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 ۲۰۱۲به مناسبت اول ماه مه 

 )۱۳۹۱ارديبهشت ۱۲(

اول ماه مه يکی از مظاهر بزرگ مبارزۀ مستقل طبقه    

کارگر برای رهائی از ستم و استثمار سرمايه داری است 

. اول ماه مه همچنين روز همبستگی و اتحاد همۀ 

اران و دولت هايشان کارگران جهان در مقابل سرمايه د

است. ميليون ها کارگر در سراسر گيتی طی نسل های 

متوالی، اين روز را گرامی داشته و می دارند و از اين 

باالتر، بسياری از کارگران همۀ کشورها اين روز را به 

تخته پرشی برای ارتقای مبارزات خود با سرمايه داران 

در حالی که  و دولت هايشان تبديل کرده اند و می کنند.

برای طبقه کارگر ايران که بزرگترين طبقه اجتماعی و 

بزرگ ترين مولد ثروت در جامعه است، حکايت همچنان 

 باقی است: 

اجتماعی  –حکايت محروميت از حقوق اساسی اقتصادی 

و سياسی و فرهنگی، حکايت انباشت هر چه بيشتر 

 سرمايه و ثروت در دست عده ای کم شمار و انباشت فقر

سياه، استثمار و بی اطمينانی به آينده برای اکثريت انبوه 

و قاطع جامعه يعنی کارگران و زحمتکشان، حکايت 

بيکاری انبوه و مزمن بخش فزاينده ای از طبقه کارگر، 

درصد کارگران بيکار از  96حکايت محروميت بيش از 

بيمه بيکاری، حکايت محروميت کارگران از حق تشکل 

گردهمائی و اعتراض،  از حق و تحزب، از حق 

اعتصاب، حکايت استثمار مضاعف زنان کارگر و 

 محروم کردن آنان از تصدی فعاليت های اجتماعی و 

سياسی و فرهنگی، حکايت کار ميليون ها کودک و 

 فهرست:

 ۱ص       تشکل ها و سازمان های کارگریبه قطعنامه پيشنهادی 

 ، سال تشديد اخراج سازی و بيکاری کارگران ايران 91سال 

 ۴ص 

 ٦ص                                                     سرود انترناسيونال

بی رويه از مواد ارزان  ۀخيانت ديگر جمهوری اسالمی: استفاد

 ٦ص                                                     سمی و سرطان زا!

 ۹ص                                                دو شعر از اوژن پوتيه
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محروميت شان از تحصيل و شرايطی که رشد سالم 

جسمی و روحی و فرهنگی آنان را تأمين کند ... آری اين 

ای درد و رنج تحمل ناپذير کارگران همچنان حکايت ه

ادامه دارند و اين داستان مالل آور، روز به روز طوالنی 

 تر می شود. 

همۀ کارگران و  در آستانه گرامی داشت اول ماه مه، ما   

تشکل های کارگری ايران را به طرح متحدانه حول 

خواستها و مطالبات مشترک و سراسری زير دعوت می 

مبارزه در راستای تحقق اين موارد فرا می   کنيم و به

 خوانيم: 

مبارزه برای به رسميت شناختن حق بی چون و چرا       .1

و خدشه ناپذير کارگران در ايجاد تشکل های اقتصادی، 

حرفه ای و سياسی مستقل از دولت، کارفرما، احزاب 

 سياسی و نهادهای دينی. 

حق  آزادی نامحدود بيان و عقيده، لغو سانسور؛ .2

اعتصاب، حق تشکل و تحزب، حق اعتراض، راه 

پيمائی، گرد همائی و تحصن؛ منع شکنجه و لغو مجازات 

 اعدام.

برابری کامل حقوقی، سياسی و اجتماعی و اقتصادی  .3

زنان با مردان؛ لغو قوانين تبعيض گرانه و تحقير آميز به 

 ضد زنان.  

ق آزادی همۀ کارگران و فعاالنی که برای دفاع از حقو .4

کارگران بازداشت و زندانی شده اند؛ آزادی زندانيان 

سياسی؛ بازگشت کارگران زندانی بر سر کار خود و 

پرداخت حقوق و مزايای مدتی که زندانی و بازداشت 

بوده اند؛ لغو ممنوعيت تحصيلی دانشجويانی که فعاليت 

 سياسی داشته اند يا به اين خاطر محکوم شده اند. 

ساعت کار دو روز تعطيل متوالی  40برقراری حداکثر  .5

 در هفته و يک ماه تمام مرخصی ساالنه با حقوق و مزايا. 

