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ـار   کـارگـر ١٨بر اساس آخرین اخـب
از شیفت شب کارخانه فوالد غـدیـر 
یزد بدلیل شـدت جـراحـات وارده بـر 
اثر انفجار کوره ذوب فلزات در روز 

 آذر جان باختند و تنـھـا ٢٧یکشنبه 
یک کارگر ھنوز زنـده اسـت کـه 
او ھم دارد با مرگ دسته و پنـجـه 

ـزد در روز .   نرم میکند فـرمـانـدار ی
ـان داده اسـت کـه  ـن اول حادثه اطمی
استاندار، فـرمـانـداری و شـھـرداری 
ـا ھـم  را مکلف کـرده اسـت کـه ب
ھماھنگ باشند تا کشته شـدگـان 

" بدون ھزینه کفن و دفـن، سـریـعـا" 
ــاع  ـب بـه خـاک سـپـرده شـونـد و ات
ــه شــدنــد  ــه ھــم کــه کشــت ــان ــگ بــی

ـنـد" سریعا"  ـاب ـال ی . به کشورشان انتق
این ھمه سرعت برای دفن کردن و 

ـال اجسـاد  ـیـگـانـه" انتق ـاع ب ـب نـه "   ات
ای بـرای  حتی برای تامیـن تـوشـه

کـه ( آخرت مسئوالن این حکومـت 
ــرای مـردم مـوعــظــه  ــه ب ایـن گـون

ـیـن )   میکنند ـل ـات بلکه مانند ھمه ق
ـایـت  حرفه ای میخواھند ردی از جن

ـزد .   ایشان بر جای نماند ـانـدار ی اسـت
دستور فرمودند کـه فـورا و بـدون 

ــه  ــن " اســکــان" فـوت وقــت در زمــی
ــدام شــود ــن اق ــی ــول ــت ــواده مــق ــان ! خ

ـزد مشـخـص نـمـی کـنـد  فرماندار ی
ـنـد و  مگر این خانواده ھا کجا ھسـت

ـنـد کـه اکـنـون  چرا بی پناه  ھست
ـنـد و اصـوال کـجـا  ـاب باید اسکان ی
ـیـم  ـنـد؟ اگـر نـخـواھ باید اسکان یاب

ـتـدا  ـیـم ایـن اب خودمان را اذیت کـن
یک تبلیغ عوامفریبانه است و بعـد 
ـنـکـه ایـن  دستوری اسـت بـرای ای

ـزولـه  ھـا را بـه گـونـه خانـواده ای ای
ـا آنـھـا تـمـاس  ـا کسـی ب ـنـد ت کن
ـاب  ـا آبـھـا از آسـی نداشته باشد و ت

ــد ــت ــف ـی ــنــان .   ب ــدار یــزد اطــمــی فــرمـان
ھـا ھـمـچـیـن  میـدھـد کشـتـه شـده

ــد،  ــودن ــب آدمــھــای مــھــمــی ھــم ن
ــه بــودنــد "  ــان ــگ ــی ــاع ب ــب تــعــدادی ات

ــھــای ھــمــجــوار  ــان تـعــدادی از اســت
ـزد ایـن آمـار "   ( یکی ھم از خـود ی

ــه اســت   ــه ابــتـدای حـادث ــوط ب مـرب
وقتی که ھـفـت تـن کشـتـه شـده 

ــش یــک مشــت ) بــودنــد ــت ــای ، نــھ
کارگر بودند که اجل شـان رسـیـده 

ـاشـد .   بود ھر چه مشـیـت الـھـی ب
 !" ھمان میشود

بر اسـاس گـزارش خـبـرگـزاری 
 که ایـن کـارخـانـه ٨٦ایلنا از سال 

ــون  ــدازی شـده تــا کـن ــج " راه ان پــن
ـاده اسـت "   حادثه مشابـه ـت ـاق اف ـف ات

ـار  ـب ـن اما صدایش را در نیاوردند و ای
ھم که خبرش منتشر شده است بـه 
ـفـجـار  دلیل این بوده که از شـدت ان
ـــت و  ـــده اس ـــرزی ـزد ل ــ ـــر ی ـــھ ش

ـنـد نمی . توانستند موضوع را بپـوشـان
ـا تـوجـه بـه :   " ایلنا تاکید میکنـد ب

وقوع پنج حادثه مشابه ظرف شـش 
رســد  سـال گــذشـتـه، بـه نـظـر مـی

ـازنشـسـتـه  یكماه است كه كارگران ب
ـنـد،  ذوب آھن اصفھان تجمع مـیـكـن

ـیـكـت اعـتـراضـی  جاده می بندند، پ
ـا دو مـاه دسـتـمـزد  برپا میكننـد ت

ـنـد ـن ـقـد ك در .   عقب مانده خود را ن
نتیجه این مبارزات دولـت مـجـبـور 

 ھـزار تـومـان بـه ٢٠٥به پرداخـت 
اما كارگـران تـمـام .   كارگران گردید

ـنـد و  حق و حقوق خود را مـیـخـواھ
ــمــامــی  اعــالم كــرده ــد كــه اگــر ت ان

طلبشان پرداخت نشود، به تجمـعـات 
ـنـد داد .  اعتراضی خود ادامه خـواھ

ـازنشـسـتـه كـه تـمـام  ھزاران كارگر ب
ـیـد  عمرشان را كار كرده اند، ثروت تول

اند، از دسـتـمـزد مـاھـانـه شـان  كرده
بابت بازنشستـگـی شـان پـول كسـر 
ـنـوان  ـایـد بـع شده است، امروز كـه ب
ـنـد  ـن بازنشسته در آرامش زندگی ك
ـتـن چـنـدرغـاز  مجبورند برای گـرف
ـنـد و  ـای ـی مستمری خود به خیابان ب
با نیروی انتظامی درگیر شـونـد و 

 .غیره تا بتوانند امرار معاش كنند
ــران  ــك مــاه كــارگ ــن ی در ای
بازنشسته ذوب آھن اصفھان مـرتـب 
ــتــگــی  ــازنشــس ــابــل امــور ب ــق در م

اصفھان در چھار راه نقاشی تـجـمـع 
ـفـری از آنـھـا ٥٠٠حدود .  داشتند  ن

به ھمراه بازنشستگانی از شـمـال و 
ـابـل ٤خراسان  ـق  روز پی در پـی م

مجلس اسـالمـی تـجـمـع كـردنـد و 
آخرین تجـمـع اعـتـراضـی آنـھـا روز 

 آذر ماه بود كه حـدود دو ھـزار ٢٦
ھـایشـان  نفر از آنان به ھمراه خـانـواده

در مقابل امور بازنشـسـتـگـی گـرد 
ھـای مـعـوقـه  آمدند و خواھان طلب

 . و بقیه خواستھایشان شدند
ـازنشـسـتـه ذوب آھـن  كارگران ب
اصفھان بخش صنعت و مـعـدن كـه 

 ھزار نفر ھستند، دو ماه حـقـوق ٨٠
ـقـط   ٧٥طلب دارنـد و ایـن مـاه ف

. ھزار تومان آن پـرداخـت شـده بـود
بعالوه اینكه افزایـش دسـتـمـزد ایـن 

ـان پـرداخـت ٦كارگران از ماه   بـه آن
 ماه اول سال را طـلـب ٥شده است و 

ـبـل .  دارند ھمچنین كارگرانی كـه ق
ــال  ــه شــده٨٨از س ــت ــازنشــس انــد،   ب

خواھان ھمـسـان سـازی حـقـوقشـان 
برابر كارگرانی كه بعد از ایـن سـال 
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ــی  ــالم ــم اراذل و اوبــاش اس رژی
ــه  ــی را ب ــھــاب ــره رضــا ش بــاالخ
بیمارستان برد، اما با غل و زنـجـیـر 

ـانـه !   و پابند و دست بند رضا متأسف
ھنوز در اعتصاب غـذاسـت و ایـن 
. ھمه ما را شدیدا نگران كرده اسـت

ـلـب او  ـا ق ـبـمـان ب ـل ھمه مـا كـه ق
تپد، عمیقا نگران سالمتـی اش  می

ـا سـنـدیـكـای  ھستیم و ھـمـصـدا ب
ــالم  ــد اع ــت واح ــرك ــران ش كــارگ

ضمن حمایت بی چون و :   كنیم می
ـیـد و شـرط از تـو  چرا و بـدون ق

خواھیم برای حـفـظ سـالمـتـی  می
خـودت اعـتـصـاب غـذای خـود را 
ــد  ــن ــوان ــت ــان ب ــزشــك ــنــی تــا پ بشــك

ــدگــی ــا  رســی ــی را ب ــل ــكــمــی ھــای ت
 .آرامش خیال به نتیجه برسانند

رضا با تمام ضعفـی كـه بـر او 
ـنـد  ـل تحمیل شده است، ھمچنان سـرب
ــر اوبــاشــان دزد  ــده در بــراب و رزمــن
اسالمی ایستاده و سر تسلیـم فـرود 

ــمــی ــه ھــمــه كــارگــران و .   آورد ن ب
ــران  ھــای آزاده انســان ــگ ــه ن ای ك

ـتـه اسـت وضعش شـده ـا :   " انـد گـف ت
ـلـب مـن  وقتی قلب شما می تپـد ق

ـا ایـن ."  تپد ھم می رضا شـھـابـی ب
مقاومتش جمھوری اسالمی را كـه 
ــك و پــاســدارش  بــا تــوپ و تــان

خواھد قـدرقـدرتـی خـود را بـه  می
. جامعه ثابت كند، زبون كـرده اسـت

از جنازه نیمه جان رضا ھـم وحشـت 
ایـن دسـت :   " اند و به قول رضـا كرده

ـنـھـمـه  بند و پا بند و زنـجـیـر و ای
 "مامور برای چیست؟

ـایـد آزاد شـود ! رضا شـھـابـی ب
ھای جنبـش كـارگـری در  پیشروی

ـتـھـای  ـی ـال چند سال اخیر مدیون فع
ــی چــون رضــا  ــی از كســان صــف
شھابی بـوده اسـت كـه رضـا خـود 
شخصا در جـلـوی ایـن صـف بـوده 

ـاشـان .   است نباید بگذاریـم رژیـم اوب
ــر  ـیـن زی ـنـچـن اسـالمـی رضـا را ای

ـنـد چكمه رضـا .   ھای خونینش له ك
را باید با قدرت جنبش كـارگـری و 
ــراضــی  ــش اعــت ــب ــدرت جــن بــا ق

ـیـم ـن مـوجـی از .   آزادیخواھان آزاد ك
اعتراض به شكنجه و اذیـت و آزار 

در .   رضا شھابی به راه افتاده اسـت
عرض مدت كوتاھی خیل عظیمـی 
ـیـن و احـزاب و نـھـادھـای  از فعال
كارگری داخـل ایـران و در سـطـح 
بین المللی به حمـایـت از رضـا بـه 

ــتـه دفـاع از رضــا " عضـویـت  ـی كـم
ـزی .   اند در آمده"   شھابی ھـمـان چـی

ــوری اســالمــی از آن  ــھ ــم ــه ج ك
میترسد و بخاطر آن رضا شھابـی و 

كسان بیشتری مثـل او را زنـدانـی 
كند، یـعـنـی  كرده و اذیت و آزار می

ترس از متحد شدن و برخـاسـتـن در 
ـیـن كـارگـری،  ـال دفاع از جـان فـع
ــگـــری دور  ـــق دی ــری ـــه ط دارد ب

باید ھـر چـه زودتـر بـه .   گیرد می
ـیـوسـت كـه بـه رودی  این مـوج پ

ــود ـــل ش ـــدی ـب ــ ـان ت ــروشــ ـــرس .   خ ت
جمھوری اسالمی از رضا شھـابـی، 
ـانسـیـل  ـت ترس از جنبشی است كه پ
ــن رژیــم  ــا طــومــار ای آن را دارد ت
منحوس ضد آزادی و كـارگـركـش 

ـیـچـد ـپ ایـن .   و زن كش را در ھـم ب
جنبش ھزاران رضا شھابی دیـگـری 
ـنـوز چـھـره آنـھـا  را نیز دارد كـه ھ
ـاخـتـه شـده  برای ما و جامـعـه شـن

ـلـی اسـت كـه .   نیست این آن پتانسی
پتانسیل نھفتـه در .  باید جاری شود

جنبش كارگری، كه رضـا شـھـابـی 
ـبـش  ـبـران ایـن جـن فقط یكی از رھ
ــا  ــھ ــن اســت، اگــر آزاد شــود، نــه ت

تواند طومار جمھوری اسـالمـی  می
ـائـی  ـی ـلـكـه دن ـیـچـیـد ب را در ھم بپ
ـاورد؛ و  ـی برای انسانیت به ارمغان ب
ـیـن  ـتـظـر چـن دنیا با بی صبری من

 . روزی است
 ٢٠١١ دسامبر ١٩

 رضا شھابی 
 !كنیم را فراموش نمی
 ناصر اصغری
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ادامه مبارزات 
 بازنشستگان ذوب آھن

ـتـه ـف ـیـراعـتـراضـات و  در ھ ھـای اخ
ـازنشـسـتـگـان ذوب آھـن  مبارزات ب

ھایشان ادامـه  برای نقد کردن حقوق
ـنـمـدت چـنـدیـن .   داشته است در ای

تجمع و حرکت اعـتـراضـی تـوسـط 
ــان و تــھــران  ــھ ــف ــارگــران در اص ک

ـار و .   برگزار گردیده است طبق اخـب
ــورد  ــن م گــزارشــاتــی کــه در ای

ـا ٢٣منتشر شده است تعداد   ٨٠ ت
ھزار بازنشـسـتـه صـنـعـت فـوالد و 
ـاســـت کـــه  ـاھـــھــ ذوب آھـــن مــ

ـافـت  حقوق ھای کـامـلـشـان را دری
ــکــرده ــد ن ــه .   ان کــارگــران بــارھــا ب

ــدوق  ــوالن اداره کــار و صــن مســئ
انـد کـه  بازنشستگی مراجعـه کـرده

ــه ـت در روزھــای .   انـد جـوابـی نـگــرف
ـلـی  ـب اخیر و در ادامه اعتراضـات ق
کارگران در خیابان نشاط اصـفـھـان 
ــی فــوالد  ــرابـر شـرکـت مـل و در ب

انـد، امـا  تـجـمـعـاتـی بـرگـزار کـرده
ــی فــوالد  ــل ــوالن شــرکــت م ــئ مس
تاکنون از دادن ھرگونه پاسخی بـه 
ــاع  ــن ــھــای کــارگــران امــت خــواســت

 .اند کرده
در واکنش به اعتراضات ادامـه 
ــھــان،  ــف ــگــان در اص ــت ــازنشــس دار ب
صفرعلی براتی مـدیـرعـامـل ذوب 
آھن  اعالم کرده است که شـرکـت 
ـــدوق  ـن ذوب آھـــن فـــوالد و صــ
ــه ایــن  ــگــی و ابســتــه ب بــازنشــســت
ــود  ــب ــی بــا کــم ــت ــع ــن ــمــع ص ــت مــج
نقدینگی مواجه بوده و پـول بـرای 

ـاده را  پرداخت حقوق ـت ھای عقب اف
ــدارد ـارگـــران .   ن ـان کــ ــدگــ ـن ــ ـــمــای ن

ــنــش بــه ایــن  ــه در واک ــت ــازنشــس ب
ـان مـدیـر عــامـل ذوب آھــن  سـخـن

ــد کــرده ــدوق  تــاکــی ــد کــه صــن ان
بازنشستگـی مـوجـودی داشـتـه و 

ــدرکــاران ســازمــان ــت ان ھــای  دس
مرتبط با این صندوق و اداره کـار 
ـنـگـی ایـن  و مسئوالن دولتی، نقدی
صندوق را برای موارد دیگر ھزینـه 

 . اند کرده

ـیـش از   ١٥٠درھمین رابـطـه ب
ـازنشـسـتـه بـه  نفـر از کـارگـران  ب
عنوان نمایندگـان کـارگـران راھـی 
تھران شده و در برابر مـجـلـس رژیـم 
. دست به تجـمـع و اعـتـراض زدنـد

ـنـدگـان و مسـئـوالن رژیـم در  نمای
ـا  ـاچـار بـه مـذاکـره ب تھـران کـه ن
ــد، بــا دادن  ــودن کــارگــران شــده ب

انـد  وعدھایی به کارگـران قـول داده
ـار  ـب که از ھر طـریـق مـمـکـن اعـت

ھـای  پولـی بـرای پـرداخـت حـقـوق
ـنـد ـای . معوقه کارگران را تامین نـم

ــس رژیــم  ــطــه مــجــل ــن راب در ھــمــی
ـیـشـنـھـاد  ـا پ نشستی داشته و گـوی
ـارات  ـب شده است که از مـحـل اعـت

 رژیـم مـقـدار یـک ٩١بودجه سال 
ـتـی ـاف ـاده  سوم دری ـت ھـای عـقـب اف

الزم بـه .   کارگران پـرداخـت گـردد
ــون  ـاد آوری اســت کــه ھــم اکــن ی
بازنشستگان این شرکت نه تنـھـا از 
مزایای نـظـام ھـمـاھـنـگ حـقـوق 

ھـای  مند نشده و نصف ھـم رده بھره
ـارکــه  خـود در شـرکـت فـوالد مـب

ـلـکـه   حقوق دریافـت مـی ـنـد، ب کـن
ـنـوز بـه طـرح  ذوب آھن اصفھان ھ
ـیـوسـتـه  ـپ نظام ھماھـنـگ حـقـوق ن

حقوق بازنشستگان ذوب آھـن .   است
ـتـر از ھـم ٥٠حداقـل   درصـد کـم
ھـای  ھا در دیگـر شـرکـت ردیفان آن

