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اطالعات مختصر درباره 
 نیجریه

ـالـغ بـر  ـتـی ب  ١٦٥نیجریه با جمعی
ترین کشـور و  میلیون نفر پر جمعیت

ـیـجـریـه .   دومین اقتصاد آفریقاسـت ن
 استقـالل خـود را از ١٩٦٠در سال 

ـافـت و از آن مـوقـع  ـاز ی بریتانیا ب
ـیـن  تاکنون یک جنـگ داخـلـی ب

ــھــای   و ١٩٧٠ تــا ١٩٦٧ســال
ـادی را پشــت ســر  کـودتــا ھـای زی

گذاشته است، ولـی اکـنـون یـک 
فسـاد .   دولت مدنی سر کـار اسـت

ـار  ـلـه مـزمـن در سـاخـت یک مسئ
. حکومتی و اداری نیجـریـه ھسـت

ـیـجـریـه  رئیـس جـمـھـور کـنـونـی ن
ـام دارد ــ ـان ن ــ ـات ــ ـان . گـــودالک جــ

ـا،  ـــوجــ ـــجـــریـــه اب ـی ــ ـــخـــت ن ـت ــ ـای ــ پ
ترین شھر آن الگوس، و از  پرجمعیت

ــو  ــگــر آن کــان شـھــرھــای مــھــم دی
 درصد صادرات نیـجـریـه ٩٥.   ھست

ـالـغ بـر   ٥٠نفت خـام اسـت کـه ب
ــبــاشــد ــون دالر در ســال مــی ــی ــل ــی . ب

ـیـون ٢ساالنه بالغ بـر  ـل ـی ـیـم م  و ن
ـیـد مـیـشـود . بشکه نفـت خـام تـول

 درصد از مـحـصـوالت ٨٥بیشتر از 
ـیـجـریـه در  نفتـی مـورد مصـرف ن
ـیـد مـیـشـود ـاالیـش و تـول . خارج پ

ـیـجـریـه بـه  شمار کثیری از مردم ن
برق دسترسی ندارند و یا دسـتـرسـی 

 ٢٠بــاالی .   آنــھــا مــحــدود اســت

ـنـگـیـن  جنایاتی كه در طی حیاط ن
ـیـه کـارگـران  جمھوری اسالمی عل
اعمال شده است، جنایـت عـظـیـمـی 

ــر شــدن   كـارگــر ١٨چـون خــاكسـت
ـادی  ـزد را عــ فـــوالد غـــدیـــر یــ

این موضوع خبر بـخـش .   نمایاند می
ــوادث"  ــد روز نشــریــات و "   ح چــن

سایتھای اینترنتی بود و  بـعـد از 
ـاده اسـت ـت ـف ـی در !   آن انگار اتفاقی ن

 كـارگـر داشـت، ١٩یك شركتی كه 
 نفر تكه تكه شدنـد و در آتـش ١٨

این خـبـر اگـر !   و فوالد ذوب شدند
ـاق  ـف ـلـی ات در جائی مثل حتی شـی

ــا را بــه لــرزه در  مــی ــی ــاد، دن ــت اف
ـیـن سـادگـی.   آورد می امـا .   به ھـم

در ایــران تــحــت حــاکــمــیــت رژیــم 
ـارگــــر از  ـان كـــ اســــالمــــی جـــ
دستمزدھای پرداخت نشده شـان ھـم 

 !تر است ارزان

امـا آنـچـه كـه در ایـران و در 
ـتـن  محیط كار ایران با به گرو گـرف
نان شب فرزندان كـارگـران دارد بـه 

ـبـدیـل مـی شـود، كـم بـھـا  یك نرم ت
دادن به مسئله ایمنی مـحـیـط كـار 

ـنـكـه كـارگـران بـه ایـن .   است نه ای
ـلـكـه در  مسئله كم بھا می دھند، ب

بلبشـوی عـدم پـرداخـت دسـتـمـزد، 
ھا، قراردادھای مـوقـت  اخراج سازی

و سفید امضـا و غـیـره، دارد گـم 
شود و به مسئله دسـت چـنـدم  می

. جنبش كارگری تبدیـل شـده اسـت
ــن  ــی دارد ای ــالم ــوری اس ــھ ــم ج

ـا  مزخرفات را باد می دھد كه گـوی
فـرسـتـد و ایـن  اداره كار بازرس می

بازرسین ھم به ھمه اھمال كـاری و 
ــدگــی  ــت رســی ــری ــھــای مــدی دزدی

 شیث امانی 
 دستگیر شد
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بنا بر خبر منتشر شده در سایت اتحاد، شـیـث امـانـی 
ازاعضای ھیات مدیره اتحادیه آزاد كارگـران ایـران در 

 دی در دادگسـتـری ایـن شـھـر ٢٦حالیكه ظھر امروز
ـاه و  ـن پیگیر پرونده كارگران زندانـی شـریـف سـاعـد پ
ـازداشـت و بـه زنـدان مـركـزی  مظفر صالح نیا بود، ب

 . شھر منتقل گردید
 دیـمـاه ٢٦قضیه از ایـن قـرار اسـت كـه امـروز 

ـاه  ـن ھمانند روزھای دیگر خانواده ھای شریف ساعد پ
ـا بـه ھـمـراه دیـگـر خـانـواده ھـای  ـی و مظفر صالح ن
ـاد خـبـری اداره اطـالعـات شـھـر  كارگری مقابل سـت
سنندج تجمع كرده و خواھان آزادی كـارگـران زنـدانـی  

ـیـم صـبـح در آن مـحـل .   شدند آنھا  از ساعت نه و ن
اجتماع كرده و  برای چند ساعت خیابان جـلـوی ایـن 

ـیـروھـای .   محل را به اشغال خود درآوردند بطـوریـكـه ن
ـان  ـاد را بـه مـی سركوبگر رژیم ناگزیر مسئول این سـت
ـیـت  جمعیت فرستادند و قـول بـررسـی قـطـعـی وضـع

اما تـجـمـع .   كارگران زندانی تا روز پنجشنبه را  دادند
كنندگان به این وعده ھا توجھی نـكـرده و بـر آزادی 

زیـر .   بی قید و شرط كارگران زندانی پافشاری كردنـد
ـاگـزیـر شـدنـد از  فشار این اعتراضات مقامات زندان ن
طریق تلفن ارتباط شریف ساعد پناه و مـظـفـر صـالـح 

ایـن كـارگـران در . نیا را با خانواده ھایشان برقرار كنند
ـتـه اسـت كـه  تماس تلفنی شان گفتند كه به آنان گـف
به طور قطع تا روز پنجشنبه وضع آنھا روشـن خـواھـد 

ـا .   شد خانواده شریف و مـظـفـر و مـردم ھـمـراھشـان ب
شنیدن این سخنان محل ستاد خبری را ترك كـردنـد و 
اعالم كردند كه ما روز چھارشنبه به تـجـمـعـات خـود 

 .   ادامه خواھیم داد
ـاخـتـه  ـبـران شـن بدنبال این تجمع شیث امانی از رھ
شده كارگری در شھر سننـدج بـه ھـمـراه تـعـدادی از 
اعضای این اتحادیه  به دادگستری سنندج مـراجـعـه 

ـان و .   كردند ـا دادسـت شیث در آنجا خواھان مـالقـات ب
. روشن شدن اتھامات وارده بـر كـارگـران زنـدانـی شـد

ـلـكـه حـدود  ـاسـخـی داده نشـد ب اما نه تنھا به وی پ

 بعد از ظھر ماموران اطالعاتـی رژیـم او را ٢ساعت 
 .نیز دستگیر و به زندان مركزی انتقال دادند

ـا،  ـی بدین ترتیب در حـال حـاضـر مـظـفـر صـالـح ن
شریف ساعد پناه و شیث امانی سه چھره محـبـوب و 
ـنـدج  شناخته شده كارگری در زندان مركزی شـھـر سـن

ـا .     در بازداشت جمھوری اسالمی قـرار دارنـد ـایـد ب ب
تمام توان برای آزادی این كارگـران و ھـمـه كـارگـران 

 زندانی و زندانیان سیاسی از زندان تالش كنیم
ـتـرض در  خانواده ھای كارگران زندانی و مردم مع
ـنـد كـه  سنندج، بدنبال تجمع امروز خود نیز اعالم داشت
تا آزادی بدون قید و شرط كارگران دستـگـیـر شـده از 

باید وسـیـعـا .   زندان به تجمعات خود ادامه خواھند داد
 . به این تجمعات اعتراضی پیوست

در كنار تجمعات اعتراضی برای آزادی كـارگـران 
زندانی در سنندج ما شاھد جـمـع آوری طـومـارھـای 
ـلـف  اعتراضـی از سـوی كـارگـران در مـراكـز مـخـت

ـیـم ـا .   كارگری و در سطح این شھـر ھسـت ـلـه ت از جـم
ـا خـواسـت آزادی  كنون طومارھایـی اعـتـراضـی و ب
كارگران زندانی از سوی کارگران بازنشسته کـارخـانـه 
شاھو، کارگران اخراجی ریسندگی پـرریـس، نسـاجـی 
کردستان، کارگران فلز کار و ساخـتـمـان و کـارگـران 
دست فروش سنندج نوشـتـه شـده و جـمـع آوری ایـن 
طومارھا ادامه دارد، باید وسـیـعـا و از تـمـام مـراكـز 
كارگری در تمام شھرھا بـه ایـن حـركـت اعـتـراضـی 

ـا، .   پیوست ـی دستگیری شیث امانی، مظـفـر صـالـح ن
ـنـی در  شریف ساعد پناه در سننـدج و مـحـمـد حسـی
دماوند را كه در فـاصـلـه یـك مـاه اخـیـر روی داده 

با تـمـام قـوا بـرای آزادی .  است، وسیعا محكوم كنیم
 .ھمه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی تالش كنیم

 
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
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  ٣٠اطالعیه شماره 
شیث امانی چھره محبوب و از رھبران كارگری 

 شناخته شده در شھر سنندج دستگیر شد
 

 تجمعات و جمع آوري طومارهاي اعتراضی 
 براي آزادي کارگران زندانی در شهر سنندج ادامه دارد



 3 ١٩٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ھزار ١٠بیکارسازی 
کارگر کارخانجات 

 کودشیمیایی 
انـجـمــن " مـحـسـن ســیـروس عضـو 

ـایـی ـی در "   تولیدکنندگان کـودشـیـم
ای اعالم کـرده اسـت کـه  مصاحبه
ـا اواسـط  امسـال ١٣٨٥از سال   ت

 ھزار کـارگـر کـارخـانـه ھـای ١٠
ـیـش از  ـایـی اخـراج و ب ـی کودشـیـم

ـنـده کـود ٣٠٠ ـیـد کـن  کاخانه تـول
ـیـل .   اند شیمیایی تعطیل شده وی دل

: کـنـد این امر را اینطوری ذکر می
ھـای وزارت  به علت بی برنامگـی" 

ــھــاد کشــاورزی در خصـــوص  ج
ـازکشـاورزان،  ـی تامین کـود مـورد ن

ای کشـاورزان بـه دسـت  کود یارانه
رسد و به صـورت قـاچـاق  ھا نمی آن

در کشـورھـایــی از جـمــلـه عــراق، 
ــع  ــان تــوزی ــت ــانس ــان و افــغ ــت ــاکس پ

 ٨٥به گفته او، از سـال "   شود می
ـــول  ـاوری ق ـاد کشــ وزرای جـــھــ
ـتـی  ـای ھمکاری دادند اما ھیچ حـم
ـتـه  توسط این دو وزیر صورت نگرف
ــن  و ایـن امـر بــاعـث رکـود در ای

 کـارخـانـه ٣٠٠صنعت و تعطیلـی 
 .شده است

ـنـده اسـت . این خـبـر تـکـان دھ
ـیـدات  وی اعتراف می کند که تـول

این کارخانه علیرغم تعھـداتـی کـه 
ــی  ــدگ ــھــاد ســازن ــه ج ــخــان وزرات

اند، مبنی بـر  حکومت و دولت داده
ـاز  ـی ـایـی مـورد ن ـی تامین کود شیم
کشاورزان، تولیـدات ایـن کـارخـانـه 

ـنـجـاسـت .   قاچاق شده است سوال ای
ـتـر از  مسئولین این قاچاق و مـھـم
ھمه مسئول اخـراج ھـزاران کـارگـر 
ــد؟ در ایــن  ــن ــت ــانــی ھس چــه کس
ــت  ــســت کــه ســیــاس شــکــی نــی
ـیـکـارسـازی  اخراجھای گسترده و ب
یک سیاست ھمیـشـگـی دولـت و 
ـادی  ـــصــ ـت ــ ـاران اق ـــدرکــ دســـت ان

ـاشـد امــا .   حـکـومـت بـوده ومـی ب
ــام  حــکــومــتــی  ــق ــن م ــکــه ای ایــن
ـاچـار بـه اعـتـراف بـه  اینـطـوری ن
ـاد  ــ ـــھ ـــن وزرات ج ـت ــ دســـت داش

ھـا  سازندگی و دولت در ایـن اخـراج
ـانـی و  می ـب شود، پـرده از ابـعـاد ت

ــی دولـت و کـارفـرمـایــان  ھـمـدسـت
برای اخراج کارگران شـاغـل و بـه 
ـیـشـت  حراج گذاشتن زندگی و مـع

رفـع " کارگـران بـرداشـتـه و بـرای 
ــام از خــودش  وزرات جــھــاد "   اتــھ

ـاد" سازندگی و دولت را مـورد ـق ـت " ان
 .دھد قرار می

ـتـر  جنـاب سـیـروس خـودش بـھ
ـایـی  می ـی داند که قاچاق کودشـیـم

ھا در دسـت  و تولیدات این کارخانه
وی خـودش کـه در راس .   کیست

ـایـع  ـات صـن ـان و صـاحـب کارفرمای
ــرار دارد، خــوب  ــایـی ق کـودشــیـمــی

داند که کارفرمایان و دولـت و  می
وزارت جھاد سازندگی ھـمـگـی از 
ـاردھـا تـومـان  ـی قبل این قاچاق میل

ـار ایـن .   انـد پول به جیب زده در کـن
ـــت و  ـــکـــوم ـار ح ـــکــ دزدی آش
کارفرمـاھـا، بـی شـرمـانـه ھـزاران 

عـدم " کارگر را به دالیلی از قبیل 
، " واردات بـی رویـه" ، " سـود دھـی

ـنـھـا ھـم زیـر سـر  که طبعا ھمه ای
حکومـت و دولـت اسـت، از کـار 

ــد اخــراج کــرده ــی ســرمــایــه .   ان ــان تــب
ـان بـرای  داران، دولت و کـارفـرمـای
قاچاق تولیدات و فروش بـه چـنـد 

ــا ســود ــع ــب ــمــت، ط ــی ــرابــر ق ــای  ب ھ
توجیـه بـی .  ای برایشان دارد افسانه

ــه ــن جــنــاب در مــورد  شـرمــان ــر ای ت
بیکار سازی کـارگـران ھـم جـالـب 

کـنـد کـه  وی اذعـان مـی.   ھسـت
دولت و وزارت جھاد سـازنـدگـی از 

انـد  این بخش صنعت حمایت نـکـرده
ـیـجـه دچـار رکـود شـده و  و در نت

ایـن یـک .   انـد کارگران اخراج شـده
ـیـحـانـه ایـن  توجیه بی شرمانه و وق
ــر  ــن از زی ــرای در رفــت جــنــاب ب
سیـاسـت اخـراج سـازی حـکـومـت 

وی در تالش است خودش و .   است
دم و دستگاھـش را از زیـر ضـرب  
اعتراضات کـارگـران اخـراجـی بـدر 
ببرد و بدین وسیله انگشت اتھـام را 
ــھــاد  ــه ســوی وزارت ج ــط ب فــق

. کـنـد سازندگی و دولت دراز مـی
ـان  اما در واقعیت امر ھم کارفرمـای
دولتی، از قضا خـود وزارت جـھـاد 
ـاب  سازنـدگـی و انـجـمـن ایـن جـن
ــارگــر  ــزاران ک عــامــالن  اخــراج ھ

ــاشــنــد مــی ــاق و .   ب دزدی و قــاچ
سودھای سرشار میلیاردی کـه از 

ھا نصـیـب کـل دم  قبل این فعالیت
ــت  ــای ــگــاه دزدی و جــن و دســت

ـان ارزش  می ـی شود، برای ایـن جـان
ــغــال کــارگــران و  ــری ازاشــت ــشــت ــی ب
ـاده و  پرداخت دستمزدھای عقب افت

ـتـر اسـت  یارانه. غیره دارد ـا بـھ ھا ی
بگوییـم دالرھـای اخـتـصـاص داده 
شده به این رشته از صنعت کـه در 

بسته حـمـایـت مـالـی " چھار چوب 
توسط دولت قرار بود بـه "   از صنایع

ـنـه  این واحدھا اختصاص یابد و زمی
ـایـد،  اشتغال کارگران را تضمیـن نـم
صرف لفت و لیـس و دزدیـھـایشـان 
شده و در نھایت عین ھـمـه مـوارد 
ـا  دیگر نیز کارخانجات این بخـش ب

ــدم "  ــگــی و ع ــدیــن ــق ــود ن ــمــب ک
مواجه شده و دسـت آخـر "   سوددھی

ھا ورشکستگـی اعـالم  ھم کارخانه
کرده و کارگران را بـدون پـرداخـت 
حتی دستمزدھای معوقه شان رھـا 

ـــرده ـــد ک ـاب .   ان ـــک حســـ ـا ی ــ ب
 ھزار کـارگـر ١٠سرانگشتی اخراج 

 ھزار خـانـواده کـارگـری ١٠یعنی 
ـیـکـاری  بیکار شده و طبعا بیـمـه ب
ھم شامـل حـالشـان نشـده و بـدیـن 
ترتیب زنـدگـی و خـانـمـان ھـزاران 

ھـایشـان در ھـم  کارگر را با خـانـواه
ــه اســت ــت ــاه .   ریــخ ــی ــاک س بــه خ

 ھـزار کـارگـر طـبـعــا ١٠نشـانـدن 
ـیــاردی  سـودھــای افســانـه ــل ـی ای م

ــه  ـان و دولـت ب نصـیـب کـارفـرمـای
ـال  ـب ـزرگ بـدن عنوان کارفرمـای ب

تامین زندگی کـارگـر . داشته است
با دستمزد و بیمه بیکاری مـکـفـی 
برای افراد بیکار شده، بـرخـورداری 
ـات زیسـتـی بـرای  از حداقل امکان
کارگـران، ھـیـچ مـوقـع امـر ایـن 

ـیـسـت ـبـوده و ن اتـحـاد و .   جانیان ن
ــده،  ــکــارش ــران بــی ــارزه کــارگ مــب
گسترش اعتراضات بـرای پـرداخـت 
بیمه بیکاری برای ھـزاران کـارگـر 
بیکارشده ایـن بـخـش از صـنـعـت، 

تـوانـد  تنھا آن نیرویی است که مـی
ــرحـق کــارگـران را از  ـات ب مـطـالــب

ــیــن و .   حــکــومــت بــگــیــرد ــب ــب مس
مسئولین این وضعیت  کـل نـظـام 

جمھـوری اسـالمـی و در راس آن 
برای پایان دادن بـه . باشد دولت می

این وضعیت باید کارگران کل ایـن 
 .نظام را به زیر بکشند

 
و "نمایشگاھھای بھاره"

 !افزایش قیمتھا
ـیـمـت "  ـزایـش ق محدودیتی برای اف

ـان سـال نـداریـم ـای ـا پ ــن " !   کـاال ت ای
ـان مـحـمـد عـلـی  بخشی از سـخـن
ـازرگـانـی  ضیغمی معاون توسـعـه ب
داخلـی وزارت صـنـعـت، مـعـدن و 
تجارت حـکـومـت اسـت کـه انـدر 
ـام  باب افزایش قیمت کـاالھـا در ای

ـتـشـر شـده اسـت ـاب .   عیـد مـن جـن
ـاسـت  معاون در توضیح بیـشـتـر سـی

جـلـوگـیـری از " قیمـت گـذاری و 
تـالش :   گـویـد مـی"   افزایش قیمتھـا

ــــب  مــــی ـال ـــ شــــود کــــه در ق
کـاالھـای "   نمایشگـاھـھـای بـھـاره" 

مورد نیازمردم در ایام عید حـداقـل 
ـنـھــای ٢٠ ـت ـیـم ـتـر ازق  درصـد ارزان

ــه مصـــرف  ــود در بــازار ب ــوج م
وی در .   کننـدگـان عـرضـه بشـود

ـاکـیـد  ادامه اما نکته مھمتری را ت
ـان :   " گویـد کرده و می ـای ـا پ اگـر ت

ــرای افــزایــش  ــال ضــرورتــی ب امس
ھـا وجـود داشـتـه  قیمت برخی کاال

باشد محدودیتـی بـرای اجـرای آن 
 ."!نیست

گرانی و افزایش قیمتھا بـویـژه 
ـا دسـتـمـزدھـای  ـام عـیـد و ب در ای
ناچیز و عدم پرداخت دستـمـزدھـای 
معوقه کارگران، زندگـی را بـرای 

تـر  میلیونھا کارگر سخت و سـخـت
ــت ــن .   کــرده اس ــی ــک چــن در ی

ـانـش   اوضاعی حکومت و سخنگوی
ـزایـش "دوباره صحبت از  ضـرورت اف

ـنـد مـی"   قیمتـھـا ـیـن .   کـن خـود ھـم
ــرا بــاعــث شــده کــه  مـوضــوع اخــی

ھـایــی از حـکــومـت ضـمــن  بـخــش
ھای موجود دست بـه  توجیه گرانی

سرکیسه کردن کـارگـران و مـردم 
تـریـن  تازه.   به شیوه حکومتی نمایند

ابتکارحکومـت در ایـن مـورد، راه 
" طرح نمایشگاھھای بـھـاره"اندازی 

باشد که جنـاب مـعـاون بـه آن  می
قضیه از ایـن قـرار .   کند اشاره می

است که دم و دستگاھھای دولتـی 
ـیـمـت  به بھانه  افزایش نـجـومـی ق
ـاز مـردم، دسـت  ـی کاالھای مورد ن
به سازماندھی ایـن نـمـایشـگـاھـھـا 

ــرای  ــش " ب ــری از افــزای ــوگــی جــل

 ٤٠٠از قرار بیـش از. اند زده"  قیمتھا
ـا حـدود چـھـار "   نمایشگاه بـھـاره"  ب

ھــزارغــرفــه در ســراســر کشــور راه 
ــدازی شــده اســت حــکــومــت و .   ان

ھای مسئول راه انـدازی  وزارت خانه
ـا  این پروژه ھا مدعی ھستند کـه ب

ـاز مـردم  این کار کاالھای مورد نی
ـتـھـای ٢٠را  ـیـم  درصد کمتـر از ق

رایج در بازار آزاد به مـردم عـرضـه 
ــنــد مــی ــن صــحــبــت از عــرضــه .   ک

ـاز مـردم اسـت  ـی کاالھای مـورد ن
که گویا دولت در نظـر دارد بـرای 

ـیـش از  جلوگیری ازگـرانـی ھـای ب
ــوی ایــن کــار بــازار را  حــد، جــل

این امر ادعای مضـحـکـی .   بگیرد
ـتـی کـه خـودش .   بیش نیـسـت دول

مسئول گـرانـی و تـورم اسـت، بـه 
ـتـه " مبارزه با گـرانـی" صرافت  ـب ، ال

ــوه خــودش بــرآمــده اســت ــی ــه ش . ب
دم و دستـگـاه " نمایشگاھھای بھاره" 

ـای  راه انـدازی شـده تـوسـط مـافـی
اقتصاد دولتی  وابسته به بانـدھـای 
حکومت است که از این طـریـق و 

ـارانـه ھـای ویـژه بـرای  با دریافت ی
واردات کــاالھــای اســاســی مــورد 
ـیـونـھـا  ـل ـی ـافـت م نیاز مردم، و دری

ھـای  دالرارز به بھانه واردات، کـاال
ـا  ـیـن را ب ـائ ـیـت پ ـف بنجل و با کـی

ـیـن ـائ تـر از  قیمتھـای بـه مـراتـب پ
قیمت کاالھای مشابه، وارد کـرده 

کـاالھـای " و در این طرح به عـنـوان
اینـھـا .   دھند تحویل مردم می"   ارزان

ــار از دو طــرف ســود  ــا ایــن ک ب
ـیـونـھـا دالر ارز .   برنـد می ـل ـی اول م

