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حسن صادقی كه ایلنا اكنـون از او 
ـان " بعنوان  رئیس اتحادیه پیشـكـسـوت

ـام مـی"   جنبش كـارگـری بـرد، از  ن
ای خانه كـارگـر  عوامل مھم و پایه

ـانـون عـالـی شـوراھـای " و  رئیس ك
ــود"   اســالمــی كــار ــرا در .   ب ــی او اخ

ـا "   دھه فجر" ای به مناسبت  جلسه ب
ـا  تعدادی از اعضای خانه كارگـر ب
ـیـت  اظھار اینكه كارگران بـه وضـع
: خود بی توجه ھستند، گفته اسـت

ھا حسـاسـیـت مـا را در  اگر دولت" 
ـتـمـاعـی مـی دیـدنـد بـه  مسائل اج
ــی ــم ــودشــان اجــازه ن ــه  خ ــد ب دادن

برای اینـکـه . "   كارگران توجه نكنند
ــی  ـن ــخـصــوص مــع مـنـظــور او و ب

و بی توجھی کـارگـران "   حساسیت" 
را مـتـوجـه بشـویـم "   به وضع خـود

ـادآوری  ابتدا باید چنـد نـكـتـه را ی
امروز دیـگـر کسـی مـنـکـر .   کنم

این نیست که شـوراھـای اسـالمـی 
كار یك نـھـاد ضـدكـارگـری مـثـل 
ـا  انجمن اسالمی مـحـیـط كـار و ی

ــت ــه اس ــت كــارخــان ــراس ــمــام .   ح ت
ـیـن خـط  رسالتش این بـوده كـه اول
ـبـش  ـا جـن ـابـل ب دفاعی رژیم در تق
كارگری و اعتراضات كـارگـری را 

ھـیـچ آدمـی كـه .   تشکیـل بـدھـد
نانش را مدیون جیره رفسنـجـانـی و 

ــت  خـامـنـه ـق ـی ـاشــد، ایـن حــق ـب ای ن
ـنـد اظھرمن الشمس را انكار نـمـی . ك

شخـص حسـن صـادقـی سـردسـتـه 
ــن  ــه فــعــالــی ــود كــه ب ــی ب كســان
سندیكای واحد حمله كـرد و خـود 
ــر  ــت ب ــوك شــخــص ایشــان بــا م

ـلـو را  می خواست زبان منصور اسـان
حسـن صـادقـی !   از حلقـوم در آورد

بارھا گفته اسـت كـه او و دیـگـر 

عمادی معاون وزیر تعـاون، کـار و 
ــکــه بــا اجــرای  ــان ایــن ــی رفــاه بــا ب
ھدفمندی یارانه ھـا دیـگـر فـردی 
در ایران زیرخط فقر شدید و درآمـد 

ماھانـه ( کمتر از یک دالر در روز 
اقشـار :   وجود نـدارد، گـفـت)    دالر  

ـیـشـتـریـن بـھـره را از  آسیب پـذیـر ب
ــه ــدی یــاران ــمــن ــدف ــرده ھ ــد ھــا ب .  ان

ـارانـه  ـنـکـه ی عمادی با اشاره بـه ای
ـقـدی بـه خـانـوارھـای کـم  ھای ن
ـیـت  ـا وضـع درآمد کـمـک کـرد ت
: زندگی آنھا بھتر شـود، مـیـگـویـد

به عبارتی در کشور دیگـر فـردی 
ـتـر از یـک دالر در  با درآمد کـم
ـقـر وجـود  روز و زیر خـط شـدیـد ف

ھم اکنون ھمه افـراد کشـور .   ندارد
ـاالی یـک دالر در  دارای درآمد ب

ـانـه   دالر   روز که در مجموع ماھی
 است، ھستند

این سوال که خط فقر چـیـسـت 
ـزان آن در ایـران کـدام  و مبنا و می
ـال  ـب است، در سالھـای اخـیـر و بـدن
فروپاشی اقتصادی جامعه ھـمـواره 

ـان  ـاحـث زنـده در مـی یکـی از مـب
ـیـن عـلـت سـران  مردم بوده و به ھم
رژیم اسالمـی بـکـرات و بـه دروغ 
ـا یـک تصـویـر  تالش کـرده انـد ت
ــت  ــطــیــف شــده ای از وضــعــی ــل ت
ـنـد . معیشت مردم در مدیا ارائه دھ

ـیـت  اما فقر عمیق و واقعیات وضـع
ـا ھـیـچ درجـه  معیشت مـردم را ب
وقاحت اسالمی نـمـی تـوان انـکـار 

ـاشـی .   نمـود ـقـر و فـروپ ـلـه ف مسـئ
اقتصادی در جـامـعـه ایـران چـنـد 
ویژگی مھم دارد که مھمتـریـن آن 

 :عبارتند از
ـار :   یک خط فقر در ایران بسـی

ـابـل انـدازه گـیـری  سیال و غـیـر ق
ـیـن .   است فاکتورھایی کـه در ھـم

ـیـن  ـی اقتصاد سرمایه داری برای تـع
ـتـه مـیـشـود،  خط فقر در نظر گـرف
ـتـه  ـف در اقتصاد ایران طـی یـک ھ
چنان دستخوش تغییر میشوند کـه 
کل برآورده ھای انـجـام شـده بـرای 
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ـار  ـب تعیین خط فقر را از درجـه اعـت
ـتـریـن .   ساقط میکند یکی از مـھـم

این فاکتورھا، مسئله قدرت خـریـد 
مردم است که با توجه بـه سـقـوط 
آزاد ریال در بازار و بـی ارش شـدن 
ــی،  ــر ارزھــای خــارج ــراب آن در ب
ـار  محاسبه قدرت خرید ریال را بسـی

ـتـدای .   مشکل ساخـتـه اسـت در اب
ـقـر رقـمـی مـعـادل  سال نود خـط ف
یک میلیون و ششصد ھزار تومـان 
تخمین زده میشد، در اول شـشـمـاه 
ــرخـی از  ــتـه ب دوم سـال طـبـق گـف
کـارگـزاران رژیـم ایـن رقـم بـه دو 
میلیون تومان رسید و در سه ماھـه 
ـیـق تـر  آخر سال و بویژه پس از عـم
ـاور شـدن  شدن بحران مـالـی و شـن
ـانصـد  قیمت ریال، به دو میلیون و پ

ایـن اعـداد بـر .   ھزار تومـان رسـیـد
" یـک زنـدگــی مــتـوســط" اسـاس 

ـا  ـام را ب بدست آمده و اگر ایـن ارق
درآمد کنونـی نـود در صـد مـردم 
ـقـری  مقایسه کنیم، متوجه عمق ف
خواھیم شد که جمھوری اسـالمـی 

حـفـره .   به مردم تحمیل کـرده اسـت
ـانصـد  بزرگ مابین دو میلیون و پ
ــومـان بــا حــداقـل دســتـمــزد  ھـزار ت
کارگر یعنی سیصـد و سـی ھـزار 
ــر و  ــی از فــق ــومــان را دریــای ت
ــر کــرده اســت کــه  گــرســنــگــی پ
ـقـریـب مـردم را  گریبان اکـثـریـت ب

 .  گرفته است
یکی دیگر از مولفه ھـای :   دو

ـتـصـاد در  مھم شرایـط کـنـونـی اق
ـان مـردم بـه در  ـن ـی ایران، عدم اطـم

حـتـی .   آمدھای ماھیانه خود اسـت
ـزان دو  اگر کارگر در مـاه بـه مـی

ھـمـان ( میلیون و پانصد ھزار تومان 
ـنـمـود، از )   خط فقر ـی ـافـت م در ی

آنجایی که اقتصاد ایـران در یـک 
ـتـه  ـیـق فـرو رف رکود تـورمـی عـم
ـاری  است و تمامی بندھای سـاخـت
ــچ  اش از ھــم پــاشــیـده اســت، ھــی
ـا خـبـر  کارگری از فـردای خـود ب

تعداد وسیعـی از کـارخـانـه .   نیست

ـیـدی بـویـژه در  ھا و واحدھای تول
دو سال اخیر ورشکسته شـده انـد و 
صاحبان آن بالفاصلـه کـارگـران را 
اخراج و بدون پرداخت ھیچ غـرامـت 
ـان رھـا  ـاب ـی و بیمه بیـکـاری، در خ

اخـراج دسـتـه جـمـعـی .   ساخته انـد
کارگران بـه یـک رکـن اسـاسـی 
. اقتصاد در ایران تبدیـل شـده اسـت

ـیـشـت  عدم تامین شغلی ھمواره مـع
کارگر را زیر فشار قرار مـیـدھـد و 
ــشــود کــه نــرمــھــای  ــی مــوجــب م
ـقـر در اشـکـال  زندگی زیر خـط ف
ـیـل  حاد و تکاندھنده به کارگر تحم

ـامـیـن .   شود ـنـکـه عـدم ت تصـور ای
شغلی با درآمد سیصد و سی ھـزار 
تومانی چه جھنمی را بـر زنـدگـی 
خانواده کارگری حـاکـم مـیـکـنـد، 

 .دیگر زیاد سخت نیست
ــه :   سـه ـف یـکـی دیـگــر از مـول

ھای مھم، سطح توقـعـات و نـگـاه 
ـلـه رفـاه در زنـدگـی  مردم به مسئ

در ھر مـاه دھـھـا اعـتـصـاب .   است
ـیـونـدد، و  کارگری بـوقـوع مـی پ
ـبـود  دھھا اعتراض علنی بـرای بـھ
ــه صــورت  ــع ــشــت در جــام مــعــی
میگیرد، و علیرغم سرکـوب ھـای 
ـــه رژیـــم اســـالمـــی و  ـان ــ ـی وحشــ
دستگیریھا و اذیـت و آزار پـی در 
ـبـران  ـیـن کـارگـری و رھ ـال پی فع
ـبـش ھـای اعـتـراضـی،  عملی جـن
تـوقـع مـردم از زنـدگـی و سـطــح 
ـاالسـت . معیشت اقتصادی، بسیار ب

ـتـوانسـتـه  ھیچ در جه از سرکوب ن
ـا  ــ ـــدگـــی ب ـــر و زن ـق ــ ـــت ف اس
ـیـن را، بـه یـک  استانداردھای پای
داده سیاسی و به امر پذیرفته شـده 

ــل سـازد ــدی ــوقــع .   در جــامــعــه تــب ت
ـیـشـه  باالی مـردم از زنـدگـی ھـم
ـتـریـن  منبع و مرجعی بـرای وسـیـع
ـقـر مـوجـود بـوده  مبارزه بر علیه ف

ـنـکـه .   است ـیـرغـم ای در مقابل، عـل
خط فقر پنج برابر متوسط دسـتـمـزد 
ــواده  کـارگـر اسـت و زنـدگـی خـان
ــحــت ایــن  ھــای کــارگــری دارد ت

شرایط بسمت یک فـالکـت تـمـام 
عیار پیش میرود، آنگـاه ایـن رژیـم 
ـا زنـدگـی  وقیـحـانـه تـالش دارد ت

خـط " روزانه یک دالری را بعنـوان 
تصـویـر کـنـد و سـطـح "   شدید فقر

از نـظـر .   توقع مردم را شکـل دھـد
این دزدان اسـالمـی الزم شـده کـه 
ـان سـقـوط  سطح توقع مـردم آنـچـن
کند که مردم باید فقط نان خـالـی 
ـاشـنـد،  ـه ب بخورند، مسکن مناسب نـداشـت
ـرسـشـان خـارج  درمان و بـھـداشـت از دسـت

چنان ارزان شـود کـه باشد و جانشان 
ـابـل  ـیـمـاری ھـای ق با ساده ترین ب

ـارنـد زنـدگـی .   پیشگیری جـان بسـپ
ـنـی  یک دالری رژیم اسالمی یـع
اینکه فرزند کارگر در ایـن کشـور 
ـاده از  نه فقط اجازه تحصیل و استف
ــدارد کــه  آمــوزش و پــرورش را ن
ـنـی  ـاشـد، یـع اسباب بازی نداشته ب
ـنـوع،  خوردن گـوشـت و مـیـوه مـم
یعنـی داشـتـن مـاشـیـن و امـکـان 
ـاس  ـب مسافرت و تفریح و پوشیـدن ل

ــد در  ــای ــو، ب ــت " ن آرزوھــای دس
ـنـدی شـود"   نیافتنی . مردم طبقه ب

ــران  ــک دالری در ای ــدگــی ی زن
ــی مــرگ در اثــر  آشــکــارا بــمــعــن
ــار  ــگــی اســت کــه در کــن گــرســن
ــردم وارد  ــی م ــون ــدگــی تــاکــن زن

امـا .   بحثھای این حکومت میشـود
ـنـم  ـاکـنـونـی، ھـمـان جـھ زندگی ت
اسالمی است که بیش از سه دھـه 
بر زندگی مردم خیمـه زده اسـت و 
در دریای بیکران ثروت، عمیقتـریـن 
ـقـر و نـداری را بـه  و وسیعترین ف

ایـن دزدان .   مردم تحمیل کرده است
اسالمی، جھنم موجود را ضـمـانـت 
چپاولھای افسانه ای خود سـاخـتـه 

ـا .  اند ـتـمـاعـی ب اما جنبشـھـای اج
ـان  ـی ـیـن جـان ـاال در کـم تـوقـعـات ب
ــم  ــد تــا جـھــن اسـالمــی نشــســتـه ان
اسالمی را بر سر صاحبانش خـراب 

 .*و ویران کند

 ١از صفحه 
 زندگی یک دالری
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 3 ١٩٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

مزدوران خانه كـارگـر و شـوراھـای 
انـد  اند كه نگذاشتـه اسالمی كار بوده

ـنـد ـن . كارگران رژیم را سـرنـگـون ك
ـبـھـشـت ٧خبرگزاری ایلنا در   اردی

ـقـل از شـخـص ایشـان ١٣٨٤  بـه ن
اگر تشكـلـھـای كـارگـری :   " نوشت

ــه كــارگــر و (  ــظــور ایشــان خــان مــن
و )   شــورای اســالمــی كــار اســت

ــب كــارگــران  ــی كــه از جـی ـن قـوانــی
ـنـون    تصویب مـی ـاك ـبـود، ت شـود، ن

ھای تھران زیر پای كـارگـران  خیابان
ـاز . "   لـرزیـد گرسنـه مـی ـانـجـا ب ھـم

اگر به راستی كـارگـران :  " گوید می
قصد دستیابی به مطالبات خـود را 
دارند، بھتر اسـت بـه جـای خـط و 
نشان كشیـدن، فـرصـتـی بـه دولـت 
داده تا به مشكالت ما رسـیـدگـی 

 ." كند
ــای  ــادقــی و شــوراھ حســن ص
اسالمی كار دیگر ضرورت خـود را 
برای جمھـوری اسـالمـی احـمـدی 

ــژاد از دســت داده ــد ن ــرا اوال .   ان زی
ــھــا بــا رفســنــجــانــی تــداعــی  ــن ای

