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ــگــر از مشــكــالتــی كــه  ــكــی دی ی
ـا آن روبـرو  امروزه كـارگـران ایـران ب
ــه اضـافــه كــاری  ــل ــد، مسـئ ــن ھسـت

این اضافه كاری ھم حـاصـل .   است
مستقیم دستمزدھای چنـدیـن بـرابـر 

ـقـری اسـت كـه  پائین تر از خـط ف
جملگی مقامـات رژیـم ھـم بـه آن 

ــراف كــرده و مــی ــت ــد اع ــن در .   كــن
ـان  گزارشی كه یـكـی از مـخـاطـب

ـیـسـت از گـروه  نشریه كارگر كـمـون
مبنا پارس برای ما فرستاده اسـت، 

 سـاعـت ٨٠گوید كه مـاھـی  می
ــافــه كــاری مــی ــد و تــازه  اض ــن ك

ــاه ٥٥٠درآمــدش بــه  ــزار در م  ھ
 ١٢یعنی روزی حـداقـل .   رسد می

ــه  ســاعــت كــار مــی ــد و ھــم كــن
 ھـزار تـومـان در ٥٥٠دانیم كه  می

ــورم  ــی و مــت ــران ــح ــت ب وضــعــی

ــچ ـی ـنـی ھ ـتـصـادی امـروز، یـع ! اق
یكی از مبارزات مھم كـارگـران در 

 در سـطـح جـھـان، كـاھـش ١٩قرن 
 سـاعـت ١٠ و ١٢ساعت كار از 

ـار بـود٨كار به  ھـیـچ .    سـاعـت ك
كارگری نیست كه متوجه مضـرات 
این ھمه كار بر جسم خود و روابـط 

میلیاردر مـعـروف مسـلـمـان حـرف 
ـتـه مـن :   " خود را پس گرفته و گـف

ــم  ــت ــف ــگ ــاه دیــگــر قــحــطــی ٦ن  م
ـلـه عسـگـر اوالدی " میشود ، اسـدال

ـیـر  ـب تاکید کرده حرف ایشان بـد تـع
ــد ــد یــاد آور ش ــع ــن :   " شــده، ب م

ـتـه ام کـه قـحـطـی   ھیـچـگـاه نـگـف
ـانـون  می آید بلکه گفتم با اجرای ق

ھا تـورم در کشـور  ھدفمندی یارانه
ـا  ایجاد می شود که این تورم باید ب

. " ھـای درسـت مـھـار شـود سیاست
ــم  ــت تصـمــی ــه دول ــل خـب الـحــمــد ال
ـال  گرفته تسھیالت  ویـژه بـه امـث
ـاردری اسـت کـه  ـی ـل ـی ایشان، که م
نماز شبش ترک نمی شود، بـدھـد 
ـیـمـت  و در این راستا  ارز را بـه ق
ـا بـدون  پایین به ایشان عطا کنند ت
ــه کسـب شــان مشـغــول  دغـدغـه ب
ـیـب  ـیـشـه حـب باشند که کاسب ھـم

ـا ایـن !   خدا بوده ایشـان فـرمـودنـد ب
تسھیالت ویژه مشکالت حـل شـده 

و خطر قحطی و تـورم و بـدبـخـتـی 
 !برطرف شده

از سوی دیگر شاھد بودیم کـه 
ـادش  دولت در آخر ھفته گـذشـتـه ی
آمد که دالر گـران اسـت و سـکـه 
طال قیمـت کـاذب دارد و دسـتـور 
ـتـه دالر تـک  ـف دادند که از اول ھ
نرخی شود، یعنـی ھـر یـک دالر 

.  تومان ارزش خواھـد داشـت١٢٢٦
برای یک روز قیمـت دالر نسـبـت 
ــوط کـرد و در بــازار  بـه ریــال سـق

ــان فــروش آن بــود و ١٧٠٠  تــوم
 تومان خریـد آن ، و از روز ١٦٠٠

شنبه سکه دوباره گران شـد و دالر 
بھمین نسبت قیمتـه کـاالھـا  .  نایاب

گوشت قرمز گران شـده .   بیشتر شد
 ھـزار تـومـان رسـیـده ١٨٠٠٠و به 

است، گوشت یخ زده که تا دو مـاه 
 ھزار تومان بود به کیلوئـی ٧پیش 

 :      فراخوان جنبش اشغال در اوکلند
 اول ماه مه 

 روز اعتصاب عمومی جهانی
 ٦صفحه 

 نکته اصلی 
 مسابقه قیمتھا* 
 سیاست مالی در پناه اسلحه* 

 ٤صفحه 

 رهبران کارگري 
 شایسته حمایت همه مردمند 

 ٢صفحه 

 اخبار کارگری
 ٧صفحه 

 خط رفاه، 
 خط قرمز کارگران

 یاشار سھندی

 ٥صفحه 

ــزدیــك  ــال ن بــار دیــگــر بــه آخــر س
ـیـن كـارگـران و  می ـبـرد ب شویم و ن

ــزد  ــم ــت ــر ســر دس ــم اســالمــی ب رژی
رژیـم اسـالمـی .   شـود شدیدتـر مـی

ھمه عواملش را بسیـج كـرده اسـت 
تـر  كه سفره خالی كارگران را خـالـی

ـایـد مـتـحـد و  كند و كارگران ھم ب
ــر و  ــن فــق ــه ای ـی ــر عــل ــر ب ــحــدت مـت
ـیـل شـده،  فالكتی كه بر آنھـا تـحـم

ـنـده . ظاھر شوند صف ما فعال پـراك
ـزایـش  است، امـا خـود مـوضـوع اف

توانـد  دستمزد تا حدی مناسب، می
ـنـد و  این صف پراكنده را متـحـد ك

بـه ایـن نـكـتـه .   راھی نشان بـدھـد
 .پردازم تر می پائین

ـادوھـا و عـوامـل  ـا، كـه پ ـن ـل ای
مزدور خـانـه كـارگـر و شـوراھـای 

" فـعـال كـارگـری" اسالمی كـار را 
فـعـال " خواند، نوشته اسـت كـه  می

كرمعـلـی سـامـانـی پـور "   كارگری
ـزایـش " گفته اسـت  اگـر امسـال اف

ــر  ــوق كــارگــران طــبـق قــانـون ب ـق ح

ـیـكـار  ـابـد، ب ـزایـش ی اساس تورم اف
ـیـدا مـی ـنـد افزایش پ چـرا كـه . "   ك

ـایـع در حـال رکـود "  بخشی از صـن
ھستند و قادر بـه پـرداخـت حـقـوق 

ـارگـــران ٩١افــزایشـــی ســال   کــ
نخواھند بود، در نتیجـه مـا شـاھـد 
افزایش بیکاری کـارگـران در سـال 

ـقـولـه . "   آینده خواھیم بـود فـعـال " م
ـتـر "   كارگری ـی را بـرجسـتـه و در ت

 شود اضافه كاری بر ما تحمیل می
 ناصر اصغری

 عوامل خانه كارگر علیه افزایش دستمزد 
 ناصر اصغری

 ٣صفحه 

 ٣صفحه 
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روزی نیست که جـمـھـوری اسـالمـی فـعـالـیـن و 
ـلـه قـرار نـدھـد و  رھبران کـارگـری را مـورد حـم

محمد جـراحـی، .   ای علیه آنھا سازمان ندھد توطئه
رضا شھابی، ابراھیم مددی، علی نجاتـی، بـھـنـام 
ابراھیم زاده، مظفر صالح نیا، شیث امانی، شـریـف 
ساعدپناه، شـاھـرخ زمـانـی، آیـت نـیـافـر، مـحـمـد 
بوداغی، منصور اسانلو و عده دیگری از فـعـالـیـن 

ھای سنـگـیـن  کارگری یا در زندانند و یا با وثیقه
آزاد شده و خطر دستگیری ھر لحظه آنھا را تھدیـد 

بـایـد .   به این لیست ھرروز اضافه میـشـود.   میکند
با تمام قوا به دفاع از رھبران کارگری برخاسـت و 
جمھوری اسالمی را چنان تـحـت فشـار قـرار داد 

 . که دست از سر فعالین کارگری بردارد
دستگیری و تحت فشار قرار دادن و اذیـت و 
آزار فعالـیـن کـارگـری یـک رکـن ھـمـیـشـگـی 

ھــای جــمــھــوری اســالمــی بــوده اســت،  ســیــاســت
ھمچنانکه اعدام و شـکـنـجـه فـعـالـیـن سـیـاسـی 
ھیچگاه از عملکرد این حـکـومـت کـنـار نـرفـتـه 

اما در شرایط کنونـی جـمـھـوری اسـالمـی .   است
دالیل ویژه تری برای این اقدامـات جـنـایـتـکـارانـه 

ای که به سطح مـعـیـشـت  حمله بیسابقه.   خود دارد
کــارگــران جــریــان دارد بــدون مــحــدود کــردن و 
دستگیری و اذیت و آزار فعالیـن کـارگـری غـیـر 

جمھوری اسالمی میـدانـد کـه اگـر .   ممکن است
سه ماه دست از سرکوب فعالین کارگـری بـردارد 
جنبش کارگری دست به اعتراضات و اعتصـابـات 
بزرگ و سراسری خواھد زد و بسرعت مـتـشـکـل 

 . خواھد شد
تجربه اعتراض ھرروزه مردم آزادیخواه سنندج و 

ھای شریف ساعدپناه و مظفر صالح نـیـا از  خانواده
اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران 

از .   ھای مھمی برای ھمه مردم اسـت حاوی درس
روزی که ایـن دو فـعـال مـحـبـوب کـارگـری را 
. دستگیر کردند تجمـعـات اعـتـراضـی شـروع شـد

ھـای سـرکـوب  مردم کوتاه نیامدند و باالخره ارگان
ارسـال خـبـر بـه .   را مجبور به آزادی آنـھـا کـردنـد

ھا و پخش خبر در شھر و استقبـال  ھا و رسانه سایت
ھـای  پرشور مردم موقع آزادی آنھا و انداختن حلـقـه

ھای دیگری از فـعـالـیـت  گل به گردن آنھا گوشه
جوانان و مردم سنندج در دفاع از کارگران زنـدانـی 

تک تک این اقدامات برای آزادی شریف و .   بود
مظفر ضروری بود و این باید به الگوئی در مبارزه 

 . مردم در سراسر کشور تبدیل شود

ھرجا جمھـوری اسـالمـی فـعـالـیـن و رھـبـران 
کارگران را دستگیر میکند باید بالفاصله ھمه را 
خبر کرد، تجمع کرد، دست به اعتراض زد و رژیم 

اما ایـن یـک بـخـش .   را وادار به آزادی آنھا کرد
شرط مـوفـقـیـت مـا در تـعـرض مـا .   مساله است

ھـای کـارگـری  باید کرور کرور بـه تشـکـل.   است
پیوست و صدھا رھبر و فعال جـوان کـارگـری بـه 
جلو صحنه بیایند تا جـمـھـوری اسـالمـی ھـرچـه 

رھبـران کـارگـری و .   بیشتر در منگنه قرار گیرد
ھای کارگری متعلق به کـارگـران و ھـمـه  تشکل

مردم محروم و زحمتکش و متعلق بـه ھـمـه مـردم 
باید در مقابل ھر تعـرضـی بـه آنـھـا، .   آزادیخواھند

ھــا، مــراکــز  خــانــواده.   ھــمــه مــردم را خــبــر کــرد
ھـا  کارگری، جوانان و مردم شھر و منطقه و رسانه

باید به ھمه .   را باید مطلع کرد و به حرکت درآورد
مردم توضیح داد که ھردرجه آزادی عمل فعـالـیـن 
کارگری به معنی یک قدم موفقیت برای ھـمـه 
مردم و ھر درجه سرکوب اعتراضات کـارگـری و 

 . ای به ھمه مردم است رھبران کارگری ضربه
بیکاری چندین میلیونی، گـرانـی و کـاھـش 
ھرروزه قدرت خـریـد کـارگـران و اکـثـریـت مـردم، 
دستمزدھای پـرداخـت نشـده و نـقـشـه رژیـم بـرای 

ھای نقدی، جـامـعـه را در آسـتـانـه  نپرداختن یارانه
در مقابل، صـفـوف رژیـم را .  انفجار قرار داده است

بحران عمیـقـی فـراگـرفـتـه و فشـار بـه فـعـالـیـن 
کارگری بر مـتـن اسـتـیـصـال و وحشـت رژیـم از 
. خیزش بزرگ کارگران و مردم صورت مـیـگـیـرد

این وضـعـیـت وظـایـف مـھـمـی بـر دوش رھـبـران 
کارگری، بر دوش کارگران کمونیست و پیشـرو و 
. بر دوش کل بخش پیشرو جامعه قـرار داده اسـت

ای کـه  باید خود را برای تحوالت زیر و رو کنـنـده
 . در راه است آماده کنیم

حزب کمونیست کارگری کـلـیـه کـارگـران و 
ھای کارگری را به تـالش ھـرچـه بـیـشـتـر  خانواده

برای متشکل شدن، دفاع جانانه از رھبران خـود و 
ایجاد آمادگی برای اعتصابات بزرگ و سراسری 

ـلـمـان و .  فرامیخواند حزب دانشجویان و جوانان، مـع
زنان و ھمـه مـردم آزادیـخـواه را بـه دفـاع ھـرچـه 

ھــای  مــحــکــمــتــر از رھــبــران کــارگــری، تشــکــل
 . کارگری و اعتراضات کارگری فرامیخواند

 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١٢ ژانویه ٢٦، ١٣٩٠ بھمن ٦

 رھبران کارگری شایسته حمایت ھمه مردمند 
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خانوادگی و لذت بردن از زنـدگـی 
 سـاعـت ١٢كسی كـه . اش نباشد
كند، گرچه با ھیـچ درجـه  كار می

استراحتی بـه زنـدگـی و شـادابـی 
ــایــد  ــمــی گــردد، امــا ب ــرن ــرمــال ب ن

 سـاعـت ھـم اسـتـراحـت ١٢حداقل 
ــی پشــت  ــد وقــت ــوان ــت ــد كــه ب ــن ك
ـنـه و از دور خـارج  ماشینھای كـھ
شده در جامـعـه ایـران نشـسـت كـه 
دوباره بازتولید كند، دستـش را زیـر 

ـبـش !  آن ماشین جا نگذارد اگـر جـن
ــاره قــطــع  ــال درب ــا بــح كــارگــری ت
ـا كـاھــش حــد  اضـافــه كــاری و ی
ـا  ـتـه و ی اضافه كاری چیزی نگـف
اصرار زیادی نكرده، كه باید بكـنـد، 
دلیلش این است كه فعال جنـگ و 
ـافـت دسـتـمـزد  جدال بر سر خود دری
برای كاری كه كارگر انجام داده و 
ـقـر  افزایش دستمزد تا حداقل خط ف

ـایـد تـعـرضـی تـر  است؛ كه این ھم ب
ـلـی !   بشود اینھا موضوعات و مسائ

ـاره  ھستند كه باید مرتب و دائم درب
ـتـگـو  آنھا بگوئیم و به بحث و گـف
ـا بـه راه حـلـی درســت  بـگـذاریـم ت

 .برسیم
 

 !تقصیر اضافه كاران
ـلـم  در روزنامه جام جم، مطلبی به ق
ــوان  ــحــت عــن ــی ت ــم ــن رحــی امــی

" كاری، سوھان روح و جسـم اضافه" 
چاپ شـده كـه در آن ظـاھـرا بـه 
مضرات اضافه كاری پرداخته شـده 

ــن .   اسـت ــب فـوق در ای روح مــطـل
زنـد كـه كسـی كـه  چرخه دور می

ـنـد، خـود ایـن  اضافه كاری مـی ك
را بـه جـان "   سوھـان روح و جسـم" 

خریده و از مضرات اضـافـه كـاری 
نكته آخـر : " گوید می. مطلع نیست
ـــن ـــم ای ـــی ھ ـت ــ ـــه ح ـان  ك ــ ـــك االم

كاری را بـه امـری دائـمـی  اضافه
در نتیجـه شـروع بـه . "   تبدیل نكنید

ـتـه نصیـحـت مـی ـاف ـنـد و ی ھـای  ك
پزشكی و علمی را به آنھا گوشـزد 

به تناوب به بـدن خـود " كند كه  می
ـیـد كـه بـواسـیـر "   كش و قـوس بـدھ

کـاری  اضـافـه:   " گـویـد می!   نگیرید
بخشی از فرھنگ کـار و کسـب 
. درآمد در جـوامـع امـروزی اسـت

بسیاری از شاغـالن، کـارمـنـدان و 
ـتـصـادی و  کارگـران بـه دالیـل اق

ـیـشـتـر و گـاه  برای کسب درآمد ب
ـتـی  بنا به اقتضائات فنی و مـدیـری

ـیـل  رنج اضافه کاری را برخود تـحـم
ـنـد می ایـن درسـت اسـت كـه . "   کن

ــه ــی ــوص ــد بــه ت ــای ــای  كــارگــران ب ھ
ـنـد و اضـافـه  ـن ـزشـكـی تـوجـه ك پ
ــد، امــا مــگــر  ــن كــاری را كــم كــن
ـان  اضافه كاری در كشـوری كـه ن
شب فرزندان كـارگـران را بـه گـرو 

؟ این بـی !اند، اختیاری است گرفته
انصافی از چه چیـزی سـرچشـمـه 

گیرد كه كسی بخواھد مـقـصـر  می
مشكالتی را كه حكومت اسالمـی 
ـیـل كـرده اسـت،  بر این جامعه تحـم

؟ امین رحـیـمـی ! خود كارگران بداند
كـه  تـر ایـن از ھمه مـھـم:   " گوید می

ــاه ــگ ــت ــا دس ــا مــواد ی ــای  اگــر ب ھ
خطرناك سروكار دارید حتـمـا نـكـات 

ـیـد ـن ــت ك بـخــش .   ایـمـنـی را رعـای
ــوادث كــاری در  ــی از ح بــزرگ

ـیـل  ساعات اضـافـه كـاری و بـه دل
ـاق  بی ـف دقتی ناشی از خستـگـی ات
حوادث ناشی از كـار را . "   افتد می

ـایـد  ھم می شود كاھش داد، امـا ب
ـایـد .   راه درست آن را انتخـاب كـرد ب

ــارگــران را تــا حــدی  ــمــزد ك ــت دس
افزایش داد كـه كسـی بـرای سـیـر 
كردن شـكـم خـانـواده خـود، خسـتـه 

ــگــاه ــرنــاك  پشــت دســت ــط ھــای خ
ـفـحـص .   ننشیند ھیچگونه غور و ت

خـواھـد كــه  و پـژوھشـی ھـم نـمـی
كسی این نكته بدیھی را مـتـوجـه 

تعداد انگشت شمـاری انسـان .   شود
توان در یك جامعه پیـدا كـرد  را می

) معتاد به كار(  workaholicكه 
باشند، اما یـك جـامـعـه را دیـگـر 
نباید اینگونه سـرزنـش و نصـیـحـت 
كرد؛ مگر اینكه پشت ایـن نصـایـح 
ـافـع  زشت و به ظاھر پزشكـی، مـن
ــده  ـی كـارفـرمـاھــا و دولــتـشـان خـواب

