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ای تـحـت  محمد جعفری در نوشـتـه
چرا مبارزه علنی ـ قانـونـی " عنوان 

ظـاھـرا خـواسـتـه "   كارگران ممنوع؟
است جوابی به دو نـوشـتـه از مـن 
ـاه  ـلـی كـوت بدھد كه الزم دانستم خـی
درباره این نوشته ایشان اظـھـار نـظـر 

 . كنم
ـلـه دور  بحث او حول ایـن مسـئ

زند كه من در دو نوشتـه مـورد  می
اشاره وی به كارگران گفتـه ام كـه 

ـیـن رژیـم را  " مـحـتـرم" چرا مسئـول
ـا  خطاب كرده اند و در عوض چـرا ب

ـا آنـھـا  زبان اپوزیسیون غیرقانونی ب
ابتـدا بـگـویـم كـه . اند مكاتبه نكرده
اعتراضات كارگـری " من در نوشته 

باید اتحاد كارگران را بدنبال داشـتـه 
ـلـه اشـاره ! " باشد ، ابدا بـه ایـن مسـئ

ـامـه  نكرده ام كه چرا نویسنـدگـان ن
اعـتـراضـی كـارگـران ایـران خــودرو 

خـطـاب "   محتـرم" مقامات دولتی را 
معلوم نیست چـرا مـحـمـد .   اند كرده

ــن  ــی ــری در روز روشــن چــن ــف جــع

 ؟ !چیزی به من نسبت داده است
ــه  ــت انــجــمــن " در البــالی نــوش

ـاد " صنفی خبازان مـریـوان و سـروآب
چـگـونـه نـھـادی اســت؟ بـه زبــان 

ھای مـنـدرج در سـایـت ایـن  نوشته
نھاد ھم اشاره كرده ام، اما بـحـث آن 
نوشته كال در چھارچـوب دیـگـری 

ـفـری ابـدا نـوشـتـه .   است محمد جع
من و منطق آن بـحـث را مـتـوجـه 
نشده است، اما در بھترین حالت بـه 

ای از مـن خـواسـتـه  بھانه نـوشـتـه
ـاسـزا ھـم بـه  است دو تا فحش و ن

 .كمونیستھا بدھد
 

نھادھای دولتی در میان 
 كارگران

بحث من خـطـاب بـه كـارگـران 
ـازان " در مورد  ـفـی خـب انجـمـن صـن

این بـود كـه ایـن "   مریوان و سروآباد
ـتـی، از  نھاد دارد پای مقامات دول
ـنـده رژیـم  ـای جمله اقبال محمدی نـم
ـاد  از شھرستانھای مریـوان و سـروآب

در مجلس شورای اسـالمـی را در 
كند كه بـرای  میان كارگران باز می

ـانـون كـار و غـیـره  كارگران درس ق
گفتـه بـودم كـه ایـن نـھـاد .   بدھند

ــدرھــای  دارد كــارگــران را در كــروی
ـتـه .   كند ادارات رژیم عالف می گـف

بودم كه این نھاد برای ھمه چیـزش 
به ادارات دولتـی مـتـكـی اسـت و 
چنین نـھـادی اگـر حـتـی ھـم از 

ــه كــارگــر  زیـرمــجــمــوعــه ھــای خــان
ــرای  ــاشــد، آبــی از آن بــرای ب ــب ن

مـنـطــق .   شــود كـارگـران گــرم نـمـی
ای  ھـیـچ گـربـه" نوشته آن بود كـه 

. گـیـرد برای رضای خدا موش نمی
ـاره مسـائـل و  بحث و تبادل نظر درب
مــعــضــالت كــارگــران، امــر خــود 

اداره كـار و دیـگـر .   كارگران اسـت
نھادھای رژیم باید خشك و خـالـی 
فقط ایجاد تشكل كـارگـری را در 

ـنـد و  گوشه ـن ای از دفتری ثبـت ك

یکسال پیش شبی محمود احـمـدی 
نژاد بر پرده تلویزیـون ظـاھـر شـد و 

ـارانـه ھـا را  فـرمـان اجـرای حـذف ی
صادر کرد و در مـورد پـولـی کـه 

و قرار شـد "   یارانه نقدی"نامش شد 
ایـن :   " به مردم ماھانه بپردازند گفت

پول امام زمان است و بـرکـت دارد 
ــد یــک وقــت پــتــو و  مــردم نــرون

ــد ! "   یـخـچـال بـخـرنـد و بـعـد لــبـخـن
ـیـد او را  ـل کریھش که تمام درون پ
ـقـش  بیرون میریزد بـر چـھـره اش ن

ـارانـه.   بست ھـا  البته قبل از اجرای ی
ــورژوازی ھــمــگــی  ــان ب ــاس ــن کــارش

آقا این کـار را "ھشدار میدادند که 
ــروری اســت ــیـد، ایـن گــدا پ " نـکـن

وقتی ھم طرح شروع شد، ھـمـگـی 
ـنـد  ـن ـی ـب قول دادند ساکت باشند تا ب

و امـا کـار .   کار به کجا میکشـد
به آنجا کشید که ھمگی مـنـھـای 
دولت متذکر شـدنـد کـه طـرح بـه 
سرانجام مورد نظر نخواھد رسـیـد و 
جز تـورم سـرسـام آور حـاصـلـی از 
ـامـده و ایـن  ـی اجرای طرح بدسـت ن

ـیـه  بھانه ای شد تا میتواننـد بـر عـل
ـنـویسـنـد . احمدی نژاد بگوینـد و ب

دولت اما کار اصـلـی خـود را بـه 
مرحله دوم ھدفمندی یارانـه " عنوان 

ـارانـه "   ھا میخواھد شروع کـنـد و ی
نقدی را نیز قطع کند، پـولـی کـه 
ـبـود دوام داشـتـه  ھیچـوقـت قـرار ن
باشد و اگر زورشان میرسیـد از اول 
. ھمان پول را ھم پرداخت نمیـکـردنـد

اما، گویا پرداخت این پول حسـابـی 
شـمـا ( به دولت سنگینی مـیـکـنـد 

) بگوئید به کل جمھوری اسـالمـی
ـنـد  ـت پـول " برای ھمین تصمیم گـرف

را حذف کنند و خـود "  امام زمانی
ـنـد کسـی  امانت دار آن باشند، مـان

چون ایشـان ! مثل صادق محصولی
ـتـو و  ـا پـول امـام زمـان پ مسلما ب

خـرد بــلـکـه آنـرا در  یـخـچــال نـمــی
ـلـی پـس انـداز  ـل ـیـن الـم بانکھای ب

 !میکند تا پول امام حیف نشود
ـارانـه " در مرحله اول از حـذف  ی

ـفـر ١٠گفتند ابتدا "  نقدی  میلیون ن
احـمـدی نـژاد و .   حـذف مـیـشـونـد

ـامـه  ـنـد مـا ن ـت ـیـن اش گـف معـاون
ـادیـم در خـانـه  ـا فـرسـت میفرستیم ی

ــم  ــی ــت ــف ــا اگــر " مــردم و گ خــواھش
میشود شما صرفنظر کن و گر نـه 

ـیـم ـا ! "   ما قطع اش مـیـکـن و گـوی
ـیـش  ـیـشـاپ منتظر جواب نماندند و پ
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سیـاسـت " میگویند . آنرا قطع کردند
کـار "   تفرقه بینداز و حکومـت کـن

ـیـس"  اسـت، ایـن "   استعمارگران انگل
ـــدس   ـق ـا اصـــل مــ ـاســـت امــ ــ ـی ســ
استثمـارگـران اسـت حـاال  بـه ھـر 
زبانـی کـه تـکـلـم مـیـکـنـد؛ ایـن 
سیاست واحـد و جـھـانـی کسـانـی 
است که سود ھـدف نـھـایـی شـان 

ـتـدا .   اسـت ـفـر را ١٠اب ـیـون ن ـل ـی  م
ـقـی  نشانه رفته اند برای اینکـه مـاب

. جمعیت بگویند به ما ربطی نـدارد
شایع کردند آنـھـایـی کـه خـانـه و 
ــازه دارنــد شــامــل ایــن حــذف  مــغ
میشوند، یا آنـھـایـی کـه خـانـه و 

ــد ــن دارن ــی ــا بــه !   مــاش ــت ام و دول
افرادی کـه " صراحت گفته است و 
ـا ده  میزان یارانه دریافتی شان پنج ت

ــل  ــکــی ــدشــان را تش درصــد درآم
ـقـدی شـان حـذف "   دھد می یارانه ن

ـا تـوجـه بـه  میشود بر این اسـاس ب
 ھـزار تـومـانـی، افـرادی ٤٥یارانه 

 ھزار تومـان بـه ٤٥٠که درآمدشان 
ـارانـه  ـافـت ی ـاالسـت، مشـمـول دری ب
ـا  ـق ـی نخواھند شد این یعنی کـه دق

از آن .   توده مردم را  نشانه گرفتنـد
سو یکی ازمعاونین احـمـدی نـژاد 
ـا مـحـمـدی بـرای  به نام عـلـی آق
اینکه رد گم کند رندی را بـه بـی 
ــط  ــده و آدرس غــل ــت رســان ــھــای ن
ـان کـرده اسـت ـی : میدھـد، ایشـان ب

ھا به طور کـامـل قـطـع  اگر یارانه" 
 ھزار تـومـان ١٣٥ تا ١٢٠شود بین 

به ھر نفر باید یارانه پـرداخـت شـود
ــمـــه ) "   ؟( !  ـــد ھ ـن ـ و ایشــان مــان

ـیـسـت بـر اسـاس  دولتمردان معلوم ن
مـتـوسـط " چه آماری مدعی است 
ـان در سـال  ـاالی ٨٩درآمد ایرانی  ب

"  ھـزار تـومـان١٠٠یک میلیون و 
ــواده  ــن یـعــنـی یــک خـان اسـت، ای

ـیـون و  ـل ـی  ٤٠٠چھار نفـره چـھـارم
ـنـد بــا !   ھـزار تـومـان در آمــد داشـت

ـقـدی بـر  ـارانـه ن ـنـکـه ی توجه به ای
ـلـوم  اساس افـراد داده مـیـشـود مـع
ـیـف مـثـال یـک نـوزاد  نیست تکل
چیست و در آمد او بر چه اساسـی 
ـبـال  محاسبه میشود؟ دولـت امـا ق

ھا را کـرده اسـت و  این پیش بینی
" سرپرست خـانـوار" پول را به حساب 

واریز مـیـکـنـد ایـن یـعـنـی وقـتـی قـطـع 
ــواده  ــان ــراد خ ــه اف ــامــل ھــم ــود ش ــش ــی م

 .میشود اینجا دیگر فرد مطرح نیست
ـا  ـقـدی ت در توجیه قطع یارانه ن
ــانــه ھســت و  ــان بــخــواھــد بــھ دلــت
ـیـد  مھمترین آن ایـن اسـت کـه تـول
ـا تـوجـه بـه  خوابیده است و دولت ب
ـفـت در  ـیـت فـروش ن تحریم و وضع
ــان  آمــد نــدارد، ایــن را اقــتــصــاددان
ـنـد ـاکـیـد مـیـکـن . اپوزیسیون ھـم ت

ـا  جمشید اسدی نامی در گفتگو ب
ـیـل :   رادیو فردا میگـویـد بـه دو دل
کـنـم کـه دولـت  ھرگز تعجب نمـی

مجبور شده است بـه ایـن صـراحـت 
اعالم کند که حدود ده میلیون نفـر 
ـقـدی مـحـروم  ـارانـه ن ـافـت ی از دری

نخست این کـه درآمـد .  خواھند شد
ــه ھـا آن قــدر  دولـت از حـذف یــاران

ـتـوانـد آن چـه را  نخواھد بود که ب
ـایـد . که قول داده است پـرداخـت نـم

ــه ـزیــن ــن کــه ھ ھـای جــاری  دوم ای
ـتـه اسـت و  ـاال رف دولت به شدت ب
ـزان درآمـد دولـت  حتی بیشتر از می

از آن سو درآمد نفت ھـم .   شده است
ـیـجـه  ـت ـیـدا کـرده و در ن کاھش پ

تواند قـولـی را کـه داده  دولت نمی
ایشان البته نمیـگـویـد . "   عملی کند

که اساسا یارانه نقـدی مـحـلـی از 
ـان  ـتـصـاددان اعراب در تئوریـھـای اق

ــدارد ــس .   ن ــده مــجــل ــمــایــن یــک ن
اسالمی اما به صراحـت مـیـگـویـد 
ـارانـه  از اولش ھم مخالف پرداخـت ی
نقدی بوده است و حاال ھم بایـد بـه 

شــکــور .   طـور کــامـل قــطـع شــود
ــون  ــســی ــمــی ــو ک ــژاد عض ــرن اکــب

دولـت :   " اقتصادی مجلس میگـویـد
ھای حمایتـی از  در تخصیص یارانه

تولید و مـردم بـه درسـتـی عـمـل 
ـتـصـاد  نکرده و در شرایطـی کـه اق
کشور با تورم و رکود مواجه اسـت 

ـتـی  ھمه تمرکز برسیاست ـای ھای حم
مـن از . . .   باید به سمت تولید باشـد

ــدی بــا  ـاحــث ھــدفـمــن ــدای مــب ـت اب
پرداخت یارانه نقدی مـخـالـف بـودم 

و در آستانه اجرایی شـدن فـاز دوم 
ـا پـرداخـت  ھدفمندسازی یارانه ھـا ب

ـفـم ـارانـه بـه مـردم مـخـال . " نقدی ی
ـتـه  ـب آقای جـمـشـیـد اسـدی ھـم ال
ھمین را میگوید اما از انـجـا کـه 
اپوزیسیون است یـک جـور دیـگـر 
بیان میکند، ایشـان مـدعـی اسـت 
در نھایت فقط بـه اعـوان و انصـار 
رژیم یارانه نقـدی پـرداخـت خـواھـد 

نماینده مجلس در توجیه قـطـع .  شد
ـیـد  کامل یارانه میگوید باید از تـول
ـنـکـار بـه  حمایت کـرد و بـرای ای
مردم باید پـولـی پـرداخـت نـگـردد، 
ـقـمـه را  اقتصادان اپوزیسیـون امـا ل
: دور سرش میچرخاند و مـیـگـویـد

ـیـد کــه "  ــن دقـت کــن عـالوه بـر ای
بیکـاری در کشـور رشـد کـرده و 
میزان تولید و سـطـح اشـتـغـال ھـم 

کشــور آن .   کــاھــش یــافــتــه اســت
ـا بـی ـاری روبـه چنان ب ـب روسـت  اعـت

که ھر کسی ھم که پـولـی دارد، 
کـنـد بـه خـارج از  آن را سعی مـی

پول ملی، یعنی به ارز و سـنـگ 
ــایــد ــدیــل نــم ــب ــتــی ت ــم ــی قصــد . "   ق

یادآوری این نکات نه از جھت ایـن 
ـقـد نـظـرات  است که میخواھیم به ن
ـلـکـه مـیـخـواھـم  این دو بپردازیـم، ب
ـاسـان  تاکید کنم که ھمین کـارشـن
ـارانـه الزم و  ـنـد حـذف ی بارھا گفت
ـتـصـاد  ـایـد بـه اق ضروری است و ب
ـــت  ـا دول ــوک وارد کـــرد امــ ش

ولـی !   احمدی نژاد این کاره نیـسـت
ـلـد  احمدی نژاد کـارش را خـوب ب
ــب اســالم  اســت، چــون در مــکــت
پرورش یافته، چرا که اگر در مـاه 
گذشـتـه دو روز در پـرداخـت پـول 
تاخیر کرد این مـاه بـه چـھـار روز 
تاخیر رسیده است در عـیـن حـالـی 

