وتمام کاربستن ستون نگھداری محکم می
افقی توسط کارگ�ران آرم�ات�ور ب�ن�د، اب�ت�داازروی 

پ�ي�رام�ون .  ش�ود ھمين دو لوله اسکافل ش�روع م�ی
ک��ارگ��رفض��ای خ��ال��ی اس��ت، ھ��ن��گ��ام ک��ارب��رای 

گ�ي�رن�د،  ھای باCتر که با زم�ي�ن ف�اص�ل�ه م�ی سقف
کارگر در تش�وي�ش وب�ا دل�ھ�ره ک�ارش را ان�ج�ام 

اين کارگران به ندرت ازکمر ب�ن�د اي�م�ن�ی .  دھد می
کنند، چون کارف�رم�اي�ان وپ�ي�م�ان�ک�اران  استفاده می

وس��رپ��رس��ت��ان اي��ن��گ��ون��ه ک��ارھ��ا وس��اي��ل اي��م��ن��ی 
رااض��اف��ی ودس��ت وپ��ا گ��ي��ر وم��وج��ب ک��ن��دی 

کارگران آرم�ات�ورب�ن�د وق�ال�ب .  دانند کارکارگر می
بند که با دلھره و درارتف�اع ودرھ�وای گ�رم وداغ 
اھوازکارمی کنند، به ع�ل�ت ت�ب�خ�ي�ر آب ب�دنش�ان، 
ھمواره درتب خفيفی ھست�ن�د وچ�ون غ�ذای ک�اف�ی 

خ��ورن��د وک��ارش��ان ب��ي��ش��ت��رب��ا آھ��ن  وم��ق��وی ن��م��ی
وم��ي��ل��گ��رد داغ اس��ت و روزان��ه دس��ت وب��دنش��ان 

شود، مقاوم�ت ب�دنش�ان  دچاربريدگی وکوفتگی می
. ش�ون�د کم می شود وخيلی زود دچار بي�م�اری م�ی

نوک انگشتان کارگردر ھنگام کاروقتی بی ھواب�ه 
ک��ن�د، درد چ�ن��ان ب��ه ج��ان  م�ي�ل��گ�رد ب�رخ�ورد م�ی

پ�وش�ان�د  اش را م�ی کارگرمی دود که خون چ�ھ�ره
گ�اھ�ی .  ش�ود وبراثردردلحظاتی نفس�ش ح�ب�س م�ی

ک�ن�د،  شود وبا خود ف�ک�ر م�ی کارگردچاراشتباه می
مي�ل�گ�رد ک�ه م�ت�ري�ال .  نکند ميلگرد ھا سمی باشند

وم��واد اص��ل��ی ک��اراي��ن ک��ارگ��ران اس��ت، ح��ام��ل 
دس��ت .  م��ق��دارزي��ادی اکس��ي��د آھ��ن وزن��گ اس��ت

وسروروی ک�ارگ�ر آل�وده ب�ه اي�ن زن�گ واکس�ي�د 
آب وغذای اضطراری وم�ي�ان وع�ده ای .  شود می

که کارگردرھن�گ�ام ک�ارم�ی خ�ورد آل�وده ب�ه اي�ن 
دس��ت وپ��ن��ج��ه ھ��ای اي��ن .  اکس��ي��د وزن��گ اس��ت

ک�ن�ن�د  کارگران که کمتر از دس�ت�ک�ش اس�ت�ف�اده م�ی
درھنگام کشيدن ميلگرد وحم�ل آن دچ�ار ال�ت�ھ�اب 

درپايان ک�ارم�ي�ل�گ�رد کش�ی .  شود ودرد فروان می
شود، ت�ا ي�ک�ی دوروز  کارگر دچار تب خفيف می

بعد که التھاب، درد وغل غل کف دست وپنجه ھ�ا 
نشيند، کارگرس�متی حداقلی خودرا برای  فرو می

مدت زم�ان ک�اِر ک�ارگ�ران . يابد تداوم کار باز می
آرماتور بند وقالب بند ک�ه ک�ارب�ت�ن ري�زی را ھ�م 

دھ�ن�د، نس�ب�ت�ا ط�وCن�ی  عموما خودشان ان�ج�ام م�ی
ھنگام قالب ب�ن�دی ب�رای اي�ن�ک�ه روي�ه ب�ت�ن . است

صاف وصيقلی در ب�ي�اي�دوھ�م�چ�ن�ي�ن ب�رای اي�ن�ک�ه 
ھ�ا زن�گ ن�زن�د وف�رس�وده نش�ود، ي�ک Cي�ه  قال�ب

ري�زن�د، ن�اخ�واس�ت�ه  روغن روی س�ط�ح ق�ال�ب م�ی
م�ق��داری روغ��ن س��وخ�ت��ه پ��خ�ش در م��ح�ي��ط ک��ار 

ش�ود  کف کفش کارگر آلوده به روغن می.  شود می
که گاھی مصي�ب�ت وم�رگ ب�رای ک�ارگ�ر ب�ه ب�ار 

لباس کارگران درارتباط با روغن وگرد .  آورد می
وخاک بتن ومواد ومص�ال�ح ک�ارآل�وده م�ی ش�ودو 

گيرد، درمدت کوتاھی غير قاب�ل  جرم ضخيمی می
آرماتوربندان، قالب بندان وب�ت�ن .  گردد پوشيدن می

ريزان، کارشان شامل ب�رپ�ائ�ی اس�ک�ل�ت ومس�ق�ف 
ش�ود ک�ه ي�ک م�رح�ل�ه ع�م�ده  کردن ساختمان م�ی

ک��ار اي��ن ک��ارگ��ران .  درک��ارس��اخ��ت وس��از اس��ت
بتن ريزان س�خ�ت .  مجموعا خشن وفرساينده است

کاربتن ريزی ع�م�وم�ا ب�ا .  تر ومقاوم ترھستند جان
ک�ارگ�ران، .  گ�ي�رد ان�ج�ام م�ی... ميکسر وخ�ط�ه و

شن وماسه وسيمان را که مواد اص�ل�ی ب�ت�ن اس�ت 
ريزند ودستگاه با نيروی ب�رق  درديگ دستگاه می

س�ازد وب�ت�ن آم�اده  زند وبتن را م�ی موادرا بھم می
ب�ت�ن .  ش�ود بادستگاه باC بر به باC کشيده وکار م�ی

ريزی با حج�م زي�اد، اح�ت�ي�اج ب�ه ت�دارک واع��م 
چون که بتن بايد پيوسته وبدون .  آمادگی قبلی دارد

توقف ريخته شود، درچن�ي�ن روزھ�ائ�ی ک�ارگ�ران 
يک روز کاری سخت وسنگي�ن را پش�ت س�رم�ی 

 .گذارند
 

کارساختمان پس از برپائی اسکلت بت]ن]ی 
ومسقف شدن، وارد مرحله ديوار چ]ي]ن]ی 

کارديوار چ�ي�ن�ی س�اخ�ت�م�ان نس�ب�ت ب�ه .  شود می
کارآرماتوربندی وقالب بندی با سھول�ت ب�ي�ش�ت�ری 
ھمراه است وخطرات کمتری جان اي�ن ک�ارگ�ران 

کند، ھمه ک�ارگ�ران،  امافرقی نمی.  کند را تھديد می
آنانکه درمعدن، کشت�زار، ح�م�ل ون�ق�ل وب�ارب�ری 

وک��ارگ��اه س��اخ��ت��م��ان��ی ...  وک��ارخ��ان��ه وراه آھ��ن و
مشغول کارھستند، استثم�ار راب�اگ�وش�ت وپ�وس�ت 

کنند وبی ح�ق�وق�ی، مش�ق�ات  خودلمس واحساس می
ک�ارگ�ران .  ک�ن�ن�د وسختی ھای کارخورا تحمل م�ی

ديوار چين ھمان کارگران ساده ساختمانی ھس�ت�ن�د 
که درھ�رش�ھ�ر ک�وچ�ک وب�زرگ�ی ب�رای ف�روش 
ن��ي��روی ک��ار خ��ود از ک��ل��ه س��ح��ردرم��ي��دان ھ��ای 

مرکزی وميدان ھا وچھارراه ھ�ای ش�ن�اخ�ت�ه ش�ده 
شوند، شايد اقبال اي�ن را داش�ت�ه  کارگری جمع می

اي�ن ک�ارگ�ران .  باشندتاکار روز مزدی پ�ي�دا ک�ن�ن�د
ھمچنان که در انتظارکارھستند، افراد ورھگذران 

ش�اي�د از .  ک�ن�ن�د را ورانداز وازآنان پرس وجو می
ميان آنان يک نفرخريدار نيروی کارشان را پ�ي�دا 

ھروسيله نقليه ای که نزديک م�ح�ل اج�ت�م�اع .  کنند
اين کارگران توقف کند، ب�ه تص�ور اي�ن�ک�ه ب�رای 
اجير کارگر آمده، توسط اين کارگ�ران م�ح�اص�ره 
وپيش از اينکه از قصد وی اط�ع حاص�ل ک�ن�ن�د، 

ھمه م�ا س�اب�ق�ه ذھ�ن�ی از .  نشينند درون ماشين می
اين ک�ارگ�ران در ش�ھ�ر وم�ح�ل زن�دگ�ی خ�ود از 

اف�رادی ک�ه ل�ب�اس .  ھا پيش در خ�اط�ر داري�م سال
زمخت ووطنی دربرداش�ت�ه وس�ال ھ�ای م�دي�دھ�ر 
صبح ودر پاي�ان ھ�ر روز درراه خ�ان�ه و م�ي�دان 

محروم .  محل وشھردررفت وآمدی تکراری بودند
از حداقل حقوق کارگری، به طور ي�ک�ن�واخ�ت ت�ا 
روز م��رگ خ��ود در ک��ار ن��ابس��ام��ان ک��ارگ��ری 

حتی امروزھم با توجه به اي�ن�ک�ه .  ساختمانی بودند
ساخت وسازدرشکلی انبوه وپيوسته ج�ري�ان دارد 
وپيشرفت ھ�ائ�ی در زن�دگ�ی اج�ت�م�اع�ی وش�ھ�ری 
حاصل شده، در شھر بزرگی ھم چون اھواز، اين 
اند  کارگران ھيچ سھمی ازمزايای اجتماعی نداشته

ف�اق�د ھ�رن�وع .  شود وھيچ نوع حمايتی از آنان نمی
تشکل، خانه وسرائی ھستند، تا دسته جمعی ب�رای 

وضعي�ت اي�ن ک�ارگ�ران .  خود چاره انديشی بکنند
ازنقطه آغ�از ک�ارس�اخ�ت�م�ان�ی درش�ک�ل ج�دي�د آن 
درايران، تا ھم اينک که شھرھای بزرگ م�ع�ض�ل 
جوامع شده، علي�رغ�م اي�ن ھ�م�ه س�اخ�ت وس�ازھ�ا 
ت��وس��ط اي��ن ک��ارگ��ران ب��ه ان��دازه پش��ت ن��اخ��ن��ی 
تغييرات مثبتی درزندگی کارگ�ری اي�ن ک�ارگ�ران 

ھمچنان وبدون کمترين بھب�ودی در .  بوجود نيامده
ش��راي��ط ک��ار وح��ق��وق ک��ارگ��ری ب��ه ک��ار ش��اق 

دست اغ�ل�ب .  وپرزحمت ساختمانی مشغول ھستند
کارگران ساختمانی ديوارچين، ع��وه ب�رگ�وش�ت 
مردگی وپينه ناشی ازکاربا بيل، کل�ن�گ وف�رغ�ون 
وسايل زمخ�ت دي�گ�ر ودرت�م�اس ب�ا پ�ودرس�ي�م�ان 
وم���ت آن، دچ���ارحس���اس���ي���ت، خ���ارش وزخ���م 

ازجمل�ه مص�ال�ح ک�ار س�اخ�ت�م�ان س�ازی .  شود می
ھای سيمان�ی اس�ت ک�ه بس�ي�ار خش�ن وزب�ر  بلوک
دست کارگر درتماس با آن درم�دت خ�ي�ل�ی .  است
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رود وب�ه گ�وش�ت دس�ت  کمی پوست�ش ازب�ي�ن م�ی
دس��ت ک��ارگ��ران .  ن��م��اي��د آس��ي��ب ج��دی وارد م��ی

درھنگام شستشو ودر اوقات استراحت درم�وض�ع 
ھ�ر .  ش�ود ترک خ�وردگ�ی دچ�ارخ�ون ري�زی م�ی

فش��اری ک��ه ب��ه م��وض��ع ت��رک خ��وردگ��ی وارد 
ش��ود وک��ارگ��ر  ش��ود، ت��رک دس�ت ت��ج��دي��د م��ی م�ی

احساسی شبيه فرورفت�ن . کند احساس درد شديد می
ن�وک س��وزن در گ��وش�ت ب��دن ب��ه ک�ارگ��ر دس��ت 

گ��ردوخ��اک ن��اش��ی از ک��ار وپ��ودر گ��چ .  دھ��د م��ی
وسيمان آکنده در محيط کار روی س�ر وص�ورت 

نشيند، پ�وس�ت ص�ورت خش�ک وت�رک  کارگر می
نش�س�ت�ن پ�ودر روی س�ر م�وج�ب م�ی .  خ�ورد می

شودتاسر وبدن کارگر دچار خارش شود وآساي�ش 
پيمانکاران ازدادن دس�ت�ک�ش، .  کارگر گرفته شود

ماسک دھنی ووسايل ايم�ن�ی دي�گ�ر ب�ه ک�ارگ�ران 
کارگ�ران س�اخ�ت�م�ان�ی م�دام در .  ورزند امتناع می

معرض آسيب کاربا بلوک سيمانی، س�ي�م�ان وگ�چ 
 .     ھستند است

  
ھمزمان با شروع کارساختمان   -داربست بندان

وکار کارگران آماتوربند وقالب بند وبتن ريز، 
يک واحد کارگری ديگرکه پيشگام درکارواحد 
ھای ديگراست، کارداربست بندی را انجام 

داربست بندان واحد کاری ھستند که با .  دھد می
فاصله وھمراه با پيش روی کار وارتفاع گرفتن 

. کنند ساختمان اقدام به داربست بندی می
ھای فلزی را که ازلوله اسکافل وبست  داربست

لوله متشکل است، درمحل ھای ازکارنصب 
کنند وبا چوب وتخته داربست روی آن را  می

پرمی کنند ومی پوشانند، تا کارگران با 
ھا، برای انجام  قرارگرفتن روی اين داربست

کارساختمان با آسودگی بيشتری به کار ادامه 
دراين منطقه کاراين واحد کاری مشابه .  بدھند