ـلـه شـرکـت فـوالد  فوالدی از جـم
مسـئـوالن .  مبارکه اصفھان میباشد

ذوب آھن و در راس آن ارگـانـھـای 
ـزرگـتـریـن کـارفـرمـا  دولتی کـه ب

ـیـت و  می باشند مسئول ایـن وضـع
ھـای مـعـوقـه  عدم پرداخـت حـقـوق

ـنـد ـازنشـسـتـگـان ھسـت کـارگــران .   ب
ــه بــیـش از  ـازنشــسـت  ســال از ٢٥ب

ـافـت  چندرقاز دستمزدھایی که دری
اند به صندوق بازنشسـتـگـی  میکرده

این شرکت و سازمانھای تابـعـه آن 
ــومـان پـول پـرداخــت  ـاردھــا ت ــی ـل ـی م

این حق کامال طبیـعـی و .   اند کرده
بـدون قــیـد شــرط ھــمــه کــارگــران 
بازنشستـه اسـت کـه از حـقـوق و 
. مزایای مکـفـی بـرخـوردار شـونـد

اما حکومت دزدان و قاتالن رسـمـا 
با دزدیھای آشکارشان این پولھـا را 
ـاحـت و بـی  ـا وق باال کشـیـده و ب
شرمی موضوع کمبود نقدینگی و 
ــش  ــه پــی ــار را ب ـب ـ ــول و اعــت پ

تمام دسـت انـدر کـاران .  کشند می
ـا  ذوب آھن از مدیر عامل گرفته ت
ــت و اداره کــار و ســازمــان  دول
بازنشـسـتـگـی کشـوری، سـازمـان 
ــج  ــرن ـت ــرات دسـ ــگ دزدان و عــارت

ــارگــران مــی ــد ک ــن ــارگــران .   بــاش ک
بازنشسته بدرست این را تشـخـیـص 

ـارزه ای گسـتـرده  داده و دست به مب
ــوق ــق ــد کــردن ح ــق ــرای ن ــان  ب ــایش ھ

ـاده ایـن  حقوق.   اند زده ھای عقب افت
کارگران باید فورا پرداخت شـود، و 
ـا احـتـسـاب  ـلـکـه ب نه فقـط ایـن ب

ھـا و  سنوات عقب افتادگی حـقـوق
ـاالی  با احتساب تـورم و گـرانـی ب

 درصد، تمام حقـوق و مـزایـای ٣٥
. این کارگران بایـد پـرداخـت گـردد

ـاتـالن  جمھوری اسالمی دزدان و ق
ــرای  ــد ب ــای کـارگــران و مــردم را ب
ــوق و  ــق پــرداخــت فــوری ھــمــه ح
ـاده زیـر فشـار  ـت ـای عـقـب اف مزای

قـدرت .   اعتراض و مبارزه قـرار داد
ـیـگـیـر کـارگـران  ـارزه پ اتحاد و مب

تـوانـد  تنھا نیرویـی اسـت کـه مـی
خواستھای کارگران را بـه رژیـم و 

بـرای .   کار فرمایان تحمیـل نـمـایـد
ـاده  نقد کردن حقوق ـت ھای عـقـب اف

ـارزه گسـتـرده و سـراسـری  باید مـب
ــه  ــت ــازنشــس ــارگــر ب ــزار ک ــا ھ دھــھ
صنعت فـوالد و ذوب آھـن را بـه 
میدان آورد، و این کاری است کـه 
کارگران بدرست در دسـت دارنـد و 

 .باید مورد پشتیبانی قرار بگیرند
 

 ھا  ھدفمندی یارانه
و گرانی مورد نظر 

 !حکومت
ھمزمان با یـکـسـالـه شـدن اجـرای 

ـامـات  طرح ھدفمندی یارانه ھا، مـق
ـتـی ھـر کـدام بـه  و مسئولیـن دول
ـابـی از رونـد  نوبه خود اقدام به ارزی
و چند و چـون اجـرای ایـن طـرح 

ـابـی  در تازه.   اند کرده تـریـن ایـن ارزی
ـفـری  حکومتی ھـا، مـھـدی غضـن

وزیر صنعت، مـعـدن و تـجـارت در 
بینـی  پیش:   ای اعالم کرده مصاحبه

ــا   درصــدی قــیــمــت٥٠افــزایــش  ھ
افزایش قیـمـت بـرخـی !   اتفاق نیفتاد

ـیـن  ـا ٢کـاالھـای خــاص ب  ٢٠ ت

ـزایـش  ـیـم اف درصد بـوده و تـوانسـت
 ! کنیم ھا را مدیریت قیمت

خود این جناب و ھـمـکـارانـش 
ـــه ـان ـــخــ ـاد،  در وزارت ـــصــ ـت ــ ـای اق ھــ

بازرگانی و بانک مرکـزی رسـمـا 
ـزایـش  اعالم کرده بودند که خطر اف
ــازی  ــھــا در صــورت آزاد س ــمــت قــی

ــمــت ــی ــال اجــرای طــرح  ق ــب ــدن ــا ب ھ
ـارانـه ـا  ھدفمنـد ی ھـا، جـامـعـه را ب

خطراتی روبرو خواھد کرد و دولـت 
ـازدارنـده" و حکومت باید اقدامات  " ب

ــوگــیــری از وارد شــدن  بــرای جــل
ـتـی"  ـیـم بـه مـردم را در "   شوک ق

ھـمـکـاران .   دستور کار خود بگذارد
ـاب اعــتـراف کــردنـد کــه  ایـن جــن

در راه خـواھـد "   شورش گرسنـگـان" 
بـرای "   ویـژه تـری" بود و باید تدابیـر

ـتـمـاعـی" مقابله با  " بـحـرانـھـای اج
ـا ایـن وصـف ایـن .   اندیشیده شود ب

کند که گـرانـی  جناب اعتراف می
ـا   درصـد بـوده ٢٠برخی کاالھا ت

ـاب وزیـر آمـار و .   است اینـجـا جـن
ـانـک  ـام ب ارقامش را با آمار و ارق
ـا اضـافـه  مرکزی چک کرده و ب
ـزان تـورم  کردن یک درصد بـه مـی
اعالم شده از طرف دولت، بـه دفـاع 
ــدی و  از اجــرای طــرح ھــدفــمــن

ایـن طـرح پـرداخـتـه "   موفقیتھـای" 
او و مفتخورھای حکومـتـی .   است

. آیـد نفسشان از جای گـرم در مـی
ــد کــه ازاجــرای  ــھــا حــق دارن ــن ای
ـنـد، چـرا کـه  ھدفمندی دفاع نمای
ـبـل  ھزاران میلیارد تومان پـول از ق
این طـرح وارد خـزانـه دولـت دزدان 

ایـن مـوضـوع در .   شـود شده و مـی
ـبـعـی بـرای ادامـه  ـن عـیـن حـال م

ـامـیـن  اشتغال دزدان حـرفـه ای و ت
ھـای  مالی بانـدھـا و دار و دسـتـه

گرانی و تورم، فقـر . حکومتی است
ــل  ــداق ــن ح ــالکــت، و تــامــی و ف
معیشت مردم ھیچ موقع امـر ایـن 

ـیـسـت ـبـوده و ن دسـتـمـزد .   جانیان ن
دھنـد، جـایـی  کارگر را ماھھا نمی

دھند با ایـن گـرانـی و  ھم که می
تورم لجام گسیخته، کارگر روز بـه 

قـدرت .   شـود تر می روز فقیر و فقیر
خرید کارگران روز بـه روز کـاھـش 
پیدا کرده و جیب سـرمـایـه داران و 

. شـود دزدان دولتی پر و پـرتـر مـی
ــال اســت کــه  ــاب وزیــرخــوشــح ــن ج

" مـدیـریـت" توانسته گرانی و تورم را
واضـح .   نموده و از اثرات آن بکـاھـد

است که معنی این مدیریت ھـمـان 

دروغ و دستکاری آمـارھـا اسـت و 
ـز ھـمـان  ـی معنی کاستن از اثرات ن
ــارزات  ـب ــوب و مـ ــرک ــد س ــدی تش
ــه فــقــر و عــدم  ــی کــارگــران بــرعــل
! پرداخت دستمزدھا و گـرانـی اسـت

ــه،  ــان ــشــرم ــی ــات ب ــھ ــی ــا ایــن تــوج ب
حکومت و نمایندگـان رسـمـی اش 
ــھــای  ــاســات ــد از ســی ــط  دارن فــق
ـانـه  اقتصادی شـان بـویـژه در آسـت
برگزاری انتخابات مجلـس کـذائـی 

ـنـد در جـنـگ و .   شان دفاع میکن
دعواھای باندھای حکـومـتـی ھـر 
ـفـعـت  ـن کس به سبک و روال و م
ـام را دسـتـکـاری  خود آمـار و ارق

ـانـد دیـگـر را تـحـت  می ـا ب کند ت
ــرای خــودش  فشــار قــرار داده و ب

در پس ھـمـه .  رای دست و پا نماید
ـاز ھــم  ایـن ادعـاھــا و دروغ ھـا ب
ـقـر و فـالکــت  ــل ف ـی ـال تـحـم ـب بـدن

ـنـھـا .   بیشتری بر کارگران ھستند ای
برای سرکسیـه کـردن و سـرکـوب 
کارگران و مـردم حـرفشـان یـکـی 

ــــت ــــت دزدان و .   اس ــــکــــوم ح
ــگــران را بــا کــل بســاط  ســرکــوب
گرانی و فقر و فـالکـتـی کـه بـر 

ـیـل کـرده ـقـط  گرده مردم تحم انـد ف
 .باید به زیر کشید

 
 ھدفمندی کجا و چقدر؟

ـتـه گـذشـتـه گـزارشـات  ـف در ھ
ــرامــون  ــی پــی ــھــای حــکــومـت ارگـان
ــفــات دولـت در اجــرای طــرح  تـخــل

. ھا منتشر گـردیـد ھدفمندی یارانه
ـنـد  ـای در ھمین رابطه اخیرا یک نـم
مجلس رژیم پیرامون مفاد و مـوارد 
تخلفات دولت اظھاراتی کـرده کـه 

ـنـده افشـا .   باشد جالب می ـای این نـم
ـأمـیـن  کرده که دولت در موارد  ت
اجتماعی، بھداشـت درمـان، درمـان 

ـزایـش  بیماری ھای صعب العالج، اف
ـات  ـف بھره وری، افزایش قیمتھا تـخـل

ـارتـی .   جدی داشـتـه اسـت بـه عـب
 درصد ھدفمندی را اجـرا ٥٠دولت 

 .کرده است
ـــر  ـارات عـــالوه ب ایـــن اظـــھــ

ھای افشا شده حکومت کـه  دزدی
ابعاد دھھا ھزار میلیاردتـومـانـی را 

در مـوارد .  باشد در بر میگیرد، می
فوق که این نماینده مجلـس بـه آن 
ــام  ــار و ارق اشــاره کــرده فــعــال آم
درآمــدھــای دولــتــی اعــالم نشــده 

ـادآوری اسـت .   است فقط الزم بـه ی

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی

 

 



 4  ١٣٩٠  آذر ٢٩ کارگر کمونيست

شمار تلفات انفجار در كـوره فـوالد 
ـفـر رسـیـد، ایـن ١٨غدیر یزد به   ن

ـار روز  ـا، ٢٧سرتیتر اخب  آذر ایسـن
ــوری  ــھ ــی جــم ــرگــزاری دولــت خــب

ـفـجـار .  اسالمی است یك ھفته از ان
در این كوره میگذرد و ھر روز خبـر 
ـــگـــری از  ـارگـــر دی ــ مـــرگ ك
ـاك در  مجروحیـن ایـن واقـعـه دردن

ـنـھـا .   ھا درج میشود رسانه ـنـون ت اك
یك كارگر دیگر از زخمی شـدگـان 
ـتـه  در بیمارستان باقی مانده و گـف
ـز  ـی میشود كه وضع جسـمـانـی او ن

این كارگران جـان خـود .   وخیم است
را از دست دادند بخاطر سـودجـویـی 
ـایـــه دار دزد و  ـــی ســـرمــ ـت مشــ
جنایتكار كه دولت آشـكـارا حـامـی 

ـایـت .  آنھاست ـن ـیـن ج مسببیـن چـن
ـازخـواسـت و  آشكاری باید مـورد ب

ـار .   محاكمه قرار گیرند این اولیـن ب
ـیـن  نیست كه در ایـن شـركـت چـن

از .   انفجار مرگباری روی مـیـدھـد
ـار ٨٦سال  ـیـن ب ـنـجـم  تاكنون این پ

ـاقـی در آنـجـا  ـف ـیـن ات است كه چن

ـز  ـی روی میدھد  و سال گـذشـتـه ن
ـان وقــوع  كـارگـری دیـگـر در جـری
. انفجار در این كارخانـه جـان سـپـرد

ــد كــه  جـمــھــوری اسـالمــی مــیـدان
ـار ایـن  ـن ـتـوانـد از ك ـی بسادگی نـم
ـفـجـار  ماجرا بـگـذرد، و از تـرس ان

ھـای  اعتراض كـارگـران و خـانـواده
ـاگـوار و  ـاق ن ـف جانباختگـان ایـن ات
كشیده شدن موج آن بـه كـل شـھـر، 
ـاع را آرام  ــــالش دارد اوضـــ ت

ـیـن اسـت كـه .   نگاھدارد بـرای ھـم
ـیـن  فعال مدیر كـارخـانـه و مسـئـول
شركت را در بازداشت نـگـاھـداشـتـه 

ــت بــرای .   اســت ــای ــن جــن ــده ای ــرون پ
ـاخـتـه  كارگران و خانواده ـب ھـای جـان

ـزد  این اتفاق ناگوار و برای مـردم ی
 .و ھمگان روشن است

ــه  ــایـت در كــارخــان ــان جــن داسـت
غدیر یزد، داستان جنایتی است كـه 

ــط ھـای كـار از  ھـر روزه در مــحـی
ــرد ــی ــگ ــی در .   كــارگــران قــربــانــی م

ـانـون كـار  میزگرد مربوط به نقـد ق
جمـھـوری اسـالمـی در مـبـحـثـی 

مربوط به عدم ایمنی مـحـیـط كـار 
 ٦٩در كارخـانـجـات، در فـروردیـن 

منصور حكمت بحثی دارد، كـه بـه 
ـابـل  ـق ـان را م زیبایی كل این داسـت
ـفـر  ـی ما میگذارد و بطور واقـعـی ك
ــیــه تــوحــش  ــل خــواســت خــود را ع
ــدارد ــه داری اعــالم مــی . ســرمــای

مناسب دیدم ایـن بـخـش از بـحـث 
ـاورم ـی . منصور حكمت را در اینجا ب

 :منصور حكمت میگوید
اگر از کسی بپـرسـنـد کـه آن " 

ـاریـخ بشـر  جنایات اصلی که در ت
میشود اسم بـرد کـدام اسـت روی 
این چیزھا انگشـت مـیـگـذارد، دو 
ـلـری،  ـت ـی جنگ جھانی، فاشیسم ھ

ـیـروشـیـمـا،  کوره ھای آدم سوزی، ھ
ــام، جـنــگ ایـران و  ـن ـت جـنـگ وی

ـتـھـای .   عراق و غـیـره ـای ـن ـنـھـا ج ای
ــه  ــم ــوده اســت کــه ھ بــزرگــی ب

ــد ــاســن ــشــن ــان را .   مــی ــی ــم جــان ھ
امـا .   میشناسند و ھم قربانیانـش را

یک جنگ اعـالم نشـده و یـک 
ـانـی در مـتـن  جنایت در حـال جـری
جامعه سـرمـایـه داری ھسـت کـه 
ــاره کــردنــد کــه  ــا اش ــج ــن ھــمــه ای
ـتـر از  قربانیانش از نظـر تـعـداد کـم

ـایـت در  این نمونه ـن ھای برجستـه ج
ـیـسـت ـقـدر آدم روانـه .   تاریخ ن ـان ھـم

ـقـدر آدم  ـان گورستان مـیـکـنـد، ھـم
ـقـدر  ـان روانه بیمارستان میکـنـد، ھـم

ـقـدر  خانه ـان ھا را از ھم میپاشـد، ھـم
ـبـدیـل  شادی ھا را به غصه و غـم ت

ــن  ــد کــه ھــرکــدام از ای ــکــن مــی
. ھای ننگ آور در تاریـخ بشـر دوره

اما فرقش در این است که در ایـن 
ـار  ـان دارنـد کـن مورد قاتلین و جانی
ـنـد و  ـزن ـی قربانیان خـودشـان قـدم م
کسی نمیتوانـد نشـانشـان بـدھـد و 
ـفـر  بگوید مسئول مرگ آن ھزاران ن
ــا دارد راه  ــج ــن ــن کســی کــه ای ای
ـا ایـن نـھـاد اسـت و ایـن  میرود ی
ـازه خـودش را  موجودی است که ت
ـاالتـر  ھم از بقیه جامعه معتبرتر و ب

ـلـی .   میداند قربانیان این جنایت خـی
ـایـت .   انـد معلوم و مشخـص ـن ایـن ج

ـاتـی دارد ـق ـنـطـور .   قربانیانی طـب ای
ای  نیست که بـمـبـی روی مـحـلـه

ای جانشان را از دسـت  افتاده و عده
ـیـه .  اند داده ایـن جـنـگـی اسـت عـل

ـیـه .   بخش مشخصی از جامـعـه عـل
من فکر میکـنـم آن .   طبقه کارگر

چیزی که کارگر در بحث ایمـنـی 
ـاشـد  محیط کار باید مـتـوجـه آن ب
در درجه اول کـل ایـن مسـالـه در 

 . "ھمین ابعاد آن است
ـاخـتـگـان  ـب اسامی تعدادی جـان
ـنـد از ـارت ـزد عـب : در كوره غـذیـر ی