 !باشد
 

جمھوری اسالمی و 
 وضعیت موجود

واضح است كه جمھـوری اسـالمـی 
بانی وضعیت فـعـلـی در جـامـعـه 

موقعیت معیشتـی كـارگـران .   است
ـیـش  در این جامعه ھر روز از روز پ

قیـمـت دالر در .   شود بد و بدتر می
 ٩٠٠آن جامعه در عرض یكماه از 

ـزایـش ٢١٠٠تومان بـه   تـومـان اف
ـا !   یابد می ـاب و ی ـی دوا و دارو كـم

توسـط عـوامـل رژیـم و پـولـدارھـا 
ـیـرتـر آن  احتكار می ـق شود و قشر ف

ـیـه  جامعه حتی از داشتن درمان اول
ـــشـــود ـی ـــر !   ھـــم مـــحـــروم مــ ـب خــ

ورشكستگی از كارگاه و كـارخـانـه 
ـانـھـا را  عبور كرده و اكنون بیمارسـت

كـرور كـرور .   ھم شامـل شـده اسـت
كارگری كه مـاھـھـاسـت حـقـوق و 

اند، اخـراج و  مزایائی دریافت نكرده
ـیـكـار مـی ھـا  ھـزاران و ده.   شـونـد ب

ھزار كارگری را كـه واجـد شـرایـط 
اند، با كـارشـكـنـی  بازنشستگی شده

از بازنشستـگـی آنـھـا جـلـوگـیـری 
ـاحـت اعـالم .   شود می و ھنوز با وق
كنند كه خودشان بی تقـصـیـرنـد  می

و مسئولیتی در قبال ایـجـاد شـغـل 
 ! و آینده انسانھای آن جامعه ندارند

ـاول  اخیرا یـكـی از مـراكـز چـپ
ـام  مـرکـز پـژوھشـھـای " رژیم بـه ن

ــس ــکـی از " در گــزارشـی "   مـجـل ی
ــان  ــی ــاری در م ــک ــی ــل رشــد ب دالی
ــودن  ــی ب ــد شــغــل جــوانــان را چــن

ــوان "   گـروھـھـای سـنـی بــاالتـر عـن
یعنی كسی كـه در آن . کرده است
ــه ٣٠جـامــعــه   ســال كــار كــرده، ب

ـازنشـسـتـه  ـنـھـا ب دلخواه خـود نـه ت
ـیـش از یـك  ـلـكـه دارای ب نشـده، ب
ـاعـث  شغل است و ایـن مـوضـوع ب
ـان شـده  رشد بیكاری در میان جـوان

ـتـكـار !  است ـای ـن فقط یك عده آدم ج
ـاشـنـد كـه  می توانند اینقدر وقیـح ب

این چنین در روز روشـن بـه چشـم 
ـقـرزده و بـه فـالكـت  یك جامعـه ف
ـنـد  كشیده شده زل بزند و دروغ بگوی
و آن ھم اینكه بخواھند مقصـر ایـن 
ــت را قشــری از كــارگــران  وضــعــی
بدانند كه زندگی از آنھا سلب شـده 
ـاردر را  و بار چپاول آخوندھای میلی

 !بر دوش كشیده اند
ــز دزدی و  گــزارش ایــن مــرك
ـــری در ادامـــه  ـی ـــه گــ ســـرگـــردن

ـازار :   " گوید می شاغلین فعـال در ب
ــری بـه کــار  ـیـشـت کـار سـاعـات ب
پرداخته و لـذا کـار را جـایـگـزیـن 

ـا . "   انـد اوقات فراغت کـرده ـنـھـا ی ای

ـنـد  معنای اوقات فراغت را نمـی دان
ـیـن زمـخـتـی  و یا ھم اینكه به ھـم

اند كـه ایـن آخـری  دروغگو و وقیح
بـه كـار .   بیشتر وصف حالشان است
 سـاعـت ٨اجباری بعد از حـداقـل 

ــم  ــكــه شــك ــد ایــن ــه امــی كــار، ب
ـنـد و چـانـه  ـن فرزندانشان را سیر ك
ـا مسـافـریـن،  زدن معلم و كارگـر ب
ــن  ــی ــاش ــا م ــی ب ــاتــی طــوالن ــاع س
ـار  ـن شخصی و یا دست فـروشـی ك
ـان كـار  ـای خیابان و غیره، بـعـد از پ
رســمــی را اوقــات فــراغــت اســم 

واقعیت اما ایـن اسـت !   گذاشته اند
كه حربه تفرقه بین كـارگـران جـوان 

ــارگــران مســن ــار و ك ــیــك تــر ھــم  ب
مشكل جمھوری اسـالمـی را حـل 

ـفـرقـه  اگر عربده.   نخواھد كرد ھای ت
ـیـه  ـانـه و راسـیـسـتـی بـر عـل افكن

ـانـی كـه  كارگران مھاجـر افـغـانسـت
ـیـكـاری در ایـران مـعـرفـی  بانی ب
شدند، توانست رژیم را نجـات دھـد، 

امـا .   این یكی ھم كارآ خواھـد بـود
دانیم كه مـرض ایـن رژیـم  ھمه می

 .فقط تشدید شده است
مقصر این زندگی غیـرانسـانـی 
واضح است كه جمھـوری اسـالمـی 

ـنـد است و ھمه ھم ایـن را مـی . دان
ای را كــه بــاز ھــم ھــمــه  نــكــتــه
ــن  مـی ــه ای ــن اســت كــه ب ــد ای ـن دان

ـان داده شـود و  ـای ـایـد پ وضعیـت ب
جمھوری اسالمی بـه زیـر كشـیـده 

ـاج بـه مـتـشـكـل و .   شود این احتی
 .*متحد شدن دارد

 ٢٠١٢ ژانویه ٣٠

 ١از صفحه 
 شود اضافه كاری بر ما تحمیل می

 

ــر مــی ــب ــد  خ ــن ــد ك ــی آورد كــه تــأك
ـزایـش دسـتـمـزد از  ـا اف ـفـت ب مخال

" فعالین كـارگـری" جانب كارگران و 
ـیـه !   است ـاومـت بـر عـل منتـھـا مـق

افزایش دستمزد كارگران و سـركـوب 
ــارگــران،  ــن ك ــی ــاســوســی در ب و ج

ایـن .   رسالت این پادوھـا بـوده اسـت
ـادر  ـا امـروز ق چیزی نیست كه ایلن

ــانـدازد ـی ــه كـارگــران ب ـاشـد ب ــن .   ب ای
ـقـول خـودشـان  ـازوی " پادوھا كه ب ب

ــت ــری ــدی ــاول "   م ــد، در چــپ ــن ھســت
ــت  كـارگـران بــا كـارفـرمــاھـا و دول

ـنـد ھـر دو .   كارفرماھا شریـك ھسـت
ــه  ــد كــمــتـر ب ـن ــوان ــت تـومــانـی كــه ب

ـبـه" كارگران بدھند، آن را  " سـه جـان
بین كارفرما، عوامل خـانـه كـارگـر 

خانه كارگر، شـوراھـای اسـالمـی ( 
و دولت خـودشـان )   كار، ایلنا و غیره

ـنـد كـرد مـا كـارگـران .   تقسیم خواھ
اما به این موضوع مثـل سـالـھـای 

نگریم كه عوامل خـانـه  گذشته می
ـــه  ـی ــ ـاعـــی اول ـارگـــر خـــط دفــ ــ ك
كارفرماھا در ھارت و پـورت كـردن 
ــزایــش  ــزد و عــدم اف ــم ــت دربــاره دس
ـا بـی  ـنـد و ب دستمزد كارگران ھست
توجھی بـه ایـن ھـارت و پـورتـھـا، 
ـا سـطـح  خواھان افزایش دسـتـمـزد ت
ــه  یـك زنـدگـی انســانـی و شـایسـت

معلوم اسـت .   انسان امروزی ھستیم

كه آن كسی كه مـیـگـویـد حـداقـل 
 ھـزار ٣٣٠دستمزد كارگـران را از 

ـیـد،  ـزایـش نـدھ تومانی كه ھست اف
نه مشكل خانه و مسكـن و كـرایـه 
دارد، نه مشكل خرج دوا و درمـان 
ـیـچـگـونـه مشـكـل  و دكتر و نـه ھ
ـا  معیشتی دیگری كـه بـخـواھـد ب

ــزد  ــم ــت ــه ٣٣٠دس ــان ب  ھــزار تــوم
ایشان بر سر سـفـره !   جنگ آنھا برود

ــژاد،  ــث احــمــدی ن ــل ــن مــث رنــگــی
ای و رفسنجانی جایش گـرم  خامنه
 !است

 
 توانند كارگران می

ـنـده  باالتر گفتم كه صـف مـا پـراك
ـزایـش  است و موضوعاتی مـثـل اف

ـنـده  دستمزد می تواند این صف پـراك
ـنـد اصـل مـطـلـب ایـن .   را متحد ك

ـزایـش  ـتـظـار اف است كه كـارگـران ان
دستمزد به تناسب تـورم را دارنـد و 

. انـد ھر ساله این جـنـگ را داشـتـه
ـیـمـت دالر  می دانیم كـه حـداقـل ق
ـتـن (  ـیـن رف ـائ ـاال و پ كه شاخص ب

در عـرض یـك مـاه از )   تورم است
ــان بــه ٩٠٠  تــومــان ٢١٠٠ تــوم

ـتـه اسـت ـاف واضـح اسـت .   افزایش ی
ـال و  که در اثر این ارزش سقوط ری
ـاز  ـی گرانی شدید کاالھای مـورد ن

 ١از صفحه 
 عوامل خانه كارگر 

 علیه افزایش دستمزد 
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 مسابقه قیمتھا
ـزایـش  در دو ھفته گذشته در پی اف
ــورو،  ــمــت دالر و ی سـرســام آور قــی
قیمت مواد غذایـی سـی و ھشـت 

ــافــت ــزایــش ی مــجــیــد .   در صــد اف
ــه  ــادی ــح ــامــل ات ــرع ــیــداد، مــدی ــل ع

ـنـی مـیـگـویـد کـه  فرآورده ـب ھای ل
ــرآورده ــد  ف ــی ده درص ــن ــب ھــای ل

افزایش قیمت داشـتـه اسـت و ایـن 
ـیـمـت  ـزایـش ق سومین مرحله از اف
محصوالت لبنی از مـھـرمـاه سـال 
ـاشـد کـه در  ـب ـاکـنـون مـی جاری ت
مجموع به سـی و ھشـت در صـد 

ـزایـش .   میرسد ـاشـی از اف شوک ن
ــمــت ارز، ھــمــه عــرصــه ھــای  قــی

اقتصادی را در نـوردیـده اسـت کـه 
ـیـجـه مـوجـب حـذف ھـرچـه  ـت در ن
بیشتـر اقـالم ضـروری زنـدگـی از 

چه عوامـلـی . سفره مردم شده است
ـنـد  ـل ـی در بوجود آمدن این شرایط دخ

ـا کـجـا ادامـه " مسابقه"و  قیمتھا ت
 خواھد داشت؟

اقتصاد سرمایه داری در ایـران 
ـاشـی رسـیـده اسـت . به نقطـه فـروپ

بنابر آمار رسمی دولتـی، در چـنـد 
ـنـج  ـنـگـی کشـور پ سال اخیر، نقـدی

 ٦٧برابر افزایش یافته و بـه مـرز 
. ھزار میلیارد تـومـان رسـیـده اسـت

ـنـگـی در  ـقـدی بخش اعـظـمـی از ن
ـای بـــی  ـاســـھــ ــ ـن ـان، اســـکــ جـــریــ

ــه ــوان ــت ــم  پش ــد کــه رژی ــن ای ھســت
ـلـف اقـدام  اسالمی در مقاطع مخـت

سـرازیـر .   به چـاپ آن کـرده اسـت
شدن اسکناسھای بی پشـتـوانـه بـه 
بازار، در یـک چشـم بـر ھـم زدن 
قدرت خرید مردم و پـول جـاری را 
. به یک ھیچ بزرگ تبدیل نـمـود

ــگــارشــی اســالمــی، آقــازاده ـی ھــا،  ال
وابستگان حکومتی و سـران رژیـم 
که بخش اعظمی از ثروت جـامـعـه 
ـاردھـا  ـی ـل ـی ـنـد، م را در دسـت داشـت
ـاس بـی ارزش را بـه  تومان اسکـن
ــدیـل و از کشــور  ـب ــورو ت دالر و ی

ـــد ـن ــ ـت ـاخــ ـارج ســ ـزودی در .   خــ ــ ب
دعواھای حکومتی روشن شد کـه 
ـیـره ارزی  بانک مرکزی نتنھا ذخ
ـفـت  ندارد، بلکه ارز مازاد فـروش ن
ھم از صندوق خارج شـده و خـالـی 

ــت ــه .   اس ــوط ارزش ریــال ک ســق
ــاســت ادامــه دارد، در پــی  ــھ ــال س
شوک خطر تحریم بانک مرکـزی 
ـتـه  ـف سرعت یافت و طـی یـک ھ
قیمت دالر را تا دو ھزار و سـیـصـد 

ایـن تـکـانـھـای .   تومان ھم رسـانـد
شدید اقتصادی اثرات سنگینی بـر 

ـیـمـت ـزایـش ق ـتـن اف ـاف ھـا  سرعت ی
داشته است، تا جاییـکـه بـرخـی از 

در "   قـحـطـی" سران حکومتی خطر 
ــی  ـن ـی ـیـش ب ـنـده را پ چـنـد مـاه آی

ـال و رکـود .   کردند سقوط ارزش ری
ھـا  سنگین در تولید، کـل سـرمـایـه

را بطرف خرید ارز و طـال ھـدایـت 
نمود که ھمین نتنھا قیمت ایـن دو 
را افزایش داد، بلکه موجب سـقـوط 

ـال گـردیـد و  ھرچه بیشتر ارزش ری
ــاور .   نـرخ تـورم را افــزایـش داد شـن

شدن قدرت خریـد مـردم و شـوک 
ــر  ــدی ب روانـی حــاصـل از آن مـزی
ـزایـش تـورم  شدت یافتن سرعـت اف

ـقـه" گردیده و به یک  تـمـام "   مسـاب
 .عیار قیمتھا شکل داده است

رژیم اسالمی با حـاکـم کـردن 
یک بحـران عـظـیـم و بـی چشـم 
انداز اقتصادی بـر جـامـعـه، ادامـه 
حیات فیزیکی مـردم را بـه یـک 
. غیر ممکن تبـدیـل سـاخـتـه اسـت

جمھوری اسالمی در یک قلم، ده 
ـتـن  میلیون نفر از مـردم را از گـرف

ــه ــاز یــاران ــدر غ ھــا ھــم  ھــمــان چــن
ـیـشـتـری .   محروم کرده است اقالم ب

ـیـه تـریـن  از مواد خوراکی یعنی اول
ترین مواد مورد نیاز بـرای  ای و پایه

ـیـمـت  زنده ماندن، به علت افزایش ق
. از دسترس مردم خـارج شـده اسـت

ـیـمــت  ـالـی ق ـات ارزی و ری نـوسـان
ــرخــی از داروھــای ضــروری را  ب
چنان افزایش داده است کـه خـریـد 
آنرا برای خـانـواده کـارگـری غـیـر 

ـار ایـن . ممکن ساخته است در کـن
شرایط، عـدم پـرداخـت دسـتـمـزدھـا 
عرصه  زنـدگـی را بـر کـارگـران 

ــه اســت ــش .   تــنــگ ســاخــت ــب جــن
تـوانـد بشـکـل  کارگری دیگر نـمـی

ـا  محلی و یا رسته ـلـه ب ـاب ای به مق
ـزد ایـن شـرایـط .   این شـرایـط بـرخـی

یک حرکت بزرگ و سراسـری را 
 .طلب میکند

 
 سیاست مالی 
 در پناه اسلحه

ــزی  ــانــک مــرک در پــی اعــالم ب
مبنی بر افزایش بیست و یـک در 
ـیـمـت دالر از  صد سود بانـکـی، ق

 تـومـان کـاھـش ١٨٠٠ به ٢٣٠٠

بانک مـرکـزی مـیـگـویـد .   یافت
که دالر تک نرخی شـده اسـت و 

ـفـروش ١٢٣٦باید به قیمت   تومان ب
ـیـکـه خـارج از ایـن  برسد و کسـان
دستور العمل ارز خـریـد  و فـروش 

در پـی .   کنند دستگیـر مـیـشـونـد
این اعالم، خـریـد و فـروش ارز در 

ـا .   بازار متوقف شـده اسـت ولـی آی
ــای مــالــی  ــھ ــت ــاس ــوری" ســی ــت " دس

میتواند اقتصاد از ھـم گسـیـخـتـه 
جمھوری اسالمی را حـتـی بـرای 
چند روزی ھـم کـه شـده، سـر و 

 سامانی بدھد؟
اگر از باندھای حکـومـتـی در 
مجلس بپذیـریـم کـه نـرخ تـورم در 
ـنـج در صـد اسـت ! ایران سـی و پ

ـیـسـت و یـک در  آنگاه افزایـش ب
صدی سود بانکی، به معنای ایـن 
ــال کــل  خــواھــد بــود کــه ھــر س

ھای بانکی چھـارده در صـد  سپرده
ــد داشــت ــواھــن . کــاھــش ارزش خ

ــحــران،  ــه داری در زمــان ب ســرمــای
میزان سود بانکی را باالتـر از نـرخ 

مثال اگـر نـرخ (تورم تعیین میکند 
ـاشـد، سـود  تورم بیـسـت در صـد ب
ـنـج در صـد  ـیـسـت و پ بانکی را ب

ـا بـدیـن شـکـل )   تعیین مـیـکـنـد ت
ـنـگـی در گـردش را  ـقـدی بتواننـد ن
ـنـد و در  بطرف بانکھا ھـدایـت کـن
حلقه آخر این پروسه نرخ و سـرعـت 

ـنـد بـر طـبـق .   تـورم را کـاھـش دھ
ـیـسـت  ھمین فرمول ساده، افزایش ب
ــکــی،  ـان و یــک درصــدی سـود ب
ـازار خـارج  ـنـگـی را از ب نتنھا نقدی

سازد، بلـکـه مشـوقـی خـواھـد  نمی
ــقـدیــنـگــی ــی ن ـا مـابــق ھــای  شـد ت

ــانــک ــا، بســرعــت  مــوجــود در ب ھ
بطرف بازار ارز و طال سرازیر شـونـد 
ـابـل  و نرخ تورم را به نقطـه غـیـر ق

ـال در .   محاسبه بـرسـانـد ـزان ری مـی

گردش به میزانی است کـه حـتـی 
اگرچند ھزار میلیارد دالر سوبسـیـد 
به اقتصاد جمھوری اسالمی تزریـق 
ـیـسـت و چـھـار  شود، در عـرض ب
ـالـی  ـنـگـی ری ـقـدی ساعت تـوسـط ن

ـیـن عـلـت .   بلعیده خواھد شد به ھـم
بانک مرکزی اعـالم کـرده اسـت 

ــط ١٢٣٦کـه دالر  ــی فــق ــومــان  ت
. برای موارد خاص بفروش مـیـرسـد

ــانــب دیــگــر رژیــم اســالمــی  از ج
ــان  ــه ج ــگــدارش را ب ــن ــف اوبــاشــان ت