کارگران ايران بزرگترين طبقۀ اجتماعی و بزرگترين  .6

مولد ثروت در کشورند و با خانواده هايشان اکثريت 

جمعيت را تشکيل می دهند. بدين سان طبيعی است که 

هزينۀ متوسط  کارگران خواهان دست کم مزدی معادل

باشند (هزينۀ متوسط يک  زندگی يک خانوار شهری

خانوار شهری حدود يک ميليون و هفت صد و پنجاه 

هزار تومان در ماه است). چنين مزدی بايد هر ساله به 

تناسب تورم و نيز افزايش بارآوری اجتماعی کار افزايش 

 يايد.

مزد برابر زنان و مردان برای کار يکسان؛ لغو همۀ  .7

عيضات جنسی، مذهبی، قومی و ملی در زمينۀ استخدام تب

 و تصدی مسئوليت های شغلی و اجتماعی.

برقراری حداقل چهار ماه مرخصی با حقوق و مزايا  .8

برای زايمان و زمان بارداری زنان کارگر؛ پوشش کامل 

هزينه های زايمان و مراقبت های پزشکی و پيراپزشکی 

سط سازمان بيمۀ و آزمايش ها و غيره زنان کارگر تو

 اجتماعی.

سال؛ برخورداری همۀ کودکان  16منع کار کودکان زير  .9

از تامين اجتماعی گسترده و کامل، امكانات آموزشی 

 رفاهی و بهداشتی ورزشی رايگان برای همۀ کودکان.

برقراری بيمۀ بيکاری برای کارگران بيکار و جويندگان  .10

 کار با مزدی دست کم برابر مزد حداقل.

لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا و جايگزينی آن با  - 11

 قراردادهای دائمی و جمعی کار.
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پرداخت فوری مزدهای عقب افتادۀ كارگران بی هيچ  - 12

عذر و بهانه ای؛ در صورت امتناع کارفرما و يا ناتوانی 

او در پرداخت مزد کارگران، دولت مکلف است مزد 

 کرد بپردازد.کارگران را با خسارات ناشی از دير

برقراری کنترل مستمر کارخانه ها و کارگاه ها و ديگر  -13

محيط های کار از نظر بهداشتی و ايمنی بر طبق 

استاندارد های جهانی توسط نمايندگان منتخب کارگران؛ 

برکناری تمام دست اندر کاران بخش خصوصی و دولتی 

قيم که در سوانح فاجعه بار کار به طور مستقيم و غير مست

 نقش داشته اند.

پرداخت مستمری بازنشستگان به ميزان آخرين مزد و  -14

حقوق دريافتی به شرطی که از مزد حداقل پائين تر 

نباشد؛ بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات 

 درمانی. 

بيمه های تامين اجتماعی حق تمام افراد جامعه است؛  -15

گان منتخب کارگران در اداره اين نهاد بايد به دست نمايند

 سراسر کشور باشد.

کارگران همۀ کشورهای جهان طبقۀ واحدی هستند و  -16

همگی زير بهره کشی و ستم سرمايه داران و دولت های 

سرمايه داری قرار دارند. منافع بنيادی، درازمدت و 

تاريخی کارگران همۀ کشورها مشترک است. بدين سان 

همبستگی و اتحاد باشد. ما رابطۀ بين کارگران جهان بايد 

خواستار برابری حقوق کليۀ کارگران ساکن ايران فارغ 

از مليت، جنسيت و مذهب آنان هستيم. ما مخالف هر نوع 

تبعيض به ضد کارگران مهاجر افغانی يا ديگر کارگران 

 ساير مليت ها که در ايران شاغل يا ساکن اند می باشيم.

سی کارگران در سراسر ما از مبارزات اقتصادی و سيا -17

گيتی برای بهبود زندگی مادی و معنوی خود و مقابله با 

بحران ويرانگر و جهانگير سرمايه داری پشتيبانی می 

کنيم؛ ما همبستگی خود را با مبارزات مردم زحمتکش 

کشورهای زير سلطه و عقب مانده به ضد استثمارگران 

رجی داخلی و غارتگران و تجاوزگران و اشغالگران خا

اعالم می نمائيم؛ ما هر نوع توطئه توسط دولت های 

سلطه طلب خواه در شکل تجاوز نظامی و خواه به 

صورت به اصطالح حمايت از حقوق مردم زير ستم را 

محکوم می کنيم و برآنيم که ايجاد دگرگونی های 

اجتماعی و سياسی تنها حق خود مردم هر کشور است؛ 

ده ها، بلکه اعمال نفوذ در ما نه تنها سرکوب مبارزات تو

اين مبارزات و تالش برای کارگردانی آنها و جهت دادن 

بدان ها از سوی نيروهای امپرياليستی و ارتجاعی از هر 

 قماش را قاطعانه رد می کنيم. 