ـیـن احـمـدی نـژاد و  می شوند و ب
رفسنجانی یک جنگ جـدی در 

ـفـور .   جریان است دوم اینكه آنقدر من
ـتـی  و معلوم الحالند كه كارگران وق
ــراضــی آمــاده  ــت ــرای اع خــود را ب

ـا  می ـابـل ب ـق كنند، ابتدا به طـرح ت
حراست و شوراھـای اسـالمـی كـار 
ـیـش  ـقـشـه پ بعنوان جزء مھمی از ن
ـنـد . بردن اعتراضاتشان فکر مـیـکـن

حسن صـادقـی امـا خـود اعـتـراف 
كرده است كه ھیچ كارگری دیـگـر 
كوچكترین توھمی نسـبـت بـه ایـن 

ـقـدر :   " گـویـد مـی. مترسكھا ندارد آن
ــگــیــن شــده كــه دیــگــر  ــن فضــا س

ـفـی خـود  نمی توانیم به حـقـوق صـن
توجه كنیم و درست است كه دولـت 
ــادالت  ــا را در مــع ھــمــواره وزن م
اجتماعی سبك كـرده امـا خـودمـان 

ـاوتـی ـف ھـایـمـان در بـه  نیز با بـی ت
ـنـونـی مـوثـر  وجود آمدن شـرایـط ك

ـات مـجـلـس ھـم .   ھستیم در انتخـاب
ـفــاوت مــا  ــی ت ــوع حضـور ب ایـن ن

ــن .   مشــخــص اســت ــی ــجــه ھــم ــی ــت ن
ـنـده در  می ـای شود كه تنھـا یـك نـم

مجلس از جامعه كـارگـری حضـور 
گوید كه كسـی بـه  علنا می. "  دارد

دھـد و در  حرف ایشان گوش نـمـی
ای برای ایشـان  انتخابات مجلس تره

ـقـل قـول .   كند خرد نمی ـیـن ن در ھم
ـا  متوجه شدیم كه ایشان دولـت را ب
اعتراضات كارگری تھدید نمیـکـنـد 

ــخ (  ــمــام طــول تــاری زیـرا خـود در ت
تـریـن  حیات رژیم اسالمی سرسـخـت

مخالف اعتراضـات كـارگـری بـوده 
بلکه ناراحت از این است كـه )   است

مثل دستمالی شـده كـه ھـم دولـت 
ــده اســت و ھــم در مــیــان  چــالن
كارگران منفورتر از گـذشـتـه شـده 

 . است
 

كارگران و عدالت 
 اسالمی

ـال  ـب سھیال جلودارزاده ھم، كه بـه دن
ــی  ــالفــات درون ــر شــدن اخــت ــادت ح

ای شـده و  جناحھای رژیم حـاشـیـه
ـابـی مـی ـت ـتـر آف شـود، و  اكنون كم

اتـحـادیـه كـارگـران " وی را مسئول 
ــلــی  كــرده"   زن انــد، از اعضــای اص

رھبری خانه كارگر رژیم بوده و در 
ھای سركوب كارگـران و  تمام برنامه

ـبـش كـارگـری دخـالـت داشـتـه  جـن
از " ایلنا نوشته است كه وی .   است

وضعیت عدالت رو به افـول کشـور 
ـاد کـرد در سال ـق ـت او . "   ھای اخیر ان

ـاسـبـت   بـھـمـن و ٢٢اخیرا بـه مـن
كـارگـران " ھمچنین گالیه از اینكه 

ـنـد  نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت
و در انــتـخـابــات مــجـلـس شـركــت 

ـتـه اسـت"   كنند نمی یـکـی از :   " گف
ـیـن  ـال ـتـریـن آرزوھـای مـا فـع اصلی
ـقـالب، ایـجـاد  سیاسی در ابتدای ان
ـیـن  عدالـت بـرای ھـمـه و ھـمـچـن
ثروتمند شدن ھمه افراد جامعه بـود 

اما امروز بـه ایـن آرمـان و آرزوی 
ــدیــم ایشــان بــه بــی . "   مــھــم نــرســی

عدالتی در جـمـھـوری اسـالمـی و 
فقیر و ندار كردن كارگران اعـتـراض 

رو بـه افـول " ندارد؛ اعتراض او بـه 
" رفتن عـدالـت در سـالـھـای اخـیـر

 . است
ـتـر كـارگـران و  برای نسل جـوان
فعالین جنبش كارگـری كـه شـایـد 
ـا  ـایـد و ی ـی ـادشـان ن آن انقالب به ی
ــالب را از زبــان  ــان آن انــق داســت
صادقی و محـجـوب و جـلـودارزاده 

ـاکـیـد کـرد كـه  شنیـده ـایـد ت انـد، ب
 انقالبی بر علیه بـی ١٣٥٧انقالب 

عدالتی بود و ھیچ كـارگـری ھـم 
ـزی  دنبال عدالت اسالمی، كـه چـی
ـاول و دزدی و مـالخـوری  جز چـپ

ـیـال جـلـودارزاده و . نیست، نبود سـھ
آخونـدھـای مـعـمـم و مـحـجـبـه و 
ـا بـه ارث بـردن دم و  مـكـالیـش ب
ـیـس و اویـن و  ـل دستگاه ارتش و پ
ـیـون  غیره، فعالین كارگری و انقـالب
ــت  ــد كــه عــدال را ســركــوب كــردن
اجتماعی را به تـعـویـق انـداخـتـه و 
ـانـدازد ـی ! بساط عدالت اسالمی راه ب

ـاه دسـتـگـاه  ـن سھیال جلودارزاده در پ
سركوب سپاه و قمه كشان بسـیـجـی 
ـلـھـی و دیـگـر عـوامـل  و حزب ال
ــه  ــھــوری اســالمــی، ب حــزب جــم
ـلـه  فعالین و شوراھای كارگری حم
كرد و قلع و قمعشان كرد كـه خـوان 
ــی راه  ــالم ــت اس ــدال ــمــای ع ــغ ی

تسلط محجوب، صـادقـی، .   بیاندازد
جلودارزاده و دیـگـر عـوامـل خـانـه 
كــارگــر و جــمــھــوری اســالمــی، 
ـیـن شـوراھـای  حاصل سركوب خـون
ـنـد و  ـب اسالمی كـار و بـگـیـر و ب

ورق امـا .   اعدام دھـه شـصـت بـود
ـیـن .  برگشته است ـال كارگران و فـع
خواھنـد ایـن جـانـوران  كارگری می

ـیـش از سـه دھـه  اسالمی را كه ب
است چیزی جز جنگ و جنایت و 
فقـر و نـداری بـرای كـارگـران بـه 

ـاورده انـد، از مسـنـد قـدرت  ھمراه نی
پائین بیاورند و رفاه الزم برای خـود 

 .و جامعه به ارمغان آورند

 ١از صفحه 
شوراھای اسالمی كار از نھادھای 
  اصلی سركوب كارگران بوده اند

 در حاشیه اظهارات 
 حسن صادقی و سهیال جلودارزاده

 رضا شھابی  
 به جای 

مرخصی پزشکی 
 از بیمارستان

  به زندان اوین انتقال یافت
 

 بـھـمـن رضـا ٢٥بنا بر گزارشھای منتشر شده، جانیان اسـالمـی  روز 
ـا بـه  ـن شھابی عضو ھیات مدیره سـنـدیـكـای شـركـت واحـد را  کـه ب
ـزل  تشخیص تیم پزشکی بیمارستان الزم بود بـه مـدت سـه مـاه در مـن
ـاآمـادگـی الزم بـرای عـمـل جـراحـی را کسـب  استراحت مطلق کند ت

ـنـدی ـب ـان و ھـم ھـای  نماید، به زندان انتقال داده و اكنون خانواده و دوسـت
 . رضا شھابی بخاطر خطر فلج شدن او نگران وضعیت وی ھستند

ـبـه  به گزارش كمیته دفاع از رضا شھابی، رضا ظـھـر روز سـه شـن
ـیـل ١١  بھمن جھت عمل دیسك گردن به اتاق عمـل بـرده شـد، امـا بـدل

ـازگـردانـده شـد بـه .   عدم آمادگی جسمانی ساعتی بعد دوباره به بخش ب
ـزیـوتـراپـی  ـی گفته پزشگان رضا نیاز به حداقل سـه مـاه اسـتـراحـت و ف
ـا بـرای عـمـل جـراحـی  ـزشـکـان مـتـخـصـص دارد ت ـتـرل پ روزانه و کـن

اما بدنبال انجام نگرفتن عمل جـراحـی رضـا .   آمادگی الزم را پیدا كند| 
ـان را تـحـت  شھابی مقامات قضایی جمھوری اسالمی  مقامات بیمارست

ـا بـه زنـدان  ـنـد ت فشار گذاشتند که ھر چه زوتر شھابی را ترخیص کـن
رضا شھابی در حالی بـه زنـدان بـرده شـد کـه از نـظـر .  برگردانده شود

ـبـرد و مـطـابـق  ـی جسمانی در شرایط وخیم و بسیار خطرناکی بـه سـر م
 .آخرین بررسیھا عالوه بر دیسک گردن، دیسک کمر نیز دارد

ـان  ـی ـال جـان رضـا شـھـابـی و ھـمـه زنـدان ـب جمھوری اسالمی در ق
رضا شھابی بایـد فـورا از زنـدان آزاد شـود و از .   سیاسی مسئول است

 .امكانات درمانی الزم برخوردار شود
ـزدیـك دو سـال ٨٩ خرداد ٢٢رضا شھابی در  ـنـون ن  دستـگـیـر و اك

ـا .  است كه در زندان است ـات ب جرم رضا شـھـابـی شـرکـت در اعـتـصـاب
شكوه كارگران شركت و احد و تالش برای ایجاد تشكل خود سنـدیـكـای 

ـیـم مـددی یـكـی دیـگـر از .   واحد است عالوه بر رضا شھـابـی ، ابـراھ
ـیـم مـددی .   اعضای این سندیكا در زندان بسر میبرد رضا شھابی، ابـراھ

 .و ھمه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند
 

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
  ٢٠١٢ فوریه ٢٠، ٩٠ اسفند ١

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
http://free-them-now.blogspot.com 

ھر بار كه اسم حسـن صـادقـی 
آید، قمـه كشـی  به یاد كارگران می

ـاد كـارگـران و  و موكت بر او بـه ی
. آیـد فعالین جنبـش كـارگـری مـی

ــال  ھــر بــار كــه اســمــی از ســھــی
ــودارزاده را مــی ــی  جــل ــم، ب ــوی شــن

حقوقی مضاعـف كـارگـران زن بـه 
ـام خـانـه .   آید یادمان می ھر وقـت ن

كارگر و شوراھای اسالمی كار بـه 

آید، تحمیل فقر و فـالكـت  میان می
ــد بـه یــاد كـارگــر مـی سـركــوب .   آی

ـاد جـامـعـه مـی . آیـد كارگران بـه ی
ـزھـای بـر سـر راه  اینھا اولین خاكری
ـبـش  جنبش كارگری ھستند كه جـن
كارگری برای سرنگونی جمـھـوری 
اسالمی، ابتدا بایـد از روی نـعـش 

 .متعفن اینھا بگذرد
 ٢٠١٢ فوریه ١٣
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 چھار سناریو 
 !ھدفمند کردن یارانه ھا

 تومانی تا گـرانـی ١٠٠٠از بنزین 
جـھـان " این تیتر روزنامه !   آب و برق
در ھفته گذشتـه بـود کـه "   صنعت

ـیـرو درج  ـامـجـو وزیـر ن به نقل از ن
ـقـل از .   شده بود ـامـه بـه ن این روزن

ـتـه اسـت کـه چـھـار  وزیر نیرو گف
سناریو بـرای اجـرای مـرحـلـه دوم 

ـاد " ھدفمندی یارانه در دولت و  سـت
مورد بـحـث و "   ھدفمندی یارانه ھا

ـز  ـتـه و روی مـی بررسی قرار گـرف
 .قرار دارد

ـنـد از ـارت : این چھار سناریو عـب
افزایش قیمت بنرین آزاد مـعـمـولـی 

ـزایـش ١٠٠٠تا لیتری   تـومـان، اف
ـارانـه ـزیـن ی ـن ـیـمـت ب ای از  دوباره ق

ـزیـن ٤٠٠ ـن ـلـی، ارائـه ب  تومان فـع
ـیـمـت قـدیـمـی بـرای  یارانه ای با ق

حمل و نقل عمومی و مـحـدودیـت 
ـزایـش  مصارف شخصی و باالخره اف

 !قیمت آب و برق
ــار  ــه چــھ ــن ب ــرداخــت ــل از پ قــب
ــوی دولـت در مـرحــلـه دوم  ـاری سـن

ھا، بد نیست گفتـه  ھدفمندی یارانه
شود که بـر اسـاس گـزارش دولـت 
ــرای طـــرح  ــه اول اج ـل در مـــرحــ

ـارانـه ھـا، درآمـد دولـت  ھدفمندی ی
ـارد ١٥فقط در بخش انرژی   ـی  میل

عـالوه بـر ایـن وزیـر .دالر بوده است
ـتـه اسـت کـه  ـیـرو گـف  ھـزار ١٠ن

میلیارد تـومـان در بـخـش مصـرف 
ــرق درآمــد داشــتـه انـد در !   آب و ب

ـارانـه نــان و گـنـدم اعــالم  مـورد ی
صـرفـه " اند که دو میلیون تن  کرده
ایـن !   آرد و گندم داشته انـد"   جویی

ـام درآمـدھـای دولـت در  آمار و ارق
ـارانـه ھـا  مرحله اول ھدفمند کـردن ی

 .بوده است
در این میان گزارشات دیگـری 
ــواھــای  ــگ و دع ــیــز در جــن ن
باندھای حکومتی، بویژه مـجـلـس 
و دولت پیرامون اعالم ارقام واقـعـی 

ــر خــی از .   درآمــدھــا وجــود دارد ب
مقامـات حـکـومـتـی صـحـبـت از 

ــارد دالر ٢٠درآمـد بــاالی  ــی ــل ـی  م
ـار ایـن درآمـدھـای .   اند کرده در کن

ـنـده مـحـلـس  افسانه ـای ای یک نـم
ـزایـش " گفته است که  البته بایـد اف

صادرات بـرق را ھـم اضـافـه کـرد 
که به قول وی افزایـش دوبـرابـری، 

ـاالی  ـنـی ب  درصـد داشـتـه ٣٠یـع
 !است

ـزایـش  ـاریـوی اف برگردیم به سـن
ـتـری  ـی ـزیـن بـه ل ـن  ١٠٠٠قیمـت ب

ـامـجـو وزیـر .  تومان در این رابطـه ن
نیرو با اشاره به تجربه قبلی اجـرای 

ـتـه  طرح ھدفمند کردن یارانه ھا گـف
است که برای تامین منابع مـالـی 
ــدی از مــحــل  ــه نــق ــرداخــت یــاران پ
درآمــد حــاصــل از حــذف قــیــمــت 