ــد  ــحــمــی ــدال عــدنــان عــزیــزی، عــب
راد، مـراد  صادقی، مصیبت كریمـی

ــور، ایــرج مــھــاجــری، ولــی  ــپ ــق خــال

ــورزھــی،  مــحــمــدی، رحــم ــن ن الــدی
ـزدی،  خداررحم اولیازھی، محـمـد ای
ـپـور  ـق ـنـی، رضـا خـال ھاشـم عـابـدی
ـپـور فـرزنـد  فرزند علیداد، رضا خالق
ــر  ــی ــب ــزی، جــاس ــزی ــا ع چــراغ، پــوی
سینگ، بھروزعلی چشم برزمـیـن، 

 .سید مسعود ھاشمی
ــن  ــن ای ــاخـت ـب ـاری دیـگــر جــان ب
ــھــا، بــه  ــواده آن عــزیــزان را بــه خــان
ـزد و بـه ھـمـگـان  كارگران غدیر ی
ــم و یــادشــان را  ــگــوی ــی ــت م ــی تســل

ــــدارم ـی مــــراســــم .   گــــرامــــی مـــ
ــه  ـان را بـه صـحـن گـرامـیـداشـت آن
ـان  ـی اعتراض خود علیه توحـش جـان

اعـالم .   اسالم و سرمایه تبدیل كنیـم
كنیم كه باید فورا این كـارخـانـه بـه 
لحاظ ایمنی كار باید امن و مجـھـز 

ھای پیشرفته شـود  به آخرین تكنیك
ـاخـتـن  ـب تا دیگر در آنجا شاھـد جـان

ـیـم .   كارگری دیگر نباشیم اعالم كن
ــانــواده ــایــد خ ــارگــران  كــه ب ــای ك ھ

ـان آوران  ـزان و ن جانباخته كـه عـزی
ــر  خــود را  از دســت داده ــد، زی ان

ــمــاعــی و  ــن اجــت ــوشــش تــامــی پ
و .   ای انسانی قـرار گـیـرنـد زندگی

خواھان محاكمه مسببن این جنایـت 
ـاد .   آشكار علیه كـارگـران گـردیـم ی

ـزد را  ـفـجـار غـدیـر ی جانباختگان ان
 .*گرامی میداریم

تعداد جانباختگان انفجار 
  نفر رسید١٨غدیر یزد به 

 شھال دانشفر

ــدی  ـن کـه بـر اسـاس طـرح ھـدفــم
ـامـبـرده ھـزاران  ھا بخش یارانه ھای ن

میلیارد تومان قرار بود برای دولـت 
ــه بــاشــد ــازی .   درآمــد داشــت آزاد س

ـیـمـه تعرفه ھـا و  ھای درمانـی، و ب
ھا از سالھـا  کال خدمات این عرصه

. پیش در عمل به اجرا درآمده اسـت
ــن  ــت و درمــان و تــامــی ــداش ــھ ب
ـقـط اسـمـشـان مـانـده  اجتـمـاعـی ف

سازمانـھـا و دسـتـگـاھـھـای .   است
ھا تـمـام  دست اندرکار در این عرصه

ـیـش از   ٨٩خدمات خـود را در ب
درصد موارد اعالم شـده بـه بـخـش 

بـرای .   انـد خصوصـی واگـذار کـرده
ـتـمـاعـی و بـخـش  مثال تامـیـن اج
ـتـی را  مربوط به بیمارستانھای دول

ـیـن .   در نظر بگیریـم بـر اسـاس قـوان
ـــه مـــوجـــود  ـت ـــه و بســ ـت ــکـــســ ش
ـتـی، خـدمـات  ـانـھـای دول بیمـارسـت
عمومی درمان و بسـتـری شـدن را 

ھای به اصطالح پائیـن بـه  با ھزینه

در طـول یـک سـال .  عھده داشتند
ـانـھـا بـه  گذشته اکثر این بیـمـارسـت
بخش خصوصی واگـذار گـردیـده و 

ـزیــنـه ھــای دوا و بســتـری شــدن  ھ
ـیـش از  ـان ب  درصـد ٤٥دربیمارسـت

ـایسـه .  باال رفته است ـق بیماران در م
ـالـغ  ـب ـایـد م ـیـش ب با یکی دوسال پ
ـانـھـا  ـیـمـارسـت ـتـی را بـه  ب ھنـگـف

ھای سـرسـام آور دوا  ھزینه.  بپردازند
ــژه  ــوی ــردم و ب ــر م و درمــان کــم

در .   کـارگـران را خـرد کـرده اسـت
ھـا،  بخش بھداشت در ھـمـه عـرصـه
ـیـک ھـا  حتی از درمانگاھھا و کلن

گرفته تا ایستگاھھای بـھـداشـتـی 
انـد و  و درمانی، یا خصوصـی شـده

ـز،  ـاچـی یا در قبال ارائـه خـدمـات ن
ھای کـالنـی را از مـراجـعـه  ھزینه

ـنـدگـان مـی ـیـت .   گـیـرنـد کن وضـع
ــه  ــرســی مــردم ب ــومــی دســت عــم
بھداشت و سالمت ھـم کـه از اول 

ـان .   تعریفی نداشت اما در ایـن مـی
کارگران که از محل دستمـزدھـای 

ـلـغـی را بـه عـنـوان  ناچیز خود مب
ــن  ــی ــره بــه تــام ــی ــمــه و غ ــی حــق ب

کـردنـد و در  اجتماعی پرداخت می
ـتـرچـه ـیـمـه  قبال دریافت دف ھـای ب

ـیـف ھـای انـدکـی در  درمانی تـخـف
ـنـد،  ـت دوران مریضی و مداوا میگرف
اکنون عمال دیگر اعتبار نداشتـه و 

ـنـه ـزی ـایـد ھ ھـای دوا و  کارگران ب
درمانشانرا با قیمتھای آزاد و رایـج 
ـپـردازنـد، و ایـن  در بازار خـدمـات ب

کـم .   یعنی محکوم شدن به مرگ
ـانـھـای  نبودند مواردی که بیمارسـت
ــن  ــه تــامــی ــه ب ــی و وابســت دولــت
ـیـل  اجتماعی که بیمـاران را بـه دل
ـا در  نداشتن پول بستری نکرده و ی

 .اند خیابانھا رھا کرده
ھدفمندی در عرصه بـھـداشـت 
ــکــانــات  و درمــان و زدن از ام
ـزی کـه بـرای کـارگــران و  ـاچــی ن
مردم وجـود داشـت، دسـتـرسـی بـه 
ــرخــورداری از دوا و  پــزشــک و ب
درمان مکفی را تبدیل بـه کـاالی 

ـنـدی در .   لوکس کرده است ھـدفـم
ـنـی  این عرصه اکنون دیگر به مـع
ــدریــجــی  ــان مــرگ ت صــدور فــرم
ـقـر و نـداری  ـیـل ف کارگران بـه دل

ـنـده .   است ـای تخلفاتـی کـه ایـن نـم
ـیـن  مجلس به آن اشاره می کند قوان

ھای بھداشت و سـالمـت و  وتبصره
باشـد کـه تـوسـط  دوا و درمان می

دولت تھیه و در مجلس تصـویـب و 
ــه شــده اســت ــرا گــذاشــت ــه اج . ب

ـازی طــــب و  خصــــوصــــی ســـ
ـامـیـن  بیمارستانھـای وابسـتـه بـه ت
اجتماعی در این میان بـرای دولـت 
ـال  ـب میلیاردھا تومـان درآمـد بـه دن
داشته و عـرصـه سـودآوری بـرای 

 . حکومت شده است
اکنون پس از گذشـت یـکـسـال 

ــرافــاتــی کــه از جــانــب  و بــا اعــت
ـار و  خودشان به بیرون درز کرده، آث
ــات اجــرای طــرح  ــع ــب عــواقــب و ت
ـزی جـز  ـارانـه چـی ھدفمند کـردن ی
ـقـر و بـی  تحمیل باز ھم بیـشـتـر ف
ـبـوده اسـت . حقوقی به کـارگـران ن

دستگاھھا و سازمانھای عریـض و 
طویلی که برای این منظور دسـت 
ـات و  و پا شده است، سالمت و حـی
ـا خـطـر  زندگی میلیونھا انسان را ب
ــت ــه اس ــه ســاخــت ــواج ــدی م . ج

ـار  ــ ـن ـازی در کــ خصـــوصـــی ســ
ـای  ــھــ ـت ــاســ ـی ــدی و ســ ـن ــمــ ــدف ھ
ــار  ــت در کــن ــری دول ضــدکــارگ

ھای سرسام آور دوا و درمـان،  ھزینه
ــد  ــھــدی ــدگــی مـردم را ت جـان و زن

 .*کند می
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ـاشـنـد و نـه  اند، می بازنشسته شده ب
تنھا این بلكه خواھان یـك زنـدگـی 

ـنـد ـلـه .   شایسته انسـان ھسـت از جـم
دیگر معضالت این كارگـران وضـع 
نابسامـان خـدمـات درمـانـی بـرای 
ـا بـر خـبـرھـا  آنان است، بطوریكه بن

 ھزار خانـوداده تـحـت پـوشـش ٤٠٠
 .  این صنایع با این معضل روبرویند

 آذر كـارگـران ٢٦در تجمع روز 
 ١٠بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان 

ـقـر  اتوبوس پر از گـارد ویـژه مسـت
ــازمــان .   بــود از طــرف حــراســت س

ــرداری  ــم ب ــل ــودجــه فــی بـرنــامــه و ب
ـار .   میشد اما روحیه كـارگـران بسـی

ــود ــعــرضــی و بــاال ب ــی در .   ت زن
ــروی  ــردی از نــی ــورد بــا ف ــرخ ب
ـزد،  ـاد مـی انتظامی با عصبانت فری
شما از ھیچ چیز خبر ندارید، بـچـه 
من گرسنه است، مدرسه او من را 
خبر كرده است كـه ایـن را بـه مـن 

ـان .   بگوید فضای اعتـراض در مـی
ــان بـود كـه كســی  كـارگـران آنـچـن
جرات نزدیك شـدن بـه كـارگـران را 

در این روز در شـھـر ھـمـه .   نداشت
مـردم .   جا از این تجمع صحبت بـود

ـا  حمایت میكردند، میگفتند حـق ب
ــه كــارگــران  كــارگــران اســت و ب
ـان ادامـه  ـنـد بـه اعـتـراضـت ـت میگف
ــرد ــگــی ــان را ب ــت ــد و حــق ــدھــی . ب

ـا  تاكسی ھـا، مـغـازه دارھـا ھـمـه ب
سمپاتی از اعتراض كارگران سـخـن 

 .میگفتند
زیر فشار اعتراض كـارگـران در 
ـات  ـامــ ــ ـق ـــن روز از طـــرف مــ ای

ای خوانده شـد كـه  استانداری، نامه
به امضای قـدوسـی مشـاور امـور 
ـفـر از  ـتـمـاعـی مـجـلـس و ده ن اج
نماینـدگـان مـجـلـس بـود و در آن 

ـلـغ  ــود كـه مــب  ٣٠٠اعـالم شـده ب
میلیارد تومان بـه حسـاب ریـخـتـه 

 آذر ٢٧شده كه از محـل آن فـردا 
دو ماه دستمزد معوقه كـارگـران را 

ــد كــرد ــرداخــت خــواھــن و بــاقــی .   پ
طلبھای آنان در بـودجـه سـال آتـی 

كارگران كه ایـن .   منظور خواھد شد

قول و وعـده را یـك قـدم بـه جـلـو 
ـار  میدیدند، اعـالم كـردنـد كـه بسـی
خوب تا فردا فرصت میدھیم، اگـر 
ـاره  پول بحساب ریختـه نشـود،  دوب
ھمین جا جمع خواھیم شـد و جـاده 

 . را مسدود خواھیم كرد
در ادامه ایـن اعـتـراضـات روز 

ــعــدادی از كــارگــران ٢٧  آذر  ت
بازنشستـه ذوب آھـن اصـفـھـان بـه 
گـردنـه زریـن شـھـر، ورودی جــاده 
چھارمحال و بختیار كه مشـرف بـه 
ـا در  ـنـد ت ـت درب كارخانه اسـت، رف

ـتـظـامـی .   آنجا گرد آینـد ـیـروی ان ن
ـیـل تـداوم اعـتـراضـات  رژیم كه بـدل
ـاش  این كارگران ھمواره در آمـاده ب
ـا مـطـلـع شـدن از زمـزمـه  است، ب
ـیـن تـجـمـعـی از شـب  برپایی چـن
گذشته در محل حاضر شده بـود و 
صبح كه كارگران به محـل شـركـت 
ـان در مـحـل  میرفتند با حضـور آن

در این روز به محـض .   مواجه شدند
رسیدن كارگران بـرای جـمـع شـدن، 
نیروھای سركوبگر رژیـم شـروع بـه 
ــد و  ــری كــارگــران كــردن ــی ــگ ــت دس
تعدادی از آنھا را به سـالـن آمـفـی 
ــه  ــعــدادی را ب ــه، ت ــارخــان ــر ك ــات ت
ساختمان تولید و تعدادی را نیز بـه 
ـال  ـق ـت ـتـظـامـی ان مركز نیـروھـای ان

ــد ــرای كــارگــران .   دادن ــجــا ب در آن
سخنـرانـی كـردنـد و از مشـكـالت 
اقتصادی و غیره صحبت كـردنـد و 
ـنـد كـه  از كـارگـران تـعـھـد خـواسـت
ـز  ـی دیگر تجمع نكننـد و در آخـر ن

پـس از آن .     ھمه آنھا را آزاد كردند
به كارگران گفته شد كه تا سـاعـت 

 آذر  دو مـاه حـقـوق ٢٧دوازده شب 
معـوقـه كـه قـول داده شـده اسـت، 

كارگـران اعـالم .  پرداخت خواھد شد
كردند كه اگر این قول عملی نشـود 

ھایشان به تجمـعـات  به ھمراه خانواده
 . خود ادامه خواھند داد

ھـا  بعد از تمام این قول و وعـده
ــداد  ــع ــری از ٥٠٠دوبــاره ت  نــف

ھـایشـان  كارگران بازنشسته با خانواده
در مقابل اداره بازنشسـتـگـی جـمـع 

 روز ٦٠شدند و سـرانـجـام بـعـد از 
ـلـغ   ھـزار تـومـان ٢٠٥اعتراض مب

ـیـمـی از حـقـوق یـك مـاه  یعنـی ن
ــد ــت ش ــرداخ ــران پ ــون .   كــارگ اكــن

كارگران به این مساله معترضنـد و 
ــد كــردن ھــمــه  ــق ــد تــا ن ــگــویــن مــی
طلبھایشان به تجمعات خـود ادامـه 

ـیـن .   خواھند داد ـا ھـم بدین ترتیب ت
ـا  ـافشـاری، ب ـا پ جا این كارگـران ب

ـا تـمـاس  ـا خـبـررسـانـی، ب اتحاد، ب
ـازنشـسـتـگـان دیـگـر و  گیری با ب
ـابـل مـجـلـس  ـق حركت مشترك در م
ـا حـركـت اعـتـراضـی  اسالمی و ب

اند، قـطـره قـطـره  پیگیر خود توانسته
ـان  ـی ـقـوم جـان حقوق خـود را از حـل
ــرون  ــی ــان ب ــای ــارفــرم اســالمــی و ك

 .بكشند
كارگران بازنشسته  ذوب آھـن 
ـارزات مـتـحـد خـود  اصفھان با مـب
ـیـت  بطور واقـعـی  در بـرابـر جـمـع
ـا مـعـضـل  میلیونی كارگرانی كه ب
دستمزدھـای پـرداخـت نشـده روبـرو 

چـرا كـه .   ھستند، راه نشان میدھند
ــت كــارگــران  ــھــا وضــعــی ــن تــن ای

ـیـسـت ـلـكـه .   بازنشسته ذوب آھن ن ب
جمعیت میلیونی كارگران در ایـران 
ــمــزدھــای  امـروز بــا مــعــضـل دســت

این مـعـضـل . پرداخت نشده روبرویند
ـتـمـاعـی  كل بازنشستگان تامین اج

ـازنشـسـتـه اسـت ـیـرا .   و معلمان ب اخ

 ھـزار ٨٠ ماه طلـب حـقـوق ٨خبر 
ـا .   معلم در صدر اخبار بـود ـنـھـا ب ت

ــر روی  ــارزه و پــافشــاری ب مــب
ـــشـــود  ـی ـــه مــ ـاســـت ك ـــھــ ـت خـــواســ
ـقـد  دستمزدھای پرداخـت نشـده را ن
ـیـل  ـات خـود را تـحـم ـب كرد و مطال

 . نمود
ــعــالوه آنــچــه كــه امــروز بــه  ب
كــارگــران بــازنشــســتــه بــه صــورت 
ـلـغـی  مستمری پرداخت میشود، مب

ـا ٤٠٠نھایتا حـدود   ھـزار ٥٠٠ ت
تومان، یعنی چندین برابر زیر خـط 

و حـاال ایـن پـول را ھـم . فقر است
بموقع نمیدھند و ھمچون صدقه بـه 
كارگر آنرا تكـه تـكـه در چـنـدیـن 

ـنـد ایـن در .   نوبت پـرداخـت مـیـكـن

حالیست كه در ھمین یكی دو مـاه 
ـان دعـواھـای درون  اخیر و در مـی
ــر دزدی  ــی شــان خــب ــومــت ــك ح
میلیاردی در صندوق بازنشستـگـی 
ـبـدیـل ایـن  ـتـمـاعـی و ت تامیـن اج
صندوق به مركزی بـرای سـرمـایـه 