واحدھای ديگرازطريق پيمانکاران جزء انجام 
اين کارگران که با نصب داربست .  گيرد می

حداقلی ازايمنی وسھولت کار را برای کارگران 
آورند،  ديگرواحدھای ساختمانی بوجود می

اماخودشان درحين انجام کار ازکمترين ابزار 
وسايل ايمنی کار مانند کمربند ايمنی که 

ترين وسيله ايمنی اين کارگران است،  ضروری
بعد از کمربند ايمنی که .  برخوردارنيستند

ترين وسيله برای حفظ جان کارگران داربست  مھم

است، کفش ايمنی مناسب، يکی ديگر ازوسايل 
خيلی مھم درارتباط با کاراين کارگران است که 

اين .  شود متاسفانه خيلی کم اھميت به آن داده می
کارگران اغلب با کفشھای غير ايمنی ونامناسب 

دھند که امکان  کارداربست بندی راانجام می
شود وھمچنين امکان سقوط  تحرک آنان کم می

ھای نا ايمن که گاھی فرسوده ودارای  آنان با کفش
ک�ه ايمنی از .  پارگی ھم ھست بيشتر است

ھنگام .وسايل ضروری کار اين کارگران است
کاردرارتفاع امکان سقوط وافتادن بست لوله 
روی سرکارگری که در پايين مشغول کار است 
. خيلی زياداست وخطر جانی برای کارگران دارد
کارگران درکارھای ساختمانی خيلی کم وبه 

پيچ ومھره .  کنند ندرت از ک�ه ايمنی استفاده می
ھا برای اين که روان بماند آغشته به  وبست لوله

شود، احتمال ليز خوردن و  چربی و روغن می
موجب سقوط کارگران داربست بند،زيادتر 

اين کارگران چون در ارتفاع وچسبيده .  شود می
به ديوار بيرونی ساختمان کارداربست بندی را 

دھند، درحين انجام کارھمواره در  انجام می
اضطراب ودر تشويش از سقوط احتمالی به سر 

سيستم عصبی آنان نادانسته فشاری را .  برند می
کند واين امکان وجود دارد که  به آنان وارد می

ھای عصبی  در طوCنی مدت به بيماری
تابستان وگرما در اھوازبسيارطوCنی .  دچارشوند

 ماه ازسال ھوا گرم وداغ وآزاردھنده ٧-٨.  است
آھن آCت درنتيجه تابش آفتاب چنان داغ .  است
شود که دست بردن به آھن، حتی با دستکش،  می

کارگرحرارت آھن وگرمای داغ و آزاردھنده آن 
کافی است .  سوزد کند ودستش می راحس می

کارگر داربست بند، درحين انجام کاردر روزيک 
يا دوباربراثر شتاب يا غفلتابدون دستکش آھن 
داغ رابگيرد، درد سوختگی راتا پايان آن روز با 

ازطرفی ھم کارگران داربست بند وھم .  خود دارد
کارگر وبنای ساختمانی که درساعات گرم وداغ 

کنند، به خصوص  روز روی داربست کار می

زمانی که در معرض مستقيم تابش آفتاب ھستند، 
چون انعکاس گرمای داغ ديوارھای اطراف ھم 

شود، چشم  افزوده به حرارت مستقيم خورشيد می
شود وآب بدن کارگر فوری  کارگر اذيت می

درچنين .  شود تبخير ودچارگرما زدگی می
مواقعی، حد اقل بعد از يک استراحت ده ودوازده 

. يابد ساعته س�متی دوباره خودرا باز می

سرنوشت ووضعيت کارگران داربست بند 
عليرغم .  بھترازديگر کارگران ساختمانی نيست
تری دارد  اينکه کاراين کارگران تداوم طوCنی

توانند به طور ثابت به کار خود ادامه  وتقريبا می
بدھند وشرايط نسبتا مناسبی برای بيمه خود 
دارند، وضعيت بيمه آنان از طرف پيمانکاران 

شود ومشابه ھمتايان خودشان،  جدی گرفته نمی
 .سھمشان تنھا رنج وکار وبی حقوقی مطلق است

کارساختمان پس از برپائی اسکلت وديوارچينی، 
کارگران واحدھای .  شود وارد مرحله ديگری می

لوله کشی آب وفاض�ب ساختمان، کارگران برق 
وسيم کشی، کاشی وسراميک کاران، کارگران 
جوشکار درب وپنجره ساز، کارگران نصب 
آسانسور، کارگران سقف کاذب کار، کارگران 
گچ کارونقاش ورنگ آميز، وکابينت سازان 

توانند به طور موازی وبا فاصله کمی يکی  می
پس از ديگری واردکارساخت وساز ساختمان 

واحدھای کارگری که به مراتب زيادتری .  شوند
نسبت به کارگرانی که تا کنون مشغول کار 

احتياج به .  بودند، کارشان پيچيده تر وفنی تراست
تخصص ومھارت باCدارد و ابزار کارشان 

مجموعه کارگرانی که دراين .  بسيار متنوع است
مرحله وتقريبا ھمزمان وارد کارساختمان 

شوند، ازسطح سواد باCتری  می
برخورداروبلحاظ حرفه با دنيای مدرن درارتباط 

کارشان به ميزانی متاثرومرتبط باپيشرفت .  ھستند
. علوم وتکنيک ساخت وساز دنيای معاصر است
شايدازنظرواحد ھای کارگری فوق اين تداخل 

اما از .  کاری به لحاظی با عث کندی کارآنھا شود
طرفی ديگر اين کارگران وفعالين کمونيستی که 
در کارکارگری ساختمانی ھستند می توانندازاين 
فرصت استفاده کنندو درگفتگو با ديگرکارگران 
ھمکارخود، به طرح مشک�ت ومسائل کاری 

ھرتماس .  ومسائل سياسی روز جامعه بپردازند
تواند حکم ھمان تلنگر  ھرچند کوچکی می

تواند  تاريخی را داشته باشد که يک کارگر را می
به دنيای آگاھی وسازماندھی وکارتشکي�تی وارد 

 .   نمايد
 

کاراين کارگران ھمراه با   -کارگران گچ کار
آلودگی ازطريق م�ت گچ وپودر آن است که 
درموقع کارمقداری ازپودر گچ درھواپخش 

شود وبعدا روی سروصورت وبدن کارگر  می
گچ به ميزانی حالت چسبندگی دارد با .نشيند می

آب گرفتن روی دست وبا آب پاشيدن روی 
صورت ودرموقع حمام با ريختن آب روی بدن 

بلکه بايدھمراه با دوش گرفتن، ما .  شود پاک نمی
لش وشستشوی طوCنی ھم انجام گيرد، تا آثار گچ 
. مانده بر بدن وسروصورت از بين برود
کارگربراثر خستگی وبيحوصلگی ونداشتن حمام 
وآب گرم درست وحسابی موفق به شستشوی خود 

درنتيجه پوست دست وسروصورت .  شود نمی
کند وبعدا  شود وايجاد خارش می اول خشک می

شود وھنگام کار  دچار ترک خوردگی می
وشستشو محل ترک خوردگی، خون ريزی 

چربی وويتامين ھا ونرمی پوست دست .  کند می
اين کارگران به علت تماس مداومی که با دوغآب 

رود ودست  وپودر گچ دارند ازبين می
. کارگرھميشه خشک و برايش آزاردھنده است
درموقع کار وماليدن م�ت گچ روی ديوار 

شود ودرچشم  مقداری گچ به اطراف پاشيده می
. رود کارگر وبنا که مراقب کار خود ھستند می
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 درجه شھر اھواز، وقتی که محيط ۵٠درگرمای 
کار اين کارگران براثر آب ناشی از شستشوی 

کند و  شود، به شدت دم می وسايل کارخيس می
شود توليد گرما  وقتی که پودر گچ با آب قاطی می

درنتيجه فضا براثر گرما .  کند وحرارت می
تعريق .  وتبخير، سنگين وتحمل ناپذيرمی شود

شود،  بدن درحال پخت کارگر زياد تر می
شود و  درنھايت آب ويد بدن کارگرکم می

درروزھای شرجی .  شود دچارگرما زدگی می
رود وچشم  قطرات عرق درچشم ھای کارگر می

ی ما لش با دست  کارگررامی سوزاند ودر نتيجه
. شود آلوده به پودر گچ، چشم قرمز ودچاردرد می

کارگران وبنايان گچ کار دردراز مدت مبت� به 
بنايان گچ کارع�وه برديسک .  شوند چشم درد می

برند،  کمر، از بيماری آرتروز گردن نيز رنج می
چون موقع کار روی ديوار مقابل وبخصوص 

دارند ومدت  سقف، سر خودرا پشت نگه می
زمانی طوCنی اين کارادامه دارد، دچار آرتورز 

بنايان گچ کارع�وه برمھارت .  شوند گردن می
Cزم، کارآنان درزمينه گچبری که ھمان نقاشی 
وتصويرگری روی ديوار است، به ميزانی با 

کاربنايان گچ کار .  باشد ذوق وھنرنيز ھمراه می
گيرد، درنتيجه  چون پيوسته وبا شتاب انجام می

شوند و  آنان دچار خستگی وکوفتگی عض�ت می
برخی ازروی ناآگاھی، وبزعم خودشان برای 
رفع خستگی وبرطرف کردن کوفتگی بدن خود، 

. شوند به طرف استفاده از مواد مخدرکشيده می
درصد اعتياد ميان گچ کاران وسنگ وسراميک 
کاران وبخصوص بين بنايان واستاد کاران بيشتر 

 .   از حرفه ھای ديگر است
کارگران کاشی کار، موزائيک کاروسنگ 
وسراميک کار، مجموعا يک حرفه است 
وکارگران وبنايان خودرا دارد، يک استاد کار 

درعين حال .  توانا از عھده انجام ھمه برمی آيد
استاد موزائيک کار وسنگ کار وسراميک کار 

اين کاربه دقت .  نيز به طور مستقل کارمی کنند

وظرافت زيادی احتياج دارد، روی ھم رفته يک 
البته .  بنا ودو کارگربرای اين کار کافی است

کارگرسنگ وسراميک کار، درکارخود تھيه 
م�ت وسيمان مناسب اين کاربايد دارای مھارت 
. و تجربه باشد وکارش بميزانی سنگين است

بنايان وکارگران سنگ وسراميک کاردرھنگام 
اندازه کردن وشکل دادن به کاشی و سنگ با 
دستگاه سنگ جت با صفحه سنگ مخصوص 
وبادستگاه سنگبری و گازانبراين کاررا انجام 

ھنگام برش با سنگ جت فضای .  دھند می
شود وپودر سنگ  پيرامون پراز گرد سنگ می
نشيند ومقداری از  روی سروصورت کارگر می
شود، وارد دستگاه  گردی که درمحيط پراکنده می
خردوريزسنگ .  شود تنفسی کارگر سنگبر می

ھنگامی که با گازانبرکاشی وسنگ را اندازه 
اين خرده .رود کنند، در چشم کارگر وبنا می می

ھا خيلی شبيه شيشه است وچون در چشم  سنگ
نشيند درآوردنش مشکل است، چندروزی  می

کارگر گاھی .  کند کشد وچشم عفونت می طول می
کشد وبرای درآوردنش  تا دو سه روز عذاب می

پوست دست .  بايد به پزشک ومطب مراجعه نمايد
استاد کاران وکارگران در تماس با سنگ 
وسراميک ھنگام کاردچارخوردگی وبريدگی 

دست کارگران وبنايان درتماس با سيمان .  شود می
که بدن انسان به شدت ازآن حساسيت نشان 

بنايان نما .  شود دھد، دچار خارش وزخم می می
کار، در اھواز کارشان درفصل طوCنی وگرمای 

درحالی که گرما .  سال بسيار سخت وشاق است
وتابش آفتاب درحالت عادی غير قابل تحمل 
است، بنايان نما کاردر ارتفاع باC ودر روی 
داربستی به عرض کمتر از يک متر وطول 
چھارمتردرمعرض مستقيم تابش آفتاب ودرحالی 
که انعکاس تابش وگرمای آفتاب ديوار ھای 

افزايند، کارخودرا انجام  اطراف برشدت گرما می
شرايط کاری سخت وکا رپرشتا ب .  دھد می

وسنگينی که مالکان ساخت وساز صنعت 
ساختمانی وپيمانکاران جزء برکارگران تحميل 

کنند، فرصت فکر کردن به مسائل ايمنی را از  می
کمبود امکانات .  کارگران ساختمانی گرفته است

ايمنی، ومحروميت کارگران ساختمانی دراين 
زمينه موجب لطمات وآسيب ھای فراوانی به اين 

نه تنھااين کارگران ازاستفاده .  شود کارگران می

از وسائل وابزار ايمنی محروم ھستند، بلکه 
کارفرمايان وپيمانکاران برای پيشرفت کار، اين 
کارگران را ازرعايت واجراء برخی ازمسائل 
وموارد ايمنی که مربوط به محيط کاراست ھم 

 .  دارند باز می
 

 -کارگران جوشکارودرب وپنجره ساز
کاراين کارگران درکارگاه ھای جوشکاری، 

گيرد،  اغلب دور از محل ساختمان انجام می
درمورد کار و زندگی اين کارگران بايد به 
بررسی کارگاه ھائی پرداخت که اين کارگران 

جوشکاری کار .  درآنجا مشغول کار ھستند
. پرمرارت وپررنج وزحمت وشکنجه آور است
پوست چھره وصورت اغلب اين کارگران براثر 

جای .  برق جوشکاری کبود وبلوطی رنگ است
جای موی سراغلب کارگران جوشکاربراثر 

شود که درموقعی  جرقه ھای جوش سوخته می
. کشند غير از ساعات کار ھم ازاين بابت رنج می

چشم کارگرجوشکار مدام در معرض برق زدگی 
زمانيکه چشم کارگردچاربرق زدگی .  قرار دارد

ناشی از جوشکاری شود، حداقل بيش از ده 
ساعت بايددرد وعذاب سختی را تحمل کند تا 

دراين مواقع چشم به .  چشمش بھبودی پيدا کند
رود وبيمار  کند، پلک چشم باC نمی شدت درد می

کند تاچشم خود را باز کنداما از عھده  ت�ش می
ھا  کند که ده ھمزمان حس می.  آيد اين کار بر نمی