ـا  ارز " خارجی به قیمتھای پائین، ی
آید، کـه  گیرشان می"   ویژه وارداتی

ـاال  ـتـھـای ب ـیـم ـاه بـه ق در بازار سی
فروخته و میلیاردھا تومان سود بـه 

ــی ــب م ــد جــی ــن ــت .   زن ــم دوم قــی
ـنـھــا وارد بــازار  کـاالھـایــی کـه ای

ـتـر از  می ـنـد بـه مـرانـب گـران کـن
ــه در بــازار آزاد  ــاب ــاالھــای مش ک

ھـایـی کـه   بر اساس محاسبه.   است
ـتـرل  ـیـش مـوسـسـه کـن چند ماه پ
استاندارد صنعتی و جامعه حمـایـت 
ـنـدگـان انـجـام داده  از مصـرف کـن
ـزدیـک بـه دو  است، این کاالھـا ن
ــابــه  ــای مش ــاالھ ــمــت ک ــی ــرابــر ق ب

ـیـت  داخلی فروخته می ـف شود و کـی
ـــد ـــی دارن ـن ــ ـی ــ ـائ ــ ـــدازی .   پ راه ان

و صـدھــا "   ھـای بـھــاره نـمـایشـگــاه" 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی
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فروشگاه وابسته به آن توسط دولـت 
ـاسـت  و وزارت خانه ھای نامبرده سـی

کثیف سرکیسه کردن کـارگـران و 
ــمــزدھــای  ـت ــردم و غــارت دسـ م

ـا " ناچیزکارگران با ادعای  مبارزه ب
ـاشـد مـی"   گرانـی ایـن طـرح ھـم .   ب

ــگـری از ســازمــان دادن  ــه دی ــق ـل ح
دزدی و غارت کـارگـران و مـردم 

دولت و حـکـومـتـی کـه .   باشد می
ــی  ــل ــامــل اص ــول و ع ــئ خــود مس

تـوانـد  باشد، نـمـی گرانی و تورم می
ـا گـرانـی" ادعای  داشـتـه "   مبارزه ب

باشـد، چـرا خـود ایـن سـیـسـتـم و 
ھای اقتـصـادی  حکومت و سیاست

ــی  ـانـی ایـن گـران اش عـامـل و ب
سرسام آور و تحمیل فقر و فـالکـت 

 . باشند بر کارگران و مردم می
 
 درصد کارگران زیر ٨٠

 خط فقر
ــودن  ــن ب ـی ـزایــش خـط فــقـر، پــائ اف
دستمزدھا و زندگی ھمراه با فقر و 
فالکت برای کارگران خـود دیـگـر 
ـابـت بـرای  یک موضـوع داغ و ث
ـانـدھـا و دار و  اظھار نظردر میان ب

. ھای حکـومـتـی شـده اسـت دسته

ـزان خـط  ارائه آمار و ارقامی از مـی
ـقـر،  فقر و دستمردھای زیـر خـط ف

ھای حـکـومـتـی شـده  سرتیتررسانه
اخیرا کارشناسان حـکـومـتـی .   است

ـقـر و  آمار و ارقام مربوط به خط ف
حداقل دستمزدھا را ھر ھفته اعـالم 

بر اساس آخـریـن آمـار و .   کنند می
ــا  ــن ــرگــزاری ایــل ــب ارقــامــی کــه خ
ــارگــر رژیــم  ــانــه ک وابســتــه بــه خ

ــره کــرده اســت،   درصــد ٨٠مـخــاب
ـقـر زنـدگـی  کارگـران زیـر خـط ف

محمد رضا عـمـادی در .   کنند می
ــرگــزاری  ــن خــب ــه ای ــن بــاره ب ای

با توجه به این کـه نـرخ :   گوید می
خط فقر در کالن شھرھـای کشـور 

 ھـزار تـومـان ٢٠٠یک میلیون و 
ــیــش از   ٨٠بــرآورد شــده اســت، ب

ــعــال در  ــران ف درصــد از کــارگ
واحدھای تولیدی حداقـل دسـتـمـزد 
ــار را  مصــوب شــورای عــالــی ک

ـنـد دریافت مـی ـنـی .   کـن ـی ـیـش ب پ
ـان سـال جـاری نـرخ  می شود تا پای

خط فقر روندی صعودی بـه خـود 
 ."!بگیرد

ـنـی  اعالم آمار و ارقام این چنی
ـار  ـیـت مشـقـت ب خود بیانگر وضـع
ــران در  ــدگــی کــارگ کــار و زن
جمھوری اسالمی است، کـه خـود 

ـتـخـر مـی ـاشـد حکومت به آن مف . ب
ـقـر  حکومت و کارشناسانش خط ف
را بیش از سه برابر حداقل دسـتـمـزد 
ـــالم  ـــران اع ـارگ ــ ـــی ک ـت ــ ـاف ــ دری

ـا .   کنند می ھمین حکومت وقتی ب
مطالبه برحق افزایش دستمزدھـا بـر 
ــی از طــرف  ــق ــی ــورم حــق ــاس ت اس

شود، ھزار امـا  کارگران مواجه می
ـبـه  و اگر و دلیل در رد ایـن مـطـال
برحق کارگـران ردیـف کـرده و در 
ـزایـش دسـتـمـزدھـا  نھایت زیر بار اف

ـام ایـن .   رود نمی اعـالم آمـار و ارق
ــی از طــرف حــکــومــت و  ــن ــی چــن
ـا  ـنـی ب مدافعانش اعترافی به دشم

خــود حـکــومــت و .   کـارگــر اسـت
سیستم سرمایه داری اسالمـی اش 
ـقـر و  ـانـی ایـن ھـمـه ف عامل و ب

ـاشـنـد فالکت بـر کـارگـران مـی . ب
دولت به عنوان بزرگترین کـارفـرمـا 
سیاست انـجـمـاد دسـتـمـزدھـا جـزو 

ـیـل .   سیاست رسمی اش اسـت تـحـم
ـــدگـــی  ـــر و فـــالکـــت و زن ـق ــ ف
غیرانسـانـی بـه کـارگـر از ارکـان 
اصلی ادامه حکومـت سـرکـوب و 

ــمــار کــارگــران مــی ــث . بــاشــد اســت
ـا تـمـام دار و  جمھوری اسالمـی ب

ـانـدھـایـش جـزیـی از  دسته  ھـا و ب
سیستم سـرمـایـه داری بـوده و بـر 

ــکــردھــای  ــن و عــمــل ــوانــی اسـاس ق
ــار بــاالی  ــه بــا درجـه بســی سـرمــای
ـیـل دسـتـمـزدھـای  استثمار و تـحـم
ـا حـربـه  ناچیز به کارگران، ھمراه ب
سرکوب و زندان و دستگیری اسـت 
ــت ــده اس ــرکــار مــان ــر س . کــه ب

جمھوری اسالمی یعنی حـکـومـت 
فقر، دستمزدھای ناچیز، سـرکـوب، 

حـکـومـت سـرکـوب !   زندان و اعدام
کارگران و تحمیل فقـر و فـالکـت 
ــه زیــر  ــد ھــر چــه زودتــر ب ــای را ب

 .*کشید
 

كننـد و مـحـیـط كـار را امـن  می
مـحـمـدعـلـی مـکـاری، .   كننـد می

ـاك فـوالد  ـن تنھا بازمانده حادثه ھول
ـازرس:   " گـویـد غدیر یزد می ھـا از  ب
آمدند اما به درسـتـی  اداره کار می

چـرا .   دادنـد کار خود را انجام نـمـی
ـیـن  که در سالھای گذشته ھم چـن

ـا ( اتفاقاتی  البته نه در این سـطـح ب
ــه١٨ ــت ــیــم)    کش ــا .   داشــت ــھ اگــر آن

ــجــام  ــی ان ــه درســت کــارشــان را ب
دادند ما فقط برای کار کـردن  می

ـیـم  نـمـی.   رفتیـم به کارخانه می ـت رف
گـردیـم  که ندانیم امروز زنده بر مـی

ـازرسـیـن مـی.   یا نه آمـدنـد و  بلـه ب
ــی ـــری  م ـی ــگــ ـی ــ ـــی پ ـــد ول ـن ـ ـت ــ رف
ھا غیر از اینـکـه  بازرس.   کردند نمی

ــی کــوره را  ــن ــم ــت ای ــی ــد وضــع ــای ب

ــی ــی م ــررس ــه  ب ــد ب ــای ــد ب ــردن ک
ـزاتـی کـه کـارفـرمـا بـه مـا  تجھی

مـا .   کـردنـد داد ھم نظارت مـی می
ـیـم  باید لباسھای ایـمـنـی مـی داشـت

اما روز حادثه لباس پالستیکی بـر 
تن ما بوده که از کارخانـه بـه مـا 

ھمین لباس پالستیـکـی .   داده بودند
مـا .   باعث شدت سوختگی ما شـد

ـیـکـی  می دانستیم که لباس پالـسـت
. کـنـد ھیچ محافظتی از مـا نـمـی

زدیـم  اما از ترس اخراج حرفی نـمـی
ــل مــی ــحــم ــم و ت ــن .   کــردی ــمــی ھ

ــد صــاحــب  بــازرس ھــای کــار بــای
کـردنـد کـه  کارخانه را مجبور مـی

ـنـی بـدھـد . به کارگرانش لباس ایم
ما که کارگر بودیم و قـراردادمـان 

ـنـد ایـن  می.  کف دستمان بود ـت گـف

ـاس،  ـب کوره ذوب فوالد و این ھـم ل
 ."ھری: خواھید نمی

ـزی  كارگر نمی تواند ھیـچ چـی
را كه به او مربوط اسـت بـه دولـت 
ــه  ــرســد ب ــی، چــه ب ــچ دولــت و ھــی

ای كه جمھوری اسـالمـی  قصابخانه
ـارد ـا !   برای او برپا كرده است، بسپ آی

ـلـكـت  ھیچ كـارگـری در ایـن مـم
ـلـه دسـتـمـزدش را،  می توانـد مسـئ

ـای  ـیـكـاری و مـزای مسئله بیمـه ب
خود را، قرارداد كارش را و غیـره را 
ــطــف و مــرحــمـت جــمــھــوری  بـه ل
ـز و درشـتـش  اسالمی و عوامل ری

ـارد؟ ـایـد !   در مراكز كـار بسـپ چـرا ب
سالمتی و امنیتش را به لطف ایـن 
ـارد؟ ــ ـپ ــ ـــر بس ـــگ ـاول ــ ـپ ــ ! دزدان چ

مـحـمـدعـلـی مـکـاری بـه درسـت 

ما فقـط بـرای کـار " گوید كه  می
ــه مــی ــه کــارخــان ــیــم کــردن ب . رفــت

رفتیم که ندانیم امروز زنـده بـر  نمی
ــم یــا نــه مــی ــچ . "   گــردی ــا ھــی ام

كارگری حق ندارد كـه زنـدگـی و 
ــه امــان  ــود خــود را ب ــب ــود و ن ب

ـنـد مـگـر .   جمھوری اسالمی رھا ك
رونـد  كارگران در این مملـكـت نـمـی

كار كنند كه سر موقع دستـمـزدشـان 
ـیـمـه  پرداخت شود؟ مگر موضوع ب
ـیـسـت؟ جـمـھـوری  و مزایا چنین ن
ـان  ـان اعـتـراض، زب اسالمی جـز زب

. فـھـمـد دیگری از كـارگـر را نـمـی
این را در آخرین مـوردش از رابـطـه 

ـا  كارگران پتروشیمی ھای ماھشھر ب
ـازرسـیـن .   كارفرماھایشان ھم دیدیم ب

اداره كار جمھوری اسالمـی، حـتـی 
اگر شریفترین آدمھا ھم باشنـد، كـه 

ـیـن  بعید به نـظـر مـی رسـد از چـن
ـلـه  چیزی بھره ای برده باشند، مسـئ
ــظ شــغــل" آنـھــا ھـم  خــودشــان "   حــف

آنـھـا ھـم اگـر گـزارشـی از .   اسـت
ای بـه رؤسـایشـان  ناامنی كـارخـانـه

تحویل بدھند، ھمان عكـس الـعـمـل 

ـبـشـان  كارگران فوالد غدیر یزد نصی
 "!ھری: "شود می

مسئله ایمنی محیط كـار ھـم، 
ـلـه دیـگـری كـه بـر  مثل ھر مسـئ
سودجوئی بی حد و حصر سـرمـایـه 

ــی ــگــام م ــه  داران ل ــل ــد، مســئ زن
بازرسـیـن جـمـھـوری . كارگران است

ـنـد  اسالمی فقط مترسكھایی ھسـت
ـان، كـه  و آنھم نـه بـرای كـارفـرمـای
ـازرسـی  ـا ادای ب برای كـارگـران، ت
ـاورنـد ـی . ایمنی محیط كـار را در ب

كارگران باید خود و با قـدرت خـود 
ـلـه  ـا تشـكـل خـود مسـئ ـتـه ب و الب

ـلـه .   امنیت خود را تأمین كنند مسئ
امنیت كارگران در محیط كار، یـك 
مسئله اصلی تشكلھـای كـارگـری 

یك دلیل محكم دیگـر بـرای .   است
ـلـه  متشكـل شـدن كـارگـران، مسـئ
تأمین امنیت كارگـران در مـحـیـط 

و درست از ایـن سـر ھـم .   كار است
كارگران باید به فكر متحد شـدن و 
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ــه  ــت ـف ـفــاق مــھــم در ایـن ھ  یـك ات
ـتـروشـیـمــی  ـابـی کـارگـران پ ـی دسـت
ـیـروزی اسـت . ماھشھر به یـک پ

ــمــع در  ھــزاران كــارگــر ایــن مــجــت
ـیـه ای داده بـودنـد  عملی متحد بیان

ـاه شـدن  كه برای اجرایی شـدن كـوت
 مـاه ٤دست پیمانكـاران حـاضـرنـد 

ـامـات مسـئـول  دیگر به دولت و مق
فرصت دھند اگر در ایـن فـاصـلـه 

 الـی دویسـت ١٥٠مبلغی معـادل 
ھزار تـومـان بـه  دسـتـمـزدھـایشـان 
ـلـغ از آغـاز  ـب اضافه شود و ایـن م
ـات  ـق سال نود محاسبه گردد و تواف

و بـعـد .   بصورت كتبی اعالم گردد
ــد كــه اگــر بــا ایــن  ــن اعــالم داشــت

ـقـت نشـود روز   ٢٠خـواسـت مـواف
دی ھمـگـی دسـت بـه اعـتـصـاب 

 . خواھند زد
ـیـمـاتـومـی،  ـت در برابر چنین اول
ـامـات  مسئولین پتروشـیـمـی و مـق
دولت دو روز مانده به مھلت تعییـن 
شده فورا با نمایندگان كارگـران بـه 
مذاكره نشستند و سرانجام قـرار شـد 
ـیـن شـده بـرای  ـی ـلـت تـع كه تا مـھ
اجرایی شدن خواست كارگران، صـد 
ـان و  ھزار تومان به دستمزد اكثـر آن

ـا ٥٠بین   ھـزار تـومـان بـه ٧٠ ت
ـتـی  ـاف دستمزد كـارگـرانـی كـه دری

 ھزار تـومـان اسـت ٦٠٠آنان باالی 
ـنـكـه ایـن .   پرداخت شـود بـعـالوه ای

ـان سـال جـاری  ـای كارگران قبل از پ
مشمول حق جذب، بدی آب و ھـوا، 
ــایــع  ــمــارســتــان صــن ــی ــاده از ب ــف اســت
ــای  ــمــی و اجــرای تــورھ ــی پــتــروش

ـنـھـا یـك .   مسافرتی بشوند ھمـه ای
موفقیت برای كارگران پتروشـیـمـی 
ـیـش  ـیـش از ب ماھشھر است كه  ب
قدرت متحد اعـتـراضـاتشـان را در 

بدیـن .     برابر كل جامعه قرار میدھد
ـیـن  ـتـروشـیـمـی اول ترتیب كارگران پ
ثمر از مبارزات متحد خود را بـعـد 
از ده ماه كشاكش بـدسـت آورده  و 
ـنـد  امروز  در موقعیت بسیار قدرتـم
تری برای تحـقـق خـواسـت اصـلـی 
شــان خــواســت كــوتــاه شــدن دســت 

ـیـن .   اند پیمانكاران قرار گرفته از ھم
ـاالتـر  رو امروز ما شاھد روحیه ای ب

تر در میان ایـن كـارگـران  و تعرضی
ـیـن روحـیـه ھـای در  و انعكاس چـن

ـیـم بخش . ھای دیگر كارگری ھسـت
ـقـطـه ای از  طبعا رسیدن به چنین ن

مبارزه نتیجه ده ماه مبارزه متـحـد، 
ھوشیارانه و سازمانیافتـه كـارگـران 
ـایـد  پتروشیمی ماھشھر اسـت كـه ب
درسھای آنرا مـورد تـوجـه و دقـت 
ـارزات آتـی بـکـار  قرار داد و در مب

ــن .   گـرفـت ـا ھـم نـگـاھـی بـه ای ب
 .درستھا و دستاوردھا داشته باشیم

ــزاران  ــاز ســال جــاری، ھ بــا آغ
ـا  ـتـروشـیـمـی مـاھشـھـر ب كـارگـر پ
ـاه شـدن دسـت  خواست تعرضی كوت
ـازده  پیمانكاران به میدان آمدنـد و ی
روز مبارزه قدرتمند و مـتـحـد ایـن 
كارگران بطور واقعی نقطه عـطـفـی 
در جنبش اعتراضی كارگـری بـعـد 

 ٨٨از خیزش انقالبی مردم در سال 
ـاقـی كـه تـوانسـت تـوجــه .   بـود ـف ات

ھای مختلف جنبش كارگـری  بخش
ـر را  ـر خـود را ب ـی ـاث بخود جلب كـنـد و ت

ــر  ــگ ــراض در دی گســتــرش فضــای اعــت
ــت و مــراكــز  بـخــش ــف ـه ن ــه ب ھــای وابســت

 .بزرگ و متمركز كارگری گذاشت
ـال  ـاه امســ ـــن مــ ـــروردی در ف
ـنـدر امـام  اعتراض از پتروشـیـمـی ب
آغاز شد و طی یازده روز كـارگـران 
از شركتھای دیگر در این مـجـتـمـع 

ـنـد طـی ایـن .   به این حركت پیوسـت
یازده روز كارگـران ھـر روز تـجـمـع 

در مـحـوطـه مـجـتـمـع .   برپا كردند
راھپیمایی كردند و بدیـن شـكـل در 
ـاری كـه ھـر بـخـشـش  برابر سـاخـت
ـا ایـن  دست پیمانـكـاری اسـت و ب
ـا كـارگـران  شكل تالش شده است ت
را از ھـم دور نـگـاھـدارنـد و شـقـه 
ـارزه  ـنـد،  شـكـلـی از مـب ـن شقه ك
سراسری و مـتـحـد بـوجـود آمـد و 
ـتـروشـیـمـی  فضای كل مـجـتـمـع پ
ماھشـھـر بـه فضـای اعـتـراض و 

تا ھمین جـا ایـن .  مبارزه تبدیل شد
اتفاق منحـصـر بـه فـرد بـود و در 
مقابل كارگران نفت، كارگـران ایـران 
خودرو، كارگران ذوب آھن اصـفـھـان 
و ھــمــه مــراكــزی كــه عــمــال بــه 
ـبـدیـل  ـار ت ـاری ك اردوگاھھای اجـب

ـا .   اند، راه نشـان داد شده در واقـع ب
این شكل از مبارزه كـارگـران نشـان 
ـان آنـھـا،  دادند كه دیوار كشیدن مـی

ـلـف  تكه تكه كردن بخش ھای مخـت
ــوان شــركــت ــن ــا تــحــت ع ــھ ــای  آن ھ

ـتـوانـد در  ـی پیمانی و غیره دیگر نـم
ــری  ــی ــاث ــان ت ــحــد آن ــت ــارزات م ــب م

ــشــان واحــد .   بـگــذارد چـون خــواســت
ــارزات در واقــع .   اســت و ایــن مــب

سرآغازی بود برای كشـیـدن سـوت 
پایان به  این شكل برده وار كـار در 

 . ھای كار در ایران محیط
ـارزه ای مـتـحـد  بدنبال چنین مب

ــس از یــازده روز  ــرضــی پ ــع و ت
مدیریت و مقامات دولت ناگزیـر از 

ــد ــدن ــره وارد ش ــذاك زمــان .   ســر م
ـبـی  ـت خواستند و نتیجه مذاكـرات ك

ـیـن .  شد ـی اما پس از پایان مھلت تع
ـارزات ایـن  شده، دور ھای بعدی مـب

ـات .   كارگران آغاز گـردیـد اعـتـصـاب
ــمــی  ــروشــی دور دوم كــارگــران پــت
ماھشھر در مھـر مـاه سـال جـاری  

 روز بطول كشید و در كل نقـطـه ١٤
قوت مبارزات كارگران پتـروشـیـمـی 
ـارزه  متحد شدن بیشتر صـفـوف مـب
شان بـعـد از ھـر دور اعـتـراض و 
ـیـدی و  ـارزه حـول خــواسـت كــل مـب
ـاه شـــدن دســـت  ـــوتــ مـــحـــوری ك
ـیـم  پیمانكاران و انعقاد قرارداد مستق

ــود ـا شـركـت ب ــن .   ب كـارگـران در ای
مبارزات ھر بار اولتیماتـوم دادنـد و 
ـا  بر سر اولتیماتوم خود مـانـدنـد و ب
این كـار عـزم جـزم خـود و قـدرت 
ـنـد .  اتحادشان را به نمایـش گـذاشـت

ــن  ــمــی در ای ــروشــی كــارگــران پــت
ـتـمـاعـات ھـر  مبارزات با برپایی اج
ـنـدگـانشـان گـام  روزه و انتخاب نمای
ــگــی  ــافــت ــی ــمــی در ســازمــان مــھ

ـنـد ـتـمـاعـات .   مبارزاتشان برداشـت اج
ــم  ــه مــحـل تصــمــی ھـر روزه آنــان ب
ـبـدیـل  گیری و مـتـحـد شـدنشـان ت

ھـای  نمایندگان منتخب شركت.   شد
مختلف درگـیـر در اعـتـصـاب بـه 
عنوان ھیات نمایندگان كارگران، د 
رعمل نقش شـورای سـراسـری كـل 
ـتـروشـیـمـی را در بـرابـر  مجتـمـع پ
ـا  مدیریت و دولت بازی كـردنـد و ب

چنین صفی متحدی بود كـه گـام 
بـدیـن .   به گام كارگران جلو آمـدنـد

سان بود كه بعد از ده ماه كشـاكـش 
نتیجه مبارزات كارگران پتروشیـمـی 
ـتـی كـه  ـی ماھشھر به اینجا و موقع

 .  امروز قرار دارند كشیده شد
ــارزات  ــمــام مــراحــل مــب طــی ت
ــاھشــھــر   ــمــی م ــی ــروش ــت كــارگــران پ
ــات مــربــوطــه   ــام مــدیــریــت و مــق
ـا  تمامی تالششان را بكار بردنـد  ت
ـفـرقـه ایـجـاد  در صفوف كارگـران ت

. دست به دسـتـگـیـری زدنـد.   كنند
تالش كردند از دیگر كارگرانی كـه 
در پستھای دیگری در این شـركـت 
ـیـد  كار میكردند، برای چرخاندن تول
و خنثی كردن اعـتـصـاب كـارگـران 
استفاده كنند، حتی از كـارگـران در 
ـنـد كـه  پتروشیمی كرمانشاه خـواسـت
ـنـد  ـای ـی به جای كارگران اعتصابی ب

اما موفق نشـدنـد .  و آنجا كار كنند
و ھمه جا با صف متحـد كـارگـران 

از سـوی دیـگـر  یـك .  روبرو شدند
تالش مدیریت برای شكستن اتحـاد 
كارگران دادن وعده و وعـیـد و در 
ـزل در صـفـوف  ـزل این میان ایجـاد ت

اما در بـرابـر .   اعتراض كارگران بود
ــران  ــثــات كــارگ ــن تشــب ــه ای ــم ھ
ھوشیارانه عمل كردند و ھر بار بعـد 
ـتـخـب  ـنـدگـان مـن ـای از مذاكرات نـم
ـان  كارگران، ھمه كارگران را در جـری
نتایج مباحثات قرار داده و در آخـر 
ھم با تصمیمی واحد جـلـو آمـده و 
ــرای  ــه راه در روی ب ــچــگــون ھــی
ـنـد  كارفرمایان و دولت باز نـگـذاشـت
ــن جــا  ــن شــكــل تــا ھــمــی ــه ای و ب
توانستند  گام به گام آنھا را عـقـب 