ھای انـرژی بـه مـردم، ایـن  حامل
ـیـت" بخش ایـن  را دارد کـه "   ظـرف

ـبـع درآمـد  دوباره به عنوان یک من
ـامـیـن پـرداخـت  جدی دولت برای ت

ـارانـه ـاده قـرار  پول ی ـف ھـا مـورد اسـت
وی در اثبـات ایـن ادعـای .   بگیرد

ـزیـن آزاد  ـن خود گفتـه اسـت کـه ب
 ٧٠٠معمولی در حال حاضرلیتری 

ـا  تومـان عـرصـه مـی شـود، کـه ب
ــمــام شــده آن،  ــمــت ت ــســاب قــی احــت
ـا  ـزیـن ت ـن ـیـمـت ب ظرفیت افزایش ق

.  تـومـان وجـود دارد١٠٠٠لیتری 
ـیـرو،  در دفاع ازاین سناریوی وزیر ن
ـا  سخنگوی اقتصادی دولـت ھـم ب
ارائه آمار و ارقام تائید کـرده اسـت 

ـارد ١٢ تا ٨که رقمی بین  ـی ـل ـی  م
دالر دولـت از ایـن مـحـل در آمـد 

ـارت سـاده.   داشـتـه اسـت تـر  بـه عـب
ـنـده اصـلـی  بخش انرژی تامین کن
منابع و درآمدھای دولت است کـه 
ـنـدی روی آن  دولت و ستاد ھـدفـم
ـارات و   ـب طرح و نقشه ریخته تا اعت
ــالح  ــه اصــط ــرای ب ــول الزم  ب پ

را "   پرداخت یارانه نقـدی بـه مـردم" 
معنای عـمـلـی ایـن .   تامین نمایند

سیاست دولـت و دسـت انـدرکـاران 
ـارانـه ـنـد کـردن ی ـزایـش  ھدفم ھـا اف

ـلـه  دوباره قیمت مواد سوختی از جم
ـنـد  اینـھـا مـی.   باشد بنزین می گـوی

ــن  ــی ــه ب  ٩٠ تــا ٨٠کشــور روزان
ــزیــن مصــرف  ــن ــر ب ــت ــی ــون ل ــی ــل ــی م

ـارانـه.   کنـد می ـزیـن ی ـن ای،  سـھـم ب
 تومـان در ٤٠٠یعنی بنزین لیتری 

 درصـد ٣٥این چرخه مصرف تنھا 
ـارتـی .   باشد می  درصـد ٦٥به عـب

بنزین مورد مصرف مردم به عنـوان 
ـتـری فـعـال  ـی بنزین آزاد معمولـی ل

تولیـد .   شود  تومان عرضه می٧٠٠
و توزیع بنزیـن و کـال سـوخـت در 
ـــت  ـــت و دول ـف ــ دســـت وزارت ن

دولت در بـخـش عـرضـه .  باشد می
ـنـده  بنزین آزاد، بزرگترین عرضه کن

 ٦٥از محل ھمین .   باشد بنزین می
درصد بنزین عرضـه شـده دولـت و 

ای  وزارت نفت درآمـدھـای افسـانـه
ـاال بـه آنـھـا اشـاره  داشته که در ب

ـزیـن آزاد .  شد ـن قرار است  قیـمـت ب
 ١٠٠٠ تـومـان بـه ٧٠٠از لیتری 

ــابــد ــزایــش ی ــان اف ــا یــک .   تــوم ب
محاسبه ساده معلوم مـیـشـود کـه 

ـزایـش  ــق اف  ٣٠٠درآمـدی از طـری
تومان به بنزین آزاد نصـیـب دولـت 

ـیـش از  دزدان و حکومت می شود ب
ــون دالر اســت١٥ ــی ــل ــی ــه .    م ــت ــب ال

ـفـت و گـاز  سایرمواد سوختی از ن
ــواع و اقســام مــواد  ــه تــا ان گــرفــت
ـز قـرار  ـی سوختی و مشتقات نفتی ن
ــه و  ــت ــمــت داش ــی ــزایــش ق اســت اف

ـیـمـت . بشـونـد"   ھدفمند"  در مـورد ق
ای که در حـال حـاضـر  بنزین یارانه

باشد، دولـت   تومان می٤٠٠لیتری 
ـیـمـت و کـم  برنامه ھای افزایـش ق

ای را در  کردن سھمیه بنزین یارانـه
دست دارد که به مرور و بی سر و 
ــه اســت ــه اجــرا گــذاشــت . صــدا ب

ـتـری  ـی خالصه کنیم افزایش بنزین ل
 تومان در بـخـش مـربـوط ١٠٠٠تا 

 دولت بـه عـنـوان ٩١به بودجه سال 
ـنـه ھـای  یک منبع مھم تامین ھزی

ـار گـران .   دولت منظور شده اسـت ب
ـامـیـن ایـن درآمـد  ـزیـن و ت شدن بن
کالن دولت بـر دوش مـردم اسـت، 
مردمی که بـرای رفـت وآمـد بـر 
سر کارشان از ماشین شـخـصـی و 
ـاده  ـف یا وسایل نقلیه عـمـومـی اسـت

این بخـش ھـم بـه نـوبـه .   کنند می
ـزایـش داده  خود قیمت بلیط ھا را اف

یک خانواده کارگری بـطـور .   است
 درصـد از دسـتـمـزدش ١٥متوسط 

ــه  ــن ــزی ــاب ھ ــاب و ذھ را بــرای ای
ـیـمـت.  کند می ھـا ایـن  با افزایش ق

 درصـد خـواھـد ٢٠ھزینه به باالی 

 .رسید
ـیـمـت  ـزایـش ق اما سناریـوی اف

دولت اعالم کـرده اسـت !   آب و برق
که در بخش مصرف آب و بـرق در 

ـارد ١٠سال گـذشـتـه  ـی ـل ـی  ھـزار م
ـنـی !   شـده"   صرفه جویی" تومان  یـع

ــخــش  ــن ب ــت در ای  ھــزار ١٠دول
میلیارد تومان درآمد داشته است و 
عالوه بر این افزایش صـادرات بـرق 

ــی  ــن ــرابــری، یــع  درصــدی ٣٠دوب
بـر اسـاس حسـاب و !   داشتـه اسـت

ھایی کـه دولـت کـرده بـود  کتاب
قیمت برق و آب با ھزینه تمام شـده 
ــدارد در  ــی ن ــن خــدمــات خــوانــای ای
ــد  ــای ــخــش ھــم ب ــن ب ــجــه ای ــی ــت ن

ـزایـش .   بشود" ھدفمند"  معنای آن اف
ـاالی  ـا مـرز ب قیمت این خدمـات ت

گـران .    درصد حساب شده اسـت٢٠
ـاریـوی  شدن آب و برق بر اساس سـن
ـیـرو در سـال  جدید دولت و وزارت ن
ــز ادامــه خــواھــد داشــت ــی ــده ن ـن . آی

ــر از  ــت ــش ــی ــزایــش ب ــبــت از اف صــح
. افزایش قیمت سال گـذشـتـه اسـت

بخش عمده این درآمد دولـت رسـمـا 
و علنا دزدی از جـیـب اقشـار کـم 

به عبارتـی مـردم .   درآمد بوده است
ــن آب و بــرق مــورد  ــی ــام بــرای ت

ـیـشـتـر ٢٠نیازشان بیش از   درصد ب
ـیـمـا بـه  پرداخته ـق اند و این پول مست

 .جیب دولت رفته است
ـیـمـت گـاز  در مورد افزایـش ق
ـایـد گـفـت  مصرفی خانگی ھـم ب
ــن  ـزی ـن ـار ب کـه ایـن بـخـش در کـن

ھا را داشـتـه  بیشترین افزایش قیمت
در گزارش دولت و مـجـلـس .   است

ـزایـش" صحبت از  ھـای مـنـطـقـه  اف
تحت عنوان مناطق سردسیر و "   ای

ـا ٢٥کمتر سرد سیر، رقمی بین   ت
ــوده اســت٥٦ ــل .  درصــد ب از اوای

ــن ســال  ــن ٩٠فــروردی  کــه اولــی
ھای گـاز مصـرفـی بـدسـت  قبض

مردم رسید، متوسط افزایش قیـمـت 
 درصـد ٤٥ تا ٣٥گاز خانگی بین 

بطور مـتـوسـط مصـرف .  بوده است
ـفـری رقـمـی ٣گاز یک خانواده   ن

 ھزار تومـان در مـاه ٤٠ تا ٣٥بین 
ھای جـدیـد،  بود که با صدور قبض

ـزایـش  بویژه در مناطق سـردسـیـر اف
. قیمتھای بزرگی را شـاھـد بـودیـم

 ھـزار تـومـان بـه ١٠٠ھا ی  قبض
ـنـد  ـل باال صدای اعتراض مردم را ب
کرد و بخشا مردم از پـرداخـت پـول 

ـــض ـب ـا خـــودداری کـــرده و  قــ ھــ

ـا شـد ـپ دولـت و .   اعتراضاتی ھـم ب
ـان  رژیم که با جو اعتراضی در مـی
مردم مواجه شده بود، فعـال صـالح 

در سـه .   دیدند که سکـوت نـمـایـد
ــت ٩٠مـاھـه دوم  سـال   کـه دول

ـقـد  دوباره تحرک دیگـری بـرای ن
ھا را  آغـاز کـرد،  کردن پول قبض

. عمال با مخالفت مـردم روبـرو شـد
ــی از شــھــرھــا و  ــل مــردم در خــی
ــول  ــد کــه پ مــحــالت اعــالم کــردن

ـنـد پـرداخـت در .   اضافی را نـخـواھ
مباحثی که بین دولت و مـجـلـس 
ـان بـود، دولـت و شــرکــت  در جــری
ـاره   ملی گاز اعالم کردند کـه دوب

ـنـد کـرد"   اصالح" ھا را  قبض . خواھ
ھای زیادی از مـردم  در عمل بخش

ـاال بـود  قبض ھایی که از نظرشان ب
ـاچـارا  را پرداخت نکردنـد و رژیـم ن

در سناریوی جدیـد کـه . کوتاه آمد
ـنـدی  قرار است در مرحله دوم ھدفم

ھـا بـه اجـرا گـذاشـتـه شـود،  یارانه
ـزایـش  ـام اف دولت مـجـبـور شـده ارق
ـنـمـایـد . قیمت گاز را فعال اعـالم ن

ـزایـش  البته این به معنـای عـدم اف
ـیـسـت ـنـھـا صـبـر .   قیمت بعدی ن ای

ـان تـمـام  می کنند تا فصـل زمسـت
شده و در بھار سال آینده، عین سـال 

ـیـمـت گـاز را اعـالم ٩٠  افزایش ق
ـزایـش .   نمایند آنچه مسـلـم اسـت اف

ھـای انـرژی  قیمت در تـمـام بـخـش
ــت  ــی دول ــک ســیــاســت رســم ی

ــاشــد مــی ــه یــکــی از .   ب ــت ــف بــه گ
مقامات شرکت مـلـی گـاز رژیـم 

ھنـوز وقـت بـرای واقـعـی کـردن " 
 "!قیمت گاز دارند

ــورد ــردر م ــه آخ ــکــت ــه " ن صــرف
آرد و گـنـدم اسـت، دولـت "   جویی

ـیـون تـن٢گفته که  ـل ـی صـرفـه "  م
. در این مورد داشـتـه اسـت"   جویی

ـــت از مصـــرف  ـان حـــمــای ســازمــ
کنندگـان اعـالم کـرده اسـت کـه 
قیمت نان که غذای اصـلـی مـردم 

ـاالی  می ـا ب باشد، افزایش قیمـت ت
ـان .    درصد داشته است٣٠ قیـمـت ن

ــن  ــار ای ــردم در کــن مصــرفــی م
ـفـی ھـم  افزایش قیمت، از نظـر کـی

دو میلیون تـن .   مرغوب نبوده است
آرد و گندم که به ادعای رژیـم در 
ـاعـث  نتیجه ھدفمندی قـرار بـود ب
ـا  ـان ب ـان و ارائـه ن کاھش قیمت ن

 ! کیفیت باشد، البد گم شده است

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی
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ـاریـوی مـذکـور در  چـھـار سـن
ــمــل ــت تــریــن  بــخــش انــرژی از مــح

ھا برای دولت در مرحلـه دوم  گزینه
ـای .   ھدفمندی یارانه ھـاسـت مـعـن

ھا افزایش باز ھـم  عملی این سناریو
بیشتر قیمت انرژی مـورد مصـرف 

ـاشـد مردم می ـزایشـی کـه بـر .   ب اف
ـانـه زنـی ھـای  اساس حـدس و گـم

ـیـشـتـر از  بخش ھایی از حکومـت ب
ــه خــواھــد بــود ــت ــال گــذش ــن .   س ای

افزایش قیمتھـا فشـار بـر زنـدگـی 
ـتـکـش  اکثریت مردم کارگر و زحـم

در .   را باز ھم تشدیـد خـواھـد کـرد
ــش  ــری از افــزای ــان خــب ــن مــی ای

کارگران ناچـارنـد .  دستمزدھا نیست
ھای ثابت کـاالھـای  با ھمان حقوق

ــه  ـل اسـاسـی زنـدگـی شـان، از جـم
ــه  ــازشــان را ب ـی ـ ــورد ن ــرژی م ان
ـامـیـن  ـاالتـری ت قیمیتھای باز ھم ب

ـنـه کـردن .   نمایند ـزی ـنـی ھ ایـن یـع
بیش از یک سوم دستمزد کـارگـر 
ـزیـن،  ـن برای تامین آب، برق، گاز، ب

ــاب ــه ایــاب و ذھ ــن طــرح !   و ھــزی
ـیـل  ھدفمند کردن یارانه طرح تـحـم
ـاز ھـم  فقـر، گـرانـی و فـالکـت ب
ــردم  ــر کــارگــران و م ــر ب ــشــت ــی ب

ـقـر .   باشد می این گرانی و تورم و ف
و فـالکـتـی اسـت کـه حـکـومـت 
رسما و بیشرمانه به اجـرا گـذاشـتـه 

ـقـدی .   است ادعای پرداخت یارانه ن
به مردم  و افزایش قدرت خریـدشـان 
ـا بـود ـن . از اول ھم پوچ و بـی مـع

اکنون بعد از گـذشـت یـک سـال 
ــه دوم  ــت در نــظــر دارد مــرحــل دول

خـود .   طرحش را بـه اجـرا بـگـذارد
ــالن اعــالم  ـات حـکــومـت دزدان و ق

 درصـد ٣٥کرده اند که گرانی تا 
ـاف  بیشتر شـده و دسـتـمـزدھـا کـف

در .   کـنـد زندگی کـارگـر را نـمـی
ـیـن اوضـاعـی دولـت و  یـک چـن
ــا دوبــاره  ـن حـکــومــت رســمــا و عــل
ـیـه  تعرضات باز ھم بیشتری بـر عـل
ـیـشـت و زنـدگـی کـارگـران و  مع
ــد ــه دارن ــھــی ــت ت ــردم در دس . م