جسم نوک تيزمانند سوزن در چشمش فرو 
شود واشک  رود، چشم به شدت قرمز می می
کارگری که چشمش را برق زده حداقل .  ريزد می

چشم .  تواند چشم خودرا باز کند تا ده ساعت نمی
کارگران جوشکار دردراز مدت ميزانی از بينائی 

دست وپا و بدن کارگران .  دھد خودرا از دست می
جوشکار به طور روزانه ودر حين انجام 
کاربراثردانه مذاب که به اطراف پراکنده می 

ھای ناشی از  تاول.  شود شوددچار سوختگی می
کشد تابھبودی پيدا کنند  سوختگی مدتی طول می

واثرات سوختگی به صورت نقطه ھای کبود 
بيماری ريوی .  ماند روی بدن کارگر باقی می

وتنفسی از جمله بيماری ھائی ھستند که کارگران 
کارگران جوشکار .  شوند جوشکارگرفتار آن می

براثر استنشاق اکسيد آھن و ودودناشی ازسوختن 
آن در ھنگام کار، دچار بيماری ريوی وتنفسی 

ھا  لباس کارگران جوشکارکه خيلی وقت.  شوند می
ھمان لباس شخصی است اغلب آثار سوختگی 

سرآستين بلوز وپيراھن .  شود درآن ھا ديده می
وپاچه شلوار وکفش اين کارگران براثر جوش 

اغلب .  شود وبرشکاری آھن دچار سوختگی می
شود که انگشتان اين کارگران کھنه پيچ  ديده می

. شده که ھنگام گرفتن آھن دچاربريدگی شده
کارگران جوشکار در پايان ھر روز کارازسر تا 

. شوند پا آلوده به دود واکسيد وگرد وخاک می
کارگران جوشکارھنگام کاربا سنگ جت واره 
برقی يا اره آتشی با کمترين بی احتياطی وغفلت 

شوند  دچار حوادث وسوانح غير قابل جبرانی می
که موجب بريدن دست ويا قطع انگشتان آنان 

گوش اين کارگران براثرصدا .  شود می
وفشارناشی از ضربه ای که کارگربا پتک 

کند، دچار آسيب ديدگی  وچکش برآھن وارد می
با شنيدن ھر صدای بلند .  شود وناشنوائی می

 .  وضربه ای کارگرآزرده و گوشش دردمی گيرد
برای شناختن برخی واحد ھای کارگری کارگران 
ساختمانی، بايد کارگاه ھائی را که اين کارگران 
. درآن مشغول کار ھستند، بررسی نمود
کارگاھھائی با ظرفيت نيروی کار کمترازده نفر 
که رژيم ضد انسانی وضد کارگری جمھوری 
اس�می آنان را ازشمول قانون کارو بيمه ھای 
اجتماعی خارج کرد، وبه سمت کارگران آواره 

 .    سوق داد
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کارلوله کشی ساختمان   -کارگران لوله کش
شود، دو مورد آب  بعداز ديوارچينی آغاز می

وفاض�ب درشھر اھوازازجمله مواردی ھستند، 
که بيشترين حساسيت نسبت به کارواجراء آنان 

حرکت فاض�ب ھا ی اين شھر به .  وجود دارد
علت قديمی بودن و سطح صاف زمين منطقه که 
ارتفاع آن با دريا خيلی کم است، به کندی جريان 
دارد، با کمی بارندگی ازدھانه وراھآب ھای 
ھا  فاض�ب ھا درخيابان و درپارکينگ ساختمان

آب آشاميدنی اھواز دارای .  زند فاض�ب باC می
بدون عبور .  رسوب وآلودگی فراوان است

ھا کارمی  ازدستگاه ھای تصفيه آبی که خانواده
توان از آن نوشيد ورسوبی بودن آن  گذارند، نمی

شود وبا پمپ آب به  ھا می موجب گرفتگی لوله
ھمين .  ھا وخانه ھا پمپاژمی شود درون آپارتمان
شود که کار کارگران ساختمانی  علت موجب می

آب وفاض�ب ھمراه باحساسيتی باشد که نيرو 
. شود وانرژی بيشتر از کارگر گرفته می

درجريان کارلوله کشی ساختمان، مسير وجای 
لوله ھای کارگذاشته روی ديوارھای بغل وکف 
ساختمان توسط کارگر با تيشه کار ودريل ھيلتی 

شود ودربعضی از جاھا ديوار بغل وکف  کنده می
کارکنده .  برای عبور دادن لوله بايد سوراخ شود

کاری وسوراخ کردن کف ساختمان، به خصوص 
درنقاطی که از قبل آرماتورگذاری وبتن آرمه 
شده بسيار طاقت فرسااست ونيروی زيادی 

درموقع تيشه کاری .  شود ازکارگر گرفته می
وکندن ديوار بغل برای جا دادن لوله، مقدارزيادی 
خردوريز ديوارکه از جنس بلوک ساختمانی است 

شود و به  به اطراف وبه طرف کارگرپراکنده می
چون کارگر به .  خورد سروصورت کارگر می

لباس وسايل ايمنی مانند ماسک صورت وعينک 
شود  کار مجھز نيست، موجب ناراحتی کارگر می
. رود وگاھی خردوريز درچشم کارگر می

کارگرلوله کش ساختمانی در اھواز زمانی 
شود که نوبت کارلوله کشی  مستاصل می

ھای بھداشتی، حمام، توالت  ھای سرويس قسمت
ھوای گرم، محيط کار فاقد .  رسد وروشوئی می

روشنائی کافی ومملوازخاک وخاکروبه ساختمان 
ھا در  ھا وشکل دادن به آن وکارفشردگی لوله

دھد، کار را مشکل  فضای کم، دست بدست ھم می
جای، .  شود کند، کارگرخسته و درھم کوفته می می

جای بدن وسروکله کارگردربرخورد ودرتصادم 
شود، پوست دست  بااطراف دچارکوبيدگی می

کارگر دربرخورد با ديوار خشن سيمانی ومحل 
بيند و دچار خون ريزی  کار خورده وآسيب می

 .شود می
مشک�ت وسختی کار کارگران لوله کشی 

لوله کشی .  پذيرد ساختمان در ھمين جا پايان نمی
؟ انجام )پروپپلين(آب ساختمان با لوله سبز 

کارلوله کشی آب آشاميدنی نسبت به کار .  گيرد می
لوله کشی فاض�ب با سھولت بيشتری ھمراه 

. شود است، اگرچه متراژبيشتری را شامل می
کارلوله کشی فاض�ب ساختمان به بازوئی قوی 
نياز دارد که ھرکارگرلوله کشی به آسانی از 

ھرچه سايز ونمره .  آيد عھده انجام اين کار بر نمی
جنس لوله .  تر است لوله باCتر باشد، کارآن مشکل

ھردو لوله .  فاض�ب از نوع پی، وی، سی، است
ازجنس مواد شيميائی، چسب لوله نيز ازھمين 

اتصاCت، باگرم کردن وحرارت دادن .  مواد است
گيرد، کاراتصاCت لوله سبزآب  ھا انجام می لوله

ی مخصوص اين )  اتو(آشاميدن، با دستگاه برقی 
پس از گرم شدن اتو، لوله .  گيرد کارانجام می

ھای مورد نظرجھت اتصال از دوطرف اتوبا 
ھای کارگردرمدتی کمتر از يک دقيقه محکم  دست

ھا براثر حرارت نرم  لوله.  شود وثابت گرفته می
شود وبعد توسط کارگربھم جوش داده  می
درحين انجام کار، گرما وحرارت .  شوند می

دستگاه از طريق لوله ھای حرارت ديده به 
ھنگامی که کارگر .  کند کارگر انتقال پيدا می

ت�ش می کندتا لوله ھای گرم شده رابا فشار از 
اتو جدا کند، چون اين کار بايد با سرعت انجام 

ھا اتو روی دست کارگر  بگيرد، خيلی وقت
. شود افتد وکارگر دچار سوختگی می می

افتد  سوختگی که ازطريق آھن داغ شده اتفاق می
ھنگامی که .  کند خيلی دير بھبود پيدا می

کارگرلوله واتصاCت را با اتو برای جوش دادن 
سوزد وتوليد  کند، مقداری از لوله می گرم می

کند که درحلق وريه کارگر  اکسيدی شيميائی می
در مورد اتصال لوله ھای فاض�ب اين .  رود می

عمل از طريق حرارت دادن لوله وبااستفاده از 
چسب لوله انجام می گيردکه استنشاق گاز متساعد 
ازچسب وگاز واکسيد ناشی ازحرارت لوله خيلی 

ھا را می  ريه.  تر از مورداول است خطرناک
سوزاندوکارگر دچار سرفه ھای شديد وپی در پی 

برای جوش دادن لوله ھای پی، وی، .  شود می
لوله .  شود سی ازمشعل وکپسول گاز استفاده می

ھای حرارت ديده درکمترين فرصت بايد بھم 
متصل شود، دراين مواقع دست کارگردرتماس با 

کارگرلوله .  گيرد سوزد ودرد می لوله به شدت می
کش درموقع گرم کردن لوله سبز با اتوی برقی 

شود  ی پاھا خم می درحاليکه به زانو وروی پنجه
مقدارنيروی Cزم برای .  دھد کار خودرا انجام می

فشار دادن لوله ھای دوطرف به اتو، ونگه داشتن 
وزن خودرا روی پنجه پاھا، فشاربسياری به 

ھا ورباط پاھا وساعد دست وبازوی  ماھيچه
براثر ھمين فشار که بخش .  شود کارگر وارد می

زيادی از آن متوجه کتف وشانه ھای کارگر شده، 
بعداز انجام يک دور کار، کارگر لوله کش برای 

شود  حفظ وتعادل خود روی پاھا دچار مشکل می

. وعاجز ازايستادن سرپاو نگھداری خود است
کارگران لوله کش ساختمانی به علت حجم سنگين 
وپرزحمت کار، مانند کارگران ديگرواحدھای 

 .    برند ساختمانی ازبيماری ديسک کمررنج می
 

کارگران برقکار با فاصله    -کارگران برقکار
کمی از کارگران لوله کش ساختمان، مشغول کار 

شوند، کاراين کارگران ھم چون کارگران لوله  می
کش با کنده کاری ديوار ساختمان برای جادادن 

خردوريزديوار .  شود ھای برق شروع می کابل
ناشی از کنده کاری که به اطراف پراکنده 

ھنگامی .  شود، گاھی در چشم کارگرمی رود می
ھای برق  که کارگر، لوله پوششی مخصوص کابل

ھا را  دھد، با م�ت گچ آن ھا قرار می را در کانال
کارگربراثر استفاده از پودرگچ .  کند محکم می

شود که بسيار  وم�ت گچ آلوده به اين مواد می
گاھی م�ت گچ که با .  آزار دھنده است

شود،  فشاروضربه روی لوله پوششی زده می
پراکنده ودرچشم کارگرمی رود، بيشتراوقات با 
تحمل درد وچند دور مالش يکی دو ساعت بعد 
درآب چشم حل شده ھمراه با اشکی که از چشم 

دردش در مقايسه .  آيد شود بيرون می خارج می
بادرد خرده ريز بلوک وبراده ناشی ازبرش 
کاری آھن که در چشم می رودقابل تحمل تر 

کارگران برقکاربرای سوراخ کردن .  است
ھا  ديواروعبور دادن کابل وانتقال آن به اتاق

وديگرواحد ھای ساختمان، از دريل ھيلتی استفاده 
ھای بتن  گاھی برای عبور کابل به محل.  کنند می

کنند، دشواری کار  آرمه يابتن مسلح برخورد می
. شود زيادترمی شود وکارگرخسته وفرسوده می

کاِرکارگران برقکار طی سه مرحله انجام 
ابتدابا درآوردن کانال وجاانداختن لوله .  گيرد می

وجعبه ھای پريز وکليد )  خرطومی(پوششی کابل 
مرحله دوم کابل يا سيم کشی ودر .  شود شروع می

آخرين نوبت کار نصب پريزوکليد وکارھای 
کابل کشی ساختمان .  گيرد روکاری انجام می

بيشتر اوقات .  کاری فرسايشی وخسته کننده است
ھنگام کشيدن کابل که بايد با دقت وھمزمان 
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بافشار انجام گيرد، لوله خرطومی ازجا کنده 
کابل .  شود شود وموجب دوباره کاری می می

گيرد،  کشی با فنر مخصوص اين کارانجام می
مشت کردن دست کارگربرای کشيدن فنر که 
سيمی خشک وباريک است فشارزيادی به 

به .  کند انگشتان و ماھيچه ھای مشت وارد می
طوری که بعد از پايان ھردور سيم کشی تا 
ساعاتی بعد مشت، مچ وساعد دست به شدت درد 

خطر سقوط وافتادن از روی چھارپايه .  کند می
وپله ھای متحرک درکمين کارگران برقکاراست 
و باعث شکستن دست وپای اين کارگران 

کار نصب پريز وکليد برق نياز به دقت .  شود می
دارد وکارگربا دستکش زمخت وخشن کارگری 

درنتيجه نوک رشته .  ازعھده انجام کار برنمی آيد
ھای سيم ھنگام جادادن در محل کليد 
وپريزدرانگشتان دست که درتماس با سيم لخت 

کارگردرد شديدی را متحمل .  رود ھستند فرو می
بعد ازنصب پريز وکليد که ظاھراً پايان .  شود می

کار برق کشی ساختمان است، انتقال برق به 
سيستم برق ساختمان وتست آن، تازه اضطراب 

اين کارگران به .  شود کارگر برق کار شروع می
علت وضعيت بد مالی ھيچگاه از وسايل ايمنی 

کنند  مانند کفش ودستکش مخصوص استفاده نمی
و خطر برق گرفتگی ھمواره آنان راتھديد 

کارگران برقکار عموما به علت ماھيت .  کند می
کارشان با بيماری ديسک کمر وآرتروز گردن 

 .کنند دست وپنجه نرم می
اخيراً ادارات وسازمان ھای رژيم سرمايه داری  

جمھوری اس�می مرتبط با کارگران و مسائل 
ی اجتماعی آنان، اقدام به طرح آزمون وبيمه  بيمه

ازطريق .  نمودن کارگران ساختمانی کردند
سازمان فنی وحرفه ای رژيم از کارگران 
داوطلب امتحان کتبی وعملی درارتباط با حرفه 

کارگرانی که .  آيد ای که دارند، به عمل می
درآزمون موفق شوند، در نوبت بيمه شدگان قرار 