ـفـر ١٠که تاکید شـد  ـیـون ن ـل ـی  م
اند در این وسط اما تنـھـا  حذف شده

سر مثـال اپـوزیسـیـونـی بـی کـاله 
ماند که تاکید میـکـردنـد کـه  می

دولت با پرداخت این پول توده مـردم 
ــن  ــکــه ای ــن را خــریــده اســت یــا ای
جمھوری اسـالمـی دارد بـه یـک 
ـبـدیـل  حکومت متعارف بورژوایی ت

 !میشود
پرداخت یارانه نقدی قطـع شـود 

بـخـش " ھیچگاه حـتـی بـه سـمـت 
ـیـت ایـن "   تولید نخواھد رفت چون ن

  ١از صفحه 
 یارانه در مرکز جنگ جناحھا

 



 3 ١٩٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

اخراج ھزاران کارگر به 
 "کمبود نقدینگی"بھانه 

بنابر آمار و ارقامی که ارگانـھـای 
رژیم در شش ماھه اول سال جـاری 

انـد، ھـزاران کـارگـربـه  منتشر کـرده
ــه ــھــان ــگــی" ب ــدیــن ــق ــود ن در "   کــمــب

کارنجـات و واحـدھـای صـنـعـتـی 
ماھھا دستمزدھایشان پرداخت نشـده 

ــراض و .   اسـت ــعــد از بــارھــا اعــت ب
ـقـد کـردن  مبارزه کارگـران بـرای ن
ـبــان  دسـتـمــزدھـای مـعـوقــه، صــاح
ـیـدی  کارخانجات و واحـدھـای تـول

ــتـه ــد کــه بــا گـف ــود " ان ــحـران کـمــب ب
ــگــی ــدیــن ــق ــالم " ن ــوده و اع ــروب روب

ـیـشـتـر  ورشکستگـی کـرده و در ب
ــمــزد  ــرداخــت دســت ــدون پ مــوارد ب

 .اند کارگران را اخراج کرده
ــه  ــت ب ــگــر دول ــدامــی دی در اق
ــرمــای بــزرگ از  ــوان کــارف عــن

ـا مشـکـل ـبـود " واحدھایی که ب کـم
ــدیــنــگــی ــق ــد،  مــواجــه مــی" ن ــن بــاش

خواسته است که کارگران اخـراجـی 
ــن  ــه تــامــی ــل شــده را ب ــدی ــع و ت
ـیـمـه  ـا ب اجتماعی معرفی کـرده ت

ـنـد ـای سـازمـان .   بیکاری دریافت نـم
ــمـاعــی، اداره کــار و  ــن اجــت ـامــی ت

ـابـال  صندوق ـق ـت ھای بازنشستگی م
ــت  اعــالم کــرده انــد کــه خــود دول

ــه ایــن  ــومــان ب ــارد ت ــی ــل ھــزاران مــی
ارگانھا بدھکار بوده و از پـرداخـت 
سھم خود به آن ارگـانـھـا خـودداری 
ــن امــر بــاعــث  کــرده کــه خــود ای
کمبود اعتبار و پـول ایـن ارگـانـھـا 

ـان . شده است ـا" در ایـن مـی " شـسـت
ـتـمـاعـی ھـم در  سازمان تامیـن اج
ـان اعـالم  ـا کـارفـرمـای ھمسـویـی ب
ـا  کرده است که این سازمـان ھـم ب

برای پرداخت بیمـه " کبود نقدینگی" 
بیکاری به کارگران اخـراجـی بـوده 
ــمــه  ــی ــی ب ــت و قــدرت پــرداخــت ح
ـز  ـی ـقـه را ن بیکاری کارگران با ساب

ــا، .   نــدارد ــت ــن شــس ــی کشــمــکــش ب
ــرامــون  ــان و دولــت پــی ــارفــرمــای ک

ـنـگـی"  ـقـدی ـبـود ن . ادامـه دارد"   کم
ـان و  بدین ترتیب دولت، کـارفـرمـای
شستا  رسما و علنا سیاست اخـراج 
و تعدیل جامعه کـارگـری تـوسـط 
ـیـد کـرده و در  ـائ سرمایه داران را ت
ـا دولـت و  ـازی ب ـانـد ب تبانـی و ب
ارگـانـھـای ذیـربـط، دسـتـمـزدھـای 
معوقه کارگران را باال کشـیـده واز 
ــاســت ضــد کــارگــری اخــراج  ــی س

در .   ھزاران کارگردفاع کـرده اسـت
ـیـن ارگـانـھـای  باندبازی دیگری ب
ــار  ـا، در کــن ــی و شــســت حـکــومــت

ـان از  دزدی ــ ـن ــ ـار ای ـای آشـــکــ ھــ
ـا  دستمزدھای کارگران، خو دشـسـت
بزرگترین شرکت و سازمـان مـالـی 
ـاردتـومـان  ـی ـل ـی رژیم با دھھا ھـزار م
ـتـه  پول و سرمایه بوده کـه بـه گـف

ـتـھـای " مسئوالن این سازمـان  اولـوی
ـا "   دیگری دارد که با قوانین شـسـت

ـــدوق ـن ـار و صــ ـای  و اداره کــ ھــ
ـایـی نـداشـتـه و  بازنشستگـی خـوان
ــن  بـرای راسـت و ریسـت کـردن ای
ــن  ــن تــامــی ــوانــی ــد ق ــای ــھــا، ب ــویــت اول
ــمـه بــیـکــاری و  ــی ــمـاعــی و ب ـت اج

ـتـھـای " بازنشستگی را به نفـع  الـوی
 . تغییر داد" دیگر

اما این اولویتھـای دیـگـر چـه 
بوده و شستا با پول کـارگـران چـه 

ـیـن رابـطـه و در  می کند؟ در ھـم
ــح  ــوضــی ــر" ت ــگ ــھــای دی ــویــت " اول

ـیـش  ـا مـدتـی پ سخنـگـوی شـسـت

اعالم کرد که ایـن سـازمـان بـرای 
ـزایـی و " کـمـک بـه امـر  ـال اشـتـغ

اقـدام بـه "   حمایت از تولیدات مـلـی
ـایـع، کـارخـانـجـاتـی کـه  خرید صن

انـد، را  اعالم ورشـکـسـتـگـی کـرده
ـا خـریـد  دردستور خود گذاشته و ب

ــا را از  ــا، آنــھ خــطــر " ایــن واحــدھ
ــگـی نـجــات داده و در "   ورشـکـسـت

بازار بورس سھام تھران با به مـزایـده 
ـار  ـب گذاشتن سھام این واحدھا، اعـت
و نقدینگی مورد نیاز ایـن واحـدھـا 
را برای ادامه کاری تضمین کـرده 
و توانسـتـه رضـایـت خـریـداران ایـن 
ـیـب  صنایع را جلب نموده و بدین ترت
ــی،  ــروی انســان ــل نــی ــوی تـعــدی جـل
بخوان اخراج کارگران ایـن واحـدھـا 

متعاقبا دولـت ھـم . را گرفته است
ـا، سـر  در تائید این سیـاسـت شـسـت
ـامـیـن  کیسه خزانه اش را بـرای ت
نقدینگی این واحدھا شـل کـرده و 
ــن  ــری ــوان بــزرگــت ــه عــن خــودش ب
ــن عــرصــه شــده  ســھــامــدار وارد ای

ـا و .   است پیرامون ادعاھـای شـسـت
دولت در مورد جلوگیری از اخـراج 

ـیـن " کارگران این واحـدھـا و  تضـم
اداره کار و خـانـه کـارگـر "   اشتغال

رژیم به ھـمـراه مـرکـز آمـار اعـالم 
ـاسـت دولـت و  کرده اند که این سـی

شستا بعد از نزدیک به یک سـال 
ـقـط  از به اجـرا در آمـدنـش، نـه ف

ھای داده شده پیرامـون  نتوانسته قول
تضمین اشتغال شاعالنش را عمـلـی 
ـاری  نماید، بلکه برعـکـس در بسـی
ــل  ــعـدی مـوارد سـیــاسـت اخـراج و ت
ـــه اجـــرا  ـانـــی را ب ـــروی انســ ـی ــ ن

ـاعـث  گذاشته اند که خود این امر ب
اخراج ھـزاران کـارگـر دیـگـر شـده 

ـان حـکـومـتـی و .  است ـتـصـاددان اق
ــد  ــاســان مــرکــز آمــار تــائــی کـارشــن

ـاسـتـھـائـی کـه  کرده اند که این سی
ــھــای  ــاســت در چــھــار چــوب ســی
اشتغالزایی دولت قرار داشتـه اسـت، 

ـبـوده و "   اشتغال کـاذب" چیزی جز ن
در عمـل پـوشـشـی بـرای تـوجـیـه 
بیکارسازیھای گسـتـرده کـارگـران 

 .شاغل در این واحدھا بوده است
الزم با یادآوری است با اجـرای 

ــه ــد کــردن یــاران ــا،  طــرح ھــدفــمــن ھ
ـارانـه بـه ایـن واحـدھـای  قراربـود ی
ـا  ـا ب تولیدی اختصاص داده شـود ت
ــوی اخــراج  ــدازی مــجــدد جــل راه ان

ــگـیـرنـد ــر .   کـارگـران را ب ـاب ـن امــا ب
ــگــوی ســازمــان  ــخــن ــراف س اعــت

ــه ــدی یــاران ــمــن ــدف  ١٧٠٠ھــا  ھ
میلیارتومان یارانـه اخـتـصـاص داده 

ــا بــه  شــده بــه ایــن واحــد امــور " ھ
اختصاص داده شـده اسـت "   دیگری

ـامـیـن اشـتـغـال و  که ربطـی بـه ت
ــری از اخــراج کــارگــران  ــوگــی ــل ج

 .نداشته است
ـاسـتـھـای  در پس تمام ایـن سـی
ـا، و  ضد کـارگـری دولـت، شـسـت
ارگانھای مربوطه، سیـاسـت اخـراج 

ــه  ــھــان ــه ب ــود " کــارگــران ب کــمــب
ـاسـتـی کـه . نقدینگی قرار دارد سی

دستمزدھای کـارگـران را پـرداخـت 
ــمــی ــراج  ن ــد، کــارگــران را اخ کــن

میکند، بیمه بیکاری به کـارگـران 
ـقـه  نمی ـاسـاب پردازد، ھزاران کارگر ب

 سـال کـار را رسـمـا و ١٥بیش از 
علنا اخراج و به بال تکلیفـی سـوق 

ـبـل .   دھد می ـاسـتـی کـه از ق سـی
دستمزدھای دزدیده شـده کـارگـران  
در بــازار بــورس وارد مــعــامــالت 

ـارتـومـانـی مـی ـی ـل ـی . شـود ھزاران م
ــت، اداره کــار، کــارفــرمــایــان  دول

ای و  وشستا سازمـان دزدان حـرفـه
ـاشـنـد  مافیای بزرگ مالـی مـی ب

ـیـم اخـراج؛ عـدم  ـق که مسئول مست
پرداخت بیمه بیکاری،عدم پـرداخـت 
ــوده و  ــه، ب ــمــزدھــای مــعــوق دســت

ــی ـــد م ـن ـاشـ ــ ـــه.   ب ـــھــان ـــود "   ب ـب ــ ــم ک
سیاست جدید کـل رژیـم "   نقدینگی

ــانـد و دار و دســتـه اش،  از ھــر ب
سیاست سرکیسه کـردن کـارگـران، 
تحمیل فقر و فالکت، سیـاسـت بـه 
تباھی کشـانـدن زنـدگـی کـارگـر 

کارگران بدرست در بـرابـر .   باشد می
ـارزه و  این سیاستـھـا دسـت بـه مـب

تـعـرض سـرمـایـه .   انـد اعتـراض زده

داران و دولت و ارگانھای مـربـوطـه 
به کارگران، ادامه طرح و تصـویـب 
ــن و  ــی ــوان و بــه اجــرا گــذاشــتــن ق
ــری  ــدت ضــدکــارگ ــررات بش مــق

باشد که سیاست رسـمـی کـل  می
ـاشـد جمھـوری اسـالمـی مـی در .   ب

ـایـد  برابر این تعرض بـه کـارگـران ب
ـنـد  ـارزه قـدرتـم صف اعتراض و مـب
طبقه کـارگـر را بـرای بـه عـقـب 
. راندن و شکستن آن بـه مـیـدا آورد

ـنـگـی" سیاسـت ـقـدی ـبـود ن شـق "   کـم
ــل نــیــروی  ــگــر ســیــاســت تــعــدی دی

ـاشـد  انسانی و اخراج کارگران مـی ب
که مـدتـھـاسـت بـه اجـرا در آمـده 

 . است
 

اشتعالزایی حکومتی و 
 بنگاھھای زود بازده

کـه از "   بنگاھھای زود بازده"   طرح
طـرح "  تصویب و به عنوان ٨٥سال 

ـیـکـاری ـا ب ـلـه ب ـاب ـق بـه "   ضربتی م
اجراگذاشته شد، قرار بـود مـعـضـل 

ـایـد بـر اسـاس .   بیکاری را حـل نـم
ـا پـرداخـت وام بـه  این طرح دولت ب
ـنـھـای  ـی واجدین شرایط و دادن تضم
ـامـیـن ادامـه کـاری  مالی برای ت
ـنـگـاھـھـا، قـرار بـود اشـتـغـال  این ب
ــد ــمــای ــی ن ــی را عــمــل ــون ــی ــل ــی . م

کمیسیونھا و سازمانـھـای عـریـض 
ــن  ــدازی ای و طــویــل بــرای راه ان
ـا دادن  بنگاھھا سرو سامان داده و ب

ـیـش از  ـار مـالـی ب  ھـزار ١٦اعتب
ــن طــرح را راه  ــومـان، ای ـاردت ــی ـل ـی م

ھدف از این طرح کـه بـه .   انداختند
ھـای دولـت  عنوان یـکـی از طـرح

ــه بــا مــعــضــل  ــل ــاب ــق ــرای م ــھــم ب ن
ـاه  بیکاری بود، قـرار بـود در کـوت
ـای کـار، بـویـژه  مدت نیروی جـوی
ـالـب ایـن طـرح جـذب  جوانان در ق

ھای اشـتـغـال  بازار کارشده و زمینه
ـیـن  پایدار کارکنان این واحدھا تضم

 .بشود
ـامـی کـه   بر اساس آمار و ارق

 ٢٥دولت اعالم کرده است بیش از 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی

 

 

ـیـد"ھم نبوده؛  از اول ھـم "   بخش تول
و ھمیشـه قـرار بـوده کـه کسـری 
بودجه خودش را از استثـمـار کـردن 

ـنـد .   جبران کند در حکـومـتـی مـان
ـنـد  جمھوری اسالمی این پـول مـان
ـقـط بـه یـغـمـا  بقیه موارد دیگـر ف
ــای  ــانــدھ خــواھــد رفــت و ھــمــه ب

حکومتی سھم خودشـان را از ایـن 
باندھای مخالـف .   غارت میخواھند

ــد  ـاکـی دولـت احـمــدی نـژاد اگــر ت
میکنند این طرح شکست خورده و 
ــه از ســر  ــایــد مــتــوقــف شــود ن ب
ـلـکـه از  خیرخواھـی بـرای مـردم ب
ترس شورش گرسنـگـان اسـت کـه 
ــد و اگــر  ــن ــکــن ــد مـی بـر آن تــاکــی