ــده ھــای جــزء  صــرافــان و فــروشــن
انداخته است و اولتیماتوم داده اسـت 

ـامـه" که دارندگان دالر  " بی شناسـن
را بـه اشـد "   خاطـی" و فروشندگان 

از جـانـب دیـگـر .   مجازات میرساند
تحریم بانک مـرکـزی بـر سـقـوط 
ـیـمـت دالر  ـزایـش ق قیمت ریال و اف

رژیـم اسـالمـی .   اثر گذاشتـه اسـت
ـابـع ارزی خـود را  ـن بسیاری از م
. بدیـن شـکـل از دسـت داده اسـت

ــا بــر  ــادالت، یــکــج کــل ایــن مــع
ـیـر  ـاث افزایش ھزینه زندگی مـردم ت

ـاسـت دسـتـوری .   گذاشته است سـی
تواند سـدی در  بانک مرکزی نمی

ـایـد . مقابل این فروپاشی ایـجـاد نـم
ـنـده شـاھـد  قطعـا در چـنـد روز آی
افزایش مجدد قیمت دالر و سـقـوط 
ـیـم بـود ـال خـواھ . ھرچه بیـشـتـر ری

ـزایـش خـواھـد  ـاز ھـم اف بیکاری ب
یافت، واحدھای تولیدی بیـشـتـری 
ـا  ـقـر ب ورشکسته خواھنـد شـد و ف
ـیـشـتـر بـر زنـدگـی  شدت ھـرچـه ب

این شـرایـط .     مردم خیمه خواھد زد
ـزرگـی در  به جـدالـھـای مـھـم و ب

ھـیـچ .   جامعه شـکـل خـواھـد داد
ـیـم ایـن  جامعه ـانـه تسـل ـب ای داوطـل

 .*شرایط نخواھد شد

مردم در اثـر ایـن بـی ارزش شـدن 
ریال  قدرت خرید كارگـران ھـر روز 

ـابـد ـی ـی از .   بطـور جـدی کـاھـش م
ـزایـش جـدی دسـتـمـزد در  اینرو اف
ـــواده  ـان حـــدی کـــه زنـــدگـــی خــ
ـار  ـامـیـن کـنـد بسـی کارگری را ت

ایـن رژیـم .   حیاتی و فـوری اسـت
ـاج  اما دارد ابتـدائـی تـریـن مـایـحـت
ـان  ـتـر و ن زنـدگـی، مـثـل دوا، دك
خشك و خالی را ھم یكـی پـس از 
. دیگری از ما كارگـران مـیـگـیـرد

ـایـد بـه  نه تنھا این موضوع ما را ب
ــزایــش  ــه اف ــی ــل كســانــی كــه بــر ع

ـنـد،  دستمزد می ـنـد حسـاس ك ایست
بلكه حساسـیـت مـا را نسـبـت بـه 
خوابی كه عوامل و دولت كارفـرمـا 

ـزد و  برای ما دیـده انـد را بـر انـگـی
ــان را در دســت ھــمــدیــگــر  ــم دســت

تـوانـد  اولین اقدامی كه می.  بگذارد
ما را متحدتر و حـرفـھـای مـا را 

ــه ــت ــخ ــامــع  پ ــد، ایــجــاد مــج ــن تــر ك
عمومـی كـارگـری اسـت كـه ھـم 

ـنـد و ھـم راه  ایجاد ھمـدلـی مـی ك

ـاد .  دھد نشان می در ایـن مـورد زی
ـیـشـتـر  گفته ـایـد ب ـاز ھـم ب ایـم و ب

ــت ــف ــه .   گ ــچــه كــه الزم ب امــا آن
یادآوری است، این نكتـه اسـت كـه 

ای از تشكل و اتحـاد در  بدون درجه
جنگ بر سر دستمزدھا با رژیـمـی 
ـیـروزی  كه تا دندان مسلح اسـت، پ

دومـیـن نـکـتـه .   امكان پذیر نیسـت
ـقـطـه قـدرت مــا  مـھـم اتـکـا بـه ن
ـزار اعـتـصـاب در  کارگران یعنی اب
. شکل متحد و سـراسـری آن اسـت

با اعتصابات سراسری قدرتمند ایـن 

 .حکومت را میتوان از پا درآورد
این رژیم نمیتوانـد بـرای مـدت 
ــاشــد ــاد دیــگــری در قــدرت ب . زی

ـتـر از آنـی  ـی موقعیتش بدتر و ضعف
است كه كسی به آن امیدی بتـوانـد 

ــدد ــن ـب ــیـجــه ھـر درجــه از .   ب ــت در ن
ــر  ــر ھ ــر س ــحــاد ب ــل و ات تشــك

تواند ما كارگران را  موضوعی می
ـیـش  آماده تر كند كه در تالطمـات پ

و ســھــم .   رو قــوی ظــاھــر شــویــم
واقعی مـان را از زنـدگـی و ایـن 

 .جامعه و دسترنجمان بخواھیم
 ٢٠١٢ ژانویه ٣١

  

 نکته اصلی
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یـکـی (  تومان رسیده است ١١٤٠٠
ــان مــدعــی شــده چــون  ــی ــت از دول
گوسفند به عراق قـاچـاق مـیـشـود 
ـنـدی  برای ھمیـن گـوشـت گـوسـف

ھیچ بعید نیـسـت خـود !   نایاب شده
ــرد گــوشــت  ــی ــم بــگ ــی دولــت تصــم

 ھـزار تـومـان ٥٠گوسفند کیلوئی 
ـان نصـرفـد  شود تا برای قاچاقـچـی
که دست به خطر بزنند، ھمانـگـونـه 
که مدعی بودند کـه سـوخـت در 
ـانـکـر  ایران ارزان است برای ھمین ت
تانکر به کشور ھـمـسـایـه قـاچـاق 

ـیـد ! ) میشود مـرغ و ( ؛ گوشت سـف
قیمت ندارد به این مـعـنـی )   ماھی

ـیـگـردد  ـیـد نـم ـتـی ق که ھیچ قیم
ـاال مـیـرود . چون لحظه به لحظـه ب

ـتـر آن  ـی شیر دولتی که ھم مقـدار ل
کاھش یافته و ھـم درصـد آب آن 

ـتـه  ـاف  درصـد رسـمـا  ٢٣افزایش ی
ـان .   گرانتر شـده اسـت  مـیـوه چـن

ـا بـه یـک  ـب ـقـری گران شـده کـه ت
ـبـدیـل شـده اسـت . کاالی لوکس ت

ـنـده  ـا خـوان این اقالم یادآوری شـد ت
خود بخواند حدیث مـفـصـل از ایـن 

 .مجمل
از سـوی دیـگـر بـه آخـر سـال 
رسیدیم و مسئله افزایش دستمـزدھـا 
ــه  ــم ــده مــوضــوع ھ در ســال آیــن

و امسال با تـوجـه . کارگران میشود
به گرانی شدید کاالھـای اسـاسـی 
ـیـن چـنـد مـاه  زندگی در طی ھـم
اخیر و با تـوجـه بـه تـحـریـم ھـا و 
ـــدت  ـــر ش ـــدن دالر، ب گـــران ش
.  نگرانیھای کارگـران افـزوده اسـت

کارگزاران حکومت  آگـاه از ایـن 
موضوع سعی دارند کـه اوضـاع را 
ــد،  ــه بــاشــن ــرل خــود داشــت ــت در کــن
میلیاردر مسـلـمـان مـیـگـویـد مـن 
یک حرفی زدم کـه آنـھـم از سـر 
ــود، کســی جــدی  ــھــمــی ام ب ــف ن

یکی از عوامـل جـمـھـوری !  نگیرد
ـیـن :   " اسالمی تاکید مـیـکـنـد ـی تـع

ـیـكـاری  ـاعـث ب دستمـزد واقـعـی ب
ـام ! "   كارگران خواھـد شـد ـن فـردی ب

ـا  ـن ـل ـا ای ـتـگـو ب سامانی پور در گف
ـایـع در :   " میگوید بـخـشـی از صـن

ــادر بــه  ــد و ق ــن ــت حــال رکــود ھس
ـزایشـی سـال   ٩١پرداخت حقـوق اف

ـیـجـه  ـت کارگران نخواھند بـود، در ن
ــکــاری  ــش بــی ــد افــزای مــا شــاھ
ــم  ـی ــده خـواھ ـن کـارگـران در سـال آی

ـتـی در . "   بود یک اقتصاد دان دول
ـنـی "   بازتاب روز"سایت  زمینـه چـی

میکند که حقوق کارگران افزایـش 
نیابد چون معتقـد اسـت کـه تـورم 

ــر  !  درصــد اســت١٣در ســال زی
ـیـس شــورای  ـان، رئ جـمـشـیـد پـژوی

کـه سـایـت حـکـومـتـی ( ! )   رقابت
ایشان را اقتصاددان دولتی معـرفـی 

ــرده اســت ــه ک در :   " کــرده اضــاف
ـابـد  ـزایـش ی صورتیکه بھره وری اف
ـیــز  ـیـت درآمـدی کـارگـران ن وضـع
ـابـرایـن ایـن  ـن بھبود خواھد یافـت، ب
امر بستگی تام به خـود کـارگـران 

ـادآور شـد.   دارد ــه :   وی ی ـان ـاسـف مـت
کارگران ما توجھی به  بھـره وری 
ــکــه اگــر  ــد درحـالــی ــدارن کـارشــان ن
ـلـه کـار  بیـشـتـر بـرروی ایـن مسـئ
کنند قطعا شاھد شرایـط مـطـلـوب 

ـیـس شـورای .   تری خواھند بـود رئ
آنـچـه کـه :   رقابت در ادامه گـفـت

کارگران بـه آن تـوجـه نـدارنـد ایـن 
ـزایـش  است که اگر بھره وریشـان اف
ـز  ـی ـان ن یابـد حـقـوق و دسـتـمـزد آن

ــر خــواھــد شــد ــت ــش ــی ــامــعــه . . .   ب ج
ــارگــری کشــور در   دھــک ٥ک

ــزان  ــی ــرار دارنــد کــه م ــدایــی ق ــت اب
افزایش ھزینه ھایشـان در سـال اول 

ـارانـه ھـا   ١٠ الـی ٩ھدفمندی ی
ـبـوده اسـت ـا . . .   درصد بیشتـر ن و ب

صرفه جویی ھایی کـه ایـن قشـر 
ـافـت  داشته و یارانه نقدی کـه دری
کرده است شـرایـط مـطـلـوب تـری 
ـبـل داشـتـه  نسبـت بـه سـالـھـای ق

ـا ٤٥. ..  است ـان ب ـی ـائ  درصـد روسـت
ـقـدی و کـاری  ـارانـه ن استفاده از ی
که داشته اند شرایط مطلوب تـری 
برای زندگی آنان فراھم شـده اسـت 
ـارانـه ھـا  و درآمد آنھا به اضـافـه ی

جـامـعـه . . .   بیشتر  ھـم شـده اسـت
ــیــز مــی  کـارگــری صــرفــه جـو ن

و به دلیل صـرفـه جـویـی . . .   باشد،

ــد  ــن ــوانســت ــرژی ت در مصــرف ان
ـازھـم .   مبالغی را ذخیره کنند وی ب

ـتـصـاد : تاکید کرد مسئله مـھـم اق
کشور در حال حاضر تولید اسـت و 
ـیـروی  ـیـم ن ـتـوان تا  زمانیکه مـا ن
انسانی کارامد بر سر کار بگـذاریـم 

ـیـری نـخـواھـد کـرد ـی . " شرایط تـغ
یکی دیگر از خادمان سرمایه کـه 

رئیس ھیات مـدیـره کـانـون " عنوان 
ــن ــم ــج ــی ان ــی  عــال ــف ـن ھــای صـ

ـام "   کارگری را یدک میکشد به ن
ـادمـــی زاده"  ـا خــ در "   غـــالمـــرضــ

: گفتگو با ایلنا تاکید کـرده اسـت
 درصد از کارگران بـه صـورت ٤٣" 

زیر نـرخ مصـوب شـورای !  توافقی
ــت  ــمــزد دریــاف ــی کــار دســت عــال

ھمچنین کارگرانی کـه .   کنند می
ھای پیمـانـکـاری در  توسط شرکت

ـیـت مـی  ـال ـیـدی فـع واحدھای تول
ـتـر از ٣٥ تا ٣٠کنند   درصـد كـم

نرخ مصـوب شـورای عـالـی کـار 
ـنـد ـازه . "   دستمزد دریافت می کـن ت

کـارگـران کـه "   تـوافـق" بعد از این 
ایشـان !   حاضرند گرسنگی بکـشـنـد

ـالـگـی ھـایشـان  ـی ـپ مانند ھـمـه ھـم
ــد ــر شــدن ــذک ــدگــان :   " مــت ــمــایــن ن

ــایــد  ــایــی ب ــارفــرم کــارگــری و ک
ــانــک  ــاس تــورم اعــالمــی ب بــراس
ــه  ــن مصــوب ــی ــعــی ــرای ت مــرکــزی ب

تا آنجایـی . "   مزدی به توافق برسند
کــه مــا خــاطــرمــان اســت آمــار  
ــزی در مــورد تــورم  بــانــک مــرک
ـتـر  ـن ـی ـای ھمیشه از آنچه واقعا بوده پ
اعالم شده است، البته ھیچ توطـئـه 
ای در کار نیست بلـکـه بـه شـیـوه 

ــی"  ــت ــصــاد دان دول ــت ــاب و "   اق حس
ــرای ھــمــیــن  ــد ب ــن ــن ــک کــتــاب مــی
یکدفعه متوجه میشونـد کـارگـران 
! یک چیزی ھم پس انـداز کـردنـد

" نقدینگی سـرگـردان"و برای اینکه 
ـیـن اعـالم  ـای زیاد نشـود تـورم را پ
ــول ســرگــردان در  ــا پ ــد ت ــن ــکــن مــی
ـا  ـانـد ت ـاقـی بـم حساب کارفرمـا ب
ـیـد سـرمـایـه  ـتـوانـد در تـول ایشان ب
گذاری کند و اگـر کـارگـران ھـم 
ـنـد و در  ـان ـب یک کمی دست بجـن
ـنـد  بھره کشی از خود کمـک کـن
و در جھت بھبود بـھـره وری نشـان 

ــار ــد بســی ـن ــد، "   کـار آمـد" دھ ــن ھسـت
امسال نـه، امـا چـنـد سـال دیـگـر  
ــد، احــتـمــاال، ایـران ھـم بشــود  شـای
ترکیه، خدا را چه دیدید شایـد شـد 

ـازه آن مـوقـع .   ژاپن اسالمی خب ت

آن . . !   اول بدبخـتـی کـارگـران اسـت
ــده ھــای   ــگــر آرزوھــا و ای روی دی
ــدگــی  ــه روزی زن ــورژوازی ســی ب

 .کارگران است
ـیـن  ـی ھر سال، آخر سال بحث تـع
ـیـن  ـی پایه دستمزدھا، بحث داغ و تـع

ــده ای اســت ــن ــن ــدگــان .   ک ــمــایــن ن
بورژوازی پشت درھای بسته آنـجـا 
ـتـی  که جای ھیـچ شـرم و خـجـال
نیست و مجبور نیستند بـه تـعـارف 
و کنایه منظورشان را بیان کننـد و 
اساس تصمیمات شان تضمیـن سـود 
سرمایه است، تصمیم میگیرند کـه 
ــروت  ـقـدر بـه کـارگـر سـھـم از ث آن
ـاشـد و  اجتماع برسد که فقط زنده ب
جـان داشــتـه بــاشـد کـه فــردا ھــم 
ـار حـواس  بتواند کار کـنـد و بسـی
ـیـمـات  ـادا تصـم شان است کـه مـب

ــر رو" شـان کــارگــر را  ســازد و "   پ
ـبـرد ـاال ن . سطح توقعات کارگر را ب

سـال " زندگی ما کارگران حکایـت 
شـده اسـت، "   به سال دریغ از پارسال

ھر چند که اکنون سال نشده دریـغ 
ایـن امـا !   ماه گذشته را میـخـوریـم

ـیـسـت . اصال برای بورژوازی مھم ن
ـیـم کـه  در سطح جھان شاھـد ھسـت
ــمــام  ــه ت ــذشــت ــی ســال گ در ط
تصمیمات دولتھای بورژوازی ھـمـه 
در جھت تضییع حقوق تـوده مـردم، 
ــوده اســت ــارگــران ب ــخــصــوص ک . ب

ـتـصـادی راه  سیاستھای ریاضـت اق
ــلـه بــا  ـاب ـق ــورژوازی بـرای م حـل ب
بحران سرمایه داری اسـت، اکـنـون 
ـا دور  ھر وقت تصمیم سازان در اروپ
ــیـحــه اش  ـت ھـم جـمــع مــیـشــونـد ن

ـیـشـتـر مـردم در .   میشود بدبختی ب
ایران اما سی و دو سـال اسـت کـه 
زندگی ما مردم با بـحـران عـجـیـن 

در چـنـد مـاه گـذشـتـه .  شده است
اما با توجه به تـحـریـمـھـای وضـع 
شده از سـوی دول غـرب زنـدگـی 
کارگران چندین پله بیشتـر سـقـوط 
کــرده اســت، بــا گــران شــدن دالر 
حقوق ما کارگران به یکباره عـمـال 

ــت ــده اس ــن .   نصــف ش ــی در چــن
ـان  شرایطی جمھوری اسالمی از زب
ــی، فــالن عضــو  ــصــاددان دولــت ـت اق
ـا  خانه کارگر جمھوری اسالمی، ی
رئیس فالن تشکیالت کـه پسـونـد 
ــکــشــد  ــدک مــی کــارگــری را ی
پیشاپیش دارد اعالم مـیـکـنـد کـه 
ـانـی  سال آینده از اضافه حقوق آنچن
ـلـی  ـا خـی خبری نخواھد بود و نھایت

ـنـد  ـنـد، مـان ـازی کـن دست و دل ب
 ١٠سالھای گذشته حول و حـوش 

 درصد افزایش حـقـوق اعـالم ١٥تا 
 .خواھد شد

ـایـد سـاکـت  ما کارگران نیز نب
باشیم، ھمانگونه که سالھای پیـش 
ساکت نبودیم و اعـتـراض خـود را 

شاید آنھا کـه جـز آیـه .   بیان کردیم
یاس خواندن و مـبـصـر بـودن کـار 
دیگر بلد نیستنـد مـا کـارگـران را 
ـان  ـت ـای تحقیر کنند کـه ایـن کـارھ
ـان  چه ثمری دارد و بروید آگاھی ت

ـبـش !   را باال ببرید ما اما تجربه جـن
تعیین دستمزد بر اسـاس خـط رفـاه 
را داشتیم در مقابل افزایـش حـقـوق 
ــاس  ــر کــه اس ــر اســاس خــط فــق ب

ـبـش .   محاسبات بورژوازی است جـن
تعیین دستمزد بر اسـاس خـط رفـاه 

ـقـویـت کـرد در گـذشـتـه  .   را باید ت
ـنـد  ـل این جنبش تـوانسـت طـومـار ب
باالئی را با امضای ھزاران کـارگـر 
ـقـطـه  جمع آوری کنند کـه خـود ن
عطفی در مبارزات کـارگـران بـود، 
ـیـه  ـان ـی سال گذشته کـارگـران در ب
ـزایـش حـقـوق بـر  ـار اف شان خـواسـت
اساس خط رفاه شدند و قـول دادنـد 
که نخواھند گذاشـت کـه کـارگـر 
ـیـن  بیشتر از این تحقیر شود و چـن
بود که در سـال جـاری بـه شـدت 
ــن کــارگــری مــورد آزار و  فـعــالــی
ـنـد امـا  ـت ـان قـرار گـرف ـی اذیت جـان
ـا  ـنـد ب ـنـدج تـوانسـت کارگران در سن
اتحاد شان رھبران کارگری شـان را 

