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ـنـاک  بعد از دو ھفته از حادثه اسـف
ـزد  انفجار کارخـانـه فـوالد غـدیـر ی

 تـن از ١٨که منجـر بـه مـرگ 
کارگران شد، ھمانگونـه کـه رویـه 
ــشــگــی حــکــومــت اســالمــی  ھــمــی
ــن  ــوده کــارگــزاران ای ــه ب ســرمــای
ـا بـه ھـر  حکومـت در تـالـشـنـد ت
ـیـت  شکل ممکن از زیر بار مسـئـول
شانه خالی کنند و اگـر شـد خـود 
ـنـد . کارگران را مـقـصـر جـلـوه دھ

ــه  ــتــه گــذشــت ــزد ھــف ــدار ی فــرمــان
تقصیـرھـا را گـردن کـپـسـول گـاز 
ـنـد کـارگـران  انداخت، تا بعد بـگـوی

بی احتیاطی کردند و کـپـسـول را 
! نزدیک کوره ذوب فلز قـرار دادنـد

از آنجاکه مسئولین ایـن حـکـومـت 
ـلـه کـار  عند الله ـیـل ال  و فـی سـب

میکنند برای ھمین ھمه احتمـاالت 
ـنـوز "  بررسی"را دارند  ـنـد؛ ھ میـکـن

البته بررسی شروع نشده  مدیر کـل 
ـزد  ـتـمـاعـی ی تعاون کار و رفـاه اج
ـلـه فـالح زاده  شخصی به نام امـرال

ای رادیویی بدون ھـیـچ  در مصاحبه
ـفـجـره را و  دلیلی وجـود مـواد مـن
ـــه کـــه از  ـت ـات ســـر بســ ـــطـــعــ ق

ھای علت انفجـار کـارخـانـه  فرضیه

فوالد غدیر یزد اسـت حـذف کـرده 
ـقـص " در مورد بقیه موارد، ماننـد  ن

ــه کـوره و  ـان ـنـی و پـل زدن دھ ف
ــعــات در  ــن وجــود مــای ــی ھــمــچــن

ــعــات مصــرفــی ــای ــد"   ض : فــرمــودن
ـیـشـتـری "  نیازمند بررسی و دقـت ب

ـان  است که کارشناسان، پیشکـسـوت
و اھل فن و صاحب نـظـران درحـال 
ـزدیـک  بررسی ھستند و در آینـده ن
ـیـم رسـیـد " به نتیجه قـطـعـی خـواھ

ـنـکـه جـای ھـیـچ  ـتـه بـرای ای الب

جمھـوری اسـالمـی تـحـت عـنـوان 
ـانـون كـار"  كـه جـدیـدا از "   اصالح ق

تـعـاون، كـار و رفـاه " سوی وزارت 
طرح شده اسـت، تـھـاجـم "   اجتماعی

ـیـشـت  دیگری را به زندگی و مـع
كارگران و كل جـامـعـه در دسـتـور 

یك محور مـھـم ایـن  .   گذاشته است
ـــه ســـطـــح  ـــه ب ـل ــ ـاجـــم، حـــم تـــھــ

 . دستمزدھاست
موضوع از ایـن قـرار اسـت كـه 
ساالنه ھمانطور كه میدانیم شـورای 

ـنـد و بـر سـر  عالـی كـار مـی نشـی
میزان حـداقـل دسـتـمـزد سـال آتـی 

بـر اسـاس .  كارگران تصمیم میگیرد
طرح اصالح قانـون كـار جـمـھـوری 
ـزان حـداقـل  اسالمی، قرار است مـی
دستمزد ساالنه كـارگـران بـر اسـاس 
سه مولفه درصد تورم اعـالمـی از 

، " مراجع ذی صالح رسـمـی" سوی 
تامین معیشت یـک خـانـواده کـه 

تعداد متوسط اعضـای آن تـوسـط 
اعـالم "   مراجع رسمی ذی صـالح " 

ــصــادی " شــود، و  مــی ــت ــط اق شــرای
ـیـب . تعیین شود"  کشور به ایـن تـرت

فاكتور شرایط اقتصادی كشـور بـه 
ــاخــص ــمــزد  ش ــن دســت ــی ــعــی ھــای ت

 .كارگران اضافه شده است
طبعـا نـه تـورم اعـالم شـده از 
سوی مراجع ذی صالح حكومتـی 
برای كارگران اعتبـاری دارد و نـه 

ای كه ھـر سـالـه بـرای  سبد ھزینه
ـیـن مـیـكـنـد ـی . خانواده كارگری تع

مراجع ذی صالح یـعـنـی مشـتـی 
آخوند مفتخور دزد كه تحت عـنـوان 
شورایعالی كار مركب از نماینـدگـان 
ــزدوران  ــت و كــارفــرمــایــان و م دول
شورای اسالمی جمع میشوند و از 
باالی سر كارگر و بدون دخالـت او، 

 " اصالح قانون كار"
طرحی برای تعرض به 
 معیشت و دستمزد كارگران

 شھال دانشفر

 ٥صفحه 

 اخبار کارگری
 ٦صفحه 

 ٣صفحه   نکته اصلی                                            
 بھداشت و درمان در زیر خط فقر   * جنگ دالر   *  

 وجدان آسوده در قبال قتل کارگران
 یاشار سھندی 

ــر ١٦ ــه ٢٠١١ دســامــب ، روز ب
ـان،  ـزاقسـت اصطالح استقالل مـلـی ق
ــس فـاشــیـســت سـرمــایـه داران  ـی ـل پ
ــرروی ھــزاران کــارگــر  ـان ب ـزاقســت ق
ـا اوزن  ـتـرض در شـھـر ژان نفت مـع
آتش گشود و آنھا را بـه خـاک و 

بنا به اخبار رسمـی از .   خون کشید
ـان  ـزاقسـت ـتـی ق ـامـات دول طرف مق

ـیـشـتـر از ١٦تعداد   نفر کشتـه و ب
ـا بـه .  اند  نفر زخمی شده٨٦ ـن امـا ب

اخبار مستقل تعداد کشته شـدگـان 
ـیـشـتـر اسـت ـار ب ـیـھـا بسـی . و زخـم

ـقـل  ـیـسـت ن ـال وبسایت دنیای سوسی
 نفر کشتـه و ٧٠میکند که حدود 

بـخـاطـر .   انـد  نفر زخـمـی شـده٨٠٠
ـاطـی از طـرف  ـب قطع امکانات ارت
ـیـق  ـار دق دولت دسـتـرسـی بـه اخـب

ـامـات .   مشکل است ـیـس و مـق ـل پ
ـتـکـارانـه  ـای ـن دولتی از این عـمـل ج
ــارگــران را  ــاع کــرده و ک خــود دف

اند کـه از  یک مشت اوباش خوانده
 .ھا ھدایت میشوند طرف اجنبی

ـیـش، از مــاه  حـدود یـکـسـال پ
ــاو  ــه، کــارگــران شــھــر آکــت ژانــوی

ـام  ـن میخواستند رھبر اتحادیه خود ب
یربوسین کوسارخانـو را کـه طـرف 
کارفرما را میگرفته اسـت عـوض 

چھار مـاه بـعـد، در آوریـل، .   کنند
آنھا قادر به این کار میشـونـد ولـی 
ـیـت  کارفرما رھبران جدید را بـرسـم

اعتصاب در ماه مـه در .   نمیشناسد
آکتاو شروع میشود و بالفاصله بـه 

 کـارگـر ١٨٠٠٠. ژاناو اوزن میرسد
ــز بــه  ــن دو شــھــر نــفــت خــی در ای

 ٤صفحه 

 قتل عام کارگران نفت قزاقستان
 حبیب بکتاش

 ٤صفحه 

 لیست نمایندگان کنگره هشتم حزب 
 در مرحله انتخابات سراسري 

 ٢صفحه 
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 جنگ دالر 
ـات  ھفتـه گـذشـتـه در پـی نـوسـان
ـیـمـت دالر و یـورو  شدید ارزی، ق

ــه ــســابــق ای یــافــت کــه در  افـزایــش بــی
ـال در بـرابـر ارزھــای  ـیـجـه ارزش ری ـت ن
. خارجی به پایینترین سطح خود رسـیـد

ــت افــزایــش  ــن اســت کــه عــل ســوال ای
 قیمت ارزھای خارجی چیست؟

اقتصـاد سـرمـایـه داری :   یک
در ایران به مـرز ورشـکـسـتـگـی و 

بسـتـه شـدن .   فروپاشی رسیده اسـت
ـیـدی بـه  کارخانه و  واحدھای تـول
ـبـدیـل شـده اسـت،  اخبار یـومـیـه ت

ـقـطـه ای رسـیـده کـه  بیکاری بـه ن
ـتـرل دولـت و تـمـامـی  دیگر از کن
نھادھای اقتصادی تصمیم گـیـرنـده 
خارج شـده اسـت، بـر مـتـن بـحـران 
سیاسی عمیق جامعه، سـرمـایـه و 
بویژه سرمایـه در بـخـش صـنـعـت، 
ــاس  ــایــه گــذاری احس ــرای ســرم ب

حـتـی در یـک .   کـنـد امنیت نمی
سـرمـایـه داری، "   متعـارف" اقتصاد 

این دالیل موجب سقوط ارزش پـول 
خــواھــد شــد، بــطــریــق اولــی  در 
ـیـت جـمـھـوری  اقتصاد تحت حاکـم
ـاری  اسالمی به علت بحران سـاخـت
سی ساله، سرعت و شـدت سـقـوط 
. ارزش پول دو چـنـدان خـواھـد بـود

در چنین شرایطی برای جلوگـیـری 
از سقوط قدرت پول، نتنھا سرمـایـه 
ـلـکـه  ـان سـرمـایـه، ب داران و صاحـب
حتـی مـردمـیـکـه مـخـتـصـر پـس 
اندازی در بانـکـھـا دارنـد،  تـالش 

ـبـر ـت تـر  میکنند آنرا به ارزھـای مـع
ـا شـایـد از  ـنـد ت ـای جھانی تبدیل نم
ــی ارزش شــدن مــوجــودی خــود  ب

ــد ــمــایــن ــری ن ــوگــی ــیــن .   جــل در چــن
ـرای ارزھـای  ـاضـا ب ـق شرایطی معـمـوال ت
ــش  ـرود و الجــرم افــزای خـارجــی بــاال مــی

 . قیمت ارز را بدنبال خواھد داشت
دولت احمدی نژاد با توجـه :   دو

ـاردی  ـی ـل ـی به کسری چنـد ھـزار م
بودجه و با ھدف  جـمـع آوری ھـر 
ـال   ـنـگـی، ارزش ری چه بیشتر نقـدی

ـاور" در برابر دالر را عمال  کـرده "   شن
ـیـمـت ارز  است و به ھمین عـلـت ق

ـبـع .   جھشی باال رفته است تنھا مـن

ـانـک مـرکـزی  ارائه ارز خارجی ب
افزایش قیـمـت دالر مـوجـب .   است

ــتــری از  ــش ــی جــمــع شــدن حــجــم ب
ـانـک مـرکـزی  ـنـگـی  در ب نقدی
ـال  خواھد شد، تا بدینگونه  بـه خـی
خودشان، بخشی از کسری بـودجـه 

ـنـد ـبـران کـن از .   امسـال خـود را ج
ــودن  جـانـب دیـگـر بــا دو نـرخـی ب

 ١١٠٠نـرخ رسـمـی ( قیـمـت دالر 
ــرخ بــازار آزاد  ــومــان، ن  ١٥٠٠ت

دولت بابت فروش ھـر دالر )   تومان
اگـر بـه .    تومان سود میکنـد٤٠٠

ـانـک  حجم فروش ارز از جـانـب ب
ـیـن یـکـمـاه اخـیـر  مرکزی در ھـم
ـیـمـت  ـاوت ق ـف ـت توجه شود، مابـه ال
ـیـمـت آزاد دالر سـر بـه  رسمی و ق

ـزنـد ـی ایـن .   ھزاران میلیارد تومـان م
ـیـن شـکـل ادامــه  سـیـکـل بـه ھــم

ـال در . خواھد داشت یعنی ارزش ری
برابر ارزھای خارجی کمتـر خـواھـد 
شد، ھجوم بـرای خـریـد ارز ادامـه 
ـیـمـت   ـیـجـه ق ـت خواھد داشت و در ن
ـزایـش  دالر و مابقی ارزھا رو بـه اف

امـا سـقـوط ارزش .   خواھد گذاشت
ــارجــی،  ــای خ ریــال در بــرابــر ارزھ
موجب افزایش شدید  تورم میـشـود 
و  به یک جھش خانه خـراب کـن 

ــمــت ــی ــا مــنــجــر خــواھــد شــد،  ق ھ
ــر جـامــعــه را  ـق ــتـی کــه ف وضـعــی

تر خواھد نمود، و  عمیقتر و گسترده
ــت و  در کــل دردی ھــم از دول

 .کسری بودجه آن دوا نمیکند
ــه ـــک :   س ــان ــرف ب ــط ـــک از ی

ـزان  ـاسـخ بـه مـی مرکزی توانایی پ
ــدارد . بــاالی تــقــاضــای ارز را ن

ـاالی  دزدیھای کالن، ھزینه  ھای ب
ــم اســالمــی بــرای گــروه ــای  رژی ھ

شــدن "   گـم" تـروریسـتـی اســالمـی، 
میلیاردھا دالر از منابع در آمـدھـا، 
ـاردھـا دالر بـه  ـی ـل ـی و اختـصـاص م

ھـای  ھای نظامی و دستـگـاه بودجه
سرکـوب ھـمـگـی مـوجـب خـالـی 

ــه" شــدن  ــت"   خــزان ــده اس ــدم .   ش ع
توانایی بانک مرکـزی در بـرآورده 
نمودن تقاضـای ارز، خـود مـوجـب 

از .   افزایش قیمـت ارز خـواھـد شـد
ـانـک  جانب دیگر زمزمه تـحـریـم ب

مرکزی و در نتیجه مسـدود شـدن 
برخی از منابع در آمـدھـای ارزی، 
ــتــصــاد  ــزرگــی را بــه اق شــوک ب
جمھوری اسالمی وارد کـرده اسـت 
که اثرات روانی و کوتاه مدت ایـن 
ـتـن  شوک خود را در شـدت گـرف
سرعت تورم و بـی قـدرتـی ھـرچـه 
ــر ارزھــای  ــر ریــال در بــراب ــشــت ــی ب

 .خارجی نشان میدھد
ــظــر از ســیــاســت  ــن ــا صــرف ام
ــم  ــبــاضــی رژی ــق ــســاطــی و ان انــب
ــا  اســالمــی در مــورد دالر، مــا ب
ـتـصـادی روبـرو  ـاشـی اق یک فروپ