 . برانند
از نقطه قوتھای  مـھـم دیـگـر 
ـتـروشـیـمـی  اعتـراضـات كـارگـران پ
ـا   ماھشھر، اطالع رسانـی آنـھـا و ی

ھا در تجمعـات  حضور بموقع خانواده
ـنـھـا ھـمـه .  كارگران است طـبـعـا ای

ـیـب  ـق تصویری كلی است كه از تـع
. كل این حركت میتوان بـدسـت آورد

ـبـرانـی كـه  اما شكی نیست كه رھ
سازمانده این اعـتـراضـات گسـتـرده 
ــات و حــرفــھــای  ــد، تــجــربــی بــودن
گفتنی بسیاری دارنـد و فـراخـوان 

ـات  ـی من به آنان اینست كه این تجرب
ھـا را  باید این پیشـروی.   را بنویسند

ــاتــش را بــه  ــی ــجــرب ثــبــت كــرد و ت
ـال داد بخش ـق ـت . ھای كل جامعـه ان

ـارزات كـارگـران  باید از درسھای مب
 .پتروشیمی ماھشھر آموخت

امروز ھمانطور كـه اشـاره كـردم 
كارگران پتـروشـیـمـی مـاھشـھـر در 
موقعیتی بسیار قدرتمند نسبـت بـه 
ـبـل قـرار دارنـد و بـطـور  یكسـال ق
ــق  ــحــق ــك قــدمــی ت واقـعــی در  ی
خواست كلیدی، خواست كوتاه شـدن 

ـنـد ـانـكـاران ھسـت ـیـم بـرای .   دست پ
برداشتن گامھای بعدی باید آمـاده 

تداوم تجـمـعـات ایـن كـارگـران .   شد
ــیــری و ادامــه  ــم گ ــی بــرای تصــم
ـنـدگــان  ـای ـاط نـم ـب ـارزاتشـان، ارت مـب

ھای مختلف موجود در ایـن  شركت
مجتمع برای حفظ ابعـاد سـراسـری 
اعتراض در سطح كل این مـجـتـمـع 
ـتـریـن اقـدامـات  ھزاران نفره از مـھـم
ـتـر كـردن  برای حفظ اتـحـاد و قـوی
ــرای  ــن كــارگــران ب ــت ای ــعــی مــوق

بعـالوه .   پیگیری خواستھایشان است
كارگران پتروشیمی ماھشھر با جلـو 

ای  آمدن با چنین خواسـت اسـاسـی
ـفـت  بدرجه ای راه را برای كارگران ن

ـا  و دیگر مجتمع ـا ب ھا یی كه دقیق
ــن  ــی ــواســت و بــا چــن ــن خ ــی چــن
ـاز كـردنـد ـنـد، ب .  معضالتی روبـروی

ـتـریـن فـرصـت اسـت كـه  امروز بـھ
ـز در  بخش ـی ھای دیگـر كـارگـران ن

ــراســری ــن  ســطــحــی س ــه ای ای ب
ـایـد .     خواست اعتراضی بپیـونـدنـد ب

ـــور از  ـــخ ـت ــ ـف ــ ـــت دالالن م دس
باید بـه .   ھای كار كوتاه شود محیط

 . این بردگی خاتمه داد
ــســت كــه امــروز  ــن ــیــت ای ــع واق

ــخــش ــارزات ب ــب ــف  م ــل ــت ــای مــخ ھ
كارگران را خواستھـای واحـدی بـه 

ــدھــد ــد مــی ــون ــراضــات .   ھــم پــی اعــت
كارگران پتروشـیـمـی مـاھشـھـر بـه 
ــن  ــر فضــای ای ــه زیــادی ب درج
ــه تــعــرضــی  ــی ــراضــات و روح ــت اع
ـنـھـا  كارگران تاثیر گذاشته اسـت، ت
پاسخ گرد آمدن حـول خـواسـتـھـای 
ـات  سراسری و رفتن بسوی اعتصاب

 .*سراسری كارگری است

نگاھی به یک پیشروی 
 کارگران ماھشھر 

 شھال دانشفر 
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ـفـجـار  ـیـش بـود کـه در ان یکماه پ
ـزد   ١٨کوره کارخانه فوالد غدیر ی

ـنـوز  نفر کـارگـر کشـتـه شـدنـد وھ
کـه از سـوی "   ھیات کارشناسـی" 

ـیـجـه  ـت حکومت تشکیل شده، بـه ن
( ! ) نرسیده که مشکل از کجا بـوده

ــان  کــه در کــارخــانــه فــوالد ســام
مـھــریــز یــزد دیــگ مــذاب نشــت 
کرده، به روایتی دیگر منفجر شـده 
ـانـه در ایـن کـارخـانـه  اما خوشبخت
ــوده کــه کــارگــران از  فــرصــت ب
مھلکه بگریزنـد امـا در کـارخـانـه 
فوالد غدیر یزد کـارگـران فـرصـت 
ـتـی کـه  ـنـد وق فکر کـردن نـداشـت
مواد مذاب بر سـر و صـورت شـان 

کـه "   محمد علی مکـاری.   " پاشید
ـا   درصـد سـوخــتـگــی تــنـھــا ٤٥ب

کارگر زنده مانده از فـاجـعـه اسـت 
: حادثه را اینـگـونـه شـرح مـیـدھـد

مـن آن .   پنج ثانیه ھم طول نکشید" 
تـر از  روز در قسمـت دیـگـری، دور

از کـارگـرھـا .   کـردم کوره کار می
شنیدم که فوالد باالی کـوره ذوب 

رفتم نـگـاھـی بـه کـوره .   شود نمی
ـا پـدرم  ـتـم ب انداختم و بـعـد ھـم رف

حـال و احـوالـی )   جلیل مـکـاری( 
ـار کـوره کـار  کنم که آن روز کـن

 ٩٠مـن و پـدرم حـدودا  .   کـرد می
ـاده  متری کـوره ذوب فـوالد ایسـت

من پشت به کوره داشـتـم و .   بودیم
ــاده بــود ــت ــروی مــن ایس ــدرم روب . پ

ــیــم حــرف  ــطــور کــه داشــت ــن ھــمــی
ــیــه ھــم طــول  مــی ــم، پــنــج ثــان زدی

نکشید، کوره منفجر شـد و فـوالد 
ـا  مذاب را مثل شلیـک گـلـولـه ت

مـن .    متری پرتاب کرد١٠٠شعاع 
که پشت به کوره بـودم آن لـحـظـه 
دردی حس نـکـردم چـون پـدرم را 
دیدم کـه فـوالد مـذاب صـورت و 

ـنـج .   بدنش را پوشـانـده در عـرض پ
ـاره  ی رفقایم با بدن ثانیه ھمه ھای پ

ـاده  ـت شده و سوخته روی زمـیـن اف
ـتـی از .   گیج شده بودم.  بودند تا وق

شـان،  ھـای پشت گوشت سوخته بـدن
ــازه ـن ــده ج ــص  ھـا را از زن ھـا تشـخــی

ـان  بدھیم و زنده ـیـمـارسـت ھـا را بـه ب
ـیـدم چـه  ـفـھـم منتقل کنیم اصـال ن

ــده ــودم آم ــی ســر خ ــالی ــوی .   ب ت

بیمارستان متوجه نشـدم چـطـوری، 
چنـد وقـت بـعـد، دیـدم خـودم ھـم 

ـاده روی یـکـی از تـخـت ـت . ام ھـا اف
ــد  ــن ــت ــرھــا گــف  درصــد ٤٥دکــت

سراغ پدرم را کـه .   سوختگی داری
. گرفتم گفتنـد کشـتـه شـده اسـت

اگر او جای مـن، پشـت بـه کـوره 
کـوره . . .   ایستاده بود االن زنـده بـود

 شـب بـود ٧ساعت یک ربـع بـه 
من کمـک کـردم .  که منفجر شد

ـیـم . مجروحان را به بیمارستان برسـان
بدنم گرم بود، متـوجـه سـوخـتـگـی 

ــودم ــده ب ــودم نش ــذاب .   خ ــز م فــل
گــوشــت صــورت پــدرم را ســوراخ 

ـاره .   کرده بود ـانـم تـکـه پ بدن دوست
 " شده بود

ـفـجـر شـده  اینکه چرا کوره مـن
ـنـکـه  است یک بحث است امـا ای
در اینگونه کارگاھھا سطح ایمـنـی 
ــن اســت بــحــث  ــی ــای کــار بشــدت پ
دیگری است، که ھرگز کـارفـرمـا 
ـابـت آن خـرج  حاضر نیست ریالی ب
کند، چرا که به اندازه سر سـوزنـی 
ـنـد ـیـسـت . برای کارگر ارزش قائل ن

ــزات  ــھــای ذوب فــل در کــارگــاھ
کمترین حادثه که ممکن است بـه 
وقوع بپیوندد پاشـیـدن مـواد مـذاب 
ـا  ــ ــت، ی ــورت اس ــر و ص ــه س ب
سوخـتـگـی سـطـحـی پـوسـت بـدن 
ــه صــورت  ــصــوص در نــاحــی ــخ ب
میباشد؛ ریـخـتـن مـواد مـذاب در 
ـیـن کـار در  کفش کار حـادثـه روت

امـا راه .   این کارگـاھـھـاسـت اسـت
ــار ســاده  ــن مشـکــالت بسـی حـل ای
ــن کــاری کــه  ــری اسـت کــه کــمــت
ــن لــبــاس  ــشــود کــرد تــامــی مــی
مخصوص و کفش کار مخـصـوص 

ـا .   برای اینگونه کارھاست ـاس ب ـب ل
ــش  ــوش ــصــوص و پ ــخ الــیــاف م
ـاسـر بـدن را  آلومینیومی کـه سـرت
ــوشــانــد و کــاله مــخــصــوص و  ــپ ب

ـیـشـتـر  چکمه ای که کـارگـر را ب
شبیه مامور ضد حریق میکند امـا 

ـزد  خیلی ساده تر از این حرفھا  در ن
" نمی صـرفـد" کارفرما برای ایشان 

ــه  ــد عــادت " چــرا ک ــر ب کــارگ
 !" میشود

ـزد    در حادثه فـوالد غـدیـر ی

لباس کـار کـارگـران خـود عـامـل 
ــد حــادثـه بـوده چـرا کـه از  تشـدی
جنس پالستیک بوده که به گفتـه 
محمـد عـلـی مـکـاری ایـن خـود 
باعث باال رفتن شـدت سـوخـتـگـی 

ــی .   کــارگــران شــده ــد عــل ــحــم م
ـنـگـونـه شـرح  مکاری اوضاع را ای

ما باید لباسھـای ایـمـنـی : "   میدھد
ـاس  می ـب داشتیم امـا روز حـادثـه ل

پالستیکی بر تن مـا بـوده کـه از 
ـیـن .   کارخانه به ما داده بـودنـد ھـم

ـاعـث شـدت  ـیـکـی ب لباس پـالـسـت
ـیـم  سوختگی ما شد ما مـی دانسـت

ــکــی ھــیــچ  ــی ــاس پــالــســت ــب کــه ل
امـا از .   کنـد محافظتی از ما نمی

ــمــی ــم و  تـرس اخــراج حــرفـی ن زدی
ــــحــــمــــل مــــی ــــت، .   کــــردم ت دول

ــازرس ــد صــاحــب  ب ھــای کــار بــای
کـردنـد کـه  کارخانه را مجبور مـی

ـنـی بـدھـد . به کارگرانش لباس ایم
ما که کارگر بودیم و قـراردادمـان 

ـنـد ایـن  می. کف دستمان بود ـت گـف
ـاس،  ـب کوره ذوب فوالد و این ھـم ل

مـحـمـد ! "   بـه سـالمـت:  خواھید نمی
علی اما قبل از این اشاره میـکـنـد 

بی توجـه بـه " ھای کار بازرس"که 
ـازرس:   " ھمه این مسایل بود ھـا از  ب

آمدند اما به درسـتـی  اداره کار می
چـرا .   دادنـد کار خود را انجام نـمـی

ـیـن  که در سالھای گذشته ھم چـن
ـا ( اتفاقاتی  البته نه در این سـطـح ب

ــم)    کشــتــه١٨ ــی ــا .   داشــت ــھ اگــر آن
ــجــام  ــی ان ــه درســت کــارشــان را ب

ــد مــی ــار .   دادن مــا فــقــط بــرای ک
ــه مــی ــه کــارخــان ــیــم،  کــردن ب رفــت

رفتیم که ندانیم امروز زنـده بـر  نمی
بـھـمـن مـاه سـال .   گردیم یا نـه می
ـفـر از ٦ بـرای خـود مـن و ٨٧  ن

ـیـمـی  ـان صـم ھمکارانم کـه دوسـت
ـاد و کـوره  ـت بودیم چنین اتفاقی اف
منفجر شد که یکی از دوستانم بـه 
نام حسین سلطانی از ناحـیـه یـک 
چشم آسیب دید و نابینا شد و االن 

 سـال اسـت کـه تـحـت ٣به مدت 
آمـدنـد و  بازرسین مـی.   درمان است

ــی ـــری  م ـی ـــگـ ـی ــی پـ ــد ول ـن ــ ـت رفـ
ھا غیر از اینـکـه  بازرس.   کردند نمی

ــی کــوره را  ــمــن ــت ای ــد وضــعــی ــای ب

ــی ــی م ــررس ــه  ب ــد ب ــای ــد ب ــردن ک
ـزاتـی کـه کـارفـرمـا بـه مـا  تجھی

ــــــی ـارت  م ـــــ ــــــظ ــــــم ن داد ھ
ـبـال . "   ( کردند می ھمانگونـه کـه ق

ھـای دیـگـر اشـاره کـردم  در نوشته
ــن مــی ــی ــن بــازرس ــد و ســھــم  ای آیــن

ـنـد و دیـگـر !   خودشان را مـیـخـواھ
ـیـف  لزومـی نـدارد بـه چـرخـه کـث
حاکم بر چنین روابطی اشـاره کـنـم 

کــه فــعــال مــوضــوع بــحــث مــا 
 .) نیست

الزم است اشاره کنیـم کـه ایـن 
ـیـن مـدار  کارخانه مـجـھـز بـه دورب

ـادآور شـوم  بسته بوده و می خواھم ی
که این تکنولوژی نـه در خـدمـت 
ـاب فشـار  امنیت کارگر بلکه اسـب

ــه کــارگــران اســت ــه، . "   ب از خــان
ایـن ! "   کارخانه خود را کنترل کنیـد

تبلیغی است که بر در و دیـوار در 
شھرکھای صنـعـتـی و در مسـیـر 

ھای منتـھـی بـه کـارگـاھـھـا  جاده
ـان از .   نقش بسته  است کـارفـرمـای

ـاالبـردن شـدت  این ابزار در جـھـت ب
ــد ــن ــکــن ــاده مــی ــف ــار اســت شــب .   ک

ـیـدار  کارفرما پا به پای کـارگـر ب
ـتـرل  نـمـی ـا کـن مـانـد امـا صـبـح ب

فیلمھای گرفته شده شب قبـل بـه 
ــه او  ــرود و ب ــی ــارگــران م ســراغ ک
ــا شــب  ــشــود کــه شــم ــی ــادآور م ی
ــاعــت و در  ــه در فــالن س گــذشــت
بھمان گوشه کارگاه داشتی چـای 
ـا  میخوردی و سیگار میکشیدی ی

با فالن خلوت کرده بـودی، دیـگـر 
ــکــرار نشــود ــانــه فــوالد !   ت ــارخ درک

غدیر یزد ھم این ابزار ھمیـن حـکـم 
را داشته و اکنون که حادثه را ھـم 
ثبت کرده و با تعریفی که مـحـمـد 
علی مـکـاری از شـرایـط کـار و 
زمان وقوع فـاجـعـه داده، مـیـشـود 

ھــای  حـدس زد کـه چـه صـحــنـه
دلخراشی در فیلمھای ضـبـط شـده 

وجود دارد و در عین حال  شـرایـط 
ــش  ــمــای ــه ن کــار کــارگــران را ب
ـنـد  میگذارد که این اصـال خـوشـای
کارفرما و کل حاکمیت جمـھـوری 
اسالمی نیست برای ھمین یـکـمـاه 
ــت حــادثــه  ــوز عــل ــن گــذشــتــه و ھ

ــده ــخــص نش ــت .   مش ــه عــل ــت ــب ال
مشخص است دنبال فرصت ھستنـد 
ـقـصـیـرھـا را بـه گـردن  که ھمـه ت
ـنـکـه ایـن  ـا ای کارگران بینـدازنـد ی
حادثه ھم مشمول مرور زمـان شـود 
و انگار آب از آب تـکـان نـخـورده 

امـا .   است ھمه چیز فراموش شـود
حادثه مشابه فاجعـه فـوالد غـدیـر 
ـزی دیـگـر در  در کارخانه ذوب فـل
ـاق  ـف ھمان ناحیه بـعـد از یـکـمـاه ات

ـتـل   ١٨افتاده که فعال نگذاشته ق
 . کارگر فراموش شود

ـان  حوادثـی از ایـن دسـت چـن
ـنـدگـان  ـای آمارش باال رفته کـه نـم
سرمایه در مـجـلـس اسـالمـی ھـم 
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ـنـد مـنـکـر شـدت  دیـگـر نـمـی تـوان
ـاء .   حوادث شوند ـی عـلـی اکـبـر اول

نماینده یزد با اشاره به حادثه فـوالد 
ــا  ـن ـل ـزد بـه خـبـرگــزاری ای غـدیـر ی

مجموعه وزارت تـعـاون، :  " میگوید
ــه  ـاه اجــتـمــاعـی بــا ارائ کـار و رف

ـاه در  برخی دستورالعمل ـب ھـای اشـت
ـازرسـی واحـدھـای  خصوص نحوه ب
تولیدی باعث افزایش وقوع سـوانـح 

: او تصـریـح کـرد...   كار شده است 
با وجود گذشت یـک مـاه از ایـن 
ـفـجـار  حادثه ھنوز علت قـطـعـی ان

ــســت ــی ــان .   مشــخــص ن او خــاطــرنش
ــج :   سـاخـت ـن ـا تـوجـه بـه وقـوع پ ب

ــال  ــه ظــرف شــش س ــه مشــاب حــادث
رسـد مـالـكـان  گذشته، به نظر مـی

ـازرسـی  كارخانه و ھمچنین نـھـاد ب

ـزد اقـدامـی بـرای  ـان ی كار در اسـت
رفـع نـواقــص ایـمــنـی كــار جــھــت 
حفاظت از جان كارگـران بـه عـمـل 

تـوجـھـی  نیاورده بودند كـه ایـن بـی
ـفـر از ١٨موجـب کشـتـه شـدن   ن

ـاد آور شـد.   کارگران شد ـاء ی : اولی
ھای انجام شده در خصـوص  بررسی

ـا ایـن  انفجار در كارخـانـه غـدیـر، ت
ـنـی  لحظه از نقض آشكار اصول ایـم
در ھنگام ذوب ضایـعـات فـوالدی 

ـزد . كنند  حكایت می نماینده مردم ی
ـار حـوادث :   افزود نگـاھـی بـه اخـب

ھای اخـیـر  مرگبار صنعتی در سال
ـنـده ایـن  حکایت از رشد نگران کـن
ــیــل حــوادث و افــزایــش آمــار  ــب ق

ـارگــــران دارد ـــ ــــرگ ك در . "   م
ـیـل  ـا در تـکـم ـن ـل گزارشـی کـه ای
ـزد آورده  ـنـده ی مصاحبه خود با نمای

ـاکـیـد مـیـکـنـد ـنـی :   " است ت ـت گـف

است، در نیمه نخسـت سـال جـاری 
 نفر در حوادث کار جـان خـود ٧٧٨

اند که این آمـار در  را از دست داده
ــال  ــه س ــاب ــا مــدت مش ــایســه ب مــق

ــه  ـزایــش ٨/١٨گـذشـت   درصـد اف
سال قبل تـعـداد کـل کشـتـه .   دارد

ــار در کشــور  ــان حــوادث ک شــدگ
ـا ٢٩٠یک ھزار و   نفر بوده است ب

ـقـی  ـی این حال دولت تاکنون آمار دق
درباره تعداد حـوادث صـنـعـتـی رخ 
ــشــر نــکــرده  ــت داده در کشــور مــن

ـارتـی روزی . " است  ٤یعنی به عب
ـا تـوجـه  کارگر کشته شده اند که ب

به پس و پیش کـردن آمـار تـوسـط 
ایـن حـکـومـت ایـن مسـلـمـا آمــار 

ـیـسـت ـقـی ن ـزد در .   دقی ـنـده ی ـای نـم
ـقـص آشـکـار " مجلس اسالمی از  ن

میگـویـد امـا ھـیـچ "   اصول ایمنی
ـنـکـار را  اشاره نمی کند که کی ای

ـان  ـا دسـت خـود و دوسـت میکند ت
خود را باز گذاشته باشـد کـه اگـر 

ھـا را مـتـوجـه  امکانش بود تقصیـر
 کـارگـر ٤روزی .   کارگران کننـد

انـد امـا کسـی جـائـی  کشته شـده
خوانده یا از کسی شنیده است کـه 
ــل کــارگــر  ــه جــرم قــت شـخــصــی ب
دستگیر شده باشد یا حداقـل مـورد 

 بازجویی قرار گرفته باشد؟
در مورد کارخانه فـوالد غـدیـر 

ـتـل  ـفـرکـارگـر ١٨یزد مسئـول ق  ن
ـازرسـیـن وزارت کـار  کارفرمـا و ب

ترین حـق را از  ھستند چون ابتدائی
ـیـه  کارگران دریغ میداشتند و از تـھ
ـاع  ـن ـنـکـار امـت لباس مخـصـوص ای
ــد و کــارفــرمــا در صــورت  ــدن ورزی

ـتـه بـه :   " چنین درخواسـتـی مـیـگـف
ــت ــالم ــران آن ! "   س ـارگ ـــل کــ قــات

حکومتی است که چنان شرایـطـی 

فراھم آورده که دسـت کـارگـر بـه 
ـیـسـت حـکـومـتـی .   ھیچ جا بنـد ن

ـیـن  مجرم است که کارگری با چن
شرایط سـخـتـی کـار کـنـد و بـه 
ـا  گفته مـحـمـد عـلـی مـکـاری ب

ـتـی اش   ٥٥٠اضافه کاری دریاف
ـازه اگـر آنـرا  ھزار تومان میباشد، ت

حکومت مجرم اسـت چـون !   بدھند
ـیـس  ـل ـانـون و پ ـا ق این شرایط را ب
ــجــه  ــیـت و بــازداشـت و شــکـن ـن ام

مسبـب اصـلـی . تضمین کرده است
ــارگــران حــکــومــت  ــل عــام ک ــت ق
جمھوری اسالمی اسـت چـرا کـه  

ــرای جــان  ایـن حــکـومــت ذره ای ب
شھروندان ارزش قائل نیست  و ایـن 
آشکارترین اصـل ایـمـنـی زنـدگـی 
است که در این حکومت اسـالمـی 
ــض شــده و  ــدام نــق ــه  م ســرمــای

 .*میشود

 

ـا ١٥درصد جوانان مرد بین   ٢٥ ت
ـاالی  ـنـد و ب  ٣٥سال بیسواد ھسـت

در صد از جوانان زن سـواد خـوانـدن 
تقریبا نصـف مـردم .  و نوشتن ندارند

ـنـد  نیجریه موسوم به مسلمـان ھسـت
و بیشتر در بخـشـھـای شـمـالـی آن 
سکنی دارنـد، و نصـف دیـگـر آن 
ـنـد و در  موسوم به مسیحی ھسـت
ــی کشــور، کــه  بـخــشــھــای جــنـوب
ـیـج  منطقه نفت خیز و متصل به خل
ــیــک  ــت ــانــوس آتــالن ــی ــنــی و اق گ
ــد ــت دارن ــی ھســت، ســکـون . شـمــال

گروه اسالمی تحت نام بوکو حـرام، 
ـفـظـی آن ایـن  ـل که معنی تحـت ال

آموزش و پرورش غـربـی ” است که 
 فـعـال ٢٠٠١، از سـال " حرام است

است و فقط طی یکسـال گـذشـتـه 
 نفر را به قتل رسـانـده ٥٠٠بیش از 

است، که آخرین نمونه آن آتـش زدن 
ھا در شھر شمالی گـومـبـی  کلیسا

 . کشته میباشد٨٦با 
 

حذف سوبسید سوخت و 
 شروع اعتراضات

ـنـھـاد و زیـر فشـار  بنابر پیـشـت
ــن  ـی ــی و صـنـدوق ب ـانـک جـھـان ب

ـیـجـریـه حـذف  المللی پـول دولـت ن
ھای سـوخـتـی را در دسـتـور  یارانه

 ٢٠١٢در اول ژانویه .  خود گذاشت
ـیـس جـمـھـور  گودالک جاناتان، رئ
ــه  ـاران ـیـجـریـه، اعـالم کـرد کـه ی ن