کـارگـران .   از زندان بیرون بـکـشـنـد
ـیـع  ـابـل تضـی ـق پتروشیمی ھا در م
ــه کــارگــران  ــوق ھــمــه جــانــب حــق

ــھــا ھــمــه .   ایسـتــادگـی کــردنـد ـن ای
ـیـن  ـی ـبـش تـع گوشه ھـائـی از جـن
. دستمزد بر اساس خـط رفـاه اسـت

ـلـه  ـیـن مسـئ امسال ھم باید بـر ھـم
ــت ــد داش ــر .   تــاکــی ــورژوازی ھ ب

ــخــودش مــربــوط  ــی دارد ب مشــکــل
ــقــط  ــا ف ــارگــر ام اســت، بــرای ک
ـایـد  زندگی اش مـھـم اسـت کـه ب

تعیین دسـتـمـزدھـا بـر . " تامین شود
ـاه ـاس خـــط رفــ ـا "   اســ جـــواب مــ

ــه فـالکــت اســت کــه  کـارگــران ب
ـیـل کـرده  بورژوازی به جامعه تحـم

ــا . اســت ــز م ــرم خــط رفــاه، خــط ق
کارگران است و بایـد کـاری کـرد 
که  بورژوازی نتواند از آن عـبـور 

 .*کند

 ١از صفحه 
 خط رفاه، 

 خط قرمز کارگران
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ــه  ــب ــن ٢٨روز شــن ــه فـعــالــی ــوی  ژان
ـیـمـایـی  جنبش اشغال در اوكلند راھپ

 move-in" ((كوچ به داخل"بنام 
ای را  بقصد اشعال ساختمان متروكـه

ھدف این بـوده اسـت .   آغاز میكنند
كه این محل را بـه مـركـزی بـرای 
ـبـش و  ـاسـی جـن ـتـھـای سـی ـی ـال فع
مركزی برای مددكاری اجتـمـاعـی 

پلیس كـه از مـقـصـد .   تبدیل كنند
راھپیمایی اطالع داشـت در مسـیـر 
راھپیمایی تظاھرات كنندگـان را از 
چھار طرف مـحـاصـره کـرد و بـه 
جمعیت اعالم میـكـنـد تـجـمـعـشـان 

اسـت و بـدون ھـیـچ "   غیر قانونی" 
ـیـك بـمـب گـازی  اخطاری بـه شـل

تـظـاھـرات .   بطرف جمعیت میپـردازد
ـا شـكـسـتـن نـرده ھـای  كننـدگـان ب

ای از مـحـصـره  ساختمان نیمه خرابه
پلیس خـارج و در مـیـدان گـرانـت 

ـار  ساعـاتـی بـعـد.   تجمع میكنند  ب
ـفـر  ـزارن ـالـغ بـر ھ ـتـی ب ـی دیگر جمع
بطرف سـاخـتـمـان مـتـروكـه حـركـت 
ـیـس  ـل میكنند و بار دیگر تـوسـط پ

اما اینبار بـجـای . محاصره میشوند
ــچ اعــالم و اخــطــاری ـی ــس  ھ ــی  پــل

ــه بــاد  ــدگــان را ب ــن ــر كــن ــظــاھ ت
ھای مشقی و گاز اشـك آور  گلوله
ـنـدگـان .  میبندد تعدادی از تظاھركن

موفق میشوند بـه یـك سـاخـتـمـان 
ـا خـروج از درب  عمومی وارد و ب
پشت ساختمان خود را از مـحـاصـره 
ـنـد، امـا  ـیـس نـجـات دھ و حمله پل
ـان  مابقی تظاھركنندگان كه در مـی

ھای پلیـس  محاصره و دود و گلوله
گیر كرده بودنـد تـمـامـا دسـتـگـیـر 

ـیـس تـعـداد دسـتـگـیـر .   میشوند ـل پ
ـفـر اعـالم ٤٠٠شدگان را بیش از   ن

 . میكند
ــشـار خــبـر تـوحــش  ـت پـس از ان

ـبـش اشـغـال در سـراسـر  پلیـس  جـن
ــظــور  ــن ــه م ــا فــراخــوانــی ب آمــریــك
اعتراض به پلیس و در ھمبستـگـی 
ــــد داد ـن ـــ ـل ـا حــــركــــت اوكـــ ـــ . ب

ـبـه راھپیمایی   ھایی در روز یـكـشـن
ـلـف از  دیـروز  در شـھـرھــای مـخـت

   واشنگتـن  بوستن  جمله در نیویورك
ـا ـی ـف ـنـد فیـالدل ـل  لـوس   داالس  پـورت
 .سازماندھی میشود... آنجلس و
 

ـبـش  در روز یكشنبه  فعالین جـن
ـنـد پـس از تـجـمـع  ـل اشغـال در اوك
ـیـس ـل   اعتـراضـیـشـان بـه تـوحـش پ

ـتـصـویـب مـجـمـع  قطعنامه ای را ب
ــد كــه در آن  ــن ــرســان عــمــومــی مــی
فراخوانی به یك اعتصاب عمومـی 
در سراسر جھان در روز اول ماه مـه 

بـخـشـھـایـی از ایـن . امسال میدھد
ـامـه تـحـت عـنـوان  ـبـش " قطعن جـن

اشغال در اوكلند فراخوان شركـت بـه 
اعتصاب عمومی جـھـانـی در اول 

بشـرح زیـر "    میـدھـد٢٠١٢ماه مه 
 :است
در دوم نوامـبـر سـال گـذشـتـه " 

ـیـن  ـنـد اول ـل ـبـش اشـغـال در اوك جـن
اعتصاب عمومی در آمـریـكـا پـس 

 مـركـز   را سازمان داد١٩٤٦از سال 
ـنـدر  ـلـی كشـانـد و ب شھر را بتعـطـی

ــد را مســدود كــرد ــن ـل ــش .   اوك ــب جــن
ـنـد ھـم در فـراخـوان بـه  اشغال اوكل
اعـتـصـاب اول مـاه مـه و ھـم در 
ـبـش اشـغـال  سمت گیری جدید جـن

ـایـد ...  شركت میكند ـنـھـا ب ما نه ت
 بـرای   ورای دولـت راھھای جدیدی

ـایـد  پاسخ به نیازھایمان بیابیم كـه ب
ـنـده ـزای ای  به نھادھایی كه بـطـور ف

ـار  ـب ـت ما را در یـك زنـدگـی فـالك
 قرض و فقـر حـبـس  شامل استثمار

 . اند حمله كنیم كرده
 اشـغـال ٢٠١٢در اول ماه مـه 

اوكلند به تمام مردمـی كـه در ھـر 
ــصــاب  ــت ــا بــه یــك اع ــی گــوشــه دن
عمومی جھانی برای بسـتـن مـدار 

 كـه ھـر روز در  جھـانـی سـرمـایـه
خدمت ثروتمند كردن طبقات حـاكـم 
ــت ــی اس ــردن مــابــق ــر ك ــی   و فــق

ـیـونـدد ـپ ـی ـزار .   م ـیـم اب مـا مـیـخـواھ

 كـه مـا را ھـرروزه از آن  زیستمان
 . بازبستانیم سلب مالكیت میكنند

 بـرای یـك زنـدگـی شـایسـتـه 
 زیستن انقالب كن

 "(*) اشغال  انسداد اعتصاب
با توجه بـه فضـای عـمـومـی 
اعتراضی دور از انتظار نیـسـت كـه 
ـال سـایـر  ـب ـق این فراخوان مـورد اسـت
شعبات جنبش اشغـال و نـھـادھـای 

ـا تـمـام .   كارگری قرار گیرد بایـد ب
ایـن روز .  قوا به این حرکت پیوست

ــش  ــب ــنــگ جــن ــنــی ج ــل اعــالم ع
کارگری با حكومـت سـرمـایـه در 

اگـر ایـن .   یک بعد جھـانـی اسـت
ـیـونـدد مـعـادلـه  ـپ اعتصاب بوقـوع ب
ـقـه کـارگـر را بـطـرز  مبارزات طـب

. ای تغییر خـواھـد داد قابل مشاھده
ـاسـر  با توجه به بـحـرانـی کـه سـرت
ـتـه اسـت، ایـن  جھـان را فـرا گـرف
ـنـده  حرکت میتواند بسیار تعیین کن

این ھم اعالم یک اعتصـاب .   باشد
سرتاسری و جـھـانـی و ھـم اعـالم 

ـبـش کـارگـری جـھـانـی  یک جـن
ایـن .   رادیکال و قدرتمند خواھد بـود

ـبـش کـارگـری و ھـم  روز ھـم جـن
 درصـدیـھـا را ٩٩جنبش جـھـانـی 

یک قدم بزرگ بـه جـلـو خـواھـد 
این روز یک نقطه عـطـف در .  برد

ـبـش  تاریخ جنبش کـارگـری و جـن
 درصـدیـھـا ٩٩ضد سرمایه داری 

پیش بسوی یـک اول .   خواھد بود
 !مه باشکوه و قدرتمند

 ٢٠١٢ ژانویه ٣٠

  : جنبش اشغال در اوکلند
 اول ماه مه 

 روز اعتصاب عمومی جھانی
 عباس گویا

                                                                                                                                (*)                
http://occupyoakland.org/2012/01/occupy-oakland-decides-to-participate-in-the-global-general-strike-on-may-day/ 
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 اعتراض و اعتصاب كارگری                      

 
کارگران قائمشھر باز ھم دست به تجمع و                                      

 راھپیمائی زدند                
طبق گزارشی که به حزب کمونیسـت کـارگـری رسـیـده                                           

 در قائمـشـھـر در                ٣ بھمن کارگران نساجی شماره                           ٨است، روز          
ـا                                                    اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھـای خـود، از کـارخـانـه ت
ـیـن شـعـار دادنـد                                                    .   فرمانداری راھپیمائی کردند و علیه مسئول

ـا     ٩ نفر میرسید و بیـن                   ٢٠٠کارگران که تعدادشان به                           ١٨ ت
ـابـل کـارخـانـه                    ٨ماه دستمزد طلب دارند در ساعت                               ـق  صبـح م

ـیـمـائـی                                                ـپ ـیـکـه بـطـرف فـرمـانـداری راھ جمع شدند و در حـال
میکردند از جمله علیه عسگری نماینده جـمـھـوری اسـالمـی                                                 

ھـای       شان وعده          در مجلس، که به کارگران در راھپیمائی قبلی                                        
 ساعت مقابـل             ٢کارگران حدود              .       دروغ داده بود، شعار میدادند                           

فرماندادی تجمع کردند اما خواست آنھا بـی جـواب مـانـد و                                                    
ـیـه                                                     ـافـت کـل کارگران اعالم کردند که به اعتراض خود تا دری

 . حقوق معوقه خود ادامه خواھیم داد                               
 

 تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاه آبادان                                    
ـای                                                 در پی خلف وعده ھیئت دولت و وزارت نفت در راسـت

ـاالیشـگـاه                                            ھـای       ارتقای شغلی کارگران پیـمـانـی شـاغـل در پ
سراسر کشور، دھھا تن از کارگران پیمانی شـاغـل در بـخـش                                                   
خدمات اداری پاالیشگاه آبادان در مقابل دفتر مدیرعامل ایـن                                                        

در این تـجـمـع کـه از                   .   پاالیشگاه تجمع اعتراضی برپا نمودند                                 
 بھمن شروع و تا چند ساعـت                          ٩ صبح روز یكشنبه                 ١٠ساعت      

ھـای       ادامه یافت، کارگران در واکنش به عوامفریبی و وعـده                                                
که به آنان داده شده، اعتراض خود را ابراز داشتنـد و خـواھـان                                                          

ـز اجـرایـی                                    رسیدگی و پیگیری                ھای الزم در این خصوص و نی
 .   شدن طرح ارتقای شغلی خود شدند                            

 
اعتراض به عدم پرداخت دستمزد در                                

 ھواپیمایی ایران ایر                   
ـیـمـایـی ایـران                                           ٨بیش از          ھزار نفر از کارگران شرکت ھـواپ

ـافـت                                                       ایر دستمزدھا و مبالغ اضافه کاری دی ماه خود را دری
در طی چند روز گذشته جمع کثیری از کـارگـران                                          .       اند     نکرده     

مستقر در فرودگاھھای مھرآباد و خمینی تھران با مراجعه بـه                                                        
امـا     .       کارفرما دریافت فوری دستمزدھایشان را خواستار شدنـد                                                

کارفرما و عوامل حکومتی در ایران ایر چیزی جز تھـدیـد و                                                     
ـلـه عـدم وجـود                               ھای سر باال و وعده                   جواب     ھای دروغین از جم

ـنـه                                 ـزی ھـای ایـن شـرکـت بـه                   نقدینگی و افزایش سرسام آور ھ
 . اند     کارگران تحویل نداده                   

 
تعیین ضرب االجل تظاھرات توسط كارگران                                     

 آرتاویل تایراردبیل                  
  ٦بدنبال اعتراض كارگران به كارفرما برای پرداخت نشدن                                                   

ـتـه اول بـھـمـن مـاه                                                       ـف ماه حقوقشان، كارفرما كارخانه را در ھ
تعطیل اعالم كرد و به كارگران اعـالم كـرد كـه پـولـی بـرای                                                   

این در حالی است كـه كـارخـانـه                            .       پرداخت حقوق كارگران ندارد                         
روز     .       باتمام ظرفیت خود تا اول بھمن مشغول به كار بوده اسـت                                                  

ـتـه و طـی                                                ٨شنبه        بھمن نمایندگان كارگران به استانداری رف
ـانـداری و كـارفـرمـای كـارخـانـه،                                              جلسه     ـامـات اسـت ای با مـق

كارفرما مجددا گفته است كه پـولـی بـرای پـرداخـت حـقـوق                                                 
در این جلسه كارگران بـه كـارفـرمـا اعـتـراض                                       .       كارگران ندارد             

ـتـه                                                       كرده     اند كه تا بحال مبالغ كالنی وام بانكی از بانكھـا گـرف
شـود، درآمـد حـاصـلـه چـه                       است و این ھمه روزانه تولید مـی                             

شود؟ در این جلسه نمایندگان كارگران بـرای كـارفـرمـا و                                                     می  
ـتـه                                            ـا          مقامات استانداری ضرب االجل تعیین كـرده و گـف انـد ت

 بھمن اگر حقوق كارگران و حقوق معوقـه آنـھـا                                          ١٢چھارشنبه          
پرداخت نشود در مقابل استانداری اردبیل تظـاھـرات و تـجـمـع                                                      

ـنـدگـانـی از                                  .       برگزار خواھند كرد                  ـای در این جلسه ھمچنیـن نـم
 . اند     سپاه نیز حضور داشته                   

 
تجمع اعتراضی كارگران كارخانه شیشه                                   
   ایمنی طوس مقابل استانداری خراسان                                

كارگران كارگران كارخانه شیشه ایمنی طـوس در مشـھـد                                                
 ماه، روز یكشنبـه                  ١٨به علت عدم دریافت حقوقشان به مدت                                  

ـنـدگـان           تجمع    .      بھمن مقابل استانداری خراسان تجمع كردند                                       ٩ كن
خواستار پیگیری مسئوالن مـربـوطـه جـھـت پـرداخـت حـقـوق                                              

 .   معوقه خود شدند              
 

 ساعته        ٦اعتصاب لوکوموتیورانان و تاخیر                               
 قطار مشھد         

خبرگزاری رژیمی بازتاب خبر داد كـه اعـتـصـاب بـرخـی                                              
ـان در راه آھـن شـمـال شـرق در اعـتـراض بـه                                                  ـیـوران لوکومـوت
مشکالت خود طی یک ھفته اخیر باعث ایـجـاد اخـتـالل در                                               
حرکت قطارھا و تاخیرھای چند ساعته قطارھای مسافربری                                                   

 . شده است       
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده                         
 

 ماه      ٨کارگران کارخانه ریسندگی پرریس                               
 حقوق نگرفته اند               

ـتـشـر كـرده                                                       بنا بر خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران من
است، بدنبال اعتصاب یک روزه کارگران کارخانه ریسنـدگـی                                                    
ـاچـار شـد                                                      پرریس در اول آذر ماه، کارفرمای ایـن کـارخـانـه ن
ـاداش سـال گـذشـتـه ایـن                                                  معادل یکماه دستمزد و عیدی و پ
ـزدیـک بـه یـک                                                ـا گـذشـت ن کارگران را پرداخت کند اما ب
ھفته از آغاز بھمن ماه و نزدیک شدن به ماه آخـر سـال، ایـن                                                       
کارگران ھمچنان با مشـکـل خـانـمـان بـرانـداز عـدم پـرداخـت                                                  
دستمزدھای خود مواجه ھستند و کارفرمـای ایـن کـارخـانـه                                                  
ھمچنان از پرداخت دستمزدھای معـوقـه کـارگـران خـودداری                                                  
میکند و در مقابل خواست آنان برای پرداخت دستـمـزدھـایشـان                                                      
اعالم میدارد پـولـی بـرای پـرداخـت نـدارد و ھـر کـس کـه                                               

کارفرمای کارخانه پـرریـس از اول                               .       نمیخواھد کار کند، برود                      
سال تاکنون، فقط دستمزد فروردین ماه بعالوه معادل یکماه از                                                         
ـان پـرداخـت کـرده اسـت و                                                     دستمزدھای این کارگران را بـه آن

 مـاه از         ٨کارگران این کارخانه در طول سـال جـاری، مـدت                                          
ـیـشـتـی                         دستمزدھای خود را دریافت نکرده                              اند و در شرایط مـع

 . وخیمی ناچار به ادامه کار در این کارخانه ھستند                                             
 

كارگران شرکت آروین ارفع پارس در بانه                                      
  ماه حقوق نگرفته اند                    ٦

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای                                         

ـارس در                                                    کارگری خبر داد كه کارکنان شرکت آرویـن ارفـع پ
ـنـدس دارد، حـدود                   ٤ كارگر، یك نظار و                   ١٨بانه كه حدود                مھ

 .   اند      ماه است حقوق و مطالبات خود را دریافت نكرده                                           ٦
 

 واجد       ٢٠٠٠كارشكنی در بازنشسته شدن                         
 شرایط در قزوین              

 كارگر واجد شرایط بازنشـسـتـگـی                             ٢٠٠٠ایلنا خبر داد كه                  
 سال سابقـه شـغـلـی دارنـد، در پـی                              ٢٥در قزوین كه ھر كدام                     

ـیـف                                            كارشكنی        ھای سازمان تأمین اجتماعی، كمـاكـان بـالتـكـل
 . ھستند     
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت                                
 دریل جابر         

ـیـدی دریـل جـابـر                                       ٢٠بیش از          نفر از کارگران شرکت تـول
ـافـت                            ٥واقع در رباط کریم،                      مـاه اسـت کـه دسـتـمـزدی دری