جمھوری اسالمـی حـتـی .     ھستیم
ـیـغـی ھـم  ـل ـب در سطـح فـرمـال و ت

ـبـود" ادعای  ـیـت را "   بـھ ایـن وضـع
ـانـکـھـا بـدھـکـار .   ندارد دولت بـه ب

ــز و درشــت  اســت، وابســتــگــان ری
ـارد  ـی ـل ـی جمھوری اسالمی ھزاران م

ـانـک ھـا  تومان تحت عنوان وام از ب
اند و ھـرگـز آنـرا پـس  قرض گرفته

ـاردی در  دزدی.   ندادند ـی ـل ـی ھای م
ساختار رژیم اسالمی نھادینـه شـده 
است، یک غارت و چپاول رسـمـی 
ـار  و عیان است که روزانـه و ھـر ب

ــرھــای  در دعــوا ــگــســت ھــای گــان
اسالمی اخبارش بـه گـوش مـردم 

ھـا  سرازیـر شـدن سـرمـایـه.     میرسد
بطرف طال و ارز خارجی، و سـقـوط 

ـاشـی  ریال حلقه ھای آخر ایـن فـروپ
ــصــادی اســت ــه وضــع .   اقــت تــا ب

زندگی مردم برمیـگـردد، صـحـبـت 
از خط فقر بمعنای تلـطـیـف کـردن 
این شـرایـط اسـت، رژیـم اسـالمـی 
زندگی مردم را به خط گرسـنـگـی 

مـردم بـرای .   و مرگ رانـده اسـت
رھایی از این گرسـنـگـی رسـمـی، 

ـلـه نـدارنـد ـاب ـق بـویـژه .   راھی جـز م
ـنـد مـاه  جنبش کـارگـری در اسـف
ــش  امســال، بــا تــقــاضــای افــزای
ـیـسـون  ـل ـی دستمزدھا تا سـطـح دو م
تومان، میتواند مارش این اعتـراض 

 .را بصدا در آورد
 

 بھداشت و درمان 
 در زیر خط فقر 

ـیـس سـازمـان  شھاب"  الدین صدر، ری
ـزشـكـی كشـور در ھـمـایـش  نظام پ

ــالــش ــتــصــاد ســالمــت؛ چ ــا و  اق ھ
یـك »اندازھا با تاكید بر اینكه  چشم

ـیـون ایـرانـی در مـعـرض  و نیم میل
ـار سـالمـت زیـر  ھای فاجعـه ھزینه ب

روند و مجبورند خـانـه  خط فقر می
ــاب زنــدگــی خــود را ھــم  ــب و اس

درصـدی ٥٧، از سـھـم «بفـروشـنـد

ــه ــرداخــت ھــزیــن ھــای  مــردم در پ
ـــر داد ـب ــ ـــی خ ـان ـــش .   درمــ ـال چــ

ـاالی  ھزینه ھـای درمـان و سـھـم ب
ـنـه ـزی ھـا در  مردم از پرداخت ایـن ھ

طول چند سال اخـیـر در شـرایـطـی 
ـنـدی  است كه اجرای قانـون ھـدفـم

ـزان ایـن  یارانه ھا بیش از پیش بر می
كـه  به طـوری.   ھا افزوده است ھزینه

ـارانـه ـنـدی ی ھـا،  اجرای قانون ھدفم
ــعــرفــه ــی  مــعــرفــی ت ھــای درمــان

غیرواقعی و عدم تخـصـیـص سـھـم 
ــداشــت از ١٠ ــھ درصــدی وزارت ب

ــه ھــا و  مــحــل ھــدفــمــنــدی یــاران
ـتـی  سه ـف میلیارد دالر درآمـدھـای ن

به این وزارتخانه كـار را بـه جـایـی 
ھای درمـانـی  رسانده است كه ھزینه

ـا ســقـف ٩٠در سـال  درصــد ٤٠ ت
 ". افزایش داشته است

ـارھـا  در چـنـد مـاه گـذشـتـه ب
ـایـی پـرداخــت  ــوان ـیـمــارانـی کــه ت ب

ـانـھـا  ھزینه ھای سرسام آور بیمـارسـت
ــار  ـان و کـن ــاب ـی ـنـد، در ب را نـداشــت

. ھا بـه حـال خـود رھـا شـدنـد جاده
ـانـھـا بـه  ـیـمـارسـت اخراج بیماران از ب
ــی  ــداشـتـن پـول، سـمــبـل ب عـلـت ن
ــن حــق  ــت ــوقــی مــردم در داش ــق ح
برخـورداری از درمـان و بـھـداشـت 

سپردن سالمتی مـردم .   جامعه است
به دست سود و زیان بازار سرمـایـه، 

تـریـن  موجب شده است که این اولیه
ــی و  ــی ســالمــت ــعــن حــق انســان، ی
ـفـر  ـیـونـھـا ن ـل ـی درمان، از دسترس م

ـاضـای ـق ـیـسـت ت ھـای  خارج و در ل
کـار بـجـایـی .   قرار گـیـرد"  لوکس" 

ـان رژیـم  رسیده است که کـاربـدسـت
ھم اذعان میکنند که مـردم بـرای 
تامین سالمتی ، مجبور به فـروش 

امـا .   اثاثیه زندگی خود مـیـشـونـد
این تنھا بخش کوچکـی از یـک 

ـزرگ اســـت ــ ـــراژدی ب ـــت .   ت دول
ـاردھـا تـومـان  را بـه  سالیانه میلی
ـز  ـاچـی اسم حق بیمه، از دسـتـمـزد ن
کارگر کسر میکند و در عوضـش 

ای بدست کارگـر مـیـدھـد  دفترچه
شـھـرونـد .   که ھیچ جا اعتبار ندارد

جامعه را در مثلث دولـت، شـرکـت 
ــان، ســرگــردان  ــمــارســت ــی ــمــه، و ب ـی ب

دولـت از حـقـوق کـارگـر .   انـد کرده
حق بیمه کسر مـیـکـنـد، امـا ایـن 
ـــدســـت  ـز ب ـاھـــرا ھـــرگــ پـــول ظــ

رسـد و بـه  ھای بیـمـه نـمـی شرکت
ھمین علت است که دولـت صـدھـا 
ـیـمـه  میلیارد تومان به شرکتھای ب

از جانب دیگر بـخـش .   بدھکار است
وسیعی از بیمارستانھا و نـھـادھـای 

درمانی بـدسـت بـخـش خصـوصـی 
ـای  سپرده شده است که این به معـن
ــان  آن اســت کــه مــریضــی و درم
ـان سـرمـایـه  مردم باید برای صـاحـب
ـزایـش  تولید سـود کـنـد، و لـذا اف

ـایـش بـه  قیمت ـز پ ـی ھا و تورم باال ن
ایـن .   بیمارستانھا ھم کشیده میشود

پروسه به آنجا منتھی میشـود کـه 
شرکت بیمه برای حفظ میزان سـود 
ـیـشـتـری از  ـانـه اقـالم ب ـی خود، سال
ـیـمـه  ـیـسـت ب پروسه درمـان را از ل
خارج میکند و عمال دفترچه بیمـه 
ـبـدیـل  ـاری ت ـب به ورق پاره بی اعـت
. میشود که جایی خریـداری نـدارد

در انتھا مردم میمانند و غول غـیـر 
ـیـمـت پـروسـه  قابل مھار افزایـش ق
ـایـی پـرداخـت آنـرا  درمان کـه تـوان

ــد ــدارن ــمــاران در .   ن ــی رھــا کــردن ب
ـتـھـای پـروسـه ای  گوشه خیابان، ان

است که درمان و سالمـتـی را بـه 
ـــرای  ـزرگ ب یـــک تـــراژدی بــ
. میلیونھا خانواده تبدیل کرده اسـت

ـیـواسـطـه این سر راست تـریـن  ترین و ب
تصویر از حـکـم تـوحـش سـرمـایـه 
داری است که به شھروند جـامـعـه 
ـزان پـول و  اعالم میکند که به مـی
. سرمایه ات حق زنده مـانـدن داری

در بسیاری از کشورھا، مـردم حـق 
داشتن سالمتی و بـھـداشـت را بـه 

ـیـل کـرده انـد و دیـگـر  دولتھا تـحـم
ـا دلـھـره پـرداخـت پـول  ـت مـردم نسـب

امـا .   بیمارستان و دکـتـر را نـدارنـد
در ایران، دزدان و گـانـگـسـتـرھـای 
اســالمــی ســالمــتــی مــردم را بــه 

ــه ــت ــان گــرف ای از  عــده.   انــد گــروگ
ــی در راس  ــالم ــوران اس ــخ ــت مــف
ـانـھـای  ـیـمـارسـت شرکتھای بیمه و ب
ـارد  ـی ـل ـی خصوصی سالیانه ھـزاران م
ـنـد  تومان پول مردم را به جیب میزن
و در قبالش مردم را از داشتـن حـق 

ـنـد ـیـن .   سالمتی محروم میـکـن ـای پ
ــامــعــه،  آمــدن ســطــح بــھــداشــت ج
افزایش مرگ و میر، پاییـن آمـدن 
سن مـرگ، و بـحـران دائـمـی در 
ـیـه اعـمـال  ـایـج اول تامین دارو از نت
ــه رژیـم اسـالمــی در  ــکـاران ـت ــای ـن ج
محروم کردن مـردم در بـرخـورداری 

در .   از حق درمان و بھـداشـت اسـت
فردای سرنگونی جانیان اسـالمـی، 
باید کل پروسه درمـان و بـھـداشـت 
را برای کلیه شـھـرونـدان جـامـعـه، 

سالمتی مـردم .  مجانی اعالم کرد
ـازار  را باید در ھمان ضرب اول از ب
سرمایه خارج و در دسترس ھمـگـان 

 .*قرار داد

  

 نکته اصلی
 محمد رضا پویا

 



 4  ١٣٩٠  دی ٦ کارگر کمونيست

 ١از صفحه 
قتل عام 

کارگران نفت 
 قزاقستان

ـیـجـه  شک و شبه ـت ـانـد ن ای ھم نم
ـامـات قضـایـی" بررسی را بـه  " مـق

یعنی ھیـچ گـزارشـی !   خواھند داد
ـنـد داد امـا  به جامعه ارائه نـخـواھ

ـار ١٧ایشان تاکیـد کـردنـد کـه   ب
ـازرسـی  کارخانه فوالد غدیر مورد ب
قرار گرفته و به کارفرما مـواردی 
ـتـه  گوشزد شده اسـت کـه بـه گـف

ھـا را رفـع  ایشان کارفرما بـعـضـی
 !ھا ھم را نه کرده است و بعضی

ـیـس  ـامـی رئ داوود میـرزایـی ن
شــورای اســالمــی کــار شــرکــت 

گری در جای دیـگـر  صنایع ریخته
ـزد  با اشـاره واقـعـه فـوالد غـدیـر ی

ـان سـرمـایـه :   " تاکید میکند صاحـب
ھھـا بـه مسـائـل  وصنایع در کارگا

ـنـه ای  ایمنی و حفاظتی با نگاه ھزی
ـنـد  می نگرنند و غافل از این ھسـت

ـلـه ایـمـنـی و  ـانـچـه مسـئ که چـن
بھداشت را جدی بگیرند، به نوعـی 

ایـن "   انـد گذاری صورت داده سرمایه
ــکــه  ــن ــنــی ای ــان بشــری یــع ــه زب ب
ـالـی  کارفرما یان حاضر نیستنـد ری
ـنـد . بابت ایمنی و بھداشت خرج کـن

ـال بـه  کارفـرمـای کـه حسـاب ری
ـانـش را دارد اگـر  ـال سـود و زی ری

مسئلـه ایـمـنـی و " حواسش نباشد  
ــرد ــگــی ســود "   بـھــداشــت را جــدی ب

ـــل  ـق ـــه عــ ـــد ب ـای ــ کـــرده اســـت ب
ــرد ــی او شــک ک ــرمــای ! کــارف

ـا حسـاب سـودش  ـق کارفرمایان دقی
ـابـت  را میکند که یک ریال ھـم ب

کـنـد،  ایمنی و بھداشت خـرج نـمـی
کارگر ھم در این میان آسیـب دیـد 
ـقـه  و یا کشتـه شـد چـه کسـی ی

از .   ایشان را میگیـرد؟ ھـیـچـکـس
آن سو چنان شرایطی ایجاد کـردنـد 
که کـارگـران در بـدتـریـن شـرایـط 
مجبور بـه کـار کـردن مـیـشـونـد؛ 

ــرادر  ــی مــحــمــدی" ب ــکــی از "   ول ی
ــه شــده در فــوالد  کــارگــران کشــت

ـاچـار :   غدیر یزد مـیـگـویـد بـرادرم ن
ھای زندگـی  بود برای تامین ھزینه

ـیـشـت  کار کند و برای تامیـن مـع
اش خطرات ایـن کـار را بـه  خانواده

ـبـل از ایـن .   خرید جان می بـرادرم ق
ـز دچــار سـوخـتـگـی از  ـی حـادثـه ن
ناحیه دسـت شـده بـود امـا از سـر 
ناچاری به کارش در این کارخـانـه 

و بــعــد ھــم کــه . "   داد ادامــه مــی

ــد  ــن ــدا ک ــی ــخ پ ــی قضــیــه زیــادی ب
کارفرمای محتـرم چـنـد روزی د 

ــمـی ـا ســرو  رانـظــار ظــاھــر ن شــود ت
ـا یـک  ـت ـای ـا نـھ صداھا  بخوابد وی

ھائی داده مـیـشـود کـه  سری وعده
در .     گـردد ھیچ وقت عملی نـمـی

ھمین زمینه داودد میرزایی تاکـیـد 
در حـادثـه شـازنـد اراک :   میکنـد

 ٢٦نیز که منجر به کشـتـه شـدن 
ـلـی از  ـی ـفـر از کـارگـران شـد، خ ن

ھـایـی  مسئولین بعد از حادثه وعـده
" دادند که ھیچ کدام عـمـلـی نشـد

ــه نــام  ــن ب ــن دشــم مــحــجــوب ای
ــه   ــن ــن زمــی ــمــی ــران در ھ کــارگ

! من وجـدانـم آسـوده اسـت:  میگوید
اگـر چـه :   " . . . ایشان تاکید میکند

ما از برخورد با مـقـصـریـن حـادثـه 
معادن باب نیزو کـرمـان گـزارشـی 

ایم اما حداقـل وجـدان  دریافت نکرده
ـــچـــه  ـا آســـوده اســـت کـــه آن مــ

توانستیـم در ایـن مـورد انـجـام  می 
ــم ـاده "   داده ای ــی ســ ــل ـی ایشــان خـ

ــیـق و  ــحـق ــد اقــال یــک ت ــگـوی مـی
ـان کـه در  تفحصی انجام دھیم چـن
مورد معادن باب نیزو انـجـام دادیـم 
بعد کسی ھم گـزارش نـداد، نـداده 
است چه اھمیتی دارد حـاال چـنـد 
نفر کارگر ھم مردن، مردن دیـگـر؛ 
حتما قسمت شـان ایـن بـوده، مـھـم 
ــان در  ایــن اســت کــه وجــدان ایش