کشد تا کارگر برای  بسيار طول می.  گيرند می
ظاھرا فرصت خوبی برای .  بيمه فرا خوانده شود

اما وقتيکه قضيه پيگيری شود، .  کارگران است
رود وبابی تفاوتی  ھمه چيز در محاق می

کارگر پس از امتحان .  شود کارگران روبرو می

وموفقيت بايد بيش از يکی ودو سال منتظر بماند 
کارگران بايد .  تا از طرف بيمه فراخوانده شود

چھل   -بابت بيمه خود ھر ماه مبلغی حدود سی
. ھزار تومان وبيشتر به حساب بيمه واريز کنند

ھای  تر اينکه اين طرح از طرف سازمان شيرين
چون متوجه شدند .  شود مرتبط جدی پيگيری نمی

کارگران ساختمانی بی چيز تر از آن ھستند که 
توسط بيمه دوشيده شوند و ھرماه مبلغ فوق الذکر 
را به حساب بيمه واريز نمايد، تا شاھد با شند 

ھا از طرف مسئوCن فاسد رژيم  چگونه اين پول
. سرمايه داری جمھوری اس�می مفتخور شود
درنتيجه بی اعتمادی کارگران نسبت به رژيم 

ودستگاھھای اداری واجرائی آن، طرح از دو 
طرف درحالت رکود وبا بی تفاوتی نسبی ھمراه 

 . بوده است
کاراين کارگران ھمراه   -کارگران نقاش

. باآلودگی زياد ناشی ازترشحات رنگ است
چشم، ريه ودستگاه تنفسی کارگران رنگ 
آميزبعلت گاز متساعد ناشی از مواد ترکيبی با 
... رنگ، ازقبيل تينرودربعضی مواقع بنزين و

احتمال اينکه .  ھمواره درمعرض آسيب است
کارگر رنگ آميز ونقاش دردراز مدت به 

ھای مزمن چشمی وتنفسی دچار شود  بيماری
عليرغم گوناگونی واحدھای .  بسيار زياد است

کارگران ساختمانی، ھمه در بی حقوقی ودر 
کمبودونارسائی امکانات ايمنی وبھداشتی 

صاحبان .  سرنوشتی مشترک ويکسان دارند
کارھای ساختمانی که عموما ھدفشان کسب سود 
بيشتر است، خيلی کم درفکر مسئله ايمنی، 

ھای  آموزش.  س�مت وبھداشت کارگران ھستند
ايمنی وبھداشت تنھا درصنايع بزرگ که تعداد 
زيادی کارگر مشغول کارھستند به کارگران داده 

درکارگاه ھای خصوصی وساختمانی .  شود می
طرح موضوع وسايل وابزار ايمنی کار، از 
طرف کارگر، امتياز منفی برای اودرپی دارد 
ودرحافظه صاحب کار، تصويری ازيک کارگر 

شود ونام اين  زياده خواه ازاو ثبت می
يکی از .  رود کارگردرليست سياه صاحب کار می

ھای مختلف کارھای  علل واگذاری قسمت
ساختمان به پيمانکاران جزء ھم ھمين مسئله 
فرارازتعھدات ايمنی، بھداشت و بيمه کارگر 

بارھا برای کارگران ساختمانی حوادث .  است
وسوانحی پيش آمده که موجب مرگ آنان شده، 

ی کارگرقربانی پيگيرعلت  درحاليکه خانواده
مرگ کارگر بوده، به علت اينکه ھيچ نھاد 
وسازمان مسئول وقانون روشنی در اين مورد 
وجود ندارد، مرگ کارگر مشمول مرور زمان 

درنھايت صاحب کار در تبانی .  ماند ودرابھام می
وزد وبند با نھادھای مرتبط، بعدازمقصر دانستن 
کارگر جان باخته ودادن مقداری پول به طرف 
اداری وھمين طور دادن مقدارپول ناچيز به 
خانواده کارگر، مرگ کارگر قربانی به فراموشی 

روشی رايج دربرخورد با جان .  شود سپرده می
ھای سرمايه داری فاسد  باختن کارگران در رژيم

ھرکارگری ازجمله کارگر .  وگنديده است
ساختمانی وکارگرنقاش ساختمان دراھواز 

تواند قربانی حوادثی شود، که صاحبان  می
سرمايه برای کسب سود بيشتر، مقصر ومسبب 

 .باشند اصلی آن می
فصل گرمای اھوازبسيارطوCنی، وبخصوص 
 Cدرروز ھای شرجی که ميزان رطوبت ھوابا

کارکارگران .  شود است کارگرفرسوده وخسته می
نقاش ورنگ آميزدرفضای بسته ساختمان وآکنده 
ازگازھای ناشی ازمواد ترکيبی نوعی شکنجه 

کارگرحا لتی شبيه اختناق پيدامی کند چون .  است
ھمزمان .  باشد استفاده از ماسک دھن مشکل می

کند ودر  عرقی که ازسروکله کارگر ترشح می
رود، برای  چشمان کارگر می

کارگربسيارآزاردھنده، مشکل آفرين وخسته کننده 
درچنين روزھائی چشم و پوست اطراف .  است

چشم کارگربراثر ما لش ملتھب، متورم وقرمزمی 
شود به طوری که تايکی دو روز بعد، سطح 
پوست صورت و اطراف چشم باھرتماسی درد 

دست کارگران نقاش ساختمانی آلوده به .  گيرد می
رنگ براثر شستشو با بنزين وتينر که مواد پاک 
کننده رنگ ھستند، موادچربی وويتامينی خودرا 

دھد، وآثاراين مواد پاک کننده روی  از دست می
ماند ورنگ پوست بعداز  پوست دست باقی می

. گرايد ھرشستشوئی تا چند ساعت به سفيدی می
ھنگام کار با فرچه وبرس رنگ آميزی ترشحات 
مستقيم بنزين وتينر روی صورت کارگر، چشم 

ع�وه .  سوزاند وپوست صورت اورا به شدت می
بر اين به علت ترشح رنگ وتينر وبنزين روی 
لباس وتن اين کارگران، بوی ناشی از آن تا مدتی 
ھمراه کارگر است وموجب ناراحتی خود 

يکی ازخطراتی که پيوسته .  شود وديگران می
جان کارگران رنگ آميز ونقاش ساختمانی را 

محيط .  کند، حريق وآتش سوزی است تھديد می
کار کارگران نقاش ورنگ آميزمملو از مواد آتش 

گاز .  زای رنگ ومواد ترکيبی تينر وبنزين است
متساعد ومتراکم ازاين مواد درگرمای داغ ودر 
فضای بسته احتمال اشتعال محيط کار اين 

ترين کم توجھی  کوچک.  برد کارگران را باC می
بايد به خاطر داشته .  شود موجب آتش سوزی می

باشيم که در کارگاھھای ساختمانی به مسائل 
مورد .  شود ونکات ايمنی کمتر اھميت داده می

ديگری که کارگر نقاش ورنگ آميزساختمان را 
کند، سقوط وافتادن از روی  ھنگام کار تھديد می

پلکان وشکستن دست وپا، واستخوان 
 .سروصورت کارگران است

 
کارھيچکدام از   -کارگران ايزوگام کار

. واحدھای کارگری بدو ن خطرنمی تواند باشد

 
۶۶١ضميمه کار شماره   



 ١٧ ۶۶١ شماره  ٩٢نيمه  دوم  دی     ١٧

. سروکار کارگران ايزوگام کار با آتش وقير است
بخشی از کار اين کارگران در درون ساختمان 
. ودرفضای کم آشپزخانه وحمام ودستشوئی است
درمورد کار ديگر واحدھای ساختمانی در شرايط 

که اين .  گرما وشرجی در اھواز صحبت کرديم
کارگران چگونه در گرمای طاقت فرسا کار 

چند ماه از سال، بيش از دو فصل، .  کنند می
گرمای شھر اھواز باCی پنجاه و گاھاحتی 

درجه ودمائی که از نظر .  شصت درجه است
استانداردھای بين المللی برای کار مناسب نيست 

عموما .  وکار در اين درجه ھوا غير قانونی است
درجه دما و گرمای حقيقی اين شھرھيچگاه از 

بخش .  شود طريق مراکزمسئول درست اع�م نمی
عظيمی ازکارگران ايران درخوزستان ودر شھر 
صنعتی اھواز درنيمی از سال دردمای باCی 

کارگران .  کنند استاندارد تعيين شده کار می
ساختمانی در اين دما بدون داشتن وسائل ايمنی 

کارگر .  کنند ونظارت بھداشت ايمنی کار می
ايزوگام کاردراين دما ودرفضای محدود وبسته 
حمام، دستشوئی وآشپزخانه ی ساختمان کارمی 

درحالی که گرمای کپسول گاز وشعله پوش .  کند
را که وسايل کار اين کارگران برای ايزوگام 

دمای محل .  کاری است، نيز بايد تحمل کنند
کاراين کارگران براثر گرمای مضاعف بسيار 

رود، شبيه تون حمام، وگرم خانه  باC می
صورتش .  شود کارگرخيس عرق می.  گردد می

ازحرارت آتش وگرما کبود وآب بدنش به شدت 
اغلب دست اين کارگران در .  شود تبخير می

. شود تماس با قير وايزوگام دچارسوختگی می
بيماری تنفسی وسردرد براثر استنشاق دود ناشی 
از سوختن مواد ايزوگام ارمغان ديگر اين حرفه 
. وشغل برای کارگران ايزوگام کار است

سرووضع ولباس وکفش اين کارگران آلوده به 
کارگران ايزوگام کاراغلب به .  قير ودود است

خاطر تحمل گرما وتحمل حرارت خسته 
دستمزد ناچيزوبی حقوقی کارگر .  ورنجورھستند

 .اندازد ايزوگام کاررا زودترازموعد ازپا می
 

کارگران سقف   -کارگران سقف کاذب کار
کاذب کار يا سقف دوم که بيشتر برای نما وتزئين 

شود، تا چند سال پيش،  ساختمان انجام می
کارگران وبنايان گچبربا رابيتس اين کار را انجام 

اخيراً کنف کاران، اصط�حی که در .  دادند می
مورد اين حرفه ومواد ومتريالی که استفاده 

شود، اين کاررا انجام  کنند بکاربرده می می
ورق ھائی از پيش ساخته ازجنس گچ .  دھند می

فشرده با مواد چسبنده و شيميائی؟ دراندازه ھای 
يک دردومتربا پوششی ازکاغذ، سقف را 

ھای ساخته شده ازجنس گچ در  ورق.  پوشانند می
اندازه ھای مناسب کاربردی ودلخواه با دستگاه 
سنگ جت توسط کارگربريده ودر محل مورد 

ھنگام کارفضا آکنده از پودر .  شود نظر نصب می
شود، طوری که کارگران پوشيده از پودر  گچ می

پوست صورت اين کارگران .  شوند وگچ می
درتماس با پودر گچ خشک و پلک چشم کارگر 

درفصل گرما عذاب اين .  شود سنگين می
پودر گچ معلق در ھوا .  شود کارگران بيشتر می

ھنگام .  شود وارد دستگاه تنفسی اين کارگران می
نگه داشتن ورق برای نصب در سقف، مدتی 

ھای خودتکه ھای  نسبتا طوCنی کارگربا دست
دارد، تاآنھارا پيچ ومھره  ورق راباC نگه می

ومتصل به سقف کند، ياباميخ مخصوص نصب 
فشارودرد سنگينی متوجه کتف .  کند سقف می

بعضی مواقع .  شود وشانه ھای کارگر می
کارگرسقف کاذب کار، ھنگام کار به ناگزيربايد 
سروگردن خودرا پايين نگه دارد ودربعضی 
موقع عکس اين عمل را بايد انجام 

درنتيجه .  دھدوسروگردن خودرا عقب نگه دارد
تکرار زياد اين عمل در روز به دو ناحيه ازمھره 

شود وکارگربه  ھای گردن کارگر فشار وارد می
ھنگام پيچ .  شود بيماری آرتروز گردن مبت� می

کردن سقف با دستگاه دريل برقی، احتمال خطر 
فرو رفتن نوک مته پيچ گرد در دست کارگر 

احتمال سقوط کارگردرحالی که .  بسيارزياد است
 . کند بسيار زياد است ورق را نصب می

 
کارگران کابينت ساز   -کارگران کابينت ساز

، کارگران زيادی ...کارگران نجاروکارگران 
ھا وکارخانه ھا  مستقيم وغير مستقيم در کارگاه

درارتباط با کار ساختمانی ھستند، اين کارگران 
. درعرصه ک�ن ھمه دارای يک سرنوشتند

دررژيم سرمايه داری ارتجاعی جمھوری 
اس�می که از طرف نھادھای پولی ومالی 
سرمايه داری جھانی مورد تشويق قرار گرفته، 
سرنوشت کارگران غير ازاستثمار شديد، فقر، 

تواند  بيکاری و بی حقوقی مطلق چيز ديگری نمی
 .      باشد

طبقه کارگرايران درتمام طول حيات سياسی و 
مبارزاتی يکصد ساله خود با سرکوب وبی 

دوره ھائی که فرصتی .  حقوقی ھمراه بوده است
برای فعا ليت داشت، بسيار کوتاه ومحدود به 

يکی از دوره .  پنج ساله بود-يکی ودو دوره چھار
ھای طوCنی سرکوب وبی حقوقی که طبقه 
کارگر ايران تحمل نمود، دوره سی وچند ساله 
بعد از تثبيت رژيم سرمايه داری 

رژيم سرمايه .  وسرکوبگرجمھوری اس�می است
داری جمھوری اس�می بسياری از دست آورد 
ھای مبارزاتی طبقه کارگرايران را که طی 

ھای متمادی مبارزاتی بدست آورده بود  سال
ازطبقه کارگر ربود وطبقه کارگر ايران را 

ھای سرمايه داری راه  رژيم.  ھا به عقب راند سال
پيش روی طبقه کارگرراسد می کنندوطبقه 
کارگر رادرھردوره از مبارزه به نقطه آغازين 
مبارزه برمی گردانند، تا مبارزه خود رادوباره 
. از سر بگيرد، ووارد دور وتسلسل بيھوده شود
مانند آنچه که طی اين چند دھه طبقه کارگر ايران 

 .  با آن روبروبوده است
طبقه کارگرايران فقط با آموزش وکسب آگاھی 
طبقاتی وفعاليت تشکي�تی می تواندبر استبداد، 
سرکوب ورژيم سرمايه داری جمھوری اس�می 