 . اند     نکرده     
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت پی                                   
 وی سی مھدیشھر             

ـان مـدت                                           ـن کارفرمای شرکت پی وی سی مھدیشھر سـم
یکسال است که از پرداخت دستمزد کارگران این شـرکـت سـر                                                   

 . زند     باز می      
 

تعطیلی كارخانه آرتاویل تایر اردبیل و                                      
 دستمزدھای پرداخت نشده                     

 مـاه اسـت حـقـوق               ٧كارگران كارخانه آرتاویل تایر اردبیل                                     
در روزھای نیز این كارخـانـه تـعـطـیـل اعـالم شـده                                          .     اند     نگرفته      

:   یكی از كارگران در این كارخانه در این خصوص گفـت                                             .       است   
از ما یكسال پیش كارفرما تعھد گرفته است كه تحت ھـیـچ                                                   

 . شرایطی دست به اعتصاب و اعتراض و تجمع نزنیم                                          
 

صدھا كارگر واجد شرایط بازنشستگی در                                    
 كارخانه كیان تایر                 

ـایـر واجـد شـرایـط                                              ٣٠٠ ـان ت ـی  نفر از كارگران كـارخـانـه ك
ـامـیـن                                                   بازنشستگی بوده ولی مدیریت كـارخـانـه و سـازمـان ت
ـیـرغـم                                                       اجتماعی از بازنشسه كردن آنھا خودداری میكنند و عـل
ـاسـخـی                                                      اینكه بارھا ازجانب كارگران پیگیری شده ولی ھیچ پ

 . داده نمیشود           
 

 عدم پرداخت دستمزد در کارخانه آتش سو                                   
ـاکـنـون         ١٣٨٦کارفرمای کارخانه آ ش سو که از سال                                     ت

 کارگر شاغل در آن را اخراج کرده است، از پـرداخـت                                                ٤٧٠به    
ـاقـی مـانـده ایـن                               ٣٠ ماه دستمزد معوقه                   ٢  کارگر و پرسنل ب

 . نماید       شرکت خودداری می               
 

خدمه کشتی نجات ماھھاست حقوق نگرفته                                    
 اند   

ای      خدمه كشتی نجات در منطقه ھرمزگان در پی حـادثـه                                           
ـتـه                                               انـد       كه منجر به غرق شدن تعدادی از گردشگران شـد، گـف

 . اند     كه ماھھاست حقوق نگرفته                      
 

سازمان تامین اجتماعی از بیمه کارگران                                      
 كند     ساختمانی خودداری می                   

ـتـه                                                     دبیر اجرایی خانه کارگر رژیم در شھرستان الرستان گف
ـا                                                        است، سازمان تامین اجتماعی از بیمه کارگران ساختمانی ب

:   او گفته اسـت           .       كند     وجود داشتن شرایط قانونی خودداری می                                  

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـقـط          سازمان تامین اجتماعی به بھانه کمبود سھمیه بیمه                                               ای ف
ـان فـارس را                                              ١٠٠ ـان اسـت ـان الرسـت  کارگر ساختمانی شھرست

کند و از بیمـه سـایـر کـارگـران کـه واجـد شـرایـط                                            بیمه می       
 . زند     قانونی ھم ھستند سر باز می                         

 
 وضعیت بحرانی كارخانه كالباس سازی كرج                                      

ـا                ٢٤٠در كارخانه كالباس سازی كرج حقوق                                   كارگران آن ب
یـكـی از كـارگـران در ایـن                       .       شـود     یكماه تاخیر پـرداخـت مـی                     

ـیـت بـحـران                                                كارخانه گفته است كـه در صـورت ادامـه وضـع
ھای تولید كـارخـانـه در                        اقتصادی و افزایش قیمت ارز و ھزینه                                 

 . چند ماه آینده تعطیل خواھد شد                            
 

اخراج و عدم پرداخت دستمزد دھھا کارگر                                      
 شاغل در شھرداری مالیر                    
 تن از کارگـران شـاغـل                     ٣٠شھرداری رژیم در شھر مالیر                          

این کارگران در حـالـی کـار                         .       در این اداره را اخراج نموده است                               
 مـاه      ٢اند کـه حـقـوق و دسـتـمـزدھـای                           خود را از دست داده                  

 . اند     گذشته را دریافت نکرده                     
 

 اخراج و بیكارسازی ھا                    
 

بزرگترین کارخانه تولیدكننده نخ آسیا                                     
 شود     تعطیل می        

ایلنا گفت به علت پیشی گرفتن میزان بـدھـی كـارخـانـه                                                
ـانـه                                                        پارسیلون خرم آباد از سرمـایـه آن، ایـن کـارخـانـه در آسـت

 . تعطیلی کامل قرار گرفته است                          
 

ھای  لوله نورد ساوه                       شیفتھای شب کارخانه                  
 و لوله نورد صفا تعطیل شدند                          

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشـاه خـبـر داد                                                  
ـیـش از              ٨كه از روز شنبه                 ـیـد در                   ٩٠ بھمـن ب  درصـد از تـول

ـا                                      شیفتھای شب کارخانه                   ھای لوله نورد ساوه و لوله نـورد صـف
  ٤٠٠به علت تعطیلی شیفتھای شب، حـدود                                .       اند     متوقف شده         

گرچه این کارگـران                  .       اند     کارگر از ھر کارخانه خانه نشین شده                                 
رود کـه کـار خـود را از                        اند، ولی بیم آن می                    ھنوز اخراج نشده               

خبر مربوطه ھمچنین حاکی است که کارگـران                                       .       دست بدھند         
ـا بـرج         ٧ ماه یعنی از بـرج                  ٤این دو کارخانه                  حـقـوق       ١٠ ت

 .   معوقه دارند           
 

 ھزار كارگر بیكار شده در كارخانه نساجی كاشان                                           
شرکت ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان كه یکـی                                             

  ٨٠ھای نساجی ایران با قدمت بیش از                                  از بزرگترین مجموعه                  
 كـارگـر        ١٠٠ كارگر داشت اكنون فقط                       ١١٠٠سال كه زمانی              

 . نیمه وقت كار دارد                 
 

بیكارسازی وسیع در یک شرکت جانبی                                 
 خودروسازی         

ـتـشـار خـبـری                       ٦روز     "     کارگران خودروسازی                 "    ـا ان  بھمـن، ب
سه شرکت نیک سان کار، اتحاد موتور و راھیان نـور                                               :       نوشت    
ـیـد مـی                                    برای     ـنـد      ھای خودروسازی بخاری خودرو تـول دو    .       کـن

شرکت اخیر در جاده قدیم کرج و شرکت نیک سـان کـار در                                                  
ـنـوش                                      ٩کیلومتر           جاده مخصوص کرج ضلع جنوبی شرکت بھ

  ١٥٠در ایـن شـرکـت             .       مقابل شرکت پارس خـودرو قـراردارد                              
 نفر از آنـھـا              ١٠٠کردند که طی دی امسال،                         کارگر کار می            

ـافـت                     ٥٠با اتمام قراردادشان اخراج شدند و                                   ـا دری ـفـر دیـگـر ب  ن

ـیـن،         .       انـد     حداقل حقوق تا اسفند ماه موقتا بیکـار شـده                                        ھـمـچـن
 خـود را         ٣ و    ٢ بھمن شیفتـھـای               ٦شرکت پارس خودرو روز                     

ـفـت                                         .       تعطیل کرد          قسمتھایی که به این ترتیب در ایـن دو شـی
ـاژ بـدنـه پـرایـد                        :       اند از        اند عبارت           تعطیل شده          ،   ١٤١سالن مونت

،   PK، سـالـن        ١٣١مونتاژ کننده بـدنـه پـرایـد                          GTXسالن      
 .  مونتاژ پراید             ٢ و    ١خطھای شماره             

 
كارخانه قطعه سازان در اشتھارد كرج                                   

 تعطیل شد        
ـیـومـی                                                  ـن ـی كارخانه قطعه سازان تولید كننده قـطـعـات آلـوم
خودروھای پراید كه در شھر صنعتی عباس آباد در اشـتـھـارد                                                     
واقع شده است، به علت نقدینگی و مشكل مواد اولیه تعطیل                                                      

ـان         ٥ كارگر داشت كه اكنون فقط                          ٢٠٠این كارخانه             .     شد    نگھب
 . كنند      از كارخانه نگھداری می                     

 
 ھا در آستانه ورشکستگی و تعطیلی                                بیمارستان         

ـزایـش                                                   به اعتراف یک نماینده مجلس رژیم با توجه بـه اف
ـزشـکـی،                                                     حاملھای انرژی، قیمت مواد اولیه، دارو و اقـالم پ

ھا بخصـوص در شـھـرھـای كـوچـك در                              بسیاری از بیمارستان                   
 . اند     آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته                                   

 
تعطیل موقت ایران تایر و احتمال افت                                    

 تولید در ایران خودرو                    
ـایـر،                             "       کارگران خودروسازی                 "    خبر داد كـه شـرکـت ایـران ت

ـاریـخ                                         ـا        ٢٩تولیدکننده انواع الستیک خودرو، از ت   ٩ دی ت
ـیـده     .     بھمن ھر سه شیفت تولید خود را تعطیل کرده است                                            ھـا      شن

ـلـومـتـر                                                     حاکی از آن است که تعطیل این کارخانه، که در کـی
 جاده مخصوص کرج جنب شرکت ارج قـرار دارد، مـمـکـن                                              ٤

ـا دسـت کـم                                    ٩است حتی پس از                 بھمن نیز ادامه پیدا کنـد ی
 . ھای تولید آن کاھش یابد                        ساعات کار و شیفت                

 
 شود     كارخانه سوله سازی تعطیل می                          

ـز                                                    ـی ـبـود آن و ن در پی افزایش بی سابقه مواد اولیه و كـم
ھا در بخش تولید؛ مدیریت كارخانه سوله سـازی                                             افزایش ھزینه            

اخوان جم در تھران در نظر دارد تا پایان سال جاری كارخـانـه را                                                            
 .  كارگر این كارخانه را نیز بیكار كند                                   ١٠٠تعطیل و ھمه             

 
  كارگر تعطیل شد               ١٠٠كارخانه نساجی مریم با                       

ـبـل          ٤كارخانه نساجی مریم در جاده قم ـ كاشان، تا                                             مـاه ق
ـبـود مـواد                                          ١٠٠بیش از         ـیـل كـم  كارگر داشته كه اخیرا بـه دل

ھای باال تعطیل شد و كلیه كارگران آن به خـیـل                                             اولیه و ھزینه             
 . بیكاران پیوستند               

 
سیاست جدید بانکی دولت و ورشكستگی                                  

 واحدھای تولیدی              
 بھمن از قول محمد حسن اعتضادی كـه او را                                        ٨ایلنا روز           

ـتـه اسـت                                                 كارشناس مسائل اقتصادی معرفی كرده اسـت، گـف
ـانـکـی مـوجـب ورشـکـسـتـگـی                           افزایش نرخ سود سپرده                     ھای ب

واحدھای تولیدی و بیکاری تعداد زیادی از کارگـران فـعـال                                                     
 . گردد      در بخش صنعت می              

 
 ناامنی محیط كار               

 
 نشت گاز جان كارگری را گرفت                          

جـان كـارگـری را كـه در یـك                         COنشت و انتشار گاز                  

کارگاه نجاری در بولوار اشرافی اصفھانی منطقه باغ فـیـض                                                     
حـادثـه       :       مقامات آتش نشانی گفتـه انـد                         .       كرد، گرفت           كار می      

 متری که مـحـل اسـتـراحـت کـارگـران                              ١٠در یک اتاقک             
 . نجاری بود رخ داده است                     

 
راه       سوزی چاه نفت سه                 سه کارگر در آتش               

 بی حکیمه سوختند                 بی  
 بـھـمـن، بـر اثـر               ٤روز     :     فرمانده انتظامی گچساران گفت                           

تعمیر و جوشكاری در خط انتقال لوله گاز در سه راه بی بـی                                                       
بـی حـکـیـمـه در                در سـه راه بـی             ١٥حكیمه، چاه نفت شماره                      

گچساران از توابع استان کھگیلویه و بویراحمد آتش گرفـت و                                                       
 كـارگـر كـه بـطـور                ٢:       وی گفـت      .        كارگر در آتش سوختند                    ٣

ـان                                  کامل در آتش سوخته                  اند، به مـرکـز درمـانـی در شـھـرسـت
ـیـسـت و                                                     گناوه انتقال یافتند که حال عمومی آنھا مـطـلـوب ن

 . یک نفر دیگر بصورت سطحی تحت مداوا قرار گرفت                                          
 

 کارگر نقاش ساختمانی در محل                             ٣مرگ     
 کار در مھاباد             

ھـای       کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل                                    
ـام                          ٣کارگری خبر داد كه                    ھـای        کارگر نقاش ساخـتـمـان بـه ن

ـبـه                                                   خسرو جان، لقمان مسعودی و سوران کوماسی روز یکـشـن
ـنـد                                                     ٢ ـان  بھمن پس از اتمام کار خود، شب را در محل کار میم

ـفـر جـان خـود را از دسـت                        ٣و به دلیل گاز گرفتگی ھر                           ن
 . دھند      می  

 
 بازنشستگان          

 
بازنشستگان كارخانه شیشه ایمنی طوس                                   

 حقوق خود را دریافت نكرده اند                            
تعدادی از بازنشستگان كارخانه شیشه ایمنـی طـوس، در                                                 
ـانـداری                                                      ـابـل اسـت ـق جریان اعتراض كارگران این كارخـانـه در م

 مـاه،       ١٨خراسان به عدم دریافت حقوقھـای خـود بـه مـدت                                         
 . اند     اند كه حقوق بازنشستگی خود را دریافت نكرده                                           گفته    
 

 معلمان      
 

 میلیارد تومان از                   ١٨٠٠فرھنگیان بازنشسته                   
 دولت طلبکار ھستند                 

مجید روستایی، مدیرعامل کانون بازنشستگان فرھنـگـی                                                
ـنـگـی                   :       بگیران استان اصفھان گفت                         و وظیفه        بازنشستگـان فـرھ

ـارد تـومـان از                   ٨٣٠موجود در سطح کشور یک ھزار و                               میلی
 و    ١٣٧٦ھای       دولت طلبکار ھستند و این بدھی دولت به سال                                        

ـیـش                                      .       گردد       باز می       ٧٧ وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ب
 ھزار بازنشسته فرھنگی در سطـح کشـور وجـود دارد،                                              ٨٠از    

ـز حـدود                          :       گفت    ـی ـنـگـی              ٥٠در سراسر اصـفـھـان ن  ھـزار فـرھ
ــیــری و                                                ــان پ ــه وجــود دارد و ایــن افــراد در زم ــت بــازنشــس

ـنـد                          خوردگی خود به حمایت                     سال    .   ھای مسئوالن نیازمـنـد ھسـت
ـز                                                         ـی عدم افزایش حقوق این افراد بر مبنای افزایش نرخ تـورم ن

ـان داشـت            .       مشکالت آنھا را چند برابر کرده است                                 ـی بـر    :       وی ب
اساس اعالم بانک مرکزی افزایش نرخ تـورم در سـالـجـاری                                                 

ـازنشـسـتـه                                       ٢٠حدود       ـان ب ـنـگـی   ١٠ درصد بوده اما حقوق فـرھ
ـزایـش حـقـوق ایـن افـراد بـر                                                   درصد افزایش یافته اسـت و اف

 . مبنای افزایش نرخ تورم نیست                          
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اذیت و آزار فعالین كارگری                           
 و اجتماعی         

 
 صدیق کریمی بازداشت شد                     

ـبـه                                     بـھـمـن صـدیـق            ١٠بنابر اخبار منتشر شده، روز دوشـن
کریمی فعال کارگری و عضو اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران                                                    
پس از مراجعه به دادگستری سنندج، بازداشت و روانـه زنـدان                                                       

ـیـه                      ٨٦ اردیبھشت           ١١وی در تاریخ             .     شد    بـه اتـھـام اقـدام عـل
 .    ماه حبس تعزیری محکوم شده بود                             ٦امنیت ملی، بازداشت و به                         

 
 علی اخوان بازداشت شد                    

ـیـم                                                    کانون مدافعان حقوق کارگر خبر داد كه ساعت نه و ن
شب، شنبه ھشتم دی ماموران پلیس امنیت، به خـانـه عـلـی                                                  

ـیـت،                     .   اخوان رفتند و وی را بازداشت کردند                                  ماموران پلیس امن
ـزیـری                                                     برای بازداشت اخوان، به حکم یک سال و نیم حبس تـع
!   وی اشاره کردند و مدعی شدند که اخـوان، مـتـواری اسـت                                               

 . ماموران گفتند که اخوان را به زندان اوین خواھند برد                                                  
 

بھنام ابراھیم زاده  تقاضای عفو مشروط را                                         
 رد کرد      

 بھمن خبر داد كـه                  ٣کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده روز                                      
اند که با توجه به اینکه یـک                              مسئوالن زندان از بھنام خواسته                            

ـتـش را در زنـدان گـذرانـده اسـت از                                                  سوم از دوره مـحـکـومـی
ـام در                                                     ـن مسئولین قضائی تقاضای عفو مشروط نماید؛ اما بـھ
پاسخ به مسئولین زندان گفته است کـه مـن ھـیـچ جـرمـی                                               

 . مرتکب نشده ام تا تقاضای عقو نمایم                                 
 

شاھرخ زمانی و محمد جراحی در بند                                 
 شوند      قرنطینه زندان تبریز نگھداری می                              

کانون مدافعان حقوق کارگر خبر داد كه شاھـرخ زمـانـی                                                 
و محمد جراحی در بند قرنطینه بدون لباس گرم و وسائل گرم                                                       

ـان پـس از ده                 .       برند      كننده در شرائط سختی به سر می                             ھمـچـن
روز، زندانبانان از مالقات خانواده و دریافت لبـاس گـرم بـرای                                                         

 . كنند      این دو زندانی جلوگیری می                        
 

 گزارش     
 

دستمزد افزایش یابد                    :   عامل خانه كارگر               
شاھد افزایش بیکاری کارگران در سال                                   

 آینده خواھیم بود                
ایلنا به نقل از كرمعلی سامانی پـور، یـكـی از عـوامـل                                                 

اجرای طرح ھدفمند کـردن                       :       خانه كارگر ساوجبالغ گفته است                           
ـبـع در                                               یارانه       ھا باعث ایجـاد اوج گـیـری تـورم شـده و بـه ت

وضعیت معیشتی کارگران نیز تاثیر گذاشته است بـه طـوری                                                   
او    .       شـود     مـی    تـر      كه قدرت خرید کارگران روز به روز ضـعـیـف                                    

اگر امسال افزایش حقوق کارگران طبق قانـون بـر                                            :   گفته است        
ـیـدا مـی                                     اساس تورم          ـزایـش پ ـیـکـاری اف .   کـنـد      افزایش یابد، ب

ـادر بـه پـرداخـت                                                   ـنـد و ق بخشی از صنایع در حال رکود ھسـت
 کارگران نخواھند بود، در نتیـجـه مـا                                   ٩١حقوق افزایشی سال                  

 . شاھد افزایش بیکاری کارگران در سال آینده خواھیم بود                                                  
 

ھای صنعتی، پادگانھایی برای استثمار                                      شھرک    
 بی حد و حصر  کارگران                    