ما هرگونه سياست مبتنی بر نظامی گری، عظمت طلبی  -18

و سلطه جوئی را از جانب هر کشوری که باشد قويا 

می کنيم. ما با همۀ سياست های عظمت طلبانه و  محکوم

سلطه جويانۀ قدرت های جهانی و قدرت طلبان منطقه ای 

از جمله جمهوری اسالمی ايران مخالفيم. چنين سياستی 

که متکی بر منافع استثمارگرانۀ چپاولگران خارجی و 

داخلی است به جنگ های تجاوزگرانه و سلطه طلبانه، به 

ويت نظامی گری و به اعمال تحريم ها تهديد جنگ، به تق

و وخيم تر کردن زندگی مردم دامن زده و فضای 

اجتماعی و سياسی را به شدت مسموم و خفقان آور کرده 

است. ما طرفدار صلح همراه با آزادی و دموکراسی 

 هستيم.

ما ضمن قدردانی از تمامی حمايت های بين المللی  -19

ران در ايران و کارگری و مردمی از مبارزات كارگ

حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های كارگران 

در سراسر جهان، خود را متحد آنان می دانيم و بيش از 
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هر زمان ديگری بر همبستگی بين المللی كارگران برای 

 رهايی از مشقات نظام سرمايه داری تاكيد می كنيم.

قويم اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعالم گردد و در ت -20

رسمی كشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعيت و 

 محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی گردد.

 کارگران انقالبی متحد ايران

 جمعی از فعالين کارگری (جافک)

 ۱۳۹۱بهشت اردي

ruwo.iran@gmail.com     

kargaranfa@gmail.com 

 

 

                   شيده رخ فروز

از ابتدای سال جاری بار ديگر موج اخراج کارگران  

توسط کارفرمايان دولتی و خصوصی، شتاب فزاينده ای 

گرفته است. کارگران که از ماه ها قبل از شروع سال 

حمل جديد بار فقر، استثمار و گرانی سرسام آوری را مت

گرديدند پس از تعطيالت سال نو با اخراج و خانه خرابی 

خود مواجه شدند. کارفرمايان در برخی از واحدهای 

اسفند به منظور تعديل  28صنعتی و خدماتی حتی روز 

نيرو، به اخراج کارگران پرداختند و به نوعی نصيب 

آنان از عيدی سال نو اخراج و دست های خالی و شب 

اده های خود گشتن، بود. از سوی ديگر عيد شرمنده خانو

قراردادی بودن کارگران، بهترين محمل را برای اخراج 

سازی وسيع و عدم تمديد قرارداد کاری کارگران، توسط 

 کارفرمايان و پيمانکاران، فراهم نموده است.

تمامی کارگران کارخانه توليد شمش چدن شرکت ذوب « 

روز کاری سال  آهن غرب کشور (کوره بلند) در نخستين

اخراج شدند. نماينده کارگران اخراجی در گفتگو با  91

کارگر کارخانه توليد شمش چدن  200ايلنا، از اخراج 

شرکت ذوب آهن غرب کشور خبر داد ... متاسفانه در 

آبان سال جاری به علت کمبود ماده اوليه کک و فقدان 

ساير مواد اوليه، فعاليت کارخانه متوقف شد و شرکت 

وب آهن غرب کشور به صورت يک جانبه قرارداد ذ

فسخ نموده و  90ديماه  30خود را با پيمانکار در تاريخ 

از همين تاريخ با کليه پرسنل و کارگران مستقيما تا تاريخ 

ماه و تنها در يک نسخه و با به  2به مدت  90اسفند  29

امضاء رساندن برگ تعهد سلب اختيارات از کارگران، 

ظيم نموده بود. ... به گفته وی، اين بهانه قرارداد تن

مسئولين کارخانه در شرايطی عنوان می شود که کار 

احداث کارخانه کنستانتره به پايان رسيده است و همچنين 

 15کار احداث کارخانه کوره بلند اين شرکت که بيش از 

سال طول کشيده است در مراحل پايانی است. ... 

کارگران عنوان کرد که استانداری همدان در جواب 

قرارداد شما با شرکت به اتمام رسيده و طبق قانون می 

توانند با شما قراداد منعقد نکنند و کاری از دست ما 

 )  91/1/19 –روزنامه آفتاب يزد » ( برنمی آيد.

 91"ولی فقيه" جمهوری اسالمی که طی نطق خود سال 

رانی" را سال "توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه اي

ناميده بود، در عمل مفهوم شعارهای فريبکارانه و غير 

واقعی خود را به کارگران نشان داد. او که بيشرمانه 

منکرتشديد بحران اقتصادی و سياسی کنونی و تحميل 

آوار آن بر سر کارگران و توده های محروم جامعه شده 
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است، برای حفظ وضع موجود و بقای رژيمش به هر 

ست می زند تا واقعيات را وارونه جلوه ترفند کثيفی د

و اخراج موقت قراردادهای دهد. همان واقعيتی که 

کارگران و به نابودی کشاندن سرنوشت هزاران خانوار 

کارگری را با حمايت قانون، به آسانی ميسر گردانده 

 است. 