حکومت اسالمـی سـرمـایـه داران، 
حکومت فقر، گرانـی، تـورم لـجـام 
ـیـل زنـدگـی غـیـر  گسیخته و تحم
انسانی و غیر قابل تحمل بـر گـرده 

در بـرابـر .   باشد کارگران و مردم می
ــر  ــراب ــعـرض حــکـومــت، در ب ایـن ت
تعرض به سطح معیشـت کـارگـران 

ــارزه و  ــحــاد، مــب ــد ات ــای و مــردم، ب
جنبش قدرتمنـد کـارگـران و مـردم 

ـان دادن .   به میدان بیاید ـای تنھا راه پ
به این ھمه فقر و فالکت وگـرانـی 
گسترش مبارزه و به زیـر کشـیـدن 

 . باشد حمھوری اسالمی می
 

ھای آماری دولت  دروغ
از وضعیت  بیکاری، 

 !اشتغال، و رشد اقتصادی
ـتـی  در ھفته ھای اخیر مقامات دول

آمار و ارقام متناقض، بخـشـا دروغ 
و دستکاری شـده جـدیـدی اعـالم 

اولــیـن آمـار دســتـکــاری .   انـد کـرده
ــال  ــغ ــجــاد اشــت ــه ای ــوط ب شــده مــرب

ـاشـد می وزیـر کـار رژیـم اعـالم .   ب
 ٩٠کرده بود کـه دولـت در سـال 

ـیـون شـغـل  ـل بیش از یک و نیم می
ـتـه اکـثـر ایـن . ایجاد کرده است الب

ـتـصـاد . نبودند"پایدار"شغلھا  وزیـر اق
ـیـد ایـن  ـائ دولت ھم بالفاصله در ت
سخنان وزیر کار رژیـم اعـالم کـرد 

ــصــادی در ســال  ــد اقــت  ٩٠رش
.  درصـد بـوده اسـت٧نزدیک بـه 

بانک مرکزی ھم بـه نـوبـه خـود 
ــارات و  ــب ــزان اعــت ــی گــفــت کــه م

ـان  بودجه ای که این بانک در جـری
آن بوده است و برای ایجاد اشـتـغـال 
ـلـی بـر  ـی اختصاص یافته اسـت، دل
ـزایـش اشـتـغـال  درست بودن آمـار اف

ــر .   اسـت ـاره وزی ــه دوب ـت ھــمــیـن ھــف
اقــتــصــاد اعــالم کــرد کــه دولــت 

ــغــال  ــجــاد اشــت ــه ای ــم ب  ٢مصــم
ـا ایـن  ـیـشـتـر اسـت وب میلیونی و ب
ـیـم  رشد اقتصادی که شـاھـد ھسـت

 !این کار شدنی است
ـام  در واکنش به ایـن آمـار وارق

ـــی ـت ــ ـا  دول ــ ـان" ھ ــ ـاس ــ ـن ــ ـارش و "   کــ
ـنـظـران اصـولـگـرا بـه ھـمـراه  صاحب

ـاسـت ـقـدان سـی ـن ھـای  مجلـس و م
دولت در رد ایـن ادعـاھـای دولـت 
ــژاد دھــان بــاز کــرده و  احـمــدی ن

ایـن .   روایت خودشان را ارائـه دادنـد
ـار و  ـا مـراجـعـه بـه اخـب جماعت ب
گزارشـات خـودشـان اعـالم کـردنـد 

ـتـر از  ـتـصـادی کـم  ٣که رشد اق
ـــوده اســـت ـــد .   درصـــد ب ـا رش ــ ب

ــصــادی  ــت  درصــدی امــکــان ٣اق
ـیـونـی وجـود نـدارد در .   اشتغال میل

ـیـونـی از  ـل مورد ایجاد اشتغال دومی
طرف دولـت ھـم ایـن کـار شـدنـی 

ـاد ایـن جـمـاعـت بـه .   نیسـت ـن اسـت
بودجه مربوط به اشتغال اسـت کـه 

 میلیارد تومـان صـرف ١٧٠٠گویا 
ـایـدار" ایجاد اشتغال  ـاپ شـده اسـت، " ن

ـازده  ـنـگـاھـھـای زودب که بیـشـتـر ب
 .اند اند که به آخر خط رسیده بوده

ـزان آن  در مورد بیکاری و مـی
نیز دستکاری و اعـالم آمـار دروغ 

ھا اخـیـرا  خود حکومتی.   ادامه دارد
انـد کـه در آن  اسنادی را رو کـرده

احمدی نـژاد از اداره آمـار، وزارت 
ـات سـال  ـتـخـاب کار و اقتصـاد در ان

ــود کـه آمـارھــای ٨٨  خـواســتـه ب
ــکــاری   ــت بــی ــعــی از وضــعــی واق
ـانـه  ـنـد و بـھ واقتصادی ارائـه نـدھ
ـنـد . بدست باند مخالـف وی  نـدھ

ـزدیـک بـه یـک سـال از  بعد از ن
اصـالحـات " ھـای  رفت و بـرگشـت

، باالخره دولـت اعـالم کـرد " آماری
ـاالی  .  درصـد اسـت١٢بیکاری ب

ـزدیـک شـده ١٩تورم به   درصـد ن
ــظــر دارد کــه  ــی در ن اســت و ل

ـنـی "   شورای اشتـغـال" مصوبات  مـب
ـیـون شـغـل را  ـل ـی بر ایجاد دو نیم م

 . عملی نماید
بد نیست به یک مورد دیـگـر 
ــب خــانــه  از آمــار و ارقــام از جــان

خـانـه .   کارگریھـا ھـم اشـاره بشـود
کارگر ظـاھـرا در ایـن جـنـگ و 

بـوده "   بـی طـرف"دعواھای آماری 
! را گرفته اسـت"   طرف کارگران"و 

ـیـر کـل خـانـه  اخیـرا مـحـجـوب دب
کارگر رژیم اعالم کرده اسـت کـه 

 درصد صنایع تـعـطـیـل ٥٠بیش از 
ـیـت ٣٠.   ھستند  درصـد زیـر ظـرف

ـــد ـــد دارن ـی ــ ـــول ـان ت . اســـمـــی شــ
بیکارسازیھا در دولت احمـدی نـژاد 

ــه و  ــافــت ــرش ی ــت  درصــد ٨٠گس
ـقـر زنـدگـی  کارگـران زیـر خـط ف

 .کنند می
ــامــات  ــھــا اظــھــارات مــق ایــن
ــرامــون  ــی ــتــی پ ــتــی و دول حــکــوم
ـتـصـادی  اشتغال، بیکاری و رشد اق

ـاشـد مـی ــی .   ب آمــارھـایـی کــه حـت

ھایی از خود حکـومـت آن را  بخش
ـا .   قبول ندارند دولت احمدی نـژاد ب

ـام  پررویی تمـام از ایـن آمـار و ارق
ــش دفــاع مــی ــد دولــت ــمــای امــا .   ن

واقعیتھای اقتصـادی و آمـارھـای 
 . گویند واقعی چیز دیگری می
ــاالی  ــاری ب ــیــک  درصــد ٣٥ب

ــه .   اســت ــک ب  درصــد ٣٥نــزدی
ـیـکـارمـی ١٨جمعیت باالی   سال ب

ـیـونـی کـه .   باشد ـل ایجاد اشتغال می
ــھــای  خـودشــان مــی ـل ــد، شــغ گـویــن

ـیـش  موقت بوده و از بین رفته اند، ب
ـقـط ١٧٠٠از  ـارد تـومـان ف ـی ـل ـی  م

ــای دولــت صــرف  ــال بــه ادع امس
ــه   ــت ک ــده اس ــی ش ــغــالــزای اشــت

ھـا و  اخـراج.   ای نـداده اسـت نتیـجـه
ــرده ادامــه  ــھــای گســت ــکــارســازی بــی

ــاران روزبــروز .   دارد ــک ــی جــمــعــیــت ب
بنابر بـرخـی آمـار .   یابد افزایش می

ـیـکـاران در  و ارقام آمـار واقـعـی ب
ـــه  ـــک ب ـزدی ــ ـــران ن درصـــد ٣٤ای

ــاشــد مــی ــیــش از یــک ســوم .   ب ب
ـیـکـار  جمعیت آماده به کار عمـال ب

ــی ــد م ــوانــان ٦٧.   بــاش  درصــد ج
ـاشـنـد جویای کار بیکار می ایـن .   ب

ـیـکـاری  وضعیت واقعی اقتصاد و ب
ـلـکـت اسـت ـیـت .   در این مـم وضـع

. شـود روزبروز خرابتر و بدتر ھم مـی
مسئول این وضعیت کل حـکـومـت 

جـنـگ .   باشـد و سیاستھای آن می
و دعـواھـای آمـاری، دسـتـکـاری 
ـاتـی  آمار و ارقام یک بازی انتخـاب

قـرار اسـت . باندھای حکومت است
ــکــاری شــده و  ـا آمــارھــای دسـت ب

ـاورنـد ھـر چـه .   دروغ رای بدست بی
ـزدیـک ـات مـحـلـس ن تـر  به انتـخـاب

ـزرگـتـری ھـم  می شویم دروغھای ب
ــد از راه مــی کــل حــکـومــت .   رسـن

بـرای .   گوید رسما و علنا دروغ می
اینھا نه ایـجـاد اشـتـغـال، نـه سـرو 
ـتـصـادی  سامان دادن به وضعیت اق

ھـای یـک  مردم، نه تامین حداقـل

ـیـمـه  ـیـر، نـه ب زندگی بخـور و نـم
ـیـکـاران  بیکـاری مـکـفـی بـرای ب

ـبـوده و . . .   و ھـیـچ مـوقـع مـھـم ن
ـاتـالن .  نیست حـکـومـت دزدان و ق

فقط یک اولویت داشته و دارد و 
بـرای !   آن سرکوب و حفظ حکومت

ـان ھــزاران  ــن جـانــی ـا مــانـدن ای سـرپ
میلیارد تومان روزانـه صـرف دم و 

کننـد و در  دستگاه سرکوبشان می
 کـه اخـیـرا ٩١ھمین بودجـه سـال 

ــه داده ــد، ارائ ــد ١٢٧ان  درصــد رش
بودجه برای دم و دستگاه سـرکـوب 

ـتـه . انـد و حـکـومـت در نـظـر گـرف
خالصه بیشترین پول و منابع مالـی 
ـقـط بـرای  ـقـط و ف و نفتی رژیم ف

خـبـری .   شـود حفظ نظام ھزینه مـی
از افزایش دسـتـمـزدھـای کـارگـران 

 بـه ٩١ھنور بـودجـه سـال .   نیست
قول خودشان در مـجـلـس تصـویـب 

ــی  ــافــه ١٢٧نشــده ول  درصــد اض
بودجه برای دم و دستگاه سـرکـوب 

بیـمـه . اند را دو فاکتو تصویب کرده
ـنـد بیکاری کـارگـران را نـمـی . دھ

ـنـد  کـم  آنجایی ھـم کـه مـی دھ
ــد مــی ــن ــای مــعــوقــه  حــقــوق.   دھ ھ

ھـای  حقـوق. پردازند کارگران را نمی
ھـر روز . پردازند بازنشستگان را نمی

ـتـمـاعـی  از بیمه ھای درمانی و اج
 ...میزنند و

ـتـش  ـی جمھوری اسالمی در کـل
ـانـدھـایـش حـکـومـت  و با تمامی ب
ضد کارگـر و ضـد مـردم بـوده و 

ــی .   بــاشــد مــی ــر، ب ــل فــق ــحــمــی ت
حقوقی، فالکت، و گـرانـی یـک 
ـنـھـا بـوده و  پای اصلی سیاست ای

برای پایان دادن بـه ایـن .   باشد می
وضعیت در قدم اول باید حـکـومـت 
دزدان و سرمایه داران اسـالمـی را 

ـنـھـا راه عـمـلـی و .   انداخـت ایـن ت
ـان دادن بـه ھـمـه  ـای ممکن برای پ
مشقات و دردھـای جـامـعـه ایـران 

 .*باشد می
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دادگاه رسیدگی به پـرونـده " عبارت 
ـتـر " فساد بزرگ مالی ـی ، نه سـر ت

ــامــه یــا یــک ســایــت  یــک روزن
ـنـری بـود کـه  حکومتی، بلـکـه ب
ـیـشـانـی  جـمـھـوری اسـالمـی بـر پ
جایگاه قاضی دادگـاھـی زده بـود 

 ٣اخـتـالس "که برای رسیدگی به 
تشکیـل داده "   ھزار میلیارد تومانی

ــھــای .   بــود ــایــت ــعــد س ــاعــتــی ب س
ــردای آن روز  ــی و ف ــومــت ــک ح
ـنـر کـذایـی،  ـنـد آن ب عناوینی مـان
. تیتر یک روزنامه حکومتـی شـد

از ھمین بنر مشخص بود کـه ایـن 
. ، چگونه دادگاھـی اسـت" دادگاه" 

متھمین ردیـف بـه ردیـف نشـسـتـه 
ــود،  ــن ب ــد و ســرشــان پــایــی ــودن ب
میدانستند که قرار است کـه ھـمـه 

ھا سر ایشان شکستـه  کاسه و کوزه
دادستان متـھـم ردیـف اول را .   شود

ــان رشــوه"  ــط ــل ــد"   س ــی ــام ــاضــی .   ن ق
دادگاه که ظاھرا باید صبر کنـد و 
آخر مـاجـرا نـظـرش را کـه ھـمـان 
ـان کـنـد از مـتـھـم  ـی ـاشـد ب حکم ب

چـگـونـه اسـت :   " ردیف اول پرسـیـد
ــن  ـت کـه مـردم عـادی بـرای گـرف

 میلیونی ازدواج ماھـھـا ٥یک وام 
معطل ھستند و شما این ھـمـه وام 

ـا ایـن "   ؟! دریافت کـردیـد و البـد ب
ـایـد فـکـر  سخنان یکی مثل من ب
ـز درسـت  کند که دیگر ھـمـه چـی
ــت اجــرا شــد، و ایــن  شــد و عــدال
ـیـن  مملکت قانون دارد و باالخره ھم
ـیـسـت ھـر کـس ھـر  جوری کـه ن

 ! کاری دلش خواست انجام دھد
متھمانـی کـه در ایـن پـرونـده 
کـارشـان بـه دادگــاه کشـیـده شــده 
است قربانی کشمکش بزرگان قـوم 
شدند و اساسا این حکومت سرشـت 

. اسـت"   فساد بزرگ مالـی" اش از 
ـانـون" این مملکت مسلـمـا  دارد، "   ق

ــی کــه از دزدی بــزرگــان  ــون ــان ق
حمایت میکند، و طبعـا دادگـاه آن 
ــده فســاد بــزرگ  ــد ســران پـرون ـای ب

ـبـرئـه کـنـد ولـی اگـر .   مالی را ت
ــکــه ای  ــی ت کــودکــی در جــای
شیرینی بدزدد چنان بـالیـی سـرش 