ـنـد کـه !  عذاب نباشد ھمگان میـدان
ایشــان ھــمــان کســی اســت کــه 
کمترین کـار تشـکـیـالتـی کـه او 
ـیـب و  ـق ریاست آنرا بـعـھـده دارد تـع
قتل کارگران پیشـرو بـوده اسـت و 
ـیـشـه  برای ھمین خوش خدمتی ھم
یک کرسی در مجـلـس اسـالمـی 
برای ایشان در نظر گرفته مـیـشـود 
ــچ  ــکــه ھــی ــدون ایــن ــجــا ب ـا در آن ت
ــه بــاشــد درتصــویــب  شــرمــی داشــت
ـیـشـه  قوانینی ضـد کـارگـری ھـم

 .  کوشا و فعال باشد
ــھــار  ــالح زاده اظ ــه ف ــل ــرال ام

بر اساس تصمیمی که بـه :  " میدارد
ـتـه  اتفاق کمیسیون کارگـری گـرف
شد، مقرر شـد کـه کـار گـروھـی 
ــدگــان و  ــمــایــن ــل از ن ــک ــش مــت
کارشناسان اداره کل تعاون، کـار و 
رفاه اجتماعی، سازمان صـنـعـت و 
ـانـدارد و  معدن و تجارت و اداره است

دانشگاه علوم پزشکی تشـکـیـل و 
ـانـھـا  با حضورشان در کلیه شـھـرسـت
ـازرسـی  واحدھای مشابه را مـورد ب
ـیـم و تـمـام مـواردی  دقیق قرار دھ
که بحث ایمنـی کـار در مـحـیـط 

ـا  کارگری خدشه دار می کند را ب
ـیـم و در  جدیت کامل پیگیری کن
ـا  ـقـص آن را ب صورت مشاھده و ن
ـنـده  قاطعیت پیگیری کنیم تا در آی

ــن  شـاھــد حــادثـه ــه ای ــه ب ای مشـاب
و "   قاطعیـت" ھمین ."   صورت نباشیم

مسئـوالن حـکـومـت اسـت "   جدیت" 
که باعث کشـتـه شـدن کـارگـران 

ــشــود ــی ــن !   م ــی ــای ھــم ــت و در راس
ـنـد  پیگیـریـھـا اسـت کـه مـیـخـواھ
ـــھـــداشـــت  ـــی وب ـن ـــمــ ـــه ای ـل ــ ـئ مســ
ــخــش  ــه ب ــجــات را ھــم ب ــارخــان ک
خصوصی واگذار کنند این یـعـنـی 
ــت  ــد دول ــگــویــن ــد مــی رســمــا دارن
میخواھد بیشتر از گذشته از خـود 
ـادا  ـا مـب ـیـت کـنـد ت سلب مسـئـول
ـانـگـونـه  وجدان شان آسوده نباشد ھم
که بنا به گفته یکی از کـارگـران 
شب قبل از انفجار کارخـانـه فـوالد 
غدیر یزد صورت یکی ازکـارگـران 
ـتـه  دچار سوختگی میـشـود و بـه گـف

 ماه بـوده در ٩برادر ولی محمدی که 
ــوده  ایـن کـارخــانـه مشــغـول بـه کـار ب
ـاده  کسـی  حوادث مشابھی اتفاق افـت

 .آورد اما خم به ابروی خود نمی
ــه نشــان داده اســت کــه  ــجــرب ت

ــت"  ـی ـاطـع ـیـگـیـری و ق " جـدیـت وپ
ـفـع  ایشان ھـیـچ وقـت در جـھـت ن
کارگران نبوده است کـه بـرعـکـس 

ای صورت گرفتـه  تالش ھمه جانبه
ـنـد تسـمـه از  ـتـوان ـی ـا م است که ت

ــد ــکــشــن اگــر .   گــرده کــارگــران ب
ـتـل کـارگـران در  چیزی درمورد ق

ـاشـد، اگـر "   بـررسـی" یزد در  حال  ب
ـتـه شـده از  کمسـیـونـی کـه  گـف

ـان و اھـل "  کارشناسان، پیشـکـسـوت
تشکیـل شـده، "   فن و صاحب نظران

ـا  ــ ـاشـــد و ی ــ ـــل شـــده ب ـی تشـــکــ
که جناب فـالح زاده "  کارگروھی" 

وعده تشکیل آنرا مـیـدھـد، شـکـل 
ـا ھـر  بگیرد ھمه برای این اسـت ت
ـیـت را از  جوری مـیـشـود مسـئـول
ــه کــارگــزاران حــکــومــت و  شــان
کارفرما دور سازند و تا جائی کـه 
راه دارد ھمه تقصـیـرھـا را مـتـوجـه 
کارگران سازند، اگر ھـم ایـن نشـد 

در ھـیـچ کـجـا "   ھیچ گـزارشـی" 
منتشر نشود چرا که ھیچـوقـت چـاقـو 

 .*دسته خودش را نخواھد برید

 ١از صفحه 
 وجدان آسوده در قبال قتل کارگران

ـیـشـتـر از ھـزار .   اعتصاب میرونـد ب
ـان ایـن اعـتـراضـات   کارگر در جـری

اعـتـراضـات .   از کار بیکار میشونـد
کـارگـران .   اما ادامه پیدا مـیـکـنـد

معتـرض چـھـار خـواسـت اسـاسـی 
ــد ــن ــت ــکــاران، :   دارش ــرای بــی ــار ب ک

ـیـت  ـال افزایش دستمزدھا، آزادی فـع
ـام  اتحادیه ـن ـلـی ب ھا و آزادی وکـی

ــجــرم  ــووا کــه ب ــا ســوکــول ــی ــاتــال ن
بـه "   تحریک اختالفات اجتـمـاعـی" 

. شش سال زندان محکوم شده اسـت
ناتالیا در واقـع جـرمـش ایـن اسـت 
که به کارگران اعتصابی کـمـک 

 .میکرده است
ـار کـارگــران ژانــا  ـبــار کشــت اخ
ـیـچـیـد . اوزن بسرعت در تمام دنیا پ

ــای  ــھ ــت ــای ــایــی کــه در س ــدیــوھ وی
ــشــر شــده اســت  ــت ــی مــن ــت ــرن ــت ــن ای
ــیــس را بــوضــوح  ــل ــگــری پ ــی وحش

ــگــذارنــد ــی ــمــایــش م ــن ــیــک .   ب شــل
ـیـم بـر روی ھـزاران کـارگـر  مستق

ـیـس  معترض و افتادن گله ـل ھـای پ
ھای افتاده کارگـران زخـمـی  بر بدن

با باتون و لـگـد مـاھـیـت وحشـی 
ـال .   پلیس را بنمایـش گـذاشـت ـب بـدن

ـاو  این کشتار مردم ژانا اوزن و آکـت
به خیابانھا ریختند و بـه اعـتـراض 

ــد ــن ـت ــرخــاسـ ــت قــزاقســتــان .   ب دول
بالفاصله اوضـاع اضـطـراری بـرای 

ــالم کــرد ــه اع ــت ــمــام .   ســه ھــف ت
ـتـی بـرای  ارتباطات تلفنی و اینتـرن

ـازسـازی .   پنج روز قطع شـد بـرای ب
ـان  ـزاقسـت چھره کریه خود، دولـت ق
از سازمـان مـلـل درخـواسـت کـرده 
است تا در تحقیقات مربوط به ایـن 
ــد ــه شـرکـت کـن ـان ـار وحشـی . کشـت

ـایـو،  ھمچنین کـریـم بـک کـوشـرب
استاندار مانگیستاو جایـگـزیـن شـده 

 .است
ــارزه کــارگــران قــزاقســتــان  ــب م
ـقـه  ـارزه جـھـانـی طـب بخشی از مـب
ـاعـادالنـه و  کارگر در برابر نـظـام ن
ــار گــرانــه ســرمــایــه داری  ــم ــث اســت

دنیای امروز سرمـایـه داری .  ھست
بیشتر از ھر زمان دیگـر نشـان داده 
است که طبقه کارگر، که شـامـل 

ـاســت،  اکـثـریــت عـظــیـم مـردم دنــی
ـارزه ھـر روزه بـرای  چاره ای جز مب

حـتـی در .  بھبود زندگی خود ندارد
پرسودترین بخشھای اقتـصـاد مـثـل 
ـفـت و گـاز، کـه سـرمـایـه داران  ن
ـنـد،  ـزن ـی میلیاردھا دالر به جـیـب م
سھم کارگر یک زندگی بـخـور و 

ـیـسـت سـرمـایـه داران .   نمیر بیشتر ن
ــود از  ــم خ ــردن ســھ ــرای بــاال ب ب
ـیـکـار  ـائـی از ب ثروتھای جامعـه اب
ــره کــارگــران و  ــف کــردن ھــزاران ن
تحمیل شرایط کار و زنـدگـی ھـر 

ـارتـر نـدارنـد ـنـھـا .   چه فـالکـت ب ت
ـارتـر  ـب نیرویی که میتواند از فالکـت
ــدگــی  ــر زن ــشــت ــی ــرچــه ب شــدن ھ
ـارزه  کارگران جلوگـیـری کـنـد مـب
سازمان یافته و مـتـحـد کـارگـران 

ـارزه سـرمـایـه .   است در نبود این مب
ــار  ــم ــث ــرمــزی در اســت داران خــط ق
ـار  ـارگـــران و اقشــ ـــه کــ ـان ــ ـی وحشـ

 .زحمتکش برای خود قائل نیستند
بدنبال کشتار کـارگـران در روز 

ــه(  دسـامـبـر، روز بـعـد ١٦ ـب ) شـن
ـا اوزن مسـیـر  صـدھـا شـھـرونـد ژان

ـیـس .   قطار راه آھن را سد کـردنـد ـل پ
بر روی معترضیـن آتـش گشـود و 
یک نفر کشته و یازده نفر زخـمـی 

ـیـشـتـر از .   شدند در شھر آکتاو ھم ب
ـار ٥٠٠  نفر در اعـتـراض بـه کشـت

. کارگران دست بـه اعـتـراض زدنـد
ـیـشـکـیـک از  ھمچنین در شـھـر ب
کشور ازبکستان نیز تـظـاھـراتـی در 
ـفـت صـورت  حمایت از کـارگـران ن

ــار .   گـرفـت ـیـه کشـت اعــتـراض عــل
ـا اوزن و در  ــ ـارگـــران در ژان کــ
ــت  ــگــی بــا کــارگــران نــف ــســت ھـمــب
قزاقستان در سرتاسر جـھـان صـورت 

ــه و در جــریــان اســت در .   گــرفــت
ـیـن ١٧ و ١٦روزھای   دسامبر فعال

اجتماعی و کارگران در شـھـرھـای 
ـلـم،  آخن، برلین، وین، لندن، اسـتـکـھ
براسل، دوبلین و مسکـو تـظـاھـرات 

ـیـن ٢١در روز .   کردند  دسامبر فعال
کــارگــری در ھــانــگ کــانــگ 
ــای  ــھ ــد و شــرکــت ــظــاھــرات کــردن ت
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 کارگر کمونيست 
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد

ھمچون بازار برده فـروشـی بـر سـر 
ـیـم  قیمت فروش نیروی كارش تصـم

ـاتـی كـه شـاخصـشـان .  میگیرند ھی
ـنـه  ـزی برای زندگی كارگر و سبد ھ

ـزی جـز  خانواده ھای كـارگـری چـی
ـیـسـت و  گرسنگی و فقر بیشـتـر ن

ـات ٣٢  سال است كـه در طـول حـی
جمھوری اسالمی چنین بوده اسـت 
و ھــر روز كـارگــران و كـل مــردم 

جانیان اسـالمـی .   اند تر شده مستمند
ـتـی از زنـدگـی كـارگـر سـخـن  وق
میگویند، نگاھشان صرفا بـه خـط 
ــی ایـن ھــم  ـقــاسـت و امـروز حـت ب
ـای خـود  ـق نیست، بلكه ھـدفشـان ب
ـاھـی بـخــش  ـب ـیـمـت ت حـتـی بـه ق

 . عظیمی از مردم است
یك جنبه دیگر تعرض به سطـح 

مـنـعـطـف " دستمزدھا  مـوضـوع  
ـلـه .   اسـت"   سازی دستمزدھـا از جـم

ـابـی  در تبصره مربوط به نـظـام ارزی
و طبقه بندی مشاغـل از رویـكـرد 
ــظـام مـزدی و  ــذیـری ن انـعـطــاف پ
ارتــبــاط مــزد و كــارآیــی ســخــن 

ــد ــگــوی ــطــور  تــبــصــره.   مــی ای كــه ب
ـیـرات در  ـی واقعی لب اصلی كل تـغ
اصالحیه پیـشـنـھـادی  جـمـھـوری 

رویـكـردی .   اسالمی را بیان میكند
كه ھدفش سپردن تعیین دستمزد بـه 
توافق كارگر و كارفرما و مـربـوط 
ــی و  ــه كــارآی ــش ب ــزان ــردن مــی ك

ــی .   صـالحـیـت كـارگـر اســت ـن مـع
ـار گـذاشـتـن  ـن آشكار این تغییر  ك
ـزان  تدریجی كل ماجرای تعیین مـی
حداقل سراسری  دستمزد كـارگـران 
ــوافــق ھــر تــك  ــه ت ــردن آن ب و ســپ

بـه .   كارگری با كارفرمـایـش اسـت
این معنی كه دولت میخواھد خـود 
را یكباره از زیر بار این كار كـه ھـر 

سال بر سر میزان دستمـزد كـارگـران 
ـیـن  ـاب چـن ـنـد و ب ـنـشـی به بحث ب
ـاز شـود،   گفتـمـانـی در جـامـعـه ب

چون نفس انـجـام ایـن .   خالص كند
كار در ھـر سـال، فـرصـتـی اسـت 
برای كـارگـران كـه حـول خـواسـت 
اساسی افزایش سـطـح دسـتـمـزدھـا 
متحد شوند و بـطـور واقـعـی تـمـام 

ھا را به طرف كـارگـران جـلـب  توجه
ــن كــاری  ـی ــد و انـجــام چــن ــكـن مـی
خصوصا در شرایط امـروز جـامـعـه 
ایران كه مساله افزایش دسـتـمـزدھـا 
ـلـكـه خـواسـت  ـارگـران ب نه تنھا خواست ك
ـران جـامـعـه  بخش عظیمی از حقوق بـگـی
ـه  ـن ـرای جـمـھـوری اسـالمـی ھـزی است، ب

 . سنگینی دارد
ــانــون كــار  روشــن اســت كــه ق
ـانـون بـردگـی  جمھوری اسالمی، ق

قانونـی اسـت كـه در .   كارگر است
ـایـه ای خـود  آن كارگر از حـقـوق پ

حق تشـكـل، حـق اعـتـصـاب، حـق 
ـنـدگــی شـدن، ھـمــه و ھـمــه  ـای نـم

ــی اســت كــه .   مـحـروم اسـت قــانـون
ـبـعـیـض  اساسش بر اسـالمـیـت و ت
ـا شـده  ـن جنسی، قومی و نـژادی ب