، يعنی از سه هفته قبل، قرارداد  91از ابتدای سال « 

ن واحدهای توليدی تمديد درصد از کارگرا 30کاری 

نشده است. ... در حال حاضر کارگران فقط برای زنده 

ماندن تالش می کنند ... در صورتی که دولت از ارائه 

بسته های حمايتی خودداری کند کارگران در سال جاری 

(فرامرز ...» با بحران بيکاری مواجه خواهند شد. 

 )  91/1/22 –توفيقی 

کارخانه نويد منگنز اصفهان نماينده کارگران سابق «

سال  16گفت: بسياری از کارگران اين کارخانه با وجود 

سابقه کاری به دليل عدم رسيدگی به مشکالت توليد اکنون 

کارگر  70کارگر رسمی و  80بيکار هستند. ... بيکاری 

 ) 91/1/22(آفتاب يزد ...» قرارداد موقت اين کارخانه 

ان، زنان شاغل نيز از در پی تشديد روند اخراج کارگر

سوی دولت سرمايه داری جمهوری اسالمی و نهادهای 

وابسته به آن، در معرض نيمه وقت شدن و يا نصف شدن 

دستمزد قرار گرفته اند. زنان شاغل که به طور ساختاری 

در برابر کار يکسان با مردان از مزد کمتری 

برخوردارند و عالوه بر شدت استثمار، بار سنگين کار 

انگی را نيز به دوش می کشند، باز هم با اين سياست خ

زن ستيزانه مواجه اند. آنان چندی پيش نيز اولويت اول 

را در طرح "دورکاری" تشکيل می دادند، يعنی همان 

طرحی که از سوی دولت و با هدف اقتصادی تعديل 

هزينه های کار و اهداف اجتماعی يعنی تمرکز زدايی 

قيمت محروميت از نقش جنسی به ضد زنان و به 

 اجتماعی خويش، آنان را هدف قرار داده بود.

رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری در «

خصوص استخدام نيمه وقت دو کارمند زن به جای يک 

 22کارمند گفت: ساعت کار اين زنان در طول هفته 

ساعت است البته دريافتی، حق بيمه و حق بازنشستگی 

آفتاب  – 91/1/22» (کارمند زن است. آنها نصف يک

يزد) به اين ترتيب به بهانه ايجاد اشتغال برای تعداد 

بيشتری از زنان تحصيلکرده، نصف شدن دريافتی 

شاغلين، فشار به درآمد خانوارها و بالطبع دو شغله شدن 

و استثمار بيشتر(بسياری از زنان شاغل سرپرست 

تأمين هزينه های  خانوار هستند يا بدون سرپرست بوده و

خانواده را به دوش می کشند)، محروميت از تأمين 

زندگی آينده (يعنی نصف شدن حقوق ناچيز بازنشستگی 

در دوران از کارافتادگی و سالمندی و ناتوان شدن از 

انجام کار) و به انزوا کشاندن بيشتر نقش اجتماعی زنان 

ه بر در جامعه، از اهداف اين گونه طرح ها هستند. عالو

درصد از بازنشستگان  70تمامی اينها، با توجه به اينکه 

 400طبق گفته های خود مسئوالن با دريافتی حدود 

هزارتومان در ماه، زير خط فقر زندگی می گذرانند، می 

توان به راحتی تأثيرات اين نصف شدن حقوق اندک را 

با توجه به افزايش روزانۀ هزينه های زندگی، متصور 

ن می توان نصف شدن ساير مزايا مانند حق شد. همچني

سال است بدون هيچ افزايشی روی  8مسکن (که به مدت 

هزارتومان ثابت مانده است، در مقايسه با  10مبلغ 

افزايش روزافزون مسکن و اجاره بها طی اين مدت) و 

ساير تأثيرات اين گونه طرحهای ضد کارگری و 

انواده ها، ارتجاعی را بر تمامی عرصه های زندگی خ

 مورد بررسی قرار داد.  
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بدين سان دورنمای اوضاع اقتصادی، سياسی و اجتماعی 

برای کارکنان مزدی و بيکاران و جوانان جويای کار که 

اکثريت جمعيت ايران را تشکيل می دهند روز به روز 

وخيم تر خواهد شد. بايد به تداوم اين وضعيت نابسامان و 

مان را نشانه گرفته، پايان دهيم. فجايايی که زندگی و حيات

با تشکل و سازماندهی آگاهانۀ مبارزات خود از سطح 

روزمره تا عالی ترين شکل آن و برای حاکم شدن بر 

سرنوشت اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود، بايد راهی 

انقالبی برگزيد. سرنگون ساختن رژيم سرمايه داران و 

مهوری زمينداران جمهوری اسالمی و برقراری ج

 دمکراتيک شورائی، تنها راه پيش روی ماست. 