امروزه در حاشیه و در چند کیلومتری اطراف شـھـرھـای                                                

انـد کـه          بزرگ ایران شھرکھای صنعتی بسیاری ساختـه شـده                                         
شرایط کار و زیست ھزاران کارگر زن و مرد شـاغـل در آنـھـا                                                     
.   بدور از چشم جامعه و افکار عمومی نگھداشته شـده اسـت                                                

ـاریـکـخـانـه                           ھـای بـرده داری کـه عـرصـه                         برای اینکه براین ت
ـان حـریـص و سـیـری                                              ـاز کـارفـرمـای ـاخـت و ت سودآوری و ت
ــه یــکــی از ایــن                                            ــم ب ــی ــکــن ــف ــی ــوری ب ــدک ن ــراســت ان ــذی ــاپ ن

ھای صنعتی در شھرستان اصفھان و شھرھای تـوابـع                                              مجموعه      
 : اندازیم         این استان نظری می                 

ـان دارای                                               شھرستان اصفھان و شـھـرھـای دیـگـر ایـن اسـت
ھـا کـارخـانـه              شھرکھای صنعتی زیادی است که ھر کدام ده                                     

 : بزرگ و کوچک را در خود جای داده است از جمله                                          
ـا                             ٦٠ فـازکـاری و            ٥شھرک صنعتی مورچه خورت ب

ـا ده                          .       کارخانه تولیدی               ـاد ب ھـا      شـھـرک صـنـعـتـی مـحـمـودآب
ـا                         .       کارخانه مختلف تولیدی                     ـاد ب ـتـی دولـت آب شھرک صـنـع

شھرک      .        کارخانه قطب مھم سنگبری منطقه است                                 ٧٠حدود      
ـیـل                                              ـیـد پـروف صنعتی مبارکه کـه بـخـش اعـظـم آن بـه تـول

ـاسـیـس سـگـزی                            .       اختصاص دارد            ـا    (   شھرک صنعتی تازه ت ب
واقـع در         (   شھرک صنعتی جـی               ) .         ھای فعال          کارخانه       %   ٥٠

و تـعـدادی          ) .         ھای اطـراف جـاده فـرودگـاه اصـفـھـان                               کوھپایه       
 . ھای ریز و درشت پراکنده                        کارخانه       

ھا که ھزاران کارگر زن و مـرد در آنـھـا                                       در این مجموعه             
مشغول بکارھستند شرایط و مناسباتی حاکم است که بیشتـر                                                    
ـیـه                                                         به دوران قرن ھیجده و استثمار بی حد و حصر آن دوران شـب

ـانـون کـار                         کارفرمایان در این مجموعه                        .       است    ھا عمال ھمین ق
ـا قـرار دادن شـبـح                          فعلی را ھم آشکارا زیر پا گذاشته                                انـد و ب

ـاالی سـر کـارگـران جـرئـت                                                ھولناک اخراج و بیکـاری بـر ب
 . اند     شکایت کردن یا اعتراض را از آنان گرفته                                     

قراردادھای موقت سفید امضاء در این شھرکـھـا بصـورت                                                
ـان                                                       نرمال تنھا شکل قرارداد فی مابین کارگران و کـارفـرمـای

ـاب و ذھـاب                           در بسیاری از این کارخانه                        .     است    ھا از سرویس ای
ـامـیـن ایـن                                                ـیـسـت و ت و دادن یک وعده غذای گرم خبری ن

ـاری                       .       ھا بعھده خود کارگران است                          ھزینه      پرداخت حقوق در بسـی
از آنھا نیز بموقع صورت نمیگیرد و پرداخت حقوق و مطالبـات                                                        

ھا و کشمـکـشـھـای کـارگـران                         معوقه ھمواره یکی از دغدغه                         
ـاری                                         .       است    فشردگی و حجم باالی کـار و نـگـھـداشـتـن اجـب

کارگران به اضافه کاری یک روش معمول در این شھرکـھـا                                                  
ـا سـواد و                                              .       است    در بسیاری از این کارخـانـجـات کـارگـران ب

ـا حـداقـل دسـتـمـزد                                               تحطیل      کرده را به عنوان کـارگـر سـاده ب
ــخــدام کــرده             ــران                               .       انــد     اســت ــویــژه درمــورد دخــت ایــن مــوضــوع ب

به این قبیل کارگران با تـوجـه                             .       کرده جوان بیشتر است                     تحصیل     
ـا                                                       به توانائی و سطح سوادشان وظایف متعدد و چندگانـه را ب

 . ھمان دستمزد تحمیل میکنند                        
ـا مـراکـز                                                شرایط و مناسبات حاکم برایـن کـارخـانـجـات ب
بزرگ صنعتی در ھمین منطقه اصفھان مانند کارخانـه ذوب                                                   
ـا                                                       آھن، مجتمع فوالدمبارکه، پاالیشگاه و پتروشیمی اصفھان ی
ـیـروگـاه                                                     ـا ن مراکز بزرگ دیگر مانند کارخانه پلی اکـریـل ی

 . متفاوت است          
شرایط کاری و حقوق کارگران شـاغـل در کـارخـانـجـات                                             

محیط این          .       ترین حد ممکن است                  شھرکھای صنعتی در پائین                      
ھا از نظر بکارگیری موازیـن و ضـوابـط و مـقـررات                                              کارخانه       

تریـن سـطـح اسـت و اصـوال                       ایمنی و بھداشت شغلی در پائین                            
ـیـشـود                                       بودجه      ـنـه نـم ـزی ـا ھ اکـثـر      .       ای از این بابت اختصـاص ی

ـزات الزم ایـمـنـی و بـھـداشـت                                                  ـی کارگران فاقد وسائل و تـجـھ
ـیـت بـرخـی از ایـن                          .       مرتبط با شغل خود ھستند                       بنا بـه مـاھ

ـائـی و                                                       کارخانجات چه از نظر تولید یا بکارگیری مواد شیمی
ھا و یا تولید سر و صدا، ھمچنین کار در معـرض                                              سایر آالینده           

ـار                                                      سرما یا در گرمای مستقیم آفتاب، آلودگی و شرایط بسـی

بد زیست محیطی امری عادی است و بسیاری از کـارگـران                                                 
ـائـی و سـایـر                                        را دچارآسیب            ـن ـی ھای جدی تنفسی، شنوائی، ب

در ایـن شـھـرکـھـا               .       نارسائیھای جسمی وروحـی کـرده اسـت                              
ـاال بـردن درصـد سـود حـاصـل از                                                  صاحبان کارخانه با ھدف ب
ــن                                                 ــروی کـار، روز بـه روز بـه بــاال رفــت ـی تـالش بـرده وار ن
ـیـت ھـر روزه                                                     نمودارھای سود خود خرسندند و در مقابل وضـع

 . در حال سقوط به بدترین شرایط کاری و معیشتی است                                             
 سـاعـت کـار فشـرده، در فضـا و شـرایـط                                 ١٤ الی      ١٢

ـیـن                           (   نامناسب و کنترل شده                      ھـای       در بعضی از این مراکز دورب
مداربسته نصب و جھت کنترل دائم به دفتر مدیریـت مـتـصـل                                                   

ھمراه با زیر پا گذاشتن آشکار قوانین کار مـوجـود از                                                  ) .         است   
ـازرسـی                                                       طرف صاحبان کارخانه بدون نگرانی از بازخواست یا ب
ـیـن شـرایـط کـاری بـدون                                              و جوابگوئی به مـرجـعـی، ھـمـچـن

ـازھـای جسـمـی کـارگـران                                          ـزامـات         (   امکانات الزم از نظر نی ال
، ھـمـه       )   ارگونومی مطابق با استاندارھای بھـداشـت مشـاغـل                                          

ـیـسـی و رعـب و                                                   ـل ـا ایـجـاد فضـای پ اینھا و بیشتر، ھمراه ب
دغدغه و پائین آوردن کرامت انسانی، شرایط طاقت فـرسـا و                                                     
برده واری را در این مراکز تولیدی حاکم کرده و این مکانـھـا                                                         
ـادگـانـی بـرای                                                     را برای تضمین سوداوری بیشتر سرمایه بـه پ

 . کارگران تبدیل کرده است                      
ـیـش نـویـس                                                 چنانکه میدانیم طی ماھھای اخیر با تھیه پ
اصالح قانون کار و تالش برای تصویب آن، دولت و سـرمـایـه                                                   

تـر بـه شـرایـط کـار و                     داران در صدد تعرضی ھر چه گسترده                               
ـیـه مـراکـز کـارگـری و در سـطـوح                                              زیست کارگران در کـل
ـا شـھـرکـھـای                                                ـنـد امـا در رابـطـه ب تمامی کارخانجات ھسـت
ـیـش در                                                 صنعتی باید گفت مفاد این اصـالحـیـه از سـالـھـا پ
ـا جـایـی کـه در ایـن                                                شھرکھای صنعتی اعمال شده اسـت ت
شھرکھا نه تنھا در رابطه با نوع قرارداد و اخـراج و دسـتـمـزد                                                         
ـنـگـام                                                        کارگر، کارفرمایان دارای اختیارات تام ھستند بلکه ھ
استخدام کارگران عالوه بر قرارداد سفید امضـا، در بـرخـی از                                                       

ھا از کارگران سفته نیز میگیرند و آنان را به پـرداخـت                                                      کارخانه       
 . جرایم نقدی نیز مجبور میکنند                           

ـادگـانـھـای کـارگـری کـه                                             باید شرایط و وضعیت ایـن پ
ـان                                                  محیطی امن برای تضمین سوداوری لجام گسیخته صـاحـب

ھای این شھرکھا وشرایطی فالکتبار و غـیـرانسـانـی                                              کارخانه       
برای ھزاران کارگر زن و مرد این کارخانه ھاست، در معـرض                                                      

چـرا     .       توجه و دید آشکار و بدون سانسور جامـعـه قـرار گـیـرد                                              
که در این مراکز انسان و انسانیت با ھمه ابعادش در حـال لـه                                                         

 . شدن و زوال تدریجی است                     
 تھیه و تنظیم جمعی از کارگران اصفھان                                   

 
 گزارشی از كارگری از گروه مبنا پارس                                  

من كارگر با سابقه گروه مبنا پارس ھستم كه وابستـه بـه                                                    
.   وزارت نیرو است و یك بخش آن برق تھران را تامیـن مـیـكـنـد                                                   

اما چون بخشی              .        كارگر دارد           ٦٠٠٠این مركز مجموعا حدود                      
كلیدی است و برق پایتخت را تامین میكند آنرا مثل یـك دژ                                                      

ـاه اسـت                                تـمـام شـركـت پـر از                 .       حفاظت میكنند و زیر نظر سـپ
 نفر كه جمع شوند فـورا تـذكـر                            ٣ھای مداربسته است و                      دوربین      

ـقـط               .     حراست ھمه جا را در كنترل دارد                             .     میگیرند        ـتـه ایـن ف الب
كال در مراكز بزرگ و كلیدی رژیم ھمین                                    .       وضعیت ما نیست             

چون از این مـراكـز                  .     وضعیت را برای كارگران ایجاد كرده است                                    
ـال در              .       و نقش كلیدی آن وحشت دارند چنین میكنند                                      بطور مث
ـا                   محیط كار من بخشی از كارگران از خودی                                    ھایشان ھستند ب

ـیـون ھـم                         .       حقوق باالی یك میلیـون                    ـل ـی ـنـدسـیـن كـه دو م مـھ
باقی ما كه چند ھزار میشویم نھایتا چیزی حـدود                                             .     میگیرند       

من خودم ھمین حدود میگیرم                          .        ھزار تومان پول میگیریم                       ٣٥٠
 ساعت اضافه كاری در ماه میشود مبلـغـی حـدود                                          ٨٠كه با       
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ـنـد                                   .        ھزار تومان           ٥٥٠ كسانی كه نزدیك سن بازنشستگی ھسـت
ـیـن پـولـی را ھـم كـه در                                   صدایش را در نمی                آورند چـون ھـم

میاورند از دست میدھند و معلوم نیست چه حـق و حـقـوقـی                                                  
ـابـت اضـافـه كـاری                           .       نصیبشان میشود                ٢٧٠٠سال گذشته ب

ـنـد                  .        تومان      ١٨٠٠تومان میگرفتیم امسال                       حرف بزنی میـگـوی
ـنـد             .       اما فضا ھمه جا اعتراضی است                          .       اخراجی       ھـمـه مـیـگـوی

ـنـھـا                   .       بشار اسد برود كار این رژیم تمام اسـت                                    خـبـر دارم كـه ای
 . اند برای سركوب مردم آنجا                           نیرو به سوریه فرستاده                      ٥٠٠٠

وارد كـه مـیـشـوی،                .       بگذارید از وضعیت دادگاھھا بگویم                               
میبینیی تعدادی از جوانان را آورده بودند كه دسـتـشـان را بـه                                                         

ـلـه ھـم          .       ھم زنجیر كرده بودند تحت عنوان اوباش و اراذل                                            مسـئ
ـا بـه                                                   ـیـسـت و ی در واقع این است كه یا لباسشـان اسـالمـی ن

ـتـی كـه بـه دادگـاه آمـده                        .   اند     كرده    !!    دختری نگاه بد              ـی انـد       جمـع
ـیـن               .       عمدتا به خاطر مساله طـالق اسـت                            .   طـالق، دزدی، ھـم

از گـرانـی ھـم             .   خالصه قیامتی است               .   نمیدانید چه خبر است                   
به روشنی احتكار میكنند و عمال اینحا ھستند كـه                                             .       كه نگو      

ـیـرنـد                 .     اند     خوراك و غذا را به مردم بسته                            ـق ھـمـه     .       مردم عمدتا ف
ـاالی                                                     جا پارتی بازی و رشوه است و منشا آن ھـم از ھـمـان ب

خالصه اینكه ھر جا كه میـروی اعـتـراض را                                     .       حكومت است         
 . بینی      در چشم مردم می              

ـقـدی كـه                   .       االن سر انتخاباتشان بحث زیاد است                                از یارانـه ن
ـاھـا             .       گفتند میدھند بخشی از مردم را حذف كردند                                       ولی روسـت

شـك نـدارم          .       اند چون میخواھند به رای بكشانند                                 را نگاه داشته             
كانال جـدیـد را               .       این كوه آتشفشان به زودی شعله خواھد كشید                                       

 . لطفا برنامه تان را زیاد كنید                            .   بینند       ھا می       خیلی    .   بینیم       می  
 رحیم كارگر، برای كارگر كمونیست                              

 
 اطالعیه      

 
 رھبران کارگری شایسته حمایت ھمه مردمند                                       

ـبـران                                            ـیـن و رھ ـال روزی نیست که جمھوری اسـالمـی فـع
ـیـه آنـھـا                کارگری را مورد حمله قرار ندھد و تـوطـئـه                                      ای عـل

ـیـم مـددی،                                      .       سازمان ندھد            محمد جراحی، رضا شھابی، ابـراھ
ـا، شـیـث                                                    ـی ـیـم زاده، مـظـفـر صـالـح ن علی نجاتی، بھنام ابراھ
ـافـر، مـحـمـد                                                     ـی امانی، شریف ساعدپناه، شاھرخ زمانی، آیت ن
ـا                                                       بوداغی، منصور اسانلو و عده دیگری از فعالین کارگری ی

ـقـه                         ـی ـا وث ھـای سـنـگـیـن آزاد شـده و خـطـر                            در زندانند و یا ب
ـیـسـت ھـر                .       دستگیری ھر لحظه آنھا را تھدید میکند                                    به این ل

ـبـران                                    .       روز اضافه میشود                ـا تـمـام قـوا بـه دفـاع از رھ بایـد ب
کارگری برخاست و جمھوری اسالمی را چنان تـحـت فشـار                                               

 . قرار داد که دست از سر فعالین کارگری بردارد                                          
ـیـن                                                    ـال دستگیری و تحت فشار قرار دادن و اذیت و آزار فـع

ـاسـت                           ـیـشـگـی سـی ھـای جـمـھـوری              کارگری یک رکن ھـم
ـیـن                                                ـال اسالمی بوده است، ھمچنانکه اعـدام و شـکـنـجـه فـع
ـتـه اسـت                                                .   سیاسی ھیچگاه از عملکرد این حکومت کنار نرف

تری بـرای            اما در شرایط کنونی جمھوری اسالمی دالیل ویژه                                         
ـقـه            .   این اقدامات جنایتکارانه خود دارد                                 ای کـه بـه            حمله بیساب

ـان دارد بـدون مـحـدود کـردن و                                                 سطح معیشت کارگران جـری
.   دستگیری و اذیت و آزار فعالین کارگری غیر ممکن اسـت                                                

جمھوری اسالمی میداند که اگر سه ماه دسـت از سـرکـوب                                                
فعالین کارگری بردارد جنبش کارگری دست به اعـتـراضـات                                                  
و اعتصابات بزرگ و سراسری خواھد زد و بسرعت متشکـل                                                 

 . خواھد شد        
ــدج و                                              ــن ــراض ھــر روزه مــردم آزادیـخــواه سـن ــه اعــت تـجــرب

ـا از اعضـای                                              خانواده        ـی ھای شریف ساعدپناه و مظفر صـالـح ن
ھـای       ھیئت مدیره اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران حـاوی درس                                              

از روزی کـه ایـن دو فـعـال                        .       مھمی برای ھمه مـردم اسـت                      
محبوب کارگری را دستگیر کـردنـد تـجـمـعـات اعـتـراضـی                                             

ھـای سـرکـوب             مردم کوتاه نیامدند و باالخره ارگان                                 .       شروع شد       
ھـا و        ارسـال خـبـر بـه سـایـت                 .       را مجبور به آزادی آنھا کردنـد                            

ـال پـرشـور مـردم مـوقـع                                                 رسانه      ھا و پخش خبر در شھر و استقب
ھـای       ھای گل به گردن آنھا گوشـه                          آزادی آنھا و انداختن حلقه                         

دیگری از فعالیت جوانان و مردم سنندج در دفاع از کارگـران                                                        
تک تک این اقدامات بـرای آزادی شـریـف و                                     .       زندانی بود          

ـارزه مـردم در                                                        مظفر ضروری بود و این باید به الگوئی در مـب
 . سراسر کشور تبدیل شود                    

ـبـران کـارگـران را                                               ـیـن و رھ ـال ھرجا جمھوری اسالمی فع
دستگیر میکند باید بالفاصله ھمه را خبر کرد، تجمـع کـرد،                                                     

امـا     .       دست به اعتراض زد و رژیم را وادار به آزادی آنھـا کـرد                                                  
شرط موفقیت ما در تعرض مـا                          .     این یک بخش مساله است                    

ـیـوسـت و                      باید کرور کرور به تشکـل                      .       است    ھـای کـارگـری پ
ـا                                                     ـنـد ت ـای ـی صدھا رھبر و فعال جوان کارگری به جلو صحنه ب

ـبـران        .       جمھوری اسالمی ھرچه بیشتر در منگنه قرار گیرد                                           رھ
ھای کارگری متعلق به کارگران و ھـمـه                                     کارگری و تشکل             

ـنـد                                                    .   مردم محروم و زحمتکش و متعلق به ھمه مردم آزادیخواھ
.   باید در مقابل ھر تعرضی به آنھا، ھمـه مـردم را خـبـر کـرد                                                   