اما به تصویت رساندن ھـر از .   است
ـانـون  چند گاه اصالحیه ای بر این ق

تالشی اسـت از سـوی جـمـھـوری 
اسالمی برای قانونیت دادن بیـشـتـر 
به بیحقوقی كنـونـی كـارگـر و در 
دستور گذاشتن تھاجمی دیـگـر بـر 

 .زندگی و معیشت كل كارگران
جمھوری اسالمی با طرحھایـی 

ـارانـه " چون طرح  ـنـد كـردن ی ھدفـم
و یا طرح اصالح قانـون كـار و "   ھا

ـتـصـادی  غیره میكوشد بار بحران اق
ـیـشـتـر بـر گـرده  خود را ھر چـه ب
كارگر و اكثریت عظیم مـردم سـوار 

ـقـرا  كند  و كل جـامـعـه را بـه قـھ
در برابر چنیـن تـالـشـھـایـی .   بكشد

ـاد و  باید متحد و سـراسـری ایسـت
 . آنھا را در ھم شكست

ـتـصـاد  بویژه در شرایطی كـه اق
جمـھـوری اسـالمـی در حـال فـرو 
ــراپــای  ــران س ــح ــت، ب ــی اس پــاش
ــه و  ــرا گــرفــت ــصــادش را ف اقــت
كارخانجات یكی بـعـد از دیـگـری 
به حال تعطیلی و ورشكستگـی در 

آید، در شرایطی كـه جـمـھـوری  می
اسالمی بیش از ھر وقت در سـطـح 
جھانی به انزوا كشیده شده و دامـنـه 
ـتـصـادی آمـریـكـا و  تحریمھـای اق

تـر مـیـشـود،  غرب ھر روز گسـتـرده
رژیم میكوشد بار ھمه این فشـارھـا 
را كه خود عامل اصـلـی كـل ایـن 
ــر دوش كــارگــران  بــحــران اســت ب
ــك روز  ـای ی ــرای بــق ــدازد و ب ــن ـی ب

ایـن بیشترش زندگی میلیونھا مردم 
ـا بـكـشـد طـرح .   جامعه را به تباھی و فن

اصالح قانون كار جـمـھـوری اسـالمـی را 
ــیـن شــرایـطــی  ـایـد در چــھـارچـوب چـن ب

ـبـال ھـم .    دید طبعا ھمانطـور كـه ق
ھـای دیـگـر اشـاره كـردم  در نوشتـه

رابطه كارگر با كارفرما از دریـچـه 
ـیـن  ـی قانون كارو طرح و لوایحش تـع

بلكه این مبارزه كـارگـر و .   نمیشود
توازن قوای حاكم بر جـامـعـه اسـت 
كه سطح معییشت و استانداردھـای 
ـیـن  ـی زندگی مردم در جامعه را تـع

 . میكند
كارگران ھمواره در اعـتـراض و 
مبارزه شان  داشـتـن یـك زنـدگـی 

از .   انـد انسانی را حق خـود دانسـتـه
ـا  جمله در سال گذشته  كـارگـران ب

ــه ــانــی ــی ــالم  ب ــن اع ــم ھــایشــان ض
ـنـی  اعتراضشان به تصمیم دولت مب

ـنـوان ٣٣٠بر تعیین   ھزار تومـان بـع
ـبـعـیـض  حداقل دستمزد ھا، و علیه ت

و نابرابری حاكم بر جـامـعـه، اعـالم 
داشتند كه حتی دو میلیون تـومـان 
ـاف زنـدگـی  ـف حداقل دستمزد نیز ك
ما كارگران را نخواھـد كـرد و خـواھـان 

ــدگـی درخــور انســان شــدنـد و .   یـك زن
ـیـز روشـن اسـت كـه كـارگـران  اكـنـون ن

 .روند زیر بار چنین طرحھایی نمی
ـیـن   اما تغییر شاخص ـی ھای تع

حداقل دستمزد كـارگـران از سـوی 
جمھـوری اسـالمـی تـحـت عـنـوان 
ـانـگـر خـواب  ـی ـار، ب اصالح قانون ك
ــرای  ــم ب ــگـریســت كــه رژی شـوم دی
كــارگــران و كــل جــامــعــه در ســر 

ـا .  میپروراند  ـنـون ب ـاك طرحی كه ت
ھای مختلف اعـتـراضـی از  واكنش

از .   سوی كارگران روبرو شـده اسـت
ـا ٢٩جمله در   آبان، كـه مصـادف ب

ــون كــار  ــب قــان ــرد تصــوی ــگ ســال
جمھوری اسالمی بود بیش از سـه 
ھزار كـارگـر در اعـتـراض بـه ایـن 
طرح، در مقابل مـجـلـس اسـالمـی 

در .   جمھوری اسالمی تجمع كردنـد
این روز  خـانـه كـارگـر جـمـھـوری 
ــال در دل  ــل ھــر س ــث اســالمــی م
دعـواھـای درون حـكـومــتـی شــان 
برنامه داشت كه تعداد معـدودی از 
كارگران را تـحـت ایـن عـنـوان بـه 
ـا اعـتـراضـات  مقابل مجلس ببرد ت

ـنـد آنان را دستمایه . ای برای خود ك
ولی كارگرانی كه از ایـن مـوضـوع 
ـیـه  ـق خبردار شده بودند به سـرعـت ب
ــد و در  كـارگــران را خــبـردار كــردن
ـتـی از  ـی فرصتی كوتاه چنین جـمـع
كارگران در مقابل مجلس اسـالمـی 
ــا شــعــارھــای  ــد و  ب گــرد آمــدن
ــای  ــارھ ــا شــع اعــتــراضــی خــود، ب
ـانـون  ـیـر ق مرگ بر سرمـایـه دار، تـغـی
ـامـه از  كار، والستریت ایـران عـمـال بـرن
قبل چیده شـده مـزدوران خـانـه كـارگـر 
را در ھم ریختند و آنجا را بـه صـحـنـه 

 .اعتراض خود تبدیل كردند
طرح اصالح قانـون " در رابطه با 

ـنـون از "   كار جمھوری اسالمی تا ك

ــل ــك ــوی تش ــف  س ــل ــخــت ھــای م
ـلـه اتـحـادیـه آزاد  كـارگـری از جـم
ـیـگـیـری  ـتـه پ ـی كارگران ایـران، كـم
برای ایجاد تشكلھای كـارگـری و 
ـز مـا  ـی دیگر تشكلھای كارگـری ن

ــه ــانــی ــی ــد ب ــف  شــاھ ــل ــخــت ھــای م
ھایـی كـه  بیانیه.   ایم  اعتراضی بوده

انـد كـه  در آن كارگـران اعـالم كـرده
اعتـراض در بـرابـر ایـن تـھـاجـم از 
طریق برپایی مجامع عـمـومـی در 
كارخانجات و اعالم اعتراضشـان بـه 
اشكال مختلف  را حق مسلـم خـود 
ــد  ـن ـنـد و در بـرابـر آن خـواھ مـیـدان

ـایـد ایـن اعـتـراضـات را .     ایستاد ب
ـاخـی  گسترده كرد و پاسخ این گست
ـا  آشكـار جـمـھـوری اسـالمـی را ب

 . تعرضی متحد و سراسری داد
اكنون كـه تـحـت عـنـوان ارائـه 
ـتـمـان بـر سـر  ـیـن طـرحـی گـف چن
ــمــزد و  ــزان دســت ــار، مــی ســاعــت ك
. شرایط كار كارگران باز شـده اسـت

بھترین فرصت برای كارگـران اسـت 
ـا شـاخـص ھـا و خـواسـتـھـای  كه ب

ـنـد ـای ـی . سراسری خود بـه مـیـدان ب
اعالم كنند كه داشتن یـك زنـدگـی 
ـنـد  انسانی را حق مسلم خود مـیـدان
ــر بــار طــرحــھــای جــمــھــوری  و زی
اسالمی و تھاجـمـات ھـر روزه اش 

اعالم كننـد كـه ایـن خـود .  نمیروند
ـیـن نـرخ  ـی كارگرانند كـه بـرای تـع
ـنـدگـان  ـای دستمزدشان، از طـریـق نـم
منتخب مجامع عـمـومـی شـان و 
ــد  ـای قـراردادھـای دسـتـه جـمـعــی ب
طرف قرارداد باشند، نه ھـیـچ كـس 
دیگر و اكنون كه از چنین حقـی و 
ــوق  ــق ــگــر ح داشــتــن تشــكــل و دی

ای خود محرومند، به دسـتـمـزد  پایه
ـیـن  ـی زیر خط فقری كـه دولـت تـع
میكند، تن نخواھند داد و  خواھـان 
افزایش فوری دستمزدھایشان و در 
گام اول افزایش آن تا چندیـن بـرابـر 

 . سطح كنونی اش ھستند
ـا  ـایـد ب جمھوری اسالمـی را ب
قانون كار و ھمه طرحھا و لوایـحـش 

 .*به زباله دان تاریخ سپرد

 ١از صفحه 
 

طرحی برای " اصالح قانون كار"
 تعرض به معیشت و دستمزد كارگران

 

ـتـی  ـف ـا شـرکـتـھـای ن چینی که ب
ــحــت  ــد را ت ـان مــراوده دارن ـزاقســت ق

ــشــن.   فشــار قــرار دادنــد ــی ــت ــا و  پ ھ
ھای اعتراضی زیادی ھـم در  نامه

ـار کـارگـران بـه  اعتراض بـه کشـت

ـاده  مقامات دولتی قزاقستان فـرسـت
ـیـن و تشـکـلـھـای .   شده است ـال فع

ـقـه ای ھـای خـود  کارگری ھم طب
. انـد در قزاقستان را تنھـا نـگـذاشـتـه

ـقـه  کارگران قزاقستان بخشی از طـب
کارگر جھانی ھستنـد و کـارگـران 
ـقـه  جھان به حمایت از این بخش طب

 .خود بر خاسته است
ــران  ــارزه کــارگ ــده بــاد مــب زن

 قزاقستان برای یک زندگی بھتر
ـبـسـتـگـی  زنده باد اتحاد و ھـم

 جھانی طبقه کارگر
 ٢٠١١ دسامبر ٢٤
 

    
 
  
 
 

 

 



 6  ١٣٩٠  دی ٦ کارگر کمونيست

 
 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
اعتراض کارگران نورد لوله صفا به عدم 

 پرداخت دستمزدھایشان
 ٣٠بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران روز 

ـبـل  ـا از شـب ق آذر منتشر كرده است، کارگران نورد لوله صف
 آذر در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت دسـتـمـزدھـای ٣٠تا ظھر 

خود دست به اعـتـصـاب زدنـد كـه مـدت چـھـار مـاه اسـت 
ـیـن .  اند دستمزدی دریافت نکرده در پی این اعتـصـاب مسـئـول

ـیـت از  کارخانه با حضور در میان کارگران اعالم کردند وضع
ـایـد خـود را  اینھم بدتر خواھد شد و کـارگـران از ایـن پـس ب
ـا مـدت شـش مـاه آمـاده  برای عدم دریافت دستمزدھایشان ت

ـیـن .   کنند ـتـھـا از سـوی یـکـی از مسـئـول بدنبال این صحـب
ـاد کشـیـد مـن :   کارخانه یکی از  کارگران با  اعتراض فـری

اینجا ھر روز یک وعده ناھار گرم مـیـخـورم امـا ھـمـسـر و 
ـیـت  ـا ایـن وضـع ـایـد و ب ـی فرزندانم این ناھار نیز گیـرشـان نـم

ـز بـه .   ای جز خودکشی ندارم چاره ـی یکی دیگر از کارگران ن
ـز حـقـوقـم را  ـی یکی از مدیران کارخانه که اعالم کرد مـن ن

تو حقوقت را مـیـگـیـری :   نگرفته ام با اعتراض اظھار داشت
ـا  تا ماشینت را دو تا کنی اما من دستمزدم را مـیـخـواھـم ت

ـنـد در . بتوانم زنده بمانم ـیـم داشـت کـارگـران اعـتـصـابـی تصـم
صورت مقاومت کارفرما در عدم پرداخت دستمـزدھـایشـان در 
ـا  ـت ـای ـنـد امـا نـھ ـزن مقابل فرمانداری ساوه دست بـه تـجـمـع ب
ـفـری  مسئولین کارخانه به کارگـران اعـالم کـردنـد امشـب ن
ـاقـی  ـز خـواھـد شـد و ب ھفتاد ھزار تومان به حساب شان واری
. مانده دستمزد یکماه، فردا به کارگران پـرداخـت خـواھـد شـد

در ادامه این خبر آمده است كه علیرغم اینکه کارگـران ظـھـر 
 آذر به اعتصاب خود پایان دادند اما از آنجا که تا لـحـظـه ٣٠

ـلـوم  ـز نشـده اسـت و مـع مخابره خبر پولی به حساب آنان واری
نیست که کارفرما به وعده خود مبنـی بـر پـرداخـت کـامـل 
یکماه از دستمزدھای معوقه کـارگـران عـمـل کـنـد احـتـمـال 

تـر از سـوی کـارگـران  اعتصاب مجدد و اعتراضات گسـتـرده
 .این کارخانه وجود دارد

ـزکـار کـرمـانشـاه روز   ٣انجمن صنفی کارگران برق و فل
کـارگـران اعـالم .   دی از ادامه اعتصاب این كارگران خبر داد

ـنـد  کرده اند که تا گرفتن مطالباتشان به اعتصاب ادامه خـواھ
 دی خبـر داد كـه ایـن ٤باز ھمین نھاد كارگری در روز .  داد

کارگران کارفرما را مجبور به پرداخت حقوق کامل شـھـریـور 
ـافـت كـرده .   کردند با وجود اینكه دستمزد شھریور خود را دری

  .بودند، اما ھمچنان تا آخر روز در اعتصاب بودند
 ادامه تجمع كارگران مخابرات راه دور شیراز

دور اخیر تجمع اعتراضی كارگران شركـت مـخـابـراتـی راه 
ـبـه   آذر شـروع شـده بـود روز ٢٦دور  شیراز كه از روز شـن

ـان شـدت گـرفـت٢٨دوشنبه  ـاب ـی یـكـی از .    آذر با بسـتـن خ
كـارگـران ایـن :   عوامل انجمن اسالمی این شرکت گفته است

ـانـی و كشـوری بـه  شركت به علت عدم توجه مسئـوالن اسـت
ـان كـه چـنـد سـاعـتـی بـه طـول  ـاب ـی اعتراضاتشان با بستن خ

ـان :   او افزود.   انجامید، شدت بخشیدند مـعـاون فـرمـانـدار اسـت
ـنـی بـر  فارس با حضور در جمع معتـرصـیـن وعـده ھـایـی مـب