 

    

 برخيز ای داغ لعنت خورده دنيای فقر و بندگی

 شوريده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی

 بايد از ريشه براندازيم کهنه جهان جور و بند

 و آنگه نوين جهانی سازيم هيچ بودگان هرچيز گردند

 

 ما روز قطعی جدال است آخرين رزم

 انترناسيونال است نجات انسانها

 روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

 انترناسيونال است نجات انسانها

 

 ، نه شه نه قهرمانخدابرما نبخشند فتح و شادی 

 با دست خود گيريم آزادی در پيکارهای بی امان

 تا ظلم از عالم بروبيم نعمت خود آريم به کف

 آهن گرم استدميم آتش را و بکوبيم تا وقتيکه 

 روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

 انترناسيونال است نجات انسانها

 روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

 انترناسيونال است نجات انسانها

 

 اردوی بيشمار کار نی،تنها ما توده جها

 داريم حقوق جهانبانی نه که خونخواران غدار

 غرد وقتی رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخيمان

 اين عالم بر ما سراسر تابد خورشيد نور افشان در

 

 روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

 انترناسيونال است نجات انسانها

 روز قطعی جدال است آخرين رزم ما

 انترناسيونال است نجات انسانها

 

 

 

                                                                                               
 شيده رخ فروز 

ۀ توليد جامعه سرمايه داری، کسب قانون بنيادی شيو

 در تحقق اين امر سرمايه داران .چه بيشتر سود استهر

از قربانی ساختن جان و هستی ، و دولت های حامی شان

 هيچ، جامعهمادی و معنوی  ثروتتوده ها و از بين بردن 

تأسيسات ايجاد آنها با راه اندازی جنگ ها و  .ابايی ندارند

هسته ای و صرف بودجه های نجومی در اين راه و 

به کسب سود ، در صنعت استفاده از مواد اوليه مضر

و حفظ  معامالت خويش می پردازند  بازارناشی از 

 .طبيعت در اين معادالت جايی ندارندسالمت جامعه و 
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، که نه امر است زيست يکی از تبعات اينتخريب محيط 

در طبيعت به را ان و جاندار تنها حيات ميليونها انسان

چار انواع ، بلکه نسل های آينده را نيز دمخاطره انداخته

 . محروميت ها خواهد ساخت

تحت حاکميت  ابعاد اين مسئله در شرايط کنونی ايران ِ

ه ، برژيم جمهوری اسالمین سرمايه داران و زميندارا

. چرا از ساير نقاط ديگر جهان است ارترمراتب فاجعه ب

که حداقل امکان افشا، اعتراض و مبارزه با اين سياست 

، توسط و ضد محيط زيسِت دولت هاهای ضد انسانی 

يست در تشکل ها و نهادهای مردمی طرفدار محيط ز

جمهوری رژيم . اما امکان پذير استجهان ساير نقاط 

، عرصه ها ين رابطه نيز همچون سايراسالمی در ا

هرگونه سرکوب و ممنوعيت حق ، پرده پوشیسياست 

 گرفته است.اعتراض را در پيش 

ت در زمينه چندين سال از هشدار کارشناسان محيط زيس

" در صنايع و اثرات خطرات ناشی از مصرف "آزبست

سرطان در ها و آن بر سالمت مردم و رشد انواع بيماری 

لتی بی اعتنا به اين ئوالن دو، اما مساين رابطه می گذرد

 : خطر، از کنار آن می گذرند

، مهلت شش ساله جايگزينی 1390در تاريخ يکم آذرماه «

حيط ماده آزبست به پايان رسيد و سازمان حفاظت از م

ت را به طور کلی ممنوع گونه آزبسزيست استفاده از هر

به گزارش فردا، «) 90/11/9-(آفتاب يزد » .اعالم کرد

: قوانين موجود در حوزه ی بندپی افزودانوشيروان محسن

عدم استفاده از آزبست کافی است و کماکان در بخش 

 )90/10/27 –همانجا » (.ل مواجه هستيماجرا با مشک

ل از هر مطلبی الزم است بدانيم "آزبست" چيست و چه قب

سخنگوی فراکسيون محيط زيست ... با «؟ کاربردی دارد

ی ماده سمی آزبست تأکيد بر اين که خطر سرطان زاي

: محرز شده است گفتبرای همه مسئوالن و سازمان ها 

و  اين مواد در هنگام تنفس به اعماق شش نفوذ می کنند

، با گذشت زمان اين برای هميشه در آن جا می مانند

وانند موجب ذرات بر اثر تحريکات مداوم خود می ت

، سرطان ريه و يا بيماری بيماری های آزبستوسيس

ا در نهايت به مرگ منتهی می آنه ۀوما شوند که هممزوتلي

تی شامل مهمترين محصوالت آزبس«) 90/11/9( ».شوند

محصوالت آزبستی سيمانی (لوله های آزبست سيمانی، 

(لباس،  ، جامه های نسوزناودانی و صفحات ايرانيت)