تا زمانی که آگاھی به مثابه ابزار مادی .  غلبه کند
دردست طبقه کارگرنباشد، رژيم راه پيش روی 

 .رابر طبقه کارگرمی بندد
طی يک دھه ونيمه اخيروبدنبال اعت�ی نسبی که 

ھای  در جامعه بوجودآمد، طبقه کارگر ايران گام
اعتماد به نفس .  محکم واستواری بر داشته است

طبقه کارگر بميزانی باC رفته و با يک خود 
باوری نسبی در مقابل کارفرما دست به مقاومت 

. فعالين خودرا ھرچند خيلی کم، پيداکرده.  زند می
بعضی مواقع حرکات وپايداری اش موجب 

سطح آگاھی وفعاليت .  رشک رقبامی شود
مبارزاتی وتشکي�تی طبقه کارگر به مرحله ای 
رسيده است که سرکوب آن برای رژيم غير 

نمونه ھائی ازسطح سازمان يافتگی .  ممکن است
طبقه کارگر، سنديکای شرکت واحد، سنديکای 

سنديکای .  کارگران نيشکر ھفت تپه است
کارگران نقاش وساختمان وسنديکای کارگران 
فلزکارو مکانيک است، که با ت�ش وکار، 
وفعاليت اعضاء اشان پايداری مبارزاتی خود 
رادرنبرد با نظام سرمايه داری حاکم تثبيت 

طبقه کارگرايران، اما تا تبديل شدن به .  اند نموده
نيروئی متشکل وھدفمند، ونيروی آلترناتيو 
احتياج به کارآگاه گرايانه وت�ش برای 

جنبش کارگری ايران کما کان .  سازمانيابی دارد
به .  در ابتدای راه خود برای قدرت گيری است

صورت پراکنده وموردی درمقابل تعرضات 
بخش ھائی از .  زند کارفرما دست به مقابله می

طبقه کارگرباھوشياری وبا رغبتی بيش از گذشته 
فعالين کارگری با .  کنند مسائل خودرا پيگيری می

احساس مسئوليت ودر ھمآھنگی بيشتربه حمايت 
مبارزات جنبش .  پردازند ازجنبش کارگری می

کارگری امروز ايران، ازطرف حاميانش با چشم 
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. شود باز وبا نگاه انتقادی ومسئوCنه پيگيری می
نقاط قوت وضعف اين جنبش از نظر توده ھای 

مبارزه .  ھواداربا نکته سنجی دقيق ھمراه است
درست، اصولی وانق�بی کليه اجزاء اين جنبش 

ھا واحزاب وفعالين ازھردسته  اعم از سازمان
وگروھی که باشند، از طرف توده ھای 

طبقه .  شود ھواداربدون تعصب پاس داشته می
کارگر فعالين، پيشروان ورھبران جنبش کارگری 

. گذارد شناسد وبه آنان ارج می خويش را می
ھا وع�ئمی ھرچند پراکنده وضعيف  ھا نشانه اين

مبارزات .  ازخودباوری طبقه کارگر ايران است
تدافعی وپراکنده طبقه کارگردر وضعيت اعت�ئی 

تواند  پيش رو و درپرتو آگاھی وسازمان يابی می
آمادگی .  به مبارزه سراسری وھدفمند تبديل شود

طبقه کارگربرای دست يافتن بر سرنوشت 
ی  وحاکميت خود، بدين معناست که به پشتوانه
تواند  سازماندھی تشکي�تی وآگاھی طبقاتی، می

ی جامعه رابراساس منافع خويش  وبايد، مجموعه
ھا، احزاب وفعالين  وظيفه سازمان.  سازمان دھد

کارگری، ياری نمودن به طبقه کارگر در مبارزه 
طبقه .  سرنوشت سازی است که در پيش رودارد

کارگرايران درحال خيز وبرخاستن روی پاھای 
با شناخت مشک�ت وطرح .  خود است

ھای  ھای تبليغی وترويجی و راه حل آموزش
انق�بی درجھت رھائی وفائق آمدن برنظام 
استثمارگرسرمايه داری جمھوری اس�می به 
حمايت از طبقه کارگر وجنبش انق�بی اين طبقه 

 .برخيزيم
 زنده باد سوسياليسم 

 زنده باد حاکميت شورائی
  کارگران وزحمتکشان 

  ۵/١٠/٩٢-فعالين کارگری جنوب
 

تقديم .»سنديکای کارگران نقاش وساختمان«برای 
به کارگر زندانی، زندانی سياسی مقاوم شاھرخ 

تقديم به فعال کارگری تبعيدی، کمونيست .  زمانی
 .پيگير محمداشرفی
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 پرسش ھای يک کارگر باسواد 
 

 را بناکرد؟ " تب"ی  چه کسی شھر ھفت دروازه
  .در کتاب ھا نام فرمان روايانی آمده است

 آيا فرمان روايان تخته سنگ ھا را به دوش کشيدند؟
 و بابل را که چندين و چند بار ويران شد،

 چه کسی باز  ساخت؟
 خود درکدام خانه به سر می بردند؟" ليما"فعله ھای شھر زرين 

 در آن شب که ديواربزرگ چين 
 تمامی گرفت، 

 بنّايانش به کجا رفتند؟ رم بزرگ،
 چه کسی آن ھارا برپاداشت؟. پر از طاق نصرت ھاست

 وقيصرھا بر چه کسانی پيروز شدند؟
 آيا بيزانس پر آوازه ، برای ساکنانش فقط قصر داشت؟

 در آت�نتيس افسانه ای
 حتی در آن شب که دريا به کامش کشيد،  

 .به دريا افتادگان، بر سر بردگان خود نعره می کشيدند
 
 
 

 آيا اسکندرجوان، ھند را تسخير کرد؟
 به تنھائی؟
  را در ھم کوبيد،»ُگل ھا «قيصر که 

 حتی آشپزی ھم به ھمراھش نبود؟
 فيليپ اسپانيايی ، به ھنگامی که ناوگا نش 

 .غرق شد، گريست
 جز او، ھيچکس گريه نکرد؟

 .فردريک دوم در جنگ ھای ھفت ساله پيروز شد
 آيا ھيچکس دراين پيروزی، سھمی نداشت؟

 
 
 

 .بر پيشانی ھر ورقی، يک پيروزی
 چه کسی شام پيروزی ھا را می پخت؟

 .ھر ده سال، مردی بزرگْ 
 چه کسی ھزينه ھا را می پرداخت؟

 
 
 

 !اين ھمه روايت
 !اين ھمه پرسش

 

 )ترجمه بھروز مشيری( برتولت برشت                                       
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١از صفحه   

 سرنوشت مردم عراق، 
 يک تراژدی بزرگ انسانی

  ٢٠درصفحه 

گرا  حمايت مالی و نظامی نيروھای اس�م
جمھوری اس�می نيز پس از .  برخاسته است

گيری خود، به ھمراه ساير کشورھای  قدرت
مرتجع منطقه به کمک کشورھای غربی آمده 
و خود به يکی از مؤسسان و حاميان اصلی 

 . ھا تبديل شده است آن
فقر، سرکوب سياسی و ديکتاتوری، 
معض�ت اجتماعی و عدم وجود طبقه کارگر 
قدرتمند و نيروھای چپ و مترقی برای 

بخشی، زمينه مساعدی را برای رشد  آگاھی
اين نيروھا در ميان توده ناآگاه فراھم ساخته 

گيری اين نيروھا   خطر نفوذ و قدرت.  است
يابد، که اين مردم ناآگاه،  ھنگامی افزايش می

فقط کشورھای غربی و نه نظام طبقاتی حاکم 
بر جامعه را مسئول مصايب خود بدانند، 
زيرا در آن صورت بسيار زود فريب 

آنان را "  ضد غربی"ھا و سخنان  وعده
عراق نيز، پيش و پس از حمله .  خورند می

 .نظامی آمريکا، فارغ از اين قاعده نيست
 

 ھا و واقعيت ادعاھای امپرياليست
 

اش مدعی  ، آمريکا و متحدين٢٠٠٣در سال 
ھای کشتار جمعی  نابودی س�ح"بودند برای 
و رھايی مردم از شر "  صدام حسين

" دمکراسی"ديکتاتوری صدام و برقراری 
اما بسيار زود نشان .  کنند به عراق حمله می

ای پوشالی بيش  داده شد که اين دو ادعا، بھانه
پس از اشغال عراق، س�ح کشتار .  نبود

جمعی يافت نشد و دمکراسی آمريکايی برای 
ی واقعی خود  مردم عراق بسيار زود چھره

 .را نشان داد
ترين  در حين حمله و پس از اشغال، بيش

ھای نفتی  ت�ش آمريکا آن بود که از چاه
ھای بزرگ نفتی  عراق حفاظت کند تا شرکت

دردسر و ب�فاصله کار انعقاد  بتوانند بی
ھای  برداری از اين ميدان قرارداد و بھره

ھای  کمپانی.  غنی نفت و گاز را آغاز کنند
ھا سال بود در عراق  نفتی خارجی ھم که ده

حضور نداشتند، به محض برقراری اندکی 
چون اختاپوسی بر منابع نفت و  امنيت، ھم

طبق قانون اساسی .  گاز کشور چنگ انداختند
 عراق، به رھنمود مشاوران ٢٠٠۵

ھای نفتی عراق به  آمريکايی، ميدان
ھای بالقوه يا  و ميدان"  کنونی"ھای  ميدان
طبق اين .  تقسيم شدند"  سبز"ھای  ميدان

در ھمکاری با "  کنونی"ھای  قانون، ميدان
ای، تحت کنترل  ھای خودمختار منطقه دولت

اما در اين .  دولت عراق باقی خواھند ماند
تعريف دقيقی "  سبز"ھای  قانون، نه از ميدان

ھای  ارائه شده است و نه از دامنه ميدان
، وزير نفت عراق، ٢٠٠۶در سال ".  کنونی"

هللا سيستانی،  حسين شھرستانی، داماد آيت
اع�م کرد، نخستين کار ما تصويب قانون 

ھای بزرگ  گذاريست تا به کمپانی سرمايه

ھای  گذاری در ايستگاه انتحاری، بمب
ھا و ساير اماکن عمومی  اتوبوس، رستوران

 .امريست تقريبا روزمره
 

 وضعيت سياسی عراق
 

، نخست وزير عراق ٢٠٠۶مالکی در سال 
، به رغم مخالفت سه ٢٠١٠در سال .  شد

، کردھا و طرفداران "ائت�ف العراقی"گروه 
صدر، با توافق و دخالت کشورھای آمريکا، 
ايران و سوريه برای بار دوم، نخست وزير 

با ادامه جنگ داخلی سوريه، او .  عراق شد
چنان يکی از شرکای مھم ايران است که  ھم

ھای  ھا و س�ح راه را برای عبور تروريست
جمھوری اس�می برای کمک به رژيم 
سوريه باز گذاشته است؛ با جمھوری 

کند؛ در  اس�می، قرارداد اقتصادی امضا می
موارد متعددی با حمله به نيروھای 
اپوزيسيون ايرانی مستقر در عراق و باز 
گذاشتن دست سپاه پاسداران و ساير نيروھای 
امنيتی ايران در ترور مخالفين جمھوری 

خدمتی  اس�می، به جمھوری اس�می خوش
 .کند می

وزيری خود با  مالکی در دوران نخست
ھای ساکن عراق  تقويت شيعيان و راندن سنی
و "  زدايی بعث"از دولت، اجرای سياست 

عدم ھماھنگی با رؤسای قبايل منطقه 
. نارضايتی زيادی را به وجود آورده است

، ھزاران نفر از "زدايی بعث"طبق قانون 
اعضای سابق حزب بعث اجازه ندارند به 
استخدام دولت درآيند و از مزايای دولتی 

 .مند شوند بھره
 به اين سو، با ٢٠٠٩از آن گذشته، از سال 

توانند با انتخابات  ھای کشور می آن که استان
شوراھای استانی، از اندکی خودمختاری 

مند شوند، اما دولت مالکی از  بھره
نشين تا حد ممکن  خودمختاری مناطق سنی

کند؛ يکی ديگر از دCيل  جلوگيری می
ھا از دولت مرکزی عراق، عدم  نارضايتی

اختصاص بودجه Cزم بر حسب تعداد 
ھاست  جمعيت ھر استان، به برخی از استان
 . کند که آنان را با کمبود بودجه روبرو می

ھا نيز ديدگاه يکسانی نسبت به  در ميان سنی
برخی . برخورد با دولت مرکزی وجود ندارد

خواھان مشارکت سياسی در دولت مرکزی 
خواھند مناطق عمدتا  برخی می.  شيعی ھستند

نشين، به مناطق خودمختار و فدرال  سنی
اقليتی نيز خواھان جنگ عليه .  تبديل شوند

اما اين اقليت که عمدتا از .  شيعيان ھستند
اند، از  گرا تشکيل شده ھای اس�م گروه

سازماندھی و پشتيبانی مالی برخوردارند و 
اند س�ح دست  جوانان بيکار زيادی آماده

 .گيرند
ھاست که امپرياليسم غرب، به ويژه  دھه

آمريکا برای به انحراف کشاندن مبارزات 
مردم و مقابله با آلترناتيو چپ و مترقی، به 

ھای  اولين درگيری مردم فلوجه در فاصله ماه
 چھار ٢٠٠۴در مارس .  آوريل و مه رخ داد

مأمور يک پيمانکار امنيتی در فلوجه به آتش 
کشيده شده و اجساد دو تن از آنان از پلی 

چند روز بعد که مردم از .  آھنی آويخته شد
تحويل قات�ن خودداری کردند، ارتش آمريکا 

 ۴٨در اين عمليات .  به شھر حمله کرد
 عراقی کشته شدند ۶٠٠سرباز آمريکايی و 

و بخش بزرگی از شھر به تلی از ويرانه بدل 
سپس کنترل شھر به ارتش عراق .  گشت

ھا نيز اندکی بعد، ناپديد شدند و  آن.  سپرده شد
گرا توانستند با خيالی  نظاميان اس�م شبه

آسوده از شھر به عنوان پايگاه خود استفاده 
 .کنند

در ماه نوامبر ھمان سال، نيروھای 
آمريکايی برای دومين بار به شھر حمله 

اين جنگ شش ھفته به طول انجاميد .  کردند
ترين نبرد شھری ارتش  شود سخت و گفته می

پس از . آمريکا پس از جنگ ويتنام بوده است
ھای نگھبانی گذاشته  آن دورتادور شھر پست
شد و غير  نگاری می شد، از مردم انگشت