احمدی نـژاد بـر ادامـه اجـرای آن 
اصرار میکند نه بـرای آنـچـه کـه 
ــی ایــران  ــکــرد شــکــوفــای ادعــا مــی
اسالمی بلکه برای ایـن اسـت کـه 
دیگر راه بـرگشـتـی نـدارد در ایـن 
میان فقط این توده تھیدسـت مـردم 

ـنـد کـه لـه مـیـشـونـد قـطــع .   ھسـت
سوبسیدھا گـرچـه مـورد حـمـایـت 

ـاحـھـای رژیـم بـوده امـا  کلیـه جـن
ـنـدی" تبدیل این طرح به  و "   ھـدفـم

پرداخت مقـداری پـول بـه مـردم از 
ـاحـھـای  ھمان اول مورد مناقشه جـن
حکـومـت بـوده و اکـنـون پـس از 
یک سال ایـن دعـوا تشـدیـد شـده 

بخصوص اکنون که سالگـرد .   است
ــات  ــاب ــخ ــت ــا ان اجــرای ایــن طــرح ب

کذائی مجلس ھمزمـان شـده اسـت 
ھر دو طرف دولت و مجلس تـالش 
میکنند بیشترین استفاده را در ایـن 
دعوا ببرند، اما کـارگـران و مـردم 
ـبـل لـه و  محروم ھر روز بیشتر از ق
داغان میـشـونـد، ایـن مـردم ھـیـچ 
ـزیـر کشـیـدن ایـن  چاره ای بـجـز ب

 .*رژیم را ندارند

 



 4  ١٣٩٠  دی ١٣ کارگر کمونيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد

ھزار طرح بنگاه زودبازده در کشـور 
راه اندازی شده  که در بـر گـیـرنـده 
ــر  ـف ــون ن ـی ـل ـی ــه یـک م ـزدیـک ب ن

ـیـشـتـر .  باشد کارکن و کارگر می ب
ـان سـفـرھـای  این طـرح ھـا در جـری

استانی احـمـدی نـژاد تـوسـط وی 
ــوان  ــه عــن ــده  و ب ــتــاح ش افــت

ــشــرفـت ـی ــن  پ ـامــی ھــای دولـت در ت
ـا شـده  اشتغال پایدار در بوق و کـرن

ـیـش وزارت .   است حدود چند ماه پ
ــھــای  ــوالن ســازمــان کــار و مســئ

ھای اشتـغـال در  مرتبط با این طرح
یک بازبینی کـه از رونـد اجـرای 

ھـا ارائـه دادنـد، اعـتـراف  این طـرح
 درصـد ایـن ٥٥کردند که بیش از 

. انـد ھا در عمل شکست خـورده طرح
ــرح٣٤ ــن ط ــدون   درصــد ای ھــا ب

کارشناسی و بدون مـطـالـعـات الزم 
ـــه،  ـت ــ  درصـــد ١٥صـــورت گـــرف

ــال یــا  طــرح ــب ــودن کــه ق ــی ب ــای ھ
ــط در  ــوده و فــق ــرا ب دردســت اج

ـیـدی و  ھای رشته حاشیه ھـای تـول
ـا  صنعتی و با ایـن رشـتـه ـن ھـا مـع

اند که اخیرا با بـحـران رکـود  داشته
تولید این واحدھـا، عـمـال تـعـطـیـل 

 درصد ایـن ٥نزدیک به .  اند گشته
ـتـه دولـت و وزارت  بنگاھھا به گف

اند ادامه کاری داشـتـه  کار توانسته
ھـای  باشنـد کـه آن ھـم در رشـتـه

ــه  ــه ب ــی وابسـت ـت ــی خـدمــات و امــن
 . اند ارگانھای حکومتی بوده

ــی اســت کــه خــود  ــالن ایـن بــی
ـتـشـار .   دولت اعالم کرده است ـا ان ب

این گزارشـات در مـورد شـکـسـت 
طرح دولت، وزارت کار و دولت ھـر 
کدام آن یکی را مسئـول شـکـسـت 
طرح دانسـتـه ودر صـدد تـراشـیـدن 

. باشـنـد دالیل برای این کارشان می
ـز  اما واقعیت پشت این طرح ھا چـی

تصویب و اعالم ایـن .  دیگری است
طرح توسط دولت واکنشی بـود بـه 

ــســی ــر  حــمــالت مــجــل ھــا و ســای
ـفـوذ حـکـومـت کـه  ـا ن باندھـای ب
ـامـه  دولت را متھم به نـداشـتـن بـرن
برای مبارزه با بیکاری مـیـکـردنـد 
و بدین طـریـق فشـار را بـر دولـت 

ـزایـش مـی دولـت سـاکـت .   دادنـد اف
ننشست و با به اجرا گـذاشـتـن ایـن 
ـانـش  طرح خواست به قول سخنـگـوی

ـانـدھـای  پاسخ مجلسی ھا و سایـر ب
ـا تصـویـب .   حکـومـتـی را بـدھـد ب

ــه ــی  مصــوب ــوریــت ــد ف ھــای چــن
ــن  ـامـی ـیـشـنـھـادی دولـت بـرای ت پ
اعتبار الزم برای اجرای ایـن طـرح 
در بانـک مـرکـزی، دسـت دولـت 

ـافـت وام ـارات  برای دری ـب ھـا و اعـت
ـانـه  ـاردتـومـانـی بـه بـھ ـی ھزاران میل
ـازده  اجرای طرح بنگاھـھـای زود ب

ــد ــق .   بــاز ش ــن طــری ــت از ای دول

ھای ھنگفتی گیرش آمـد کـه  پول
ھای مـورد نـظـرش را بـه  تا برنامه

ـامـه.   اجرا در بیاورد ھـا  البته این بـرن
ھانطوریکه در باال به آن اشاره شـد، 
ـتـصـادی و  ـبـه اق ـن بیش از آنکه ج
ــبــه  ــن ــاشــد، ج ــه ب ــت ــی داش ــال ــغ اشــت

ھـای  تبلیغاتی بـرای دار و دسـتـه
دولت بـطـور واقـع .   دولتی را داشت

ــط بــرای دریــافــت  بــا اعــالم شــرای
ــظــر  وام ــغــالــی، در ن ھــای خــوداشــت

ـتـصـادی  داشت در برابر غول ھای اق
ـنـد جـمـھـوری اسـالمـی، در  قدرتم
ــرای  ــد ب عـرصــه اقــتـصــاد و تـولــی
خودش ھوادار و دار و دستـه دسـت 
ــایــد کــه مــوفــق نشــد ــم ــا ن . و پ

ـاردتـومـانـی  ھزینه ـی ـل ھای ھزاران می
ھـا اخـتـصـاص داده  که به این طرح

. شد، اکنون به گل نشـسـتـه اسـت
سازمانھا و ارگانھایی کـه ھـدایـت 

ھـا را بـه دسـت  و اجرای این طـرح
ـبـل وامـھـای  گرفتـه بـودنـد، از ق
ـان و نـوایــی  ــه ن کـالن خــودشـان ب
ــورد  ــد و ھــزاران طــرح م ــدن رســی
ادعای دولت را یا تعطیـل کـرده و 

ـزدیـک .   یا نیمه کاره ول کـردنـد ن
ـا قـرار  به یک میلیون نفر که گوی
بود در چھارچوب این طرح شـاغـل 
ــری از  ــط خــب ــه فــق ــد، ن ــون بش
ـیـرتـر شـده  اشتغالشان نشد، بلکه فق
ـان و دارنـدگـان  و به عنوان صـاحـب

ــھــای زود بــازده، اعــالم  ــگــاھ بــن
ورشکستگی کـرده و مـجـبـور بـه 
ـتـه شـده  باز پرداخت وامھـای گـرف

ھای بانکی بـه مـراتـب  شان با بھره
ـفـر نـه .   اند باالتر شده یک میلیون ن

اند، بلکه بـدھـکـار  فقط شاغل نشده
نه بیمه بیکاری شـامـل .   اند ھم شده

ــمــه حـالشــان مــی ـی ــه ب ھــای  شـود ن
ـنـھـا در عـمـل .   خدمات و درمان ای

ـا عـمـر  ـنـد کـه ت بدھکارانی ھسـت
ــاز پــرداخــت  ــاط ب ــایــد اقس ــد ب دارن
ــن دولــت  ــی ــان را بــه ھــم ــایش وامــھ

ـپـردازنـد ـیـسـیـونـی در .   ب اخـیـرا کـم
ـبـعـات ایـن  مجلس رژیم اثـرات و ت
طرح را بررسی کرده و اعالم کـرده 
ــش از یــک  ــی اســت کــه دولــت ب
ـفـر را بـدھـکـار خـودش  ـیـون ن ـل می
ـاره و  کرده، خبری از راه اندازی دوب
ـان  ادامه کـاری ایـن طـرح در مـی
نیست، چرا کـه مـردم بـه آن بـی 

ــمــاد شــده ــت ــد اع ــن .   ان ــت بــا ای دول
سیاستش یک میلیون نفر رااز نـظـر 
اقتصادی و مالی ورشکسته کـرده 

ایـن .   و به حال خود رھا کرده اسـت
ــه کــه  ــت ــد داش ــی ــســون تــاک کــمــی
ـیـونـی دولـت  ـل شعارھای اشتعال می
که در بوق و کرنا کـرده اسـت، در 

ـتـصـادی  مورد سایر بـخـش ھـای اق
که دولـت در آن حضـور دارد، بـه 
ـنـگـاھـھـای  سرنوشت ھمین طـرح ب

 .زود بازده دچار خواھد شد
اشتغالزایی به شیـوه دولـت ایـن 

دولـت، وزارت .   باشـد نتیجه اش می
ـا ایـن  ـبـط ب کار و سازمانھای مـرت

ھـا، دم و دسـتـگـاه دزدی و  پروژه
ـــی ـارت م ــ ـــد غ ـن ــ ـاش ــ ـا .   ب ــ ـــھ ـن ــ ای

سازمانھایی برای سرکیـسـه کـردن 
باشند کـه در  کارگران و مردم می

کنار دزدیھای کـالنشـان، در نـظـر 
ھـای  دارند پولـھـای مـردم در سـال

ـاز پـرداخـت  آینده را نیز به عـنـوان ب
ـتـه شـده شـان رسـمـا  وامھای گـرف

اشتغالزایی به شـیـوه دولـت .   بدزدند
ـنـی  و کل جمـھـوری اسـالمـی یـع
ــر کــردن  ــردم، پ دزدی، غــارت م

ــه ــط ــب واس ــی و  جــی ھــای دولــت
ـبـط ـنـھـا ھـیـچ .   ارگانـھـای مـرت ای

ـیـکـاران و  موقع به فکر مـردم و ب
ـنـد ـیـسـت ـبـوده و ن تـمـام .   کارگران ن

ـاسـتـھــای تصـویـب و بـه اجــرا  سـی
گذاشته شده توسط دولـت، تشـدیـد 

ھـای گسـتـرده،  بیکارسازی، اخـراج
ـقـر و  نپرداختن دستمزدھا، تحمیل ف
فالکت به کارگران و مـردم  بـوده 

ـاشـد و می ـان دادن بـه .   ب ـای بـرای پ
ـامـیـن یـک زنـدگـی  بیکاری و ت
شایسته کارگـران و مـردم در قـدم 
اول عامل و بانی این وضعیت کـه 
خود جمھـوری اسـالمـی اسـت، را 

 .*باید به زیر کشید

 

! " نه ھیـچ مـوش دوانـی دیـگـری
ــرایــن اگــر مــحــمــد جــعــفــری  ــاب ــن ب

ـنـھـا  می ـنـكـه ای ـانـه ای خواھد به بھ
ــی" دارنــد كــار  ــ قــانــون ــنــی ـ " عــل

ای و  كنند، پای عوامل خامنـه می
ــافــل و  ــه مــح احــمــدی نــژاد را ب
ـنـد و از  ـاز ك جمعھای كـارگـران ب
ــه  شـوراھـای اســالمـی كـار و خـان
ـیـن را بـه  ـنـد، ھـم كارگـر دفـاع ك

 .صراحت بگوید
 

زبان مكاتبات كارگران با 
 مقامات رژیم
ـایـد  ما ھمیشه گفته ایم كه كسی نب

ـاشـد كـه  از كارگران انتظار داشتـه ب
ـیـن و  ـا مسـئـول با زبان اپوزیسیون ب

مقامات رژیم، چه در كـارخـانـه و 
ـتـی حـرف  چه در ادارات دیگر دول

ـامـه اعـتـراضـی كـارگـران .   بزننـد ن
ـامـات اداره  ایران خودرو گرچـه مـق
كار و مجلـس و غـیـره را مـحـتـرم 
ــی  ــود، امــا بــان ــرده ب ــطــاب ك خ
ـیـن  ـا ھـم ـن مشكالت كارگران را عل

دانسـتـه و بـه "   مـحـتـرم" مقـامـات 
ـتـھـا .   اطالع عموم ھم رسانده بود من

ـازان " زبانی را كه  انجمن صنفی خـب
بكار بـرده اسـت، "   مریوان و سروآباد

ـیـسـت،  ـاطـات ن ـب زبان مكاتبه و ارت
ـزگـویـی اسـالمـی اسـت ھـر .   مجی

ــه ســایـت آنـھــا  كسـی مــی ــد ب تـوان
ـنـد . مراجعه كند و خود قضـاوت ك

ـا  ـز رژیـم ی چرا كارگران باید مـجـی

ـا  نمی.   ھر عنصر آنرا بگویند تـوان ب
ـانـده  این بھانه ـبـم ھای زشـت و عـق

ـانـده ـبـم تـریـن نـوع  رفت و پشت عقم
 .كارگرپناھی قایم شد

ـفـری  ـان مـحـمـد جـع باید از زب
ـا  خطاب به كمونیستھـا و فـرقـش ب
ــه طـرفــداران  ـان ایشـان خـطـاب ب زب
احمدی نژاد، خطاب به كسانی كـه 

ــه  كـارگـران را مـی ـب ـنـد مـلـع خـواھ
نمایندگان رژیم در مجـلـس و امـام 

ـنـد، عـكـس  جمعه ھا و غـیـره بـكـن
ـبـت ھـمـان خـطـی .   گرفت این عاق

ــخــاب كــرده  اســت كــه ایشــان انــت
 .*است

 ٢٠١٢ ژانویه ٢

  ١از صفحه 
 !بھانه است" قانونی -مبارزه علنی "
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ـیـون انسـان در ٧٨نزدیک به  ـل  می
ـنـد ـیـت .   ایران زندگی مـیـکـن وضـع

زندگی اکثریت عظیم این انسـانـھـا 
را فقط میشود اسفناک تـوصـیـف 

ــم ٣٢.   کــرد ــال اســت کــه رژی  س
ـیـت  جمھوری اسالمی ھرسال وضـع
زندگی انسانھا را بیشتر بسمت فقـر 
و بیکاری و اعتیاد و تن فـروشـی 

 .و فالکت وحشیانه سوق داده است
 

 یکاریب
ــار رســمــی خــود دولــت  ــق آم  طــب

ـاالی   ١٤اسالمی آمار بیکـاری ب
ایـن بـدیـن مـعـنـی .   در صد اسـت

ــھــارده درصــد از  ــه چ ھســت ک
کسانی که آماده کار ھستند کـار 

ایـن آمـار شـامـل .   آید گیرشان نمی
کســانــی نــمــیــشــود کــه مشــغــول 
ـیـجـه آن  ـت کارھایی ھسـتـن کـه ن

ـیـکـنـد مـن .   کفاف زندگیشان را نم
ـلـھـای  ـی یادم ھست یـکـی از فـام
نزدیک من لیسانس ریاضی تـمـام 
ـنـوان  کرده بود و بـرای سـالـھـا بـع
معلم غیر استخدامی کار مـیـکـرد 