جليقه، نمدها و ديگر مواد نسوز)، کاغذهای آزبستی 

محصوالت ، الکتريکی) وشش لوله ها و عايق هایپ(

و  مانند لنت ترمز و کالچ اتومبيلهای سبکساينده (

به عنوان ماده پرکننده در آسفالت، رنگ ، سنگين و قطار)

، پالستيک و ... است ... تحقيقات نشان شيميايی، کاشی

می دهد وجود آزبست در هوای تهران بيشتر ناشی از 

 )  90/5/2( ».نت ترمزها و صفحه کالچ خودروهاستل

همانگونه که ديديم خطرات ناشی از مصرف اين ماده 

، سئوالن و سازمان ها محرز شده استسمی برای همه م

اما عملکرد آنها تنها در جهت اهداف گفته شده دور می 

. صنايع د و نه حفظ سالمت و بهداشت جامعهزن

خودروسازی که با مالکيت و مديريت دولتی و از قبل 

خود و تحميل شرايط طاقت فرسا  استثمار مطلق کارگران

ورترين ، يکی از سودآنانو ساعات کاری طوالنی به آ

يشترين مصرف اين ، بصنايع ايران محسوب می شود

 .را به خود اختصاص داده اند) ماده مهلک سمی (آزبست

... متأسفانه خودروسازان داخلی هنوز آزبست را از «

ا حذف ترکيبات ساخت لنت ترمز و صفحه کالچ خودروه

درصد مواد به کار رفته در ساخت لنت  65نکرده اند و 

ای داخلی را آزبست تشکيل می ترمز و کالچ خودروه
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ه دهد که اين موضوع به شدت سبب باال رفتن ميزان آاليند

  -همانجا ( ».سمی آزبست در هوای شهر شده است

به دليل بی توجهی و بی مباالتی يک کارخانه « )90/5/2

خودرو توليدی  برای ارزان تر تمام شدن خودروساز که

تحت عنوان "کنيستر" را از  قطعه حياتی اش يک

، انبوه بخارات بنزين به صورت خودروها حذف کرد

. ... ون خودروها و هوای شهر سرازير شدمستقيم به بير

هزار خودرو فاقد اين قطعه  800تا  700در حال حاضر 

ديد آلودگی هوای با ورود ماده سمی بنزين به هوا به تش

در دنيا ثابت شده بيماری های ... . ران دامن می زنندته

ا آخر ناشی از آزبست هيچ گونه درمان قطعی ندارند و ت

تأکيد از ما  – 91/1/22( ».عمر بيمار را آزار می دهند

 ) است

... استفاده از واگن های چينی حاوی لنت های آزبست «

لنت اين گونه واگن  دار در نوع خود يک فاجعه است ...

، اين در دار زيادی از ماده سمی آزبست استها حاوی مق

بدون هيچ حالی است که هم اکنون واگن های چينی 

. ... دولت و نظارتی و کنترلی وارد کشور شده است

سازمان های مربوطه مانند سازمان حفاظت از محيط 

زيست و شهرداری بايد اولويت اول خود را در خريد 

ت در حفظ جان مردم بگذارند ... متأسفانه به علت تجهيزا

تهران هوای جهی دولت در موضوع مهار آلودگی بی تو

، از اين بتال به بيماری سرطان پايين آمدههم اکنون سن ا

در  رو بايد در آينده نزديک شاهد بحران بيماری سرطان

 – 90/11/9 –همانجا » (.کشور به ويژه در تهران باشيم

ه عنوان منطق سرمايه دارانه دولت ب) است تأکيد از ما

بزرگ ترين کارفرما (و نيز کارفرمايان بخش 

له از جم( کاهش هزينه های توليدتنها در پی ، خصوصی)