توانستند  ھا فقط با اجازه مخصوص می بومی
پس از آن نيروھای .  وارد شھر شوند

گرا از شھر رانده و در منطقه پخش  اس�م
سپس آمريکا شيوخ محلی را ترغيب .  شدند

و آنان که .  ھا به پا خيزند کرد عليه تروريست
گرايان بر شھر و  از دوران سلطه اس�م

ھا خسته شده بودند، نياز  ھای آن گری وحشی
 .به ترغيب زيادی نداشتند

اما دوباره، نفرت از دولت حاکم شيعی در 
گرا را به فلوجه  بغداد، پای نيروھای اس�م

 ٣٠حمله نيروھای دولتی در .  باز کرد
دسامبر به يک کمپ اعتراضی در رمادی، 
مرکز استان، به حمله نيروھای ناراضی به 

ھای شھرھای فلوجه و رمادی  ک�نتری
بر اثر درگيری بين اين نيروھا و .  انجاميد

امنيتی عراق، بنا به آمار   –نيروھای دولتی 
 خانواده از ١٣٠٠٠صليب سرخ عراق، 

شھر گريختند و اھالی شھر با کمبود آب و 
گفته .  مواد غذايی و دارو روبروھستند

 نفر در دو ھفته گذشته ۶٠شود حداقل  می
شدگان  اند، اما از تعداد دقيق کشته کشته شده

 .ھنوز آماری در دست نيست
گرچه فلوجه، در دو ھفته اخير به يکی از 

ھای بارز خشونت و درگيری تبديل  نمونه
شده است، اما اين امر منحصر به اين شھر 

ھای بغداد شايد در اولين نگاه،  خيابان.  نيست
آيند، اما  سرزنده و پررفت و آمد به نظر 

صحنه زندگی عادی مردم، ھر لحظه 
عمليات .تواند با انفجار بمبی تغيير يابد می

١٩ 



 ۶۶١ شماره  ٩٢نيمه  دوم  دی     ٢٠

١٩از صفحه   

 سرنوشت مردم عراق، 
 يک تراژدی بزرگ انسانی

در داخل عراق، محافظت از سفارت عظيم 
آمريکا در بغداد و کارکنان آن بر عھده 
 –ھزاران مزدورشرکت پيمانکاری امنيتی 

اين ع�وه بر .  نظامی خصوصی است
ھای نفتی استخدام  محافظانی است که شرکت

اند و به ھيچ مقامی به جز ھمان  کرده
 .ھای نفتی پاسخگو نيستند شرکت

فروش اسلحه، منبع ديگر سود آمريکا و 
برای مثال، به رغم .  اش است متحدين
نشينی آمريکا از عراق در پايان سال  عقب

چنان ھمکار اصلی امنيتی  ، آمريکا ھم٢٠١١
 تاکنون بيش از ٢٠٠۵عراق است و از سال 

 ميليارد دCر اسلحه به عراق فروخته ١۴
 .است

آمريکا مدعی است که نيروھای خود را از 
چه  اما در واقع آن.  عراق خارج کرده است

" تخليه عراق از نيروھای ارتش آمريکا"که 
شود، بازچينی نيروھای آمريکايی  ناميده می

به جز مزدوران .  در منطقه بود نه تخليه
امنيتی   –ھای خصوصی نظامی  شرکت

حاضر در عراق، ھنوز بخشی از نيروی 
 نفری آمريکا در مرز عراق با ١۵٠٠٠

کويت حضور دارند، مجھز به آخرين 
ع�وه بر آن .  تسليحات نظامی و آماده مداخله

حضور نيروھای آمريکايی در کشورھای 
حوزه خليج فارس، نقشی اساسی در 

 .کند دھی به سيستم سياسی عراق ايفا می شکل
 

 سھم مردم عراق
 

 ھزار کشته و بنا به ١٠٠٠٠٠بيش از 
ی   ميليون آواره، نتيجه۴آماری حداقل 

امکانات .  تجاوزنظانی آمريکا به عراق است
آوری زباله و  رفاھی اوليه مانند برق، جمع

خدمات اجتماعی ھنوز بدتر از زمان صدام 
فساد گسترده از مقامات باCی دولتی .  است

ھای خيابان، از ديگر ب�يای  گرفته تا پليس
ھا و عدم  گذاری بمب.  گير مردم است گريبان

ھا نفر از مردم  امنيت ھر ماه به قيمت جان ده
 ٢٠١٣تنھا در سال .  شود عراق تمام می
 نفر در عراق کشته ٨٠٠٠نزديک به 

 . اند شده
ھای عراق به  ھا و خشونت گرچه درگيری

شوند، اما  اخت�فات مذھبی ربط داده می

نفتی اطمينان بخشيم و آنان را به عراق 
اين برخ�ف کارشناسان ارشد .  برگردانيم

گفتند نفت کشور چنان غنی  نفتی بود که می
 Cزم  است و مخارج استخراج و سرمايه

ھای  چنان اندک که نيازی به حضور کمپانی
 .نفتی خارجی نيست

، شھرستانی امضای ٢٠٠٩در تابستان 
ھای بزرگ نفتی را آغاز  قرارداد با کمپانی

ھای نفت و گاز سھم  ترين ميدان بزرگ.  کرد
اکسون   –انگليسی   –ھای آمريکايی  کمپانی

 .شد –موبيل، بی پی، رويال داچ شل 
، اکسون اولين شرکتی بود ٢٠١١در اکتبر 

که با دولت خودمختار کردستان قراردادی 
ع�وه بر آن، زلمی خليل زاد .   امضا کرد

سفير سابق آمريکا در عراق و جی گارنر، 
رئيس دولت ائت�فی موقت، پس از 

ھای باCيی در بخش نفت  بازنشستگی مقام
 .شان شد دولت خودمختار کردستان نصيب

ھای  منبع ديگر، سوديست که نصيب شرکت
. شود نظامی غربی می  –خصوصی امنيتی 

ھای غربی  اگر پيش از اين، امپرياليست
برای مداخ�ت نظامی در کشورھای ديگر، 
به ارتش خود متکی بودند، از دھه ھشتاد به 

: گيرند اين سو، از پديده جديدی مدد می
در .  نظامی  –پيمانکاران خصوصی امنيتی 

ھا،  آمريکا در رأس بسياری از اين شرکت
رتبه بازنشسته  ھا و افسران عالی ژنرال

ارتش آمريکا و حتا سياستمداران آمريکايی 
اين سوداگران جنگ، به ظاھر .  قرار دارند
ھای امنيتی و لجستيکی کار  در زمينه

کنند، اما در بسياری از مداخ�ت و  می
ھا ھستند که با  ھای آمريکا، اين شرکت جنگ

عقد قراردادھای سودآور با دولت و ارتش 
. سازند سودھای ھنگفتی نصيب خود می

ھا، در بسياری از  مزدوران اين شرکت
اند، اما  ھای مردم عراق دست داشته عام قتل

المللی غير  از آن جايی که طبق قوانين بين
شوند، اتھامی متوجه  نظامی محسوب می

ارتش آمريکا نيست و جنايات آنان، جنايات 
ھای  ھم اکنون پرونده.  شود جنگی تلقی نمی

بسياری عليه آنان از فساد گرفته تا عدم 
رعايت مفاد قرارداد با دولت و ارتش و فرار 

ھای آمريکا در جريان  مالياتی در دادگاه
ھای مختلفی  ھا در زمينه اين شرکت.  است
از مشارکت در جنگ گرفته تا ترور :  فعالند

در گوشه و کنار دنيا، حفاظت از جان 
سياستمداران و ثروتمندان کشورھای مختلف 

تنھا معيارشان نيز در پذيرفتن ...  و
شان  مأموريت، ميزان پولی است که نصيب

 .شود می

٢٠ 

واقعيت اين است که پيش از حمله آمريکا به 
ھايی در اين  عراق، چنين خشونت و درگيری

اين نيز يکی ديگر .  سابقه بوده است ابعاد بی
به سبک "  دمکراسی"از دستاوردھای 

 .ست آمريکايی
طبق يکی از آمارھای منتشره در سال 

، عراق سومين کشور عربی با ٢٠١٣
جمعيت کنونی .  باCترين نرخ بيکاری است

. شود  ميليون نفر تخمين زده می٣٢عراق 
" برنامه توسعه سازمان ملل"طبق گزارش 

 ١١، نرخ بيکاری در عراق ٢٠١٣در سال 
)  درصد زنان١٣ درصد مردان و ٧(درصد 
 درصد از درآمد عراق ٩٠با آن که  .  است

 درصد از مردم ١شود، تنھا  از نفت تأمين می
وضعيت زنان .  عراق در اين بخش شاغلند

تر شده  نسبت به دوران صدام، بسيار وخيم
 درصد است، ٧٢نرخ اشتغال مردان .  است

 درصد از نيروی کار را تشکيل ١٣اما زنان 
ست که بسياری از  دھند و اين در حالی می

ھای داخلی و  آنان بر اثر جنگ و درگيری
ھا، تنھا سرپرست خانواده  گذاری بمب
باشند و تحميل قوانين اس�می به ويژه در  می

گرا، نفوذ دارند،  مناطقی که نيروھای اس�م
آنان را از بسياری از حقوق خود محروم 

 درصد از مردم، فقر را ٧۵.  کرده است
 درصد ٢٣.  دانند ترين مشکل خود می بزرگ

/  ٢تر از  با روزی کم  دCر امرار معاش ٢ 
اين فقر و بيکاری ھمراه با عدم .  کنند می

امنيت، زندگی را بر اکثر مردم عراق سخت 
ھا جرأت  بسياری از خانواده.  کرده است

کنند کودکان خود را به مدرسه بفرستند،  نمی
از ھر .  ھا مطمئن نيستند زيرا از بازگشت آن

 نفر زير يک سال ٣۵ کودک، ١٠٠٠
 درصد از خانوارھا از داشتن ٣۵.  ميرند می

/  ۶.  آب آشاميدنی در خانه محرومند  ١ 
ميليون نفر بر اثر مين و اصابت مھمات 

 . اند جنگی معلول شده
ست تا ماھيت ادعاھای  تا ھمين جا کافی

ھا و عاقبت  بشردوستانه امپرياليست
. صادراتی غرب را دريابيم"  دمکراسی"

سرنوشت کنونی مردم عراق، يک تراژدی 
بزرگ انسانی است که ثمره تجاوزنظامی 
ارتجاع امپرياليستی و ستمگری ارتجاع 

 .داخلی است



 ٢١ ۶۶١ شماره  ٩٢نيمه  دوم  دی     ٢١
۶از صفحه   

ھای درمانی و نتايج آن بر   درصدی تعرفه۶۶افزايش 
 زندگی کارگران و زحمتکشان

عمومی شدن آن و رايگان شدن درمان در 
ھای دکتر و  تمامی مراحل آن شد، از ھزينه

. ھای بيمارستان ی ھزينه دارو گرفته تا کليه
ھاست که جمھوری اس�می  اين حق آن
بايد اين خواست را با صدايی .  دزديده است

تمامی کارگران و تمامی .  بلند فرياد زد
طور مساوی و  بيکاران بايد از اين حق به

به دليل اھميت و .  کامل برخوردار شوند
ضرورت بھداشت و درمان رايگان است که 
در برنامه سازمان ما برای حکومت شورايی 
بر اين حق برای تمامی کارگران و 

از اولين اقدامات .  زحمتکشان تاکيد شده است
فوری حکومت شورايی، حکومتی که متعلق 
به کارگران و زحمتکشان است، تامين و 
تضمين درمان رايگان برای کارگران و 

 .زحمتکشان است
داران است و  دولت روحانی دولت سرمايه
ی بھداشت و  سياست اين دولت در عرصه
ھای اين حکومت  درمان جدا از ديگر سياست

نبايد گذاشت حکومت اس�می .  نيست
راحتی اين سياست خود را با عناوين  به

فريبکارانه و با استفاده از بلندگوھايی که به 
 -پردازند  توجيه اين سياست ضد کارگری می

. به اجرا بگذارد  -ھا  و چه بسيارند اين رسانه
 ميليون نفر از مردمان آن ١٣در کشوری که 

حتا از داشتن بيمه محروم ھستند، در 
شدگان نيز بخش بزرگی از  کشوری که بيمه

کشند، در  ھای درمان را بر دوش می ھزينه
ھای درمان  کشوری که سھم مردم از ھزينه

 درصد رسيده است، نبايد گذاشت ٩٠به 
 .وضع از اين ھم بدتر شود

 

برای  ICUدولتی و غيردولتی و در بخش 
 ھزار ٣٧۴ ھزار تومان تا ١٧۴ھر شب 

تومان و در بيمارستان خصوصی به يک 
!! ميليون و سيصد ھزار تومان خواھد رسيد

برای يک عمل جراحی ساده مانند آپانديس، 
تنھا دستمزد پزشک به حدود يک ميليون 
تومان خواھد رسيد و اين جدا از ديگر 

چون دارو و  ھای اتاق عمل ھم ھزينه
چون دکتر  ھمکاران پزشک جراح ھم

بيھوشی و پرستاران و دستياران و غيره 
يک ويزيت معمولی در نزد پزشک .  باشد می

 تا ٨٨٠٠ درصدی، به ۶۶با افزايش 
اين ھزينه .  تومان خواھد رسيد  ٢١٠٠٠

 به ١٢۴۵٠برای پزشک فوق تخصص به 
 ھزار تومان در بخش ۴٢نرخ دولتی و 

حتا تزريق آمپول به . خصوصی خواھد رسيد
ھا  اين.   تومان خواھد رسيد٧٢٠٠ تا ٢۶٠٠

تر شدن و  ست که وخيم ھايی ھمه تنھا نمونه
تر شدن ھر چه بيشتر محرومان  محروم

جامعه از حق درمان و بھداشت را به 
 .کشند تصوير می

ی وزير بھداشت ساCنه تنھا به دليل  گفته به
 درصد از مردم جامعه ٧ھای درمانی  ھزينه

اما از نظر .  کنند به زير خط فقر سقوط می
رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس 

ی وی  گفته به.  وضع از اين ھم بدتر است
 درصد از جمعيت شھرنشين ١۴ساCنه 

ھای درمانی با تنھا يک  کشور به دليل ھزينه
بار مراجعه و طی فرآيند درمان به زير خط 

 .کنند فقر سقوط می
ی اين سياست و شرايطی که به  نتيجه

کارگران و زحمتکشان تحميل شده، سياستی 
ھا از درمان و  که به محروم شدن بيشتر آن

بھداشت مناسب منجر گرديده، مرگ 
زودررس، پايين آمدن طول عمر متوسط در 
ميان کارگران و زحمتشکان و زندگی با درد 