 ١٥٠ھای كالن كه بیش از  گذاری
شركت و كارخانه را تـحـت پـوشـش 

در ایـن .     داشته است، بر مـال شـد
میان این كارگر است كه حـقـوق و 
دستمزدش به گرو گرفته مـیـشـود 
و او را بـه صـنـدوق خـالـی حـوالـه 

ـازنشـسـتـه ذوب .   میدھند كارگران ب
ــن دزدی ــه ای ــا،  آھــن بــا اشــاره ب ھ

تر دستمزدھایشان را طـلـب  مصممانه
ـبـول  ـنـد كـه ق كرده و  اعـالم داشـت
نمیكنند و تمام حق و حقـوقشـان را 

 ھـزار كـارگـر ٨٠.   خواھند گـرفـت
بازنشسته ذوب آھن اصفھـان بـخـش 
ــراه  ــم ــه ھ ــدن ب ــع ــت و م ــع صــن

ــواده ــعــی  خــان ــروی وســی ــی ھــایشــان ن

ھستند كه بدون شك با اتحـاد خـود 
ھـایشـان  خواھند توانست تمـام طـلـب

ـقـد كـرده و خـواسـتـھـایشـان را  را ن
 .  تحمیل كنند

ـازنشـسـتـه ذوب آھـن  كارگران ب
اصفھان شایسته بیشترین حمایـت و 

ـتـریـن .   پشتیبانی ھستند باید وسـیـع
ـیـت .   ھا را از آنھا كرد حمایت ـق مـوف

ـیـت ھـمـه كـارگـران در  ـق آنھا، موف
ــی ــوی ــر زورگ ــراب ــت و  ب ھــای دول

ھـای ایـن  خانـواده.   كارفرمایان است
ـان فـعـاالنـه  كارگران نیز باید ھمچن
ـاشـنـد و  در این اعتراضات دخیـل ب
. باید وسـیـعـا اطـالع رسـانـی كـرد

ـتـور مـھـم در تـداوم  بعالوه یك فـاك
ـازنشـسـتـه ذوب  مبارزات كارگران ب

آھن متـحـد مـانـدن ایـن كـارگـران، 
ـیـمـات  جمع شدنھـای آنـھـا و تصـم

باید جمـع مـانـد، .   جمعی شان است
تا با قدرت بیـشـتـری خـواسـتـھـای 

ـایـد جـمـع .   خود را متحقق ساخـت ب
ــم و  ــگــران رژی ــد تــا ســركــوب مــان
ـلـه و عـقـب  كارفرمایان فرصت حم
ــران را  ــراضــات كــارگ ــدن اعــت ران
ـایـد  نداشته باشند و باالخره اینـكـه ب
ـنـد در صـفـوف  ـتـوان جمع ماند تا ن
ـنـد ـن . متحد كارگران تفرقه ایجـاد ك

تداوم پیگیر ایـن اعـتـراضـات اسـت 
كه كارگران بازنشسته ذوب آھـن را 
در موقعیتی قرار مـیـدھـد كـه نـه 
ـقـد  ـنـد ن ـتـوان ـبـھـایشـان را ب تنھا طل
ـیـل  كنند، بلكه بتواننـد بـرای تـحـم
ـارزاتشـان را  یك زندگی انسانی مـب

ــو ــرنــد جــل زنــده بــاد كــارگــران .   تــر ب
 .*بازنشسته ذوب آھن اصفھان

  ١از صفحه 
اعتراضات گسترده كارگران 
 بازنشسته صنایع فوالد اصفھان
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ـیـن نـھـاد  مالکان کارخانه و ھمچـن
بازرسی کار در استان یزد اقـدامـی 
برای رفع نواقص ایمنی کار جـھـت 
حفاظت از جان کارگران بـه عـمـل 

. . . توجـھـی نیاورده بودند که این بی
به کشـتـه شـدن ھـفـت کـارگـر و 
جراحت شدید شانزده کارگـر دیـگـر 

آمار کشـتـه شـدگـان و .   ( انجامید
مجروحین مربوط به ابتدای حـادثـه 

ھـای انـجـام شـده در  بررسی)   است
خصوص انفجار در کارخانه غـدیـر، 
تا این لحظه از نقض آشکـار اصـول 
ـنـگـام ذوب ضـایـعـات  ایمنی در ھ

ــد فــوالدی حــکــایــت مــی ــن . " کــن
ــا اشــاره بــه  ــن ــزارش ایــل ــھــاد " گ ن

ـا "  بازرسی کار مـیـکـنـد کـه گـوی
سھل انگاری کـردنـد؛ بـجـز چـنـد 
ـنـده مـثـل  پوستر و تابلو ھشـدار دھ

مـا کـارگـران "   اول ایمنی بعد کار" 
ـیـت خـاصـی از سـوی  ـال ھیچ فـع

در کـارگـاھـھـا .   وزارت کار ندیدیم
و کارخانجات ایران اما عمال شـعـار 

اول کار، بعد کـار " اصلی این است 
ـیـه اش تـوکـل بـه  ـق و آخر کـار، ب

و ھیچگاه شاھد نبـودیـم کـه ! "   خدا
بازرسی بیاید و محض نمونه یـک 
برگ گزارش تھیه کـنـد کـه ایـن 
شرکت معین موارد ایمنی کـار را 
رعایت نکرده اگر ھـم کـرده از در 
کارگاه بیرون نرفته چـرا کـه  بـه 
جای گزارش یک دسـتـه پـول در 

 ! کیف بازرس قرار گرفته است
بنابـه گـزارشـھـا عـلـت حـادثـه 
ـاگـونـی داشـتـه  میتواند دالیل گـون
باشد که تماما نشانه بی تـوجـھـی 
ـایـد مـتـوجـه  کارفرما اسـت کـه ب
باشد که اقالمـی کـه بـرای ذوب 
انتخـاب شـده اسـت دارای شـرایـط 
اینکه در کوره قرار گـیـرد را دارد 

ــر ـی ـا خ ــکــه .   ی ـن مــواری مــانــنـد ای
ممکن است در ضایعات خـریـداری 
شده مھمات اسقاطی عـمـل نـکـرده 

ھـای  وجود داشته یا اینکه در آھـن
ــرس شــده آب وجــود  ــعــاتــی پ ضــای
ـایـد از سـوی کـارفـرمـا  داشته و ب
ـانـداردھـای  رعایـت مـیـشـد و اسـت
ـنـکـار رعـایـت مـیـگـردیـده، امـا  ای
ـزھـا  ـنـجـور چـی کارفرمایان برای ای

ـنـه  ـزی ـنـھـا را ھ ـنـد، ای ھزینه نمیکن
ـزد امـا .   اضافه میدانند فرمانـدار ی

از احتمال انفجار کپسول گـاز خـبـر 
داده؛ کامال آشکار است فـرمـانـدار 
ـا  ـنـد ت دارد مقدمات این را مـیـچـی
. خود کارگران را مقصر جلـوه دھـد
: " ھیچ بعید نیست در آینده بگوینـد

ھـای بـه عـمـل  با توجه به بـررسـی
آمده خود کارگـران مـقـصـر بـودنـد 
ـزدیـک  چرا که کپسـول گـاز را ن

ـا ! "   کوره قرار دادنـد یـکـی از " و ی
کارگران بی توجھی کـرده و شـیـر 

! " کپسول گاز را باز گذاشـتـه اسـت
مگر در حادثه فوالد کاویان  کـه 
به اقرار یکی از مـدیـران مـاسـک 
ضد گاز را ازکارگران دریغ کـردنـد 
ـنـاک  و ھمین موجب حـادثـه اسـف

حــوضــچــه " قــتــل دو کــارگــر در 
این کـارخـانـه شـد، اعـالم "   مرگ

ــصــر  ــق ــد خــود کــارگــران م ــکــردن ن
ـفـجــار  بـودنـد؟ مــگـر در حـادثـه ان
ــان و  مــعــدن ھــجــدک راور کــرم
انفجار پتروشیـمـی اراک و دیـگـر 
پتروشیمی ھـا و دھـھـا و صـدھـا 
ـیـل  مورد دیـگـر کـه کـارگـر بـدل
ناامنی محیـط کـار جـانـش را از 
ـان  دست میدھد کسی از کارفرمـای
و مسئوالن این حکومـت مـحـکـوم 
شد؟ حتی اگر بشـود یـک مـورد 
از ھزار مورد کارفرمـائـی مـواخـذه 
ـیـل جـلـوگـیـری از  شود فقـط بـدل

ــراض اســت ــجــار اعــت ــف و تــازه .   ان
ــات روزمــره در  ــاق ــگــذریــم از اتــف ب
ـابـی  ـازت کارگاھھا که ھیچ کجا ب
ندارد و ھیچ کارفـرمـایـی خـم بـه 

آورد کـه کسـی  ابروی خـود نـمـی
در ایـن حـادثـه .   کشته شـده اسـت

کشته شـده انـد، "  اتباع بیگانه"که 
ـیـگـانـه  ـاع ب ـب و مسلم اسـت ایـن ات
ـنـھـا  کارگران افغان ھستند و این ت
موردی اسـت کـه مـمـکـن اسـت 
کارفرما مورد سوال واقع شود کـه 

چرا قانون را زیر پا گذاشتـه اسـت " 
ـتـه  و اتباع بیگانه را بـه کـار گـرف

ـیـسـت کـه " .  است تازه حتی بعید ن
ھا سر کـارگـران  بعدا کاسه و کوزه

ـازار  افغانی شـکـسـتـه شـود کـه ب
و اکنـون کـه !   کار را کساد کردند

ـار  باعث حادثه ھم شـده انـد و یـکـب
را نشـان "   رافت اسالمی شان" دیگر 

ـلـه  دھند و به کارگران افغانـی حـم
 . کنند

ـارھـا  مسئول مستقیم ایـن کشـت
و قتلھـای روزمـره در کـارگـاھـھـا 
حکومت جمھوری اسالمـی اسـت، 
چرا که شرایطی را فـراھـم آورده و 
به ضرب سرکوب بی نھایت خشـن 
ــه  ــن کــرده اســت ک ــرا تضــمــی آن
ـنـد  کارفرمایان ھرگونه که خـواسـت
رفتار کنند و به ھیچ بنی بشـری 
ـاشـنـد ـب . در ایـن مـوارد جـوابـگـو ن

شاید خواننده این سطور باور نـکـنـد 
ـاقــات کــه مــی ــن اتــف ــد  امـا ای ـت اف

کارفرما دراین مواقع  طلبکار ھـم 
میشود چـرا کـه بـرای سـاعـاتـی 
ــف  ــوق ــن کــارگــاه مــت کــار روتــی

ـاسـزا .     میشود به زمیـن و زمـان ن
ـایـد  میگوید که چرا ھمین امروز ب

بعد ھم ھمـه !   این حادثه اتفاق بیفتد
کارگران را سرزنـش مـیـکـنـد کـه 
ـا  چرا کار را تـعـطـیـل کـردنـد و ب

حاال یـک :   " وقاحت تمام میگویند
ـزی شـــده ــ ـــن ! "   چــی ــوالن ای ـئ مســ

حکومـت ھـم غـیـر از ایـن فـکـر 
ــمــی ــمــا از  ن ــی ــق ــد چــون مســت ــن کــن

ـفـع مـیـشـونـد . استثمارکارگران منت
در خبـرھـا آمـده بـود کـه مـدیـران 
ــر  ــی ــگ ــت ــزد دس ــانــه فــوالد ی ــارخ ک

ـیـسـت .   اند شده اوال این خبر معلوم ن
ـاشـد  ـاشـد، اگـر ھـم ب که صحیح ب
ـازداشـت  برای ساعاتی ایشـان در ب

ـتـھـب شـھـر" بودند تا  فـرو "   جـو مـل
ـانـدار بـر دفـن .   نشیند ـاکـیـد اسـت ت

" اسـکـان" سریع مقتولین حـادثـه و 
ـبـت دیـده، ھـمـه  خانواده ھای مصـی

تالشی است تا ھر چه زودتر سر و 
ـا حـادثـه  ـاورنـد ت ته قضیه را ھم بی

ــادثــه در .   " فــرامــوش شــود ایــن ح
ــررســی اســت ــه"   دســت ب ــمــل ای  ج

ـایـعـی  کلیشه ای که به ھنـگـام وق
از این دست ایـن حـکـومـت بـکـار 
میبرد تا کسی دیگر دنبال مـاجـرا 

بررسـی حـادثـه مـمـکـن .   را نگیرد
است ماھھا و سالھا طـول بـکـشـد، 
ـلـوم  آنھم نه بخاطر تحقیق درباره مـع
شدن حق کارگر و محکـوم نـمـودن 

کارفرما بلکه برای فراموش شـدن 
آن طول میدھند و ھـیـچ وقـت ھـم 
کسی اعالم نکند که نتیجه چـی 

و اگر روزی در مـورد حـادثـه .   شد
ـیـن را  ـتـول ـق صحبتی شـود خـود م
ـنـد ! سبب قتل خود معرفی مـیـکـن

جنایت این حکومت انتھائی نـدارد، 

ــاتــمــه دادن بــه ایــن  ــا راه خ ــھ وتــن
ـانـی .   جنایات سرنگونی آن است قرب

ــگــر در  شــدن ھــیــجــده کــارگــر دی
ـاکـیـدی اسـت  کارخانه فوالد یزد ت
ـایـد ھـر  به اینکه این حکومت را ب
چه زودتر بزیر کشـیـد و بـرای آن 

 .*آماده شد

 ١از صفحه 
 اول کار، آخر کار، نتیجه قتل کارگران 

 این جنایت 
 ...قربانیانی طبقاتی دارد

 
بخشی از سخنان منصور حکمت در میزگرد مربوط به  نقد (

 )قانون کار جمھوری اسالمی، بخش ایمنی محیط کار
 
اگر از کسی بپرسند که آن جنایات اصلی که ... "

در تاریخ بشر میشود اسم برد کدام است روي این 
چیزها انگشت میگذارد، دو جنگ جهانی، فاشیسم 

هاي آدم سوزي، هیروشیما، جنگ  هیتلري، کوره
اینها جنایتهاي . ویتنام، جنگ ایران و عراق و غیره

هم جانیان را . بزرگی بوده است که همه میشناسند
اما یک جنگ اعالم . میشناسند و هم قربانیانش را

نشده و یک جنایت در حال جریانی در متن جامعه 
سرمایه داري هست که همه اینجا اشاره کردند که 

هاي  قربانیانش از نظر تعداد کمتر از این نمونه
همانقدر آدم روانه . برجسته جنایت در تاریخ نیست

گورستان میکند، همانقدر آدم روانه بیمارستان 
ها را از هم میپاشد، همانقدر  میکند، همانقدر خانه

ها را به غصه و غم تبدیل میکند که هرکدام  شادي
اما فرقش . هاي ننگ آور در تاریخ بشر از این دوره

در این است که در این مورد قاتلین و جانیان دارند 
کنار قربانیان خودشان قدم میزنند و کسی نمیتواند 

نشانشان بدهد و بگوید مسئول مرگ آن هزاران نفر 
این کسی که اینجا دارد راه میرود یا این نهاد است و 

این موجودي است که تازه خودش را هم از بقیه 
قربانیان این جنایت . جامعه معتبرتر و باالتر میداند

این جنایت قربانیانی . اند خیلی معلوم و مشخص
اي  اینطور نیست که بمبی روي محله. طبقاتی دارد
این . اند اي جانشان را از دست داده افتاده و عده

علیه . جنگی است علیه بخش مشخصی از جامعه
من فکر میکنم آن چیزي که کارگر . طبقه کارگر

در بحث ایمنی محیط کار باید متوجه آن باشد در 
 ".درجه اول کل این مساله در همین ابعاد آن است
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 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
كارگران بازنشسته چندین شھر مقابل مجلس 

 اسالمی تجمع کردند
ـیـسـت كـارگـری  طبق خبری كه از تھران به حـزب كـمـون

ـبـه   آذر تـعـدادی از کـارگـران ٢٢رسیده است، روز سـه شـن
بازنشسته فوالد ذوب فلز اصفھان و بازنشستگـان دیـگـری از 
شھرھای شمالی و خراسان در مقابل مجلس اسالمـی تـجـمـع 

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه خـود ٢کردند و خواھان پرداخت فوری 
ـازنشـسـتـه ٥٠٠در این تجمع حدود .  شدند  نفـر از کـارگـران ب

شركت فوالد ذوب فلز اصفھان و تعدادی از بازنشـسـتـگـان از 
ـا چـنـد  شھرھای خراسان و شھرھای شـمـالـی کشـور کـه ب
ـنـد . اتوبوس خود را به این تجمع رسانیده بودنـد شـرکـت داشـت

ـتـه ـازنشـسـتـگـان گـف انـد کـه صـنـدوق  مقامات مختلف بـه ب
بازنشستگی خالی است و پولی برای پرداخت بـه آنـھـا وجـود 
ندارد و این در حالی است که اخیرا وابستگـان بـه حـکـومـت 
ـاردھـا تـومـان  ـی ـل طبق اعتراف مقامات جمھوری اسالمی، می

 .اند از صندوق بازنشستگی سرقت کرده
ـا ٨٠در حال حاضر حداقل  ـازنشـسـتـگـان ب ـفـر از ب  ھزار ن
ـارھـا  مشکل عدم پرداخت حقوق ـنـد و ب ھای خود مواجه ھست

ھـا دسـت  مقابل مجلس و یا مقابل ادارات دولتی در شھرستـان
ـتـه .  اند به تجمعات اعتراضی زده ـف در اصـفـھـان حـدود سـه ھ

ـابـل  است كارگران بازنشسته ھمراه با خانواده ـق ھای خـود در م
 .اداره بازنشستگی این شھر تجمع میکنند

 
آھن برای دریافت حقوق  بازنشستگان ذوب

 چھار راه نقاشی را مسدود كردند
ــگـان ذوب ـازنشــسـت ــون  ب ــل کــان ـاب ــجـمــع در مــق آھــن بــا ت