ـانـه اش  ـی  ھـزار ٥٠و حـقـوق مـاھ
این مبلغ کفاف رفت و .   تومن بود

ـیـداد چـنـدیـن .   آمد به مدرسه را نـم
ــن  ـی ــھـای مـن چــن ـل ـی ـفـر از فــام ن
ـنـوز  وضعیتی داشتند و بعضیـھـا ھ

ـیـکـاران بـه .   دارند اینـھـا جـزو آن ب
واقعیت این اسـت .  آیدند حساب نمی

ــھــایــی را  ــیــن شــغــل کــه اگــر چــن
بیکاری بحساب آوریم، آنوقت آمـار 

ـاالتـر مـیـرود ـازه .   بیکاری بسیار ب ت
این آماری ھست کـه خـود دولـت 

ــتــشــار داده اســت ــار واقــعــی .   ان آم
. بسیار بیشتر از این حـرفـھـا ھسـت

ـتـی آمــار  ـقــامـات دول بـرخـی از م
 در ٢٥بیکاری را حتی بیشتـر از 

 .اند صد اعالم کرده
 

 قراردادھای موقت و سفید امضا
اکثریت عضیم کسـانـی کـه کـار 
ــرش  ــور بــه پــذی ــب ــد مــج ــن ــن ــک ــی م
ـیـد  قراردادھای موقت و حـتـی سـف

ــابـر ایـن چـمــاق .   انـد امضـا شـده ـن ب
ـیـشـه بـر سـر  اخراج و بیکاری ھـم

ھـر روز .   کـارگـران مـوقــت ھســت
کارگر با تشـویـش و نـگـرانـی از 

قـرار .   اخراج و بیکاری مواجه اسـت
دادھای موقت به کارفرمـاھـا ایـن 
امکان را میدھد که حداقل ممکن 
ـیـل  دست مزد را بـه کـارگـر تـحـم

ـای کـار  کنند و از بیمه ھا و مـزای
ـیـکـاری .  بزنند ـیـوالی ب ترس از ھ

کارگر را مجبور مـیـکـنـد شـرایـط 
ــارگــری  ــی و ضــد ک ــان ضــد انس
ـانـش در  ـپـذیـرد و زب کارفرمـا را ب
اعتراض به شرایط وحشیانه کـار و 
دستمزدھای ناچیز کوتاه باشد و به 
حداکثر بی عدالتی و استثـمـار تـن 

ــد ــرار .   در دھ ــگــر ق از طــرف دی
دادھای موقت امـکـان تشـکـل و 

یـکـی . تحزب را از کارگر میگیرد
به این دلیل که کارگـران بـدلـخـواه 
کارفرما و براحتی جابجا میـشـونـد 
و دیگر اینکه کـارگـر قـرار دادی 
ـا  برای وارد شدن به یـک حـزب ی
. تشکل کارگری محتاط مـیـشـود

این جنبه از فشـار بـر جـدا مـانـدن 
کارگر از تشکلـھـای خـود سـوای 
تدابیر امنیتی و حـراسـت و غـیـره 

در .   است، و بر آنھا اضافه مـیـشـود
ـیـد امضـا  مورد قـرار دادھـای سـف
واقعا چه میـشـود گـفـت غـیـر از 
ـنـی و  اینکه این یک بردگی عـل

کـارگـران .   آشکار و قانونـی ھسـت
سفید امضا از پیش به تمام شـرایـط 
ــار تــدارک دیــده شــده تــوســط  ک
ـنـد . کارفرما رضایت و امضا میدھ

ھـا را  این قرار دادھا دست کارفرمـا
برای تحمیل ھر آنـچـه کـه دلشـان 
میخواھد بر زنـدگـی و سـرنـوشـت 

ــنــد ــن ــک ــی ــا م ــی قــرار .   کــارگــر مــھ
دادھای سفید امضا بمعنی واقـعـی 

ـنـد ـرده داری ھســت ھــیـچ اســم .   کـلـمـه ب
 .دیگری نمیشود بر روی آنھا گذاشت
 وضعیت کارگران حرفه ای

ای از یـک  حتی کارگران حـرفـه
زندگی درست و حسابـی بـرخـوردار 

ـنـد ـا .   نیسـت اکـثـر ایـن کـارگـران ب
ــه  ــرب ــج ــل و ت ــصــی ــح ــھــا ت ســال

ـا ٥٠٠دستمزدھایی حدود   ٦٠٠ ی
ـنـد ایـن .   ھزار تومان دریافت میـکـن

مبلغ برای تعمین حـداقـل زنـدگـی 
ــره ھــم ٤بـرای یــک خــانـواده  ـف  ن

ـیـسـت ـلـغ .   کافی ن ـب نصـف ایـن م
ـار  صرف یک محل زنـدگـی بسـی

محدود و فقیرانه میشـود و نصـف 
ــاف یــک  ــدا بــرای کــف دیــگــر اب

منابـع .   زندگی مرفه کافی نیست
دولتی متعـددی حـداقـل دسـتـمـزد 
الزم برای یک زندگی باالی خـط 
فقر را بیشتر از یک و نیم و یا دو 

ھـر .   انـد میلیون تومان قلمداد کـرده
کارگری با تمام وجود خود ایـن را 
میداند که دستمزد کمتـر از یـک 
ـقـر و  میلیون تومن یعنی تحـمـل ف
نداری و یـک زنـدگـی بـخـور و 

ای و  اما کمتر کارگر حـرفـه.   نمیر
تـحـصـیـل کـرده بـه ایـن دسـتـمـزد 

 .دسترسی دارد
 

 وضعیت معلمان و پرستاران
ـاران و کـارمـنـدان  معلمان و پـرسـت
اداری ھم سرنوشتی شبیه کارگـران 

دستمزد یک معلـم .   ای دارند حرفه
 تـومـان ٥٠٠مجرب بسختی باالی 

ـاران و .   در ماه است دستمـزد پـرسـت
ـیـن  افشار دیگر کارمندان ھم به ھم

ـاران و . منوال است معلمان و پـرسـت
ـنـوان  برخی شغلھای دیگر سنتا بـع
کارگران یقه سفید و یا کـارمـنـدان 

ــاخــتـه شــده ــد شـن ــن .   ان ســرنـوشــت ای
ــران  ــروز بــا کــارگ ــران ام کــارگ

ـقـه آبـی  کارخانه ـا کـارگـران ی ھا ی
 .تفاوت چندانی ندارد

 
 ضعیت کارگران افغانو

ـیـونـھـا انسـانـی کـه  ـل ـی سرنوشت م
محل تولدشان به کشورھایی مـثـل 
ـاکـتـر از  ـن افغانستان برمیگردد اسـف
متوسـط زنـدگـی یـک فـرد زاده 

شـھـرونـدان افـغـانـی در .   ایران است
ـانـه  ـار وحشـی ایران مورد تعرض بسی
ـان و دولـت  تری از جانب کارفرمای

ایـن انسـانـھـای .   آنھا قرار میگیرنـد
شریف که سختترین کـارھـا را بـر 

ــه ــرفــت ــن  دوش گ ــری ــد و کــمــت ان
دستمزدھا و امکانات شغلی نصیب 
آنھا شده اسـت از شـرایـط زنـدگـی 
ـاکـتـری بـرخـوردار  ـن بمراتب وحشـات

ــنــد ــادر بــه .   ھســت فــرزنــدان آنــھــا ق
کار برایشان گـیـر .   تحصیل نیستند

ـبـعـیـض در تـمـام .   آید نمی مـورد ت
. بخشھای زندگی قرار مـیـگـیـرنـد

ــران  ــســت اســالمــی ای ــت فــاشــی دول

ــت  ــه رســمــی ــھــا را ب ــت آن انســانــی
ــد ــاس ــشــن ــمــی ــرف اقشــار .   ن از ط

ناسیونالیست جامعه مورد تحقیـر و 
ـتـریـن .   ھجوم قـرار مـیـگـیـرنـد کـم

ـلـق مـیـگـیـرد . دستمزدھا به آنھا تع
تمام ھستی و حیات این انسانـھـای 
ـتـکـش در مـعـرض  شریـف و زحـم
ـــی و  ـــالم ـــت اس ـــرض دول ـــع ت
. ناسیونالیستھای ایـرانـی قـرار دارد

این بخـش از جـامـعـه ایـران مـورد 
ترین حمالت تـوحـش مـذھـب،  شدید

ـتـه  ناسیونالیسم و سرمایه قرار گـرف
 .است

 
دزدان مفتخور کارفرماھا و سران 

 رژیم
ـیـھـا و فشـارھـا و  در مقابل سـخـت
ـثـمـارھـایـی کـه بـر  ستمھـا و اسـت
ـان  کارگران و افشار زحمتکش و زن
ـاه  ـن ـنـدگـان بـی پ و بیکاران و پناھ
افغانی و عراقی تحمیـل مـیـشـود، 
ــل و  ــجــل ــھــای م مــا بــا کــاخ

ھا و  ای آیت الله ھای افسانه سرمایه
ـان و  روسا و مـدیـران و کـارفـرمـای

ـیـم ایـن .   سران دولـت مـواجـه ھسـت
ھا خون میلیونھا انسان شریف و  زالو

زحمتکش را میـمـکـنـد و ھـر روز 
بیشتر از پیش بر حسابھای بانـکـی 

ھـایشـان افـزوده  و امالک و دارایی
سرمایه داران استثمارگر و .   میشود

جنایتکار ھر روز ثروتمندتر میشونـد 
و کارگران و کارمندان جزء شریـف 

ــر ــی ــق ــتــکــش ھــر روز ف ــر  و زحــم ت
ـقـر و .   میشونـد ـتـی و ف بـی عـدال

ـاد ھـر  ـی فحشا و تن فروشی و اعـت
ـتـر مـیـشـود و  ـق روز وسیعتر و عمی
دامن اقشار وسیعتـری از مـردم را 

در مقابل آن یک مشـت .   میگیرد
ـلـه و  آخوند و روضه خوان و آیـت ال
ــه داران حــریــص ھــر روز  ســرمــای
میچابند و میدزدند و برای مـانـدن 
ــریــت  ــراض اکــث ــل اعــت ــاب و در مــق
محروم به اعدام و سنگسار و زنـدان 

سختی .   و شکنجه متوسل میشوند
تحمل شرایط موجود اینجاست کـه 
ـات و  آنھایی که بیشـتـریـن امـکـان
ـارشـان  ـی ـت خوشیھای زندگـی در اخ
ـنـد و  ھست کمترین کار را مـیـکـن

ـــد دزد ـاس ــ ـــن و ف ـــری ـــن و  ت ـــری ت
 .جنایتکارترین آدمھا ھستند

 
ھـا پـایـان  ما ناچاریم به نابرابری

 دھیم
این ستم و نابرابری فزاینده، این فقر 
و بدبختی و بیکاری و تن فروشـی 
ـبـعـیـض نـژادی  و بی خانمانی و ت

 .باید پایان داده شود... و 
ما انسانیم و ایـن حـق مـاسـت 
که یک زندگـی انسـانـی داشـتـه 

یک زندگی عاری از ستـم .   باشیم
و ظلم و فقر و بیکاری و تبـعـیـض 
نژادی و تبعیض جنسی و تبعـیـض 

ـاشـیـم ھـر تـک .   کشوری داشته ب
انسانی، ھـر تـک کـودکـی کـه 
متولد میشود، صرف نظر از اینکـه 
ـا  دختر باشد یا پسر، افغانی باشد ی
ـا  ـاشـنـد ی ایرانی، والدینیش دکتـر ب
مھندس یا کارگر، رنگ چشـم و 
ـاشـد،  پوست و قد و قواره اش چه ب
در کدام ده و شھر و استان و محلـه 

مستقل از ھـر ...   متولد شده باشد، 
فـاکـتـوری از ایـن دسـت، انســان، 
کودک، حق دارد که خـوشـبـخـت 

ـاس خـوب، .   باشد ـب حق دارد کـه ل
ــوب،  ــه خ ــدرس ــوب، م ــذای خ غ
بیمارستان خوب، درمـانـگـاه خـوب، 
کار خوب، منزل خوب تفریح خـوب 

ھـمـه انسـانـھـا .   داشته باشـد....   و 
مستقل از جنس و نژاد و کشـور و 
محل تولـد و غـیـره حـق دارنـد از 
بھترین زندگی ممکن که جـامـعـه 
ـتـوانـد فـراھـم کـنـد بـر خـوردار  می

 .باشد
 

ما انسانھا باید این دنیا را تغییـر 
 دھیم

ـایـد  روشن است که خیلی چیزھـا ب
در این دنیای پر از ستم و تبـعـیـض 

ما .  و نابرابری و خرافه عوض شود
ـنـدگـان  این را به خـودمـان و بـه آی
مقروض ھستیم که بـرای سـاخـتـن 

ایـن .   یک دنیای بھتر تالش کنیـم
ـا تـالش مـا  ـنـھـا ب دنیای جـدیـد ت

ـاشـد مـا .   انسانھا میتواند مـیـسـر ب
 درصـدیـھـا، مــا ٩٩انسـانـھـا، مـا 

ـتـکـش، مـا  کارگران و اقشار زحـم
ـات  معلمان و پرستاران تـمـام امـکـان
مادی این دنیا را میسـازیـم و ایـن 
ــاســت کــه از ایــن  ــم م ــل حــق مس
ـیـم . امکانات بطور برابر استفاده کـن

اما بخش اعظم امکانات مادی در 
ـار کسـانـی ھسـت کـه کـار  ـی اخت

در اختیار کسانـی ھسـت .   نمیکنند
ـنـد ـیـکـن . که ھیچ کار مفیدی نـم

ــانــی ھســت کــه  ــار کس ــی ــت در اخ
ھای خرافه  مسجد و منبر و حوضه
ـار . پراکنی سازمان میدھند در اختی

کسانی ھست که زندان و اسلحه و 
آالت شکنجه و سنگسار و اعدام و 
ـنـد و بـرای  غیـره سـازمـان مـیـدھ
ســرکــوب مــا کــارگــران واقشــار 

 پیروزی بر جمھوری اسالمی 
 !در گرو اتحاد ماست

 حبیب بکتاش 
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مـا .   زحمتکش جامعه بکار میبرنـد
ــای وارونــه و ضــد  ــی ــن دن ــد ای ــای ب

 .انسانی را عوض کنیم
 

کارگران و اقشار زحمتکش احتیاج 
اتحاد، تشکل، :   به سه چیز دارند

 تحزب
سرمایه داران وکارفرمایان و دولتھـا 
ـتـه و مسـلـح  ـاف تا دندان سازمـان ی
ـافـع خـود دفـاع  ـنـد و از مـن ھسـت

ـتـکـش .   میکنند ما انسانھای زحـم
برای پایان دادن به سلطه حـاکـمـان 
ـنـگـی  اقتصادی و اجتماعی و فرھ
و سیاسی احتیاج به سـازمـانـدھـی، 
اتحاد، تشـکـل و تـحـزب در تـمـام 

ـتـمـاعـی داریـم زمینه مـا .   ھـای اج

انســانــھــای کــارکــن و بــیــکــار و 
ـیـم. . .   زحمتکش و  . بیشماران ھسـت

ـیـونـی  ـل ـی از جمعیت حدود ھشتاد م
 درصد انسانھا بـه ٩٠ایران بیشتر از 

یعنی حـدود .   کمپ ما تعلق دارند
ـیـون٧٥ ـل .  میلیون در مقابل پنج می

 میلیون ھـم ٥تازه نیروی مقابل ما 
ـا .   نیست اکـثـریـت عـظـیـم مـردم ب

ـنـد  جمھوری اسالمی مخالف ھسـت
ـابـود شـود . و میخواھند این رژیم ن

ــه  ــخــور ب ــت ــت مــف ــی ــن اقــل ــا ای ام
وحشتناکترین سالحھـای سـرکـوب 
متکی و مسـلـح اسـت و  بـرای 
مبارزه با آنھا ما باید نیروھای خود 