ـا حـذف .   سوخت حـذف مـیـشـود ب
ـیـون ٨سوبسید سوخت سالیانه  ـل ـی  ب

. دالر به خزانه دولت افزوده مـیـشـد
دولت ادعا مـیـکـرد کـه ایـن پـول 
برای بھبود زیر ساختھـای جـامـعـه 

ـیـه بـرق بـه  نظیر جاده ھا، بـرای تـھ
مردم، و بـرای آمـوزش و پـرورش 

امـا مـردمـی .   مصرف خواھـد شـد
که سالـھـا شـاھـد فسـاد و دزدی 
ـان را  ــن داســت ــد ای ــمـردان بـودن ـت دول

ــد ـن ــذیـرفــت ـپ ــمــت .     ن ـی ــالفـاصــلـه ق ب
سوخت، مواد غذائی، و حمل ونقـل 

ـتـری .   دو برابر شد قیمت بنزین از لی
بـه )    سـنـت٤٠حـدود  (  نایرا ٦٥

ــری  ــت ــی ــایــرا ١٥٠ل  ٩٩حــدود (  ن
اکثریت عظـیـم مـردم .  رسید)  سنت

ـار زیـر  ـب نیجریه در وضعیت فـالکـت
ـنـد٢ .  دالر در روز زندگـی مـیـکـن

این قطع سوبسیدھـای سـوخـتـی و 
ـاعـث فـوران خشـم  افزایش قیمتھا ب
فروخفته مردم نیجریه شـد و دھـھـا 

ـلـف،  ھزار نفـر در شـھـرھـای مـخـت
ـنـد . بویژه الگوس به خیابانھا ریـخـت

ــر  ــر شــالق فــق مــردمــی کــه زی
ومحرومیت بسر میبردند و ھر روزه 
شاھد فساد دولتی و اداری بـودنـد 
ــودنـد تــا  ــدســت آورده ب ــی ب فـرصــت

سـه .   اعتراض خـود را ابـراز دارنـد
خواست اساسی در دسـتـور فـوری 

بازگشت قیمـت سـوخـت :   مردم بود
به قیمت اولیه خود، استعفای وزیـر 
ـان دادن بـه فسـاد  ـای اقتـصـاد، و پ

ــی و اداری در شــھــرھــای .   دولــت
ابوجا، کـانـو و الگـوس مـردم بـه 
ـیـروھـای  ـا ن ـنـد و ب خیابانھا ریـخـت

ــد ــدن ــر ش ــی درگــی ــت ــی ــن .   امــن ای
 کشـتـه و ١٠اعتراضات بیشتر از 

.  زخـمـی بـر جـای گـذاشــت٦٠٠
مردم معترض اسم اعتراض خـود را 

ـیـجـریـه"  ـنـد"   اشـغـال ن ــن .   گـذاشـت ای
ـقـت ابـراز وجـود  نامگذاری در حقی

 درصـد در ٩٩اکثریت زحمتـکـش 
 درصـد ١مقابل دزدان سر گـردنـه 

بدین ترتیب مردم نیـجـریـه ھـم .   بود
ــت را نشــانــه  ــگــاه فــاســد دول دســت
میرفتند، ھم اعالم مـیـکـردنـد کـه 
ــه  ــل ــارزه آنــھــا فــراتــر از مســئ ــب م

ــدھــا ھســت، و ھــم اعــالم  سـوبســی
میکردند که اعـتـراضـات آنـھـا در 

ـا  ـبـسـتـگـی ب  ٩٩راستا و در ھـم
 .درصد مردم دنیا ھست

با اعـتـراضـات رادیـکـال مـردم 
علیه قطع سوبسـیـدھـا، گـرانـی، و 

ھای کـارگـری ھـم  فساد، اتحادیه
ــد ــارزه شــدن ــدان مــب دو .   وارد مــی

ـیـجـریـه، کـنـگـره  اتحادیه بزرگ ن
و کـنـگـره )   سی. ال. ان( کار نیجریه 
ــــه ـادی ـــ ــــح ــــری  ات ـارگ ـــ ـای ک ـــ ھ

ـتـن )   سی. یو. تی(  خواھان پس گـرف
ـارانـه ھـا  تصمیم دولت برای حـذف ی

ھا فراخوان یـک  این اتحادیه.   شدند
ـامـحـدود دادنـد  اعتصاب عمومی ن

 ژانویه شروع شـد و بـرای ٩که از 
کـنـگـره .   یک ھفته ادامـه داشـت

ـزرگ  کار نیجریه یک اتـحـادیـه ب
 اتحادیه کـارگـری را ٢٩است که 

ــر از   ٤پـوشـش مـیـدھــد و بــیـشـت
ـار .   میلیون عضو دارد ـیـن ب ایـن اول

ـا فـراخـوان  نیست که این اتحادیه ب
اعتصاب عمومی در مقابـل دولـت 

ـز ٢٠٠٤در سـال .   قرار میگیرد ـی  ن
ـات بـر  ـی در مبارزه علیه اعمال مـال
سوخت از طرف دولت این اتـحـادیـه 

) علیرغم حکم دسـتـگـاه قضـایـی( 
فراخوان یک اعتـصـاب عـمـومـی 

ــت .   داد ــران نــف ــه کــارگ ــحــادی ات
مستقیمـا در اعـتـصـاب عـمـومـی 
شرکت نکردند ولی ضمن حـمـایـت 
ــھــدیــد  ــتــصــاب عــمــومــی، ت از اع
ــصــاب  ــی در اعــت ــمــل شــرکــت ع

ــگــه  ــت ن عـمــومـی را بـر سـر دول
ـنـد ـتـظـر .   داشت ـن ـفـت م کـارگـران ن

ـبـه،   ١٥نتیجه مذاکرات روز یکشن
ژانویه بودند و اعـالم کـرده بـودنـد 
ـاسـخـگـویـی  که در صورت عـدم پ

ھـا وارد  دولت به خـواسـت اتـحـادیـه
 .  اعتصاب خواھند شد

 
مذاکرات دولت و 

 اتحادیه ھا
ـتـدا  ـان اب ـات دولت گودالک جان
ــه  ــاه ســرکــوب خــود ب ــگ ــت ــا دس ب

ـانـطـور . استقبال اعتراضات رفت ھـم
ــھــای  ــری ــد، درگــی ــه اشــاره ش ک
ـنـدگـان و  ـانـی تـظـاھـرات کـن خیاب

ـیـش از   ١٠دستگاه امنیت دولت ب
ـفـر زخـمـی بـر ٦٠٠نفر کشته و   ن

ــای گــذاشــت ــر .   ج ــت ب ــدا دول ــت اب
ـاکـیـد  ـیـم خـود ت قطعی بودن تصـم
داشت و اعالم مـیـکـرد کـه مـردم 
ـیـھـا و  نیجریه ناگزیرنـد ایـن سـخـت

ـا  ریاضت کشی ھا را تحمل کنند ت
دولت سرمایه الزم برای بھبـود زیـر 
ــھـا و امـکـانــات آمـوزش و  ـت سـاخ

ــاشــد ــه ب ــرورش را داشــت ــا .   پ امــا ب
ـانـی و  ـاب ادامه اعتراضات وسیع خی

ــادیــه ــن اتــح ــت ــوس ــی ھــا بــه صــف  پ
ـاچـار شـد  معترض مـردم، دولـت ن

ـا اتـحـادیـه . ھـا شـود وارد مذاکره ب
ـبـه،   ١٥مذاکرات در روز یـکـشـن

ـتـه بـعـد از شـروع  ژانویه، یک ھف

 ١از صفحه 
 تظاھراتھایاعتصاب عمومی و 

 خیابانی در نیجریه
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اعتصابات عمومی و دو ھفته بـعـد 
ـانـی تـوده ـاب ـی ای،  از اعـتـراضـات خ

طی این مـذاکـرات .   صورت گرفت
دولت یک عقب نشینی نسـبـی را 
ـابـر آن قـرار شـد  ـن قبول کرد کـه ب

ـایـرا ٩٧قیمت بنزیـن در  حـدود (  ن
. ثابت نگه داشـتـه شـود)   سنت٦٠

ـیـم بـرابـر  این قیمت ھنوز یک و ن
 .قیمت اولیه بنزین است

ـزرگ و  ـیـروزی ب این یـک پ
ــار بــرای کــارگــران و مــردم  آشــک
مبارز بود که با تـکـیـه بـر قـدرت 
ـانـی و اعـتـصــاب  ـاب تـظـاھـرات خــی
ـبـگـرد  عمومی کارگری یک عـق
. فاحشی را بر دولت تحمیل کـردنـد

دولتـی کـه حـذف سـوبسـیـدھـا را 
یک امر ضروری قلمـداد مـیـکـرد 
و با اعالم تقریبا ناگھانی آن مـردم 
را در برابر یک عـمـل انـجـام شـده 
ــردم  ــر فشــار م ــود زی ــرار داده ب ق
ـات کـارگـری  معترض و اعـتـصـاب

اگـر چـه . مجبور شد عقب بنشیند
ـیـه خـود  قیمت سوخت به مقدار اول
ـنـد  برنگشت، ولی اوال مردم تـوانسـت

ـایـرا ٩٧ نایرا به ١٥٠قیمت آنرا از   ن
ـیـروزی  ـنـد کـه خـود پ کاھش دھ

ـا، و  قابل مالحظه ـی ای ھست؛ و ثان
ـاره  مھمتر، اینکه قیمت سوخـت دوب
ـازار در آورده شـد و در  از دسـت ب
یک مبلع معین ثابت نگه داشـتـه 

 .شد
ــن  ــر، ای ــگ ــرف دی امــا از ط
مذاکرات عقب گردی بـرای مـردم 

ـز بـود و اتحادیه ـی . ھای کارگری ن
ــصــاب  ــه قــدرت اعــت ــوجــه ب ــا ت ب
عمومی و با تـوجـه بـه وسـعـت و 
رادیکالیسمی کـه در اعـتـراضـات 

ــوده ــا  ت ــھ ــن ای وجــود داشــت، نــه ت
تحمیل یـک عـقـب گـرد کـامـل 
ـیـه  مبنی بر بازگشت به قیـمـت اول
ـنـه  ـلـکـه زمـی بنزین مـقـدور بـود، ب
ــت از زوایــای  ــر دول بـرای فشـار ب
دیگر، و بویژه بـخـاطـر فسـاد، ھـم 

ـیـس .   آماده بود عبدالواحد عـمـر، رئ
ـیـجـریـه، اعـالم کـرد  کنگره کار ن
ـنـی  که احتمال تحمیل عـقـب نشـی

ـا .   ببیشتر بر دولت سـخـت بـود او ب
ھـا نـگـران ایـن  اظھاراینکه اتحادیـه

شاید کسانـی خـارج از " بودند که 
ھای کارگری تظاھراتھـا را  اتحادیه
ھمـان اظـھـارات گـودالک "  بدزدند

بـرای " جاناتان را تکرار میکرد کـه 
ھای خوش قلـب  دولت و نیجریه ای

ـافـع  مشخـص شـده اسـت کـه مـن
دیگری، فراتر از حذف سوبسیـدھـا، 

ــده انــد ــراضــات را دزدی و بــه "   اعــت
ـا ایـن اظـھـارات ھـمـراھـی  نوعی ب
کرد و دزدیده شدن تظاھرات توسـط 

ـتـن !   این اشباح را دلیلـی بـر پـذیـرف
 .نتایج مذاکرات دانست

ھـا  با ایـن مـذاکـرات، اتـحـادیـه
ـیـق در  ـل اعتصاب عمومی را به تـع
ـا بـه  ـنـد ت آوردند و از مردم خـواسـت
ـنـد . تظاھرات خیابانی خود پایان دھ

عبدالوحید عـمـر اعـالم کـرد کـه 
ـنـی  اگر دولت به تعھدات خـود مـب
ـیـمـت سـوخـت عـمـل  بر کـاھـش ق
ـتـه  ـات از سـر گـرف نکند اعـتـصـاب

ــد ــد ش ــواھ ـــد .   خ ـن ـ ـت ــه ھسـ ــت ـب ـ ال
ـایـج مـذاکـرات  اتحادیه ـت ھایی که ن

ـتـه ـپـذیـرف ـیـس .   انـد را ن ـلـه رئ از جـم
ــه ان ــحــادی ــو، .   ســی. ال. ات در کــان

یونوسا دانـگـوگـووا، اعـالم داشـتـه 
ـــران  ـب ــق رھـ ــواف ــت کـــه او ت اس

ھا مبنی بر پایان اعـتـصـاب  اتحادیه
ـاخـت ـیـت نـخـواھـد شـن او .   را برسم

ما میگوییـم نـه، و مـا :   " میگوید
ـیـم داد  به جنگ خود ادامـه خـواھ
ــه حــرف مــا گــوش  ــت ب تــا دول

ـیـم ...  دھد  ما فـردا تـجـمـع خـواھ
ــارزه خــود ادامــه  ــب ــه م کــرد تــا ب

ــم ـی ــد کــه " .   دھ ــکـن او اضــافـه مــی
ـنـد  ـارزه را تـرک نـخـواھ میدان مب
ـیـمـت سـوخـت  کرد تا زمانی که ق

ـیـه خـود،  ـقـدار اول  ٦٥به ھـمـان م
 .نایرا، برگردد

ـیـن  واقعیت ایـن اسـت کـه ھـم
ـیـمـت  ـزایـش ق مقدار پنجاه درصد اف

ـایـرا، ٩٧ نایرا بـه ٦٥سوخت، از   ن
ـیـمـت مـواد  افزایش متناسـب در ق
ــر  ــل، و ســای غـذایــی، حــمــل و نــق

ــایــه ــای پ ای را بــه ھــمــراه  کــاالھ
ـتـھـا .   خواھد داشت ـیـم این افزایش ق

برای مردمی کـه در آمـد روزانـه 
 دالر در روز اسـت فشـار ٢آنھا زیر 

ـنـی وارد خـواھـد کـرد ایـن .   سنگی
ـارزه تـوده ـیـت آتـش مـب ای و  وضـع

ــد  ــگــه خــواھ کــارگــری را داغ ن
ـیـسـت کـه .   داشت ـلـوم ن ھنـوز مـع

ـتـھـا  ـیـم مردم عاصی از باال رفتن ق
ــر  ــی ــگ ــان و از فســادی کــه گــریــب
ساختار حکومتـی و اداری ھسـت 

ـنـی بـر  به این توافق اتحادیه ھا مـب
ــراضــات  ـات و اعـت ــصــاب ـایــان اعـت پ

ھمانـطـو ر .   خیابانی تن خواھند داد
که در مورد اتـحـادیـه کـانـو ذکـر 

ـار  شد برخی از اتحادیه ھا ھم زیـر ب
ـتـه ایـن احـتـمـال .   انـد این توافق نـرف

ھست کـه ایـن تـوافـق زیـر فشـار 
ـار زده شـود و  توده ھای مـردم کـن

اعتراضات گسـتـرده تـری جـامـعـه 
بخصوص کـه .   نیجریه را فرا گیرد

مردم با تحمیل یـک عـقـب گـرد 
قابل مالحظه بـه دولـت بـر قـدرت 

. انـد اتحاد و اعتراض خود پـی بـرده
ـیـجـریـه  حرکت کارگران و مـردم ن

 .تازه شروع شده است
 

نیاز به تشکلھای کارگری 
رادیکال و حزبی 

 کمونیستی
ــم مــردم  ــت عــظــی ــری بـرای اکــث
نیـجـریـه، مـثـل مـردم کشـورھـای 

ـیـش  دیگر، چاره ای جز مبارزه در پ
ـنـوز در .   نیـسـت اوال کـه دولـت ھ

تحمیل ریاضت کشی اقتصادی بـر 
مردم تا حدی موفق شـده اسـت و 
این در خود شرایـط را بـرای مـردم 
. سختتر از آنی کـه بـود مـیـکـنـد

ثانیا، در صورت بـخـانـه بـرگشـتـن 
ھـای دیـگـری  مردم، دولت در دوره

و از راھھای دیگـری فشـار را بـر 
ـزایــش خــواھـد داد . گـرده مـردم اف

ـیـت ایـن اســت کـه در تـمــام  واقـع
کشورھا طبقات سرمایه دار یـورش 

ای را بر معیشت کـارگـران  وحشیانه
ـتـکـشـان در دسـتـور دارنـد . و زحـم

میخواھند بار بحران ساختاری خـود 
ـیـن جـامـعـه  ـای را بر دوش اقشـار پ

ـابـل .   سرشکن کنند مردم ھم در مق
ـانـه چـاره ـلـه وحشـی ای جـز  این حم

اما آنـچـه .   مقاومت و مبارزه ندارند
که ضروری ھست مبارزه تعـرضـی 
ـتـکـش  طبقه کارگر و اقشـار زحـم

ــالبــات .   ھســت ــه انــق ــه ب ــوج بــا ت
ـا، جـنـش  ـق خاورمیانه و  شمال آفـری

 درصدیھا در آمریکای شـمـالـی ٩٩
ــصــادی  ــران اقــت ــح و اروپــا، و ب
ساختاری که نظام سـرمـایـه داری 
ـایـد  ـفـشـر د، ب را در چنبره خود می
ــال، بــرابــری  یــک تــعــرض رادیــک
طلبانه و سوسیالیستی را بـه نـظـام 
ـتـھـای آن در  سرمایه داری و دول

این کار احتیاج بـه . دستور گذاشت
ــکــال مــردمــی و  ــھــای رادی تشـکــل
ـیـسـتـی  کارگری و به احزاب کمون

ــه  ـابـودی نـظـام سـرمـای دارد کـه ن
داری دولتھـای حـافـظ آنـرا را در 
ـاشـنـد . دستور فوری خود گذاشته ب

ــکــال مــردمــی و  ــھــای رادی تشـکــل
ـیـسـتـی  کارگری و احـزاب کـمـون
کلید تعرض به نظام سرمایـه داری 

ــن .    درصــدیـھـا ھسـت١و  ــد ای ـای ب
 .*تشکلھا و احزاب را ایجاد کرد
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 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
اعتصاب و تجمع کارگران نی ب ر کشت و 

 صنعت کارون شوشتر
بیش از ھزار کارگر نی ب ر كشت و صنعت كارون شـوشـتـر 

ـیـمـه ـزایـش  در اعتراض به عدم مـحـاسـبـه سـنـوات ب ای و اف
 دی دسـت ٢٥نیافتن دستمزد خود در سالھای گذشته، روز 

ـابـل درب ورودی کـارخـانـه تـجـمـع  ـق از کار کشیده و در م
ــه.   انـد کـرده ـق ـار اجــرای طــرح طــب ــدی مشــاغـل و  خـواســت ـن ب

ـنـد ـانـه خـود ھسـت یـكـی از .   ھمچنین افزایش دستـمـزد مـاھ
ـادی از کـارگـران  عـده:   عوامل رژیم اعتراج كرده اسـت ی زی

نی بر کشت و صنعت به سن بازنشستگی رسیده اما امـکـان 
ـتـمـاعـی را  ـامـیـن اج ـای ت بازنشسته شدن و استفاده از مـزای
ـتـمـاعـی کـار ایـن  ـامـیـن اج ندارند، عالوه بر ایـن سـازمـان ت
ـان آور بـه حســاب  کـارگـران را جـزء مشـاغـل سـخـت و زی

 .آورد نمی
 

اعتراض کارگران نساجی مازندران به 
 اخراج نمایندگانشان

 دیماه دھـھـا تـن از کـارگـران نسـاجـی ٢٢روز پنجشنبه 
ـتـر  ـابـل دف مازندران در اعتراض به اخراج نمایندگانشان، در مق

ـتـرض پـس از .   امام جمعه قائم شھر تجمع کردند کارگران مع
ـار رفـع مشـکـالت خـود  دیدار با امام جمعه این شھر خـواسـت

 مـاه دسـتـمـزدھـای ١٨توسط مقامات دولت از جمله پرداخت 
ـاتشـان شـدنـد ـب مـدیـرعـامـل کـارخـانـه .   معوقه و سایر مـطـال

ـفـر از  نساجی مازندران بجای حل مشکالت کـارگـران، دو ن
نمایندگان آنان را که پیگیر مطالبات بودند، بـه اتـھـام اخـالل 

 .در نظم عمومی اخراج کرد
 

ای  كارگران نساجی در برابر نماینده خامنه
 دست به اعتراض زدند

 نفره از نمایندگان كـارگـران نسـاجـی مـازنـدران ٤٠ھیأتی 
 دی، به نماینـدگـی از كـارگـران نسـاجـی ٢٠روز چھارشنبه 

ـائـمـشـھـر و جـلـو ٩مازندران از ساعت  ـیـه ق ـن  صبح در حسـی
ایـن .   ای دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد نماینده خـامـنـه

ـنـد كـه  نمایندگان به نماینده خامنه ـت ای و ھیئت ھمراه او گـف
انـد و  از دست وعده و وعیدھای پوشالی دیـگـر خسـتـه شـده

ـیـت زنـدگـی آنـھـا  بایستی دولت جوابگوی مطالبات و وضـع
ـافـت ١٦باشد چـرا كـه   مـاه اسـت كـه حـقـوق خـود را دری

 .اند  نكرده
 

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه نساجی 
 بافت بلوچ

ـازخـریـد شـده ٢٠روز سه شنبه   دی جمعی از كـارگـران ب
 سـال ٩كارخانه نساجی بافت بلوچ ایرانشھر در اعـتـراض بـه 

 كـارگـران ٤٠٠بالتكلیفی و تعلق نگرفتن بازنشـسـتـگـی بـه 

بازخرید شده در مقابل اداره تامین اجتماعی ایـن شـھـر دسـت 
 . به تجمع اعتراضی زدند

 
 اعتراض كارگران باطری نور ساوه

 مـاه حـقـوق كـارگـران ٤در اعتـراض بـه عـدم پـرداخـت 
. انـد باطری نور ساوه، ایـن كـارگـران دسـت بـه اعـتـراض زده

 مـاھـه ٦اند که وجه بـن کـارگـری  کارگران معترض گفته
كـارگـران .    نیز تاکنون به آنان پرداخت نشـده اسـت٨٩دوم سال 

اند كه حتی سھمیه کفش و لبـاس کـاراشـان ھـم مـدت  گفته
امـا در پـی .   زیادی است که به آنان تحویل داده نشـده اسـت

ـاس  ـب فشار و اعتراضات مکرر این کارگران، اخیرا یکـدسـت ل
ـیـن .  و کفش کار در اختیار کارگران قرارداده شده است ھمـچـن

آمده است كه اگر چه کارفرما حق بیمه سھم کارگـران را از 
 ١٤نماید اما اكنـون بـه مـدت  می حقوق و مزایای آنھا کسر 

ـز نشـده  ماه است که حق بیمه به حساب تامین اجتماعی واری
ھای این كـارخـانـه  كارگران ھمچنین در باره بیكارسازی.   است
اند كه در سالھای گذشته تعداد کارگران ایـن واحـد بـه  گفته
ـتـه ٤٠رسید که ھم اکنون به  می  نفر ١٢٠ ـاف  نفـر کـاھـش ی
 .است

 
تجمع اعتراضی كارگران كارخانه قطعه 

 سازی كرج
ـابـل  جمعی از کارگران کارخانه قطعه ـق سازی کـرج در م

ـا در دسـت داشـتـن .  مجلس اسالمی تحصن کردند كارگران ب
مـا کـارگـران :   پالكاردی خطاب به مسئولیـن نـوشـتـه بـودنـد
ـقـه ٢٠شرکت قطعه سازی فوالدی کرج با بیش از   سال سـاب

ـتـه١٠کار به مدت  ایـم و ایـن در   ماه است که حقوق نـگـرف
 .حالیست که با این سابقه کار اخراج شدیم

 
تجمع کارگران نساجی مازندران مقابل 

 شھر فرمانداری قائم
ـیـش از   مـاه ١٦کارگران کارخانه نساجی مازندران كه ب

ھـای  اند، در اعتراض به بی توجـھـی است حقوق دریافت نكرده
ـلـه .   شھر تجمـع کـردنـد مسئوالن، مقابل فرمانداری قائم نصـرال

ـتـه  دریابیگی، یكی از مأموران دولتی در خـانـه كـارگـر گـف
ـان دور حـدود :  است  ٧نساجی مازندران در گـذشـتـه نـه چـن