ـتـه.   دھند ھای كارگران می تحقق خواسته ـا  كـارگـران گـف انـد ت
زمانی كه به مطالبات آنھا رسیدگی نشـود بـه تـجـمـع خـود 

 .دھند، چرا كه چیزی برای از دست دادن ندارند ادامه می
 آذر نیز گزارش شد كه این كـارگـران در ٢٩روز سه شنبه 

 ماه حقوق شان برای چھـارمـیـن ٢٤اعتراض به پرداخت نشدن 
ـانـداری شـیـراز دسـت بـه تـجـمـع  روز متوالی در مقابـل اسـت

كارگران با در دست داشتن پالكاردھـایـی كـه .   اعتراضی زدند
ـا سـوت  مطالبات و خواسته ھایشان در آنھا منعكس شده بود ب

زدن جمعی و دادن شـعـارھـایـی كـه در آنـھـا حـق و حـقـوق 
ـابـل  كارگران منعكس مـی ـق شـد از سـاعـات اول آنـروز در م

ـنـد ـان داشـت ـی ـامـات .   ساختمان اداری اعـتـراض خـود را ب مـق
ـات كـارگـران  ـب استانداری مجددا وعده و وعید پیگیری مطـال
را دادند اما كارگران نسبت به وعـده و وعـیـدھـای پـوشـالـی 

انـد كـه  به ھمین دلیل اعالم كـرده.   مقامات بی اعتماد ھستند
تا زمانی كه مطالبـات خـود را نـگـیـریـم بـه ایـن تـجـمـع و 

 .اعتراض خود مقابل استانداری ادامه خواھیم داد
 

 اعتصاب کارگران شاغل در سد بنیر
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

ـیـر واقـع  ـن کارگری خبر داد كه کارگران شاغل در سد آزاد ب
ـا ١در جاده سنندج ـ مریوان دست به اعتصاب زده و از روز   ت

اعتصاب این كـارگـران کـه زیـر .    دی دست از كار كشیدند٣
ـاشـنـد در  نظر شرکت جھاد تـوسـعـه مشـغـول بـه کـار مـی ب

 ماه دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه خـود ٤اعتراض به عدم پرداخت 
ـامـات مـربـوطـه در .   بود در ادامه این خبر آمده است كـه مـق

ـز ٤٠٠آبانماه سال جاری تعداد  ـی  ١٠٠ نفر و در ماه گذشتـه ن
نفر از کارگران مشغول به کار در این واحد را از کـار اخـراج 

  .اند کرده
 تجمع اعتراضی كارگران كارخانه دورال

ـاگـھـانـی  کارگران شرکت دورال در اعـتـراض بـه اخـراج ن
. خود در مقابل ساختمان اداری این کـارخـانـه تـجـمـع کـردنـد

 نفـر از کـارگـران قـراردادی ٢٢:   یکی از این کارگران گفت
ـلـی اخـراج  ـب کارخانه دورال به طور ناگھانی و بدون ھشـدار ق

ـیـن دو مـاه حـقـوق كـارگـران را .   شدند این كارخـانـه ھـمـچـن
ـز بـه كـارگـران طـلـب دارد ـی . نپرداخـتـه و حـق سـنـوات را ن

گویند كه مسئولیت وضعیت بـه وجـود آمـده را  کارگران می
ـتـمـاعـی  به عھده شرکت سرمایه ـا( گذاری تامیـن اج ) شـسـت

ـیـش  می زمـان واگـذاری ( دانند چرا که از حدود سه سـال پ
ـتـه و )  کارخانه دورال به شستا مشکالت کارگران شدت گـرف

ـا اخـراج تـعـدادی از کـارگـران قصـد  مدیران ھر از چندی ب
ـزده  ـان تعطیلی کامل و استفاده از موقعیت ملکی و زمـیـن پ

 .ھزار متری کارخانه را دارند
 

اعتصاب کارگران فصلی مجتمع کشت و 
 صنعت کارون شوشتر

 تن از کارگران فصلی و نی بر مجتـمـع کشـت و ٢٥٠٠
صنعت کارون شوشتر از سه ھفته پیش تاکنـون در اعـتـراض 
به عدم محاسبه سوابق بیمه، سنوات و ھمچنین عـدم اجـرای 

ایـن .   انـد قانون مشاغل سخت و زیان آور دست از کار کشـیـده
ـیـن  کارگران اعالم کرده ـنـد تـحـت چـن ـیـسـت اند دیگر حاضر ن

ـات خـود  ـب شرایطی به کار ادامه دھند و تا دستیابی به مطـال
 . به کار باز نخواھند گشت

 
 اعتصاب کارگران سد ژاوه

به گزارش کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 
ھای کارگری، کارگران شاغل در سـد ژاوه واقـع در  تشکل

ـا ١جاده  سنندج ـ کامیاران از روز   دی در اعـتـصـاب ٣ ت
 ٦اعتصاب این كارگران در اعتراض به عـدم پـرداخـت .  بودند

ـتـرض  عـالوه بـر . ماه دستمزدھای معوقه بود کارگـران مـع
ـافـت عـیـدی سـال  ـار در ی ـز ٩٠حقوق مـعـوقـه خـواسـت ـی  ن

 . ماه از زمان پرداخت آن گذشته است٩باشند که  می
 

تجمع اعتراضی کارگران در مقابل 
 شھرداری روانسر

ـتـی روانسـر ٣٠روز چھارشنبه   آذر کارگران کارگاه صنـع
. در مقابل شھرداری این شھر دست به تجمع اعتـراضـی زدنـد

این تجمع در اعتراض به اقدام شھرداری در نصـب جـداول در 
ھای مربوطه کـه مـوجـب  برابر اماکن کسب و کار و کارگاه

در .   محدودیتھای کاری برای صاحبان آنھا میـشـود، رخ داد
پی تجمع کارگران و درگیری لفظی با کـارگـزاران رژیـم در 
ـتـظـامـی را بـه  ـیـروی ان شھرداری روانسر، شھردار این شھـر ن

  . محل فراخواند
وعده پرداخت حقوقھای معوقه کارگران 

 بازنشسته ذوب آھن اصفھان تا اول و دوم دی
ـزکـار کـرمـانشـاه  خـبـر  انجمن صنفی کارگران برق و فل
ـازنشـسـتـه  داد كه بعد از مدتھا اعتراض و مبارزات کارگران ب
ـتـمـاعـی  ذوب آھن برای دریافت حقوقھایشان، اداره تأمـیـن اج
اصفھان وعده پرداخت مطالبات آنھا را در روزھـای اول و دوم 

ـیـسـت .  داده است٩٠دی  در خبری ھـم كـه بـه حـزب كـمـون
ـبـه  كارگری رسیده است، گفته شده است كه از روز چـھـارشـن

ـازنشـسـتـگـان ذوب ١٢٥ دسامبر، ٢١  ھزار تومان از طـلـب ب
ـتـه انـد بـخـش  آھن پرداخت شد و مقامات رژیم و شـركـت گـف

ـا . دیگری را نیز خواھند پرداخت  ٥ھمچنین آمده است كـه ت
كـارگـران .   دی حقوق ماه آذر كـارگـران پـرداخـت خـواھـد شـد

 .كنند ھمچنان بر پرداخت حقوق خود پافشاری می
 

 تجمع اعتراضی كارگران كارخانه سیمان ایالم
ـبـه  ـیـش از ٣٠روز چھارشـن  تـن از كـارگـران ٨٠ آذر ب

كارخانه سیمان ایالم در اعـتـراض بـه اخـاذیـھـای ارگـانـھـای 
ـتـمـاعـی  ـامـیـن اج ـیـمـه ت دولتی تحت عنوان مسكن مھر و ب

یـكـی از كـارگـران در ایـن .   دست به تجمع اعتـراضـی زدنـد
ـزان : رابطه گفت به بھانه تامین مسكن، از ھر كـارگـر بـه مـی

ـافـت كـردنـد و ١٩  میلیون نقدی بابت ھر واحد مسكونی دری
در ادامه مسكن مھر به منظور پرداخت كـرایـه زمـیـن مـحـل 
مسكن كه از اول مجانی و رایـگـان بـوده كـارگـران را تـحـت 
ـاج خـواھـی و اخـاذی  فشار گذاشته و ھمچنین به منظـور ب
بیشتر ھنوز سند مسكن مد نظر را به كارگران نداده و آنـرا بـه 

ـتـمـاعـی و ٥پرداخت  ـامـیـن اج ـیـمـه ت ـابـت ب  میلیون تومان ب
ھـای  ھمچنین حقوق كارگران پیمانكاری كه در ساختـن خـانـه

مد نظر كاركرده بودند مشروط كردند وی گـفـت اگـر كـارگـر 
این میزان حقوق و درآمد و پول داشت كه نیـازی بـه مسـكـن 

ـیـم كـه بـرای مـا خـانـه بسـازد یـكـی دیـگـر از .   مھر نداشت
كارگران حاضر در این تجمع گفت مـا یـك درخـواسـت داریـم 
ـتـه را پـس بـدھـد ایـن  كه دولت بیاید پولھایی كه از ما گرف

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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  .ھای داده شده را از ما بگیرد پیشكش خودش مسكن
بیكارسازی در ساریت مازندران و اعتراض 

 كارگران
ـیـت واقـع در  ـنـده ایـران ـن كارخانه ساریت مازندران تولیـد ك

ـاشـد  شھر نكا یكی ازكارخانه ـب ھای قدیمی استان مازندران مـی
 سال اسـت كـه در ٢٥كه كارگران رسمی این كارخانه بیش از 

ـتـه .   این كارخانه مشغول بكار ھستند یكی از این كارگران گـف
 كـارگـر مشـغـول بـه ٣٠٠است در این كارخانه قبال بیش از 

كار بود ولی از شروع سال جدید كلیه كارگـران قـراردادی ایـن 
 نفربودند اخراج شدند و در حـال حـاضـر ٤٠كارخانه كه بیش از 

ـقـه كـار ٢٥ كارگر رسمی با بیش از ٤٠ھم بیش از   سال سـاب
ـنـد ـیـوسـت در .   در این كارخانه از كار بیكار و به سیل بیكاران پ

ـازنشـسـتـگـی  ـلـه ب ادامه گفته است كه تا كنون حـتـی مسـئ
ـازنشـسـتـگـی شـان  ـنـكـه از مـوعـد ب كارگران ھم علیرغـم ای
ـاعـث  گذشته است حل و فصل نشده است و ایـن مـوضـوع ب

 .نارضایتی شدید كارگران این كارخانه شده است
 

اعتراض کارمندان مرکز تحقیقات کشاورزی 
 و منابع طبیعی استانھا

سایت كارمندنیوز نوشته است كه جـمـعـی از کـارمـنـدان 
ـانـھـا طـی  ـیـعـی اسـت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طـب

ـای خـود  نامـه ـیـت حـقـوق و مـزای ای اعـتـراضـی، از وضـع
 .اند اعتراض كرده

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
نپرداختن دستمزدھا، اخراج و كالھبرداری 

 از كارگران در شركت كاشی كسری
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

 كـارگـر کـارخـانـه ٢٣٠کارگری در گزارشی نوشته است كه 
ـنـدج  ـثـرا   -کاشی کسری واقع در جاده سـن دھـگـالن كـه اك

.  ماه حـقـوق طـلـب دارنـد٣ الی ٢قراردادی ھستند، ھمیشه 
 تـعـداد ٩٠ ماھه اول سـال ٩در ادامه آمده است كه در مدت 

ـقـه ایـن شـرکـت اخـراج شـده٢٠ ـا سـاب . انـد  تن از کارگـران ب
ـز حـدود ١٣٨١ اسفند ٢٠ھمچنین در تاریخ  ـفـر از ١٢١ نی  ن

ـیـه ٢کارگران این شرکت مبلغ  ـابـت تـھ ـیـون تـومـان ب ـل ـی  م
انـد  مسکن توسط ھیئت مدیره کارخانه، به کارخانـه پـول داده

ـیـت  اما ھیئت مدیره در طول این چند سال آنـھـا را در وضـع
ـاال  بالتکلیف نگه داشته و به گفته کـارگـران پـول آنـھـا را ب

انـد کـه در  کشیده و در عوض زمینی را به آنـھـا نشـان داده
حال حاضر ھم منابع طبیعی و ھم زمین شـھـری مـدعـی آن 
ـیـرغـم شـکـایـت تـعـدادی از  ـاشـد و عـل بوده و مال غیر میب
ـتـی را  ـی کارگران و گرفتن وکیل، ھیئت مدیره ھیچ مسـئـول

 .نپذیرفته و کسی جوابگوی آنان نمیباشد
 

وضعیت حقوق و ایمنی كارگران در كارخانه 
 شیشه كاوه مراغه

كارگران شاغل در كارخانه شیشه كاوه در شھرك صنـعـتـی 
 ٧٠٠مراغه، تولید كننده مواد شوینده و نیز شـیـشـه اسـت و 

تـر از  كنند پایین كارگر و پرسنل دارد، حقوقی كه دریافت می
ھرگونـه اعـتـراض بـه ایـن . سطح حقوق رسمی كارگران است
در ادامـه ایـن گـزارش .   شـود وضعیت ھم منجر به اخراج می

ـایـی دچـار :   آمده است ـی ـا مـواد شـیـم ـار ب ـلـت ك كارگران بـع

شوند ولی مدیریت كارخانه ھیـج اقـدام  بیماریھای مختلف می
 .دھد درمانی و تسھیالت الزم را در اختیار كارگران قرار نمی

 
 ٣دستمزد کارگران فضای سبز منطقه 

 شود شھرداری اھواز پرداخت نمی
ـز ١٧٠حدود   تن از کـارگـران قـراردادی در فضـای سـب

ـان .    شھرداری اھوار مشغول بکارنـد٣منطقه  دسـتـمـزدھـای آن
بسیار کمتر از میزان تعیین شده توسط رژیم است و حـتـی در 

ـابـت  روزھای تعطیل نیز کار می کنند و دستمزدی اضافـی ب
ـان پـرداخـت نـمـی ایـن .   شـود  کار در روزھـای تـعـطـیـل بـه آن

ـافـت ٣کارگران ھمین دستمزد كم را ھـم   مـاه اسـت كـه دری
 .اند نکرده
 

 ماه حقوق معوقه کارگران شرکت ٤
 مشاورین شھر یاد

ـالـغ  ـب کارگران شرکت مشاورین شھر یاد دسـتـمـزدھـا و م
ـان را ٤اضافه کاری   مـاھـه مـرداد، شـھـریـور و مـھـر و آب
در مراجعه کارگران به مدیـریـت شـرکـت و .   اند دریافت نکرده

ـرای ایـن : خلیلی مدیر شركت گفته است ـولـی ٤ب ـه کـه پ  مـاه گـذشـت
 .ندارم ھیچ، بی جھت به امید دستمزدھای آذر ھم نباشید

 
دستمزد کارگران شرکت ساز آب اندیش 

 شود پرداخت نمی
ـیـه  کارگران شرکت ساز آب اندیش كه در پروژه ھای تصـف

ـنـد،  و آب و فاضالب شھرھای ایالم و کرمانشاه كـار مـی ـن ك
 .اند  ماه است دستمزدھای معوقه خود را دریافت نكرده٥