ـنـی خـوردن بـه  می آورند که شـیـری

ـبـدیـل شـود . کابوس زندگی اش ت
تا آنجا که ذھن من یاری میکـنـد 
این دومین پرونده از این دست اسـت 

دادگــاه عــدل " کــه در مــورد آن 
اولـی .   تشکیل شده اسـت"   اسالمی

ــالس  ــه اخــت ــوط ب ــرب  ١٢٣آن م
ـارد تـومـانـی در اوایـل دھـه  ـی ـل می
ــمــا  ــمــی ــق ــود کــه مســت ــاد ب ــت ھــف

ــه  ــگـشــت ب ــق " بـرمـی ـی مـحــسـن رف
ــه نــام "   دوســت ــالن ب کــه از قــات

ـفـر .   جمھوری اسالمی است یک ن
مجرم شناخـتـه "   فاضل خداد" به نام 

ـتـل  ـاب دار بـه ق شد و بوسیله طـن
اخوی محسن رفیـق دوسـت .   رسید

به زندان محـکـوم شـد  کـه بـعـدا 
خبر رسید مسئول بازرگـانـی زنـدان 

 و برای تجـارت و رتـق و  اوین شده
فتق امور تجارت زنـدان سـفـرھـای 

راسـت و دروغـش !(خارجی ھم دارد
ـنـد ـت ـا " و ! )   با آنھا که گـف حـاج آق

اصال متھم شناخـتـه نشـد، "   محسن
با وجود اینکه ظاھرا ایشان روحـش 
از ماجرا خبر نـداشـتـه امـا ھـر جـا 
ـارشـات  که دستش رسـیـده بـود سـف

و ایشان نھایتا بـه !  الزم را کرده بود
عنوان شاھد قدم رنجه کردند و بـه 

و اکـنـون در .   دادگاه تشریف بردند
ـارد ٣ماجرای اختالس  ـی ـل ـی  ھـزار م

ــوالن  ــمــا مســئ ــی ــق ــی مســت تــومــان
ـا  ـنـد کـه گـوی حکومت نقش داشت
اکنون دست اندرکار دولت احـمـدی 
ـتـی اسـت  نژاد ھستنـد، و ایـن دول
ـــرا  ـــژاد آن ــدی ن ــه خـــود احـــم ک

! ترین دولت تاریخ ایران میدانـد پاک
ـاکـیـد کـردم کـه (  و من ھمیشه ت

ـاق بـود مـتـھـم ! )   ایکاش دروغ حـن
ردیف اول از سوی دادستان سـلـطـان 
ـیـسـت  رشوه نام میگیرد اما معلوم ن
ـفـھـای  چرا رشوه گیرنده ھا که کی

ـیـون تـومـان پـول ٣٠٠حاوی  ـل ـی  م
دریافت مـیـکـردنـد اصـال در ایـن 
ــھـم حضــور  ـت ــوان م ــه عـن دادگـاه ب

ــدارنــد ــای .   ن ــایــتــھ آنــگــونــه کــه س
حکومتی در مـاھـھـای گـذشـتـه 
ـیـمـا  ـق عنوان میکردند این باند مست
زیر نظر رئیس دفتـر احـمـدی نـژاد 
بودند اما اصال از ایشان ھم خـبـری 

ـتـه دولـت مـدعـی اسـت .   نبود ـب ال
فسـاد " خودش قبل از ھـمـه ایـن  

را کشـف کـرده و "   بزرگ مـالـی
ـیـه  ـق بعدا بقیه مـتـوجـه شـدنـد و ب

انـد اگـر راسـت مـیـگـویـی  مدعی
 !چرا به ما خبر ندادی؟

 
 عدالت ریا کاران

ـیـسـت  حقیقت این است کـه قـرار ن
ــتــی اجــرا شــود چــون خــود  عــدال
دادگاه از ھمان ابتدا بر بی عـدالـت 

دادگـاه .   بودن خودش تاکید میکند
ـنـد کـه  را کسانی تشکیـل مـیـدھ
ـتـل و دزدی  خودشان متـھـم بـه ق

فساد و تباھی سراسـر ایـن .  ھستند
ــه اســت و  حــکــومــت را گــرفــت
ھمانگونه که اشاره شد سرشت ایـن 
ـتـل اسـت . حکومت بر دزدی و ق

ــر از  ــف ــک ن ــه ی ــون ــم مــحــض ن
کارگزاران این حکومت نیست کـه 
دستش یا به قتل آلوده نباشد یا بـه 
ــھــا . دزدی یــا بــه ھــر دوی ایــن

ـامـی گـوشـه  ـزدار ن ـی افشاگری پال
کوچکی از عمق ماجـرا بـود کـه 

ـیـن  ـیـم " بخـاطـر دعـواھـای ب تصـم
به راه افتاد که اکنـون دارد "   سازان

در زندان تقاص زبان درازی اش را 
بـه یـک نـمـونـه از .   پس مـیـدھـد

دزدی رھبر این جـمـھـوری نـکـبـت 
ـا عـمـق فـاجـعـه ای  اشاره میکنم ت

که در جریان است روشن شـود، ھـر 
ـیـت .   " چند این را ھمگان میداننـد ب

ـیـد "   رھبـری از ھـر چـی کـه تـول
درصـدی از .   میشود سـھـمـی دارد

فروش خودروھا در کـارخـانـجـاتـی 
ـلـق  مانند ایران خودرو و سایپا مـتـع

البته ایشـان .   است"  بیت رھبری"به 
خوابند بلـکـه  ھا روی پولھا نمی شب

خرج اسالم میکنند که تا جـا دارد 
ــری از گــرده مــردم  تســمــه ــشــت ــی  ب
مـفـھـمـومـی جـز "   عدالت.   " بکشند

. ریــا بــرای ایــن حــکــومــت نــدارد
عـدل " نھایت عدالت این حـکـومـت 

ـتـخـار ایشـان "   عـلـی اسـت، کـه اف
ـا  داشتن شمشیر ذولفقار بـود کـه ب
ــغ  ـان اســالم را از دم تــی آن دشــمــن

ــد ــذران ــگ ــه .     مــی ــت ــه گــف ــا ب ــن ب

ھـا  ھای کالش، حضـرت شـب آخوند
افتادند و تـکـه  ھا راه می تو کوچه

ـنـدی" نانی و خرمایی بـه  " مسـتـم
در حـکـومــت .   خـیـرات مـیـکــردنـد

ـا  ـاشـد ت عدل علی باید فقر حاکم ب
گدایی پیدا شود در خانه عـلـی را 

کند و بـه ایشـان " کرم"زند و تا او 
ـادشـاھـی"  و گـرنـه !   دھـد"   نگیـن پ

ـابـد علی و عدلش معنی نـمـی و .   ی
ــون  ــی" اکـن ــد عــل ــی "   ســی ھــم ســال

ـاری سـخـاوت  یکبار، شاید ھـم دوب
 میلیون تـومـانـی ٥٠بخرج میدھد، 

ـتـه امـداد  ـی خرج صندوق خیرات کم
ـیـس ایـن نـھـاد شـاه  میکند که رئ
. دزدی به نام عسـگـراوالدی اسـت

ــه  ــدھــا ب ــح آخــون یــکــی از نصــای
ــبـری ـن ـام ھـایشــان ایـن اسـت کــه  پ

ـان بـرکـت "  خیرات کنید تا روزی ت
ـاکـیـد "   پیدا کـنـد ـتـه مـوکـدا ت ـب ال

ـیـن جـوری خـیـرات  ـنـد ھـم میـکـن
ـنـد مسـتـحـب  نکنید بلکه مـیـگـوی
است که آن پول به آخـونـد مسـجـد 

ـنـد "داده شود تا ایشان آنرا به  مستـم
ــد"   واقـعــی ــرســان ــگــر آخــر !   ب ــن دی ای

ادعــای .   دزدی و کـالـشــی اسـت
ایشان جھت اجرای عـدالـت نـھـایـت 
ـابـت مـیـکـنـد . ریاکاری ایشان را ث

جماعتی که زندگی انـگـلـی دارد 
و با بدست گرفتن حـکـومـت خـون 
مردم را در شـیـشـه کـرده اسـت و 
ـا  صدھا باند سـازمـان داده اسـت ت
ـالـی کـه در دسـت  برای آخرین ری
ــد کــه  ــشـه بـکــشـن ـق مـردم اسـت ن
چگونه میشود آنـرا  بـه چـنـگ 
آورد، عـدالـت ادعـائـی ایشـان جــز 
ـز  ـز ھـیـچ چـی ادعای نفـرت انـگـی

 .دیگری نیست
 

 حسرت دروغین
ـیـس  این روزھا ھمزمان در آلـمـان رئ
جمھور این کشور به خاطر کـمـک 
مالی گرفتن از شخص خـاصـی و 
پنھان کردن مـوضـوع مـجـبـور بـه 

سایت حکومـتـی .   استعفا شده است
ـا آه و  آفتاب با اشاره به موضـوع ب

ایـن در حـالـی :   " حسرت  میگویـد
است که استعفا و عذر خـواھـی از 
مردم بین مسئولین ما مانند یـک 

ـنـی اسـت وزیـر .   رویای دست نیافت
ـنـھـا زمـانـی از مـردم و  اقتصاد ت
نمایندگـانشـان بـه خـاطـر رخ دادن 

ـاریـخ ایـران  بزرگ تـریـن اخـتـالس ت
)  ھزار میلیارد تومـانـی٣اختالس ( 

ــان وزارتــش عــذر خــواھــی  در زم

ـیـضـاح  می ـز اسـت کند که پای مـی
ـاری  ـانـه بـرکـن رفته است و در آست
است و از عذر خواھـی بـه عـنـوان 

ای برای گرفتن رای اعـتـمـاد  حربه
ــاده مــی ــف ــت ــد اس ــن ــه گــزارش .   ک ب

شفاف، رئیس بانک مرکزی، کـه 
فساد مالی به این گستـردگـی در 
ـاسـتـش  ـانـکـی دوران ری دستـگـاه ب
ـنـھـا زیـر فشـار  ـاده نـه ت ـت اتفاق اف

ـا نـمـی ـف دھـد  افکار عمومی اسـتـع
بلکـه از مـردم عـذر خـواھـی ھـم 

کند و حـتـی خـود را مـقـصـر  نمی
این حسـرت ھـم واقـعـی . " داند نمی

. نیست بلکه از سر ریاکـاری اسـت
اگر قرار به استعفا و عذر خـواھـی 
ــن  ــت ای ــد از ریــز تــا درش بــاش
حکومت، از جمله دست انـدرکـاران 
اصلی ھمین سایت حکومتی، بایـد 

ـنـد اگـر در آلـمـان .   اینکار را بـکـن
ـا  ـف رئیس جمھوری مجبور به اسـتـع
است نه بخاطر ایـن ادعـای اوسـت 
ـنـده  ـای ـایـد نـم که رئیس جمـھـور  ب
قاطع مردم باشد نه اکثریـت مـردم، 
بلکه بخاطر این اسـت کـه در اثـر 
ـان دراز  مبارزات مردم در طی سالی

ـنـد ـای ـی ـاه ب و .   مجبور شده انـد کـوت
ــمــام  ــروز در ت ــن ام ــمــی ــه ھ گــرن
ـتـھـا  کشورھای اروپائی روسای دول

 درصـدی ٩٩بر خالف نظر اکثریت 
مردم تصمیمات خـانـمـان بـرانـدازی 
ـاره ســود  ــد دوب ـا شـای ــد ت مـیـگـیـرن

کسـی در .   ای رونق بـگـیـرد افسانه
ـزھـا  این حکومت بـخـاطـر ایـن چـی

ـتـه .   استعفا نداده و نـخـواھـد داد ـب ال
صد سالـی اسـت کـه مـردم ایـران 
دارند مبارزه میکنند که کسـی از 
باالدستیان بـه ایـن راحـتـی دزدی 
نکند و بعد تـو چشـم ھـمـه نـگـاه 
ـبـکـار نشـان  کند و خـودش را طـل

ـان جـواب .   دھد ـی ـاالدسـت امـا ایـن ب
ــدان و  ــولــه و زن مــردم را بــا گــل
ـاقــا ھــمــان  ــد و اتــف ــجــه دادن شـکــن
ــایــی حــامــی ایــن  ــمــردان اروپ ــت دول
ـیـن  جماعت دزد و قاتل بودند و ھـم
امروز دزدان و قاتـالن دیـروز را بـه 
ـامــه  عـنـوان اصـالح طــلـب و روزن
ـبـون در  نگار حمایت میکنند و تـری

 .اختیارشان میگذارند
 

 منشا دزدی، 
 جامعه طبقاتی

تا زمانی که جامعه طبقاتی اسـت 
ــکــعــده کــه یــک  ــرار اســت ی و ق

 :دادگاه حکومت اسالمی تضمین میکند
 !شھر برای دزدان بزرگ امن است

 یاشار سھندی
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ـنـد بـر ھسـت و  درصد مـردم ھسـت
ــســت  ــگــر مــردم ٩٩نــی  درصــد دی

ـاشـنـد  بـر "   فسـاد" چنگ انداخته ب
جامعه مسلط خواھد بود، ھیچ راه 
گریزی از این فساد در این جامعـه  

و دادگاھھائی از این دسـت .  نیست
ـان  ـی ـنـده ب ـز کـن ـئ جز نمایشی مشـم

متھـمـان .   ھیچ چیز دیگری نیست
این دادگاه بـه فسـاد روی زمـیـن 
ـتـدا مـجـرم  متھم شدند، از ھـمـان اب
شناخته شدند و در ایـن حـکـومـت 
این یعنی مرگ قـطـعـی مـتـھـم، 

ــه دردنــاک ــم ب ــھ ــوه   آن ــن شــی ــری ت

ـایـت مـفـھـوم عـدالـت .   ممـکـن ـن ج
نیست، اینھا توجیه بیعدالتـی اسـت 

ـلـم .   و تداوم ستمگری است ھمین ق
دزدی که اکنون بخاطر دعـواھـای 
جناحھای حکومـت رو شـده اسـت  
اگر قرار بود در خدمت رفاه اھـالـی 
خرج مـیـشـد بـی شـک زنـدگـی 
ـبـود کـه اکـنـون  ـنـگـونـه ن مردم ای

دزدی اصلـی امـا  در ایـن .   است
ـیـد  جامعه این است که مبنای تـول
نه نیاز جامعه بلکه سـود سـرمـایـه 
ــن دزدی  ــرای ای اسـت و کســی ب
آشکار از زندگی مـردم مـحـاکـمـه 
نمیشود بلکه شخصی که بیشتریـن 

ـاشـد  دزدی را از این طریق کـرده ب
بزرگ میدارند و به عـنـوان یـک 
انسان مـوفـق زیـر نـورافـکـن قـرار 
ـابـت  ـا بـه تـوده مـردم ث میدھنـد ت
کنند لیاقت شما ھمان تنـگـدسـتـی 

ــوع .   اســت ــاردر از ن ــی ــل ــی ــه م ــت ــب ال
ــت دارد چــرا  ــای ــش شــک ــان ــم ــل مس
ـیـکـنـد امـا  جامعه به او افتخار نـم
ـامـی ھـمـه جـا بـه  ـتـس ن بیل گـی