ـان نشـان و  ـاب ـی بازنشستگان استان اصفھان و مسـدود كـردن خ
چھارراه نقاشی و عدم عبور و مرور به وسایل نقلیـه، خـواھـان 

در ادامـه ایـن خـبـر آمـده .   رسیدگی به مشكالت خود شدند
ــون  ــابـل کـان ـق ــه حضـور آنـھــا در م ــحـظــه ب اسـت كــه ھــر ل

 .شود بازنشستگان استان اصفھان افزوده می
 

تجمع كارگران ذوب آھن اصفھان مقابل 
 مجلس

ـفـر از كـارگـران شـركـت ١٠٠ایلنا خبر داد كه نزدیك به   ن
. ذوب آھن اصفھان در مقابل مجلس اسـالمـی تـجـمـع كـردنـد

 آذر آغـاز شـد، در ٢٢این تجمع كه از ساعات اولیه صـبـح 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق كـارگـران ذوب آھـن اصـفـھـان 

ـتـرضـیـن گـفـت.   شود انجام می در حـال حـاضـر :   یكی از مع
انـد و مـا  مان را پرداخت نكـرده  ماه است كه حقوق٢نزدیك به 

ـنـجـا حـاضـر  از اصفھان برای اعتراض بـه ایـن شـرایـط در ای
ـازنشـسـتـگـی  از طرفی می: او گفت.  شدیم گویند صـنـدوق ب

شما خالی شده است و ما اینجا ھستیم تا ببینیم چـطـور ایـن 

 . مسئاله اتفاق افتاده است
 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی و بیکار 
 در آبادان و درگیری با نیروھای سركوبگر

ـابـل  ـق دھھا نفر از کارگران اخراجی و بیکار با تجمع در م
ـار خـود،  ـب پاالیشگاه آبادان، ضمن اعتراض به وضعیت فـالکـت

ـتـظـامـی .   خواھان بازگشت به کار شدنـد ـیـروی ان ھـمـزمـان ن
رژیم با حضور در محل و توسل به اقـدامـات سـرکـوبـگـرانـه، 

ایـن خـبـر .   تالش کردند تا کارگران معترض را پراکنده سازند
 آذر، نیروی انتظـامـی رژیـم بـه ٢٣افزاید، روز چھارشنبه  می

ھمراه شماری از ماموران حراست پاالیشگاه آبادان، بـه تـجـمـع 
ـان  ـاومـت آن ـا مـق کارگران اخراجی و بیکار یورش بـرد کـه ب

ـا مـامـوران . روبرو گردید کارگران معترض در دفاع از خـود ب
ـان  ـا آن سرکوبـگـر رژیـم درگـیـر شـدنـد و بـه زد و خـورد ب

ـنـد ـت ـان ایـن درگـیـری شـمـاری از کـارگـران .   پرداخ در جـری
 .معترض بازداشت و به پاسگاه نیروی انتظامی منتقل شدند

 
تجمع اعتراضی کارگران شرکت ھما در 

 سمنان
 مـاه ٦به دنبال تعطیلی شـرکـت ھـمـا و عـدم پـرداخـت 

ـیـش از   ١٥٠دستمزدھای معوقه کارگران توسط کارفرما، ب
نفر از این کارگران در مقابل این شـرکـت تـجـمـع اعـتـراضـی 

كارگران با تجمع در مقابل این شرکـت و سـردادن .  برپا کردند
ـبـی  شعار، خشم و اعتراض خود را علیه بی حقوقی و مصـائ

ـنـد ـان ایـن تـجـمـع .   که بر آنان تحمیل شده ابراز داشـت در جـری
نیروھای انتظامی رژیم به منظور جلوگیری از گستـرش ایـن 
ـا  حرکت اعتـراضـی خـود را بـه مـحـل تـجـمـع رسـانـده و ب
ـا کـارگـران  ـلـه ب ـاب ـق دستگیری شـمـاری از كـارگـران، بـه م

 .معترض پرداختند
 

اعتصاب كارگران شركت ایران خودرو 
 روانسر

 روز از ادامه اعتصاب و دسـت کشـیـدن از ٢٠با گذشت 
ــران خــودرو روانســر در  کـار از ســوی کــارگــران شـرکــت ای

 مـاھـه خـود، ٧اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه 
. قسمت گارانتی این شرکت بطور کامل تـعـطـیـل شـده اسـت

این وضعیت کارفرما را وادار نموده تا به کارگران مراجـعـه و 
ـزایـش دسـتـمـزد را بـه  پرداخت دستمزدھای معوقه و حتی اف

ـاز گـردانـد امـا .   آنان وعده بدھد و آنان را بـه سـر کـارشـان ب
ــل  اعــالم کــرده ــاب ــق ــارگــران در م ــا زمــانــی کــه  ک انــد ت

ـاز  ـنـد بـه سـر کـار ب دستمزدھای معوقه شان را دریافت نکن
کارفرما به کارگران ھشـدار داده اسـت اگـر .   نخواھند گشت

ـان رسـمـا ١٠تا  ـاز نـگـردنـد، ھـمـه آن  روز دیگر به سر کار ب
انـد کـه  کارگران نیز در مقابل اعالم داشته.   اخراج خواھند شد

اخراج را بر بیگاری و کار رایـگـان و بـی دسـتـمـزد تـرجـیـح 
 .دھند می

 
پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران 

 کارخانه فوالد یاسوج
ـبـه   آذر، در پـی چـھـار روز اعـتـصـاب ٢٠روز یـکـشـن

ـاسـوج، کـارفـرمـای ایـن  متحدانه کارگران کارخانه فـوالد ی
ـاگـزیـر از پـذیـرش خـواسـت كـارگـران گـردیـد و  کـارخـانـه ن
. کارگران موفق به دریافت دستمزدھای معـوقـه خـود شـدنـد

ـاقـری( کارگران کارخانه فوالد یاسوج  کـه تـعـداد )   فـوالد ب
ـبـه ٤٠٠آنان به  ـفـر مـیـرسـد، از روز چـھـارشـن  آذر در ١٦ ن

 ماه دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه خـود، ٨اعتراض به عدم پرداخت 
ایـن .   دست از کار کشیـدنـد و اقـدام بـه اعـتـصـاب نـمـودنـد

ـبـکـارانـه مـدیـریـت و کـارگـزاران  کارگران برغم اقدامات فری
رژیم در استان کھکیلـویـه و بـویـراحـمـد، اعـتـصـاب خـود را 
ـافـت دسـتـمـزدھـای  متحدانه ادامه دادند و سرانجام پس از دری

 .معوقه خود، به کار بازگشتند
 

تجمع كارگران سامیكو صنعت مقابل خانه 
 كارگر ھمدان

کارگران شرکت سامیکو صنعت ھمدان پـس از گـذشـت 
ـفـی خـود، بـرای ١٠ ـی  سال از تعطیلـی کـارخـانـه و بـالتـکـل

ایـن .   چندمین بار در مقابل خانه کارگر ھمدان تجمـع کـردنـد
ـان بـرای    کارگران به سھل انگاری و عدم توجه مسئـوالن اسـت

ـار رسـیـدگـی بـه  رفع مشکالت خود اعتراض كرده و خـواسـت
 . شدند  کننده این مطالبات و ارائه جواب قانع

 
كارگران شركت مخابرات راه دور شیراز 

 تجمع اعتراضی بر كردند
 تن از كـارگـران شـركـت مـخـابـرات راه دور ٢٠٠بیش از 

 صـبـح در مـحـوطـه ٩ آذر از سـاعـت ٢٦شیراز روز شنبه 
كارگران در ایـن تـجـمـع . شركت تجمع اعتراضی برگزار كردند

ـاسـخ بـه وعـده٢٧خواستار  ھـایـی كـه   ماه حقوق معوقه و پ
ـنـون عـمـلـی نشـده  ـا ك دولت به كارگران شركـت داده ولـی ت

 .گردیدند
 

تجمع کارگران ریسندگی خاور رشت در 
 مقابل استانداری گیالن

ـادی  ـا مشـکـالت زی کارگران کارخانه ریسندگی خاور ب
ـنـد و عـدم پـرداخـت دسـتـمـزدھـای  دست و پنجه نرم می کـن

ـان افـزوده اسـت . معوقه شان، بر دامنه مشکالت معیشتی آن
ــرداخــت  ــه عـدم پ ــن کــارگـران در اعــتـراض ب جـمــعــی از ای

ـانـداری ٦دستمزدھای معوقه  ـابـل اسـت ـق  مـاھـه خـود در م
 .گیالن تجمع اعتراضی برپا کردند

 
تجمع اعتراضی كارگران كارخانه ایران 

 برك رشت
 آذر كارگران كارخانـه ایـران بـرك ١٧در پایان روز پنجشبه 

ـنـده نـخ فـاسـتـونـی مـی ـن ـاشـد، در داخـل  رشت كه تولید ك ب
كارخانه تجمع اعتراضی بـرگـزار كـردنـد و خـواھـان پـرداخـت 
ـیـكـه حـقـوق  حقوق معوقه خود شدند و تاكید كردند در صـورت
معوقه آنھا پرداخت نشود مجددا دست به اعـتـراض و تـجـمـع 

 ماه اسـت كـه ٨ كارگر دارد كه ٣٠٠این كارخانه . خواھند زد
 مـاه ٨:   یـكـی از كـارگـران گـفـت.   اند حقوقی دریافت نكرده

ـیـگـیـریـھـای  ـیـرغـم پ است كه حقوق مان پرداخت نشده و عـل
ـاسـخـگـو  مستمری ھم كه طی اینمدت داشته ایم ھیچ كـس پ

 .نیست و مستمرا وعده و وعید داده میشود
 

 ماه ٦كارگران كارخانه ذوب آھن اردبیل 
 حقوق دریافت نكرده اند

 ٥٠٠٠كارخانه ذوب آھن اردبیل كه ظرفیت بـكـارگـیـری 
ـلـه گـرد و آھـن  ـی كارگر را داشته و كار آن تولید شمش و م

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـاشـد و . . .   و  ـب ـا بـحـران جـدی مـواجـه مـی ـنـون ب میباشد اك
ـافـت ٦كارگران این كارخانه حداقل   ماه ھست كه حقوقی دری

یكـی از كـارگـران ایـن كـارخـانـه در اعـتـراض بـه .   اند نكرده
وضعیتی كه كارگران ذوب آھن دارند گفت در این رابطه  بـه 
ھر ارگان و مقامی مراجعه میكنیم اما پاسخی به مـا  داده 

ـتـه اسـت كـارخـانـه ذوب آھـن .   نمیشود یكی از كارگران گـف
ـیـش از ١٣٨١اردبیل كه در سال   آغاز به كار كرد و زمـانـی ب

 . كارگر دارد٥٢٠ كارگر داشت  اكنون فقط ١٥٠٠
 

كارگران كارخانه آزمایش اعتراض خواھند 
 كرد

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه و اخـراج ٦كارگران در اعتراض به 
ــگــاه ــوســط  كـارگــران و فــروش دســت ــه ت ھــا و مــواد كــارخــان

ـنـون  سھامداران كارخانه آزمایش شـكـایـت كـرده ـا ك انـد امـا ت
ـیـن .   ھای كارگـران داده نشـده اسـت جوابی به خواسته در ھـم

ـنـده  رابطه كارگران تھدید كردند كه چنانچه طـی روزھـای آی
ھـای  به وعده داده شده عمل نشود برای  پیـگـیـری خـواسـتـه

ـان فـارس تـجـمـع  خود به شیراز رفته و مقابل استانداری اسـت
ـیـدی لـوازم . خواھند نمود الزم به یادآوری است كه شركت تـول

ـیـش از  خانگی آزمایش كه تحت پوشش شركت پیام میباشد ب
ـیـه ٣٨٠ كارگر داشت كه اكنون تنھا ١٤٠٠ ـق  كارگر دارد و ب

ـنـون .   اند كارگران اخراج شده ـاك كارگران باقیمانده از خرداد ماه ت
 .اند حقوقی دریافت نكرده

در خبر دیگری گزارش شده است كه مـدیـریـت كـارخـانـه 
ـاچـار بـه عـقـب  در وحشت از اعتراض گسـتـرده كـارگـران، ن

 . نشینی گردیده است
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

کارگر شرکت پیمانکار ساختمان اقدام به 
 خودكشی در ساختمان استانداری تھران كرد

ھـاسـت در حـال  ساختمان جدید استانداری تھران کـه سـال
ـات آن آمـاده شـده  ـق ساخته شدن است و تاکنون بـعـضـی طـب
است و تنھا معاونت امور عمرانی استانـداری در ایـن مـکـان 

کند ھفتـه گـذشـتـه شـاھـد خـودکشـی کـارگـر  فعالیت می
ـیـل  شرکت پیمانکار ساختمان ـانـداری بـود کـه بـدل سازی اسـت

ـقـه چـھـاردھـم ٨عدم دریافت حقوق خود به مدت   ماه، به طب
ــه  ـا اقـدام ب ـانـداری رفـت ت سـاخـتـمـان در حـال سـاخـت اسـت

 .خودکشی کند
 

 كارگر كارخانه الستیك سازی ٢٠٠٠
  ماه حقوق طلب دارند٤آرتاویل 

ـیـل  ـایـر در اردب كارگران كارخانه الستیك سازی آرتاویـل ت
ـتـریـن كـارخـانـه ـیـك سـازی در ایـران  كه از مـھـم ھـای السـت

ـافـت نـكـرده٤محسوب میشود  انـد و   ماه گذشته حقوقی دری
ـزی آنـھـم بـه  ـاچـی تنھا به صورت علی الحساب مبلغ بسیار ن
. خاطر مقابله با اعتراضات كـارگـران بـه آنـھـا داده مـیـشـود

كارگران این شركت بارھا به عدم دریافـت حـقـوق خـود دسـت 
 .اند به اعتراض زده

 
عدم پرداخت دستمزد كارگران كارخانه آتا 

 ماشین
ـزار آالت ٣٠٠ ـنـده اب ـن  كارگر كارخانه آتا ماشین، تولیـد ك

 . اند  ماه است كه حقوقی دریافت نكرده٢در اردبیل 
 

عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران 
 کشتارگاه مھاباد

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای  كمیته ھماھ
ـاد ٤٥كارگری خبر داد كه  ـاب ـارگـاه مـھ  نفر از كارگـران كشـت

ـیـل عـدم پـرداخـت ١٧كه در تاریخ   مـاه حـقـوق ١٣ مھر بدل
ـافـت یـك مـاه  دست به اعتصاب زده بودند تنھا موفق به دری

از ایـن تـعـداد كـارگـر در حـال .   از حقوق معوقه خود شـدنـد
ـز در   نفر در داخل شركت باقی مانده٣٢حاضر  ـی اند كه آنـھـا ن

ـاقـی كـارگـران را بـه  وضعیت بالتكلیف به سر مـی بـرنـد و ب
ھای مختلف از جمله كشت و صنعت مھاباد ،ھمـا مـرغ  بخش

 . و سردخانه منتقل كردند
 

 ماه ١٣كارگران كارخانه ریسندگی تبریز 
 حقوق طلب دارند

 شـروع بـه كـار ١٣٥٩كارخانه نساجی تبریز كه در سـال 
ـلـف ٤٥٠كرده و   كارگر بصورت مستقیم در قسمتـھـای مـخـت

ـا  ـنـھـا ب  درصـد ١٠این كارخانه به كار اشتغال داشتند اكنون ت
ـتـه اسـت كـه .   ظرفیت خود كار میكند یكی از كارگـران گـف

ـنـھـا  ـیـده و ت قسمت تولید پتوی این كارخانه بطور كامل خـواب
ـا ٧٥قسمت ریسندگی و آنھم فقط با   درصـد ١٠ كـارگـر ب

 مـاه حـقـوق ١٣كارگران این كـارخـانـه .   ظرفیت كار میكنند
انـد امـا  معوقه دارند كه بارھا به اشكال مختلف اعتراض كـرده

ھای عمل نشده چیزی عاید آنـھـا نـگـردیـده  تا كنون جز وعده
 . است

 
از حقوق پرداخت نشده كارگر مالیات كسر 

 میكند
 كـارگـر ١٦٠كارخانه گونه بافی تبریز در شھرك سلیمی 

یـكـی .    ماه است حقوق و بن كارگری طلـب دارنـد٤دارد كه 
ـیـشـتـی كـارگـران  از این كارگران در اعتراض به وضعیـت مـع

 ھزار تومان بن كـارگـری كـه مـیـگـیـریـم، ٢٨خبر داد كه از 
ـنـی كـه  دارایی ده درصد را بعنوان مالیات كسر مـیـكـنـد یـع

 ٢٥٢٠٠ تومان به حساب دارایی ریـخـتـه مـیـشـود و ٢٨٠٠
 .تومان به كارگر داده میشود

 
کارگران شرکتھای پروفیل نورد و پروفیل 

  ماه حقوق معوقه دارند٤صفا ساوه 
ـفـی کـارگـران  طبق خبر منتشر شده از سوی انجمـن صـن
ـیـل نـورد و  برق و فلزکار کرمانشاه، کارگران شرکتھای پروف

ـان و آذر را  پروفیل صفا ساوه حقوق ماه ھای شھریور، مھر، آب
 . اند دریافت نكرده

 
دوماه حقوق معوقه كارگران كارخانه نكا 

 چوب
ـان در نـكـا كـه  ـئـوپ كارخانه نكا چوب تولید كننده انواع ن

 ماه است كه حـقـوق كـارگـران را ٢ كارگر دارد ٧٠٠بیش از 
 .پرداخت نكرده است

 
عدم پرداخت حقوق كارگران كارخانه لوله 

 سازی اردبیل
ـتـی لـولـه سـازی ٨٠ھمه   تن از کارگران کـارخـانـه دول

 .اند اردبیل از اردیبھشت ماه گذشته  تا بحال حقوق نگرفته
 

عدم پرداخت دستمزدھای کارگران راه 
 آھن تھران

 نفر از کارگران فنی و بـخـش خـدمـات راه ٤٥٠بیش از 
ـارک دژ از  ـیـمـانـکـاری ت آھن تھران تحت پوشش شـرکـت پ