در حالی .  باشد ھا می و رنج ناشی از بيماری
داران و  که در سايه حکومت اس�می سرمايه

برند  عوامل حکومتی در ناز و نعمت بسر می
و از کليه امکانات بھداشتی و درمانی 
برخوردار ھستند، کارگران و زحمتکشان با 
محروم شدن از اين حق بديھی، بايد عمری 

شان  را با درد و رنج سپری کنند و زندگی
بارھا شنيده و يا .  تر گردد سياه و سياه

ايم که کارگری به دليل نداشتن پول  خوانده
برای درمان ھمسر و يا فرزندان خود دست 

بارھا شنيده و يا .  به خودکشی زده است
ی  ايم که عضوی از يک خانواده خوانده

کارگری به دليل نداشتن ھزينه درمان جان 
خود را از دست داده و يا مجبور به تحمل 

شده است و درد و بيماری در طول ساليان 

ھای حکومت  ھا تازه يکی از ارمغان ی اين ھمه
 .ديدگان است اس�می برای ستم

حکومت اس�می با ناديده گرفتن حق کارگران و 
زحمتکشان برای بھداشت و درمان رايگان و با 
تشويق و حمايت از سودپرستی در اين بخش، 

داری  تنھا به تقويت و گسترش مناسبات سرمايه
انديشد، مناسباتی که حرف اول و  در اين بخش می

زند و در اين  آخر را در آن سود و سودپرستی می
ميان مھم نيست که چه بر سر کارگران و 

ھای  زحمتکشان خواھد آمد که بار اين ھزينه
ھا چون آواری خراب شده  آور بر سر آن سرسام
 .است

داشتن بھداشت و درمان رايگان حق کارگران و 
کارگران و زحمتکشان بايد با .  زحمتکشان است

ھای درمان مقابله  سياست دولت در افزايش ھزينه
بايد اين سياست و اھداف آن را افشا .  کنند
ھای خود در  حکومت اس�می با سياست. کرد

ای جز افزايش  اين عرصه که نتيجه
ھای درمان برای محرومان جامعه  ھزينه

بدنبال نداشته، نشان داده است که در عمل 
ھا قائل  ھيچ حقی در اين زمينه برای آن

ی  نيست و دولت روحانی نيز در ادامه
چون  ھايی ھم ھای قبلی با اتخاذ سياست دولت

ھای درمانی به ميزان  ی تعرفه افزايش يکباره
 درصد نشان داد که از گذشتگان خود حتا ۶۶

تر عمل  بدتر، ضدکارگرتر و وحشيانه
 .کند می

بايد .  ھا مقابله کرد بايد با اين سياست
ھای تامين اجتماعی،  خواستار افزايش بيمه

 زنده باد سوسياليسم
 
 

 !کارگران و زحمتکشان
 
 

ست که برای  يک سازمان کمونيست و کارگری) اقليت(سازمان فدائيان
داری و استقرار يک نظام کمونيستی، متشکل  برانداختن نظام سرمايه

ھای آزاد و برابر از طريق يک انق�ب اجتماعی مبارزه  از انسان
 . کند می

 .بپيونديد) اقليت(به صفوف سازمان فدائيان 
 

 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار



 ٢٢ ۶۶١ شماره  ٩٢نيمه  دوم  دی     ٢٢
٢۴از صفحه   

 بزرگترين اعتصاب کارگران 
 صنايع پوشاک کامبوج، 

 برای افزايش دستمزد

٢٣در صفحه   

ميليارد ١/۵ مي�دی، به ٢٠١٣ماھه نخست سال 
 درصد نسبت به مدت مشابه در ٢٢دCر بوده که 

اعتصاب کارگران   . باCتر بوده است٢٠١٢سال 
صنعت نساجی کامبوج برای افزايش دستمزد، 
بخشی از نبرد طبقاتی کارگران عليه صاحبان 

اعتصاب، موثرترين س�ح مبارزه .  سرمايه است
کارگران برای بازپس گيری بخش کوچکی از 

توليد شده توسط کارگران -  ی-ارزش اضافه
ارزش اضافه ای که به رغم اينکه تماما .  است

حاصل کار و دسترنج خود کارگران است، اما 
بی وقفه و يکجا به جيب صاحبان سرمايه 
سرازير می شود و لذا، طبقه کارگر که خود 

ست ، بی آنکه سھمی از آن   خالق ارزش اضافی
ببرد، روز به روز فقيرتر و سفره اش تھی تر 

در عوض، صاحبان سرمايه با .  می گردد
پرداخت دستمزد کم و تحميل کار در کارخانه ھا 
و کارگاه ھای توليدی فاقد امکانات ايمنی Cزم 
می کوشند تا ھرچه بيشتر از قبَِل ارزش اضافه 

و .  توليد شده بر حجم سرمايه ثابت شان بيفزايند
در اين مسير، طبقه کارگر نيز در مقياس جھانی 
و به طور اخص کارگران کشورھای آسيايی و يا 
مجموعه کشورھايی که در جرگه سرمايه داری 
پيرامونی قرار دارند، سرنوشت نسبتا مشابھی را 

از يک طرف، شرايط نامناسب .  يدک می کشند
محيط کار، کارگاه ھای توليدی غير استاندارد و 
فاقد امکانات ايمنی Cزم و مھمتر از ھمه 
دستمزدھای بسيار نازل که عموما پاسخگوی 
نيازھای اوليه خانواده ھای کارگری نيست و از 
طرف ديگر کارگران ھر ساله با ترفند افزايش 
حقوق ناچيز دولت ھا مواجه ھستند که حتا 
متناسب با رشد تورم ساCنه در اينگونه کشورھا 

نتيجه اينکه قدرت خريد کارگران باز .  نيز نيست
ھم نسبت به سال گذشته کمتر و سفره شان نيز در 
مقايسه با سال ھای سپری شده ھمچنان تھی تر 

با اگرچه دولت کامبوج مدعی است که .  می گردد
افزايش حقوق کارگران نساجی  در سال گذشته 

 دCر شرايط بھتری را برای ٨٠ دCر به ۶۶از 
کارگران صنعت پوشاک فراھم کرده است؛ اما 
طبق گزارش وال استريت ژورنال، به رغم 

 دCری حقوق کارگران در سال ١۴افزايش 
، حقوق فعلی کارگران در  صورت تطبيق ٢٠١٣

با ميزان رشد تورم کامبوج، برابر با ميزان 
و .  ماند  باقی می٢٠٠٠مشاھده شده در سطح سال 

اين سيکل معيوبی است که دولت ھای سرمايه 
داری کشورھای پيرامونی در برخورد با ميزان 

و .  افزايش حقوق به يک سان عمل می کنند
طبيعتا کارگران نيز برای برون رفت از اين 
سيکل معيوب در عقب راندن سرمايه داران و 

کسب افزايش دستمزد متناسب با نيازھای اوليه 
يک خانواده کارگری، س�حی جز اعتصاب 

 . ندارند
تابستان گذشته شاھد اعتصابات سراسری 
. کارگران صنعت پوشاک در بنگ�دش بوديم
اعتصاباتی که در پی آن، سنگفرش خيابان ھای 

پايتخت بنگ�دش در زير گام ھای “  داکا”شھر 
سترگ کارگران صنايع نساجی اين کشور به 

 ھزار ٢٠٠اعتصاب شکوھمند .  لرزه درآمد
 کارخانه صنايع ٢٠٠نفری کارگران بيش از 

و شھرھای اطراف پايتخت، در “  داکا”نساجی 
تابستان گذشته جلوه ای ماندگار از اتحاد و رزم 

کارگرانی که .  طبقاتی کارگران بنگ�دش بود
برای افزايش حداقل دستمزد به خيابان ھا ريختند، 
با نيروھای پليس و عوامل سرکوبگر دولت 
سرمايه داران به نبرد برخاستند، با روشن کردن 
آتش و بستن خيابان ھا، خشم فرو خفته خود را به 
نمايش گذاشتند و امروز، شاھد اعتصاب 

 کارخانه صنعت ١٢٠سراسری کارگران بيش از 
کارگرانی که درست .  پوشاک کامبوج ھستيم

ھمانند کارگران بنگ�دش برای افزايش دستمزد 
و شرايط بھتر زندگی اعتصاب کردند، به خيابان 
ريختند و با مسدود کردن جاده ھا و خيابان ھای 

ھا نساجی با نيروھای امنيتی و  منتھی به کارخانه
پليس ضد شورش پنوم پن به مقابله 

کارگرانی که در مبارزه با دشمن  .برخاستند
طبقاتی، اتحاد و ھمبستگی مبارزاتی شان را در 

و يقينا، فردا .  کارخانه و خيابان به نمايش گذاشتند
ھمان کارگرانی .  نوبت طبقه کارگر ايران است

کارگرانی که .  که زير خط فقر زندگی می کنند
ھر سال از قدرت خريدشان کاسته می شود و 

کارگرانی که .  سفره شان باز ھم تھی تر می گردد
ع�وه بر سطح بسيار پايين دستمزدھا، ھر ساله 
با معضل افزايش ناچيز حداقل دستمزد کارگری 

افزايش دستمزدی که حتا .  نيز مواجه ھستند
جبران کننده کاھش قدرت خريد ناشی از ميزان 

کارگرانی .  تورم اع�م شده توسط دولت ھم نيست
که به رغم مبارزات روزمره و جانفشانی ھای 
مستمرشان، به دليل عدم برخورداری از وجود 
تشکل ھای توده ای کارگری از مبارزات پيگير، 

و .  گسترده، سراسری و ھمه جانبه بازمانده اند
اين ھمه، در شرايطی است که کارگران بنگ�دش 
و کامبوج، Cاقل از امکان نسبی اتحاديه ھا و  
تشکل ھای کارگری برخوردار ھستند و بر بستر 
وجود ھمين اتحاديه ھا و تشکل ھای وسيع 
کارگری است که از سطح مبارزات پراکننده 
عبور کرده و به سازماندھی اعتصابات سراسری 

 . رسيده اند
 

خانه نخست وزير کامبوج تظاھرات کنند، که 
. ھا شد ھا مانع از حرکت آن پليس با بستن خيابان

حضور زنان کارگر در اين اعتصابات سراسری 
به .  و اعتراضات خيابانی بسيار پر رنگ بود

خبرگزاری فرانسه، پليس کامبوج در گزارش 
واکنش به اعتصاب کارگران صنايع پوشاک، 
ابتدا اقدام به شليک ھوايی کرد و سپس به سمت 

خبرگزاری فرانسه، به .  تظاھرکنندگان آتش گشود
نقل از يک مقام پليس پنوم پن، از کشته شدن سه 
تن و زخمی شدن تعداد ديگری از کارگران و 
 .تظاھرکنندگان خبر داده است
درگيری ميان پليس و معترضين، زمانی شدت 

که کارگران اعتصابی بخش نساجی يافت 
با تجمع در )   ژانويه٢( دی ١٢کامبوج، در روز 

اطراف کارخانه نساجی ياک جين، خواستار 
پيوستن ھمه کارگران به اعتصاب سرتاسری 

در جريان اين درگيری، نيروھای امنيتی به .  شدند
شدت تظاھر کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار 

 مداخله .دادند و تعداد زيادی نيز بازداشت شدند
پليس ضد شورش و نيروھای ويژه ارتش کامبوج 

 برای سرکوب کارگران و ٩١١موسوم به واحد 
" ياک جين"تظاھرکنندگان در اطراف کارخانه 

. در پنوم پن، امری بی سابقه بوده است
خبرگزاری ھا، ھمچنين به نقل از نيروھای 
امنيتی کامبوج، بازداشت تعداد زيادی از 
تظاھرکنندگان از جمله اعضای اتحاديه ھای 

 .تاييد کرده اندکارگری را 
ھا و در تھاجم نيروھای پليس به  طی اين درگيری

کارگران اعتصابی، کارگران نيز با استفاده از 
چوب، سنگ و کوکتل مولوتوف به مقابله با 
نيروھای امنيتی پرداخته و با مسدود کردن جاده 

ھا در منطقه صنعتی شھر پنوم  منتھی به کارخانه
پن، مانع يورش بيشتر پليس به کارگران 

 .اعتصابی شدند
موج تازه اعتراضات کارگری در صنعت 
پوشاک کامبوج، نه اولين اعتصابات کارگری در 

طبق .  اين کشور است و نه آخرين آن خواھد بود
اع�م انجمن توليدکنندگان نساجی کامبوج، 

 ٢٠١٢ھای پوشاک در سال  کارگران کارخانه
 اعتصاب کوچک و بزرگ پرپا ١٢١تعداد 
کارگران بخش نساجی، از ژانويه تا .  کردند

 اعتصاب برگزار ١٣١ نيز ٢٠١٣نوامبر سال 
اعتصابات سال گذشته کارگران صنايع .  کردند

 به ٢٠٠٣پوشاک کامبوج در مقايسه با سال ھای 
 . اين طرف، رکورددار است

 کارخانه توليد پوشاک و کفش دارد ٧٩۵کامبوج 
عمدتا کارگران ( ھزار کارگر ۶٠٠که حدود 

کامبوج .  در اين مراکز توليدی فعال ھستند)  زن
نيز ھمانند بنگ�دش به دليل سطح نازل ھزينه 
ھای توليد و دستمزد پايين کارگران، مورد ع�قه 
توليدکنندگان بزرگ پوشاک و برندھای معروف 

طبق آمار وزارت .  آمريکا و اروپا است
 ١١بازرگانی کامبوج، درآمد اين صنعت در 

سوانح ناشی از کار از جمله وقايع ای است که به 
صورت مدام و مستمر جان کارگران ايران را 

اگرچه وقوع حوادث ناشی از کار، .  تھديد می کند
کم و بيش در اغلب کشورھای جھان رخ می 
دھد، اما وقوع سوانح ناشی از کار  در حاکميت 
جمھوری اس�می ھم اکنون به امری روتين تبديل 

مصدوميت، از کار افتادگی و در .  شده است
نھايت مرگ خاموش کارگران در اثر سوانح 

ناشی از کار از جمله پديده ھای رو به گسترش 
پديده ای که در آن، جان کارگران . در ايران است

در معادله کار و سرمايه، به سھولت قربانی 
سودبری بيشتر کارفرمايان و دولت حامی آنان 

حوادثی که مدام تکرار می شوند و در .  می گردد
ھر حادثه تعدادی مصدوم، زخمی و تعداد ديگری 