تـوجـھـی مسـئـوالن بـه ایـن  ھزار کارگر داشت که در اثر بـی
ـفـر ٧٠٠صنعت مادر، اکنون کارگران این واحد به کمتر از   ن

ھـای سـازنـدگـی  دولت: او در ادامه گفت. کاھش یافته است
ـازسـازی و نـوسـازی  و اصالحات قول ـاری بـرای ب ھای بسـی

نساجی مازندارن دادند، اما ھـیـچ خشـتـی بـر خشـت دیـگـر 
 .گذشته نشد و مشکلی را از این صنعت حل نکردند

 
تجمع کارگران اخراجی کارخانه آجرپزی 

 شل در مقابل استانداری کردستان
ھـای   کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل

 نفر از کارگران اخـراجـی کـارخـانـه ١٧کارگری خبر داد كه 
ـبـه   –آجرپزی شل واقع در جاده سنندج  کامیاران روز یـکـشـن

ـان تـجـمـع کـردنـد٢٥ ایـن .    دی در مقابل استانداری کردسـت
ـا  ـامـه نـگـاری ب ـیـجـه گـیـری از ن ـت کارگران در پی عدم ن
ـاق  ـیـت خـود و احـق ـیـگـیـری وضـع نھادھای دولتی بـرای پ

ـقـی از ایـن .   حقوقشان دست به این تجمع زدنـد ـای بـعـد از دق
ـفـرق  ـت ـار م تجمع مامورین انتظامی با حضور در محل خواسـت

ـتـخـاب . شدن کارگران شدند ـا ان در پی این قضیه کـارگـران ب

ـیـت  ـیـگـیـر وضـع نماینده و فرستادن وی به داخل استانداری پ
ـنـده ایـن  ـای ـیـن مـربـوطـه بـه نـم شغلی خود شدند که مسئـول

ـنـده ـار  كارگران نیز جواب قانـع کـن ـنـھـا خـواسـت ای نـداده و ت
ـفـرق  آرامش کارگران شدند و کارگران بدون گرفتن نتیجه مـت

 .گشتند
 

اعتراض كارگران واحدھای شن و ماسه 
 منطقه شرق اصفھان

ـنـدگـی از ١٠٠حدود  ـای  كـارگـر ١٠٠٠ كـارگـر بـه نـم
ـابـل اداره  واحد ـق ھای شن و ماسه منطقه شرق اصفـھـان در م

این كـارگـران در اعـتـراض .  كار و امور اجتماعی تجمع كردند
ـیـكـار  به تعطیلی واحد ھای شن و ماسه در این مـنـطـقـه و ب

ـتـمـاعـی اصـفـھـان  شدن خود در مقابل اداره كل كار و امور اج
ـیـشـتـر مسـئـوالن از  تجمع كردند و خواستار حمایت ھر چـه ب

 . وضعیت اشتغال و معیشت خود شدند
 

ھای كاشی  تجمع اعتراضی كارگران كارخانه
 و سرامیك موچه خورت

ــه بــزرگ کــاشـی و ســرامـیــک  کـارگـران دو کــارخـان
ـبـه   ١٨شھرک صنعتی مورچه خورت اصفھـان روز یـكـشـن

ـیـش .   مقابل اداره کل کار استان تجمع کردند این کـارگـران ب
ـیـسـت کـه   ماه است که حقوق نگرفته٦از  اند و ایـن در حـال

شرکت در حال تولید است و محصوالت خود را بـه خـارج از 
 .کشور ھم صادر میکند

 
تجمع کارگران ویتانا در اعتراض به عدم 

  ماه حقوق٤دریافت 
 دی بـه ٢١کارگران شاغل در کارخانه ویتانا صبح روز 

ـابـل درب ٤علت عدم دریافت  ـق  ماه حقوق معوقه خود در م
ـبـل از ایـن تـجـمـع ایـن .   ورودی این کارخانه تجمع کـردنـد ق

ـامـات و  کارگران برای حـل مشـکـالت خـود بـه ھـمـه مـق
ـیـده  ارگان ـاسـخـی شـن ھا مربوط نامه نوشته بودند اما ھیچ پ

انـد كـه ایـن کـارخـانـه  این كارگران اظـھـار داشـتـه.   اند نگرفته
ـانـه  دارای فروش و تولید خوبی است و کارگران بصـورت شـب

ـیـن .   روزی در سه شیفت مشغول بکار ھستند كارگران ھمـچـن
ـاقـی سـاخـتـه :  گفته اند در یک قسمت مخروبه کـارخـانـه ات

شده است تحت عنوان بازداشتگاه، و كارگران معترض بـه ایـن 
ـاده مـی ـا سـاعـت  اتاقك فرسـت شـونـد و حـق خـروج نـدارنـد ت

 . کارشان تمام شود
 

 اعتصاب و تجمع رانندگان خط ویژه در سنندج
ـنـدگـان خـط ویـژه ٢٠روز سه شنبه   دی جـمـعـی از ران

مسیر حسن آباد ـ سنندج در یک حرکت اعتراضی دست بـه 
ـنـدگـی . تجمع و اعتصاب زدند ماموران اداره راھنمـایـی و ران

سنندج در حالی برای این گروه از رانندگـان اقـدام بـه صـدور 
 ھـزار تـومـان ٨٠ الـی ٥٠ھای جریمه سنگین معـادل  قبض
اند که کارگزاران رژیم در اداره مزبور ھـیـچ جـایـگـاه و  نموده

ـیـن  محل ویژه ـی ـنـدگـان تـع ای جھت توقفگـاه خـودروھـای ران
در نتیجه این امر، رانندگان در واکـنـش بـه صـدور .   اند نکرده
ـا  جریمه ھای سنگین در این روز دست به اعـتـراض زدنـد و ب

. تجمع در خیابان حسن آباد سننـدج، دسـت از کـار کشـیـدنـد
ـاد شـده  اعتراض این رانندگان باعد مسدود شدن جاده حسن آب

 .است
 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی



 10  ١٣٩٠ دی ٢٧ کارگر کمونيست

 تجمع کارگران صنعت مبلمان اردبیل
صبح سه شنبه کـارگـران، :   خبرگزاری دولتی مھر نوشت

ـا حـمـل  ـیـل ب ـلـمـان در اردب ـب تولید کنندگان و فروشندگان م
ـار لـغـو  پالکاردھایی در جلو استانداری تجمع کرده و خـواسـت

 بـھـمـن ٢٥مجوز نمایشگاه مبلمان شدند که قرار اسـت  از 
ـنـده در ایـن .   ماه برگزار شود یکی از کارگـران شـرکـت کـن

ـیـکـاری در  تجمع با بیان اینکه برگزاری نـمـایشـگـاه مـبـل ب
کـارگـران شـاغـل در :   کند، اضافه کـرد اردبیل را تشدید می

ـیـن  ـای صنعت مبل اردبیل با برگزاری نمایشگاه و در نتیـجـه پ
ـیـت شـغـلـی خـود را از  آمدن سطح فروش مبل در شھر امـن

 .دھند دست می
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

 درصد از کارگران كشور زیر ٨٠بیش از 
 کنند خط فقر زندگی می

ـقـل از مـحـمـدرضـا عـمـادی كـه وی را  یـک " ایلنا بن
ـیـش از :   خوانـده اسـت، نـوشـت"   کارشناس مسائل کارگری ب

ـقـر گـذران ٨٠  درصد از کارگران سراسـر کشـور زیـر خـط ف
با توجـه بـه ایـن کـه نـرخ :   او گفته است.   کنند زندگی می

 ھـزار ٢٠٠خط فقر در کالن شھرھای کشور یک میلیون و 
 درصد از کـارگـران فـعـال ٨٠تومان برآورد شده است، بیش از 

در واحدھای تولیدی حداقل دستمزد مصـوب شـورای عـالـی 
ـا  پیش بینی مـی:     او افزود. کنند کار را دریافت می شـود ت

ـقـر رونـدی صـعـودی بـه خـود  پایان سال جاری نـرخ خـط ف
ـیـدی از .   بگیرد ـارانـه واحـدھـای تـول به دلیل عدم پرداخـت ی

ـادی از کـارگـران از  ابتدای سال جاری تا کـنـون تـعـداد زی
 . اند واحدھای تولیدی اخراج شده

 
اخبار ناگوار کارگری برای مسئوالن عادی "

 "شده است
ـتـی  ـیـر اجـرایـی نـھـاد دول ایلنا از قول محمد یعقوبی، دب

ـزایـش بـحـران:   خانه کارگر گیالن گفت  و تـعـدد  به جھت اف
ـقـه بـه  اخبار ناگوار در خصوص کارگران، مشکالت ایـن طـب

در ادامـه .   ای عادی برای مسووالن تبدیل شـده اسـت مساله
ـلـی  می ـنـی بـر تـعـطـی ـار کـارگـری مـب گوید انعکـاس اخـب

ـبـرنـگـاران ارزش   کارخانه ھا و بیكـاری کـارگـران از نـگـاه خ
ـتـش را  این موضوع به طرز بی رحمانه.   خبری ندارد ـی ای جذاب

ـابـل طـرح  از دست داده یعنی اینکه مشکل کارگران دیگر ق
 .ای تکراری تبدیل شده است نیست چون به مساله

 
 اغلب بازنشستگان زیر خط فقر ھستند

: یكی از عوامل رژیم به نام احمدی پنجکی گفته اسـت
ـنـد، ٧٠در حال حاضر   درصد بازنشستگان حداقل بـگـیـر ھسـت

ـافـت ٤٠٠یعنی حقوقـی مـعـادل   ھـزار تـومـان در مـاه دری
کنند و این در حالی است کـه بـر اسـاس اعـالم مـرکـز  می

 ھـزار تـومـان ٨٣٢آمار متوسط درآمد یک خانوار شـھـری 
تـوان گـفـت کـه اکـثـر  محاسبه شده است به ھمین دلیل می

 .بازنشستگان زیر خط فقر ھستند
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت 
 پدرام در تبریز

ـیـمـو  ـل ـنـده آب ـن كارفرمای بسیجی شرکت پدرام كه تولید ك

ـز از پـرداخــت  مـی ـبـری ـیـمـی ت ـاشـد، واقـع در شــھـرک سـل ب
 ماھه کارگران شاغل در ایـن شـرکـت ٤دستمزدھای معوقه 

 .ورزد خودداری می
 

ھای تارک  عدم پرداخت دستمزد در شرکت
 دژ و مه ریل

ـارک دژ و مـه  کارفرمایان شرکت ھای پیـمـانـکـاری ت
ریل فعال در راه آھن تھران از پرداخـت دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه 

ـارک دژ . نماید کارگران خودداری می شرکت پیمانـکـاری ت
 کـارگـر قـراردادی در راه آھـن تـھـران مشـغـول بـه ٤٥٠با 

اعتراضات تاکنونی کارگـران ایـن شـرکـت .  باشد فعالیت می
 ماه دستمزدھای معوقه با تھدید به اخـراج و ٤جھت دریافت 

. ھـای عـوامـل کـارفـرمـا مـواجـه گـردیـده اسـت کارشکنی
ـا   ١٥٠ھمچنین کارفرمای شرکت پیمـانـکـاری مـه ریـل ب
ـز از پـرداخـت  ـی  مـاه ١کارگر شـاغـل در راه آھـن تـھـران ن

 .نماید دستمزدھای معوقه کارگران خودداری می
 

كارگران كارخانه صنایع فلزی حقوق معوقه 
 طلب دارند

كارگران كارخانه صنایع فلزی شماره یـك كـه مـجـمـوعـا 
ـزی ٤ نفر ھستند ٣٠٠ ـایـع فـل  ماه و كارگـران كـارخـانـه صـن

 ماه اسـت كـه حـقـوق ٢ نفر ھستند، مدت ٥٠٠شماره دو كه 
ـتـه اسـت.   معوقه دارند : یكی از كارگـران ایـن كـارخـانـه گـف

ـیـچـكـس  علیرغم پیگیریھایی كه طی این مدت داشـتـه ایـم ھ
 .پاسخگو نیست و مستمرا وعده و وعید داده میشود

 
 قراردادھای موقت و فقر بیشتر کارگران

ـتـه  یكی از عوامل جمھوری اسالمی در خانه كارگر گـف
او . "   قراردادھای موقت امـان کـارگـران را بـریـده اسـت" است 

ـاعـث  اذعان كرده است در حـالـی خصـوصـی سـازی خـود ب
ـلـی  گسترش بی عدالتی و منجر به اخراج  کارگران و تعـطـی

ـان ٩٠ تا ٨٠کارخانجات شده است که   درصد کـارگـران اسـت
ـلـی نـدارنـد و  ـیـت شـغ مازندران با قـراردادھـای مـوقـت امـن

 .شود گسترش فقر در استان کامال مشاھده می
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 ھزار تن از کارکنان دولت در ٢٠٠اخراج 
 ایران
ـان احـمـدی نـژاد در  لطف الله فروزنـده، یـکـی از مـعـاون

ـا از اخـراج   ھـزار ٢٠٠گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسـن
تن از کارکنان دولت تا پایان برنامه پنجم توسـعـه رژیـم خـبـر 

ـتـی كـه اصـل :   وی گفته است.   داد  و ٤٤اگر بخواھیم دول
ـیـم،  ـن قانون مدیریت خدمات كشوری مدنظر دارند را درسـت ك
ـا  ـاشـد و ت ـتـر ب تعداد كارمندان باید از آنچه امروز ھسـت كـم

 درصد از نیروی انسانی دولـت را ١٠پایان برنامه توسعه باید 
ـایـد  كم كنیم كه با احتساب دو میلیون كارمند امروز دولـت، ب

 . ھزار نفر از كارمندان دولت كاھش یابند٢٠٠حدود 
 

ھای صنعتی   كارگر در شھرك٤٠٠٠بیش از 
 بیكار شدند

ھـم اکـنـون :   فخراله موالیی، معاون وزیر صنـعـت گـفـت
ـا اشـتـغـال یـک ھـزار و   واحد صنعتی در شـھـرک٨٧ ھـا ب

 واحـد ٢١٩ واحد صنعتی به حالت راکد درآمده و تعداد ٤٠٣
ـیـن .   در شرف تعطیلی قرار دارند ـا ٨٩٠ھـمـچـن ـز ب ـی  واحـد ن

ـتـی روبـرو شـده کاھش حجم تولید در شھرک . انـد ھای صـنـع
ـاکـنـون  از ابتدای اجرای قانون ھدفمندی یارانه:   گوید می ھا ت

ھـای   نفر در حوزه صنایع کـوچـک و شـھـرک٤١٠٨تعداد 
 . اند صنعتی بیکار شده

 
ھای گسترده در شرکت کوالک  اخراج سازی

 شرق تبریز
ـفـر از ١٢٠مدیریت شرکت کوالک شرق تبریز حـدود   ن

 .کارگر شاغل در این شرکت را از کار اخراج کرده است
 

 كرد تعطیل شد كارخانه كه سه شیفته كار می
ـفـوریـك و  ـنـده اسـیـد سـول ـن ـیـد ك كارخانه آذران اسیـد تـول

ـیـد داشـت و ٢٨سولفات آلومینیوم در تبریز كه روزانه   تن تـول
 ٣٠كردند تعطیل شـد و ھـمـه  كارگران در سه شیفت كار می

 .كارگر این واحد نیز به جمع  كارگران بیكار پیوستند
 

ھا در شرکت سرو مشرق  تداوم اخراج سازی
 زمین

 کارگر دیگر شاغل در شـرکـت سـرو مشـرق ١٦دستکم 
ـانـه ھـوای سـرد ٥زمین فضای سبز شھرداری   تھران، به بـھ

زمستان و عدم نیاز کاری و ناتوانی مـالـی شـرکـت تـوسـط 
از سـوی دیـگـر .   اند کارفرمای این شرکت از کار اخراج شده

دستمزد معوقه یک ماه و نیم گذشته کارگران اخـراجـی بـه 
 .آنان پرداخت نشده است

 
 نفر از کارگران شرکت ماشین ٨٠دستکم 

 سازی تبریز اخراج شدند
ـز  ـبـری طی روزھای اخیر مدیریت کارخانه ماشین سازی ت

. انـد  نفر از كارگران ایـن کـارخـانـه را اخـراج كـرده٨٠دستکم 
دھند روند اخراج کارگـران ایـن کـارخـانـه  کارگران احتمال می

ـیـن بـر اسـاس ایـن .   در روزھای آینده ادامه دار باشد ھـم چـن
ـا تـعـویـق ٣خبر نزدیك به   ماه حقوق کارگران این كـارخـانـه ب
 .ھمراه بوده است

 
تعطیلی كارخانه كود شیمیایی و ضایعات 

 كشاورز
كارخانه تولید كود شیمیایی كیمیا كود شـھـر قـم بـعـد از 

ـلـی .    تن از كارگران خود تعطـیـل شـد٣٠اخراج  ـیـل تـعـطـی دل
ـیـه و  ـیـمـت مـواد اول كارخانه عدم حمایت دولت و گـرانـی ق

 .افزایش ھزینه گاز، برق و آب عنوان شده است
 

 اخراج كارگران در كارخانه سھند آذرین
كـرد،  كارخانه سھند آذرین كه قبال در سه شیفت كـار مـی

بر اثر بحران اقتصادی دچار كمبود مواد اولیه شـده اسـت كـه 
 كارگر داشته اما به مرور كـارگـران خـود را اخـراج ٢٥٠قبال 

 . كارگر دارد٨٠كرده است و در حال حاضر 
 

اخراج دھھا تن از کارگران شاغل در 
 شھرداری نیکشھر

ـان و  ـان سـیـسـت مقامات رژیم در شھرداری نیکشـھـر اسـت
بلوچستان عالوه بر عدم پرداخت مطالبات مـعـوقـه کـارگـران، 
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ـامـات رژیـم بـدون .   اند اقدام به اخراج دھھا تن از آنان نموده مـق
 کـارگـر را بـدون ٥٢ھیچ دلیل منطقی حکم اخراج دستکم 

 ٦ سـال و ٢ ماه دستمزدھای معوقه، عدم پرداخت ٦پرداخت 
ـاداش سـال   و ٩٠ماه اضافه کاری بـه عـالوه عـیـدی و پ

 .اند ھزینه لباس کار را به آنان ابالغ کرده
 

 اخراج كارگران شركت مخابرات آبادان
 تن از كارگـران خـود را در ٤شركت مخابرات آبادان اخیرا 

 حـقـوق شـان پـرداخـت نشـده بـود، ٩٠حالی كه از اردیبھشت 
در بخشی كـه ایـن كـارگـران از كـار اخـراج . اخراج كرده است

 .اند  نفر اخراج شده١٧اند، تاكنون  شده
 

 سال سابقه كار ٤٠رنگرزی شاه حسینی با 
 ورشكست شد

ـنـی  بخاطر باال رفتن قیمت گازوییل رنـگـرزی شـاه حسـی
 . سال داشت، ورشكست شد٤٠ای بالغ بر  كه سابقه
 

 اخراج كارگران نساجی بابكان
ـاالی ٨٦كارخانه نساجی بابكان   كـارگـر قـراردادی كـه ب

 .  سال سابقه كار داشتند را اخراج كرده است١٠
 

 ناامنی محیط كار
 

آتش سوزی در کجور نوشھر یک کارگر را 
 قربانی گرفت 

 دی از مـرگ یـک ٢١بخشدار کـجـور نـوشـھـر روز 
ـان  ـیـرسـت کارگر ساختمانی بر اثـر وقـوع آتـش سـوزی در دب
شبانه روزی پسرانه امام خمینی شـھـر پـول ایـن بـخـش خـبـر 

ـتـی و  آتش:   وی گفت.   داد ـف سوزی بر اثر ھمجواری بخاری ن
ـاق کـارگــرانـی رخ داد کـه در  ــعـال در ات مـواد قــابـل اشـت

 . دبیرستان شبانه روزی در حال کار بودند
 

 جان باخت اپراتور چرثقیل
ـتـشـر كـرده  بنا به خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران من
است یکی از کـارگـران کـارخـانـه سـیـمـان در حـال سـاخـت 

در چھل كیلومتری زنجان و در جاده بیجار ــ زنـجـان، " خمسه" 
به نام ھومن که اھل یکی از شـھـرھـای شـمـال کشـور بـود 

ـیـل سـقـوط ٦ دی ساعت ٢٦غروب روز   عصر ھمراه با چرثق
 .کرد و در دم جان باخت

 
 مرگ كارگری در حین كار در یزد

ـا  محـمـد حسـیـن كارگری به نام علی ـیـگـی ب  سـال ١٥ب
ـیـر دسـتـگـاه  ـنـگـام تـعـم ـزد، در ھ سابقه كـار در نسـاجـی ی
کاردینگ، دست خود را از ناحیه آرنج از دست مـیـدھـد كـه 
پیرو این حادثه در بیمارستان مورد درمان و پیونـد دسـت قـرار 

ھا مثمر فایده نبوده و او جـان خـود را از  گیرد اما تالش می
 .دھد دست می

 
یك كارگر دیگر ساختمانی در قم در حین 

 كار جان خود را از دست داد
 سـالـه ٣٠ دی یک کارگر ساختمانی ٢٠روز سه شنبه 

ـاالبـر در  به دلیل نبود ایمنی در ھنگام کار با یک دستگاه ب
ـتـگـی  یك ساختمان در دست احداث در قـم، دچـار بـرق گـرف

 .شدید شد و جان خود را از دست داد
 

مرگ كارگر دیگری در حین كار در شركت 
 كشت و صنعیت كارون شوشتر

ـان  آقایار حسینی، یكی از عوامل خـانـه كـارگـر خـوزسـت
در ھفته اخیر یکی از کارگران نی بـر کشـت و :   گفته است

ـیـشـکـر  صنعت کارون شوشتر در حین سـوزانـدن سـاقـه ھـای ن
 . دچار حریق شد و بر اثر جراحات وارده فوت كرده است

 
  ساله ٢٥جان باختن کارگر مقنی 

 ٢٣ بـعـدازظـھـر روز ٦ای روز سـاعـت   ساله٢٥کارگر 
ـیـد لشـگـری، نـرسـیـده بـه چـھـارراه ایـران  دی، در بلوار شـھ

 متری چـاه فـاضـالب جـان ١٥خودرو، بر اثر سقوط به عمق 
وی به علت انتشار و استنـشـاق گـازھـای .   خودرا ازدست داد

سمی، در حین پایین رفتن به چاه، ناگھان کنترل خـود را از 
 متری چاه و بـه درون فـاضـالب آن ١٥دست داد و به عمق 

 . فرو افتاد
 

انفجار در تعمیرگاه چھار مجروح بر جای 
 گذاشت

ـلـن :    دی خبر داد٢٤ایلنا روز  ـی ـت انفجار مخـزن گـاز اسـی
در یك تعمیرگاه خـودرو در شـھـر ری مـنـجـر بـه )   كاربیت( 

.  نفر از کارگران و مشتریان ایـن كـارگـاه شـد٤مجروح شدن 
 . دی افتاده بود٢٣این اتفاق روز 

 
 پرستاران

 
امضای طوماری اعتراض آمیز توسط 

 پرستاران استان زنجان
ـان ـیـمـارسـت ـا  پرستاران شـاغـل در ب ـان زنـجـان ب ھـای اسـت

ـای بـھـره  ـق وری  امضای طوماری خوستار اجـرای طـرح ارت
پرسنل پرستاری که به تصویب مـجـلـس رژیـم رسـیـده اسـت 

ـتـر احـمـدی نـژاد، .   شدند در این طومار که رونوشت آن به دف
ـاری کشـور و  دفتر وزیر بھداشت، رئیس سازمان نـظـام پـرسـت
ـان زنـجـان ارسـال گـردیـده،  رئیس سازمان نظام پرستـاری اسـت
پرستاران خواستار پرداخت حقوق برابر و بھبـود شـرایـط کـاری 

 .اند خود مطابق قانون تصویب شده در این زمینه شده
 

 معلمان
 

 تن از معلمان در یزد به حبس تعیلقی ٩
 محکوم شدند

ـزد، مـحـمـدعـلـی  بر اساس حکم صادره دادگاه اسالمی ی
حسن شیرازی، منصور مـیـرزایـی، مـحـمـد جـواد حسـامـی، 
ـلـی نـجـاتـی،  احمد چنگیزی، محمدعلی شاھـدی، رمضـانـع
محمدمھدی صدیقی، محمدحسین دھقانپور و علی قوچـانـی 
كه ھمگی از اعضای كانون فرھنگیان یزد ھستند، بـه اتـھـام 
تبلیغ علیه نظام، فعالیت غیرقانونی از طـریـق سـخـنـرانـی و 
ـلـمـان بـه  تشکیل جلسه، تجمع و صدور بیانیه و تحریک مـع