ایـن .   انـد  ماه دستمزدھای معوقه خود محروم مـانـده٣دریافت 
ـا ٤٥٠شرکت پیمانکاری با بیش از   نفر کـارگـر قـراردادی ب

 ھـزار تـومـانـی و ٣٠٠قراردادھای یکساله و دستـمـزدھـای 
ـا ٧ساعت کاری از   عصـر و اضـافـه کـاری ٦ صـبـح ت

ـاسـی از شـب ـا پ   اجباری در ھمه ایام تعطیل و غیرتعطـیـل ت
ـنـی در راه آھـن  ارائه دھنده انواع سرویس ھای خدمـاتـی و ف

 .باشد تھران می
 

عدم پرداخت دستمزدھای معوقه در 
 کارخانه گدوک

 نفر از کارگران صنایع غذایی گـدوک واقـع ٤٥بیش از 
در شھر فیروزکوه دستمزدھا و مبالغ اضـافـه کـاری مـربـوط 

ـایـع .  اند  ماه گذشته خود را دریافت نکرده٢به  کـارخـانـه صـن
ـیـد ٤٥غذایی گدوک با بیش از   نفر کـارگـر قـراردادی تـول

 .باشد کننده انواع محصوالت لبنی می
 

 ٣كارگران كارخانه پارس پالستیك قزوین، 
 ماه حقوق عقب مانده

 مـاه اسـت كـه ٣كارگران كارخانه پارس پالستیك قزویـن 
ـافـت نـكـرده ایـن كـارخـانـه كـه .   انـد حقوق ماھیانه خود را دری

ـز  ـی ـیـردنـدان ن تولید كننده پالستیك و مواد اولیه، ھمچنین خـم
 . كارگر دارد٣٠٠باشد بیش از  می

 
شھرداری خرم آباد از پرداخت مطالبات 

 معوقه کارگران خود را مبرا دانست
در پی اعتراضـات و مـراجـعـه کـارگـران یـک شـرکـت 
ـاد بـرای  ـز شـھـرداری خـرم آب پیمانکاری سازمان فضای سـب
دریافت مطالبات معوقه خود به شھرداری، شـھـردار رژیـم در 

وی اعـالم کـرد .   رود این شھر از پاسخ دادن به آنان طفره مـی
شھرداری خود را در خصـوص پـرداخـت دسـتـمـزد کـارگـران 

 .داند شرکتی و طرف قرارداد پیمانکاران متعھد نمی
 

اخراج سازی و عدم پرداخت دستمزد 
 کارگران شرکت داروک سنندج

مدیریت شرکت داروک سنندج، از پرداخت دسـتـمـزدھـای 
ـبـه ایـن شـرکـت در مـوچـش ٤معوقه   ماھه کـارگـران شـع

 ٢٠٠ھمچنین اخیرا ایـن مـدیـریـت .   زند کامیاران سر باز می
ـانـه ھـای مـتـعـدد از کـار  نفر از کارگران این شرکت را به بھ

شعبه تازه تاسیس موچش شـرکـت داروک .  اخراج کرده است
ظرفیت پرورش یک میلیون قطعه جوجـه گـوشـتـی و تـخـم 

 .گذار را داراست
 

عدم پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران 
 شرکت گوشتیران

شرکت گوشتیران شامل دو کارخانه تھیه، تولید و بسـتـه 
ـبـرگـر و بـرخـی دیـگـر  ـاس، ھـم ـب بندی انواع سوسیس، کـال

باشد که یـکـی در کـرج و دیـگـری در  غذاھای آماده می
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ـنـد ـاد .   جاده سـاوه واقـع ھسـت ـی ـن ایـن شـرکـت زیـر پـوشـش ب
مستضعفان رژیم اسالمی است كـه مـدیـریـت آن از پـرداخـت 

ـفـر از كـارگـران ١٠٠٠ ماه بیـش از ٢دستمزدھای معوقه   ن
 .كند شاغل در این شركت خودداری می

 
عدم پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران 

 پیمانی شھرداری امیدیه
 ماه دستمزدھای مـعـوقـه ٥اخبار از عدم پرداخت دستکم 

ـان  کارگران پیمانی شاغل در شـھـرداری شـھـر امـیـدیـه اسـت
در واکنش بـه ایـن مـوضـوع شـھـردار .   خوزستان حکایت دارد

امیدیه در گفتگو با خـبـرگـزاری فـارس مـدعـی شـده کـه 
ـایـی پـرداخـت  شھرداری با مشکالت مالی مواجه است و توان

 .دستمزدھای کارگران را ندارد
 

 اخراج و بیكارسازیھا
 

 ایران خودرو تبریز رسما تعطیل شد
ـام شـرکـت ٢٧در خبرھای روز   آذر آمده است كه قائم مـق

ـان در گـفـت و گـویـی،  ـی ایران خودرو تبریز غالمرضا صـادق
پس از گذشت سه ماه از توقف شـمـاره گـذاری وانـت :   گفت

ـیـدی ایـن شـركـت( پیكان باردو  مـجـبـور بـه )   تنھا خودرو تول
با توجـه بـه :  وی افزود. توقف ھر سه خط تولید شركت شدیم

 ھزار دسـتـگـاه وانـت در حـال حـاضـر در ٤٠اینكه نزدیك به 
ـاقـی  پاركینگھای این شركت بـدون مـجـوز شـمـاره گـذاری ب
ـات  مانده و پلیس نیز ھیچ رغبتی بـرای اجـرای دسـتـور ھـی
دولت مبنی بر شماره گذاری ندارد، مدیران این شـركـت بـرای 
ـیـد شـدنـد . جلوگیری از ضرردھی بیشتر مجبور به توقف تـول

ـاژ و ١٥٠٠با توقف تولید در این شركت  ـت  كارگر در خط مون
ـاردو  ده ھا ھزار نفر دیگر در شركتھای تولیـد قـطـعـات وانـت ب

 .بیكار میشوند
 

  كارگر كارخانه تاژ٧٠٠اخراج 
ـنـده اسـت،  مدیریت كارخانه تاژ كه تولید كننده مواد شـوی

ـقـه   تـن از كـارگـران قـراردادی و ٧٠٠دریك اقدام بـی سـاب
ـنـد  كـارگـران مـی.  باسابقه این كارخانه را از كاراخراج كرد گـوی

مدیریت این كارخانه برای خالصی از كـارگـران قـراردادی و 
در .   به كار گرفتن پیمانكاری دست بـه ایـن اقـدام زده اسـت
ـقـه  ـاسـاب  و ١٦میان كارگران اخراجی تعداد زیادی كارگران ب

 .  سال ھستند كه سالھا در این كارخانه كارمی كردند١٧
 

اخراج دھھا نفر از کارکنان شھرداری قائم 
 شھر

ـیـش از  شمال فردا گزارش داد كه شھردار شھر قائمشـھـر ب
ـتـر از یـک سـاعـت ٦٠  نفر از کارکنان شھرداری را در کـم

براساس این گزارش، پس از پایان سـاعـت اداری، .  اخراج کرد
ـتـمـاعـات شـھـرداری  او از کارکنان این اداره را بـه سـالـن اج
ـاه و بـی ربـط  فراخوانده و با پرسیدن چند سوال و جواب کـوت

 .اقدام به اخراج آنھا کرد
 

 نفر از كارگران شركت شن سا ٣٢اخراج 
 در ساوه

ـیـد  ـنـی تـول شركت شن سا كه یك شـركـت راھسـازی یـع
كننده بتون آماده وآسفالت میباشد مدت شـش مـاه اسـت كـه 

ـیـن طـی   ٣حقوق كارگرانش را پرداخت نكرده است و ھـمـچـن
 نفر از كـارگـران ایـن شـركـت از كـار ٣٢ ماه گذشته ٤الی 

 كـارگـر ١٢٠این شركت در سال گذشته حـدود .   اند اخراج شده
 .داشت كه نیمی از آنھا طی سال گذشته اخراج شدند

 
 لیسانس و فوق لیسانس بیكار در ٣٠٠

 سنندج
ـنـدج از  ـیـكـاران در شـھـر سـن  ٣٠٠آمار گرفته شده از ب

دانشجوھایـی كـه .  لیسانس و فوق لیسانس بیكار حكایت دارد
حـتـی یـك .   فارغ التحصیل میشوند اصال كاری پیدا نمیكنند

 .مغازه خالی ھم برای شروع كار وجود ندارد
 

 اخراج كارگران شركت ایمن خودرو
ـنـدھـای ایـمـنـی و  ـنـده كـمـرب شركت ایمن خودرو تولید كن

ھای خودروسـازی ایـران خـودرو و  وسایل ایمنی برای كارخانه
در ادامـه آمـده .    كارگر را اخـراج كـرده اسـت٨٠سھند اخیرا 

ـا   سـاعـت اضـافـه كـاری و شـب ١٥٠است كه كـارگـران ب
ـانـه  ـی ـافـت ٤٥٠بیداری فقط مـاھ  ھـزار تـومـان حـقـوق دری

ـاد  و پـس از گـذشـت .   كنند می ھمین مبلغ نیز با تاخیر زی
 .شود  روز تا یكماه به كارگران پرداخت می٢٠

 
اخراج كارگران كارخانه چینی مقصود در 

 مشھد
ـنـده انـواع ظـروف  ـن ـیـد ك كارخانه چینی مقصود كـه تـول

 كارخانه و در ھـر كـارخـانـه حـدود ٤چینی میباشد و شامل 
 كـارگـر ٥٠ كارگر به كار اشتغال دارند، طی یكماه اخیر ٥٠٠

 .را اخراج كرده است
 

ھای نساجی در آذربایجان  اكثر کارخانه
 غربی ورشکسته و تعطیل شده اند

ـات  ـی ـبـه و مـال ـن به دلیل شرایط سـخـت واردات نـخ و پ
ـایـجـان غـربـی  گمرکی، اكثر کارخانـه ھـای نسـاجـی در آذرب
ـا ایـن  ورشکسته و تعطیل شده ـفـر ب ـیـجـه ھـزاران ن ـت اند و در ن

 .شوند وضعیت بیکار می
 

 كارگر ٢٧٠ كارگر فقط ٢٠٠٠از تعداد 
 مانده

ـبـال  ـزویـن كـه ق كارخانه فرش پارس در شھرك صنعتـی ق
 كارگر داشته و در قسمتھای مختلف این كارخـانـه بـه ٢٠٠٠

این كـارخـانـه .    كارگر دارد٢٧٠كار اشتغال داشتند اكنون تنھا 
ـنـون ٢٧دارای  ـاشـد امـا اك  دستگاه تولید فرش ماشینی میب

ـتـو و ریسـنـدگـی  ـیـدی پ ھمه قسمتھای تولیدی فرش، تـول
ـافـی ... و  خوابیده و این كارگران تنھـا در قسـمـت گـونـی ب

 .آنھم بصورت نیمه وقت كار میكنند
 

تشدید روند تعطیلی واحدھای تولیدی در 
 استان زنجان

ـا  ـتـگـو ب رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان در گـف
خبرگزاری حکومتی ایسنا از تشدید روند تعطیلی واحـدھـای 

وی ھمچنین افزوده اسـت ایـن .  تولیدی در این استان خبر داد
ـلـکـه  تعطیلی ـیـسـت ب ھا صرفا مختص واحدھای کوچک ن

ـیـت خـود  ـال برخی شرکتھای بزرگ استان نیز برای ادامه فـع
او در مورد دالیل این امر به تـحـریـم . اند با مشکل مواجه شده

بـرخـی واحـدھـای :   بانکھای ایران اشاره میکند و مـیـگـویـد
ـنـد  ـتـوان ـی ـانـکـی، نـم تولیدی صرفا به دلیل نبود ارتباط بین ب

 .نسبت به خرید مواد اولیه از خارج کشور اقدام کنند
 

احتمال تعطیلی و ورشستگی کارخانه تولید 
 قند در یاسوج

ـا ورشـکـسـتـگـی روبـرو  کارخانه تولید قند شھر یاسـوج ب
ـلـی کـامـل قـرار دارد کـارگـران ایـن .   شده و در آستانه تعطـی

ـفـر مـی٢٠٠کارخانه که تعداد آنان به  رسـد چـنـدیـن مـاه   ن
ـافـت نـکـرده و در حـال حـاضـر در  است که دستـمـزدی دری

ایـن کـارگـران کـه بـه .   بـرنـد بیکاری و بالتکلیفی بسر مـی
 ساعـتـه مشـغـول ١٢صورت رسمی و قراردادی در دو شیفت 

ـیـمـه  ـای ب به کار بودند عالوه بر دستمزدھای معوقه از مـزای
 .باشند نیز محروم می

 
اخراج صدھا کارگر فصلی شاغل در پروژه 

 سد آزاد رود
ـای زونـج  کارفرمای سد آزاد رود واقـع در اطـراف روسـت
واقع در منطقه کالترزان از توابع شھر مـریـوان، در مـاھـھـای 

 نفر از کـارگـران شـاغـل در ٥٠٠اخیر اقدام به اخراج بیش از 
اغـلـب ایـن کـارگـران کـه از اھـالـی .   این سـد کـرده اسـت

ـانـه و  روستاھای زونج، باقل آباد، خانقاه جـچـو، بـوریـه ـی ر، م
 سال است که بطور متنـاوب و در ٥ تا ٤نگل ھستند، حدود 

ـا  فصول مختلف در این پروژه کار کرده اند و از ھرگـونـه مـزای
 . اند و حقوقی نظیر بیمه و بیمه بیکاری محروم بوده

 
 میلیارد تومان دستمزد ٤عدم پرداخت 

 ماموران سرشماری
محسن کنعانی یکـی از مـامـوران سـرشـمـاری کـه در 
ـتـه اسـت : تھران با مرکز آمار ایران ھمکاری کـرده اسـت گـف

 دو روز بعد از پایان سرشماری دسـتـمـزد افـراد بـه ٨٥در سال 
ھـا  حساب آنھا واریز شد ولی امسال ھنوز خـبـری از پـرداخـت

بنا به اظھاراتی که در فرمـانـداری تـھـران :  وی گفت.  نیست
ـنـوز دسـتـمـزد  مطرح شده است در حوزه سـرشـمـاری تـھـران ھ

 ھزار نفر از افراد پرداخت نشده اسـت و فـرمـانـداری ١٠حدود 
تعداد زیاد افراد سـرشـمـاری را یـکـی از دالیـل مشـکـالت 

ـافـت .   کـنـد آمده عنوان مـی پیش بـه افـرادی کـه بـرای دری
اند اظـھـار شـده کـه ایـن مشـکـل  دستمزد خود مراجعه کرده

محدود به تھران است در حالی که بعد از انتـشـار خـبـرھـایـی 
ـا دسـتـمـزد ٤٠٠سرشماری از »مانند   ھـزار ٤٠٠ خـانـوار ب
دستمزد ماموران سرشـمـاری » آبان ماه و ١٦در تاریخ  «تومان

ـاریـخ شـشـم آذرمـاه، در ذیـل ایـن  «پرداخت خواھد شد؟ در ت
ـنـدگـان مـنـعـکـس شـد  اخبار پیام ھای بسیاری از سوی خوان

ــمــاران در  ــرش ــی را از ســوی س ــھ ــھــارت مشــاب کــه اظ
ـامـل آن .  کرد ھای کشور مطرح می شھرستان ـابـل ت نـکـتـه ق

 ھزار نفر بنا بـر اظـھـارات مـرکـز آمـار ٥٤که در سال جاری 
ـیـدا کـرده انـد  در سرشماری به عنوان مامورسرشماری حضور پ

ـنـوز امـکـان ١٠و از این تعداد حداقل  ـفـر در تـھـران ھ  ھزار ن
ـیـدا نـکـرده  ٢٠انـد، یـعـنـی  دریافت دستمزد اندک خود را پ

ـا مـرکـز آمـار ایـران و وزارت  درصد از افراد طرف قـرارداد ب
ـارد تـومـان ٤کشور که کل دستمزد این افراد در حدود  ـی  میل

 .شود می
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 بیکاری ھزاران پزشک عمومی در ایران
قائم مقام سازمان نظام پزشکی رژیـم اسـالمـی از وجـود 

: وی گـفـت.    ھزار پزشک عمومی بیکار در ایران خبر داد٨
تعداد زیادی پزشک عمومی داریم که به خـاطـر مشـکـالت 

ـزشـکـی روی  فراوان حرفه ای و معیشتی به مشـاغـل غـیـرپ
اند و عالوه بر این وضعیت پزشکان عـمـومـی بـه لـحـاظ  آورده

 .شغلی و امنیت کاری ناھنجار است
 

 ناامنی محیط كار
 

با مرگ ھجدھمین كارگر فوالد غدیر یزد؛ 
 تنھا یك نفر باقی مانده است

:  آذر گزارشی منتشر كرد كـه در آمـده بـود٢٧ایلنا روز 
ـفـجـار کـوه ذوب کـارخـانـه  با گذشت شش روز از حـادثـه ان
فوالد غدیر یزد، تنھا یك نفر از مصـدومـیـن ایـن حـادثـه در 
ـزد بسـتـری  حال حاضر در بیمارستان سـوانـح و سـوخـتـگـی ی

ـانـونـی :   در این گزارش آمده است.  است ـزشـكـی ق مدیـركـل پ
استان یزد از فوت ھجدھمین مصدوم حادثه كوره فوالد غـدیـر 