 
كارگران كارخانه لوله سازی اھواز حقوق 

 كنند دریافت نمی
ـانـه روز كـار  علیرغم آنكه كارخانه لوله سازی اھـواز شـب

كند، بـه كـارگـران ایـن  ھای گاز و نفت تولید می كرده و لوله
ایـن كـارخـانـه .  ماه است حقوقی پرداخت نشده است٢كارخانه 
 . كارگر دارد١٠٠٠بیش از 
 

عدم پرداخت حقوق و بیمه كارگران 
 كارخانه ھوكامه ابھر

ـنـل  ـنـده پ ـن ـیـد ك كارگران كارخانه ھوكامه در ابھر كه تـول
 ٦برای استفاده در ھواپیمایی و فروشگاھھا میباشـد حـداقـل 

ـتـه بـعـضـی از كـارگـران ایـن .   انـد ماه است كه حـقـوق نـگـرف
ـتـه٩كارخانه ھـم حـداقـل  . انـد  مـاه اسـت كـه حـقـوق نـگـرف

ـیـمـه كـارگـران پـرداخـت  ھمچنین حدود یكسال است كه حق ب
نمیشود و به ھمین دلیل دفترچه كارگران نزدیـك بـه یـكـسـال 

 ٦٠این كارخانه در حال حـاضـر حـدود .   است كه اعتبار ندارد
 . نفر از آنھا رسمی ھستند٢كارگر دارد كه تنھا 

 
وضعیت بحرانی كارگران در خوزستان و 

 عدم پرداخت حقوق كارگران 
ـان  آقایار حسینی، یكی از عوامل خانه كارگر در خـوزسـت

ـان   ٢٧گفته است كه كارگران شـركـت لـولـه سـازی خـوزسـت
ـیـت .   برند است كه در بالتكلیفی به سر می او ھمچنیـن وضـع

شركتھای آرسوی خرمشھر، لوله سازی سدید مـاھشـھـر، خـرم 
ـیـت  ـز در وضـع نوش اھواز، كارخانه قند دزفول و قند اھواز نی

ـیـل مشـكـالت .   برند بحرانی به سر می او گفته اسـت كـه دل
 .كارگران بی توجھی مسئوالن است

این عامل رژیم ھمچنین از عدم پرداخت حـقـوق كـارگـران 

 . ماه خبر داده است٤ھا به مدت  شھرداری
 

 اخراج و بیكارسازیھا
 

 اخراج و تعطیلی كارخانه كاغذسازی مراغه
ـادی اسـت تـعـطـیـل  كارخانه كاغذ سازی مراغه مدت زی
ـفـی رنـج  ـی ـیـكـاری و بـالتـكـل شده و كارگـران كـارخـانـه از ب

 كـارگـر داشـت، ٤٠٠این كارخانه كه قبال بیـش از .   برند می
 كـارگـر ١٠٠.    كارگر آن اخـراج شـدنـد١٠٠طی یكسال اخیر 

ـیـه و دسـتـگـاه و  باقیمانده در حال حاضر برغم وجود مواد اول
 .اند ابزار كار تولید از كار و تولید بازمانده

 
 ایران خودرو روانسر نیز تعطیل شد

ـفـره از تـھـران بـه ٥ دی یک ھیئت ٣صبح روز شنبه   ن
ـازات ایـن  ـی ـت ـیـه ام ـتـه و کـل شرکت ایران خـودرو روانسـر رف

ایـران خـودرو روانسـر .   شرکت را لغو و آنرا تعطیل کـرده اسـت
از ایـن تـعـداد .   باشد  پرسنل اداری می٤ کارگر و ١٣دارای 
ـاشـنـد   سال سابقه کار می٢٠ نفر که ھر کدام دارای ٢تنھا  ب

ـنـوز .   اند به اداره کار معرفی شده  مـاه ٧بقیه کارگران که ھ
ـفـی  حقوق معوقه شان را نیز دریافت نـکـرده ـی انـد، در بـالتـکـل

 .برند بسر می
 

 اخراج دھھا ھزار کارگر قراردادی
ـات،  ـی ایلنا از قول یكی از عوامل خانه كارگر، فتح الله ب

اسـم بـرده "   رئیس اتحادیه کارگران قـراردادی" كه از او بعنوان 
ـان سـال  ـای ـا اتـمـام قـراردادھـای کـار در پ است گفته است ب

ــش از  ــی ــارگــران قــراردادی اخــراج ٥جــاری ب  درصــد از ک
او ضمن رد اظھارات محـمـدرضـا رحـیـمـی مـعـاون .   شوند می

ـتـه اسـت  ـیـکـاری در ایـران گـف اول احمدی نژاد درباره نرخ ب
ـا ٤تعداد بیکاران در ایران بیـش از  ـفـر اسـت و ب ـیـون ن ـل ـی  م

نزدیک شدن به پایان سال جاری و اتمام قـراردادھـای مـوقـت 
 .کاری جمع کثیر دیگر به آنان افزوده خواھد شد

 
 ادامه بحران در ایران خودروی تبریز

ـتـی فـارس روز  ـادن "  آذر از ٢٩ خبرگزاری دول ـت راه اف
ـنـده .   ایران خودرو تبریز خـبـر داد"   دوباره ـای رضـا رحـمـانـی، نـم

ـتـه  رژیم از تبریز، اسكو و آذرشھر در مجلس اسالمی شان گـف
ـیـس " بود كه  ـل مشكل شماره گذاری وانت پیـكـان از سـوی پ

ـز بـه آغـوش صـنـعـت  ـبـری راھور حل شد و ایـران خـودروی ت
ـا . " بازگشت او در ھمچنین پرده از جنگ و دعوای داخلـی ب

دارد كه منجر به بیكار شـدن دھـھـا ھـزار  ھمدیگر پرده بر می
ـا : "گوید می. نفر شد ـتـظـار از مسـئـوالن ایـن اسـت کـه ب ان

گو با یکدیگر مشکالت را حل کـرده و کـار  و تعامل و گفت
اخبار دیگـری امـا از ادامـه ." را به جاھای باریک نکشانند
ـات در  بحران در این كارخانه خبر می ـب ـاعـث عـدم ث دھد كه ب

ـا مشـكـالت  آن شده و كارگران و پرسـنـل شـاغـل در آن را ب
یكی از كـارگـران ایـن كـارخـانـه .   متعددی روبرو ساخته است

 .گفته است كه بحران ھمچنان باقی است
 

ھای نساجی   درصد کارگاه٤٠بیش از 
 اند اصفھان تعطیل شده

ـنـوان  ایسنا به نقل از مـرتضـی مـنـصـوری كـه از او بـع
ـتـه " اتحادیه نساجی استان اصفھان"معاون  یاد شده اسـت، گـف
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ـارانـه ـنـدسـازی ی ـانـون ھـدفـم ھـا و  است كه پس از اجـرای ق
ـیـمـه ـتـھـای ب ـای ای  افزایش قیمتھای حامل انرژی، عـدم حـم

ھای مھلکی به صنـعـت نسـاجـی اصـفـھـان وارد  ، ضربه. . . و
ـیـدی ریسـنـدگـی،   درصد کارگاه٤٠شده و بیش از  ھای تـول

 .اند بافندگی، چاپ و تکمیل تعطیل شده
 

کارخانه ریسندگی بول کوه تعطیل، 
 كارگران آن دستمزد نگرفته بیکار شدند

کارخانه ریسندگی بول کوه در استان کھکیلویـه و بـویـر 
ـیـکـار شـدنـد کـارگـران .   احمد تعطیل و تمامی کارگران آن ب

رسد در حالـی کـار   نفر می٥٠این کارخانه که تعداد آنان به 
ھای اخیر دسـتـمـزدی بـه  اند که طی ماه خود را از دست داده

 .آنان پرداخت نشده است
 

 كارخانه دورال تھران در حال نابودی است
ـیـوم : در گزارشی آمده است ـن ـی كارخانه درب و پنجره آلـوم

ـا چـنـد سـال .    تاسیس شد١٣٤٤دورال سال  در این كارخانـه ت
ولـی سـال بـه .   كـردنـد  شیفت كار مـی٣ كارگر در ٥٥٠پیش 

 كـارگـر در ١٣٨سال تعداد كارگران كم شد و در حال حاضـر 
مدیریت كارخانه قصد كوچك سـازی .   آن مشغول بكار ھستند

شود كـه تـعـداد  تخمین زده می.  و نھایتا بستن كارخانه را دارد
ـنـونـی ھـم بـرسـد . كارگران در آینده نزدیك به نصف تـعـداد ك

 تـن بـود ه اسـت؛ ٣٠ ماھیانه ٨٩تولید این كارخانه در سال 
ـانـه  ـی ـیـد دارد٤ الـی ٣اما در حال حاضر ماھ در .    تـن تـول
ـقـه :   ادامه این گزارش آمده است ـاسـاب  سـال در ٢٥كارگران ب

حاضر در این كارخانه مشغول بكارھستند ولی حقوقشـان بـعـد 
ـتـه ٥٠٠ سال كار از ٢٥از  ـاالتـر نـرف  ھـزار تـومـان در مـاه ب

 .شود ھمین حقوق ھم با تاخیر پرداخته می. است
 

ھای  اخراج كارگران بدنبال باال رفتن ھزینه
 تولید در كارخانه فاران

ـیـد  ھزینه ھای برق و گاز كارخانه فاران كرمانشاه كـه تـول
 بـرابـر شـده اسـت ٤ھا میباشد بیش از  كننده انواع یو پی اس

ـیـد  كه این موضوع و باال رفتن ھزنیه  ٥٠ھا باعـث افـت تـول
درصدی كارخانه شده است و به ھمین دلیل ھر مـاه تـعـدادی 

 . از كارگران اخراج میشوند
 

كارخانه ایرانیت فالورجان اصفھان تعطیل 
 ماه ھم حقوق به كارگران طلب ٤شد كه 

 دارد
ـیـد  یكی از كارگران كارخانه فالورجـان اصـفـھـان كـه تـول
ـیـش از  ـا ب كننده ایرانیت میباشد، گفته است ایـن كـارخـانـه ب

 ٤ كارگر بطور كامل تعطیل شـده اسـت و كـارگـران آن ١٠٠
 . اند ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده

 
بیكاری گسترده در ارگ دیزل و تعطیلی 

 كارخانه شدند
محمدجعفر مجزوبی، عضو ھیئت مدیره شـرکـت کـرمـان 

ـفـر از ٣٥٠خودرو گفته است كـه   کـارگـر شـرکـت ٤٠٠ ن
ـانـده در بـخـش ٥٠ارگ دیزل بیـکـار شـدنـد و  ـیـم ـاق ـفـر ب  ن

ـزل .   خدمات، نگھبانی و اداری فعال ھستند شرکـت ارگ دی
 تاسیس شد و تولیـد آن سـاخـت اتـوبـوسـھـای دو ٨٧در سال 

ـنـون ایـن كـارخـانـه  كابین و تك كابین شھری بـود كـه ھـم اك
 .تعطیل شده است

 

 ناامنی محیط كار
 

كارگر دیگری از ساختمان در دست احداث 
 سقوط كرد

 ساله بنام ھادی علیرمایی در حـالـی کـه در ٢٨كارگر 
طبقه پنجم یک ساختمان در دست ساخت در مـنـطـقـه حسـن 
ـات  ـقـدان امـکـان ـیـل ف آباد سنندج مشغول بـکـار بـود، بـه دل

وی بـعـد .   مکفی ایمنی در محل کار دچار سانحـه گـردیـد
ـافـت ـال ی ـق ـت ـان ان . از این حادثه توسط ھمکارانش به بیمـارسـت

 .وضعیت عمومی وی وخیم گزارش شده است
 

آتش سوزی در پاالیشگاه اصفھان یك نفر را 
 مجروح كرد

ـبـه   آذر از ٢٩خبرگزاری حکومتی مـھـر روز سـه شـن
ـاالیشـگـاه  مجروح شدن یک نفر در سانحه آتش سـوزی در پ

ـیـظـی آسـمـان و .  اصفھان خبر داد بر اثر این سـانـحـه دود غـل
مـدارس، مـھـد .   محوطه پاالیشگاه اصـفـھـان را فـرا گـرفـت

ھـای خصـوصـی،   آمـوزشـگـاه كودکھا، مراكز آموزش عالی و
ـیـل شـدت و غـلـظـت  دولتی و غیرانتفاعی این شـھـر بـه دل

ـبـه تـعـطـیـل  آالینده ھای ھوا در روزھای چھارشنبه و پنـجـشـن
عالوه بر شھر اصفھان، مدارس زرین شھـر، فـوالدشـھـر، .   شدند

مباركه، شاھین شھر، خوراسگان، بھارستان، سگـزی و نـجـف 
ـز در  ـی آباد و شھرستانھای برخوار، خمینی شھر و فـالورجـان ن

 .این دو روز تعطیل شدند
 

 مرگ کارگر جوان با دستگاه پرس درقم
ــی فــارس اول دی نـوشــت ـت در یــک :   خـبـرگــزاری دول

کارخانه سبدسازی در جاده قدیم قم ـ کاشان کـارگـر جـوانـی 
ـیـر مـی كـرد،  كه یكی از دستگاھھای پرس كارخـانـه را تـعـم

 .دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد
 

پای یک کارگر شرکت سوله سازی حائری 
 در کرمانشاه الی دستگاه  قطع شد

ـزکـار  ـل براساس خبری كه انجمن صنفی کارگران برق و ف
ـبـل ١٠ آذر منتشر كرده است، حدود ٣٠کرمانشاه روز   روز ق

کارگری به نام محـمـود مـیـری در شـرکـت سـولـه سـازی 
ـیـرات داخـل  حائری به دستور پسر کارفرما برای انـجـام تـعـم
ـایـش الی  ـتـه و پ دستگاه شـافـت غـالف در حـال کـار رف

شـود؛ بـه طـوری کـه  دستگاه گیر کرده و تقریبا قـطـع مـی
ـا از سـاق او  فقط رگ پشت پایش مانع جـدا شـدن مـچ پ

ـزشـکـان .   شود می شدت آسیب دیدگی به حـدی بـوده کـه پ
ـاچـار او  بیمارستان طالقانی از پیوند خوردن آن ناامید شده و ن

ـا عـمـل  را به یک بیمارستان خصوصی منتقل مـی ـنـد ت کـن
به گفته ھمکاران مـحـمـد مـیـری، ایـن .   پیوند را انجام دھند

ـات و مصـدومـیـت  ـف ـل ـاالی ت شرکت جز شرکتھای با آمار ب
کارگری به علت استاندارد نبودن محیط کـار در کـرمـانشـاه 

 .است
 

 جانباختن یک معلم در سانحه رانندگی در مریوان
ـاجـیـک اھـل  روز پنجشنبه اول دی معلمی به نام سروه ت
روستای وله ژیر مریوان، بر اثر سانحه رانندگی جـان خـود را 