.  ماه زندان محـکـوم شـدنـد٤٢اعتصاب و تعطیلی کالس به 
 . سال تعلیق شده است٥حکم زندان این معلمین به مدت 

 

احضار و تھدید تعدادی از اعضای تشكلھای 
 معلمان توسط نھادھای امنیتی

 دی منتشر شده اسـت، آمـده اسـت ٢٠در خبری كه روز 
كه تعدادی از معلمان طی چند روز اخیـر تـوسـط نـھـادھـای 

اطالعاتی رژیم اسالمی احضار و مورد تـھـدیـد و   –امنیتی 
ـلـمـان . بازجویی قرار گرفتند در ادامه آمده است كـه ایـن مـع

ـفـی  که بیشترشان از اعضای دو نھاد سازمان و کـانـون صـن
ـتـن  معلمان ایران ھستند به علت تشکیل جلسات و خـبـر گـرف

ـازجـویـی و تـھـدیـد  از ھمکاران دربندشان توسط این نھـاد ھـا ب
ـازجـویـی بـه .   اند شده بازجوھای وزارت اطالعات در جلسـات ب

ـا  این معلمان گفتند که حق برگزاری ھیچگونـه جـلـسـه و ی
گردھمایی را قبل از انتخابات مجلس که در اسفند مـاه سـال 

ـا خـانـواده  آن.   شود ندارند برگزار می ـاط ب ـب ھا ھمچنیـن از ارت
ـیـمـان،  معلمان زندانی ھمچون عبدالله مومنی، عـلـی پـور سـل

بـرحـذر داشـتـه شـده و سـر    محمد داوری، رسول بداقی و 
زدن به خانواده ھمکارانشان را مصداق برھم زدن امنیـت مـلـی 

ـیـن بـه بـرخـی از اعضـای سـازمـان .   کشور برشمردند ھمچن
معلمان ایران در جلسات بازجویی گفتـه شـد کـه در صـورت 

ـان بـه دادگـاه  ھا پرونده توجھی به این تھدید بی ھای مفتـوح آن
 .انقالب ارسال خواھد شد

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

حکم زندان برای کارگران معترض 
 آھن اصفھان ذوب

 پس از روز کـارگـر، اداره ١٣٨٩ اردیبھشت ٢٦در تاریخ 
 تن از کارگران ذوب آھن را كـه در روز ١١اطالعات اصفھان 

ـازداشـت کـرد ـازداشـت .   جھانی كارگر شركت كـرده بـودنـد، ب ب
ـقـل شـدنـد و  شدگان پس از بازداشت به مکان نامعلومی منت

برخی از آنـھـا .   سپس به بند الف ط زندان اصفھان اعزام شدند
مدت بیست و سه روز و برخی نیز مدت پنجاه روز در سـلـول 
ـا خـانـواده  انفرادی بوده و از داشتن وکیل مدافع و مـالقـات ب

ـیـه رژیـم اسـالمـی بـرای ایـن .   خود محروم بودند قـوه قضـائ
ایـن .   دستگیر شدگان حکم حبس تعزیری صـادر کـرده اسـت

كارگران یوسف مھرپویا، جمشید عسکریان، علی ھـاشـم پـور، 
ـیـرضـا  ـیـرضـایـی، غـالمـرضـا رحـمـانـی، عـل حیدر علـی عـل
ـاقـری و  رضایی، مجتبی شریفی، حسین سرشومی، بـھـزاد ب
ـانـی و  ـب علیرضا ریاحی نام دارند که به تبلیغ علیـه نـظـام، ت
اقدام علیه امنیت داخلی کشور، مشارکت در تشکـیـل گـروه 
دژبان زاینده رود به قصد اقدام علیه امنیت کشـور و بـر ھـم 
ـاده از  ـف ـیـن نـگـھـداری و اسـت زدن امنیت کشور، و ھـمـچـن

وبسـایـت مـدافـع نـوشـتـه .   انـد ای متھم شـده تجھیزات ماھواره
اسـت كـه پـس از آنـکـه مـامـوران وزارت اطـالعـات تـحــت 

ھای جسمی و روحی از متھمان اقـرار بـه ھـمـکـاری  شکنجه
ـان  با جریانات مخالف رژیم اسالمی اخذ کرد، ھر یـک از آن

ـالـی آزاد شـدنـد ـیـون ری ـل ـی بـر .   با قرار وثیقه سنگین پانصد م
ـنـج  اساس رای این دادگاه، متھمان برای تبلغ علیه نظام بـه پ
ماه حبس تعزیری، برای اقدام علیه امنیت کشور به دو سـال 
ـنـده  حبس تعزیری، برای مشارکت در تشکیل گروه دژبان زای
رود به دو سال حبس تعزیری و به اتھام نـگـھـداری مـاھـواره، 
ـقـدی مـحـکـوم  ھر یک به پرداخت سه میلیون ریال جـزای ن
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 .اند شده
علت اصلی بازداشت متھمین این بوده اسـت کـه دو روز 
ـفـی کـه  پیش از روز کارگر، علی ھاشم پور و مجتبـی شـری

انـد  ھر دو در کارخانه ذوب آھن اصفھان مشغول بـه کـار بـوده
به دلیل وضعیت بغرنج شغلی خود از دیگر کارگـران شـرکـت 

آورنـد کـه در روز کـارگـر  ذوب آھن دعـوت بـه عـمـل مـی
گردھایی را تشکیل داده و اعتراض خود را نسبت به شـرایـط 

ـنـظـیـم و  ایـن دو اعـالمـیـه.   کار در این روز بیان کننـد ای ت
در .   شـونـد مشغول پخش اعالمیـه در مـحـل کـار خـود مـی

ـازداشـت  اولین روز پـخـش اعـالمـیـه ایـن دو در اصـفـھـان ب
شوند و متعاقب آن مـامـوران وزارت اطـالعـات اقـدام بـه  می

 .کنند بازداشت افراد دیگر می
 

 شیث امانی بازداشت شد
ــران  ــه آزاد کــارگـران ای  اتـحـادی

ــث ٢٦روز   دی خـبـر داد كـه شـی
ـئـت مـدیـره  ـی امانی از اعضـای ھ
ــارگــران ایــران در  ــادیــه آزاد ک اتــح
ـالـــی کـــه ظـــھـــر امـــروز در  حــ

دادگستری سنندج پیگیر پـرونـده کـارگـران زنـدانـی، شـریـف 
ـازداشـت و بـه زنـدان  ـا بـود ب ـی ساعد پناه و مـظـفـر صـالـح ن

ھای شـریـف  در حالی که خانواده.   مرکزی سنندج منتقل شد
ـا بـه ھـمـراه دیـگـر خـانـواده ـی ھـای  ساعدپناه و مظفر صالح ن

کارگری در مقابل ستاد خبری اداره اطالعـات تـجـمـع کـرده 
و خواھان آزادی این دو کارگر زندانی بودند شیث امـانـی بـه 
ھمراه تعدادی از اعضـای اتـحـادیـه ازاد کـارگـران ایـران بـه 
دادگستری سنندج رفتند و شـیـث امـانـی در آنـجـا خـواھـان 

ـاه و  مالقات با دادستان و رویت پرونده ـن ھـای شـریـف سـاعـدپ
ـنـھـا ھـیـچ .   روشن شدن اتھامات وارده بر آنـھـا شـد امـا نـه ت

ـلـکـه ایشـان  پاسخی در این مورد به شیث امانی داده نشـد ب
 بـعـدازظـھـر بـه زنـدان ٢بالفاصله دستگیر و حـدود سـاعـت 

در ادامـه آمـده اسـت كـه شـیـث .   مرکزی سنندج منتقل شد
ـنـی را بـه  امانی حدود سه ھفته پیش عمل جـراحـی سـنـگـی
علت دیسک کمر انـجـام داده بـود بـطـوری کـه بـه عـلـت 
وخامت وضعیـت جسـمـانـی اش پـس از عـمـل جـراحـی بـه 

 .ای سی یو منتقل شده بود بخش
 

شاھرخ زمانی بازداشت شد، محمد جراحی، 
 ساسان واھبی وش و نیما پوریعقوب احضار شدند

کمیته حمایـت از شـاھـرخ  " 
ـــی ـان ـــر داد كـــه روز "   زمــ ـب خــ
 دی شاھرخ زمـانـی ٢٥یکشنبه 

ــریــز  در مــحــل کــارش در تــب
در ادامـه .   دستگـیـر شـده اسـت

ـیــات :   آمـده اســت ھــنـوز از جــزئ
ــن  ـی دسـتـگـیـری وی و ھـمـچـن

ھمچنین مـحـمـد . محل نگھداری وی خبری در دست نیست
ـز بصـورت  ـی ـقـوب ن جراحی، ساسان واھبی وش و نیمـا پـوریـع

ـز ٣٧تلفنی به اتاق  ـبـری  وزارت اطـالعـات كـه جـنـب زنـدان ت
 فـعـال ٤جمھوری اسـالمـی بـرای ایـن .   است، احضار شدند

ـزیـری صـادر ٦ سال و ٢٢کارگری در مجموع   ماه حبس تـع
ـان  كرده اسـت کـه ایـن حـکـم در دادگـاه تـجـدیـد نـظـر اسـت

ـیـجـه  آذربایجان شرقی تایید شـده و فـرجـام ـت خـواھـی آن بـه ن

 .نرسیده است
 

کارگران سنندج خواھان آزادی شریف 
 ساعد پناه و مظفر صالح نیا شدند 

ــر داد كــه کــارگــران  ــران خــب ــه آزاد کــارگــران ای ــحــادی ات
بازنشسته کـارخـانـه شـاھـو، کـارگـران اخـراجـی ریسـنـدگـی 
ـتـمـانـی و  پرریس، نساجی کردستان، کارگران فلزکار و سـاخ
ـا امضـای طـومـاری  کارگران دست فروش سنندج ھر کدام ب

ـا شـدنـد ـی در .   خواھان آزادی شریف ساعدپناه و مظفر صالح ن
ـان  ادامه این خبر آمده است كه جمع آوری این امضاھا در مـی

 . کارگران سنندج ھمچنان ادامه دارد
ـیـن روز   دی خـبـر ٢٦اتحادیه آزاد کارگران ایران ھمچـن

ھـای شـریـف سـاعـد  داد كه ھمچون روزھای گذشته خـانـواده
ـا بـه ھـمـراه جـمـعـی از خـانـواده ـی ھـای  پناه و مظفر صالـح ن

ـاد خـبـری اداره اطـالعـات دسـت بـه  کارگری در مقابل ست
امـا .   تجمع زدند و خواھان آزادی این فعالین كارگـری شـدنـد

ـاسـخ روشـن بـه خـانـواده ـاد از دادن پ ـیـن ایـن سـت ھـا  مسئـول
ـاعـث اعـتـراض شـدیـد ایـن  خودداری میکردند که این امر ب

ـیـن .   ھا شد خانواده در ادامه این کشمـکـش یـکـی از مسـئـول
ـا خـانـواده ـتـی ب ھـا بـه  ستاد خبری اداره اطالعات طی صحـب

ـان  ـاشـنـد و بـه آن ـب آنان اعالم کرد نگران کارگران بازداشتی ن
گفت چنانچه تا روز پنج شنبه تکلیف شـریـف و مـظـفـر را 
ـیـد ـیـد بـکـن . روشن نکردیم شما ھـر اعـتـراضـی کـه خـواسـت

ھمچنین شریف ساعد پناه نیز طی تماسی با خانـواده اش بـه 
ـبـه روشـن خـواھـد  آنان اعالم کرد وضعیت شان تا روز پنجشـن

 .ھا به تجمع خود پایان دادند شود که در پی  آن خانواده
 

به ابراھیم مددی برای شرکت در مراسم 
 تدفین برادرش مرخصی داده نشد 

ـیـم مـددی،  دادستان تھران با مرخصی چند ساعتـه ابـراھ
نایب رئیس زندانی سندیکای اتوبـوسـرانـی بـرای شـرکـت در 

 . مراسم تدفین برادرش مخالفت کرد
 

 گزارش
 

 گفتگو با تنھا بازمانده حادثه فوالد غدیر یزد؛
 كوره نفس نداشت، منفجر شد

که خـجـالـت  «کوره نفس نداشت»گوید  چنان بدیھی می
ـفـس نـداشـت می سـکـوت .   کشیم بپرسیم یعـنـی چـی کـه ن

کند کـه خـودش  مان را از راه دور حس می خنگ و نافھمیده
کوره کـیـپ شـده بـود، فـوالد :  " افتد به صرافت توضیح می

ـنـه.   مذاب سرد شده داخلش ریختـه بـودنـد ی کـوره بسـتـه  دھ
گاز زیـر مـواد مـذاب .  راھی نداشت که گاز خارج شود.  بود

ـیـه .   جوشیـد جمع شده بود و فوالد ھم که داشت می ـان ـنـج ث پ
 ." ھم طول نکشید

ـیـن  ـا مـحـمـدعـلـی مـکـاری، نـوزدھـم بـرای صـحـبـت ب
ـزد  کارگری که از انفجار کوره کارخانه نورد فـوالد غـدیـر ی
ـا کـمـی  ـیـم ت زنده مانده است، ناچار شدیم یک ماه صبر کن

 کـارگـری اسـت کـه ١٨امروز او چشم آن . بھبود پیدا کند
 .اش کنند انفجار را دیدند اما زنده نماندند تا برای ما تعریف

ــد ھــمــه مــی ــن  ی مصــدومــیــت گــوی  درصــد ٤٥اش ای
کـنـد  لحظه حـادثـه را کـه تـوصـیـف مـی.   سوختگی نیست

شود فھمید دردھای دیگری ھم ھست که به سـبـک آن  می

جمله دستمالی شده ـ اما تا ابـد بـه شـدت صـادق ــ روح را 
 .. مثل خوره از درون و این حرفھا

مـن آن روز در .   پنج ثانیه ھم طول نکـشـیـد:   " می گوید
از کـارگـرھـا .   کـردم قسمت دیگری، دورتر از کوره کار مـی
ـتـم نـگـاھـی .   شـود شنیدم که فوالد باالی کوره ذوب نمی رف
حـال )   جلیل مـکـاری(به کوره انداختم و بعد ھم رفتم با پدرم 

مـن و .   کـرد و احوالی کنم که آن روز کنار کـوره کـار مـی
ـاده بـودیـم٩٠پدرم حدودا   مـن .    متری کوره ذوب فوالد ایسـت

ـاده بـود . پشت بـه کـوره داشـتـم و پـدرم روبـروی مـن ایسـت
ـیـه ھـم طـول  ھمینطور که داشتیم حـرف مـی ـان ـنـج ث زدیـم، پ

ـیـک .  نکشید کوره منفجر شد و فـوالد مـذاب را مـثـل شـل
مـن کـه پشـت بـه .    متری پرتاب کـرد١٠٠گلوله تا شعاع 

کوره بودم آن لحظه دردی حس نکردم چون پدرم را دیـدم کـه 
ـیـه .   فوالد مذاب صورت و بدنش را پوشانده ـان در عرض پنج ث

ـاره شـده و سـوخـتـه روی زمـیـن  ی رفقایم با بدن ھمه ھای پ
ـتـی از پشـت گـوشـت .   گیـج شـده بـودم.  افتاده بودند ـا وق ت
ـیـم و  ھا را از زنده شان جنازه ھای سوخته بدن ھا تشـخـیـص بـدھ

ھا را به بیمارستان منتقل کنیم اصال نفھمیدم چـه بـالیـی  زنده
توی بیمارستان متوجه نشدم چـطـوری، چـنـد .  سر خودم آمده

ـاده وقت بعد، دیدم خودم ھـم روی یـکـی از تـخـت ـت . ام ھـا اف
سـراغ پـدرم را .    درصد سـوخـتـگـی داری٤٥دکترھا گفتند 

اگر او جای مـن، پشـت .   که گرفتم گفتند کشته شده است
 ." به کوره ایستاده بود االن زنده بود

ایم که پزشکی قانـونـی مـحـمـدعـلـی را  از برادرش شنیده
ـزشـک  ـپ جھت کنتـرل صـدمـات روحـی ایـن حـادثـه بـه روان

کنیم موضوع صـحـبـت را  پس سعی می. معرفی کرده است
ـایـم . به شرایط کـارشـان در کـارخـانـه فـوالد غـدیـر بـکـشـن

 ١٢.   کـردیـم  شب کار مـی٨ صبح تا ٨از ساعت " گوید  می
ـنـکـه سـعـی ."    ساعت استراحت داشتیم٢٤ساعت کار و  با ای

پـرسـیـم، خـودش  کنیم از ماجرا دور شویم و سئوالی نـمـی می
کوره ساعت یـک ربـع بـه : " دھد آورد و ادامه می طاقت نمی

من کمک کـردم مـجـروحـان را .    شب بود که منفجر شد٧
بدنم گرم بود، متوجه سوخـتـگـی خـودم .  به بیمارستان برسانیم

فلز مذاب گوشت صـورت پـدرم را سـوراخ کـرده .   نشده بودم
 ." بدن دوستانم تکه پاره شده بود. بود

ـاتـی داشـتـه  می خواھیم بدانیم حادثه ـف ـل ـیـن ت ای که چـن
ھیچ وقت مورد نظارت بازرسان کار که بابت جـلـوگـیـری از 

 گیرند قرار داشته؟  این قبیل حوادث حقوق می
ــد مـی ـازرس:   گـوی ــه  ھـا از اداره کــار مـی ب آمــدنـد امــا ب

چـرا کـه در سـالـھـای .   دادنـد درستی کار خود را انجام نمـی
ـا ( گذشته ھم چنین اتفاقاتی   ١٨البته نـه در ایـن سـطـح ب

ـیـم)  کشته اگـر آنـھـا کـارشـان را بـه درسـتـی انـجـام .   داشـت
ـیـم دادند ما فقط برای کار کردن به کـارخـانـه مـی می ـت . رف
 .گردیم یا نه رفتیم که ندانیم امروز زنده بر می نمی

ـفـر از ٦ بـرای خـود مـن و ٨٧در بـھـمـن مـاه سـال   ن
ـاد و  ـت ـاقـی اف ـف ھمکارانم که دوستان صمیمی بودیم چنین ات
کوره منفجر شد که یکی از دوستانم به نام حسین سـلـطـانـی 
از ناحیه یک چشم آسیب دید و نابینا شـد و االن بـه مـدت 

 . سال است که تحت درمان است٣
ـیـگـیـری  آمـدنـد و مـی بله بازرسیـن مـی ـنـد ولـی پ ـت رف

ھا غیر از اینکه باید وضعیت ایمنـی کـوره  بازرس.   کردند نمی
کردند باید به تجھیزاتی که کـارفـرمـا بـه مـا  را بررسی می

ـاسـھـای ایـمـنـی .   کـردنـد داد ھم نظارت می می ـب ـایـد ل مـا ب
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داشتیم اما روز حادثه لباس پالستیکـی بـر تـن مـا بـوده  می
ـیـکـی . که از کارخانه به ما داده بودند ـاس پـالـسـت ـب ھمیـن ل
 .باعث شدت سوختگی ما شد

دانستیم که لباس پالستیکی ھیچ محافظـتـی از  ما می
زدیـم و تـحـمـل  اما از ترس اخراج حـرفـی نـمـی.   کند ما نمی

ـازرس. . .   دولـت.   کردم می ـیـن ب ـایـد صـاحـب  ھـم ھـای کـار ب
کردند که به کارگرانش لباس ایـمـنـی  کارخانه را مجبور می

. ما که کارگر بودیم و قراردادمان کـف دسـتـمـان بـود.   بدھد
ــاس،  مــی ــب ــد ایــن کــوره ذوب فــوالد و ایــن ھــم ل ــن ــت ــف گ
 ." ھری: خواھید نمی

کـه نـه؛  «کـار»در پایان، کنجکاویم بدانیم حـقـوق ایـن 
ـازی چـقـدر بـوده ی جـان، ایـن خـون قیمـت ایـن مـعـامـلـه . ب

ـتـی مـن »:   گوید می ـاف  ھـزار ٥٥٠با اضافه کار مبلـغ دری
 ." شد تومان می

 ١٣٩٠ دی ٢١چھارشنبه 
 ایلنا: منبع

 
سازمان تامین اجتماعی را به ما کارگران 

 بازگردانید
اختالس و عدم تعھد دولت و سـازمـانـھـا و شـرکـتـھـا بـه 

ـزرگـی از کـارگـران )   ١( سازمان تامین اجتماعـی  ـاول ب چـپ
ـنـه .   است ـزی ـا ھ ـتـی ب در شرایطی که دستمزدھا اصال مناسـب

ــدارد، صــنــدوق  ــه ن ــدگــی کــارگــران شــاغــل و بــازنشــســت زن
ـتـمـاعـی از یـک سـو و اخـتـالس از  بازنشستگان تامین اج
منابع مالی تامین اجتماعی، ھمچنین عـدم پـرداخـت بـدھـی 
ـاراج بـردن انـدوخـتـه کـارگـران از  به تامین اجتمـاعـی، بـه ت
ـیـش  دستمزدھای ناچیزشان، ظلم مضاعفی است که اکنـون ب

ـیـل مـی . شـود از ھر زمانی در جامعه به طبقه کارگـر تـحـم
استثمار برده وار کـارگـران در ایـن چـنـد سـال اخـیـر تـوسـط 
ـتـی و  ـزرگ، دول کارفرمایان و سرمایه داران کـوچـک و ب
ـا و  ـق خصوصی، طبقه کارگر را به سوی سقـوط، بـه خـط ب

از ھر سو طبقه کارگر در بـدتـریـن شـرایـط . اند مرگ رسانده
ـنـد دسـتـمـزدھـایشـان  به سر می برد، کارگرانی که کار میکن

% ٩٠شـود، کـارگـران مـوقـت کـه اکـنـون  پـرداخـت نـمـی
شود، با دستـمـزدھـای زیـر خـط  کارگران شاغل را شامل می

ـان بـه شـمـار مـیـرود . فقر و عدم امنیت شغلی آنان، تھدید آن
اخراج و بیکارسازی کارگران نیز تھدید جـدی اسـت کـه بـر 

ـتـمـاعـی بـه کـار بـرده مـی ـنـه .   شـود علیه این طبقه اج ـزی ھ
ـاسـبـت مـنـطـقـی و خـردمـنـدانـه ـا  زندگی که ھیچ مـن ای ب

گـرانـی .   دستمزدھای رایج کارگران شاغل و بازنشستـه نـدارد
و تورم افسار گسیخته طبقه کارگر و مـزدبـگـیـران و دیـگـر 

ـانـکـه )   ٤( کـنـد  اقشار فرودست جامعـه را تـھـدیـد مـی چـن
ـابـل انـکـار  فروپاشی خانواده ھای این طبقه اجتماعی، غیـر ق

از دیـگـر اعـمـال ضـد )   ٥( تغییر و اصالح قانون کار .   است
ـیـت .   انسانی بر علیه کارگران اسـت ـیـن وضـع دولـت بـه چـن

بحرانی طبقه کارگر رضایت نداده است و مدتھـاسـت کـه در 
ـا و حـقـوق حـقـه  ـانـون کـار، آن انـدک مـزای پی اصـالح ق
ـا بـه  ـت ـق ـی ـق کارگران را نیز نشانه رفته است تا کارگـران را ح

به چه قیمـت و بـرای چـه؟ .   بردگان عصر جدید تبدیل کند
ـقـه کـارگـر  تنھا نتیجه ـا طـب ـاری ب ـت ـیـن رف ای کـه از چـن

نـظـام .   شود، فقط افزایش سود سرمایه داران اسـت و بـس می
ـاشـت  ـب ـای خـود و ان ـق ـیـن ب سرمایه داری جھت تداوم و تضم

ـیـسـت ـار غـیـرانسـانـی فـروگـذار ن ـت مـا .   سرمایه از ھیچ رف
جـامـعـه را %   ٩٩پرسیم حقوق ما انسانھا کـه  کارگران می

ھای عـمـرانـی و  دھیم، تمام تولید، خدمات، پروژه تشکیل می
استخراج از معادن زیر زمینی، و تـمـامـی ثـروت جـامـعـه را 

کنیم و تمام سختی زندگی کنونی جـامـعـه را بـر  تولید می
ـقـر  دوش می کشیم چرا باید مـتـحـمـل زنـدگـی زیـر خـط ف

باشیـم، چـرا؟؟؟ از دیـگـر سـو ایـن روزھـا شـاھـد سـرقـت، 
ھـای دولـت و سـازمـانـھـایـش و  اختالس، عدم پرداخت بدھی