ھا، مراکز کارگری، جوانان و مردم شھر و مـنـطـقـه و                                                 خانواده       
بایـد بـه ھـمـه             .     ھا را باید مطلع کرد و به حرکت درآورد                                      رسانه     

مردم توضیح داد که ھر درجه آزادی عمل فعالین کـارگـری                                                   
به معنی یک قدم موفقیت برای ھـمـه مـردم و ھـر درجـه                                               

ای بـه         سرکوب اعتراضات کارگری و رھبران کارگری ضربه                                          
 . ھمه مردم است            

بیکاری چندین میلیـونـی، گـرانـی و کـاھـش ھـر روزه                                            
قدرت خرید کارگران و اکثریت مردم، دسـتـمـزدھـای پـرداخـت                                                   

ھای نقدی، جامـعـه را                      نشده و نقشه رژیم برای نپرداختن یارانه                                     
ـابـل، صـفـوف رژیـم را                        .     در آستانه انفجار قرار داده است                               در مق

بحران عمیقی فراگرفته و فشار به فعالین کارگری بر مـتـن                                                     
ـزرگ کـارگـران و مـردم                                                  استیصال و وحشت رژیم از خیزش ب

ـبـران                                    .       صورت میگیرد            این وضعیت وظایف مھمی بر دوش رھ
ـیـشـرو و بـر دوش                                                  کارگری، بر دوش کارگران کمونیست و پ

ـایـد خـود را بـرای                  .       کل بخش پیشرو جامعه قرار داده اسـت                                 ب
 .   ای که در راه است آماده کنیم                             تحوالت زیر و رو کننده                    

ھـای       حزب کمونیست کارگری کلیه کارگران و خـانـواده                                         
کارگری را به تالش ھرچه بیشتر برای متشکل شدن، دفـاع                                                  
ـات                                                    جانانه از رھبران خود و ایـجـاد آمـادگـی بـرای اعـتـصـاب

ـان،                         .       بزرگ و سراسری فرامیخواند                         ـان و جـوان حزب دانشـجـوی
معلمان و زنان و ھـمـه مـردم آزادیـخـواه را بـه دفـاع ھـرچـه                                                    

ـبـران کـارگـری، تشـکـل                              ھـای کـارگـری و                محکمتـر از رھ
 .   اعتراضات کارگری فرامیخواند                          

 حزب کمونیست کارگری ایران                        
 ٢٠١٢ ژانویه         ٢٦،   ١٣٩٠ بھمن       ٦
 

علی اخوان از فعالین كارگری در تھران                                     
 دستگیر شد         

 دی       ٨بنا بر گزارشات منتشر شده ساعت نه و نیم شب                                             
ـیـس                                                    ـل ماه علی اخوان از فعالین كارگری در تـھـران تـوسـط پ
ـال                                                    ـق ـت امنیت جمھوری اسالمی بازداشـت و بـه زنـدان اویـن ان

به گزارش منتشر شده از سوی كانون مدافعـان حـقـوق                                              .       یافت    
كارگر ماموران پلیس امنیت، برای بازداشت اخوان، بـه حـکـم                                                      

انـد و مـدعـی              یک سال و نیم حبس تعزیری وی اشاره کـرده                                     
 ! اند که اخوان، متواری بوده است                               شده   

علی اخوان قبال نیز  توسط ماموران اطالعاتی جمھـوری                                                
 در ھمین خانـه و در                    ١٣٨٩اسالمی نیمه شب سیزدھم خرداد                            

ـا قـرار              ٨حضور ھمسر و کودکش بازداشت و سپس در                                     ـیـر ب  ت
پس از آن عـلـی              .    میلیون تومان از زندان آزاد گردید                                 ٧٠وثیقه       

 سال حبس تعزیری مـحـکـوم شـد                          ٣از سوی دادگاه به تحمل                       
که این حکم در دادگاه تجدیدنظرجمھوری اسالمی به یکسـال                                                    

 . و نیم کاھش یافت               
فشار بر روی زندگی و معیشت كارگران و مردم، جامعـه                                                 

اعتراضات كارگری بـه صـحـنـه                         .     را به حد انفجار رسانده است                          
.   دائمی اعتراض علیه این رژیم و تعرضات تبدیـل شـده اسـت                                                 

جمھوری اسالمی از وحشت گسترش این اعتراضات فشـارش                                               
ـیـن كـارگـری شـدت داده اسـت                                              ـال از    .       را بر روی رھبران و فع

ـیـن كـارگـری                                                  ـال ـادی از فـع جمله طی یكماه اخیـر تـعـداد زی
ـبـران                                                     ـفـر از رھ ـنـون  دھـھـا ن دستگیر و زندانی شده و ھـم اك

با كارزاری گسترده و                     .       كارگری و معلمان معترض در زندانند                                
ـاد                                                عـلـی     .       جھانی باید در مقابل این فشارھا و تھـدیـدات ایسـت

ـایـد فـورا                                                          اخوان و تمامی كارگران زندانی و زندانیان سیاسی ب
 . آزاد شوند         

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی                               
 ٢٠١٢ ژانویه         ٣٠،   ٩٠ بھمن       ١٠

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com 
 

نگذاریم بھنام ابراھیم زاده و زندانیان دیگر                                            
 را با بیماری شکنجه کنند                       

بھنام ابراھیم زاده عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکـلـھـای                                                   
کارگری و فعال حقوق کودک حدود دو سال اسـت کـه در                                               

برد و به دلیل اسیب دیدگی ناشی از شکـنـجـه                                          زندان بسر می            
زمان بازداشت و بازجوئی و ھمچنین شرایط وحشتناک زندان                                                     
و عدم امکانات مناسب بھداشتی، پزشکی و داروئی، اکـنـون                                                    

ـیـن  و           .       برد     از درد گوش، دندان و سر به شدت رنج می                                     مسؤل
ـیـرون از زنـدان بـرای مـداوا                                                      پزشک زندان از اعزام وی بـه ب

ـیـمـاری او بـه عـنـوان                                          ممانعت می          کنند و عمال از درد و ب
ـنـد      روشی دیگر برای شکنجه اش استفاده می                                   ایـن حـربـه          .       کن

ـارھـا بـه کـار                                                    علیه رضا شھابی و دیگر کـارگـران زنـدانـی ب
ـیـسـت، او مـدافـع حـقـوق                                .       گرفته شده است              ـام مـجـرم ن ـن بـھ

ـنـد در                                        .   کودک است         ـتـوان برای ایجاد شرایطی که کودکان ب
آن از شادی و رفاه و آسایش برخودار باشند، تالش کرده و بـه                                                        
عنوان یک فعال کارگری که خواھان زندگی انسانی بـرای                                                  

او بایـد فـوری آزاد                   .       خود و ھم سرنوشتانش است مبارزه کرده                                  
 . شده و تحت مداوا قرار گیرد                         

ما از ھمه تشکلھا، جمعھا و سازمانھـا و احـزاب مـدافـع                                                  
خواھیم متحدانه به ادامه زندان و شـکـنـجـه                                         حقوق کارگر می             

 . زندانیان اعتراض کرده و خواھوان آزادی فوری آنھا شویم                                                   
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه                                        

ـنـدج و                                          ـیـن کـارگـری شـھـرھـای سـن ـال جمعھایی از فـع
 کامیاران        

٧/١١/١٣٩٠ 
 

درباره شیث امانی، کارگر زندانی عضو                                    
 ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران                                     

ـئـت مـدیـره اتـحـادیـه آزاد                                             ـی شیث امـانـی از اعضـای ھ
ـان اسـت                                                      کارگران ایران و از کارگران اخراجی نساجی کـردسـت

 بـه ھـمـراه دیـگـر                ١٣٨٤که با تعطیلی کـارخـانـه در سـال                             
وی در نسـاجـی             .       کارگران این کارخانـه از کـار اخـراج شـد                                   

ـیـن                                             ٤کردستان           سال نماینده کارگران این کارخانه  و در ھـم
ـنـدج                                                     مدت، یعنی بمدت چھار سال، نماینده کارگران شھـر سـن

شیـث امـانـی پـس              .   در ھیئت تشخیص اداره کار این شھر بود                                   
از تعطیلی کارخانه و در پیگیری وصل کـارگـران کـارخـانـه                                                   
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نساجی به بیمه بیکاری نیز نماینده کـارگـران ایـن کـارخـانـه                                                      
 به عنوان رئیس ھیئت مدیره تعـاونـی                                  ١٣٨١وی در سال           .     بود   

ـا ھـم                                                مسکن کارگران نساجی کردستان انتـخـاب شـد کـه ت
 . اکنون در این سمت قرار دارد                          

شیث امانی از اعضای ھیئت موسس اتحادیـه سـراسـری                                             
کارگران اخراجی و بیکار بود کـه پـس از مـجـمـع اول ایـن                                                  

ـیـس                ١٣٨٦ فروردین ماه سـال                  ٣٠اتحادیه در              بـه عـنـوان رئ
ھیئت مدیره اتحادیه انتخاب شد و در اول ماه مه ھمانسـال در                                                         
ـنـدج                                                   مراسمی که اتحادیه به مناسبت ایـن روز در شـھـر سـن

ـیـش                           ١٢فراخوان داده بود به ھمراه                             کارگر دیگر، دستگیر و ب
ـئـت مـدیـره                                               ٥٠از     ـی  روز را به ھمراه یکی دیگر از اعضای ھ

کـارگـران         .       اتحادیه به نام صدیق کریـمـی در زنـدان بسـر بـرد                                          
، پس از مـحـاکـمـه                ١٣٨٦دستگیر شده در مراسم اول ماه مه                                

  ١٠در ھمانسال ھر کدام به سـه مـاه و یـک روز زنـدان و                                               
اما شیث امانی و صدیق کریـمـی                            .       ضربه شالق محکوم شدند                   

ھر کدام به دو سال و نیم زندان محکوم و سپس این حـکـم در                                                      
 در دادگاه تجدیـد نـظـر بـه شـش مـاه زنـدان                                      ٣١/١/٨٧تاریخ       

ھا و بویژه صدور حـکـم                       بدنبال این محکومیت                  .       تقلیل پیدا کرد              
ـنـده در                                                ـیـه کـارگـران شـرکـت کـن قرون وسطایی شالق بر عل
مراسم اول ماه مه، اتحادیه کمپین وسیعی را در مقابله با ایـن                                                           
احکام در سطح داخلی و از طریق نامه نگاری با سازمانھـای                                                      

ایـن     .       در سطح جھـانـی آغـاز کـرد                      ITUCکارگری از قبیل                
کمپین آنچنان وسیع بود که در آنزمان حتی برخی نماینـدگـان                                                       
.   مجلس شورای اسالمی نیز به احکام صادره اعتراض کـردنـد                                                

ـلـه                                                   ـار نشـسـت کـه آیـت ال ادامه این اعتراضات زمانی بـه ب
شاھرودی رئیس وقت قوه قضائیه به شھر سنندج سفر کـرد و                                                    
ھمین امر فرصتی شد تا اعضای اتحادیه در شھر سننـدج در                                                    

ـیـه                            حضور وی و در حضور رسانه                        ھا دست به اعتـراض بـر عـل
ـلـی                                   .       احکام صادره بزنند                  ـب این اعتراض در ادامه اعتـراضـات ق

ـا                                                    اتحادیه، نھایتا منجر به مالقات حضوری صدیق کـریـمـی ب
آیت الله شاھرودی و موافقت وی با لغو کلیه احکـام صـادره                                                      
بر علیه تمامی کارگران دستگیر شده در مراسم اول مـاه مـه                                                      

حکم لغو احکام توسط آیت اللـه شـاھـرودی در مـورخـه                                              .       شد  
ـلـه                            .        صـادر شـد        ٢/٣/١٣٨٧ ایـن مـالقـات و دسـتـور آیـت ال

شاھرودی مبنی بر لغو احکام، ھمان زمان از تلویزیون محلـی                                                       
ـا زمـان لـغـو                         .       استان کردستان پخش گردید                        ـنـکـه ت توضیح ای

احکام، متاسفانه حکم شالق در مورد چھار کـارگـر بـه اجـرا                                                    
 . در آمده بود           

الزم به یاد آوری است اتحادیه سراسری کارگران اخراجـی                                                   
 فـروردیـن مـاه              ٣٠و بیکار در مجمع عمومی دوم خـود در                                  

ـیـکـار                                     "    از     ١٣٨٧ بـه    "       اتحادیه سراسری کارگران اخـراجـی و ب
ـا                                "       اتحادیه آزاد کارگران ایران                          "    ـاریـخ ت تغییر نام داد و از آن ت

ـیـت                                                       ـال کنون، با نام اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران مشـغـول فـع
 . است   

ـیـه                                       کـارگـر        ١٣علیرغم لغو کلیه احکام صـادره بـر عـل
، و     ٢/٣/١٣٨٧ در تاریـخ           ١٣٨٦دستگیر شده در اول ماه مه                          

پس از گذشت بیش از سه سـال از لـغـو ایـن احـکـام، اوایـل                                                  
ای بـه         امسال، دادگاه اجرای احکام شھر سنندج طی ابـالغـیـه                                             

شیث امانی و صدیق کریمی دو عضو ھیئت مدیره اتـحـادیـه                                                  
آزاد کارگران ایران، به آنان اعالم کرد حکـم شـش مـاه زنـدان                                                       

ـایـد        صادره بر علیه آنان لغو نشده است و این دو کـارگـر مـی                                                  ب
شیث و صـدیـق از اول سـال جـاری تـالش                                .   روانه زندان شوند                

کردند زیر بار این ابالغیه غیرقانونی نروند اما دادگـاه اجـرای                                                           
احکام، با اصرار بر اجرای حکم شش ماه زندان این کـارگـران،                                                        
نھایتا دستور مصادره حقوق ماھیانه ضامنین این دو کـارگـر                                                      

ـاومـت و                                   .   را صادر کرد            با این حـال شـیـث و صـدیـق بـه مـق
ـاریـخ                                            دی مـاه         ٢٦اعتراض خود ادامه دادند تا اینـکـه در ت

، ھنگامی که شیث امانی قصد مالقات با دادستانـی                                             ١٣٩٠
ـاه و                                                      ـن شھر سنندج در مورد بازداشت غیرقانونی شریف سـاعـدپ
مظفر صالح نیا، دو تن از اعضای ھیئت مـدیـره اتـحـادیـه را                                                     
داشت توسط مامورین بازداشت و بالفاصله به زندان مـرکـزی                                                    

 . سنندج منتقل شد              
 روز بـود کـه از                ٤٢شیث امانی ھنگام بازداشت مـدت                             

بیمارستان بعثت سنندج و از عمل ناموفق سـنـگـیـن جـراحـی                                                  
ـیـت                  .       ستون فقرات مـرخـص شـده بـود                        ـیـرغـم وضـع شـیـث عـل

جسمانی بسیار وخیم و با ھمراھی و کمک اعضای اتحادیـه                                                   
و در دفاع از دو عضو بازداشت شده ھیئت مدیره اتحادیـه، بـه                                                        

 . دادستانی سنندج مراجعه کرده بود                              
عمل جراحی شیـث امـانـی در بـخـش مـغـز و اعصـاب                                        
بیمارستان بعثت شھر شھر سنندج ناموفق بود و حـیـن عـمـل،                                                    

ـا        .       مھره چھارم و پنجم ستون فقرات وی شکسته شـد                                         شـیـث ب
  ٤٢وجود گذراندن یک عمل جراحی سنگین و نامـوفـق در                                             

ـقـراتـش، در حـال                                                    روز پیش و با دو مھره شکسته در سـتـون ف
ـاشـد      حاضر در زندان مرکزی سننـدج مـحـبـوس مـی                                   شـیـث     .       ب

ـنـسـالـی اسـت                                                  دارای ھمسر و یک فرزند خردسال و مادر کھ
ـزشـک جـراح                        .       که با آنان زندگی میکند                       شیـث امـانـی از پ

بیمارستان بعثت سنندج که حین عمل جراحی مھره چـھـارم و                                                    
پنجم ستون فقرات وی را شکسته، به پزشکی قانـونـی شـھـر                                                  

 . سنندج شکایت کرده است                    
 ١٣٩٠اتحادیه آزاد کارگران ایران ـ ھفتم بھمن ماه                                            

www.etehadyh.com 
k.ekhraji@gmail.com 

 
رضا شھابی در انتظار عمل جراحی سختی                                    

 در بیمارستان بسر میبرد                      
 كمیته دفـاع از رضـا شـھـابـی                          ١٨بنا به اطالعیه شماره                     

ھـای       عضو ھیات مدیره سندیكای شـركـت واحـد و از چـھـره                                          
شناخته شده كارگری در ایران، او اكنون بدلیل وضعیـت وخـیـم                                                       

ھـای       او از درد مـھـره              .     جسمی اش در بیمارستان بستری است                              
گردن و كمر رنج میبـرد و فشـار درد دیسـك بـر شـدت ایـن                                                 

ـز بـر                                .       دردھا افزوده است                 ـی مصرف باالی داروھای مسكـن  ن
ـیـسـت           او با ھمه این درد                 .   روی كبد او تاثیر گذاشته است                            ھـا ب

ـبـرد و  بـه                                                   ـی ماه است كه در زندان جمھوری اسالمی بسـر م
رضـا در        .       لحاظ جسمی و روحی زیر فشار و شـكـنـجـه اسـت                                     

ھـای گـردن و              روزھای اخیر عـمـل سـخـتـی بـر روی مـھـره                                
بـه    .       خطر فلج شدن او را تھدید میكنـد                             .     دیسكش خواھد داشت                

ـزشـك                   ٢٥گفته پزشكان او باید بعد از عمل                                  روز تحـت نـظـر پ
پـس از آن          .       باشد و حداقل دو ماه مرخصی كامل داشته باشد                                         

ای چون فیزیوتـراپـی و                       نیز چندین ماه تحت امكانات درمانی                                
بدین ترتیب آزادی فوری رضا شھابی بـرای                                      .       غیره قرار گیرد              

 . سالمت جسمی و جانی او ضروری و فوری است                                    
ـامـه                                     ـبـال طـی ن ای از         ھمانطور كه خود رضـا شـھـابـی ق

بیمارستان اعالم كرده بود، برای سپری كردن ایـن دوره سـخـت                                                      
تا ھمین جا فشـارھـای                    .       معالجه او باید در آرامش كامل باشد                                 

ـیـت وی                                               جمھوری اسالمی به رضا باعث شده است كه وضـع
جمھوری اسالمـی در                 .       تا چنین حدی به وخامت كشیده شود                              

 . قبال جان رضا شھابی و ھمه زندانیان سیاسی مسئول است                                                 
رضا شھابی باید فـورا از زنـدان آزاد شـود و ایـن فشـار                                                  

 . زندان و شكنجه از روی او برداشته شود                                   
ـا شـكـوه كـارگـران شـركـت                                               رضا شھابی بخاطر مبارزات ب

ـا كـارزاری جـھـانـی بـرای                       .        در زندان اسـت             ٨٤واحد در سال              ب
آزادی رضا شھابی و ھمه كارگران زندانی و زندانیان سیـاسـی                                                       

 . تالش كنیم        
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی                               

 ٢٠١٢ ژانویه         ٢٧،   ٩٠ بھمن       ٧

پیام قدردانی شریف ساعد پناه و مظفر                                    
صالح نیا به کارگران سنندج و عموم کسانی                                        