ـیـم ـایـد .   را گرد آوریم و متحد کـن ب
ـیـکـار و اقشـار  دست کـارگـر و ب
ـاران را  زحمتکش و معلمان و پـرسـت

در دست ھم گذاشت و مـتـحـدشـان 
ــم در ســطــوح .   کــرد ــی ــوان ــت ــا مــی م

مختلف اجتماعی متحد شـویـم، در 
ھا، مـدارس، دانشـگـاھـھـا،  کارخانه

ـان،  ــ ــھــای زن ـان ــالت، ســازمــ ــح م
ـان و . . . سازمانھا و کلوپھای جـوان

ـا اتـکـا بـه  ـنـھـا ب اتحاد پایدار ما ت
 . تشکلھای ما امکان پذیر است

 
ــاســی  ــی ــک حــزب س ضــرورت ی

 سوسیالیستی 
ـیـش  حلقه حیاتی و اساسی بـرای پ
ـان دادن بـه  ـای برد مبارزه ما برای پ
ـیـر و  فقر و بیکاری و ستم و تـحـق
ـاول  زندان و شکنجه و دزدی و چـپ

ـاسـی ھسـت ...  و  یک حـزب سـی
که تمام تشکلھای مـا را مـتـحـد 

ـقـالبـی را  کند و تمام انسانـھـای ان
متحد و یکپارچه به جـنـگ نـظـام 
پر از کثافت و خـرافـه و دزدی و 

ـبـرد ـایـت ب ـن ـایـد .   استثمـار وج مـا ب
ــزب  مــتــحــد، مــتــشــکــل، و مــتــح
نیروھای خود را گـرد آوریـم و بـه 

تنھا .   نظام سرمایه داری پایان دھیم
راه خوشبختـی مـا و فـرزنـدان مـا 
ـثـمـار و  یک جامعه عاری از اسـت

ـابـرابـری اسـت بـرای .   تبعـیـض و ن
پایان دادن به استثمار و تبـعـیـض و 
ـیـسـم و  ـال ـاسـیـون ـار زدن ن برای کـن
مذھب ما احتیاج بـه یـک حـزب 
کمونیسـتـی کـارگـری داریـم کـه 
آزادی، برابری، و انسانیت سـرلـوحـه 

این حـزب ھـم اکـنـون .   شعار آنست
ـیـسـت  ھست و اسمش حـزب کـمـون

ــه و .   کــارگــری ھســت در مــحــل
کارخانه و مـدرسـه و دانشـگـاه و 
. محل کار خـود مـتـشـکـل شـویـم

شوراھایمان را بـوجـود آوریـم و بـه 
ـیـسـت کـارگـری ایـران  حزب کمـون

ــم ـیـونـدی ـپ ــی .   ب ایـن حـزب سـرنـگـون
ـقـالب  جمھوری اسالمی از طریق ان
سوسیالیستی و انسانی مـردم ایـران 
ـیـسـتـی  و بر پایی جمھوری سوسیال
و انسانی را ھدف اساسی و فـوری 

ـیـروزی بـر .   خود قـرار داده اسـت پ
جمھوری اسالمی در گـرو اتـحـاد 
ـا از  ماست، به این حزب بپیوندیـم ت
طریق یک انقالب سوسیالیستی به 
ـان  ـای نکبت جـمـھـوری اسـالمـی پ
دھیم و یک جامعه انسانی بر پایه 

 .*آزادی و برابری را بنا نھیم

 

 
 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
 دست به ١کارگران صنایع فلزی شماره 

 تجمع اعتراضی زدند
ـتـشـر كـرده  بنا  خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایـران مـن

ـزی ٢٥٠ دی حدود ١٠است، روز   نفر از کارگران صنایـع فـل
ـا در دسـت )   شرکت مصنوعـات زریـن تـھـران( شماره یک  ب

ـا ٨داشتن پالکاردی از ساعت  ـان ٤ صبح ت ـاب ـی  عصـر در خ
ـاد دسـت بـه تـجـمـع  مجاور این کارخانه در مـنـطـقـه شـاد آب

: کارگران بر روی این پالکارد نوشـتـه بـودنـد.   اعتراضی زدند
ما خواھان ھئیت مدیره، کار، دریافت سه ماه حقوق معوقه و  

ـاعـث .    ماه بیمه خود ھستیم٨واریز   بدنبال این تـجـمـع کـه ب
) بازار آھـن( ترافیک سنگینی در خیابان منتھی به شاد آباد 

شده بود بازرسین اداره کار در میان کارگران حـاضـر شـدنـد و 
ـنـد بـه  ـان خـواسـت با وعده پیگیری خواستھای کارگـران از آن
تجمع خود پایان دھند اما کارگران با اصرار بر تحـقـق فـوری 

.  عصر به تجمـع خـود ادامـه دادنـد٤خواستھایشان تا ساعت 
ـافـت  این کارگران از مھر ماه امسـال ھـیـچ دسـتـمـزدی دری

 . ھای آنان واریز نشده است  ماه از بیمه٨اند و مدت  نکرده
 

کارگران سد آزد بنیر و سد ژاوه ھمچنان 
 در اعتصاب ھستند

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
 دی خبر داد كه کارگران مشـغـول بـکـار در ٥کارگری روز 

ـا  ـیـر ت ـن  دی ٥شرکت پیمانکاری جھاد  توسعـه سـد آزاد ب
ـا ١این کارگران از روز . ھمچنان در اعتصاب بودند  ٣ دی ت
 ماه حقـوق مـعـوقـه دسـت از کـار ٤دی بدلیل عدم پرداخت 

ـانـه  کشیدند که به آنھا قول پرداخت حقوق داده شد که متاسـف

به دلیل اجرایی نشدن این امر کارگران مجـدد دسـت از کـار 
ـیـن .   کشیده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند ھمچـن

ـز بـه  این بار کارگران مشغول به کار در واحد ـی ھـای دیـگـر ن
آنھا پیوسته و از آنھا حمایت کردند که ایـن اعـتـصـاب بـرای 

 .باشد گرفتن حقوق معوقه خود ھمچنان پابرجا می
ھمچنین کارگران سد ژاوه نیز به دلیل اجرایی نشـدن قـول 
ـنـی بـر  ـان مـب ـیـمـانـکـاری ژی مسئولین مربوطه در شرکت پ

 ماه حقوق معوقه مجدد دسـت از کـار کشـیـده و ٦پرداخت 
ـز .   خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدنـد ـی ایـن كـارگـران ن

 ماه حقوق معوقـه از روز ٦اخیرا در اعتراض به عدم پرداخت 
 دی دست به اعتصاب زده که مـوجـب مـتـوقـف ٣ دی تا ١

اعتصاب این .   شدن واحد حمل و نقل در این چند روز شده بود
 .کارگران نیز ھمچنان ادامه دارد

 
 تن از كارگران شركت ٤٠٠تجمع اعتراضی 

 پیمانكاری رامسكو در عسلویه
ـفـر از ٤٠٠كارگران شركت رامسكو در عسلویه حـدود   ن

كارگران شركت پیمانكاری رامسكو كـه تـحـت پـوش شـركـت 
 دی در اعـتـراض بـه ١٠پتروشیمی كاویان است از روز شنبه 

عدم پرداخت چھار ماه حوقق معوقـه شـان دسـت بـه تـجـمـع 
 .  دی نیز ادامه داشت١٠این اعتراض روز . اعتراضی زدند

 
ادامه تجمعات اعتراضی کارگران ریسندگی 

 خاور رشت
دھھا نفر از کارگران کارخانه ریسندگـی خـاور رشـت در 

 ماه دستـمـزدھـای خـود اقـدام بـه ٦اعتراض در عدم پرداخت 
ـبـه .   اند برپایی تجمع نموده  ٦این کارگران صبح روز سـه شـن

ـانـداری  دی برای سومین بار طی دو ھفته گذشته مقابل است
ـا در دسـت داشـتـن .   گیالن تجمع کردند کارگران معتـرض ب

ـات خـود  ـب پالکاردھایی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطـال
 .شدند

 
 تھدید به اخراج کارگران شرکت پاپیروس

ـیـروس بـه دسـتـمـزدھـای  ـاپ در اعتراض كارگران شركـت پ
پرداخت نشده آذر ماه، مدیریت این شرکت در جاده مـخـصـوص 

 .کرج آنان را تھدید به اخراج نموده است
 

سه روز اعتصاب كارگران كارخانه پوشاك 

 چامینه تھران
 كـارگـر دارد و ٢٤٠كارگران كارخانه پوشاك جامینه كه 

در شھرك صنعتی عباس آباد تھران قرار دارد، در اعتـراض بـه 
 آذر دسـت از كـار كشـیـده و ٢٠ ماه حقوق معوقه خود در ٣

كارگران اعتصابی به مدت سه روز اعتصـاب .   اعتصاب كردند
ـنـون بـر اثـر اعـتـصـاب و اعـتـراض .   خود را ادامه دادنـد ـاك ت

كارگران این كارخانه حقوق مھـرمـاه را بـه كـارگـران پـرداخـت 
 .اند كرده

 
دستمزد كارگران شرکت مشاورین 
 شود ساختمانی فجر توسعه پرداخت نمی

ــش از  ـی ــن ٢٣٠ب  کــارگــر شــاغــل در شـرکــت مشــاوری
ھـای جـھـاد  ساختمانی فـجـر تـوسـعـه كـه از زیـرمـجـمـوعـه

 مـاه ٥دانشگاھی دانشگاه علم و صنعت است، دستمزدھـای 
ـافـت نـکـرده کـارفـرمـای ایـن .   انـد گذشته خود را تاکنون دری

شرکت در پاسخ به اعتراض کارگران مـدعـی شـده اسـت بـه 
ـادر بـه  ـز ق دلیل عدم وصول طلبھایشان از سوی دولت، آنان نی

 .پرداخت مطالبات معوقه کارگران نیستند
 

اعتصاب کارگران و رانندگان ماشینھای 
 حمل آھن در شھر سنندج

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
ـبـه  ـنـدگـان و ٢٢کارگری خبر داد كه از روز سه شن  آذر ران

ھـای واقـع در  کارگران مشـغـول بـه کـار در آھـن فـروشـی
ـنـدج بـه  کمربندی بھشت محمدی سنندج و ھمچنین شھر سن
ـار آھـن  ـا ب دلیل ممانعت راھنمایی و رانندگی از ورود آنـھـا ب

ھای سنگین و مـتـوقـف  آالت به درون شھر و قرار دادن جریمه
در ادامه آمده است كـه .   کردن ماشینھا دست از کار کشیدند

 دی ادامه داشته که این امـر ١این اعتصاب تا روز پنجشنبه 
موجب بیکاری کارگران در بـخـش صـنـعـت و سـاخـتـمـان و 

 .بخصوص جوشکاران و آرماتوربندھا شد
 

 نفر از کارگران سد رامول در ١٠٠اخراج 
 دھگالن و اعتراض كارگران

بنابه خبری كه کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد 
ھای کارگری منتشر كرده است، پیمانکـار سـد رامـول  تشکل

ـفـر از کـارگـران ١٠٠ دی ٢در منطقه دھگالن، در تاریخ   ن
در اعـتـراض بـه ایـن .   شاغل در این سد را اخراج کرده اسـت

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـان غـرب  ـابـل شـرکـت نـمـای ـق اخراج سـازی، کـارگـران در م
. پیمانکار سد تجمع کرده و خواستار بازگشت بـه کـار شـدنـد

ـانـه  ـبـود بـودجـه را بـھ کارفرما در جواب به این کارگران کم
کرده و اعالم کرده که حتی بودجـه کـافـی جـھـت پـرداخـت 

در پی این جواب کـارگـران .  ھای معوق آنان را ھم ندارد حقوق
ـان زدنـد و ٣روز  ـابـل امـور آب اسـت ـق  دی دست به تجمع م

ـازگشـت  خواستار دریافت حقوق و مزایای معوقه و ھمچنین ب
 .به کار شدند اما پاسخی به آنان داده نشده است

 
دستمزد کارگران شرکت اسلکه سازی کران 

 شود دریا پرداخت نمی
ـا واقـع در  کارگـران شـرکـت اسـکـلـه سـازی کـران دری

 ماه اسـت کـه ٨ نفر است، مدت ٤٠٠عسلویه كه تعداد آنھا 
ـافـت . اند دستمزد دریافت نکرده این کارگـران بـه مـنـظـور دری

دستمزدھای معوقه خود تاکنون چندین بار علیه کارفـرمـا و 
ـا  مدیریت این شرکت به اعتراض بـرخـاسـتـه انـد امـا ھـمـواره ب

اقدامات فریبکارانه آنان و نیز اعمال فشار و تھدیـد بـه اخـراج 
 . اند روبرو بوده

 
كارگران مخابرات راه دور در صورت عدم 

تحقق وعده، اعتراض خود را از سر خواھند 
 گرفت

 تن از كارگران معترض شركت مخـابـرات راه ٣٠٠بیش از 
ـانـداری تـجـمـع ١٠دور شیراز كه  ـابـل اسـت ـق  روز پیاپی در م

اعتراضی داشتند، با درخواست استانداری این شھر و قول حـل 
ـتـه، اعـالم كـردنـد  ـف مشكل پرداخت معوقه كارگران تا آخـر ھ

ـنـد موقتا تجمع خود را تا آخر ھفته متوقف مـی ـن ـنـده .   ك ـای نـم
ـانـداری  ـیـن اسـت كارگران شركت مخابرات در جلسه با مسـئـول

ـنـد  اعالم كردند كه تا آخر این ھفته به مقامات مھلت مـی دھ
ـنـد تا برای پرداخت حقوق ـن كـارگـران .   ھای معوقه شان اقدام ك

ایـم  تاكید كردند كه از این قولھا و وعده و وعدیدھا زیاد شنیـده
ولی در صورت نرسیدن به خواسته مان مجددا از شنبه تجـمـع 

 مـاه اسـت حـقـوق ٢٤ایـن كـارگـران .   كنیم خود را شروع می
 .اند نگرفته
 

اعتصاب طوالنی مدت کارگران مخابرات 
 آبادان

 دی آمده است كه کارگران مخابـرات ١١در خبرھای روز 
ـافـت حـقـوق،   مـاه ٧کوی ذوالفقاری آبادان به دلیل عدم دری

ی مخابرات عـالوه  اداره.   برند است که در اعتصاب به سر می
ـاسـخ بـه  بر در نظر نگرفتن مطالبات کارگران، تا کنـون از پ

 .مردم ھم برای قطع تلفنھای آنھا سر باز میزند
 

تجمع كارگران لوله سازی خوزستان در 
 مقابل ساختمان حراست

ـبـه   ٧كارگران كارخانه لوله سازی خوزستان روز چھـارشـن
دی در فلكه مقابل ساختمان حراست تجمـع كـرده و خـواھـان 

ـا ٢٧ ـازگشـایـی كـارخـانـه و ی  ماه حقوق معوقه و ھمچنین ب
ـنـون .   تعیین تكلیف وضعیت بازنشستگی خود گردیـدنـد ـا ك ت