روزنامه ھا و .  نيز جان خود را از دست می دھند

 مرگ خاموش کارگران در حوادث ناشی از کار
بی ارزشی جان کارگران در مقابل سود بری بيشتر 
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 مرگ خاموش کارگران در حوادث ناشی از کار
 بی ارزشی جان کارگران در مقابل سود بری بيشتر کارفرمايان

٢٢از صفحه    

خبرگزاری ھا ھم چند روزی روی اينگونه 
. حوادث تيتر می زنند و بعد سکوت و ديگر ھيچ
تا وقوع حادثه ای ديگر و تکرار مرگ کارگران 
. ديگری که مجددا قربانی نظم موجود می شوند
سيکل معيوبی که ھر بار شتاب بيشتری می گيرد 

 . و بر تعداد قربانيان اش ھم افزوده می شود
طی ھفته گذشته دست کم چھار حادثه کار، در 

اداره برق روستای پتروشيمی خرم آباد، 
 قطار شھری اھواز و دوگلسرای گلدشت رودسر،

معدن چاه گز از توابع يزد رخ داد؛ که به مرگ 
وجه .  تن ديگر منجر شد٩ کارگر و مصدوميت ۴

مشترک اين چھار رويداد، نقش پررنگ 
پيمانکاران و صاحبان سرمايه در دست و دل 

حادثه اول در .  بازی با جان کارگران بوده است
 دی ماه، دو ١۴پتروشيمی خرم آباد رخ داد؛ شنبه 

بھمن آزادی "ھای   ساله به نام٢٩ و ٢۵کارگر 
در ھنگام جوشکاری "  پور محمد مھدی"و "  مقدم

زيرا .  مخزن گازوييل جان خود را از دست دادند
مخزن گازوييل قبل از شروع عمليات 
جوشکاری، خالی نشده بود و کارگران بر اثر 

سوزی از ارتفاع به  وقوع انفجار و سپس آتش
ع�وه بر دو کارگری که در .  پايين پرتاب شدند

اين انفجار کشته شدند، يکی ديگر از آنھا را موج 
انفجار گرفت و کارگر چھارم نيز از ناحيه لگن 

 .آسيب ديد
در اداره برق رحيم آباد رودسر اتفاق حادثه دوم 

 ديماه، زمانی که يک دستگاه ١۴افتاد؛ روز شنبه 
جرثقيل در حال نصب تير برق زير خط فشار 

 کيلو وات در روستای دوگلسرای ٢٠متوسط 
ھا  ھا و اتصال آن گلدشت بود، ناگھان پارگی سيم

به يکديگر باعث مرگ يک کارگر و مجروح 
شدن کارگر ديگری که کمک راننده جرثقيل بود، 

  .شد
در خودروی حامل کارگران معدن حادثه سوم 

سنگ آھن چاه گز رخ داد؛ اين حادثه صبح روز 
آباد از توابع يزد،   دی ماه در شھر به١۶دوشنبه 

ھنگامی که کارگران پس از خاتمه شيفت شب در 
. حال عزيمت به منزل بودند، اتفاق افتاد

کارگر معدن، راننده و   ۴سرنشينان خودرو شامل 
کمک راننده، به دليل خرابی بخاری خودرو، دو 

بوس روشن کرده بودند  گاز پيک نيکی در مينی
ھا، صندلی ھا آتش  که با واژگونی يکی از گاز

نھايت، گاز پيک نيکی دوم نيز   گرفته و در 
اين حادثه منجر به مرگ .  شود منفجر می

ھا به شدت مصدوم  کارگران نشد اما ھمگی آن
 . شدند

 دی ماه، در ١۶حادثه چھارم نيز روز دوشنبه 
 ٢١کارگر "  علی زادحزباوی"اھواز رخ داد؛ 

ساله پروژه قطار شھری اھواز که تحت مسئوليت 
استخدام شده بود، "  کيسون"شرکت پيمانکاری 

عرض در عمق زمين  در ھنگام کار در تونلی کم
بر اثر گير کردن لباس کارش به واگن حمل بار، 
چندين متر به روی زمين کشيده شد و پس از 

اين .  برخورد سرش با ديواره تونل جان باخت
حادثه حوالی ساعت پنج صبح دوشنبه در حالی 

رخ داد که حدود ده ساعت از شيفت کاری اين 
گذشته و دو ساعت بعد نوبت  کارگر روزمزد می
 .يافته است کاری او خاتمه می

ی کاری که طی ھفته گذشته در -چھار حادثه
ايران رخ داد و منجر به مرگ چھار کارگر و 

 کارگر ديگر شد، نه اولين اتفاقات ٩زخمی شدن 
ناشی از حوادث کار ھستند و نه آخرين آن 

حوادثی از اين دست تا کنون به .  خواھند بود
کرات در مراکز توليدی و کارخانه ھای ايران 

انفجار کارخانه آلياژگستر قشم .  اتفاق افتاده است
 ١٨ کارگر، مرگ ٢۶ با سوختگی ٩١در تير ماه 

کارگر در حادثه انفجار کوره فوCد غدير يزد در 
 تن و آسيب ۴، جان باختن حداقل ١٣٩٠آذر ماه 

 تن ديگر از کارگران ايران ١٣ديدگی شديد 
خودرو در حادثه برخورد کاميون به صف 

 نفر و ٣٠ و مرگ ١٣٨٩کارگران در بھمن ماه 
 نفر از کارگران در انفجار ٣٨زخمی شدن 

کارخانه توليد کننده مواد بھداشتی شازند اراک 
، تنھا نمونه ھايی از سوانح کار ٨٧در خرداد ماه 

ھستند که صرفا به دليل گسترگی حادثه و عمق 
صدھا .  فاجعه، بازتاب رسانه ای پيدا می کنند

کارگر گمنام و بی نشان، ھرساله به دليل سقوط 
از ارتفاع، خفگی در حفاری ھا، برق گرفتگی و 
ديگر سوانح ناشی از کار در سکوت و بی خبری 
محض کارفرمايان و مسئولين حکومتی، جان 
خود را از دست می دھند و ھزاران کارگر ديگر 
نيز ساليانه به دليل عدم برخورداری از امکانات 
ايمنی Cزم دچار آسيب ديدگی و از کار افتادگی 
می شوند، بی آنکه ھرگز خبری از آنان در 
 .روزنامه ھا و خبرگزاری ھا رژيم درج شود
آنچه مسلم است، سوانح ناشی از کار نتيجه 
مستقيم آز و طمع سرمايه داران در کسب سود 

ماھيت وجودی نظام ھای سرمايه .  بيشتر است
داری و به طور اخص نظام دينی و سرمايه 
داری حاکم بر ايران، بر استثمار شديد کارگران 

سود پرستی سرمايه .  جھت کسب سود بيشتر است
داران، آنان را بر آن داشته تا به ھر طريق 
ممکن، بر شدت استثمار کارگران جھت انباشت 

افزايش ساعات و سرعت .  بيشتر سرمايه بيافزايند
کار، عدم فراھم کردن وسايل ايمنی Cزم در 
محيط کار، استفاده از ماشين آCت قديمی، به 
کارگيری مصالح توليدی نامرغوب و عدم فراھم 
ساختن ابزار کار توليدی مدرن، از جمله شيوه 
ھای متعارف سرمايه داران در تشديد استثمار 

مجموعه شرايط .  روز افزون کارگران است
اسفبار حاکم بر ايران، سبب شده اند تا ھرساله 
شاھد افزايش وقوع سوانح مرگبار در محيط کار 

 ٨مضافا اينکه به دليل وجود بيش از .  باشيم
ميليون بيکار در ايران، عدم امنيت شغلی، ترس 
از اخراج و شرايط سخت تامين معاش کارگران 
و توده ھای زحمتکش، عم� معادله به ظاھر دو 
طرفه قرارداد ميان کار و سرمايه، يکسره به 
ضرر کارگران و تماما به نفع صاحبان سرمايه 

تا جاييکه کارگران .  در ايران رقم خورده است
برای تامين معاش و ترس از اخراج شدن، در 

بسياری موارد به اجبار، چشم بر شرايط نامناسب 
محيط کار، فقدان وجود وسايل ايمنی Cزم  

و لذا، .   ونقض حقوق اوليه خويش می بندند
 ٢١کارگر "  علی زادحزباوی"کارگرانی ھمانند 

 با وجود بيماری ساله پروژه قطار شھری اھواز،
در شيفت شب ھم حضور می يابند و در نھايت 
قربانی بی حقوقی و سودبری بيشتر صاحبان 

و در اين ميان، کارفرمايان، .  سرمايه می شوند
پيمانکاران و صاحبان سرمايه نيز با توجه به 
ھمين بی پناھی و بی حقوقی کارگران در 
جمھوری اس�می و اشراف به اينکه کارگران 
ايران در سايه حاکميت ارتجاعی و ضد کارگری 
رژيم سرمايه داری حاکم ايران، عم� از حق 
انتخاب شغل و تعيين حداقل ھای شرايط کاری 
مناسب محروم ھستند، با بستن قراردادھای 
يکجانبه و بعضا سفيد امضاء شرايط وخيم و 
. مرگباری را به کارگران ايران تحميل کرده اند
مصدوميت، سوختگی و کشته شدن کارگران در 
حوادث ناشی از کار، بخشی از اين شرايط 

حوادثی که ھرساله افزايش می .  مرگبار است
طبق .  يابند و جان کارگران بيشتری را می گيرند

آمارھای منتشره از طرف سازمان تامين 
اجتماعی و سازمان نظام پزشکی ايران، ھر ساله 

 ھزار کارگر ايرانی در حوادث ٢٠دست کم 
ناشی از کار آسيب می بينند و از اين تعداد به 

 کارگر جان خود را ۶طور ميانگين در ھر روز 
طبيعتا، ار آنجايی که کارگاه .  از دست می دھند

ھای کوچِک زير ده نفر که کارگران آن از 
شمول قانون کار خارج اند و نيز کارگرانی که 
تحت پوشش درمانی و تامين اجتماعی قرار 
ندارند، عم� از شمول آمارھای فوق خارج می 
شوند؛ بنابر اين، آمارھای فوق ھرگز بيانگر 
تعداد واقعی کارگران کشته شده در سوانح کار 
نيستند و تعداد دقيق کارگران جانباخته و آسيب 
ديده يقينا بيش از آمارھای دولتی و رسمی موجود 

 . ھستند
مرگ خاموش کارگران در حوادث ناشی از کار، 
بخشی از ماھيت وجودی نظام سرمايه داری 

آنچه برای جمھوری .  حاکم بر ايران است
اس�می و صاحبان سرمايه اھميت دارد، استثمار 
ھرچه بيشتر کارگران در جھت انباشت بيشتر 

سرمايه دار ھمواره درصددکسب .  سرمايه است 
که کارگردرحين   اين.سودبيشتراست

کاردچارآسيب ديدگی و سانحه شود ويا جان 
خودرا ازدست بدھد، برای وی فاقداھميت است و 
اين ھمان نکته ای است که مارکس در کتاب 
: کاپيتال به روشنی به آن اشاره کرده و می گويد

اگر برخورد سرمايه دار و شيوه توليد سرمايه 
داری نسبت به وسايل توليد، ماشين آCت 
کارافزار و مصالح توليد، فوق العاده با خست و 
قناعت توام است، در عوض، به ھمان نسبت به 

دست و دل باز و اسراف کار )  کارگر(کار زنده 
 .است
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    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساع�ت در ھ�ف�ت�ه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 

  به وقت اروپای مرکزی٢٠
 آنجلس  به وقت لس١١

 :و چھارشنبه ھر ھفته
  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 

  به وقت اروپای مرکزی١٩
 آنجلس  به وقت لس١٠

 
 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه

ونيم ظھر به وق�ت اي�ران، س�اع�ت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه
 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس

ط�ور  توانيد از طريق آدرس اينترنت�ی س�اي�ت ان�ديش�ه ب�ه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 

 بزرگترين اعتصاب کارگران صنايع پوشاک کامبوج،
  برای افزايش دستمزد

اعتصابات سراسری کارگران پوشاک کامبوج که 
خواستارافزايش حداقل دستمزد باCتر ھستند، طی 

ترين صنعت  روزھا و ھفته ھای اخير بزرگ
کارگران بيش از .  توليدی اين کشور را فلج کرد

 کارخانه توليد پوشاک کامبوج از روز ١٢٠
 ديماه دست به يک اعتصاب ۴چھارشنبه 

اين کارگران، به تصميم دولت .  سراسری زدند
 ٨٠ درصدی حداقل دستمزد از ١٩برای افزايش 

  ٢٠١۴ دCر در ماه که از آوريل ٩۵دCر به 
اتحاديه .  اجرا خواھد شد، شديدا معترض ھستند

ھای کارگری و کارگران اعتصابی، خواھان 
اين .   دCر در ماه ھستند١۶٠حداقل حقوق 

ترين اعتصاب صنايع پوشاک  اعتصاب، بزرگ
اعتصابی که .   بوده است٢٠١٣کامبوج در سال 

 شھر "اس ال "  ابتدا از ماه اگوست در کارخانه 
شروع شد و در تداوم اين اعتصاب بود پنوم پن 

که با فراخوان اتحاديه ھای کارگری، کارگران 

اغلب مراکز توليدی صنعت پوشاک کامبوج به 
صورت يکپارچه دست به اعتصاب سراسری 

اگرچه ھنوز معلوم نيست چه تعداد از .  زدند
کارگران در اعتصابات اخير شرکت کرده اند، 
اما طبق برآورد يکی از رھبران اتحاديه ھای 

 ھزار نفر در اين اعتصابات ٣٠٠کارگری حدود 
طی اين .  و اعتراضات کارگری شرکت داشته اند

اعتصابات سراسری، ھزاران تن از کارگران 
صنايع نساجی در مقابل وزارت کار دست به 
اعتراض زده، در خيابان ھا راھپيمايی کرده و يا 

کارگران و .  به معترضان در پنوم پن پيوستند
معترضين در راھپيمايی ھای خيابانی خواستار 

وزير کامبوج و  برکناری ھان سن، نخست
ھا  صدھمچنين، .  برگزاری انتخابات جديد شدند

 و  کارگر معترض که خواھان افزايش دستمزد
بھبود شرايط کاری بودند، قصد داشتند به سمت 

ھای  نام]ه:)  )  )  )  ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 :کانادا
K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 

V6B   3W7  Canada 
 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://76.162.186.13/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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