می چرخد تا و سود بيشتر ) تهيه و خريد ارزان مواد اوليه

اندکی ارزش قائل شدن برای جان مردم و نيز جان 

ن صنايع که مستقيما هزاران کارگر و پرسنل شاغل در اي

به دليل ممنوعيت استفاده « .قرار دارنددر معرض آسيب 

، قيمت آن در ز اين ماده در اغلب کشورهای دنياا

است و اين سبب شده که کاهش بازارهای جهانی رو به 

به کشور روز به روز  ميزان واردات محصوالت آزبستی

 )استتأکيد از ما   90/5/2 –همانجا »(.افزايش يابد

... به دليل پايين بودن کيفيت قطعاتی که از کشور چين «

د افزايش آلودگی هوای مترو خريداری می شود شاه

، گزارش داده مدتی است که هستيم. ... خبرگزاری پانا

کارکنان بخش هايی از متروی تهران از بيماری پوستی 

و ريوی رنج می برند و با توجه به اينکه بارها مشکالت 

ئوالن شهری اعالم کرده اند تاکنون تدبيری خود را به مس

. شيوع بيماری پوستی رای اين افراد انديشيده نشده استب

در ميان کارگران و کارکنان مترو سبب نگرانی آنها و 

خانواده هايشان شده است البته اين در حالی است که برای 

اين افراد هيچ سختی کاری در ميزان حقوقشان درنظر 

دولت )  90/4/28 –روزنامه آرمان » (.نشده استگرفته 

ه اش با سياست های مخرب اقتصادی و کارشناسان وابست

سو مشغول صرفه جويی در هزينه های  ، از يکشان

و از سوی ديگر تعمدا با بی بوده توليدی و خدماتی 

مسکوت گذاشتن عواقب اين ، پرده پوشی و توجهی

کارکنان  ان و، با وثيقه قرار دادن جان کارگرسياست ها

صنايع تحت پوشش خود، در پرداخت دستمزد (عدم 

رفه ، صپرداخت کامل آن) آنان نيز به حساب جيب خود

از سوی ديگر جان و . جويی الزمه را انجام می دهند

. نندگان را نيز به بازی گرفته اندسالمتی ساير مصرف ک

آنان عمال نشان داده اند که نه می خواهند و نه قادر به 

محيط زيست و کار کارگران  حفاظت از جان و کنترل و

. اما کارگران انقالبی و توده های محروم و مردم، هستند

اعی که رسالت سرنگونی و درهم کوبيدن اين رژيم ارتج
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، قادر به حل انقالبی و ضد انسانی را برعهده دارند

. آنان پس از انقالب توانائی ت جامعه خواهند بودمعضال

ارند که وظيفه آن تنظيم و اجرای ايجاد ارگانی را د

يست در سياستهای مربوط به حفظ و بهبود محيط ز

، ارگان همکاری با نهادهای کارگری، کشاورزی

اجتماعی برنامه ريزی، مراکز علمی و تحقيقاتی، 

ها و انجمن  ، شهرداریسازمان های بهداشتی و درمانی

 .در زمينه محيط زيست باشد های غير دولتی فعال

 

 
  ترجمۀ يحيی سمندر                             

  بيکاری            
 کارفرمايم می گويد ديگر کار نيست 

 و ما هيزم نداريم:

 زمستان است، بيکاری است.

 همۀ مرگ ها با هم!

 

 ذره ای کار نيست.

 برف می بارد: آسمان خاکستری است؛

 به هر کارگاهی سر می زنم،

 تمام پاريس را گشته ام.

 نه اعتبار خريد نسيه دارم و نه چيزی برای فروش

 و اجارۀ عقب افتاده.

 همه جا به من می گويند صبرکن

 اما گرسنگی صبر نمی کند!

 

 ثروتمندان (خدا بر آنها ببخشايد!)

 غالبا به من می گويند: دوست من،

 هنگامی که کار هست [و درآمدی]

 بايد همچون مورچه عمل کرد!

 به دست می آوريم پس انداز؟ اما آنچه

 به زحمت کفاف خوراک مان می دهد

 هنگامی که مزد پانزده روزه دريافت می کنيم

 بايد يکجا به نانوا بدهيم.

 

 شب در اطاق زير شيروانی سخت است؛

 شام گرمی نيست؛

 مادر بيهوده با رخت کهنه هايش

 تخت بچه ها را می پوشاند.

 نوباوگان

 ديروز سخت از سرما يخ کردند.

 تان اين است که لحاف هايمان راداس

 گرو گذاشته ايم!

 

 زمستان پيش، قلبم از يادآوريش پاره می شود،

 خرد سال تريِن بچه ها را از دست دادم؛

 به ندرت می توان آنها را بزرگ کرد

 هنگامی که مادر به سختی بيمار است.

 می ترسم که به زودی

 دوقلوها هم راهی [مرگ] شوند...

 مايۀ شکايت است اما آنچه بيشتر

آنهائی نيستند که می ميرند! [نه بر مرده بر زنده بايد 

 گريست!]

 

 از  سرپرستان خانواده ها بسيارچه 

 برای فراموشی به مشروب روی می آورند!

 بچۀ بزرگ من دختر است

 و از اينکه بزرگ می شود نگرانم.

 خدا کند که بتواند خود را نگه دارد

 خيزش                                     ٩شماره                 ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                           
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 يک سکه پول چون در شانزده سالگی برای

 يا برای يک پيراهن هندی

 کودک فقير ممکن است کارش به جاهای بد بکشد!