 .ھیچ پاسخ روشنی به كارگران معترض داده نشده است
 

 اعتراض كارگران دوچرخه سازی قوچان
كارگران معترض كـارخـانـه دوچـرخـه سـازی قـوچـان در 
اعتراض به اینكه به مطالبات كارگران توجھی نمیشود دسـت 

 مـاه ٣مطالبات این كارگران شامل . به تجمع اعتراضی زدند
ـتـمـاعـی مـعـوقـه، ١٥حقوق عقب افتاده،   ماه بیمه تامین اج

 میباشد و ھمچنین تولیـد بـه صـفـر ٨٩عیدی و پاداش سال 

 دی ٧رسیده و كارخانه تعطیل گردید روز چھارشنبـه مـورخ 
ـات خـود ١١٠تعداد  ـب ـاق مـطـال  كارگر این كارخانه برای احـق

 . تجمع و اعتراض كردند 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

تاخیر چند ماھه در پرداخت دستمزد 
 ھزاران کارگر در عسلویه

 ٩ تا ٧خبرگزاری پانا نیوز گفته است كه در حال حاضر 
ھزار نفر از کارگران و کارکنان پیمانکاری طرحھای مختلـف 
ـلـف عسـلـویـه چـنـدیـن مـاه  صنعت نفت در فـازھـای مـخـت

در ایـن گـزارش . اند دستمزدھای معوقه خود را دریافت نکرده
ــان  ــارکــن ــای بــرخــی از ک ــمــزدھ آمــده اســت، پــرداخــت دســت

ھای مختلف در دست اجرای صنعت نفت در  پیمانکاری طرح
 پارس جنوبی به دلیـل مشـکـالت مـالـی ١٨ تا ١٥فازھای 
 . ماه به تعویق افتاده است٣ھای پیمانکاری دو تا  شرکت
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران واحدھای 
 تولیدی در نیشابور

محمد عمارلو دبیراجرایی نھاد دولتی خانه كارگر نیشابـور 
ھای تولیدی نیشابور حقوق كارگران خـود را  اكثر واحد:   گفت
ـبـرز در :   گوید او می.   پردازند نمی كارخانه یـخـچـال سـازی ال

ـنـگـی از  ـقـدی ـبـود ن نیشابور با وجود تولید خوب، به جـھـت ن
.  كارگر خـود خـودداری كـرده اسـت٧٦ ماه حقوق ٦پرداخت 

كارخانه پالود كه تولید كننده محصوالت لبنی است و شـركـت 
ـتـمـانـی  ـزھـای سـاخ جھان الكتریك كه تولید كننده كلید و پـری

 ٤ كـارگـر، بـمـدت ٣٠٠ و ٨٠است نیز ھر كدام به ترتیب با 
 . اند ماه است كه حقوق نپرداخته

 
عدم پرداخت دستمزد در کارخانه ساخت 

 قطعات خودرو خیرخواه
ـاد  ـاقـرآب کارخانه ساخت قطعات خودرو خیرخواه واقـع در ب

.  ماه دستمزد کارگران را پرداخت نـكـرده اسـت٣شھر ورامین 
ھای مختلـف،  مدیریت این کارخانه با استفاده از ترفند و شیوه

ـاراضـی بـه اخـراج، از  وعده ھای دروغین و تھدید کارگـران ن
 .نماید پرداخت دستمزدھای معوقه آنان خودداری می

 
 ماه حقوق پرداخت نشده كارگران ٤

 كارخانه اروندان و مرخصی اجباری
مدیریت كارخانه كشتی سازی اروندان مرخصـی كـارگـران 
ـز  ـی و تعطیلی كارخانه  را مجددا تمدید كرد و بـه كـارگـران ن

این وضعیت در حالـی .   اعالم كرد كه فعال در مرخصی بمانند
 . اند  ماه است حقوق نگرفته٤است كه كارگران كارخانه 

 
دستمزد پرداخت نشده و اخراج وسیع 
 كارگران كارخانه چینی سازی اسپیدار

ـا  مدیریت كارخانه چینی سازی اسپیدار از تاریخ اول آذر ت
.  كارگر قراردادی این كارخانه را اخراج كـرده اسـت١٣٠كنون 

 مـاه ٦ھمچنین كارگران این كارخانه از تیرماه تا كنون بمدت 
یـك كـارگـر اخـراجـی ایـن .   اند است كه حقوقی دریافت نكرده

ھیچ مرجعی وجود ندارد كه بـه شـكـایـت مـا :  كارخانه گفت
ھر كارفرمایـی ھـر .   بخاطر اخراجمان از كارخانه رسیدگی كند

ـیـسـت  كار دلش بخواھد با كارگر می كند ھیچ قانـونـی ھـم ن
كـارگـران اخـراجـی بـه خـانـه :   وی افـزود.   جلویشان را بگیرد

. كارگر ساوه مراجعه كردند ولی ھیـچ كـمـكـی بـه مـا نشـد
ـیـد ٢٠٠كارخانه اسپیدار ساوه بیش از   كـارگـر داشـتـه و تـول

 .باشد كننده ظروف و انواع چینی آالت می
 

عدم پرداخت دستمزد كارگران شركت 
 پروفیل ساوه

 مـاه اسـت ٥كارگران شركت پروفیل ساوه در حال حاضـر 
 . اند ھیچ حقوقی دریافت نكرده

 
 دستمزد کارگران ٦اخراج و عدم پرداخت 
 خط سوم متروی تھران

ــا روز  ــن ــر داد كــه کــارگــران شــرکــت ١١ایــل ــب  دی خ
ـیـت  ـال پیمانکاری بلندپایه كه در خط سوم متـروی تـھـران فـع

كنند، به مدت شش ماه است که حقوق ماھیانـه خـود را  می
ـتـه اسـت.   اند دریافت نکرده : یکی از كارگران این شرکت گـف

ـار كـرده  ـب مترو تھران جھت پرداخت حقوق كارگران تامیـن اعـت
ـارات از  ـب است امااین شرکت پیمانکاری به رغم دریافت اعـت

ـتـه .  کند  کارگر فعال خودداری می٦٠پرداخت حقوق  به گـف
ـا  این كارگر، شرکت پیمانکاری بلندپایـه از سـال گـذشـتـه ت

 . كارگر را اخراج كرده است٤٠٠كنون 
 

دستمزد كارگران پتروشیمی كاویان در 
 شود عسلویه پرداخت نمی

ـان  ـاوی روز شنبه تعدادی از پیمانكاران شركت پتروشیمـی ك
در عسلویه كه تحت پوش سپاه میباشد در اعتـراض بـه عـدم 
ـانـكـاران در جـلـوی  ـیـم پرداخت شش ماه حقوق كـارگـران و پ
ـنـد و خـواسـت  شركت پتروشیمی كاویان تجمع اعتراضی داشـت
مطالبات خود را برا اساس گزارش دریافتی مـدیـریـت شـركـت 
ـاتشـان را  ـب وعده داده بود كه تا روز سه شنبه بخشی از مـطـال

پیمانكاران گفتند در صورت عدم پرداخـت .   پرداخت خواھد كرد
 .مجددا به اعراض دست خواھند زد

 
 اخراج و بیكارسازیھا

 
 كند دولت آمار بیکاری را پنھان می

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم گفتـه اسـت 
ـیـكـاران  كه دولت احمدی نژاد تالش می ـیـق ب کند تا آمار دق

 .مشخص نشود
 

 تعطیلی کارخانجات گیالن
ـا طـی گـزارشـی اعـالم کـرد  ـن ـل خبرگزاری حکومتی ای
بیشتر کارخانجات صنعتی گیالن در پی خصـوصـی سـازی، 

ـیـشـتـر . اند تعطیل شده ـنـکـه ب در این گزارش ضمن اشاره به ای
ـفـی بـه سـر  ـی کارگران شاغل در این کارگاھـھـا در بـالتـکـل

ـارس،  می ـنـی سـازی پ برند، از کارخانجات فرش گیالن، چی
نختاز، فومنات، کاشی گیالن، کفش گنجه، ریسـنـدگـی و 
بافندگی فومنات، الکتریک ایران رشت، ایران برک و دھھـا 
واحد تولیدی دیگر نام برده شده است کـه بـر اثـر خصـوصـی 

 .سازی تعطیل و بعضا با کمبود مالی مواجه ھستند 
 

ی روغن نباتی  اخراج صدھا کارگر کارخانه
 نازگل کرمانشاه

بر اساس خبری كه کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه 
 دی منتشر كـرده اسـت در ٨ھای کارگری روز  ایجاد تشکل

ـاتـی ٦٠٠روزھای اخیر، حدود  ـب ـفـر از کـارگـران روغـن ن  ن
نازگل، یکی از مراکز وابسته به گروه صـنـعـتـی مـدلـل، از 

 . کار بیکار شدند
 



 8  ١٣٩٠  دی ١٣ کارگر کمونيست

اخراج صدھا کارگر شاغل در کارخانه 
 ماموت كه دستمزد ھم نگرفته اند

 کـارگـر ٦٠٠ دی دستکم ٣از اوایل ھفته گذشته تا روز 
 –شاغل در کارخانه ماموت در منطقه اشتھارد اتوبان کـرج 

اخراج کارگران کارخـانـه مـامـوت . اند قزوین از کار اخراج شده
در حالی صورت گرفته است که تاکنون حـتـی قـراردادھـای 
کاری بسیاری از آنان به اتمام نرسیده و عالوه بر ایـن، تـعـداد 
کثیری از کارگران اخراجی مقادیری از دستمزدھای مـعـوقـه 

 .اند و سایر مطالبات خود را دریافت نکرده
 

ورشکستگی واحدھای تولیدی در پی 
 اجرای ھدفمندسازی یارانه ھا

ایلنا در گزارشی اذعان نـمـود ورشـکـسـتـگـی واحـدھـای 
ھـا از بـحـران  تولیدی در پی اجرای قانون ھدفمندسازی یارانه

ـیـن .  دھد اقتصادی در کشور خبر می در این گـزارش ھـمـچـن
ـیـل اجـرای  ـب گفته شده که سیاستھای اقتصادی دولـت از ق

ھا نه تنھا منجر بـه حـفـظ اشـتـغـال  قانون ھدفمندسازی یارانه
ـان  نشد، بلکه سبب گردید که میلیون ـایـدار از مـی ھا شغـل پ

 .برود
 

 ھا در کارخانه مزدا تداوم اخراج سازی
مدیریت کارخانه خودروسازی مزدا در جـاده قـدیـم کـرج، 

ـیـد را از ٣٠  تن دیگر از کارگران بخشھای مختلف خط تـول
پیش از این نیز مدیریت کارخـانـه مـزدا .   کار اخراج كرده است

 کارگر شاغل در بخشھای مختلف ایـن کـارخـانـه را در ١١
ـافـت  ـز دری ـی حالیکه مقادیری از دستمزدھای معوقه خود را ن

 .نکرده بودند، از کار اخراج کرده بود
 

تمام کارگران شرکت تولید شیر پاستوریزه 
 کالوش یاسوج بیكار شدند

به دنبال تعطیلی شرکت تولید شیر پاستوریزه کالوش واقـع 
ـیـکـار ٢٣در شھرستان یاسوج تمامی   کارگران شاغل در آن ب

ـافـت .   شدند این کارگران دستمزدھا ماھھـای اخـیـر خـود دری
 .اند نكرده
 

 تعطیلی یکصد کتابفروشی در تھران
ظرف یکسال گذشته حدود یکصد کتابفروشـی در تـھـران 

 . اند به تعطیلی کشیده شده
 

 نفر از کارگران سازمان پارکھا و ٣٠اخراج 
 فضای سبز اھواز

: دبیر اجرایی نھاد دولتی خانه کـارگـر اھـواز اعـالم كـرد
 نفر از کارگران سازمان پارکھا و فضای سبز اھواز اخـراج ٣٠
 سـال ٨در ادامه گفته است كه این کارگران که بمدت .   شدند

ـز  است به صورت قراردادی در سازمان پارک ھا و فضای سـب
ـاز  اھواز اشتغال داشتند به دالیل نامعلومی از ادامه فعالیـت ب

 .ماندند
 

  کارگر ایرانیت شھر ری بیکار شدند٣٥٠بیش از 
ـیـش از  ـا ب  کـارگـر ٣٥٠كارخانه ایرانیت شھر ری كـه ب

ـیـكـار شـده و  فعالیت می کرد تعطیل شد و ھمه كارگران آن ب
 . برند در بال تکلیفی به سر می

پلمپ شرکت صنعتی شیرگاه ساوه و بیکاری 
 کارگران آن

ـنـده انـواع سـیـم  گروه صنعتی شیرگاه ساوه که تولید کـن
ھای فوالدی و انواع تورو پیچ است، بـه عـلـت  خاردار، شبکه

 کارگر رسمـی ٤٠این شركت . ھای مالیاتی تعطیل شد بدھی
ـیـکـار  و قراردادی دارد كه با تعطیلی آن، ھمه این كـارگـران ب

 .شدند
 

 اخراج كارگران شركت كاوه جوش
 كارگر كارخانه كاوه جوش ساوه از ابتـدای آذر ٢٠بیش از 

ـیـد .    اند  آذر از این كارخانه اخراج شده٢٠تا  این كـارخـانـه تـول
 .  كارگر داشته است٧٥كننده پودر ریز جوشی بیش از 

 
 ھا در ایران تعطیلی گسترده دامداری

ـتـه  نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اسالمـی گـف
ـلـی کشـیـده   درصد دامداری٣٠است كه  ھا در ایران به تعـطـی

ھـا را گـرانـی  او دلیل تعطیلی این تعداد از دامـداری.   اند شده
 . علوفه و عدم صرفه اقتصادی اعالم کرده است

 
 درصد از واحدھای تولیدی ٣٠تنھا 

 خراسان رضوی فعال ھستند
ـتـه  دبیر اجرایی خانه کارگر مشھد، حسـیـن رسـولـی گـف

تـوانـد  دولت با ارائه آمار متناقض دربخش اشتـغـال نـمـی:  است
ـزایـی دولـت،  شغل ایجاد کند، چرا كه با وجود ادعای اشتغال
ـازار اشـتـغـال  بازار بیکاری در خراسان رضوی پر رونـق امـا ب

ـنـھـا . ھمچنان کساد است  درصـد ٣٠او با اشاره به اینـکـه ت
ایـن : ھای تولیدی در خراسان رضوی فعال ھستند، افزود واحد

 . درصد بوده است٧٠رقم در دولتھای گذشته 
 

  كارگر در تھران٥٥٠٠تھدید بیكاری 
رئیس كارخانه وانت پیكان گفته است كـه جـلـوگـیـری از 

 كارگـر خـواھـد ٥٥٠٠ھا باعث بیكاری  شماره گذاری ماشین
ـان دخـیـل  او موش دوانی.   شد ھای سیـاسـی را در ایـن جـری
ھای ساپیا و ایران خودرو را زده و  وی مثال كارخانه.   داند می

ـاال  گفته است مگر محصوالت این كارخانه ـانـدارد ب ھا در اسـت
ـتـن  می ـا آتـش گـرف ـیـت دارنـد حـتـی ب ـال باشد كه اجازه فـع

 پژوه در تمامی استانھا و شھرھا، مـا حـتـی ٤٠٥خودروھای 
شاھد نبودیم یك تذكر جدی به آنھـا داده شـود چـه رسـد بـه 

 !تعطیلی كارخانه
 

موج اخراج سازی در واحدھای تولیدی 
 شھرکھای صنعتی ابھر و خرمدره

ـتـی خـانـه کـارگـر  کاظم خلجی دبیر اجـرایـی نـھـاد دول
نرخ بیکاری در مناطق ابـھـر و خـرمـدره :   خرمدره گفته است