ـا یـک . از دست داد ـیـجـه تصـادف خـودرویـش ب ـت وی در ن
 .دستگاه خودروی دیگر در جاده وله ژیر ـ مریوان جان سپرد

 

 کارگر ٤در پی خاکبرداری و ریزش آوار 
 در تبریز کشته و مجروح شدند

ـلـی ـق زاده، مسـئـول روابـط عـمـومـی مـرکـز  حبیب حسین
 دی در ٤روز :   شـرقـی گـفـت ھای پزشکی آذربایجان فوریت

ـتـمـانـی  پی خاکبرداری در محله نظام پزشکی تبریز در سـاخ
 کارگر مشغول ایـن سـاخـتـمـان در دم جـان ٢در حال ساخت 

 کـارگـر ٢: وی افزود.  کارگر دیگر مجروح شدند٢باخته و 
 سال سن داشتند و مجروحان ایـن حـادثـه ٥٠جان باخته حدود 

 . ساله ھستند٤٨ و ٤٦
 

كشته شدن کارگر جوانی زیر خرواری از 
 خاک در چاه

 دی ھنگامی که چند کارگر بـرای وصـل ٣صبح روز 
 حلقه چاه به یکدیـگـر مشـغـول حـفـر تـونـل بـودنـد، ٢کردن 

ریزش خاک تونل یکی از کارگران را زیـر خـرواری خـاک 
 دی جسد بـی جـان وی از زیـر آوار ٤گرفتار کرد كه روز 

ـزرگـراه . بیرون آورده شد این حادثه در مسیر شـرق بـه غـرب ب
 .ھمت، نرسیده به پل بزرگراه یادگار امام  رخ داد

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری 

 
 کارشکنی در روند معالجه رضا شھابی

کمیته دفاع از رضا شـھـابـی در اطـالعـیـه شـمـاره خـود 
ـان  ـیـمـارسـت متذکر گردیده است، پزشک متخصص بیھوشی ب
ـیـت جسـمـانـی  خمینی پس از انجام معاینات و بررسـی وضـع

دانـد   رضا شھابی گفته است وی به ھیچ وجـه صـالح نـمـی
 روز اعتـصـاب غـذا ٢٨که رضا را بیھوش کنند، زیرا پس از 

ـیـسـت از .   اصال وضعیت طبیعی ندارد و فشار خون او نرمال ن
سوی دیگر رضا شھابی را به بھانه خصوصی بـودن بـخـشـی 
که در آن بستری بوده، بدون اطالع پزشک معالج بـه بـخـش 

 .اند دیگر بیمارستان که شرایط نامناسبی دارد منتقل کرده
 

پسرم را کتک زده، : مادر علی پورسلیمان
 به توالت انداخته اند

ـلـمـان  علی پورسلیمان، عضو شورای مرکزی سازمان مـع
ـنـگـام ١٣٩٠ خرداد ١١ایران كه روز   بازداشـت شـده بـود و ھ

ـازداشـت بـه شــدت مـورد ضـرب و شـتـم قـرار مــی ــرد  ب گـی
ـان  ـیـمـارسـت بطوریکه از پیشانی او خـون جـاری شـده و بـه ب

ـنـد دو . منتقل شده است علی پورسلیمان بعد از درمـان بـه ب
ـقـل شـد٣٥٠الف سپاه و سپس به بند  ـت ـن وی .    زندان اویـن م

ـاسـت ٢٨پس از مدتی توسط شعبه  ـقـالب، بـه ری  دادگـاه ان
قاضی مقیسه به اتھام تبلیغ علیه نظام به یـک سـال حـبـس 

 .محکوم شد
ـاسـھـایـش را تـحـویـل : "گوید مادر وی می وقتی رفتم لب

بگیرم دیدم لباسھایش خونی است، خودش بعد بـرایـم تـعـریـف 
دیـگـر .   انـد اند و در تـوالـت انـداخـتـه کرد که او را کتک زده

ـنـد  حال یک مادر را که لباس خـونـی بـچـه اش را مـی ـی ب
ـا عـفـو .   خودتان تصور کنید ـیـد ت به ما گفتند اعتراض نـکـن

 ."بخورد، ما اعتراض نکردیم اما تاثیری نداشت
 

دستگیری کارگری كه بسوی احمدی نژاد 
 كفش پرتاب كرد

ای سـخـنـگـوی دسـتـگـاه قضـایـی رژیـم  اژه مـحـسـنـی 
نـژاد  اسالمی از دستگیری کارگری که به سـمـت احـمـدی 

او گفته اسـت كـه ضـرورتـی .   کفش پرتاب کرده بود خبر داد
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ـلـه جـزو مسـایـل  برای شکایت دولت وجود نداشت و این مسئ
 العموم است زیرا توھین به مقامات رسـمـی در حـیـن  مدعی

 . انجام وظیفه جرم است
 

 نھاد كارگری در ایران خواھان آزادی فوری ٣
 و بدون قید و شرط رضا شھابی شدند

ـیـگـیـری ایـجـاد "  نھاد كارگـری در ایـران، ٣ ـتـه پ ـی کـم
و "   اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران" ، " ھـای کـارگـری تشـکـل

، بدنبال پایان اعتـصـاب غـذای " کانون مدافعان حقوق کارگر" 
ـیـن  ـبـسـتـگـی ب رضا شھابی، ضمن ابراز خـوشـحـالـی از ھـم
ـیـد و  المللی با رضا شھابی، خواھان آزادی فوری و بـدون ق

 .شرط وی شدند
 

 اطالعیه
 

نامه اعتراضی سندیکاھای کارگری فرانسه به 
 رئیس قوه قضائیه برای آزادی رضا شھابی

ای فرانسـوی  س اف د ت، س ژ  سازمانھای اتحادیه
ت، اف اس او، ھمبستگی ـ سود، و اونسا توجـه شـمـا را بـه 

سـنـدیـکـای واحـد " وضعیت رضا شھابی، عضو ھئیت مدیره 
 ماه پیـش در زنـدان بـه ١٩که از "   اتوبوسرانی تھران و حومه
 .سر میبرد، جلب میکنند

 بدون اینکه ھیچ اتھـامـی بـه ٢٠١١ ژوئن ١٢او در روز 
ـارزی اسـت .   او نسبت داده شود بازداشت شد رضا شھابی مـب

 مـاه مـه ٢٥او در .   که از منافع کارگران دفـاع مـیـکـنـد
ایشان به ھـمـراه .   حضور یافت" دادگاه انقالب"گذشته در برابر 

وکیل خود در دادگاه دالیلی دال بر اینکه او بـه ھـیـچ اقـدام 
 .غیر قانونی دست نزده است ارائه دادند

ـارسـائـی ( رضا شھابی از مشکالت سالمتی متـعـددی  ن
کلیوی و آرتروز شدید ناشی از آسـیـب خـوردن چـھـار مـھـره 

ـقـصـان .  برد رنج می)  گردن ـیـش ن سالمتی او از چـنـد مـاه پ
ـاب  بیشتری پیدا کرده است و خطر این وجود دارد که در غـی

ـتـر بـه .   مداوای الزم فلج شود بنابراین او باید ھـر چـه سـریـع
 .یک بیمارستان در خارج از محیط زندان انتقال یابد

ـیـرغـم مشـکـالت جسـمـی، از روز   ٢٢رضا شھابی، عل
نوامبر گذشته دست به اعتصاب غذائی زده کـه جـان او را 

 .به خطر انداخته است
ـنـده  ـای ما به شما یادآور میشویم که شـمـا بـه عـنـوان نـم
قدرت قضائی جمھوری اسالمی ایـران مسـئـول سـالمـتـی و 

 .حفظ جان رضا شھابی ھستید
ـایـه ـقـض حـقـوق پ ای انسـانـی و  بازداشت اقای شھابی ن

از این رو از شما خواستار آزادی بـالدرنـگ .   سندیکائی است
 .باشیم  او می

ـیـن حـقـوق  از این گذشته به دلیل زیر پا گذاشته شدن ھم
ما خواستار آزادی دیگر سندیکالیستھـای زنـدانـی در ایـران، 
ـلـق بـه ھـمـان سـنـدیـکـای  از جمله آقای ابراھیم مددی متـع
ـپـه،  شرکت واحد، علی نجاتی از سندیکای نیشـکـر ھـفـت ت

 .ھستیم... بھنام ابراھیم زاده و 
 با احترامات فائقه
 : امضاکنندگان 

 فیلیپ رئو: از طرف س اف د ت
 ژان فرانسوا کورب: از طرف س ژ ت
 دومینیک ژیانوتی: از طرف اف اس او

 آلن بارون: از طرف ھمبستگی ـ سود
 سعید دروان   : از طرف اونسا

 
رضا شھابی به خواسته ی جنبش کارگری 

 اعتصابش را پایان داد
 رضا شـھـابـی پـس از ٩٠غروب روز پنجشنبه یکم دیماه 

 روز اعتصاب غذا، درخواست خیل کثیری از کـارگـران و ٣٠
ـلـف را کـه بـه  فعاالن کارگری و تشکل ھا و نھادھای مخت

کمیته دفاع از رضا شھابی واصـل شـده بـود را پـذیـرفـت و 
 .قبول کرد که اعتصاب غذایش را پایان دھد

ھای اینـھـمـه کـارگـر و  رضا اعالم کرد من به درخواست
ـتـه دفـاع از  ـی فعال کارگری و نھادھای مختلف که بـه کـم

اند و خواستار پایان دادن بـه اعـتـصـاب شـده  من پیام فرستاده
ـای مـرگ بـه .   بودند احترام قائلم ـا پ ـا داشـتـم ت ـن اگرچـه ب

ـبـول  ـتـوانـم ق ـی اعتصاب ادامه دھم، اما اکنون بیش از ایـن نـم
ـفـی دھـم ـاسـخ مـن . کنم که به این ھمه درخواست کماکان پ

ـبـش کـارگـری دومـی  من بین انتخاب خودم و خواسته ی جن
ـنـی بـر  را میپذیرم و به احترام ھمه ی آنھا از تصمیم خودم مـب

 .ی اعتصاب میگذرم ادامه
ـاتـی رضـا شـھـابـی  پزشکان رضا اعالم کرده اند عالئم حی

در وضعیت بحرانی قرار دارد و او عـالوه بـر ضـعـف مـفـرط 
 .دچار کم خونی شدید نیز شده است

انـد کـه اکـنـون  ی شھابی نیز اعالم کرده اعضای خانواده
انـد کـه بـرای  مسئوالن قضایی که اینھمه قول مسـاعـد داده

ـنـد الزم اسـت بـعـد از   مـاه ٢٠آزادی رضا سریعا اقدام کـن
ـفـی و فشـارھـای روحـی و  ـی سرگردانی و فشـار و بـالتـکـل

 .جسمی برای آزادی این کارگر دربند اقدام نمایند
ـا اعـالم ھشـدار نسـبـت بـه  کمیته دفاع از رضا شھابی ب
وضعیت جسمی بحرانی رضا، خواستار سرعـت دادن بـه رونـد 

ی وی و حرکت مسئوالن قضایی برای فراھـم کـردن  معالجه
 .آزادی بی قید و شرط این کارگر دربند میباشد

ـبـه ٥کمیته دفاع از رضا شھابی ــ ساعت   عصر پنـجـشـن
 ٩٠ دیماه ١

 
 به فضای امنیتی حاکم خاتمه دھید
تـر از آن اسـت  بدون تردید شان و جایگاه معلـم بسـی فـرا

. ھا گـم شـود تدبیری که در پیچ و خم مشکالت ناشی از بی
تر از آن نحوه برخورد و تعامل دولت با این موقعیـت اسـت  مھم

ـا کـردار  که میزان صداقت و درستی در گفتار و تطابـق آن ب
ـلـمـان . کند را ثابت می مدت مدیدی است که تعدادی از مـع

ـنـگ  فعال و دلسوز این مرز و بـوم، زنـدانـی انـدیشـه ھـای ت
 .اند ای کوته بین و فاقد تدبیر شده نظرانه و مستبدانه عده

محمد داوری، مسوول آموزش و اطـالع رسـانـی سـازمـان 
 تاکنـون بـدون یـک روز ٨٨معلمان ایران از شھریور ماه سال 

مرخصی و استفاده از حقوق قانـونـی در زنـدان اویـن بـه سـر 
ـزی  علی.   برد می ـامـه ری پور سلیمان، مسئول تشکیالت و بـرن

ـیـن زنـدان  ھمین سازمان نیز از خرداد ماه امسال، تاکنون درھم
عبدالله مومنی، دبیر مـنـطـقـه دو آمـوزش و .   برد به سر می

ـات  ـتـخـاب ـاکـنـون در ٨٨پرورش تھران نیز پس از حـوادث ان  ت
ـانـی و .  برد زندان به سر می ـلـم کـردسـت ـان، مـع نبی الله باست

مھنـدس ھـاشـم .   عضو کانون صنفی معلمان نیز زندانی است
ـا وجـود شـرایـط جسـمـی  خواستار، معلم بازنشسته مشھدی ب

. بـرد  در زندان بـه سـر مـی٨٨نامناسب پس از انتخابات سال 

ـز از  ـی رسول بداقی، عضو ھیات مدیره کانون صنفی معلمان ن
 زندانی است و اکنون در زندان رجایـی شـھـر بـه سـر ٨٨سال 
ـلـمـان ایـران، عـلـی .   برد می علیرضا ھاشمی، از سازمـان مـع

اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلـمـان ایـران، مـحـمـود 
ـلـمـان ایـران و  بھشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی مع

ـفـی  تعدادی دیگر از اعضـای تشـکـل مـدنـی   –ھـای صـن
ـتـظـار  معلمان دارای پرونده ھای مفتوح قضایی ھستنـد ودر ان

ـادی از .  برند شان به سر می برگزای دادگاه ھمچنین تعـداد زی
ـازداشـت، ٨٨معلمان در سراسر کشور پس از انتخابات سـال   ب

اند که با توجه بـه حضـور گسـتـرده و  محاکمه و زندانی شده
ھایی که تاکنـون بـرگـزار شـده  نقش معلمان در ھمه انتخابات

 .ھا غیر شایسته و غیر مدبرانه است این برخورد
ـیـق خـود را از ایـن  ـاسـف عـم ما اعضای این سازمان ت

توجھی وزیر آموزش و پروش، حـاجـی  وضعیت و ھمچنین بی
ـنـد اعـالم مـی ـلـمـان درب ـیـت مـع داریـم  بابایی نسبت به وضـع

ـایـی بـه گـونـه ـاب ای بـوده اسـت کـه  عملکرد آقای حاجی ب
ـنـده  ـای تاکنون نه نماینده معلمان در آموزش و پـرورش کـه نـم

ایـن وزیـر .   دولت دروزارت آموزش و پرورش قلمداد شـده اسـت
 .ای به معلمان زندانی ھم نکرده است تاکنون ھیچ اشاره