مـعـرفـی "   مرد موفق" عنوان یک 
 !میشود
 

 سخن آخر
 بی شک روزی ھـمـه ایـن دزدان 

باید جوابگوی تبھـکـاریـھـای خـود 
ـای  باشند، روزی که عدالـت مـعـن
ـاشـد،  واقعی خودش را پیدا کـرده ب
روزی که عدالت نه مفھومی عـام 
بلکه معنائی خاص دارد و خـودش 
ــی  ـن را در رفــاه ھـمــه اھــالـی مــع
میکند، روزی که مبنای زندگـی 
. نه خط فقر بلکه خـط رفـاه اسـت

ـنـکـه  ـیـسـت مـگـر ای این ممکن ن
ـیـر  ـی اساس شیوه تولید در جامعه تغ

ایـن .   یابد و سوسیالیسم برقرار شـود
ممکن و شـدنـی اسـت، چـرا کـه 
آزادی و برابری و رفـاه خـواسـت و 

ــت  ــری ــعــت اکــث ــف ـن  درصــدی ٩٩م

ـنـسـت کـه  جامعه است، شرطش ای
ـتـد و قـدرت  ـف ـی این اکـثـریـت راه ب

ـان دادن .   الیزالش را اعمال کنـد ـای پ
ـثـمـار  به بی عدالتی و فساد و اسـت
و دزدی کار آنھائی اسـت کـه بـه 
عدالت و به آزادی نیاز دارنـد و در 
ــی شــدن آن  ــل ــد، عــم ــن ــع ــف ــن آن ذی
مشروط به اینست که کـارگـران و 
ــحــد و  ــه مــت ــع ــحــرومــان جــام م
ـنـد و ایـن  ـام کـن ـی ـتـه ق سازمانیاف
حکومت و کل دسـتـگـاه فسـاد و 
ـزیـر  ـتـی را ب ـیـعـدال زور و ستـم و ب

 .* آن روز دور نیست. بکشند

 

 مقدمه مترجم
 مشعل انقالب 

 در دست کارگران تونس
ـار  نوشته ـی ـت ای که ترجمه آن در اخ

ـیـن  شماسـت تـوسـط خـورخـه مـارت
ـاریـخ  ـت  ژانـویـه ٣٠نوشته شده و ب

در دفــاع از "  در ســایــت ٢٠١٢
 .بچاپ رسیده است" مارکسیسم

ـیـش، خـودسـوزی  یک سـال پ
ـام مـحـمـد  جوان تحصیل کرده ای بن

ــق دســت  ــوعــزیــزی، کــه از طــری ب
فروشی گذران زندگـی مـیـکـرد و 
ـیـس قـرار  ـل تحت توھین و اجحاف پ
ـا  ـقـالب ب گرفته بود، جرقه یک ان
شــکــوھــی را زد کــه در عــرض 
ــومــار  ــک مــاه ط ــر از ی کــمــت
دیکتاتور تونس، بـن عـلـی، را در 
ـقـالب  ھم پیچید و خود سرمنشاء ان
ـات در مـنـطـقـه  مصر و سایر انقالب
ـانـه گشـت ـی . شمال آفریقا و خـاورم

ـتـرل  بن علی رفت ولـی ارتـش کـن
امور را در دست گرفت و رژیم بـن 

شش مـاه بـعـد از .  علی دوام یافت
ـات مـجـلـس  سقوط بن علی انتخـاب
موسسان صورت گرفت کـه در آن 
ـنـھـضـه اکـثـریـت  حزب اسالمـی ال
کرسیھا را از آن خـود کـرد و در 
ـتـرل  ھمدستی با ارتش و لیبرالھا کن

بـرای .   کشور را در دسـت گـرفـت
اکثریت عظیم مردم تـونـس سـقـوط 
ــا گشــایشــی در  ــھ ــن ــت ــی ن ــن عــل ب
ـاورد،  ـی زندگی اقتصادی آنھا ببار ن
. بلـکـه وضـع آنـھـا بـدتـر ھـم شـد

ـالـه خـورخـه  ـق ھمانـطـور کـه در م
ـیـد کــرد  ـیـن مــالحـظـه خــواھ مـارت
ـیـت  ـافـت، قـم ـزایـش ی بیـکـاری اف
اجناس رشد تصاعدی پیدا کـرد و 
ـقـر  کارگران و اقشار زحمتکش به ف

 .و فالکتی شدیدتر دچار شدند
یک عامل اصلی در سـقـوط 
بن علی جنبش کارگری و عـلـی 
ــه عــمــومــی  ــحــادی ــخــصــوص ات ال

ایـن اتـحـادیـه .   کارگری تونس بود
یک سنت میلیتانت داشـتـه و در 
تکوین شرایط انقالبی طـی سـالـھـا 

ــش داشــتــه اســت ــق ــارزه ن ایــن .   مــب
بمیدان آمدن طبقه کارگر بـود کـه 
زنگ پایان دیکتاتور منفور تـونـس 

 ایـران و ٥٧در انقالب بھمن .   را زد
 مصـر ھـم ٢٠١١در انقالب ژانویه 

ــه کــارگــر  ــق ــدان آمــدن طــب ــه مــی ب
اصلیترین فاکتور در شکست رژیـم 
ــد ــودن ــورھــا ب ــات ــکــت ــرار دی . و ف

ـات  اعتراضات، تحصنھا و اعـتـصـاب
کارگری تونس با فـرار بـن عـلـی 

کارگرانی کـه بـرای .   پایان نیافت

ــی  نــان، آزادی و کــرامــت انســان
بمیدان آمده بودند به تحرکات خـود 
ادامه دادند و ھمانـطـورکـه خـورخـه 
مارتین میگـویـد در عـرض یـک 

ــر از  ــت ــیــش ــه ب ــت ــال گــذش  ٥٦٧س
ـات .   اعتصاب وجود داشته است ھـی

ــی  ـن حـاکـمـه کـنـونـی تـونـس، یـع
ائتالف سه گانه اسالمـیـھـا، ارتـش 
ـات  و لیبرالھا اعتراضات و اعـتـصـاب
کارگری را عـامـل مشـکـالت و 
ـلـمـداد  ـتـصـادی مـردم ق مسائـل اق
ــات شــوم و  ــیــغ ــل ــب ــنــد و ت ــن مــیــک
ــن  ــی ــیــه فــعــال ــل ســرکــوبشــان را ع
کارگری و اعتراضات آنھا تشـدیـد 

ــد كــرده ــکــار و .   ان امــا جــوانــان بــی
کارگران به فـالکـت کشـیـده شـده 
ـیـغـات و  ـل ـار ایـن تــب تـونـس زیـر ب
ــه  ــران ــگـی ـی ــرونـد و پ ـی ــم تـھــدیـدات ن
خواستار سھم خـود از ثـروتـی کـه 

 .خود تولید میکنند ھستند
ــا  ــده ب ــن ــه خــوان ــت در ایــن نــوش
اعتصابات و اعتراضاتی کـه طـی 

ـتـه انـد در  ماه ژانویـه صـورت گـرف
ـا مـیـشـود ـتـه .   جزئیات آنھا آشـن ـب ال

طی بیست روزی کـه از نـگـارش 
ـات  ـالـه مـیـگـذرد اعـتـصـاب ـق این م
بیشتری صورت گرفته و فـراخـوان 
. اعتصابات بزرگی داده شـده اسـت

 ٣٥٠٠٠گزارش فراخوان اعتصـاب 
 ژانـویـه ٢٥کارگر پیمانکار بـرای 

ــاره ــشــیــن کــارگــر  در شــم ــی ھــای پ
ـنـدگـان  کمونیست بـه حضـور خـوان

ـای مـكـتـر .   ارائه شـد مـردم روسـت
ــصــف  ــس، مــن ــون ــس جـمــھــور ت ـی رئ
مرزوکی، را مـجـبـور کـردنـد کـه 
ـا دیـدن  پنجم فـوریـه از ایـن روسـت
بکند و به خواستھای آنـھـا گـوش 

کارگران شھرداریھای تـونـس .  بدھد
فراخوان یک اعـتـصـاب سـراسـری 

 فـوریـه را ٢٣ تا ٢٠چھار روزه از 
ــد داده ـاب مـــورد .   ان ـــصــ ـت ــن اعــ ای

ــادیــه عــمــومــی  ــح ــانــی ات ــب ــی ــت پش
کارگری تونس ھست و کـارگـران 
ـیـمـانـکـاری  به سطح دستمزدھا و پ

 .اعتراض دارند
ـقـه کـارگـر و  رادیکالیسـم طـب
ـارزاتشـان و  پیگـیـری آنـھـا در مـب
ــرای بـھــبـود فــوری  اصـرار آنـھــا ب
شرایط کار و زنـدگـی خـود یـک 

ـنـده اسـت ایـن .   پدیـده امـیـدوار کـن
ـقـالب تـونـس  نشان مـیـدھـد کـه ان
ـیـروھـای سـه  پایان نیافته است و ن
ـبـرالـھـا  ـی گانه اسالمیھا و ارتش و ل
نمیتوانند با خیال راحت به غـارت و 

ــد ــردازن ــپ ــردم ب ــاول م ــه .   چــپ ادام
ـات کـارگـری  اعتراضات و اعتصاب
ـای  ـای ـق و مبارزه برای سرنـگـونـی ب
ـارک  رژیم بن علی در تونس و مـب
درمصر نشانگر این اسـت کـه اگـر 

ـقـه  ھا و تـوطـئـه چه نقشه ھـای طـب
ــارجــی  ــلــی و خ ــایــه دار داخ ســرم
ـا  ـقـالب را ت توانسته اسـت رونـد ان
ــد کــرده و از  درجــه زیــادی کــن
پیشروی آن جلوگیری کـنـد، ولـی 
ــوز در اعــمــاق  ــن ــالب ھ آتــش انــق
جامعه، در طبقه کـارگـر و اقشـار 

زحمکتش و جوانان زبانه مـیـکـشـد 
و این پتانسیل را دارد کـه بـرج و 
ـثـمـارگـر  باروی حاکمان دزد و اسـت
ـرت خـود  ـف سرمایه را در امواج خشـم و ن

 .بسوزاند و به گورستان تاریخ بسپارد
ــی  ــدرســت ــن ب ــه مــارتــی خــورخ
ـیـدی  ـلـه کـل انگشت بر روی مسـئ
ـنـکـه  مردم تونس میگذارد و آن ای
ـردم از  ـادی مــ ـــصــ ـت ــ ـای اق ـــھــ ـت ـواســ خــ
ـاسـی و اجـتـمـاعـی آنـھـا  خواستھای سـی
جدا نیست و تنھـا راه حـل واقـعـی مـردم 
ـرم آنـھـا  تونس برای مسائل فـوری و مـب
سرنگونی کامل بقایای نـظـام بـن عـلـی 
. و سرنگونی نظام سـرمـایـه داری ھسـت

ـایـد اضـافـه کـرد کـه  البته این را ھـم ب
ـم بـن عـلـی  ـای رژی ـای ـق برای سرنگونی ب
ـاز  ـی ـونـس ن و نظام سرمایه داری، مـردم ت

ـاسـی فوری و مبرم به یـک حـزب  سـی
دارند که خواستھا و منافع آنـھـا را 
ــاســـی  ـی ــھــای سـ ــکـــش ــم در کش
نمایندگی بکند، افق و چشم انـداز 
ـقـه کـارگـر و  روشنی در برابـر طـب
اقشار زحمتکش و جوانان قرار دھـد 
ــھــای  ــت ــا را بــر ســر خــواس ــھ و آن
مشخـص مـتـحـد و سـازمـانـدھـی 
ـقـالب و مـردم را  ـان ان ـن کند، دشم
ــد، و  ــدان بــدر کــن افشــا و از مــی
اسـتـراتـژی سـرنـگـونـی حـکـومـت 
ــایــی یــک  ــایــه داران و بــرپ ســرم
جامعه مبتنی بر آزادی و بـرابـری 
ـار مـردم  ـی ـت کامل انسانھا را در اخ

ـیـش .   قرار دھد مردم تونس پیش و ب
از ھر چیز احتیاج بـه یـک حـزب 

 .کمونیستی دارند
 حبیب بكتاش

 ٢٠١٢ فوریه ١٩
***  

 تونس یک سال پس از انقالب
  موجی از اعتصابات و خیزشھا

 (Jorge Martin)خورخه مارتین 
 حبیب بکتاش:  مترجم
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ــی  ــگــون یــک ســال پــس از ســرن
انقالبی بن علی، تونس با مـوجـی 
ـای  ـزشـــھــ ــ ـی ـات، خــ ــ ـاب ـــصــ ـت از اعــ

ــه ــطــق ــھــا، و انــواع  مــن ــحــصــن ای، ت
بــرای .   اعــتــراضــات مــواجــه اســت

ــوان  ــر و ج صــدھــا ھــزار کــارگ
ھـای  تونسی، که شجاعانه گـلـولـه

ـیـدنـد  ـب دیکتاتوری را به مبارزه طـل
تا کار و کـرامـت انسـانـی بـدسـت 
ـیـر  ـی آورند، چیزی بطور اساسی تـغ

 .نکرده است
ـاتـور  این درست است که دیـکـت
رفته اسـت، امـا سـیـسـتـمـی کـه 
بھترین جوانھای تونس را بـه یـک 
آینده آکنده از بیکاری و مـھـاجـرت 
ـنـوز سـر جـای  محکوم میکـنـد ھ

حقیقـت ایـن اسـت کـه .   خود است
برای بیـشـتـر مـردم تـونـس اوضـاع 

 .بدتر شده است
آزادیھای فرمال دموکراتیـک، 
با وجود اھمیتشان، نه شغلـی و نـه 
ـار  ـب نانی برای اقشار فقیر تـونـس ب

ــاورده اســت ــی ــالب .   ن از شــروع انــق
ـیـکـاری از   بـه ٦٠٠٠٠٠تونس، ب

 ١١ در یــک کشــور ٨٥٠٠٠٠
بلـحـاظ .  میلیونی جھش یافته است

 درصـد بـه ١٤درصد، بیکاری از 
در .    درصد افزایش یافتـه اسـت٢٠

مناطق فقیر که انقالب شروع شـد، 
 ٥٠ درصد و یا ٤٠بیکاری تا حد 
 .درصد میرسد

بیکاری تنھا نـوک کـوه یـخ 
ــاعــی  ــم ــت ــل اج ــائ ــاری از مس بســی

ای از  یک فـعـال اتـحـادیـه.   ھست
قفصه دالیل احساس ناامیدی رشـد 

از :   " یابنده را چنین توضیح میدھـد
زمان سقوط بن علی، حتـی یـک 
ـزایـش  تک قدم ھم برای کنتـرل اف
سریع قیمتھا برداشـتـه نشـده اسـت، 
ـان و دارو، و  ــمـت ن ـی بـخـصـوص ق
ھمینطور برای کاھش نابـرابـریـھـای 