 

 ديگر نمی خواهم به هنگام پرسه زدن

 شبانگاه از زير پل بگذرم،

 به آبی که زير طاق پل ضجه می کند 

 چيزی در درون من پاسخ می دهد:

 در گودی سياهت ای رود پير

 آيا غصۀ انسان را حکايت می کنی؟

 آه بيوه زنانه ات با

 و با بغض يتيمانه ات! 

 

 کارفرمايم می گويد ديگر کار نيست 

 و ما هيزم نداريم:

 زمستان است، بيکاری است،

 همۀ مرگ ها با هم!

*** 

 کمون نمرده است

                        ]1885[ 
0Fبا شليک تفنگ شاسپو

1، 

 با شليک تيربار او را کشتند،

 و با پرچمش او را

 اک رس غلتاندنددر خ

 و دار و دستۀ دژخيماِن فربه

 خود را قوی ترين پنداشتند.

 به رغم همۀ اينها، نيکال،

 کمون نمرده است!

                                                           
 1866-1874تفنگ ارتش فرانسه در سال های  -  1

 

 همچون دروگرانی که سبزه زاری درو کنند،

 آن چنان که سيب از درختان فرو بارند،

1Fسائی ها˚ِور 

 دست کم 2

 صد هزار تن را کشتند

 و اين صد هزار قتل

 ينيد.حاصلش را می ب

 نيکال، اينها، همۀ رغم به

 !است نمرده کمون

 

 مارلن را تيرباران کردند،

 فلورن، دووال، ميلی ير،

2Fفره، ريگو، تونی موالن

 را نيز. 3

 شکم گورستان را پر کردند.

 گمان بردند که بازوهای کمون را بريده اند

 و شريانش تهی کرده اند.

 نيکال، اينها، همۀ رغم به

 !است نمرده کمون

 

 همچون راهزنان عمل کردند،

 روی سکوت ˚با حساب

 زخمی ها را در تخت کشتند

 در تخت آمبوالنس.

 و خون که از مالفه ها موج می زد

 زير در جاری شد. 

                                                           
نيروهای بورژوازی » ورسائی ها«منظور از  -  2

بری تی ير است که در ورسای متمرکز فرانسه به ره

 شده بودند و از آنجا به کمون پاريس حمله کردند. 
که  نام شماری از مسئوالن و فعاالن کمون پاريس -  3

 توسط ورسائی ها اعدام شدند.

 خيزش                                     ٩ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره                           



11 

 

 نيکال، اينها، همۀ رغم به

 !است نمرده کمون

 

 روزنامه نگاران پليس

 اين تهمت فروشان،

 بر استخوان مردگان مان

 سيل رذالت جاری کردند

 اکسيم دوکان ها، دوما هام

 تيزاب خود را قی کردند.

 نيکال، اينها، همۀ رغم به

 !است نمرده کمون

 

 بر باالی سرشان

 تبر داموکلس پرواز می کند.

3Fبه هنگام خاک سپاری واِلس

4، 

 کامال گيج شدند.

 واقعيت اين است که جمع سرافرازی بوديم

 که او را بدرقه کرديم!

 د، نيکال،که به هر حال ثابت می کن

 که کمون نمرده است!

 

 در يک کالم، اينها به مبارزان ثابت می کند

4Fکه پوست ماريان

 قهوه ای است 5

                                                           
)، روزنامه نگار و 1832-1885ژول والس ( -  4

نويسنده، عضو کمون. پس از شکست کمون به اعدام 

وانست از فرانسه به بلژيک و سپس به محکوم شد اما ت

به فرانسه بازگشت. او در  1880لندن برود و در سال 

درگذشت و ده ها هزار نفر در خا در پاريس  1885سال 

 .کردندسپاری او شرکت ک 

که سگ جان [سرسخت] است و جسور، و وقت آن است 

 که

 فرياد زنيم: کمون نمرده است!

 و به همۀ يهوداها ثابت می کند

 که اگر اوضاع چنين پيش رود

 اهند کردبه زودی با پوست خود احساس خو

 که کمون نمرده است!

*** 

 

 

 

برای ارتقای خيزش ما به ياری انقالبيان 

 پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com 

 

  

                                                                                       
دو نام برای دختران که » آن«و » ماری«ترکيب  -  5

در سدۀ هيجدهم در فرانسه بسيار مرسوم بودند. ماريان 

مجسمه ها و نقاشی هائی ت و مهوری فرانسه اسنماد ج

که اين سمبول را به نمايش در می آورند وجود دارد. 

ماريان سفيد پوست است و پوتيه در شعر باال می گويد 

که پس از کمون ماريان پوستش تيره يا قهوه ای می شود 

که هم نشانگر نزديکی بيشتر اين سمبول به توده های 

» جديدماريان «ر سرسختی ين است و هم بيانگپاي

 ).مترجم فارسی(
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