ـزایـش آمـار .   یزد خبر داد ـان اف ـی ـا ب ـپـور ب ـان ـیـم دکتر علی سل
ـیـن :   تلفات حادثه كارخانه فوالد غدیر یزد یادآور شـد ھـجـدھـم

ـلـت  مصدوم بنام احسان صالحی نژاد فرزند داد محمـد كـه بـع
مشكل حاد تنفسی به بیمارستان گودرز یزد منتقل شـده بـود 

 . شب گذشته فوت كرد
 

 ٢٠آمار حوادث ناشی از کار در ایران 
 درصد بیشتر از کشورھای توسعه یافته است

ـتـه اسـت كـه بـر اسـاس  ـا گـف ـن خبرگزاری حکومتی ایل
ـاشـی از کـار در ایـران  بررسی ھای انجام شده آمار حـوادث ن
ـتـه اسـت٢٠ ـاف در .    درصد بیشتـر از کشـورھـای تـوسـعـه ی

گزارش مذکور با اشاره به اینـکـه در بـرخـی از کـارگـاھـھـا 
ـیـن اذعـان  حوادث ناشی از کار زیاد اتفاق می ـتـد، ھـمـچـن اف

ـتـمـانـی، شـرکـتـھـای  شده است در حال حاضر شرکتھای ساخ
استخراج معادن به علت عدم رعایت نکات ایـمـنـی از سـوی 

ـاال ـان از ب ـاشـی از کـار بـرخـوردار  کارفرمـای تـریـن حـوادث ن
 .ھستند

 اطالعیه
 

  كمیته دفاع از رضا شھابی٨اطالعیه شماره 
رضا شھابی در حالی كه در بخش ضایـعـات نـخـاعـی و 
با اوضـاع سـخـت جسـمـی بسـتـری شـده اسـت كـمـاكـان در 

ـنـوز ٢٧اعتصاب غذا به سر میبرد و بعد از   روز اعتـصـاب ھ
 .ای استفاده كند نپذیرفته است كه از ھیچ گونه تغذیه

رضا در حالی كه گردنش بسته شده و بیحال روی تـخـت 
من مـیـخـواھـم كـه زودتـر " افتاده است دائما تكرار میكند كه 

ـنـھـمـه مـامـور . آزاد شوم این دست بند و پا بند و زنجیـر و ای
برای چیست؟ مگر من جنایتكار ھستم؟ من باید در شـرایـط 
ـا آسـودگـی خـاطـر و در حـالـی كـه اعضـای  مناسبی و ب

 ."خانواده ام در كنارم ھستند عمل جراحی انجام دھم
 .رضا تاكید دارد كه باید بدون قید و شرط آزاد شود

انـد،  از سویی تمامی دوستانی كه رضا را مـالقـات كـرده
ی بسیار باالیـی بـرخـوردار اسـت  تاكید میكنند رضا از روحیه

ـایـد بـه  اما از نظر جسمی در شرایط خطرناكی قـرار دارد و ب

 .زودی آزاد شود و اعتصاب غذایش پایان یابد
ھایی كه از او و خـانـواده اش  رضا از تمام افراد و تشكل

ـا "اند تشكر كرده و گفته  حمایت كرده دست شما را میبـوسـم، ت
من از ھمـه شـمـا . تپد تپد قلب من ھم می وقتی قلب شما می

 ".تشكر میكنم
ـیـد و  ـار آزادی بـی ق كمیته دفاع از رضا شھابی خواسـت
ـز افـراد و  ـی شرط و فوری رضا شھابی است و از اعضـا و ن

گـونـه  ھای حامی درخواست مـیـكـنـد از انـجـام ھـیـچ تشكل
 .تالشی در این راستا فروگذار نكنند

ـتـه درخـواسـت مـیـشـود  ـی ھمچنین از اعضـای ایـن كـم
ـتـه ارسـال  برنامه ـی ھا و نظرات پیشنھادی خود را بـه ایـن كـم
 .نمایند

 ٩٠ آذر ٢٧ -كمیته دفاع از رضا شھابی
 

 رضا شھابی به بیمارستان منتقل شد
 رضا شھابی ھمچنان در اعتصاب غذا بسر میبرد

بنا بر خبر منتشـر شـده از سـوی سـنـدیـكـای كـارگـران 
ـا  شركت واحد رضا شھابی عضو ھیات مدیره این سـنـدیـكـا ب
ـیـمـاری آرتـروز خـود روز  پیگیری خانواده اش جھت معالجه ب

ـقـل گـردیـد و ٢٢سه شنبه  ـت ـن  آذر به بیمارستانی در تھران م
در آنجا توسط پزشكان متخصص معاینه و ادامـه رسـیـدگـی 

رضـا در .   كامل به بیماری وی روزھای بعد مـوكـول گـردیـد
اعتراض به ادامه بازداشت خود در زنـدان از اول آذر مـاه در 
. اعتصاب غذا به سر میبرد و وضعیت جسمی او وخیـم اسـت

در این رابطه سندیكای شركت واحد ضمن اعـالم حـمـایـت از 
ـان دادن بـه  ـای ـار پ رضا شھابی ھـمـكـار خـود، از او خـواسـت

در این بخش از اطالعیـه شـركـت .   اعتصاب غذایش شده است
 :واحد آمده است

اعضای سندیكای كارگـران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی " 
تھران و حومه ضمن حمایت از عضو بازداشتی خـود از رضـا 

خواھد برای حفظ سالمتی خود اعتصاب غـذای خـود را  می
ـنـد رسـیـدگـی ـا  بشكند تا پزشكان بتوان ـلـی را ب ـی ھـای تـكـم

 ."آرامش خیال به نتیجه برسانند
ھمچنین بھنام ابراھیم زاده یكی دیگر از كارگران زنـدانـی 

 سال زندان محكوم شده و ھمچـون رضـا شـھـابـی از ٥كه به 
ـامـی در ٨٩ خرداد ٢٢ ـی ـنـون در زنـدان اسـت، طـی پ ـا ك  ت

ـان دادن بـه  ـای ھمبستگی با رضا ضمن درخواست از او بـه پ
ـیـت وخـیـم جسـمـی  اعتصاب غذ، خواھان رسیدگی به وضـع
ـیـكـه بـه وضـع رضـا  رضا شده و اعالم میكند كه در صـورت

 آذر ٢٣رسیدگی نشود، او نیز به اعتصـاب غـذایـش كـه از 
 . آغاز كرده است ادامه خواھد داد

کمپین برای آزادی کارگران زندانی ھـمـچـون ھـمـكـاران، 
ھمچون بھنام ابراھیم زاده و دیگر دوستداران رضـا شـھـابـی از 

مـا از .   او میخواھد که به اعتصاب غذای خود خاتـمـه دھـد
ھمه كارگران و ھمگان میخواھیم كه رضا شھابی و كـارگـران 

ـنـد اعـتـراض .   زندانی را مورد وسیعترین حمایت خود قـرار دھ
ـاسـی  ـان سـی خود را  به فشارھای جمھوری اسالمی بر زندانی
اعالم دارند و خواھان آزادی فوری و بدون قید و شـرط ھـمـه 
ـیـم  ـیـم زاده، ابـراھ ـام ابـراھ ـن كارگران زندانی، رضا شھابـی، بـھ
ـاسـی  ـان سـی ـی مددی، علی نجاتی، رسول بداغی و ھمه زندان

 .از زندان شوند
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ دسامبر ١٥، ١٣٩٠ آذر ٢٤

حمایت سندیكای شركت واحد از اعتراضات 
صنفی سندیکای شرکت اتوبوس رانی میلر 

 شھر یورك استان انتاریو كانادا
ـتـر و رسـیـدن بـه  با خبر شدیم در پیکار برای زندگی بـھ

ـنـدانـه کـه الیـق ھـمـه کـارگـران مـی ـتـم ـاشـد  زندگی شراف ب
ھمکاران ما درسندیـکـای کـارگـران شـرکـت اتـوبـوس رانـی 

 شھر یورک استان انتاریو در اعتـصـاب بـه ١٥٨٧میلر شعبه 
ـا ضـرر  سر می ـتـی خـود را ب ـی برند و كارفـرمـای چـنـد مـل

اند در حالی كه كارفرمای مـزبـور اعـالم  بیشماری روبرو كرده
 .داشته این اعتراضات ھیچگونه ثمری نخواھد داشت

ـاری از  ـیـم کـه بسـی ـیـم و مـیـدان ما در کنار شما ھسـت
ـاشـنـد کـه  رانندگان این سندیکا زنان و مردان ھموطن ما میب

ـار سـنـدیـکـای واحـد بـوده . انـد در طول سالیان گذشته در کن
ـابـی شـمـا  ـی امید داریم که این اعتصاب ھر چه زودتر با دسـت
ـان  ـای ـفـع كـارگـران بـه پ برای حقوق و مزایای بیشتـر و بـه ن

 .برسد
اعتصاب آزمایشگاھی است که از دل آن نیـروی واقـعـی 
ـبـران واقـعـی  جنبش کارگری تربیت میشـود و کـارگـران رھ

 .خود را میشناسند
ـا ھـم بـودن رمـز واقـعـی  در حالی كه ما عقیده داریـم ب

باشد، امیدواریم ساکنان ایرانی مـنـطـقـه یـورک  موفقیت می
ـا کـمـک ـیـون ب ھـای  و دیگر شھرھای نزدیک بـه اعـتـصـاب

ـزدیـکـی  ـانشـان در ن ـن مادی و معنوی خود نگذارند ھم مـیـھ
 .ایام کریسمس خود را تنھا احساس کنند

 با امید به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان 
سندیكای كارگران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 

 حومه 
 ١٣٩٠آذر ماه 

 
کشته شدن کارگران در اثر وقوع انفجار در 

 ی نورد غدیر یزد ی کارخانه کوره
ـیـسـتـم  ـبـه ب بنا بر گزارش ایلنا، ساعت بیست روز یـکـشـن

ـزد  آذرماه و در شیفت پایانی کارخانه ی نـورد فـوالد غـدیـر ی
ـفـجـار ٢٣که در آن ھنگام   کارگر مشغول به کـار بـودنـد، ان

 کـارگـر ١٠ی تنظیم این گـزارش  مھیبی رخ داد و تا لحظه
انـد و   کارگر مشغول به کار، جان خود را از دسـت داده٢٣از 

ـیـن  بنا بر ھمین گزارش بقیه ـز ب ـی ـا ٤٥ی کـارگـران ن  ٨٥ ت
ـفـجـاری اسـت کـه از .  درصد سوختگی دارند این پنجمیـن ان

ـا   اتفاق مـی٨٦زمان شروع به کار کارخانه در سال  ـتـد و ت اف
 .گوی این فجایع نبوده است کنون ھیچ نھادی پاسخ

پنج انفجار و ھر بار کشتـه و زخـمـی شـدن تـعـدادی از 
ـازرسـی و  کارگران برای کارفرما و مسئولین اداره ی کار و ب

ـیـت حـفـظ جـان  ھای ذی سایر نھاد صالح که ظاھرن مسـئـول
ھا را برعھده دارند، دلیل کافی بـرای مـجـازات عـامـل  انسان

انگاری نیست؛ این در حـالـی اسـت کـه  یا عامالن این سھل
ھـای انـجـام شـده در  بـررسـی»:   باز ھم بنا بر ھـمـان گـزارش
ـقـض  خصوص انفجار در کارخانه ی غدیر، تا ایـن لـحـظـه از ن

ـنـگـام ذوب ضـایـعـات فـوالدی  آشکار اصـول ایـمـنـی در ھ
 «.کنند حکایت می
ـاتـی اسـت  این نمونه ـاسـب ای عینی از کارکرد واقعی مـن

ی اصـلـی  که حفظ و تداوم سودآوری، اولویت مھم و دغدغـه
ـزی ارزش نـدارد جـان  ـان پشـی آن است و آن چـه در ایـن مـی
ـانـه بـر  ھزاران کارگری است که بنا بر آمارھای رسمی، سالی
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 .شوند اثر حوادث ناشی از کار کشته و مصدوم می
ـیـق از ایـن  کمیته ـأسـف عـم ی ھماھنگی ضمن اظھار ت

ی ایـن کـارگـران، خـواھـان  حادثه و عرض تسلیت به خانـواده
 .ی دردناک است مجازات عامل یا عامالن این فاجعه

ھـای  ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل کمیته
 کارگری
 ١٣٩٠ آذرماه ٢٢
 

پیام الکس گوردون، از اتحادیه کارگران 
قطار، کشتیرانی و حمل ونقل بریتانیا به 

 رضا شھابی
 رفیق عزیز، رضا شھابی

ـیـن " این پیام را بنا به درخواست دوستان و رفقای  اتحـاد ب
ـان مـی"   المللی در حمایت از کارگران در ایـران ـت . نـویسـم بـرای

ـقـل را بـه  من ریاست اتحادیه کارگران کشتی رانی و حمل ن
ـقـل عـمـومـی  عھده دارم که از ھشتاد ھزار کارگر حمـل و ن
ـاکسـی،  در بریتانیا، شامل کارگران قطار، مترو، اتوبـوس و ت

 .تشکیل شده است
امروز کارگران در سراسر جھان در حال آمـاده شـدن بـرای 

ترین مصاف احتمالی با سرمایه داری جـھـانـی در طـول  مھم
ـارزه شـمـا بـرای .   تاریخ ھستند ـان مـب ما بطور مرتب در جـری

آزادی سیاسی و در راه کسب حقوق کـارگـری، و سـرکـوب 
آشکار و بی شرمانه شما و دیگر رفقای کارگر کـه تـوسـط 

 .گیرد، قرار داریم رژیم ضد طبقه کارگر ایران صورت می
ـلـی ٢٠١٠در ماه اوت سال  ـل  در کنگره فدراسیون بین الـم
ـتـی کـه )   آی تی اف( کارگران حمل و نقل  در مکزیـکـوسـی

ـار بـرگـزار مـی شـود، مـن تـوانسـتـم  ھر چھـار سـال یـک ب
ای در حمایت از سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد  قطنعامه

ـلـه خـود شـمـا ارائـه  و نمایندگان زندانی این سندیکـا از جـم
. در آن قطعنامه بطور مشخص از شما نام برده شـده بـود.   دھم

ـیـسـت و  ـال ـنـدگـان سـوسـی ـای ـا نـم ما امسال در ھـمـکـاری ب
ایـم  نمایندگان مدافع طبقه کارگر در پارلمان بریتانیا، کوشـیـده

که موضوع شمـا را بـرجسـتـه و آزادی شـمـا را درخـواسـت 
 .کنیم

ـبـش کـارگـران  ما به استقالل و حق حاکمیت مردم و جـن
ـاری بـه شـمـا  در ایران احترام می گذاریم و آماده ھر گـونـه ی

ـارزه خـود بـرای  ھستیم تا آزادی خود را بدست آورید و به مـب
 .کسب حقوق کارگران در ایران ادامه دھید

ـای خـود در  ـق ـا بـه درخـواسـت رف ـن به ھمین دلیل من ب
کنم کـه اعـتـصـاب  جنبش کارگری ایران، از شما تقاضا می

ـیـد  روز از آن می٢١غذای خود را که اکنون  . گذرد، بشـکـن
ما از قاطعیت شما علیه شکنجـه و سـرکـوب تـوسـط رژیـم 

ـان شـمـا نـمـی.   ایران آگاھیم ـن ـنـد  ھیچ کس، حتـی دشـم تـوان
ـاورھـا و  نسبت به شھامت و اراده  شما برای مبارزه  در راه ب

کـنـم  از شما تقاضا مـی.   کسب حقوق خود، تردید داشته باشد
که اعتصاب غذای خود را بشکنید؛ زیرا جنبـش کـارگـری، 
ـیـرنـد ـنـد و نـم ـان . نیازمند است که رھبرانی چون شما زنده بم

اید از این بـه بـعـد  دردی که شما از نخوردن غذا متحمل شده
ـنـده در کـارکـرد  ـابـود کـن منجر به صدمات بیشتر و شایـد ن

 .خواھد شد...) کبد، کلیه، قلب و (اندام شما 
کنم که اقـدام شـجـاعـانـه  من صمیمانه از شما تقاضا می

ـیـد؛  و از جان گـذشـتـه ی اعـتـصـاب غـذای خـود را بشـکـن
ـابـد مـردم ایـران را از یـکـی از  اعتصابی که اگـر ادامـه ی

رھبران خود محروم خواھد کرد، ھمان گـونـه کـه رژیـم ضـد 
ـاحـق زنـدانـی  طبقه کارگر ایران تالش می کند با ربودن، به ن

 .کردن و اعدام رھبران جنبش شما انجام دھد
لطفا به خانواده و رفقـای خـود در سـراسـر جـھـان اعـالم 

شکنید تا باور خـود بـه  کنید که اعتصاب غذای خود را می
 .توانایی جنبش ما در رسیدن به پیروزی را نشان دھید

 در ھمبستگی با شما،
 (Alex Gordon)الکس گوردون 

ـقـل  رئیس اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حـمـل و ن
 (RMT)بریتانیا 
 ٢٠١١ دسامبر ١٢

ـلـی در حـمـایـت از  ـل ـیـن الـم ترجمه و تکثیر از اتـحـاد ب
 کارگران در ایران 

 
ھای  پیام تسلیت و ھمدردی به خانواده

کارگران جان باخته کارخانه نورد فوالد 
 غدیر یزد

 شب کـوره کـارخـانـه ٨ ساعت ٩٠ آذر ٢٠شب یکشنبه 
نورد فوالد غدیر یزد بر اثر اھمیت ندادن مدیران کـارخـانـه بـه 
ـفـجـر گـردیـد و  ایمنی محل کار و حفظ جان کـارگـران، مـن