ـیـه شـغـل کـاری  منطقـه ای و تـھ
 ."صورت نگرفته است

در الردیف، یـک دژ مـحـکـم 
ـفـصـه،   ٦٢انقالب در حوزه معدن ق

ـیـکـار  درصد از فارغ التحصیالیـن ب
ـنـجـا  توده.   ھستند ھای مـردم در ای

 ژانـویـه، سـالـگـرد ٥گرد آمدند تا 

ـیـش ٢٠٠٨خیزش سال  ، را کـه پ
. درآمد انقالب بـود جشـن بـگـیـرنـد

ـنـد،  ـارزه ھسـت آنھا ھنوز در حال مـب
ھمانطـور کـه در تـمـام شـھـرھـای 
ـیـن  ناحیه معدن فسفات قفصه چـن
ــات  ــی ــام ح ــایــی کــه تــم اســت، ج
ـات  اقتـصـادی حـول شـرکـت فسـف

و گـروه )   گـی.   پـی.   سـی(قفصه 
) تـی. سـی. گـی( شیمیایی تـونـس 

 .متمرکز است
ــر  مـراســم بــزرگــداشـت در دفــت
ــه کــارگـــری  ــحــادی ــرکــزی ات م

) تـی. تـی. گـی. یو( عمومی تونس 
ــت ادنــان حــاجــی، .   صــورت گــرف

ـبـران اتـحـادیـه کـه در  یکی از رھ
 زندانی شده بـود، یـک ٢٠٠٨سال 

بـی :   " سخنرانی آتشـیـن ایـراد کـرد
ـاسـخ گـذاشـتـن حـتـی یـکـی از  پ
ـتـوانـد  ـی خواستھای مشـروع مـا نـم

ـاشـد دولـت !   موضـوعـیـت داشـتـه ب
جدید ھیچ انتخاب دیگـری نـدارد، 
آنھا باید به حرفھای ما گوش فـرا 

شما اولین قـدم !   مردم الردیف!   دھند
ـیـد ! را در این انقالب تونـس بـرداشـت

وقت آن اسـت کـه شـمـا مـیـوه آن 
ــت و  ـای خشـــک، ســـخ ــھــ ســال

ـیـد ـن ! " غمناک رنج و فقر را بـچـی
ــد  ــانــی کــه گــرد آمــده بــودن کس
ـاد حـمـایـت  ـا فـری سخنرانی او را ب

ـــون "  ـــه خ ـادار ب ــ ـــم، وف ـاداری ــ وف
 .پاسخ دادند!" جانباختگان

ــایــای  ــق ــف ب ــردی ــوز در ال ھــن
ای کـه در  وضعیت قدرت دوگـانـه

ـقـالب بـوجـود آمـد وجـود  جریان ان
دارند، شرایطی که شھردار مـحـلـی 
ــارگــران  از شــھــر فــرار کــرد و ک
ــت  ــدس ــور را ب ــودشــان اداره ام خ

ــد ــن ــت ــوز یــک شــھــردار .   گــرف ــن ھ
ــا مــردم  مــحــلــی وجــود نــدارد، ام
خودشان تمام امور ضروری جامـعـه 

 .را سازمان میدھند
بـرای آرام کـردن ھـزاران جــوان 
ــه، دو شــرکــت  ــکــار در مــنـطــق ـی ب

ــــی، ســــی ـت ـــ ــــی. دول گــــی و . پ
 شـغـل ٣٠٠٠تی، ایجاد . سی. گی

در حالیـکـه .   اند جدید را اعالم کرده
ـتـشـر  اولین نتایج پروسه انتصاب مـن
میشد، در آخر ماه نوامبر، شورشـھـا 

در بیشتر شھرھـای حـوزه مـعـدنـی 
ــد ــدن ــروع ش ــس از .   ش ــچ ک ھــی

ـبـود شیوه ـتـصـاب راضـی ن . ھای ان
تقاضاھایی که باید ارجـحـیـت داده 

متقاضیانی کـه خـانـواده ( میشدند 
ــچــیــان  ــدان مــعــدن ــد، فــرزن ــن ــت داش
ـتـھـای  ـای بازنشسته، کسانی که کف
ــد ــن ــی الزم را داشــت ــگــاھ ) دانش

ـاری .   پذیرفته نشده بودند برای بسـی
از مردم، این ھـمـانـی بـود کـه در 

 .رژیم گذشته صورت میگرفت
ــال و  ــی ــا جــوان در مــدھ صــدھ

ـنـد آنـھـا .   موالرس به خیابانھا ریخـت
ــد،  ــا کــردن ــپ ــن ب ــگـرھــای آتشـی سـن
ماشینھا و اتوبوسھا را آتـش زدنـد، 
ـات و بـه  و به ادارات شرکت فسـف
ــد ــه کــردن ــس حــمــل ــی ــل . مــراکــز پ
ـیـن سـاعـات   ٧مسئولین دولتـی ب

 صـبـح درتـمـام مـحـالت ٦شب و 
ـفـصـه حـکـومـت نـظـامـی  ایالت ق

 .اعالم کردند
دولت مجبور شد اعالم اسامـی 
ـیـق در  ـل استخدامیھا را به حالت تـع
ــای  ــھ آورد و قــول داد بــه خــواســت

شـمـاری از .   بیکـاران گـوش دھـد
ـیـکـاران یـک تـحـصـن را شــروع  ب

 .کردند
 ژانویه، سـه وزیـر ٥باالخره، در 

امـا .   دولت از منطقه دیـدن کـردنـد
ـنـدگـان  آنھا از مالقات تحصـن کـن

ـیـکـار .   سرباز زدند یکی از آنـھـا، ب
 ساله و پدر سـه فـرزنـد، عـمـار ٤٠

ـتـه ـف ھـا جـزو  قرسالله، کـه بـرای ھ
ـزیـن بـه  ـن تحصن کنندگـان بـود، ب
روی خود ریـخـت و خـود را آتـش 

. او پس از چند روز درگـذشـت.   زد
سه شخص دیگـر، یـک زن و دو 
ـیـن  مرد، در جربه و صفاقس، به ھم

ایـن یـک .  طریق خودکشی کردند
عالمت روشنی از ناامیـدی ھسـت 
ـا آن  ــس ب ـفـر در تـون کـه ھـزاران ن
مواجه ھستند، که یکسـال پـس از 
ـا عـمــل  ـقـالبـی کـه جــرقـه آن ب ان
ــانــھــای  خــودســوزی زده شــد، انس
بیشتری مـجـبـور مـیـشـونـد ھـمـان 
عمل ناامیدانه را در پیش بـگـیـرنـد 
ـنـاک  ـیـت اسـف تا توجه را به وضـع

 .خود جلب کنند
جنبش اعتراضی بـه کـارگـران 
ـافـت و آنـھـا  کشاورزی گسترش ی
نیز به اعتـصـاب غـذا در الـردیـف، 

ـنـد٩در  ایـن یـک .    ژانویه، پیوست
ـنـکـه  پیشروی مھم است، بخاطر ای
نشان میدھـد چـگـونـه بـخـشـھـای 

ـزی جـذب  دیگر جامعه بطـور غـری
ـتـه  ـاف ـی ـبـش کـارگـری سـازمـان جن
میشوند و تحت رھبـری آنـھـا قـرار 
میگیرند، که در این مـورد خـاص 
شاخه اتحادیه کارگـری عـمـومـی 
تونس است که یک سنت دیرپـای 

ــی دارد ــالب ــبــش .   انــق در یــک جــن
ـان در  ـنـده، مـعـدنـچـی دائما رشد یاب

ـبـش اعـتـراضـی ١٢  ژانویه بـه جـن
پیوستنـد، کـه بـرخـی از آنـھـا بـه 
ــز  ــی ــون غــذا ن ــی ــاب ــص ــت ــفــوف اع ص

بدنبال فـراخـوان اتـحـادیـه .   پیوستند
کارگـری عـمـومـی تـونـس بـرای 
یـک اعـتـصـاب عـمـومـی، تـمـام 

 ژانویه در حمایـت از ١٧الردیف در 
خواستھای جنبش به حالت تعطـیـل 

معلمان مدارس ابتـدائـی و .   در آمد
ـان  ـیـرسـت دبیرستان و دانش آموزان دب

 .ای پیوستند به این جنبش توده
ـادیـــه  ـــی اتـــحــ ـل ـــر مـــحــ ـب ــ رھ
ـان حـاجـی، گـفـت : کارگری، عدن

کارگران تمام بخـشـھـا در الـردیـف " 
ـاره رفـرم و  خواستھای یکسانی درب

ـیـن " .   دخالت دولت دارنـد او ھـمـچـن
ـیـجـه " میـگـویـد کـه  ـت اعـتـراض ن

ــی  ــرده از ب ــوردگــی گســت ــرخ س
ـازھـای  ـی توجھی دولت نسبـت بـه ن

او تھدید کـرد . "   فوری جامعه است
ــھــای کــارگــران  کــه اگــر خــواســت

شـرکـت " الردیف برآورده نشود، آنھـا 
ـنـد بسـت و  فسفات قفصه را خـواھ
ممـکـن اسـت کـه اعـتـراضـات را 

 ."تشدید کنند
. اینھا حرفھای توخالی نبـودنـد

ـاھـی  بعد از یـک آتـش بـس کـوت
که آنھا به دولت دادند تا فـرصـتـی 
برای پاسـخ بـه خـواسـتـھـای آنـھـا 
ـبـش اعـتـصـابـی  ـاشـد، جـن داشته ب
دوباره شروع شـد، کـه الـردیـف، ام 
الرایس، مدھیال، و کـاف اددور در 
ـلـوی را در بـرگـرفـت ـت . بخش الـم

ــن  ـیـکــار در صـف اول ای ـان ب جـوان
ـاز  حرکت قطـارھـا را از حـرکـت ب
ـیـس  ـل ـا پ میداشتند، و در مدھیال ب

ـتـی .  درگیر میشدند ـال ساخـتـمـان ای
ـتـرضـان در  در قفصه به تسخیر مـع
آمده است و استانـدار مـجـبـور بـود 
ــاه  ـن ـزدیـک آن پ ـتـل ن در یـک ھ

 .جوید
 ژانویـه یـک ١٣در ضمن، در 

ـای  انفجار اجتماعی دیگر در روسـت
ـا  ـیـت، در ١٢٠٠٠مكتـر، ب  جـمـع

تـحـت .   ایالت سلیانه، بوقوع پیوسـت
ـبـود  ـا ن ـتـصـادی، ب شرایط وخیم اق

ــود  ــود آب جــاری، نــب گــاز، نــب
امکانات بھداشـتـی، مـردم مـكـتـر 
یـک اعـتـصـاب عـمـومـی اعـالم 
کردند که ابـعـاد یـک شـورش را 

ـا درخـتـھـای .   بخود گـرفـت آنـھـا ب
بریده شده و الستیك اتومبیـل تـمـام 
ــروجــی را  ــھــای ورودی و خ راھ

ـلـم .   بستند آیدد سـالمـا، یـک مـع
ـیـسـی، گـفـت مـا :   " جوان زبان انگل

ـنـکـه،  شورش میکنیـم، بـخـاطـر ای
ـابـل  بسیار ساده بگویم، شرایط غیرق

ایـن اعـتـراض، کـه . "   تحمل اسـت
قبل از اینـکـه یـک تـوافـق آتـش 
بس با دولت ملی صورت بـگـیـرد، 
ـیـن  شش روز بطول انجامید، ھـمـچـن
ـاھـای دیـگـر در مـنـطـقـه  به روست
ـلـه، كسـری،  گسترش یافت، از جم
سیدی بورویس، و بورادا، که طـی 

ــاده ــلــی ج ــاران مــح ــک ــی ــا را  آن ب ھ
 ٤٠حزب اسالمی النھـضـه .   بستند

ــات مــجــلــس  ــتــخــاب درصــد آرای ان
موسسان را در شـھـر مـكـتـر از آن 

حاال ادارات آنـھـا بسـتـه .   خود کرد
ـنـده  شده ـای ـیـدانـد نـم اند، و کسی نـم

محلی آنھا کجاست و کسـی ھـم 
 .اھمیتی به آن نمیدھد

ــابــه آن در  ــزش مش ــی یــک خ
ـا  ـفـر ٢٤٠٠٠سیدی ماخلوف، ب  ن

جمعیت، در ایالت مدنین در جـنـوب 
ـاق ٢٣شرق، در روز  ـف  ژانـویـه، ات

افتاد که یک اعتصاب عـمـومـی 
ــود ــار .   فــراخــوان داده شــده ب ــب یــک

ــوســعــه  ــار ت ــت دیــگــر، آنــھــا خــواس
ــکــانــات  ــل، ام ــغ ــصــادی، ش اقــت
ــد ــن ــره ھســت ــی، و غــی ــداشــت ــھ . ب
ــطــقــه ای  مــذاکــرات بــا حــاکــم مــن

ــم  ــد و مــردم تصــمــی ــودن ــب مـوفــق ن
ـنـدگـان  ـای گرفتند او را در اداره نـم
ــرنــد ــی ــان بــگ ــلــی بــه گــروگ . مــح

ـیـن در جـنـدوبـه، در شـمـال  ھمچـن
ـان بــیـکـار جـاده ھـا را  غـرب، جـوان

ـفـظـه، در  ـانـطـور در ن بستند، و ھم
ـیـجـه" ایالت ھمسایه  ـاسـیـسـات " .   ب ت

ـاقـس  ـالـت صـف گاز انگلستان در ای
ـیـکـار مـحـلـی  ـان ب نیز توسط جـوان

 .اند خواھان شغل مسدود شده
ــشــھــای  ــب ــن جــن ــر ای عــالوه ب

ای، کـه  اعتراضی محلی و منطقه
ــرخــی مــوارد شــکــل شــورش  در ب

اند، امـواج اعـتـصـابـی  بخود گرفته
ـنـور  که از سقوط بـن عـلـی بـه ای

ـلـرزه در آورده انـد ادامـه  کشور را ب

 تونس یک سال پس از انقالب
 موجی از اعتصابات و خیزشها
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ــه ــدتــر ھــم  داشــت ــی شــدی ــت انــد و ح
 .اند شده

کارگران جمع آوری آشـغـال در 
ــی  ــل ــاح الــمــرســی، یــک شــھــر س
نزدیک شھر تـونـس، یـک مـحـل 
توریستی معمول با طبقه متـوسـط، 
وارد سومین ھفته اعـتـصـاب خـود 

ــھــداشــت .   انــد شــده ــارگــران اداره ب ک
ـا،  ملی نیز در مناطق تونس، مـانـوب
ــصــاب  ــن آروس، و آریــانــا اعــت ب

کارگران ھواپیمایی مـلـی .   اند کرده
ــا  ــی و کــارگــران فــرودگــاھــھ مــدن

ــصــاب  ــه را ٤٨یـک اعــت  ســاعــت
انـد کـه فـرودگـاھـھـای  شروع کرده

ــونــس ــه-ت زارزیــس، و -کــارتــژ، جــرب
نافتا را در برمیگـیـرد، و بـه -توزور

ـیـمـانـی  عدم اسـتـخـدام کـارگـران پ
ــوان کــارگــران دائــم اعــتــراض  ــعــن ب