ـتـمـاعـی  ـامـیـن اج دیگر شرکتھا به صندوق و منابع مالـی ت
ما کارگران از ھمه ھـمـکـاران شـاغـل و . . .   چرا؟؟ .   ھستیم

ھـا  خواھیم که در مقابل به تاراج بـردن انـدوخـتـه بازنشسته می
ـنـد ـایـد .   و پس اندازھای مـان سـکـوت نـکـن مـا کـارگـران ب

ـیـم کـرد ـیـن .   یکصدا بگوییم که سکوت نـخـواھ تـحـمـل چـن
اعمال سارقانه و گردن کشی به حقوقمان که حاصل انبـاشـت 

ھجـوم بـه .   دستمزدھای ناچیزمان است بیکار نخواھیم نشست
ـامـیـن  صندوق و منابع مالی تامین اجتماعی که تنھا ممر ت
ــھـا زحــمـت اســت، دسـت روی دســت  زنـدگـی بـعـد از سـال

ـیـونـھـا صـاحـب  نمی گذاریم که در روز روشن جلو چشمان میل
در اوضـاعـی .   تامین اجتماعی دارایی مان را به سرقت ببرید

ـفـر از ھـمـکـاران کـارگـر  که ھر روز شاھد بیکاری ھـزاران ن
ـا )  ٢(خود ھستیم  ـیـکـاری ب باید از این منابع مالی، بیـمـه ب

ــرخـوردار شــونـد ــمـزد کــافـی ب ــمـزدھــای مـعــوقــه .   دسـت دســت
ـارھـا تـکـرار شـده  بازنشستگان، که در این مـاه ھـای اخـیـر ب

ـیـه ھـمـکـاران  ـز بـر عـل ـیـن آمـی است، امری مسخـره و تـوھ
ـامـیـن )   ٣( بازنشسته خود میدانیم  مھمترین مساله سـازمـان ت

ـقـه کـارگـر اسـت  اجتماعی یکی از دستاوردھای جنبش طـب
بدنبال اعـتـراضـات )   ١٣٣٠(که در دھه ھزار و سیصد و سی 

ـایـد از  ـب گسترده ایجاد شد و این دستاورد را مـا کـارگـران ن
ـای آن  دست بدھیم و یا اجازه ندھیـم انـدک انـدک از مـزای

ـامـیـن .   بکاھند خالی کردن منابع و صندوق مالی سـازمـان ت
اجتماعی، ھم اکنون مـانـع از آن اسـت کـه ھـزاران کـارگـر 

ـازنشـسـتـه شـونـد٢٥توانند با قانون  می بـه .    سال سابقه کار ب
ـامـیـن  دلیل عدم مـوجـودی و بـدھـی دولـت بـه سـازمـان ت

ـیـت بـی بـھـره مـی شـونـد و کـار،  اجتماعی، از ایـن مـوقـع
ـز .   بیگاری بردگی را باید متحمل شوند ـی از سـویـی دیـگـر ن

خود سازمان تامین اجتماعی نیز روز بـروز از تـعـھـدات خـود 
ـاز مـی ـیـمـه شـده اش، کـارگـران، سـرب بـه .   زنـد نسبـت بـه ب

 ھزار تومان حـقـوق ٤٠٠بازنشستگان زیر %  ٨٠ای که  گونه
ـنـد  مستمری میگیرند، ھزینه خدمات را کاھش می دھد، مـان

ـیـش  عدم تامین ھزینه درمان و دارو که نسـبـت بـه سـالـھـا پ
ـیـمـه  ـا کـاھـش مـدت ب فوق العاده کاھش داده شده است و ی
بیکاری، این امر نیز از آن نوع دستاوردھایی است کـه دولـت 

 . ھمواره تالش میکند به سود خود آنرا تصرف نماید
کارگران، ھمکاران زحمت کش سازمان تامین اجتـمـاعـی 
ـار  ـیـر سـاخـت ـی باید با اراده و آرای ما کـارگـران از طـریـق تـغ

تنھا نمایندگان واقعی مـا کـارگـران .   مدیریتی آن ایجاد شود
صـالحـیـت .   شـونـد که از طریق مجامع عمومی انتخـاب مـی

این مطالبـه را .   مدیریت و مجری این سازمان کارگری است
ـیـم ایـن حـق مـاسـت کـه بـه .   باید به پرچم خود تبـدیـل کـن

ھـای سـھـام مـا بـوجـود آمـده اسـت  سازمانی که از اندوخته
ـثـمـار و .   مدیریت نماییم ـز از ھـمـان اسـت ـی سـھـم کـارفـرمـا ن

ـیـد شـده تـوسـط ( تصاحب ارزش اضافه تولید شده  ثـروت تـول
پـس .   پـردازد مـا کـارگـران بـه سـازمـان مـی)   کار کردن ما

اساسا، تاسیس این سازمان با مبارزات ھمکاران گـذشـتـه مـا 
ایجاد گردید و منابع مالی آن نیز حاصل زحـمـت و رنـج مـا 

 . تامین میگردد

ـازنشـسـتـگـی صـنـعـت )   ١(  تحقیق و تفحص از صندوق ب
تجمع کـارگـران ذوب آھـن   -.    دی١٠کار و کارگر .  فوالد

ـابـل مـجـلـس ـق  -.    آذر مـاه٢٣کـار و کـارگـر .   اصفھان م
ـتـمـاعـی ـامـیـن اج ـا بـه ت . پرداخت ھزار میلیارد تومانی شست

ــاردی ١٧بــدھــی   -.    آذر مــاه٢٤کــار و کــارگــر  ــی ــل  مــی
ـتـمـاعـی کارخانه کـار .   ھا و ادارات دولتی بروجرد به تامین اج

ـفـوذ یـکـی از   - دی ماه ١٠و کارگر  ارسال پرونده اعـمـال ن
 - آذر مـاه ١٩کار و کارگر .   نمایندگان به دادگاه و مجلس

ـتـمـاعـی اسـت . وزیر بھداشت به دنبال گرفتن درمان تامین اج
ـیـش از   - دی مـاه ٥کار و کارگر  ـازنشـسـتـگـی ب ـانـون ب ق

  آذر ١٣کار  و کارگر . شود تامین منابع مالی اجرایی می
. ھای معیشتی بھره مند مـیـشـونـد بیکاران از حداقل)   ٢( 

ـیـکـاری  -.    دی ماه١٠کار و کارگر  کـار .   جوانان پیشتاز ب
تشکیل کمیتـه مشـتـرک دولـت و   - دی ماه ١٠و کارگر 

 -.  آذر مـاه٢٢کـار و کـارگـر .   مجلس برای بیمه بیکـاری
 ٥کـار و کـارگـر .   بیـکـار شـدنـد"   ارگ دیزل"  کارگر ٣٥٠

ـال کـارگـران   -دی ماه  ـب ـاد تـعـھـدی در ق شھرداری خـرم آب
سـاالنـه   - آذر مـاه ٢٦کـار و کـارگـر .   پیمانـکـاری نـدارد

ـیـن مـیـرود٧٠٠ کـار و .   ھزار فرصت شغلـی در کشـور از ب
ـفـر از کـارگـران سـازمـان ٣٠اخـراج   - آذر ماه ١٢کارگر   ن

 - دی مـاه ١١کار و کـارگـر .   پارکھا و فضای سبز اھواز
ـز٥بیکاری  ـبـری کـار و کـارگـر .    ھزار کارگر ایران خـودرو ت

ـنـده   - آذر ماه ١٢ روند تعطیلی واحدھای تولیدی نـگـران کـن
ـزایـش   - آذر مـاه ٢٣کار و کارگر .  است ـیـد اف ـازدھـی تـول ب

کـار و کـارگـر .   شـونـد نیابد واحدھای تولیدی تعـطـیـل مـی
ـیـکـار   -دی ماه ٧ کارگران شرکت صنعتی شیر گـاه سـاوه ب

ـیـت شـھـر   - دی مـاه ٧کار و کارگر .   شدند کـارگـران ایـران
ـیـکـاری   - دی مـاه ٧کار و کارگر . ری بیکار شدند نـرخ ب

 آذر مـاه ١٩کار و کـارگـر .  یابد افزایش می% ٤٠زنان به 
ـیـکـاری وجـود دارد در ھر خانه  - . ای جوان تحصیـل کـرده ب

ـیـکـاران   - آذر ماه ١٣کار و کارگر  دولت نمیـخـواھـد آمـار ب
  دی ماه ٦کار وکارگر . مشخص شود

ـامـه کـار و .   پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان)   ٣(  روزن
تـجـمـع کـارگـران ذوب آھـن اصـفـھـان   - آذر ماه ٢٤کارگر 

  آذر ماه ٢٣کار و کارگر . مقابل مجلس
ـایـه دسـتـمـزد %   ٤٠)  ٤(  از کارگران پیمانی کمتر از پ

کـاھـش قـدرت   - آذر ٢٢کار و کـارگـر .   دریافت میکنند
 ٢٦کار و کـارگـر .   ھا خرید کارگران در پی ھدفمندی یارانه

 ٢٣کار و کـارگـر .  افزایش شکاف معیشت و تورم -آذر ماه 
ـا   -آذر ماه  ـاسـبـی ب ـن سبد معیشتی و مزد کارگران ھـیـچ ت

رکـود تـورمــی   - دی مـاه ٧کـار و کـارگــر .   ھـم نـدارنـد
 ٢٤کـار و کـارگـر .   گریبانگیر جامعه کارگری شـده اسـت

 آذر ماه 
تـریـن  حق اخراج کارگر، دستمزد و عـیـدی چـالشـی)   ٥( 

آغـاز جـمـع   - آذر ٢٧کار و کارگر . مواد اصالح قانون کار
ـان  ٢٢کـار و کـارگـر .   بندی اصالح قانون کار با کارفرمای

ـانـون کـار   -آذر ماه  ھدف نظام استاد و شاگردی، دور زدن ق
آغاز مزاکره بـرای اصـالح   - آذر ماه ٢١کار و کارگر .  است

با تصویب پیش نـویـس   - دی ماه ٧کار و کارگر .  قراردادھا
 - دی مـاه ٨کار و کـارگـر .   اصالحیه قانون کار مخالفیم
ـانـون کـار آغاز دور جدید چانه زنـی کـار و .   ھـای اصـالح ق

ضمانتی برای پرداخت حداقـل دسـتـمـزد   - آذر ماه ٢٣کارگر 
 - آذر مـاه ٢٣کـار و کـارگـر .   ھم به کارگران وجود ندارد

ــاھـم کـارگــران و  ـف ــمـزد و شــکـل قـرارداد شــاه بــیـت ت دسـت
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 آذر مـاه ٢٤کار و کارگر .   کارفرمایان در اصالح قانون کار
ـانـون   - اختالف میان نمایندگان کارگری در کمیته اصـالح ق

ـنـدگـان کـارگـری و   - دی مـاه ٥کار و کارگر .   کار ـای نـم
 دی ٦کار و کـارگـر .   کارفرمایی در باره اصالح قانون کار

ـانـون کـار   -ماه  کارگران پیش از ارائه پیش نویس اصـالح ق
 دی ١٢کار و کـارگـر . به مجلس نظر خود را نھایی کنند

 ماه  
 کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری ایران

 ١٣٩٠ دی ٢١
 

ھای اقتصادی دولت  كارگران تاوان سیاست
 پردازند را می

ـاس  ـاسـمـی كـه او را یـك كـارشـن ایلنا از قول حسـیـن ق
ـنـون بـرخـی از :   اقتصادی معرفی كرده اسـت، نـوشـت ھـم اك

كننـد و كـارگـران   درصد از ظرفیت كار می٢٠كارخانجات با 
ـازھـای اسـاسـی  ـی فعال در این واحدھای تولیدی در تامیـن ن

او با اشـاره بـه عـدم . اند خود با مشكالت فراوانی مواجه شده
ـادآور شـد ـتـصـادی ی ـنـون :   منطقی بودن فرایندھای اق ھـم اك

ـیـمـتـی  بسیاری از كارخانجات نمیتوانند خود را با تـحـوالت ق
ـا  ـیـدات، ب ـیـل كـاھـش حـجـم تـول بازار تطبیق دھنـد و بـه دل

وی .   ایـم تقاضای بیش از حد كـاذب نـرخ تـورم مـواجـه شـده
ـزایـش بـی سیاست رویـه نـرخ  ھای اقتصادی دولت را موجب اف

ـانـكـی مـوجـب  بحران:   تورم عنوان كرد و افزود ھای پولی و ب
ـابـد و ٥٠شده است كه نرخ تورم به بیش از  ـزایـش ی  درصد اف

ـافـت  ـیـل دری ھمین امر موجب شده است كـه كـارگـران بـه دل
ھای غلط دولـت را مـتـحـمـل  دستمزد اندك فشار این سیاست

 . شوند
 

تعطیلی تعدادی کارخانه تولید قطعات 
 خودرو در پی نوسان شدید نرخ ارز

مـنـش،  رضا نجـفـی محمد:   خبرگزاری دولتی فارس نوشت
عضو ھیئت مدیره انجمن سـازنـدگـان قـطـعـات و مـجـمـوعـه 

ـفـی در :   خودروی ایران گفت نوسـان شـدیـد نـرخ ارز اثـر مـن
ھـا را بـه  تولید قطعات خودرو گذاشته و بـرخـی از کـارخـانـه

ظرف سـه روز گـذشـتـه :   گوید او می.   تعطیلی کشانده است
ـا  دو سه کارخانه تولید قطعات خودرو یا به کاھش تولیـد و ی

انـد و عـلـت اصـلـی آن نـوسـان  تعطیلی خط تولید روی آورده
: وی افـزود.   شدید نرخ ارز و افزایش ھزینه تولیـد بـوده اسـت

ـیـد شـود و  وقتی یک سازنده قطعه خودرو دچار کمبود تـول
یا خط تولید را تعطیل کند، چون قـطـعـه سـازان بـه صـورت 

ـز  مجموعه به ھم پیوسته عمل می ـی کنند، بقیه سـازنـدگـان ن
سـاز  قـطـعـه:   مـنـش گـفـت نـجـفـی.   شـونـد دچار مشـکـل مـی

 ٢٠٠ ھـزار و ٢تواند مواد اولیه را با یورو آزاد را به نرخ  نمی
تومان خریداری و وارد کرده و قطعات خود را به یـوروی نـرخ 

ـنـه ٤٠٠رسمی به قیمت ھزار و   تومان بفروشـد، در ایـن زمـی
نـوسـان نـرخ ارز :   گـویـد در ادامـه مـی.   شـود دچار زیان مـی

برای بازرگانان و دالالن ھیچ تفاوتی ندارد، زیرا فروشـنـدگـان 
ـا مـی شـونـد  کاالھای وارداتی ھر روز نرخ ارز را از بازار جـوی

ــه  ــمــت کــاالھــای فـروشــگــاه را مــحــاســب ــراســاس آن قــی و ب
ـاشـد ٥٠٠کنند، مثال اگر امروز نرخ دالر ھزار و  می  تومان ب

ـیـمـت  ھمه کاالھا را بر حسب دالر ضربدر آن مـی ـنـد و ق کـن
 تـومـان بـود ٦٠٠کنند و فـردا کـه ھـزار و  جدید ارائه می

ـیـمـت ھـمـه کـاالھـا را بـراسـاس نـرخ جـدیـد دالر حســاب  ق
گرچه آن کاالھا از قبل و با نـرخ دالر ارزان وارد .   کنند می

 .شده باشد
 

 اطالعیه
تجمع خانواده كارگران زندانی مظفر صالح 
نیا و شریف ساعد پناه  و تعدادی از مردم 

شھر سنندج در مقابل  ستاد خبری جمھوری 
 اسالمی در سنندج 

ـبـل خـانـواده٢٥امروز  ـنـد روزھـای ق ـان ھـای   دی ماه ھم
ـاه بـه ھـمـراه  كارگران زندانی مظفر صالح نیا و شریف ساعدپن
تعدادی از مردم شھر سنندج در اعتراض به دسـتـگـیـری ایـن 
كارگران و برای آزادی فوری آنھا از زنـدان از سـاعـت نـه و 
نیم صبح در مقابل ستاد خبری جـمـھـوری اسـالمـی در ایـن 

ـنـد تـحـت فشـار ایـن حـركـت اعـتـراضـی .   شھر تجـمـع داشـت
ـیـروی كـمـكـی كـردنـد و  ـاضـای ن ـق نیروھای ستاد خبـری ت
ـا تـھـدیـد بـه  ـنـد ب نیروھای سركوبگر رژیم ابتـدا تـالش داسـت

ـنـد ـن ـابـل .   دستگیری تجمع كنندگان را متفـرق ك ـق امـا در م
ـنـی شـده  اعتراض یكپارچه و متحد آنان ناگزیر به عقب نشـی
ـتـرضـی كـه  و یكی از مسئولین خود را به میان مردمی مـع
ـادنـد و وعـده دادنـد كـه روز  در آنجا گرد آمده بـودنـد فـرسـت

ـیـب .   دی ماه به آنھا جواب قطعی دھند٢٦دوشنبه  بدین تـرت
ـنـد،  خانواده كارگران و مردم معترضی كه آنـجـا تـجـمـع داشـت
ـیـم عصـر  پس از چندین ساعت اعتراض در سـاعـت سـه و ن
محل را ترك كردند و تاكید كردند كه تا آزادی فـوری و بـی 
ـنـد  قید و شرط كارگران زندانی به تجمعات خـود ادامـه خـواھ

ـیـروی ٢٦و برای گرفتن پاسخ فردا دوشنبـه .   داد ـا ن  دی ب
 .بیشتری در محل جمع خواھند شد

 دیـمـاه ١٨الزم به یادآوری است كه شریف ساعد پناه در 
 .اند  دی ماه دستگیر شده١٥و مظفر صالح نیا در 

تنھا با تجمعات اعتراضی و فشار بر حكـومـت اسـالمـی 
ـاسـی را  ـان سـی ـی است كه میتوان كارگران زندانی و ھمه زنـدان

ما مردم سنندج را به حـمـایـت گسـتـرده از . از زندان رھا كرد
ھـای كـارگـران زنـدانـی و مـردم  تجماعت اعتراضی خـانـواده

معترضی كه ھر روزه در این شھر برای آزادی مـظـفـر صـالـح 
ـا  ـاه و كـارگـران زنـدانـی از زنـدان بـر پ ـن نیا، شریف ساعد پ

به ھر شكل كه میتوانیم بایـد كـارگـران .   میشود فرا میخوانیم
ـیـم عـكـس .   زندانی و زندانیان سیاسی را مورد حمایت قرار دھ

آنھا را بر ھمه جا نصب كنیم و در و دیوار را از شعـار كـارگـر 
طـومـارھـای .   زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد پر كنیـم

اعتراضی جمع كنیم و برای جلب وسیعترین حـمـایـت جـھـانـی 
ـاه و ھـمـه .   تالش نماییم ـن ـا، شـریـف سـاعـدپ ـی مظفر صالـح ن

ـایـد فـورا از زنـدان آزاد  كارگران زندانی و زندانیان سیـاسـی ب
 .شوند
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دستگیری اعضای کمیته دفاع از رضا شھابی 
 محکوم است

ـتـه  ـی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضـای کـم
دفاع از رضا شھابی، کارگر و عضو اتحـادیـه آزاد کـارگـران 
ـازداشـت بـه سـر  ایران در شھر سنندج برای چندمین روز در ب
ـقـه  ـی میبرند و دستگاه قضایی برای آزادی موقت آنھا قرار وث

 . میلیونی صادر کرده است٨٠ی 
تنھا جرم شریف ساعد پناه که یکی از فعاالن کـارگـری 

ـنـھـا  خوشنام و زحمت کش در شھر سنندج می ـز ت ـی باشـد و ن
ـتـدایـی  گناه مظفر صالح نیا دفاع از حق و حقوق انسانی و اب

ـاشـد ھایشـان مـی برای خود و دیگر ھم طبقه ای ادامـه ی .   ب
بازداشت ساعد پناه و صالح نیا به ھر بھانه و انگ واھـی از 
سوی تمامی اعضای کمیته دفاع از رضا شھابـی مـحـکـوم 
میباشد و ما خواستار آزادی ایشان و پایان دادن به پـرونـده ی 

 .قضایی ایشان ھستیم
ھمچنین الزم به ذکـر اسـت کـه رضـا شـھـابـی کـامـال 
ـان امـام  ـیـمـارسـت بالتکلیف در بـخـش جـراحـی اعصـاب در ب
ـار دچـار  خمینی به حال خـود رھـا شـده اسـت و چـنـدیـن ب

انـد کـه ایـن  پزشکان متوجه شده.  خونریزی از بینی شده است
ـازجـویـی در  خونریزی ھا در اثر صدمه دیدن رضـا در دوران ب

ـات شـدیـدی .   اوین میباشد و مشخص شده کـه در اثـر ضـرب
ـبـران  که بـه سـر او وارد آورده انـد ضـایـعـات و صـدمـات ج

ناپذیری در ناحیه ی سـر و در اعصـاب و مـغـز او بـه جـا 
 .اند گذاشته

انـد بـرای  اند که اکنون مـتـوجـه شـده پزشکان اعالم کرده
آمادگی برای عمل جراحی ضروری اسـت عـالوه بـر دیـگـر 

ھا، این ضایعات مغزی ایجاد شده در اثـر ضـربـه زدن  بھبودی
 .به سر رضا نیز بھبود یابد

بدین ترتیب ھر روزه مشکل جسمی حاد جـدیـدی تـوسـط 
پزشکـان کشـف مـیـشـود کـه ھـمـگـی مـربـوط بـه آزار و 

ھا و در زنـدان بـر سـر رضـا  ھایی است که در بازجویی اذیت
 .اند شھابی آورده

 ٩٠ دیماه ٢١چھارشنبه  –کمیته دفاع از رضا شھابی 
ـتـه دفـاع از رضـا شـھـابـی،  ـی شماره تلفن سخنگوی کـم
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تداوم دستگیری و اذیت و آزار فعالین 
 کارگری

ـا بـه گـزارش ـیـن  بن ـال ـیـرا تـعـداد دیـگـری از فـع ھـا، اخ
کارگری توسط رژیم ضد کارگر جـمـھـوری اسـالمـی ایـران 

ـاه ١٣٩٠ دی ماه ١٨در . اند دستگیر شده ـن ، شـریـف سـاعـد پ
از اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران، تـوسـط 
چھارمامور لباس شخصی که به منزل او ھجوم بـرده بـودنـد، 

ماموران با آزار و اذیت اعضای خانـواده، بـرخـی .  دستگیر شد
ـا خـود بـردنـد از کتاب . ھای موجود در خـانـه را ضـبـط و ب

 میلیون تومـانـی ٨٠شریف ساعد پناه ھم اکنون با قرار وثیقه 
 . در زندان مرکزی سنندج محبوس است

ـا یـکـی ١٥ھمچنیـن در  ـی  دی مـاه، مـظـفـر صـالـح ن
ـئـت مـدیـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران  دیگرازاعضای ھی
توسط ماموران حکومتی دستگیر شد وھم اکـنـون در زنـدان 

ـیـن زمـان مـحـمـد .   مرکزی سنندج زندانی است بعالوه در ھم
ـیـروزکـوه تـوسـط مـامـوران  حسینی از فعالین کارگری در ف

 .  دستگیر شد و اینک در زندان محبوس است
ـثـم نـجـاتـی  ـی ـیـن آقـای م  بنا به منابع خبـری، ھـمـچـن
عارف، دانشجوی دانشگـاه آزاد و فـعـال کـارگـری شـرکـت 

ـتـی ١٣سایپا، روز سه شنبه  ـی ـن  دی ماه، توسط مـامـوران ام
مـامـوران بـعـد از .     بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شـد

ـزلـش  ـنـد بـه مـن ـب دستگیری میثم نجاتی عارف او را با دسـت
ـیـوتـر  می برند و با توھین و اذیت و آزار اعضای خانواده، کامپ
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ـا خـود  و مقداری از وسایل شخصی اورا ضبط می کنند و ب
 . برند می

بنا به گزارش کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد 
ـیـن کـارگـری  ـال تشکلھای کارگری، مجید حمیدی، از فـع
شھر سنندج، نیز بـه دادگـاه احضـار شـده و مـورد سـئـوال و 

 . بازپرسی قرار گرفته است
طبق گزارش سندیكای كارگـران شـركـت واحـد تـھـران و 

ـبـر نـظـری و مـرتضـی كـمـسـاری از " حومه  اقایان علـی اك
اعضای سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانـی تـھـران و 

ـبـه دوم ٨٩/٩/٢حومه  كه در مورخه   از طرف بازپرسـی شـع
ـازداشـت شـدنـد و پـس از   امنیت مستقر در اوین احضـار و ب