 که از آنان حمایت کردند                      
ما به عنوان اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران                                                   
ایران و به عنوان یک کارگر، در طول سـالـھـای گـذشـتـه و                                                  
ھمین امروز، کاری جز دفاع از حـقـوق انسـانـی خـود و ھـم                                                  

اما ھـمـچـون دیـگـر کـارگـران                        .       ایم     ھایمان انجام نداده                    طبقه ای       
معترض، به ناحق دستگیر و روانـه زنـدان شـدیـم و در طـول                                                   
مدت کوتاھی که در زندان بودیم مورد حمایت پرشـور و بـی                                                    
دریغی از سوی کارگران سنندج و دیگر کـارگـران در سـایـر                                                   

 . نقاط قرار گرفتیم                
ھایـمـان و            این حمایتھا مایه دلگرمی فراوانی برای خانواده                                            

ما دست یکـایـک کـارگـران و                        .       برای ما در داخل زندان بود                         
ھـایـمـان را             ای ما و خـانـواده                 عموم انسانھای شریفی که لحظه                           

فشاریم و با اعالم سپاس و قدردانی فـراوان                                          تنھا نگذاشتند می                
ـیـش                                                       از این حمایتھا، بر اھمیت اتحاد و ھمبستگی کارگـران ب

 . کنیم      از ھر زمان دیگری تاکید می                         
 مظفر صالح نیا               –شریف ساعد پناه                

٧/١١/١٣٩٠ 
 

تكذیبیه شھابی درباره ی مطلب مندرج در                                      
 سایت سندیكا و تایید مجدد بیانیه قبلی اش                                       

 رضـا شـھـابـی            ٩٠-١٠-٣٠پس از انتشار بیانیه مـورخـه                           
ـتـشـر                                                    توسط كمیته دفاع، در سایت سندیكای واحد مطلبی من
ـار                                                   ـب شد که محتوی این مطلب كذب، در راستای تخریب اعـت
ـابـی                                                      ـابـل ارزی پیام رضا شھابی و وارونه کردن محتـوی آن، ق

ـبـی دروغ از                                            .     است    درمطلب مندرج در سایت سنـدیـكـا مـطـال
رضـا شـھـابـی پـس از                 .       جانب رضا شھابی طرح گردیده است                             

ـا خـبـر شـده                                                  اینكه از درج این مطلب در سـایـت سـنـدیـكـا ب
ای را نوشته كه مطلب سایت سنـدیـكـا كـه احـتـمـاال بـه                                                نامه    

ـیـه شـده را                       دست یك فرد و با اھداف و انگیزه                               ھای خـاص تـھ
تكذیب كرده و اعتراض خـود را بـه سـایـت سـنـدیـكـا اعـالم                                                

 . میكند     
به نظر میرسد مطلب مـنـدرج در سـایـت سـنـدیـکـا کـه                                           

ـتـی و                      ای از تخیل، دروغ و انگیزه                           آمیزه      ھای تخریـب شـخـصـی
ـافـع                                                    کمک کننده به منافع فرد یا افراد خاص و بر ضد مـن
ـاورھـای رضـا شـھـابـی و                                               جنبش کارگری و نیز بر خـالف ب
احتماال در راستای تخریب وی و ایجاد مشـکـالتـی بـرای او                                                  

نوشته شـده اسـت کـه                  "       نویسنده       "   میباشد، به توسط قلم یک                        
ـاور           یادآور این واقعیت است که گویا دروغ ھر چه بزرگ                                              تـر ب

 ! پذیرتر      
ـا                                                 ـاط ب ـب و اما رضا شھابی در نامـه ی دوم خـود در ارت
ـار دیـگـر اعـالم كـرده كـه مـھـدی                                               جایزه ی حـقـوق بشـر، ب
ـنـده ھـیـچ                                                        ـای كوھستانی نه نماینده وی و نه ھمفكر او و نه نم

 . باشد      ھای كارگری می               كدام از تشكل            
ی رضا شھابی در تكذیب مطلب سایت سندیكا                                         متن نامه        

در اینجا ما تصویر اصل نامه ی اول رضا                                      .       به شرح ذیل است              
كه با خط خود وی و امضـای                          )        ٩٠-١٠-٣٠بیانیه        ( شھابی       

اوست و نیز تصویر نامه ی دوم وی كه در آن مطـلـب سـایـت                                                   
 . ایم     سندیكا را تكذیب كرده، جھت رویت ھمگان پیوست كرده                                               

 : ی رضا شھابی در تكذیب مطلب سایت سندیكا                                       نامه    
ـیـن                                                  ـال با دروود و عرض ادب به اعضای ھیات مدیره و فع
سندیكای كارگران شركت واحد و با عرض ادب بـه اعضـای                                                 

ـیـن و تشـكـل                                            ـال ھـای       كمیته دفاع از اینجانب و تـمـامـی فـع
 . كارگری      

احتراما معروض میدارم، دوشنبه شب از محتوی مطلبـی                                                
كه در سایت سندیكا درج شده، با خبر شدم كه در این مـطـلـب                                                      
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-٣٠ادعا شده اینجانب رضا شھابی بیانیه خودم كه در تاریـخ                                                    
 توسط كمیته دفاع از اینجانب منتـشـر شـده اسـت را                                              ٩٠-١٠

ـزه ی                                 بیانیه      !       تكذیب كرده ام              ـافـت یـك جـای ای كـه در آن دری
ـانـی                                              ـام مـھـدی كـوھسـت حقوق بشری كه توسط فـردی بـه ن
ـتـه دفـاع از                                                    ـی ـنـده و كـم دریافت شده و اعضای خـانـواده و ب

اند توسط اینجانـب                    اینجانب در جریان واقعیات و ماوقع آن نبوده                                         
ـیـد                                   .   تكذیب شده است              ـای در حالی كه بر عكس كامال مـورد ت

ـنـده                                            .       من است       ـای واقعیت این است كه مھدی كوھستانی نه نـم
ـز از سـوی                                              ـی ـنـدگـی ن ـای و نه ھمفكر من اسـت و ھـیـچ نـم

ھـای       سندیكای كارگران شركت واحد و یا ھیچ یك از تشـكـل                                             
 . كارگری ایران نداشته و ندارد                           
ـیـه                       ـان ـی ـامـه ی اول            [     ٩٠-١٠-٣٠بعد از انتشار ب ـنـده      ]       ن ب

ـتـشـار                                                    توسط كمیته دفاع، یكی از اعضای سندیكـا كـه از ان
 اعـالم       ٩٠-١١-١این بیانیه ناراحت شده بود، صبح روز شنبه                                         

كرد كه با این بیانیه ھم مھدی كوھستانی و ھـم سـنـدیـكـای                                                    
 . كارگران شركت واحد زیر سوال میرود                                

ـنـكـه مـوضـع                                                     البته من اعتقاد دارم این بیانیه عالوه بـر ای
من را نشان میدھد استقالل سندیكـای واحـد از افـرادی كـه                                                   

 . مسائل ضد كارگری را دنبال میكنند را نیز اعالم میكند                                                 
این عضو سندیكا مكررا از مـن خـواھـش كـرد كـه ایـن                                             

من اعالم كردم آن چیزی كه نـوشـتـه ام                                  .   بیانیه را تكذیب كنم                   
ـان از                    .     جز واقعیت چیز دیگری نبوده است                              ـن ـی اما جـھـت اطـم

ـا در مـراحـل دیـگـر بـه                                                       اینكه مبادا در انتقال نوشتـه ام و ی
ـتـه                                                  ـی صورت غیرعمد، تفاوتی در متن منتشر شده تـوسـط كـم
ـیـه را                                                          ـان ـی دفاع با نوشته من ایجاد شده باشد، گفتم نوشته و ب
ـان                                                      مقایسه خواھم كرد؛ وقتی مقایسه كردم دیدم زحمـت دوسـت
كمیته دفاع بی نقص بوده و بیانیه منتشر شده مو بـه مـو و                                                      

 . دقیقا مطابق نوشته من است                        
بدینوسیله بار دیگر اعالم میكنم بیانیه منتشر شده توسط                                                     

 كامال مورد تایید و مـواد و                           ٩٠-١٠-٣٠كمیته دفاع مورخه                  
 . مطالب آن صد درصد مورد تاكید بنده است                                    

اظھار تاسف من از این است كـه در مـطـلـب مـنـدرج در                                              
ـا              :  "      ی من كه گفته ام                 سایت سندیكا از این جمله                        ـیـه را ب ـان ـی ب

ـاده كـامـل شـده و                       "       نوشته خودم مقایسه خواھم كرد                            ـف سو اسـت
ـزه و                                                    ـا انـگـی متاسفانه كل مطلب مندرج در سایت سـنـدیـكـا ب

 . دالیلی، كال كذب و خیالبافی است                            
 ! دوستان عزیز           

من اعتراض خودم را به سایت سندیكا اعـالم مـیـكـنـم و                                               
 . سپس اعتراضم را به نھاد اھدا كننده جایزه اعالم میكنم                                                  

ـیـدانـم                                                  بنده به واسطه عدم دسترسی به اطالعات كافی نـم
آیا آن نھاد مشخص از چه منبعی تامین مـالـی مـیـشـود و                                                 
افراد آن چه كسانی ھستند؟ شایسته است دوستان دیگـر ایـن                                                     

 . موارد را تحقیق كنند                   
ھا و نھادھایی را قبـول دارم كـه                                 بنده تنھا ارتباط با تشكل                        

 . در راستای منافع جنبش كارگری باشد                                
اما اعتراض قطعی ام حداقل به این دلیل ھست كـه چـرا                                                 
ـانـی را                                                 و به چه علت و با معرفی چه كسی مھدی كوھسـت

 . اند     برای دریافت چیزی به نام من انتخاب كرده                                      
مھدی كوھستانی نه نماینده و نه ھمفكر من و نه نماینـده                                                     

 . ھای كارگری ایران است                      ھیچ كدام از تشكل                
در پایان و بار دیگر از ھـمـگـان درخـواسـت دارم مـطـالـب                                                 
منتشره توسط كمیته دفاع را نظریات من قلمداد كنند و بـرای                                                        

 . ھر گونه تماس، با این كمیته در ارتباط باشند                                          

عضو ھیات مدیره و خـزانـه دار                            -رضا شھابی كارگر دربند                     
 سندیكای كارگران شركت واحد تھران                               

  شب   ٢٣دوشنبه ساعت               –  ٩٠-١٠-٣
 

 
پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران : پاناما

 کانال پاناما
 کارگران کانال پاناما بـعـد از                              ٦٠٠٠  سی    بی    به گزارش بی           

ـقـت کـردنـد کـار خـود را از سـر                                               یک ھفته اعتصاب مـواف
ـیـوم                                       .       بگیرند       این موافقت ھنگامی حاصل شـد کـه کـنـسـرت

ـات ایـن                                                      ـب پیمانکار این کانال پذیرفت تا به بـخـشـی از مـطـال
ـایـه کـارگـران را                                                   ١٣کارگران پاسخ مثبت دھد و دستمـزد پ

ـانـکـار مـجـبـور بـه                               .   درصد افزایش بدھد                 ھمچنین شرکت پیـم
ـبـه              پذیرش پرداخت اضافه کاریھا و کار در روز                                       ھـای یـکـشـن

این کارگران با بدست آوردن نسبی مطالباتشان قرار اسـت                                                    .       شد  
ـازگـردنـد                          ٢٣روز دوشنبه             ـا تـوجـه بـه            .        ژانویه به سر کـار ب ب

 دالر در سـاعـت              ٢،٩٠افزایش دستمزد، حقوق این کارگران از                                    
 . یابد       دالر افزایش می              ٣،٣٤به    

ـنـه                                              ـزی   ٥،٢٥کار پھن کردن و عمیق کردن این کانال با ھ
ـا سـال                                                   ٢٠١٤میلیارد دالر در دست انجام است و قرار است ت

 . به اتمام برسد             
 

 کارگر ٥٠٠٠اعتصاب : آفریقای جنوبی
 Implatsمعدن 

 کـارگـر        ٥٠٠٠ ژانـویـه         ٢٠به گزارش رویترز روز جمعه                          
با خـواسـت           Rustenburgدر     Implatsمعدن تولید پالتین                  

ـا اعـالم                .       افزایش دستمزد دست بـه اعـتـصـاب زدنـد                                 دادگـاه ب
حکمی گفته است که این اقدام کارگران غیرقانونی اسـت و                                                    
چنانچه کارگران تا روز سه شنبه به کار باز نگردنند، دسـت                                                       

ـانـه            این کارخانه           .       به اقدام قانونی بر علیه آنان خواھد زد                                      ـی  سـال
 درصـد       ٢٥ میلیون انس پالتین تولید میـکـنـد و حـدود                                      ١.٧

ـتـه                    .       تولید پالتین دنیا را بعھده دارد                               انـد       مسولین این شرکت گف
ـیـد            ٣٠٠٠که با توجه به اعتصاب این شرکت روزانه                                        انس تـول

 . پالتین را از دست میدھد                     
ـام                                      ٢٢روز یکشنبه             ـا ن  ژانویه نیز کارگران ھمین شرکت ب

Zimplats                                         که در زیمبابوه واقـع شـده اسـت دسـت از کـار
ھای برق خود توسط شـرکـت                         کشیدند و خواھان پرداخت قبض                          

 . شدند    
 
 اعتصاب کامیون دارن و رانندگان تاکسی: ایتالیا

ـایـی در اعـتـراض                                                     به گزارش یورونیوز کامیون داران ایتالی
به افزایش بھای سوخت و در حمایت از اعتراض عمـومـی در                                                   

ـبـه                        .       این کشور دست به اعتصاب زدند                            بر این اساس روز دوشـن
ھای منتھی به شھر تورین واقع در شـمـال                                        ژانویه  در جاده                ٢٣

.   ایتالیا کامیون داران خـودروھـای خـود را مـتـوقـف کـردنـد                                                
ـاتـھـا کـه در مـاه                                                   ـی کاھش بودجه عمومی و نیز افزایش مـال
دسامبر به تصویب پارلمان ایتالیا رسید بر بھای سوخـت و بـه                                                        

یـکـی از کـامـیـون داران                     .       ویژه گازوئیل اثر گـذاشـتـه اسـت                           
 لیتر در مسـیـر رفـت و                     ٧٠٠یک کامیون تقریبا                :  "    گوید      می  

ـا     ١١٠کـنـد کـه حـدود               آمد به میالن سوخت مصرف مـی                          ت
ـا                           .      یورو ھزینه در بر دارد                      ١٢٠ شش سفـر در ھـر مـاه بـرابـر ب
ھا خبر نـدارنـد                 قانونگذاران از این ھزینه                        .        یورو ھزینه دارد                ٦٠٠

ـیـل چـه                               ھا فقط در تلویزیون می                       آن   ـتـر گـازوئ ـی بینند که ھر ل
 ."  کنند      ھا چیزی پرداخت نمی                    قیمتی دارد و آن               

ـا در                                                    ـی ـال ـت ـیـون در ای پیوستن رانندگان کامیون به اعتصـاب
ـا ایـن                                           ترافیک جاده            ای این کشور اختالل ایجاد کرده اسـت ب

رسـد کـه ایـن اقـدام از سـوی شـھـرونـدان                                    ھمه به نـظـر مـی             
یکی از شـھـرونـدان کـه در                       .       نارضایتی را در بر نداشته است                            

خودروی شخصی خـود در تـرافـیـک مـعـطـل مـانـده اسـت                                          
ـایـد ھـمـه             .       کننـد      ھا خیلی کار خوبی می                     آن  :   "       گوید      می   مـا ب

چراکه نود درصد حـمـل و                      .   ایتالیا را به ھمین صورت درآوریم                               
ای است اگر حمل و نقل مختل شود ھـمـه                                     نقل در ایتالیا جاده                   

خوب اسـت         : "   گوید      شھروند دیگری می               ."    چیز فلج خواھد شد                
ـنـد      آنھا کار خوبی مـی                 حـتـی اگـر بـرایـمـان                 .       حـق دارنـد        .       کـن

با وجود این ترافـیـک مـا                       .       مشکل ایجاد کنند اما حق دارند                            
 ."  ھمه با چنین کاری موافق ھستیم                            

ـنـدگـان                                                   ـز اعـتـصـاب ران ـی ـا ن ھمزمان در رم، پایتخت ایتالی
داران عالوه بر اعتراض به شـرایـط                                   تاکسی     .       تاکسی ادامه دارد                

ــای مــجــوز                                        ــط اعــط ــیــل شــرای ــف تســھ ــال ــتــصــادی، مــخ اق
داران در              اعتصاب تاکسی            .       داری در این کشور ھستند                          تاکسی     

 . رم از ھفته گذشته آغاز شده است                             
 
 ARC کارگر کارخانه ٢٠٠٠اعتصاب : ھند

  ٢٠٠٠ ژانـویـه         ٢٣روز دوشنبه             IBN Liveبه گزارش          
ـا                         Arasuکارگر کارخانه تولید چرم                          ـادو ب در ایالت تامـیـل ن

این کـارگـران             .     خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند                                      
 سال یکبار قرارداد دسته جمعی امضا میکنند و بر سـر                                                  ٣ھر    

میزان دستمزد با کارفرمایان به تـوافـق مـیـرسـنـد، ولـی ھـم                                                    
ـان                                              ١٣اکنون         ماه است که قرارداد آنھا تجدید نشده و ھـمـچـن

ـا شـده اسـت                                          ـن ـلـی ب  Valsa.       دستمزدشان بر طبق قرارداد قب
Kumar                                  برای      :   گوید      مدیر اتحادیه کارگران این موسسه می

ـا                                                   ـار ب ـزایـش دسـتـمـزد چـنـدیـن ب دستیابی به توافق بـرای اف
ـاکـنـون ھـیـچ                      حکومت محلی به مذاکره نشسـتـه                           ایـم ولـی ت

ـیـم                                                ـیـن خـاطـر مـا تصـم اقدامی صورت نگرفته است، به ھـم
 . گرفتیم تا دست از کار بکشیم                          

 
اعتصاب خلبانان شرکت ھواپیمایی : اسپانیا

Iberia  
ـبـه               Monsters &Criticsبه گزارش             ٢٥روز چھارشن

دست به اعـتـصـاب                 Iberiaژانویه خلبانان شرکت ھواپیمایی                               
 پرواز که قرار بود ھـمـان                         ٢٨٦ پرواز از           ١٠٠زدند و باعث لغو                 

این شرکت در نظر دارد برای پائیـن                                 .       روز صورت بگیرد، شدند                    
 Iberiaھای خود، با احداث شرکتی دیگر بنام                                     آوردن ھزینه           

Express                 مـعـروف       )       کم ھزینـه        "  (      بودجت     " که به شرکتھای
اتـحـادیـه         .       را مـتـوقـف بـکـنـد               ھستند، عملیات شرکت اصلـی                       

ـیـکـار                                                   ـاعـث ب کارگران این شرکت معتقد است که این کار ب
ـیـن            .       شدن ھزاران کارمند این شرکت خـواھـد شـد                                    ـنـجـم ایـن پ
اتـحـادیـه ایـن             .       حرکت اعتراضی به اقدام ایـن شـرکـت اسـت                                  

ـنـده                                                      کارگران اعالم کرده است که روزھای جمعه و دوشنبه آی
 .*  نیز دست از کار خواھند کشید                          

 اخبار بين المللی