باالست و اگر امکانات مالی واحدھای تولیدی تامین نشود، 
ـابـد مسلما مشکل اشتغال نیز بھبود نـمـی او در خصـوص .     ی

ـتـی  افزایش تعطیلی واحدھای فعال در شـھـرک ھـای صـنـع
شـرکـت :   قلعه خبر داد و افـزود ابھر، خرمدره، ھیدج و صائین

ـا ١٠٠ذوب فلزات نبرد خلیج فارس با   درصـد ٥٠ کـارگـر ت
تعدیل نیرو داشته است و اگر این واحـد بـه اخـراج کـارگـران 
ـنـده دچـار  خود به جھت مشکالت مالـی ادامـه دھـد، در آی

ـا . مشکالت بیشتری خواھد شد  ١٤٠کارخانه فوالد سیادن ب
 کارگر ھـر کـدام ٣٥کارگر و واحد تولیدی پوشش چاپ با 

. انـد ھای اخیر تـعـطـیـل شـده به جھت نداشتن نقدینگی در ماه
ـز بـه  ـی کارخانجات نساجی نخ ایران، فرتاب و الیاف ھـامـون ن

ـیـت  ـا ظـرف ـیـه ب  ٥٠دلیل فقدان نقدینگی و کمبود مواد اول
ـیـد . درصدی فعالیت دارند ـیـدی ابـھـردانـه کـه تـول واحد تـول

ـیـش از ٢٠کننده مواد غذایی و دانه طیور است با   کارگـر ب
ـلـی .   ماه است که تعطیل شده است٥ وی در خاتمه از تـعـطـی

 . کارگر خبر داد٢٠٠کارخانه سوخت فلزات ابھر با 

 ناامنی محیط كار
 

 کارگر در حوادث محل کار ١١گرفتار شدن 
 در شھر تبریز

ـزش یـک  به گزارش خبرگزاری دولتی مـھـر، بـر اثـر ری
ـز  ـبـری ـفـر از ٦ساختمان در حال ساخت در خیابان بھار شھر ت  ن

ـار شـدنـد ـت مـامـوران آتـش نشـانـی .   کارگران در زیر آوار گرف
 تـن ٤ تن از آنان شدند ولی از وضعیت ٢موفق به نجات جان 

 روز بعد از واقعه، جسد بـی ٣. دیگر اطالعی در دست نیست
ـیـرون آورده شـد . جان یكی دیگر از این كارگران از زیـر آوار ب

 دی نیز یک ساخـتـمـان در حـال سـاخـت در ٤روز یکشنبه 
 تـن از کـارگـران و ٢تبریز فرو ریخت و منجـر بـه مـرگ 

 . کارگر دیگر شد٣مصدومیت 
 

 كارگر را ٢انفجار در پاالیشگاه نفت شازند 
 مجروح كرد

 دی یکی از مخازن نگھداری و ذخـیـره ٦روز سه شنبه 
ـان شـازنـد در  نفت خام پاالیشگاه نفت خمینی واقع در شھرسـت

شـود  استان مرکزی که در دست تعمیر بوده است منفجر مـی
 .شوند که در این حادثه دو کارگر دچار سوختگی می

 
حریق در یک کارگاه تولید پوشاک در 

 تن ٦تھران جان یك كارگر را گرفت و 
 مجروح شدند

در پی وقوع آتش سوزی در یک کارگاه تولید پوشـاک 
 ٤٠در خیابان انقالب تقاطع پل چوبی در تھران، یک کارگر 

 تـن ٦ساله بر اثر سوختگی شدید جان خود را از دست داد و 
 . دیگر مصدوم شدند

 
کارگر دیگری که در ریزش چاه گرفتار 

 شده بود جانش را از دست داد
ـان و نـجـاتـگـران آتـش  پس از ساعت ھا تالش آتـش نشـان

 دی ٦جان کارگر جـوانـی کـه روز  نشانی سرانجام جسم بی
ـزرگـراه ھـمـت  ھنگام حفر چاه با ریزش دیواره چاه در حاشیه ب
تھران زیر خرواری خاک گرفتار شده بود از زیـر آوار خـاک 

 .بیرون آورده شد
 

  کارگر در شیراز٣جان باختن 
ـبـه   ١٠مقامات آتش نشانی شیراز اعالم کردنـد روز شـن

ـقـه دوازدھـم یـک  دی بر اثر سقوط کابین آسـانسـور از طـب
ـنـد٣مجتمع مسکونی در حال ساخت،  ایـن .    کارگر جان باخت

 .کردند کارگران از آسانسور برای جابجایی وسایل استفاده می
 

  کارگر دیگر حین كار٢مرگ غم انگیز 
ـان آیـت الـه  ـاب ـی در پی ریزش آوار در قطعه زمینـی در خ

 ٦مدنی شرقی در قزوین که برای احداث بنای جدید حـدود 
متر گودبرداری شده بود دو کارگر زیر آوار گرفتار شدند كـه 
یکی از آنھا به طور سطحی در زیر آوار قرار داشت كه توسـط 
ـافـت، امـا یـکـی دیـگـر از  مامورین آتش نشـانـی نـجـات ی
کارگران که کامال در زیر آوار به دام اقتاده بود جـان خـود را 

 .از دست داد
ـز  ـی ـزویـن ن ـیـد زاکـانـی ق در حادثه دیگری در خیابان عب

در .   سقوط یک کارگر به درون چاه موجب مرگ وی شـد
 ٢٥ دی کـارگـری بـه عـمـق چـاه ٥ که صبح  این سانحه

ـقـه تـوسـط مـامـوران ٣٥متری سقوط کرده بود، پس از   دقی
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ـان  آتش ـیـمـارسـت ـیـرون آورده شـد و بـه ب نشانی از چـاه زنـده ب
ـزی مـغـزی جـان  شھیدرجایی منتقل شد، اما به علت خـونـری

 .سپرد
 

 نفر در انفجار کارگاه تولیدی ٤مرگ 
 پوشاک 

در پی انفجاری در یک کارگاه تولیدی پوشاک صـبـح 
روز چھارم دی در منطقه پل چوبی تھران، صـاحـب کـارگـاه 

ھای علی، ایمان و اشـکـان   پسر جوان او به نام٣به نام حسن 
بر اثر آتش سوزی این انفجار، دچار سـوخـتـگـی شـده و جـان 

 .خود را از دست دادند
 

 كارگر دیگری زیر آوار جان باخت
 دی در ٩به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، روز جمعه 

ـان ٢٥٠زمینی به مساحت  ـاب ـی ـات كـوثـر، خ ـن  مترمربع در ق
ـا گـودبـرداری شـده بـود  ـن شكوفه تھران كـه بـرای سـاخـت ب

بـرداری شـده  ای رخ داد و بخشی از دیواره مـحـل گـود حادثه
بعد از زیـر آوار در آوردن .  روی سه نفر از كارگران فرو ریخت

این كارگران، امدادگران مرگ یكی از آنان را تائید و اعـالم 
 .و دو كارگر دیگر را به مركز درمانی منتقل كردند

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری 

 
شکنجه و اذیت و آزار کارگری كه به 

 احمدی نژاد كفش پرتاب كرد
رشید شھبندی، کارگر معترضی كه در حین سـخـنـرانـی 
ـاب كـرد زیـر  ـفـش پـرت احمدی نژاد در ساری بسـوی وی ك

ھمچنین احتمال صدور حـکـم . شكنجه و اذیت و آزار قرار دارد
رشـیـد .   سنگین از سوی رژیم اسالمی علیه وی وجـود دارد

ـیـن بـه خـامـنـه ای  شھبندی چند سال پیش نیز به اتھـام تـوھ
ـیـن بـه خـاطـر .   بازداشت و روانه زندان اوین گردیـد او ھـمـچـن

اعتراض به خاتمی و پرتاب تخم مرغ بـه سـمـت وی، مـورد 
 .اذیت و آزار دم و دستگاه رژیم قرار گرفت

 
علی نجاتی در شرایط وخیم جسمی باز ھم 

 زندانی شد
بر اساس خبری كه کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه 

ھای کارگری منتشر كرده است عـلـی نـجـاتـی  ایجاد تشکل
ـا  ـپـه ب عضو ھیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر ھـفـت ت
ـاز  وجود تاکید پزشکان مختلف در روز سه شنبه ششـم دی ب

وی که در زنـدان دچـار مشـکـالت . ھم به زندان منتقل شد
ـزشـکـی  جسمی شده بود به طـور اورژانسـی بـه مـرخصـی پ
فرستاده شد و پزشکان معالج دستور اکید استراحت مطلـق در 

ـزشـکـان .   منزل به وی دادند پزشک قانونی شوش، نـظـریـه پ
ـا  معالج را تایید کرد و دادستان شوش نیز اعالم کـرده بـود ب
مرخصی علی نجاتی موافق است، اما به ھنگام مراجعه ی 
ـا مـرخصـی  علی نجاتی به زندان، ماموران اعالم کردند که ب

 .پزشکی وی موافقت نشده است
 

بھنام ابراھیم زاده به اعتصاب غذای خود 
 پایان داد

 دی خـبـر داد كـه ٩ی دفاع از رضا شھابی روز  کمیته
بھنام ابراھیم زاده كه در حمـایـت از رضـا شـھـابـی دسـت بـه 

ـتـن از ١٨اعتصاب غذا زده بود، پس از  ـاف  روز و با اطـالع ی
پایان یافتن اعتصاب غذای رضا شھابی، به اعتصاب غـذای 

در این گزارش آمده اسـت كـه رضـا شـھـابـی .   خود پایان داد

ـا ـام ب ـن خـبـر شـده  ھنگامی که از اعتصاب غذای حمایتی بـھ
بود، بارھا مراتب تشکر خود را از این اقدام اعالم کرده بـود و 
پس از پایان یافتن اعتصاب غذای خودش، خواسته بود تا بـه 
ھر شکل ممکن بھنام را مطلع سازند که او نیز به اعـتـصـاب 

 .خود پایان دھد
 

 اخراج یک معلم در کامیاران
ـیـل  شورای مرکزی آموزش و پرورش رژیم اسـالمـی خـل

ـیـل .   فاتحی، معلمی از کامیاران را از کـار اخـراج کـرد خـل
ـا یـکـی از احـزاب ٤فاتحی   سال پیش به اتھام ھـمـکـاری ب

 سـال ٣مخالف رژیم بازداشت و از سوی دستگاه قضایی بـه 
وی پـس از گـذرانـدن .   و نیم زندان تعزیری محکوم شده بـود

 .دوران حبس به شغل معلمی خود ادامه داد
 

 اطالعیه
 

متن نامه رضا شھابی در اعتراض به وضعیت 
 اش در بیمارستان

ـئـت  ـی این جانب کارگر زندانی رضا شھابی ذکریا عضو ھ
دار سندیکای شرکت واحد اتوبوسـرانـی کـه بـه  مدیره و خزانه

دلیل دفاع از حق و حقوق کارگران ھمکارم و فعالیت صنفـی 
 ماه است که بدون محاکمه در بازداشـت مـوقـت ٢٠قریب به 

 روز است که بـه اعـتـصـاب ١٠برم، اکنون بیش از  به سر می
ی مسئولیـن   روزه خود پایان دادم اما برخالف گفته٣١غذای 

ـیـت درمـانـی ام مشـاھـده  ھیچ تغییری در روند پرونده و وضـع
ـیـت بـحـرانـی .   ام نکرده ـا تـوجـه بـه وضـع دکتر معالج مـن ب
ـایـد یـک  ھای کمر و گردن مھره ام دستور داده که ھـمـواره ب

ـا یـک قـطـعـه  ھمراه در کنارم باشد و ھمچنین دستور داده ت
پالتینی و مقادیری دارو برای عمل جراحی تھیـه شـود، امـا 

ـیـه ی ایـن مـوارد و  مسئولین زندان که قانونا  موظف بـه تـھ
ـار ایـن  دیگر ملزومات درمانی من ھستند، نه تنھـا از زیـر ب

ـلـکـه فشـارھـای روانـی و  مسئولیت شانه خالی می کنند، ب
ام را افزایش داده و از مالقات خانـواده  عصبی بر من و خانواده

 .کنند و نزدیکانم با من جلوگیری می
ـیـش آمـده، اعـالم  با توجه به وضعیتی که بـرای مـن پ

ی  کنم که تا موارد زیر بـرای مـن فـراھـم نشـود، اجـازه می
 :گونه درمانی را نخواھم داد ھیچ

ـار شـود و نـه ١ ـت ـ باید با من به عنوان یک مریـض رف
 .یک زندانی، زیرا این جا بیمارستان است و نه زندان اوین

ـ مالقات و ھمراه من باید کامال آزاد و به مانند دیـگـر ٢
ـتـن  بیماران باشد و نباید خانواده من مجبور باشند بـرای گـرف

 روز یکبار، ساعتھا و روزھـا در ٣مجوز مالقات و ھمراه، ھر 
 .راھروھای دادستانی انتظار بکشند

ـیـه٣ ی اقـالم  ـ مسئولین زندان باید سریعـا نسـبـت بـه تـھ
ی ملزومات مورد نیاز عمل جراحی من اقـدام  دارویی و کلیه
ـالـجـه  کنند و کلیه ی آثار سوء ناشی از دیرکرد در رونـد مـع

 .متوجه مسئولین زندان است
ـیـش ٤ ـ به جھت آمادگی برای عمل سنگینی کـه در پ

ـیـن .   دارم، من به محیطی آرام و بدون دغدغه نیاز دارم مسئـول
ـایـد شـرایـطـی  امر موظف به ایجاد چنین فضایی ھستند و ب

ای کـه ھـمـراه مـن  فراھم کنند که سربازان و دژبانان وظیفـه
 .ام داشته باشند ھستند، برخوردی شایسته با من و خانواده

 رضاشھابی ذکریا، کارگر زندانی
 بیمارستان امام خمینی تھران

 ٩٠ دی ١١
 

 کنیم رضا شھابی، کارگرزندانی، حمایت میاز 
ـنـده و عضـو سـنـدیـکـای  می دانیم ، رضا شـھـابـی ران
رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تھـران و حـومـه بـه جـرم 
خودآگاھی و دفاع از منافع طبقاتی خود و ھمکارانش حـدود 
بیست ماه اسـت کـه در زنـدان اویـن بـدون مـحـکـومـیـت و 

ـارز و . دربالتکلیفی به بند کشیده شده است ایـن کـارگـر مـب
آگاه در اعتراض به بازداشت غیرقانونـی و آزاد نشـدنـش، بـه 
رغم تعیین قرار وثیقه، یک ماه دست به اعتصاب غذا زد و 
ـز در  ـی جانش را بیش از پیش به خطر انداخت، و ھـم اکـنـون ن

 باشد بیمارستان بستری می
حاکمان زور و سرمایه قادر نخواھند بود کارگران آگاه بـه 
ـنـد . منافع طبقاتی خود را با اسارت و زندان به سکوت بکشان

ـیـروگـاه ھـای ایـران ضـمـن  ما اعضـای وبـالگ کـارگـران ن
ھا به حمایت از رضا شـھـابـی  فراخواندن ھمه کارگران نیروگاه

ھـای مـداوای کـامـل  ، خواستار آزادی و فراھم آوردن زمینـه
ـیـم دفـاع از ھـم .   ایشان توسط حاکمان و عوامل سرمایه ھست

 .ای مان، دفاع از خودمان است طبقه
 ھای ایران کارگران نیروگاه

 
 جان رضا شھابی در خطر است

رضا شھابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحـد 
بخاطر دفاع از کـارگـران بـخـاطـر عضـویـت در سـنـدیـکـای 