این در حالی اسـت کـه زمـانـی ایـن وزیـر خـود و زیـر 
ـایسـه مـی مجموعه ـق کـرد،  اش را با امیر کبیر و دوران او م

ـنـد  اما این وزیر حتی از پذیرفتـن خـانـواده ـلـمـان درب ھـای مـع
ـایـی چـه  کند؟ نـمـی خودداری می ـاب ـیـم آقـای حـاجـی ب دان

 پاسخی در برابر این عملکرد خود دارد؟
ـفـی   –سازمان معلمان ایران به عنوان یک تشـکـل صـن

مدنی که ھمواره خود را متعھد به پی گیری حقوق بـه حـق 
داند به طور جدی از ھـمـه مسـئـوالن  فرھنگیان دانسته و می

خواھد که در اسـرع وقـت  به ویژه مسئوالن حوزه قضایی می
ـان  به وضعیت این معلمان زندانی رسیدگی و شرایط آزادی آن

ـیـشـه رویـکـرد وزارت آمـوزش و .   را فراھم آورد ھر چند ھـم
پرورش به تشکلھای معلمان تھاجمی و امنیتی بـوده اسـت و 

ـیـت تشـکـل ھـای  این امر موجب شده امروز در کشور از فعال
ـا ایـن وجـود سـازمـان  ـاشـد امـا ب ـب مستقل و منتقد خبری ن
معلمان ایران از زمان تاسیس تاکنون فعالیتھای قانونـی خـود 

ھـای فـراوان  ھا، مشکالت و کارشکـنـی مھری را با وجود بی
ـیـت و صـراحـت از  ـاطـع استمرار بخشیده است و بار دیگر با ق

ـا  نـھـایـت تـالش خـود را   وزیر آموزش و پرورش انتظار دارد ت
ـیـت روانـی و  ـنـدد و امـن برای آزادی معلمان دربند به کار ب

 .ھای این معلمان را تامین کند فکری خانواده
ـلـمـان ایـران مـخـالـف صـریـح وضـع  ھمچنین سازمان مع
امنیتی موجـود در آمـوزش و پـرورش اسـت چـرا کـه ایـن 
شرایط مانع پویایی و خالقیت در عرصه  تعلیم و تربیـت اسـت 

خـواھـد بـه  بنابراین این سازمان به طور جدی از مسووالن مـی
ـقـد و  ـت ـن ـقـل، م ـا فـعـاالن مسـت برخورد امنیتی و قضـایـی ب

 .ھا پایان دھد تشکل
 ١٣٩٠آذر ماه 

 سازمان معلمان ایران
 

 رضا شھابی به اعتصاب غذای خود خاتمه داد
 رضا شھابی باید فورا از زندان آزاد شود

 دی رضـا شـھـابـی عضـو ١بنا بر اخبار منتشر شده روز 
ــه درخـواسـت خـانـواده و  ـات مــدیـره ســنـدیـكـای واحـد ب ھـی

بیمارستان ھـزار تـخـت  ICUدوستدارانش در حالیكه در بخش 
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خوابی بستری است، بـه اعـتـصـاب غـذای سـی روزه خـود 
رضا شھابی از روز اول آذر در اعـتـراض بـه ادامـه .  خاتمه داد

ـیـت وخـیـم جسـمـانـی اش دسـت بـه  بازداشت خـود و وضـع
او اعالم كرد كه بنا به درخواست فـعـاالن و .  اعتصاب زده بود

تشكلھای كارگری اكنون كه به بیمارستان منتقـل شـده اسـت 
و قرار شده زیر نظارت خانواده تحت عمل جراحی قـرار گـیـرد، 

 .به اعتصاب غذایش خاتمه میدھد
جـرم او .    در زنـدان اسـت٨٩ خـرداد ٢٢رضا شھابی از 

شرکت در مبارزات با شكوه كـارگـران شـركـت واحـد در سـال 
 و تالش این كارگران بـرای ایـجـاد تشـكـل خـود یـعـنـی ٨٤

او در طول یكسال بازداشتش زیـر فشـار .   سندیكای واحد است
ـیـت جسـمـی بـدی بسـر  فراوان قرار گرفت و اكنون در وضـع

ھـای جـدی  ھای گردن، دچـار آسـیـب میبرد و از ناحیه مھره
ـاز .   شده و خطر فلج شدن او را تھدید میكند ـی و از ھمین رو ن

ـیـت .   به جراحی فوری دارد ـال وضـع ـب جمھوری اسالمی در ق
ـیـدا كـرده اسـت مسـئـول  وخیم جسمی ای كه رضا در زنـدان پ

ـیـد و شـرط از زنـدان .   است رضا شھابی باید فورا و بـدون ق
ـزشـکـی و  آزاد شده و تا بھبودی كامل باید تـحـت پـوشـش پ

 .درمان الزم قرار گیرد
عالوه بر رضا شھابی، ابراھیـم مـددی یـك عضـو دیـگـر 
ـیـگـیـری و  ـتـه پ سندیكای واحد، بھنام ابراھیم زاده عضو كمی
ـفـی  فعال دفاع از حقوق كودك، رسول بداغی عضو كانون صـن
معلمان و علی نجاتی از اعضای ھیـات مـدیـره سـنـدیـكـای 

ـان .  نیشكر ھفت تپه در زندانند ـی ھمه كارگران زنـدانـی و زنـدان
 .سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ دسامبر ٢٣، ٩٠ دی ٢
 

 اعالم حمایت از کمیته دفاع از رضا شھابی
ـقـه کـارگـر،  ـبـش طـب رضا شھابی از فعالین سرشناس جن

تـریـن   ماه است که فقط به خاطر دفاع از ابتـدائـی١٩بیش از 
رضـا .   بـرد ھایش در زندان به سر مـی ای حقوق خود و ھم طبقه

اش بـه مـدت  شھابی در اعتراض به عدم رسیدگی به پـرونـده
ـبـش  یک ماه اعتصاب غذا کرد که با درخواست فعالین جـن
ـان داد امـا وضـعـیـت  ـای کارگری، به اعتصاب غدای خود پ

 .جسمی او ھمچنان وخیم است
ـتـه ـتـکــار  در حـمـایـت از رضـا شـھــابـی کـمــی ایـی بــا اب

ـیـن کـارگـری تشـکـیـل  خانواده اش و ھمچنین جمعی از فعال
ـتـخـاب  شد و محمود صالحی را به عنوان سخنگـوی خـود ان

 .کرد
ما جمعی از کارگران عسـلـویـه ضـمـن مـحـکـوم کـردن 
ـیـت  ادامه بازداشت رضا شھابی و عـدم رسـیـدگـی بـه وضـع
ـیـد و شـرط وی و دیـگـر  جسمی او، خواستار آزادی بدون ق

 .فعالین کارگری زندانی ھستیم
ـتـه دفـاع از رضـا شـھـابـی  ـی ما خود را بخـشـی از کـم

ـالـجـه  می دانیم و در حد توان برای آزادی رضا شھابـی و مـع
 .فوری او تالش خواھیم کرد

  از کارگران عسلویه  جمعی
 ١٣٩ آذر ٢٨پنچشنبه 

 
 

اعتصاب کارکنان یک شرکت : اسپانیا
 ھواپیمایی

ـا در اعـتـراض بـه  ـی خلبانان شرکت ھواپیمایی ایبریا اسپان
ـتـن مشـاغـل و شـرایـط کـاری خـود،  احتـمـال از دسـت رف

این اعتصـاب در پـی آن صـورت گـرفـت .   اند اعتصاب کرده
ـیـمـایـی  که مدیریت این شرکت از تاسیس یک شرکت ھـواپ

ـنـه ـزی ـلـی ایـن شـرکـت را  دیگر که به گفته آنان ھ ھـای فـع
ـقـدنـد .  اند دھد، خبر داده کاھش می ـت خلبانان ایـن شـرکـت مـع

ـان و  این تصمیم جدید احتمـاال مـوجـب اخـراج شـمـاری از آن
 .تغییر وضعیت کاریشان خواھد شد

 
قطارھا بر اثر اعتصاب كارگری از : بلژیك

 حركت بازایستادند
ـبـه   دسـامـبـر گـزارش داد كـه ٢١یورونیوز روز چھارشـن

ـان بـخـش  یک روز مانده به آغاز اعتصاب سراسـری کـارکـن
ـان خـط آھـن مـنـطـقـه  خدمات عمومی در بلژیک، کـارکـن

بـروکسـل و .   والونی روز چھارشنبه از کـار دسـت کشـیـدنـد
ـا  ـبـه ب منطقه والونـی در جـنـوب ایـن کشـور روز چـھـارشـن

ـیـن شـھـری روبـرو بـودنـد در .   مشکل توقف کار قطارھای ب
ـبـه، در :   ادامه آمده اسـت ـنـجـشـن اعـتـصـاب سـراسـری روز پ
ـلـه در  مخالفت با برنامه ھای اصالحی دولت بلژیـک از جـم

 سـالـگـی در ٦٢ بـه ٦٠افزایش آستانه سن بازنشستگی از 
ـان بـخـش .   این کشور بوده است اعتـصـاب سـراسـری کـارکـن

عمومی در بلژیک که شامل پروازھای ھـوایـی و حـرکـت 
شود، قرار است چھارشنبه از سـاعـت ده شـب  ھا نیز می قطار

به وقت محلی به سراسر این کشور گسترش یابـد و از آغـاز 
 . ساعت ادامه داشته باشد٢٤روز پنجشنبه برای 

 
اعتصاب ھزاران پرستار در ایالت : آمریكا

 کالیفرنیا
ـای  ـی ـفـرن ـی ـال ـالـت ك ـاران ای بیش از شش ھزار نفر از پـرسـت

ھای اقتصـادی ایـن کشـور   آمریکایی در اعتراض به سیاست
ـاران در اعـتـراض . دست به اعتصاب یک روزه زدند این پرست

به سطح نازل دستمزدھا، کاھش خدمات درمـانـی و کـاھـش 
ھای پزشکی از بیماران، دست به اعـتـصـاب گسـتـرده  مراقبت

ـز حـدود .  اند زده ـی  ٤ھمچنین در منطقه خلیج سانفرانسیسکو ن
ـار ٩ھزار پرستار در  ـان اعـتـصـاب کـردنـد و خـواسـت  بیمارسـت

ـزشـکـی  ـبـت پ احیای حق امتیازاتی شدند که مرتبط با مـراق
 .باشد از بیماران می

 
 موافقت کابینه با افزایش دستمزد ھا: لبنان

ـزارش  ـــه گــ ـــون  The Daily Starب ـی ـــدراســ ـف ــ ـن کــ
 دسـامـبـر اعـالم ٢٣روز جمعه  GLCکارگران لبنان  عمومی

ـزایـش  ـنـی بـر اف ـا خـواسـت آنـھـا مـب کرد که چون کابینه ب
ھا موافقت کرده است، اعتصاب عـمـومـی کـه قـرار  دستمزد
بـر .   انـدازنـد   دسامبر آغاز شود را بـه تـعـویـق مـی٢٧بود روز 

ـیـون ١.٥اساس این گزارش کارگران با دستمزد کمتر از  ـل ـی  م
ـیـره ٢.٥ تا ١.٥ درصد و از ١٨لیره  ـیـون ل ـل  در صـد ١٠ می

ھمچنین دولت مـتـعـھـد شـده اسـت .   اضافه  دستمزد میگیرند
ھای بیماری و زایمان که توسط کارگران پـرداخـتـه  که ھزینه

ـیـکـه مـجـلـس شـورا ایـن .   میشد را به عھده بگیرد در صورت
ـابـل اجـرا ٢٠١١قانون را به تصویب برساند، از اول دسامبر   ق

ـانـون  کارگران تھدید کرده.   خواھد بود ـانـچـه ایـن ق اند که چن
ـیـمـایـی  به تصویب نھأیی نرسد دسـت بـه اعـتـصـاب و راه پ

 .خواھند زد
 

اعتصاب موفقیت آمیز کارگران : اندونزی
Free Port  
کـارگـران مـعـادن طـال و  Jakarat Globeبه گزارش 

 دسامـبـر ٢٣در اندونزی تصمیم گرفتند از  Free Portمس 
ـازگـردانـد ایـن .   بعد از سه ماه اعتصاب مداوم بـه سـر کـار ب

ـان بـرای  تصمیم بدنبال تحمیل نوشیدن جام زھر بـه کـارفـرمـای
کـارگـران قـرار .   گـیـرد  درصد دستمزد صورت می٤٠افزایش 
ـتـظـر ١٧بود روز  ـن ـنـد ولـی م  دسامبر کارشان را شـروع کـن

ـا اخـراج کـارگـران  دریافت ضمانت برای عـدم مـجـازات و ی
کـارگـران قـرار اسـت .   شرکت کننده در اعتصاب مانده بودنـد

ـیـروزی شـان  بعد از برپایی یک جشن بزرگ به مناسـبـت پ
ترین اعـتـصـاب در   این اعتصاب طوالنی.   به سر کار بازگردند

 .تاریخ معاصر اندونزی بشمار میرود
 

  کارگر در معدن١١جانباختن : افغانستان
ـان بـر اثـر فـروریـخـتـن  به گفته مقامات دولتی افـغـانسـت
سقف یک معدن زغال سنـگ در والیـت بـغـالن در شـمـال 

ـنـد ـت ـاخ ایـن رویـداد در .   افغانستان، حداقل یازده کارگر جان ب
تاریخ سوم دیماه در یک معـدن زغـال سـنـگ در شـھـرک 

انـد کـه  ھمین منابـع افـزوده.   نھرین والیت مزبور رخ داده است
ـیـش بـه  استخراج زغال سنگ از ایـن مـعـدن از مـدت ھـا پ

صورت غیرفنی و در فقدان ایمنی سازی محیـط کـار آغـاز 
 .شده بود
 

 اعتصاب کارکنان مترو لندن: بریتانیا
ـبـه   دسـامـبـر در روز ٢٦کارکنان مترو لندن روز دوشـن

حراجی بزرگ در اروپا در اعـتـراض بـه سـطـح "  باكسین دی" 
ـا .   ھای دریافتی خود اعتصـاب کـردنـد نازل دستمزد و حقوق ب

ـا بـه فـراخـوان اتـحـادیـه  ـن توجه به اعتصـاب مـذکـور کـه ب
ـنـدن شـاھـد  کارگری آسلف صورت گرفت، شبکه مـتـروی ل

ــرده ــالالت گســت ــر در  اخــت ــود و دھــھــا ھــزار مســاف ای ب
ـلـف آن سـرگـردان شـدنـد ایسـتـگـاه ـان و .   ھـای مـخـت کـارکـن

ـزایـش سـه بـرابـری دسـتـمـزدھـا و  ـار اف رانندگان مترو خواست
حقوق خود و برخورداری از حق مرخصـی یـک روزه بـجـای 

 .*یک روز کار در روزھای تعطیل ھستند
 

 اخبار بين المللی