 کارگر را بـه شـدت مـجـروح و مصـدوم ١٥عالوه بر اینکه 
)  درصـد اعـالم شـده٨٥ تا ٤٥درصد سوختگیھا بین (نمود، 
ـاخـتـن کـارگـران .  نفر را نیز گرفت٨جان  آسیب دیدن و جان ب

ـاول  ـثـمـار و چـپ ـار اسـت در محیطھای کـار در ایـران در کـن
کارگران و نپرداختن ماھھا و سالھا دستمزد انـدکشـان بـه نـرم 

ـبـدیـل گشـتـه اسـت روزی .   و عرف سیستم سرمایـه داری ت
ـیـھـای  نیست که در محیطھای کاری بـه خـاطـر سـودپـرسـت

ـنـه ـزی ـتـریـن ھ ـنـد کـم ای  جنونانه کارفرمایان که حاضر نیسـت
جھت کاھش خطرات ناشی از کار صرف بکنند، کـارگـرانـی 
ـقـص عضـو و از کـار  دچار آسیبھای جبران ناپذیری مانند ن

ـنـد امـا عـوامـل .   افتادگی نشوند یا جانشان را از دسـت نـدھ
ـان بـدون ھـیـچ دغـدغـه ای بـه  این جنایات یعنی کـارفـرمـای

زندگی عادی خود و وظیفه بھره کشـی از کـارگـران ادامـه 
از نظر ما کـارگـران، کـارفـرمـا و عـوامـل او در .   دھند می

کارخانه نورد غدیر یزد مسئول مستقیم آسیب دیدگی و جـان 
ـایـد بـه ایـن جـرم مـحـاکـمـه و  ـنـد و ب باختن کارگران ھسـت

 .مجازات شوند
ـیـت بـه خـانـواده ھـای  ما ضـمـن ابـراز ھـمـدردی و تسـل

ـزد، خـواھـان  کارگران جان باخته کارخانه نورد فوالد غـدیـر ی
ـیـم کـه در  محاکمه و مجازات کارفرما و ھمه کسانی ھست

 .اند جلوگیری از این فاجعه قصور کرده
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

ـنـدج و  ـیـن کـارگـری شـھـرھـای سـن ـال جمعھائی از فـع
 کامیاران

٢٣/٩/١٣٩٠ 
 

ترجمه نامه جین نلیست به مقامات جمھوری 
 اسالمی ایران

 !رضا شھابی را آزاد کنید
من این نامه را در محکومیت دستگیری و اذیـت و آزار 

فـعـاالن کـارگـری در .   نـویسـم فعاالن کارگری در ایران مـی
ـامـات  ایران مورد حمالت پی درپی و دستگیری توسـط  مـق

ـامـه را بـرای .   حکومت ایران قرار دارند بطور مشخص، ایـن ن

این نوشتم که نگرانی شدید خود را نسـبـت بـه سـالمـتـی و 
ـاریـخ  ـار از ت  ٢٢تندرستی رضا شھابی که بـرای دومـیـن ب

 .برد را ابراز کنم  در اعتصاب بسر می٢٠١١نوامبر 
رضا شھابی عضو ھیئت مدیره و خـزانـه دار سـنـدیـکـای 
ـام اویـن بـه  کارگران شرکت واحد تھران و حومه، در زندان بدن

ـاشـد  ماه است کـه مـبـحـوس مـی١٨مدت بیش از  او در .   ب
بـعـد از .    بدون ھیچ دلیلی دستگیر شد٢٠١٠ جون ١٢تاریخ 

 وی بـه اتـھـام ٢٠١١ ماه مه ٢٥تقریبا یک سال در تاریخ 
ـیـه ”   و ”   تبلیغات علیه نظام جمھوری اسالمی“  تـوطـعـه عـل

ـا .   مـورد مـحـاکـمـه قـرار گـرفـت”   امنیت مـلـی شـھـابـی ب
بر طـبـق آخـریـن .  برد موقعیتی ناروشن ھنوز در زندان بسر می

ـار .  خبرھا سالمتی او در خطر جدی است بر اثـر شـرایـط بسـی
ـیـن بـدتـر شـدن  نامساعدی که رضا بسر مـی بـرد و ھـمـچـن

ھـائـی از بـدن  اوضاع جسمی او ترس بسیار است کـه قسـمـت
 در اعـتـراض ٢٠١١ نوامبـر ٢٢رضا از .   رضا از کار بیافتد

به ناعادالنه بودن دستگیری خود دست به اعتصاب غـذا زده 
 .است

من حمالت مداوم و آشکار به حقوق کارگران در ایـران را 
ـیـد شـرط  محکوم می کنم و خواستار آزادی فوری و  بـی ق

ـنـد ھسـتـم مـن از .   رضا شھابی و ھمه فعالین کاگری در ب
خواھم که حقوق کـارگـران بـرای  جمھوری اسالمی ایران می

ـان را  ـی سازماندھی و داشتن تشکل مستقل ،تجمع، و آزدی ب
 .به رسمیت بشناسد
 (Jane Nellist)جین نلیست 

 اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا در شھر کاونتری
 دبیر اتحادیه: مقام

ـلـی در حـمـایـت از  ـل ـیـن الـم ترجمه و تکثیر از اتـحـاد ب
 کارگران در ایران

 

 
 تن از ١٠پلیس با تیراندازی : قزاقستان

 كارگران را به قتل رساند
بی بی سی فارسی در خبری گزارش داد كه روز جـمـعـه 

ـیـش از ١٦ ـا کـارگـرانـی کـه از ب  دسامبر درگیری پلیس ب
ـتـن دسـتـمـزدشـان مـیـدان  ـاالرف شش ماه قبل در تقاضا برای ب
ـائـوزن را اشـغـال کـرده بـودنـد، ده  ـز جـان اصلی شھر نفت خـی

ـتـه شـاھـدان .   ھا مجروح بر جای گذاشتند کشته و ده بـه گـف
عینی، نیروھای امنیتی به سوی چند ھزار کارگر صـنـعـت 
ـبـود دسـتـمـزد در مـیـدان  نفت که در اعتراض به اخراج و کم

بـراسـاس .   مرکزی شھر اجتماع کـرده بـودنـد، آتـش گشـودنـد
گزارشھا، ساختمانھای اطراف میدان به آتـش کشـیـده شـد و 
ـا آرامـی بـه  دولت قزاقستان نیروھای ویژه را برای مقابله با ن

 .این شھر اعزام کرد
 

اعالم وضعیت اضطراری در یک : قزاقستان
 شھر به دنبال اعتراض کارگران

ــری ـال درگـی ـب ــان  بـه دن ـان کـارکـن ھـای روز جـمـعـه مـی
ـان  «ژانا اوز ن»اعتصابی شرکت نفت و پلیس در شھر  ـزاقسـت ق

 اخبار بين المللی
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 تن، رئیس جمھور قزاقستان در ایـن ١٠و کشته شدن دستکم 
 .شھر وضعیت اضطراری اعالم کرد

ـاسـت  به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از وبسـایـت ری
ـیـس جـمـھـور ایـن  ـایـف، رئ جمھوری قزاقستان، نورسلطان نظرب

ـان »کشور، روز شنبه اعالم کرد که به منظور  ـن ـی کسب اطـم
از امنیت عمومی، برقراری دوباره نظم و حمایت از حـقـوق و 

ـا اوز ن»ماه، در شھر   دی١٥، تا «ھای شھروندان آزادی  «ژان
 .شود وضعیت اضطراری برقرار می

ــه  ـیـن شـده، دسـت زدن ب ـی ـاریـخ تـع بـر ایـن اسـاس در ت
اعتصاب و برگزاری ھرگونه اعتراض عمومی ممنـوع اعـالم 
ـز در ایـن  ـی شده و رفت و آمد درون شھری و بـرون شـھـری ن

 .شھر با محدودیت ھمراه خواھد بود
ھا پس از آن اعـمـال شـد کـه روز جـمـعـه،  این محدودیت

ـنـده  درگیری میان مأموران امنیتی و کارگران اعتصـاب کـن
ـا اوز ن»در شھر غـربـی  «گاز کازمونای»شرکت نفت  ، «ژان

موجی از ناآرامی و خشونت را در این شھر بـه راه انـداخـت و 
 .برخی مناطق، از جمله تاالر شھر به آتش کشیده شد

 تـن ٧٥ و   تن کشته١٠ھا دستکم  در جریان این ناآرامی
ـازداشـت حـدود .   اند زخمی شده ـز از ب خبرگزاری اینترفکس نی

 . تن خبر داده است٧٠
را  «گـاز کازمـونـای»پلیس کارگران اخراجی شرکت نفت 

ـتـرضـان و  عامـل ایـن تشـنـج اعـالم کـرده، حـال آن کـه مـع
ـان  ـزاقسـت ھمچنین شبکه تلویزیونی متعلـق بـه اپـوزیسـیـون ق
ـیـت  تأکید دارند که پلیس ضد شورش شلیک به سوی جـمـع

 .را آغاز کرده است
ـتـی  در حال حاضر به دستور دولت، نیروھای امنیتی تقـوی

ـز روز  اعزام شده «ژانا اوز ن»به  ـی ـان ن اند و وزیر کشور قزاقسـت
 .شنبه وضعیت در این شھر را آرام اعالم کرد

ـتـرز، ھـزاران تـن از کـارگـران  به گزارش خبرگـزاری روی
از ماه مه دست به اعـتـصـاب  «گاز کازمونای»شرکت نفتی 

زده و خواستار بھبود وضعیت کار خود و افزایش دستـمـزدشـان 
 .اند شده

ـنـده را دو  این شرکت نفتی تعداد کارگران اعتصـاب کـن
ـنـدگـان ایـن   تـن اعـالم کـرده، حـال آن٥٠٠ھزار و  ـای کـه نـم

 .اند  ھزار تن خوانده١٦کارگران این رقم را تا 
ــتــی  ــف ــای»شــرکــت ن ــازمــون ــنــش بــه «گــاز ک ، در واک

ھا، اعتصاب کارگران را غیرقانونی اعـالم و در ایـن  اعتراض
 .را اخراج کرده است « کارگر٩٨٩»مدت 

ـیـن  قزاقستان دارای ذخایر عظـیـم انـرژی اسـت و از ھـم
ـیـن غـرب، کـه خـواھـان  جھت در کانون توجه چین و ھمچـن

 .اش به منابع روسیه است، قرار دارد کاھش وابستگی
 رادیو فردا: منبع

 
 کارگر به عدم دریافت ٢٥٠اعتراض : عمان

 دستمزد
 دسـامـبـر ٦روز سه شنبـه  Muscat Dailyبه گزارش 

 Amjaad Modern Projects کارگر پروژه ٢٥٠بیش از 
دست به تجمع زدند و خواھان  Shatti Al Qurmدر منطقه 
یکـی از کـارگـران .   ماه دستمزد معوقه خود شدند٣دریافت 

ـیـن  با وجود اینکه دستمزد:   گوید  معترض می  ٤٠ھای مـا ب

ـال عـمـانـی ٥٠تا  ـا ١٠٤(  ری در مـاه اسـت، )    دالر١٢٩ ت
ـا .   کـنـد ھای ما را بمـوقـع پـرداخـت نـمـی مدیریت دستمزد حـت

ـیـسـت ایـن .   غذائی که در کمپ به ما میدھند بھـداشـتـی ن
نویسد موقعی که آنـھـا بـرای اطـالع از مـوضـوع  منبع می

ـفـر  قصد گفتگو با مدیریت پروژه را داشتند، به وسیله چـنـد ن
ـتـی  ـی ـن ـیـروھـای ام لباس شخصی کـه مـدعـی بـودنـد از ن
ـتـه شـد  ھستند، از ورود آنھا ممانعت بعمل آمد و به آنھـا گـف

 .که این موضوع نباید به بیرون درز پیدا بکند
 

  اخراجی٤٨٠بازگشت به کار : بحرین
به گزارش آژانس خبر گذاری کویـت وزارت بـھـداشـت و 

 ٤٨٠ دسامبر اعـالم کـرد کـه ١٢درمان بحرین روز دوشنبه 
نفر که در جریان اعتراضات اخیر از کـار اخـراج شـده بـودنـد، 

ــده شـده ـاز گـردان ــدان .   انـد بـه کـار ب ـیـشـتـر آنـھـا از کـارمـن ب
بیمارستان و پرستاران ھستند که در جریان اعتـراضـات فـوریـه 

ـتـه بـودنـد  - ـاف ـتـرضـیـن شـت . مارس به یاری مجروحین و مع
ھـا  حکومت بحرین که قبال اعالم کرده بود که ایـن اخـراجـی

ھـای داخـلـی  ھمه اغتشاشگر ھستند، ھم اکنون در اثر فشـار
ھـا مـیـشـود و بـه  المللی مجبور به باز گرداندن اخراجی و بین

ـبـال .  آورد روی خود ھم نمی ـاران ق تعدادی از پزشکان و پـرسـت
در دادگاه نظامی به زندانھای طوالنی مـدت مـحـکـوم شـده 

انـد کـه تـحـت  ھای متعدد اعالم کرده آنھا در مصاحبه.   بودند
 .اند اند و آنھا را تھدید به تجاوز کرده شکنجه بوده

 
حمایت کارگران معترض از کارگران : یونان

 اعتصابی صنعت فوالد
به گزارش خـبـرگـزاری فـرانسـه ھـزاران تـن از اعضـای 

ـان در حـمـایـت از  اتحادیه ـان یـون ھای کارگـری و دانشـجـوی
ـیـک  ـن ـل اعتصاب سراسری کارگران کارخانه تولیـد فـوالد ھ

کـارگـران کـارخـانـه . ھالیوورگیا، در شھر آتن تظاھرات کردند
 ٥٠ اکتبر امسـال در اعـتـراض بـه اخـراج ٣١مذکور از روز 

نفر از ھمکاران خود و طرح کاھش دستمـزدھـا در اعـتـصـاب 
شرکت مزبور که یکی از سه شـرکـت اصـلـی .   برند بسر می

ـان اسـت، اعـالم کـرد کـه در حـال  تولیدکننده فوالد در یـون
ـزایـش  اتحادیه. زیاندھی است ـا اشـاره بـه اف ھای کـارگـری ب

ـنـد تولید این کارخانه، این ادعا را رد مـی ھـای  اتـحـادیـه.   کـن
 کارگر دیگر ایـن کـارخـانـه ١٨٠اند كه حدود  کارگری گفته

 .اند نیز تھدید به اخراج شده
 

بلغارستان پایان اعتصاب کارکنان شرکت راه 
 آھن دولتی

ـبـه   ١٢کارکنان شرکت راه آھن دولتی بلغارستان روز شـن
ای خـود در اعـتـراض  دسامبر به اعتصاب سراسری سه ھفته

ـان دادنـد ـای ـیـروی کـار از ایـن شـرکـت، پ . به طرح اخـراج ن
ھای کارگری بلغارستان و مدیریـت شـرکـت راه آھـن  اتحادیه

دولتی این کشور از توافق بر سر یک قرارداد جـدیـد کـاری 
این قرارداد، پرداخت دستـمـزد کـارگـران و امـکـان . خبر دادند

ـیـن مـیـکـنـد . اصالحات در ناوگان ریلی این کشـور را تضـم
ـقـد شـود اعـتـصـاب .   قرار است توافق نھایی روز دوشنبه مـنـع

ـان کـه  ـلـغـارسـت ـتـی ب سراسری کارکنان شرکت راه آھـن دول

ـلـغ یـک   ساعت در روز اجرا می٨برای  ـب شد ضـرری بـه م
 . ھزار دالر به شرکت یاد شده وارد ساخت٦٧٠میلیون و 

 
 اعتصاب کارگران راه آھن: دانمارک

 کـارگـر ١٠٠٠به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس حدود 
بخش نگھداری شرکت دی اس بـی راه آھـن دانـمـارک از 

ـتـه .   انـد اوایل ھفته جاری دست به اعتـصـاب زده ـا بـه گـف ـن ب
مقامات خطوط راه آھن دولتی دانـمـارک، ادامـه اعـتـصـاب 
ـیـش در اعـتـراض بـه  ـتـه پ ـف کارگران راه آھن که از یک ھ
ـاعـث  کاھش دستمزد و مزایای بازنشستگی آغاز گـردیـده، ب

دی اس بـی .   لغو حرکت حدود نیمی از قطـارھـا شـده اسـت
 ٩٣٠٠بزرگترین شرکت راه آھـن دانـمـارک و دارای حـدود 

ـیـون مسـافـر در سـال جـابـجـا ١٩٥پرسنل است و حدود  ـل  می
 .کند می

 
اعتصاب عمومی کارکنان فرودگاھھا : فرانسه

 در آستانه سال نو میالدی
ـانـه سـال نـو  ـیـوز خـبـر داد كـه در آسـت خبرگزاری یورون
میالدی کارمندان بخشھای امنیتی فرودگاھھای سـه شـھـر 
ـیـن اعـتـصـاب  ـای ـای پ فرانسه در اعتراض به حـقـوق و مـزای

ـیـن .  اند عمومی کرده ـا ١٠٠٠میانگین حقوق ایـن افـراد ب  ت
ـیـن١٤٠٠ ـای ـانـگـیـن پ تـریـن   یورو در ماه است که از سقف می

این میانگین حقـوق، در وافـع .   تر است حقوق در فرانسه پایین
نصف پول بلیطی است که برخی از مسافران برای سـفـرھـای 

اعتصاب این كاركنان در آستانه سـفـرھـای . پردازند سال نو می
سال نو بسیاری از مسافران را که بعد از یکسـال قصـد سـفـر 

 . اند با مشكل جدی روبرو كرده است داشته
ـان شـرکـت  ـان ـب ـل در اسپانیا نیز بخشی از خدمه پـرواز و خ

 .*اند ایبریا نیز اعتصاب کرده