 ماه است بدون ھیچگونه اتھامی در ١٩شرکت واحد بیش از 
اکـنـون .   بـرد زندانھای جمھوری اسالمی در بازداشت بسر مـی

ـان سـرکـوب و  ـازجـوی سالمت جسمی او به علت فشارھـای ب
دولت مھرورز تنھا قدرتش بـه .   شکنجه به مخاطره افتاده است

کارگران و دانشجویان و دیـگـر اقشـار جـامـعـه کـه حـاضـر 
ـنـد مـی رسـد زنـدانـی کـردن  نیستند تن به خواست آنـھـا بـدھ

فعالین کارگری و حامیان آنان تنھا و تنھا در جھت حـمـایـت 
ـیـن .   گیرد از سرمایه داران صورت می ـال با زندانـی کـردن فـع

ـتـن  کارگری و آزار و اذیت کردن خانواده آنان و زھرچشم گرف
ـیـه  از بقیه کارگران می خواھد صدای ھر اعتراضی را بـر عـل

ـیـن  بی حقوقیھا بر علیه معترضین اصالحیه قانون کاررا از ب
 .ببرد

دستگیری کارگران و فعالیـن کـارگـری صـدور احـکـام 
ـان  ـام حـامـی ـق ـت سنگین و بالتکلیفی گذاشتن آنان بخشی از ان
سرمایه از کارگران است رضا شھابی یکی از ایـن کـارگـران 

ـا وجـود   ماه بالتکلیف در زندان بسـر مـی١٩است که  بـرد ب
ـامـات زنـدان  ـزشـک مـق تائید وخامت سالمتی او از طرف پ

ـنـد رضـا .   حاضر نیستند برای سالمتی او کـاری انـجـام بـدھ
شھابی مجبور شده است برای رسیدگی به وضعیت سالمتـی 

ـاران او .   خود دست به اعتصاب بزنـد تـالـشـھـای خـانـواده و ی
 .ای نداده است ھیچگونه نتیجه

برای ھمین خانواده و یاران او برای رسانـدن صـدای رضـا 
ای بـرای حـفـظ  شھابی مجبور شدند دست به تشکیل کمیته

سالمتی و برای دفاع از او بزنند ما جمعی از کارگران ایـران 
خودرو ضمن حمایت از کمیته دفاع از رضا شـھـابـی خـواھـان 

صدای رضا شـھـابـی را و عـلـت .   آزادی فوری وی ھستیم
 .بازداشت او را به گوش ھمه کارگران برسانید

و به کارگران بگوئید کـه جـرم رضـا شـھـابـی دفـاع از 
باشد که ھـیـچ کـدام از  کارگران و عضویت در سندیکا می
ـنـد ـیـسـت زنـدان جـائـی کـارگـران .   اینھا در ھیچ قانونی جرم ن

 .نیست زندان جای دزدان و غارتگران اموال کارگران است
داریـم کـه  ما به کمیته دفاع از رضا شھابـی اعـالم مـی

ـتـه دفـاع  کارگران ایران خودرو ضمن اعالم ھمبستگی با کمی
ـار  برای آزادی رضا شھابی و دیگر کارگران زنـدانـی در کـن

 .اند شما برای آزادی ھمه زندانیان ایستاده
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آذر ماه  -جمعی از کارگران ایران خودرو 
٩٠ 

 
  نیروی كار پروژه ای٢اطالعیه شماره ی 

ـیـروی كـار پـروژه:   موضوع ای بـرای  انتخاب سه نفر از ن
 ١پیگیری ساعات كار بازنشستگی در اطالعیه شماره ی 

منـظـور ( ای  پیرو اطالعیه شماره ی یك، نیروی كار پروژه
ـنـی و  ای، مھندسان، تكنسین از نیروی پروژه ھـا، كـارگـران ف
ـتـی  باشد كه در ساخت پروژه غیرفنی می ـف ھای صنعتـی ــ ن
 ٢٢٥٢كه در روزنامه ی اعتماد به شـمـاره ی ) اشتغال دارند

 . به چاپ رسیده است١٢ رویه ١٤/٦/٩٠به تاریخ 
ـا رای خـود افـراد ذیـل را بـرای  نیروی كار پـروژه ای ب

 :پیگیری وضعیت بازنشستگی كارگران انتخاب نموده است
 ـ  داریوش خلیل آباد، مدیریت شورا١
 ـ بیژن دوستانی، نایب مدیریت٢
 ـ ناصر آغاجری، مسئول روابط عمومی٣

این شورای سه نفره موظف است، با توجه به حق قانـونـی 
 ساعت كار ھمیشـگـی و ١٢ای كه با روزانه  نیروی كار پروژه

بدون استفاده از تعطیالت رسـمـی كـه دیـگـر كـارگـران از آن 
 سال ساعت كاری برای بازنشستگی را ٣٠كنند،  استفاده می

 سـاعـتـه، بـه انـجـام ١٢ مـاه كـار روزانـه ٢ سال و ١٩طی 
ـاع و  ای، با توجه به سختی كار پروژه.   رسانند می ـف  كار در ارت

ـایـی  خطر سقوط ھمراه با آلودگی ـی ھای گازی، صوتی، شیـم
در محیط كار و با توجه به این واقعیت كه این نیروی كار ھـر 

 روز را باید دور از خانواده، دور از شـھـر ٢٥ الی ٢٣ماه مدت 
ھـا و  ھا زندگی كنند، آن ھم با ھمه ی كـاسـتـی و در خوابگاه

با توجه به اینكه این شرایط صدمات روانی و .   ھایش دشواری
نماید، با در نـظـر  جسمی فراوانی به او و خانواده اش وارد می

گرفتن این واقعیت كه حتا بدون احتساب این شـرایـط دشـوار، 
 سـال ٣٠ مـاه، مـدت ٢ سال و ١٩ای طی  نیروی كار پروژه

ـتـخـابـی  دھد،  ساعات كاری انجام می ـفـره ان از شورای سـه ن
ـام  می خواھد با مراجعه به مراجع قانونی كشور چون دفتر مـق

معظم رھبری، دفتر ریاست جمھوری، كمسیون كار مجـلـس و 
ـانـون  تامین اجتماعی و رسانه ھـای كشـور خـواھـان اجـرای ق

 .ای بشوند درباره ی این وضعیت نیروی كار پروژه
ـیـروی  این متن در چندین نسخه برای جمع آوری امضا ن

 .ھای مختلف تھیه گردیده است كار در شركت
 

 
اعتصاب کارگران اسکله بندر تریپولی :  لیبی

 )طرابلس(
ـنـدر ١به گزارش رویترز روز یکشنبه   ژانـویـه کـارگـران ب

ـاسـب  ـامـن ـیـت ن تریپولی پایتخت لیبی، در اعتراض بـه وضـع
این اسکله در مـدت جـنـگ .   کاری، دست به اعتصاب زدند

ـیـن مـدیـریـت  ناتو با رژیم قذافی دچار خسارت شده و ھمـچـن
ـبـود و نـوسـازی آن  این اسکله سالیان سال توجھی بـرای بـھ

 کارگـر از تـعـداد کـل ٣٠٠ ژانویه ١روز . بعمل نیاورد است

 کارگر شاغل در این اسکله، مقابل درب اصلی تجمـع ١٨٠٠
ـنـد ـاتشـان اعـتـراض بـکـن ـب . کردند تا برای دستیابی به مطـال

 سال در آنجـا شـاغـل اسـت ١٥ای که بمدت   ساله٤٣کارگر 
ما میخواھیم که مدیریت توجه بیشتری به اسکله :   گوید  می

بکند، ما بعنوان کارگر حق و حقوقی داریم، ما میخواھیم از 
مکانی برای پوشش خـودمـان از گـرمـا و سـرمـا بـرخـوردار 

اند که اعتصاب خود را تا زمـانـی  کارگران اعالم کرده.   باشیم
ـیـت  که تاریخ مشخصی برای بازسازی اسکله و بھبود وضـع

 .کاری اعالم شود، ادامه خواھند داد
 
 اعتراض توسط معلمان در ماه ٨٩: مصر

 دسامبر
ــه گــزارش  ــق  AL MASRY AL YOUMب ــر طــب ب

ـبـه   دسـامـبـر از جـانـب مـرکـز ٢٥گزارشی که روز یکـشـن
ـتـه، در مـاه  ـاف ـتـشـار ی اقتصادی و تامین اجتماعی مصـر ان

ـلـمـان بـوده اسـت٨٩دسامبر مصر شاھد  .  اعتراض توسط مع
بندان و  این اعتراضات شامل اعتصاب، تحصن، راھپیمایی، راه

بر اساس این گزارش خـواسـت اکـثـر .   اعتصاب غذا بوده است
این اعتراضات تالش برای دریافت دستمزد باالتر و اسـتـخـدام 

 .ھای موقت بوده است دائم یا لغو قرارداد
 
  LG کارگر کارخانه ٨٠٠٠اعتصاب : چین

ــزارش  ــه  KOREA HERALDبــه گ ــب ــن  ٢٦روز دوش
ـزیـون   کارگر کارخانه کره٨٠٠٠دسامبر   LGای تولید تلـوی
چـیـن دسـت از کـار کشـیـدنـد و در  NANJINGدر شھر 

اعتـصـاب مـوقـعـی .   خیابانھای اطراف به راھپیمایی پرداختند
ـاداش آخـر سـال بـه  آغاز شد که کارگران متوجه شدند که پ

ـا  این کارگران می.  آنھا تعلق نگرفته است گویند در مقایسه ب
ـای آنـھـا  کارگران کره ای شاغل در کارخانه، دستمزد و مـزای

ـا .   بسیار کمتر است آنھا خواھان یکدست شدن دستمزد و مـزای
سه کارخانه در سـه  LGشرکت . برای ھمه کارگران ھستند

شھر مختلف چین دارد و ھزاران کارگر در این سـه کـارخـانـه 
 .مشغول بکار ھستند

 
 اعتراض کارکنان دانشگاه اردن در عمان: اردن

 دسـامـبـر ٢٦روز دوشنبه  AMMON NEWSبه گزارش 
ـتـخـت در  (UJ)ھا کارمند دانشگاه اردن  صد ـای در عـمـان پ

ـزایـش دسـتـمـزد  مقابل ساختمان مدیریت دانشگاه با خواست اف
ـبـل .   مساوی دست به تحصن زدند مدیریت دانشگاه یـکـروز ق

 درصـد ٣٥از آن اعالم کرده بود که برای استادان و مدرسین 
ـفـر مـی و برای بقیه کارمندان که تعدادشان به صد رسـد  ھـا ن

ـتـرضـیـن .    درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته است٧.٥ مـع
 درصد حقوق بـرای ھـمـه کـارمـنـدان بـال ٢٠خواھان افزایش 
 .استثنا ھستند

 
ھا سرباز به  اعتراض و اعتصاب صد: یمن

 فساد و سرکوب
 دسامـبـر ٢٦روز دوشنبه  THE NATIONALبه گزارش 

شـاطـر  ھا سرباز با خواست برکناری ژنرال ارتـش عـلـی ال صد
ـزدیـک عـلـی.   دست به اعتراض زدند   این ژنرال از دستیاران ن

 سـال اسـت ٢٥عبدالله صالح رئیس جمھور بشمار میرود که 
فرماندھی ارتش را به عھده دارد و از جانب سربازان بـه فسـاد 

: گـویـد  از سربازان بنام ھاشم می یکی. و ارتشا متھم شده است
این شخص ھر ماه .   این شورش بر علیه فساد و سرکوب است

کاھد و به جیب خود میزند، غذاھای مـا را  از حقوق ما می
ـادگـان بـه زنـدان مـی  بفروش می . انـدازد  رساند و مـا را در پ
ـایـد از   سربازان می گویند که افراد وابسته به رئیس جمـھـور ب

ـا ز راه ورودی بـه ١٠٠٠حدود . مقامشان برکنار بشوند  سـرب
ـتـر  دفتر ژنرال را بستند و با سر دادن شعار مانع ورود او به دف

ـا .   کارش شدند و خواھان اخراج وی شدند ـیـس ب ـل نیـروھـای پ
ـازان مـواجـه شـدنـد در ایـن .   باتون و تیر اندازی ھوایی با سرب

 .  تن از سربازان مجروح شدند٢درگیریھا 
 

 معدنچی در یک معدن ٨مرگ : کامبوج
 استخراج طال
ــه گــزارش   ٢٣روز جــمــعــه  PENOMPENH POSTب

 KRATIEدسامبر بر اثر انفجار در یک معدن طال در ایالت 
 مـتـر عـمـق ٣٠٠و سرازیر شدن آب و گل به این معدن کـه 

سـن ایـن .    تن از معدنچیان جان خود را از دست دادند٨دارد، 
 ١٩کارگران که برای یک شرکت چینی کار میکنند بین 

 ٢ برادر از یک خـانـواده و ٣،   تن٨از این .    سال است٣٥تا 
پلیس اعالم کـرده اسـت کـه . ای دیگر ھستند برادر از خانواده

ـا تـوجـه بـه رویـداد روزمـره  این یک اتفاق بوده است، ولی ب
ـزی اسـت "   اتفاقات" اینگونه  پر واضح است که این دقیقا چـی

ـاخـتـه شـده اسـت و  ـاامـنـی مـحـیـط کـار شـن ـنـوان ن که بع
ـیـشـتـر  کارفرمایان برای کمتر ھزینه کردن و بـدسـت آوردن ب

 .سود، به ایمنی محیط کارتوجھی نمیکنند
 

اتحادیه کارکنان راه آھن خود را : پرتغال
 كند برای اعتصاب آماده می

ـبـران اتـحـادیـه راه  آھـن  به گزارش خبرگزاری فرانسـه رھ
اند که برنامه جـدیـدی را جـھـت بـرگـزاری  پرتغال اعالم کرده

طبق تصمیم ایـن اتـحـادیـه اول .   اعتصاب در دستور کار دارند
ژانویه برابر مجددا اعتصابی گسترده در ایـن کشـور بـرگـزار 

پیش از این رانندگان قطار در پرتغال در اعـتـراض .  خواھد شد
ـاتـھـا کـه بـخـشـی از  ـی به سطح نازل دستمزدھا و افزایش مـال
سیاست ریاضت اقتصادی دولت این کشـور اسـت، اعـتـصـاب 

 .کرده بودند
 
موج بیکاری در کشورھای بحران : اروپا
 زده

ـنـدگـان  یورونیوز طی گزارشی از مھاجرت گسـتـرده جـوی
در ایـن .   کار از کشورھای بحران زده منطقـه یـورو خـبـر داد

ـان،  گزارش آمده است با افزایش نرخ بیکاری در اسپانیا و یـون
افراد جویای کار به امید یافتن شغل، ترک خانه و کاشـانـه 
کرده و در سایر کشورھا به خصوص آلمان برای یافتـن شـغـل 

 ٢١.٥در حال حاضر نرخ بیکاری در اسپانیا .   کنند تالش می
درصد، یعنی بیش از دو برابر متوسط نرخ بیکاری در منطقـه 

 ١٢.٩ درصد، در پـرتـغـال ١٧.٧این رقم در یونان . یورو است
 درصـد ٦.٩درصد و در قویترین اقتصاد منطقه یورو، آلـمـان 

در ھمین حال در نیمه نخست سال مـیـالدی جـاری .   باشد می
ـتـه انـد  تعداد مھاجران یونانی که برای یافتن کار به آلـمـان رف

 .* درصد افزایش یافت٤٩ درصد و متقاضیان اسپانیایی ٨٤

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 اخبار بين المللی