 روز با قید كفالت ازاد شده بودنـد، پـس از رسـیـدگـی در ٣٦
ـال  ـیـون ری ـل ـی دادگاه ویژه كاركنان دولت با محكومـیـت سـه م
ـان نـظـری و  جزای نقدی مواجه شده  كه بعد از اعتراض اقای
ـا حضـور  ـیـد و ب ـای كمساری در دادگاه تجدید نظراین حـكـم ت

 ."نامبردگان اجرا شد
ـیـن  دستگیری ـال ھای اخیر و احکام ضد انسانی علیـه فـع

کارگری نشانگر آن است که جمھوری اسـالمـی قصـد دارد 
ـیـه کـارگـران  باز ھم دور دیگری از دستگیری و سرکوب عل

ـار دیـگـر .   و فعالین کارگری به راه اندازد اتحاد بین المللی ب
این اقدامات سرکوب گرانه رژیـم سـرمـایـه داری جـمـھـوری 

کـنـد و خـواھـان آزادی بـدون  اسالمی را شدیدا محکوم مـی
ـان  ـی ـنـد و ھـمـه زنـدان قید و شرط ھمه فعالین کارگری در ب

 . باشد سیاسی می
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

  ٢٠١٢ ژانویه ١٠
 

پیام تبریک به کارگران پتروشیمیھای بندر 
 امام و منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر

 !ھمکاران مبارز
ـارزات  ـا مـب  مـاھـه اخـیـرخـود بـرا ی حـذف ١٠شمـا ب

ـات )   پیمانکاری( شرکتھای داللی  ـب و تـحـقـق بـرخـی مـطـال
ھـا را  اید که بخشی از خواسـتـه دیگرتان امروز به جائی رسیده

ـاده ١٠٠مانند افزایش  ـف  ھزار تومان به پایه حقوقھا و حق اسـت
ھـای مـنـطـقـه  از خدمات بیمارستانی، بر مدیریت پتروشـیـمـی

ھر چند ھنوز تا رسـیـدن بـه خـواسـت اصـلـی .   تحمیل کنید
یعنی حذف شرکتھای پیمانکاری بایـد تـالـشـھـای جـدی و 

ایـد  متحدانه را  ادامه دھید، اما تا ھمین جا شما موفـق بـوده
ـان مـی ـیـد بـه  و با اتکا به تجربه موفقیت تا بـه امـروزت تـوان

مبارزات بر حق شـمـا طـی ایـن .  دستاوردھای بیشتری برسید
مدت مورد حمایت بخشھا و تشکلھای کارگری در داخـل و 

ـقـش داشـتـه خارج قرار گرفته ـیـروزی ن انـد، بـی  اند و در این پ
ـیـه خـواسـتـه ـق ھـا،  تردید در ادامه تالش شما برای رسیدن به ب

 .حمایتھا و پشتیبانیھای بیشتری را خواھد طلبید
ما این دستاورد و موفقیت را به شما کـارگـران مـنـطـقـه 

ـا  ویژه اقتصادی ماھشھر و بندر امام تبریک می ـیـم و ت گوئ
 .ھای شما در کنارتان خواھیم بود تحقق کامل خواسته

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
ـنـدج و  ـیـن کـارگـری شـھـرھـای سـن ـال جمعھائی از فـع

 کامیاران
٢٠/١٠/١٣٩٠ 

 
  

نمایندگان اتحادیه صنعت نفت با : نیجریه
 کنند دولت مذاکره می

ـیـم :   ژانویه در خبری گفت١٣یورونیوز روز  در پـی تصـم
ـامـات  نمایندگان اتحادیه کارگران صنعت نفت نیجـریـه و مـق
ـیـس جـمـھـوری ایـن  دولت برای مذاکره بر سر تصمیم اخیر رئ

ھای سوخت، اعتصاب سـراسـری در  کشور درباره حذف یارانه
ـیـش از .   نیجریه به حال تعلیق در آمد نیجریه با تولید روزانـه ب

ـفـت در  دو میلیون بشکه نفت خام، بزرگ ـنـده ن ترین تولید کن
ـان کشـورھـای عضـو  ـنـده در مـی آفریقا و دومین تولیـد کـن

ـازگـی   رئیس.   آید اوپک به شمار می جمھور این کشـور بـه ت
اعـالم .   ھای سوخت خـبـر داده اسـت از تصمیم به حذف یارانه

این خبر اعتراض گسترده شھروندان و نیز اعتصـاب عـمـومـی 
ھا و برخی از مـراکـز خـدمـاتـی را  ھا و فرودگاه در پاالیشگاه

ـنـدگـان اتـحـادیـه .   داشت در پی ـای ـبـه نـم قرار است که روز شن
کارگران صنعت نفت نیجریه با مقامات ارشـد دولـت در ایـن 

 روز اعـتـصـاب ٤باره مذاکره کنند و به ھمین دلیل پـس از 
ھای اعتراضـی بـه  سراسری، روز جمعه اعتصاب و راھپیمایی

 .حال تعلیق درآمد
 
 دسته  تھدید کارگران به خودکشی: چین

 Foxconn در شرکت  جمعی
 کـارگـر شـرکـت ١٥٠به گزارش روزنامه تلگراف حدود 

Foxconn ـنـده   از بزرگترین شرکت که یکی ھای تولید کـن
ـا رسـانـدن خـود بـه  لوازم الکترونیکی  جھان بشمار مـیـرود، ب

ھـای ایـن مـوسـسـه، تـھـدیـد بـه   از ساخـتـمـان پشت بام یکی
ایـن کـارگـران اعـالم کـردنـد .  کردند  دسته جمعی خودکشی

ـان  که چنانچه کارفرمایان به وضعیت کاری و معیـشـتـی آن
توجه بماند، با پرت کردن خود از بلنـدی سـاخـتـمـان دسـت  بی

ـنـد زد به خودکشی ـقـه.    خواھ  کـارگـران در   خـودکشـی سـاب
ـیـشـتـی خـود بـه سـال  ـیـت مـع  بـر ٢٠١٠اعتراض به وضـع

 کارگر با پرتاب خود از ساختـمـان دسـت بـه ١٨میگردد که 
  تصمیم به خـودکشـی.    جان باختند  تن١٤ زدند كه  خودکشی

ـان روز  دسته جعمی زمانی ـاد کـه کـارفـرمـای ـت ـاق اف ـف  ٢ ات
ـقـل کـردنـد   کارگر را به کارخانه٦٠٠ژانویه  ـت ـن .  دیگـری م
ـتـه  یکی ـامـش فـاش شـود گـف  از کارگرانی که نخواسـت ن

ما را بدون ھیچگونـه آمـوزش و تـجـربـه بـه کـار : است که
ھا اینقدر سریع حرکت میکردند که بـعـد از  دستگاه.   گماردند

ـاه شـده بـود . یک صبح کار کردن دستانمان تاول زده و سـی
ـنـده ـار خـفـه کـن ای بـود و  محیط کار پـر از خـاک و غـب

 .ھیچکس تحمل استنشاق در آن محیط را نداشت
ـیـکـی این شرکت تولید کننده بازی  بـرای  ھـای الـکـتـرون

ـنـدو،  ھای بزرگ بین شرکت ـت ـن المللی میکروسافت، سونی، نی
ـقـل از شـرکـت .    و غیرو است اچ پی ـتـد پـرس بـه ن آسـوسـی

کـنـد و  میکروسافت گفته است که در این رابطه تحقیق مـی
وضعیت کارگرانی که تولید کننده لوازم بـرای ایـن شـرکـت 

 .ھستند، برای آنھا حائز اھمیت است
 

  روزه کارگران بنادر٥اعتصاب : پرتغال
 ٥به گزارش رویترز کارگران بنادر در پرتـغـال اعـتـصـاب 

ایـن کـارگـران .    ژانویه آغاز کـردنـد٩روزه خود را از دوشنبه 

ـاسـت صـرف جـویـی  ـیـل سـی نگران از دسـت دادن کـار بـدل
ـنـد . اقتصادی دولت و خواھان تامین امنیت شغلی خود ھسـت

Victor Dias  ــه ــحــادی ــره ات ـیــأت مــدی ــس ھ ــن رئــی جــانشــی
FESMARPOR ـابـی بـه :   گوید  می ـی من امیدی به دست

ـاشـد بـه  ـا دولـت نـدارم ولـی اگـر دولـت حـاضـر ب توافقی ب
خواستھای ما توجه بکند، ما حاضریم اعـتـصـابـمـان را لـغـو 

ـا ٨٠گفته میشود در اثـر ایـن اعـتـصـاب حـداقـل .   بکنیم  ت
 . کشتی قادر به بارگیری و بار اندازی نخواھند بود١٠٠
 

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران : زامبیا
 معدن مس
 کارگر مـعـدن مـس ٢٠٠٠اعتصاب  ICEMبه گزارش 
Kansanshi  ـا ٣که روز سه شنبه  ژانویه آغاز شـده بـود ب

ـیـن . موفقیت پایان یافت بر اساس توافقات بـه عـمـل آمـده ب
ـا،  ـی ـب کارگران و کارفرمایان و با میانجی گری وزیر کار زام
تمامی کارگران قراردادی به کارگران دائم تبدیل میـشـونـد و 

ـلـق مـیـگـیـرد آنـھـا .   حق و حقوق بازنشـسـتـگـی بـه آنـھـا تـع
 دستـمـزد اضـافـه در ١ھمچنین موفق شدند خواست دریافت 

ـنـد مـذاکـره .   سال بعنوان پاداش را به کارفرمایان تحمیل بـکـن
ـتـه ادامـه  ـف برای کاھش ساعات کار و افزایش دستمزد این ھ

 درصـد اضـافـه دسـتـمـزد ٢٠کارگران خواھان .   کند پیدا می
ـیـش از  ھستند ولی کارفرمایان تاکنون اعالم کـرده انـد کـه ب

 .  درصد اضافه نمیتوانند بپردازند٩
اعـتـصـاب کـارگـران در اعـتـراض بـه بـد :   کره جنـوبـی

 رفتاری با ھمکارشان
 ٥ ژانـویـه کـارگـران ١٠روز سه شنبه  AFPبه گزارش 

کارخانه تولید اتومبیل ھیوندای در کره جنوبی در اعـتـراض 
به بدرفتاری مدیریت کارخانه با یکی از ھمکارانشـان، دسـت 

ـا .  از کار کشیدند ـاری ب ـت این کارگر در اعـتـراض بـه بـدرف
ـتـه مـیـشـود بـعـد از  خود، خودش را به آتش کشید کـه گـف
ـبـرد ـی . انتقال به بیمارستان در وضعیت بسیار نامناسبی بسـر م

ـیـه مـدیـریـت بـخـاطـر  ـب کارگران خواھان معذرت خواھی و تن
بدرفتاری با این کارگر شدند ولـی چـون مـدیـریـت بـه ایـن 
ــه  ـیـم ب خـواسـت کـارگــران تـوجـھــی نـکـرد، کـارگـران تصــم

ـا  این کارگران ھنوز اعالم نکـرده.   اعتصاب گرفتند انـد کـه ت
ـیـل .   چه مدت اعتصاب را ادامه خواھنـد داد شـرکـت اتـومـب

سازی ھیوندای به ھمراه شرکت کیا که وابسته به آن اسـت، 
 .پنجمین کارخانه بزرگ اتومبیل سازی جھان بشمار میرود

 
  روزه معلمان٣اعالم اعتصاب : ھلند

 FNVو  LIA اتحادیه کارگری ٢ RNWبه گزارش 
 روز ٣ ژانـویـه بـه مـدت ٩اند که از روز دوشنبه  اعالم کرده

این اعـتـصـاب در اعـتـراض بـه . دست از کار خواھند کشید
ــمــان  ــدریــس مــعــل ــرای افــزایــش ســاعــات ت ــت ب ــم دول تصـمــی

ـلـمـان .   ھا فراخوان داده شده اسـت دبیرستان قـرار اسـت ایـن مـع
ـنـد٩روز دوشنبه  ـزن ـیـمـایـی ب ـپ .  ژانویه در الھه دست بـه راھ

 معلم در این حـرکـت اعـتـراضـی ١٥٠٠انتظار میرود بیش از 
بر اساس تصمیم جدید دولت، ساعـات تـدریـس .   شرکت بکنند

 سـاعـت ١٠٤٠ سـاعـت در سـال بـه ١٠٠٠این معلمان از 
 .یابد  افزایش می

 
 اعتصاب معلمان برای افزایش دستمزد: زیمبابوه

ـتـی در NEWS٢٤به گـزارش  ـلـمـان مـدارس دول  مـع
ـز خـود دسـت بـه  ـاچـی زیمبابـوه در اعـتـراض بـه دسـتـمـزد ن

 اخبار بين المللی
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ـلـمـان ھـراره .  اعتصاب زدند گفته میشود بیش از نیمی از مـع
دسـتـمـزد .   انـد پایتخت زیمبابوه در این اعتصاب شـرکـت کـرده

ـلـمـان   دالر در مـاه اسـت و آنـھـا خـواھـان ٣٠٠متوسط مع
دولت قـرار اسـت روز .    دالر در ماه ھستند٥٤٠افزایش آن به 

ـلـمـان ١١چھارشنبه  ـنـدگـان مـع ـای ـا نـم  ژانویه مـوضـوع را ب
ـان در یـک مـدرسـه در . بررسی بکند یکی از معلمان دبست

ما امروز درس نمیدھیـم چـون :   گفته است Highfieldشھر 
ـأت  Raymond Majongwe.   گرسنه ھستیم ـیـس ھـی رئ

ـیـشـرو مـیـگـویـد ـامـات :   مدیره اتحادیه معلـمـان پ وزرا و مـق
عالیرتبه دولت مشغول رانندگی با آخریـن مـدلـھـای مـاشـیـن 

صـنـدوق .   حقوقی رنج میبرنـد ھستند در حالیکه معلمان از بی
ـیـش از  بین ـابـوه ب ـب المللی پول سال گذشته گفته بود چون زیم
 دارد، نباید دستـمـزد کـارمـنـدان   میلیارد دالر بدھی خارجی٧

 .دولت را افزایش بدھد
 

 تظاھرات علیه افزایش میزان بیکاری: الجزایر
ـیـکـاری در الـجـزایـر  ـزایـش ب در جریان تظاھرات علیـه اف

ـیـروھـای ١٣ نفر مجروح و ١٠دستکم   تـن دیـگـر تـوسـط ن
این اعتراضات در شھر القـوات واقـع .   اند امنیتی بازداشت شده

ـیـه  ـزدیـک مـیـدانـھـای گـازی عـل در جنوب الجزایر و در ن
ـیـکـاری بـرگـزار شـد بـر اسـاس آخـریـن آمـار .   افزایش آمار ب

صندوق بین المللی پول، میزان بیکاری در الجزایـر نسـبـت بـه 
 درصد افزایـش داشـتـه ٢١ درصد بوده، ٥٠ سال پیش که ١٠

ای را بـه  و این امر موجی از اعتراضـات کـارگـری و تـوده

 .دنبال داشته است
 
اعتصاب پرستاران بیمارستان : ھند

Manipal  
ـیـش ١٠روز سه شنبه  The Hinduبه گزارش   ژانویه ب

ــمــارســتــان ٥٠٠از  ــی ــار ب ــرســت در اســتــان  Manipal پ
Karnataka  ـنـد ـانـھـا در ھ که یکی از بزرگترین بیـمـارسـت

ـزایـش .   آید، دست از کار کشیدنـد  بشمار می آنـھـا خـواھـان اف
ـنـد ایـن .   دستمزد، دریافت مزایا و بھبود شرایط کار خود ھسـت

پرستاران عصر ھمان روز به سر کار بازگشتند و مھلت یـک 
ـبـت  ھفته ـاسـخ مـث ـاتشـان پ ـب ای به مدیریت دادند که به مطال
ـاسـبـی از .   بدھد ـیـکـه جـواب مـن آنھا اعالم کردند در صـورت

 ژانویـه دسـت ١٦مدیریت دریافت نشود، از صبح روز دوشنبه 
ـتـه . به اعتصاب نامحدود خواھند زد ـاران گـف یکـی از پـرسـت

 سـاعـت کـار در ٨بر طبق قرار داد کار ما موظف به :   است
 سـاعـت کـار بـه ١٢در اغلب مواقع حتی تا  روز ھستیم ولی

ـافـت  ما تحمیل میشود بدون اینکـه دسـتـمـزد اضـافـه ای دری
 .بکنیم
 

تظاھرات مخالفان سیاست ریاضت : رومانی
 اقتصادی

ـان  ـف ـتـرز، ھـزاران تـن از مـخـال به گزارش خبرگزاری روی
ـتـصـادی در ایـن  ـاضـت اق دولت رومانی علیه سیاستھـای ری

ـنـدگـان در .  کشور در شھر بخارست تظاھرات کردند تظاھـرکـن

این جریان اعتراضات خود با پلیس ضد شورش که در مـحـل 
ــد  ــری چــن ــد کــه در ایـن درگـی ــر شــدن ــقـر بـود درگـی مسـت

ـفـرق کـردن .   تظاھرکننده زخمی شدند پلیـس بـه مـنـظـور مـت
ـفـر از  تظاھرکنندگان از گاز اشک آور استفاده کرد و چند ن

بر اساس این طرح دولت رومـانـی قصـد .   آنان را بازداشت کرد
ھای بخش بھداشت و درمـان،  دارد تا به منظور کاھش ھزینه
 .ارائه برخی خدمات را حذف کند

 
اخراج ھزاران نفر از کارکنان : اسکاتلند

 رویال بانک
ـبـه   ژانـویـه مـدیـران ١٢به گزارش یورونیوز روز پنـجـشـن

ـان خـود ٣٥٠٠رویال بانک اسکاتلند از اخراج   نفر از کـارکـن
ای سه ساله سعـی در ادغـام  این بانک در برنامه.   خبر دادند

 درصـد ٨٣.   شرکتھا و کوچک سازی مجـمـوعـه اش دارد
 .باشد سھام این بانک در تصاحب دولت انگلیس می

 
اخراج ھزاران تن از کارکنان : آمریكا

 شرکت داروسازی
ـیـس  به گزارش یورونیوز مدیران شرکت داروسـازی نـووارت

 نفر از کارکنان خود در آمریکـا خـبـر ٢٠٠٠سوئیس از اخراج 
این شرکت به این بھانه که موفق نشـده بـرای داروی .   دادند

فشار خون تولیدی خود مجوز دریافت کند و از ایـن طـریـق 
ـان  متحمل ضرر شده، تصمیم به اخراج ایـن تـعـداد از کـارکـن

 .*گرفته است

ــاه از  ــکــســال و یــک م حــدود ی
ـا سـقـوط .   انقالب تونس میـگـذرد ب

ــراضــات و  ــت ــر اع ــی در اث ــل ــن ع ب
ــد مــردم و  ــمــن ــدرت ــصــابــات ق اعــت
کارگران ارتـش زمـام امـور را بـه 
دست گرفت و قرار شد با بازیـھـای 
پارلمانی اوضاع بـه حـالـت عـادی 

ـازیـھـا دسـت .   برگردد نتیجـه ایـن ب
یافتن حزب النھضه به کـرسـیـھـای 
ـا وضـع  پارلمان شد و قـرار اسـت ب
ـانـون اسـاسـی جـدیـد طـی  یک ق
ـاسـت  یک سال آینده و انتخابات ری
ــد  ــدی ــمــان ج ــوری و پــارل ــھ ــم ج
. دموکراسی بر تونس حـاکـم شـود

اما مسائل اصلی که مـردم را بـه 

ـز  خیابانھا کشاند ھنوز بـر سـر مـی
کـارگـران و اقشـار .   جامعه ھستند

ـنـوز بـه خـواسـتـھـای  زحمتکـش ھ
ــاســی اقــتــصــادی خــود دســت  اس

ـتـه ـاف ـیـن خـاطـر ھـم .   انـد نی بـه ھـم
ـات  اعتراضات تـوده ای و اعـتـصـاب

در .   کارگری کماکان ادامـه دارنـد
زیر ترجـمـه یـک خـبـر اعـتـصـاب 
ـیـمـانـکـاری را  ـیـه پ کارگـری عـل

ـیـد ـقـط بـه .   میخـوان ـنـجـا ف مـن ای
ــصــابــات  ــرخــی از اعــت ــســت ب لــی
کارگری اشاره میکنـم کـه ظـرف 

 :سه ماه اخیر صورت گرفته اند
 

  اکتبر٤: اعتصاب پزشکان 

اعتصاب کارگران آبـجـوسـازی 
  اکتبر٣١: و تبرید

ــروه  ــران گ ــصــاب کــارگ اعــت
  اکتبر٢٠: شیمی تونس

ــیــت  ــن اعــتــصــاب کــارگــران ام
  دسامبر٨: اجتماعی و بھداشت

ــن  ـی ـال ـان و فـع اعـتـصـاب جـوان
ـیـکـاری ــیـه ب ـتـمـاعـی عـل  ١٦:   اج

 دسامبر
ـات  البته این شامـل تـمـام اعـتـصـاب

ـنـده.   نیست ای  امیدوارم بتوانـم در آی
ـات نزدیک تصویر  بھتری از اعـتـصـاب

ــمــا  ــار ش ــی ــس در اخــت کــارگــری تــون
 .بگذارم

 * * * 

سخنگوی اتحادیه عمومی تـونـس 
ــو(  ــی. گــی. ی ــی. ت ــی ) ت ــج ــون ، م

 ٣٥٠٠٠عبدالرحیم، تایید کرد که 
ـلـف در  کارگر از بخـشـھـای مـخـت

ـنـد ٢٥  ژانویه وارد اعتـصـاب خـواھ
اعتصاب در اعتراض به  بـی .   شد

ــت و شــکـســت آن در  ــی دول ـل عـم
عملی کردن قـراردادی ھسـت کـه 

 بـه تـوافــق ٢٠١١در آوریـل سـال 
رسیده است که استـخـدام کـارگـران 
توسط شرکتھای پیمـانـی را غـیـر 

 .قانونی اعالم کرده است
ـاکـیـد کـرد  آقای عبدالرحیـم ت

ــعــد از اعــالم " کــه  ــاه ب ھشــت م
قرارداد، بسیاری از شرکتـھـا نـظـیـر 
تله کام، پست تـونـس، و چـنـدیـن 
ـاده از واسـطـه  ـف ـان بـه اسـت بیمارست
ــران، بــا  ــدام کــارگ ــخ ــرای اســت ب
ـــف، ادامـــه  ـی ـای ضـــعــ ـــراردادھــ ق

اما، برخی از نھـادھـا بـه . "   میدھند
انـد، نـظـیـر  قرارداد احتـرام گـذاشـتـه

ــوز آن را . اس. ان. ســی اس، و ھــن
 .مراعات میکنند

آقای عـبـدالـرحـیـم گـفـت کـه 
ـابـرابـری  استخدام توسط واسطـه ھـا ن

ـاورد . در بین کـارگـران بـوجـود مـی
کارگرانی که از طریق شرکـتـھـای 
ـنـد از  ـای پیمانکار به استخدام در می

ــه ــه  مــزایــای پــای ــم ــی ــر ب ــظــی ای ن
اجتماعـی، حـق نـھـار، و روزھـای 

عـالوه بـر .   تعطیلی محروم میشوند
ـر از  آن، ایـن کـارگـران دسـتـمـزدی کـمـت
حداقل دستمزد دریافت میکنند و شـرایـط 

 .کاری سختی را متحمل میگردند
شرکتھای استخـدامـی واسـطـه 
ـتـصـاد تـونـس  در تمام بخشھـای اق

بنا به اظھارات آقـای .   فعال ھستند
عبدالرحیم، این شرکتھا ھیچ دستورالعـمـل 

 .مشخصی در تونس ندارند
 ٢٠١١قراردادی که در آوریـل 

ھـا  به توافق رسید قرار بـود واسـطـه
ــد و  ــی اعــالم کــن ــون ــان ــر ق را غــی
ھمچنین قراردادھای جاری تـوسـط 

آقـای .   این شرکتھـا را لـغـو کـنـد
عبدالرحیم میـگـویـد کـه ایـن امـر 
ـتـری را بـوجـود  شرایط کـاری بـھ
ـارآوری  ـزایـش ب خواھد آورد و بـه اف

 .کار منجر خواھد شد
  ژانویه١٦

   کارگر پیمانی تونس به اعتصاب میروند٣٥٠٠٠
 ترجمه حبیب بكتاش -حانن کسکس 

 مقدمه مترجم
 کارگران تونس 

 سهم خود را از انقالب میخواهند