ــد ــی .   دارن ــت ــف ــدان ن کــارگــران مــی
ــــــپ ـت ـــــ ـی ـا  ای ســـــ ــــــورمـــــ ای ب

ـــی. آی. اس(  ـــی . ای. ت ای  ای –پ
نیز حرکت اعتـصـابـی خـود )  بورما
 .اند  ژانویه از سر گرفته٢٣را از 

ـات  اینھا تنھا برخی از اعـتـصـاب
ــد کــه از اول ســال صــورت  ـن ھسـت

ــه ــد گــرفــت ــم .   ان ــوج عــظــی ــن م ای
ـات کـه یـک سـال ادامـه  اعتصاب
ـفـس  ـن داشته است نشانگر اعتمـاد ب
جدیدا بدست آمده کارگران بـعـد از 
جنبش انقالبی ھست که به سقـوط 
ــور مــنــجــر شــد ــف ــاتــور مــن ــکــت . دی

کارگران احساس قدرت میکننـد و 
ــد و  ــن ــعــرضــی ھســت در مــوضــع ت
ــه،  ــران کــھــن ــدی خــواھــان عــزل م
ـان  ـای دستمزدھا و شرایط کار بھتر، پ

ـنـد ایـن .   پیمانکاری، و غـیـره ھسـت
وضعیت بخشا در کنگـره اتـحـادیـه 
کارگری عمومـی تـونـس در مـاه 
دسامبر منعکس اسـت کـه یـک 
ـا فشـار  رھبری جدید ھماھـنـگ ب
از پایین انتخاب کـرد، کـه شـامـل 
ـانـت از  ـت ـی ـل ـبـران م یک سـری رھ

ــه ــحــادی ھــای کــارگــری  چــپ ات
 .میشود

 اعتـصـاب ٥٦٧، ٢٠١١در سال 
 ١٤٠٠٠٠وجود داشت کـه در آن 

ـاوت ٣٤٠کارگر از  ـف  شـرکـت مـت
ـات .   شرکت کردند تـعـداد اعـتـصـاب

 ٢٠١٠ درصد نسبت بـه سـال ١٢٢
ـزایـش داشـت و تـعـداد روزھــای  اف

ــتــصــاب  ــزایــش ٣١٤اع  درصــد اف
 .داشت

انتخابات مجـلـس مـوسـسـان و 
ـتـالفـی سـه  استقرار یک دولـت ائ
ـات  گانه قادر بـه تـوقـف اعـتـصـاب

ـانـطـور کـه مـا در .   نشده است ھـم
ایـم،  یک مقاله قبلی توضـیـح داده

ــروزی حــزب راســت اســالمــی  پــی
النھضه در آن انتخابات چـرخـش بـه 

ـقـالب  راست را در توده ھایی کـه ان
ایـن .   کرده بودند نمایندگی نمیکـرد

انتخابات بیشتر نماینگر نبود یـک 
آلترناتیو جدی بود که بـه مسـائـل 
ـپـردازد کـه  اجتماعی و اقتصادی ب
اکثریت تونسیھا را تحت تاثیر قـرار 

 .میدھد
 دسامبر، رئیس جـمـھـور ٢٣در 

جدید، مـنـصـف مـرزوکـی، یـک 
ـنـی بـر  درخواست عمومی کرد مـب
ـتـمـاعـی  اینکه یک آتـش بـس اج

ایـن .   شش ماھه به دولت داده شـود
ــســه ســازمــان  ــی در جــل ــران ســخــن

ـان  یـو آ ایـراد . سـی. تـی. کارفرمای
ـان دادن بـه  ـن ـی شد و ھدف آن اطـم
. آنھا و سرمایه گذاران خارجی بـود

ـنـد  ـیـسـت اما کارگران در شرایطی ن
ــظــر بــاشــنـد ـت ــر امــور .   کـه مــن وزی

ـاعـــی ھشـــدار داد کـــه  ـــمــ ـت اجــ
ــھــا  ــراضــات تــن ـات و اعـت ــصــاب اعـت

ــر  ــت ــم ــی ــط اقــتــصــادی را وخ شــرای
خواھند کـرد و تـھـدیـد کـرد کـه 

ــون"  ــمــام قــدرت قــان ــه "   ت ــی را عــل
. معترضین بـکـار خـواھـد گـرفـت

قبال ھم پلیس برای پایان بخـشـیـدن 
ــاز  ــســات گ ــحــصــن در تــاســی ــه ت ب
ـتـه  انگلستان در صفاقس بکار گـرف

 .شده است
ھـای بـورژوازی  دولت و رسـانـه

کمپین تبلیغاتی علیـه اعـتـراضـات 
ـات را شـروع کـرده انـد و  و اعتصـاب

اعتصاب کنندگان را مسئول تـمـام 
ـنـد، و  مسائل اقتصادی جلوه میدھ

 ١٧٠بحثشان این است که تصمیـم 
شرکت خارجی برای تـعـطـیـل کـار 
ــن  ــم ای ــی ـق ـ ــه مســت ــج ــی ــت ــود ن خ

اما، ھمان کارگـران و .   جنبشھاست
جوانانی کـه زنـدگـی خـود را بـه 
ـاخـتـه را  ـب خطر انداختند و دھھا جان
ــاھــرا  ــیــه رژیــم ظ ــل ــارزه ع در مــب
ـا  قدرتمند بن علی قربانی کردند، ب
تھدیدھای این دولت ضعیف میـدان 

 .را خالی نخواھند کرد
ــه  ــادی ــح ــت ات ــان ــت ــی ــل یــک مــی
ــمــار  ــه، ع ــص ــری در قــف کــارگ
ــه  ــط را ایــنــگــون ــا، شــرای امــروســی

بن علی شـایـد : " جمعبندی میکند

ـنـوز  افتاده باشد، اما سیـسـتـم او ھ
سر جایش ھست، و اگـر امـور بـه 
این شکل پیش بروند، یک انقـالب 

 ."دوم صورت خواھد گرفت
کل وضعیتی که در طی سـال 
ـتـه  ـاف گذشته در تونس انـکـشـاف ی
است تاییدی ھسـت بـر مـوضـعـی 
که مـارکسـیـسـتـھـا مـوقـع شـروع 
ــد ــکــردن ــی ــاع م ــقــالب از آن دف : ان

ـتـصـادی  خواستھای اجتماعی و اق
ـیـشـود از خـواسـتـھـای  مردم را نـم
دمـوکـراتــیـک آنـھـا جـدا کـرد و 
ھیچکدام از اینھا در محدوده نـظـام 

 .آید سرمایه داری بدست نمی
بدبختانه کسی در آن زمـان از 

ـیـکـرد وقـت .   این دیدگـاه دفـاع نـم
ــن  ـالــی ــن فــع ــشــروتـری ـی آنسـت کـه پ
ـایـج  ـت ـان ن انقالبی کارگری و جـوان

ــرنــد ــی ــا راه حــل .   الزم را بــگ ــھ ــن ت
ھـای تـونـس  نیازھای فـوری تـوده

ھـای  سرنگونی کامل باقـی مـانـده
ـنـی، سـرنـگـونـی  نظام بن علی، یع

 .خود نظام سرمایه داری ھست
 ٢٠١٢ ژانویه ٣٠

 اعتصاب عمـومـی طـی ١٥تجربه 
ـاالیـی از  دوسال منجر بـه سـطـح ب
ــه اســت ــت ــزه شــدن گش ــی ــال . رادیــک

کارفرمایان در مـوضـع تـھـاجـمـی 
ـا و صـنـدوق .   ھستند اتحـادیـه اروپ

بین المللی پول میگویند که دولـت 
ـا  باید دستمزدھا را کـاھـش دھـد ت

 .بتواند در میدان رقابت باقی بماند
ـا آنـدرویـو  ـاپ و بعد از سقوط دولت پ
ـیـشـتـری  ـان ب ـز، کـارفـرمـای در پایی

 .کاھش دستمزدھا را پیش میبرند
ـنـد کـه کـارگـران  آنھا میـگـوی
ـبـول  باید کـاھـش دسـتـمـزدھـا را ق
کنند و گرنه آنـھـا مـحـل کـار را 

 .تعطیل خواھند کرد
ـا  اما مردم میگویند که آنـھـا ب
ـتـه کـار  ـاف دستمزدھای کـاھـش ی

 .نخواھند کرد

کارگران ھمیشه بـه اعـتـصـاب 
امـا در .   انـد عمومی احترام گذاشته

ــکــه  ــی ــی، درحــال ــل ــابــات قــب ــص اعــت
راھپیمائیھا بزرگ بودند، مـردم در 

 .نشستند خانه می
ــن  ــد ای ــصــاب جــدی ـا ھــر اعــت ب

تعداد ھـر چـه .   وضعیت تغییر کرد
ھـا  بیشتری از سطوح پایه اتـحـادیـه

ھـا  جلسات اتـحـادیـه.   شرکت کردند
ـیـن  ـای ـایـد از پ و صفوف اعتصاب ب
ـا  سازمان داده میشد، و درگیریھـا ب
ـایـد  پلیس به این معنی بـود کـه ب
ــی  ــی جــانــب ــمــال ــراضــات احــت ــت اع

 .سازمان داده میشد
ـیـن  ـال حاال یک الیه جدیـد فـع

اند که در سـازمـانـدھـی  بوجود آمده
 .بسیار مجرب ھستند

اینگونه است که یـک اعـتـصـاب 

عمومی میتوانـد در عـرض یـک 
روز فراخوان داده شود و با صـالبـت 
ـانـطـور کـه در  به اجرا در آیـد، ھـم
ـاق  ـف روز سه شنبه ھفته گذشـتـه ات

ــاد ــت ــتــصــاب عــمــومــی .   ( اف  ٧اع
 )مترجم. فوریه

گروھھای زیادی از کـارگـران 
ـنـد کـه  ـنـد ھسـت بحد کافی قدرتم
بگویند ما کـاھـش دسـتـمـزدھـا را 
نخواھیم پذیرفت و محل کـار خـود 

 .را به تعطیلی میکشند
جلساتی بزرگ با شرکت کـل 

ـا .   کارگران صورت میگیرند آنـھـا ب
ــوده ــســات ت ــدرت جــل ــود  ق ای خ

 .ھایی را سازمان میدھند کمیته
ـار  افق عمومیت یافتن این بسـی

ما این را در آخـریـن .   واقعی ھست
 . ساعته شاھد بودیم٤٨اعتصاب 

ـر  ـــ ـر س ـــ ــــی ب ـروکش ـــ ـر گ ـــ اگ
ــن  ــد، ای ـاب ـان ادامـه ی ورشـکـســتـگــی یــون

 .جوابی ھست که آنھا خواھند گرفت
ــصــاب  ــن اعــت ــل از اولــی قــب
ــن  ــش، ای ــومــی دو ســال پــی عــم
ـتـکـار عـمـل  انقالبیون بودند کـه اب

ھـا بسـوی  برای سوق دادن اتحـادیـه
 .امواج اعتصاب را بدست گرفتند

ـات ٢٠١٠در فوریه سال   انتخـاب
دولت نوع کارگری پاسوک را بـر 

ـنـد  اتـحـادیـه.   سر کار آورد ـت ھـا گـف
ـاسـوک  که نمیشود علیـه دولـت پ

 .اعتصاب کرد
ـایـه اتـحـادیـه ھـای  اما سطوح پ

ـیـر چـپ ضـد  ـاث کارگری تحت ت
سرمایه داری قـرار گـرفـت و ایـن 

 .امر را پیش برد
ـلـی  ـل ـیـن الـم و وقتی صندوق ب
پول به یونان آمد، انقالبیون خـواسـت 
ـنـد کـردنـد ـل . نپرداختن قرضھـا را ب

ـار تـــوســـط  ـــکــ ـن ــ ـــود ای ـب ــ ـــرار ن ق
ـلـکـه  سیاستمداران صورت پـذیـرد، ب

ایـن .   توسط کارگران انـجـام گـیـرد
 .کنترل کارگری ھست

ـزرگـی  بنابر این انقالبیون نقش ب
ـیـت مـردم و  ـن در شکل دادن به ذھ

 .اند عملی کردن آن بازی کرده
 ٢٠١٢ فوریه ١٥

 

 نقش انقالبیون در اعتصابات عمومی یونان
 پانوس گارگاناس، سردبیر همبستگی کارگري

 مترجم حبیب بکتاش
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 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
 سركوب اعتراض کارگران پاالیشگاه آبادان

ـادان از ادامـه تـجـمـعـات اعـتـراضـی  ـتـشـره از آب خبر من
ـتـظـامـی  ـیـروی ان کارگران پاالیشگاه آبادان و حمله مـجـدد ن

ـتـرض حـکـایـت دارد ایـن خـبـر .   رژیم به صف کـارگـران مـع
ـبـه :   گوید می  بـھـمـن ٢٦از ساعات اولیه صبح روز چھارشـن

ـاالیشـگـاه  ـیـکـار پ ماه شمار زیادی از کارگران اخـراجـی و ب
 ایـن ٣آبادان ھمراه با دھھا تن از کـارگـران شـاغـل در فـاز 

ـایـی  پاالیشگاه در مقابل دفتر مرکزی پاالیشگاه اقدام به بـرپ
ـار .   تجمع اعتراضی نمودند کارگران اخراجی و بیـکـار خـواسـت

ـار ٣رفتن به سر کـار و کـارگـران شـاغـل در فـاز   خـواسـت
کـارگـران .    ماه دستمـزدھـای مـعـوقـه خـود شـدنـد٦پرداخت 

ـابسـامـان زنـدگـی و  ـیـت ن ھمصدا ضمن اعـتـراض بـه وضـع
ـلـه  مـرگ بـر " معیشت خود با سـردادن شـعـارھـایـی از جـم

ـیـت خـود شـدنـد"   سرمایه دار در .   خواستار رسیدگی به وضـع
ـا  این میان شمار زیادی از ماموران نیروی انتظـامـی ھـمـراه ب
ـاالیشـگـاه بـه صـف اعـتـراضـی  ماموران حراست مـرکـزی پ
کارگران حمله ور شدند و آنان را مـورد ضـرب و شـتـم قـرار 

ـیـن  کارگران به مقاومت پرداختند و درگـیـری.  دادند ھـایـی ب
آنان روی داد و در ادامه درگیری نیروھای سـرکـوبـگـر رژیـم 
ـاالیشـگـاه  ـتـر مـرکـزی پ ـان روبـروی دف ـاب ـی با کارگران به خ

ـیـروھـای رژیـم بـه .   کشیده شد ـادتـری از ن با اعزام شمـار زی
محل تمامی مسیرھای منتھی به این خیابان مسـدود شـدنـد 
و ماموران رژیم اقدام بـه دسـتـگـیـری شـمـاری از کـارگـران 

تا لحظه انتشار این خبر، تجمع و اعـتـراض کـارگـران .   نمودند
به صورت پراکنده ادامه داشته است و از سرنوشـت دسـتـگـیـر 

 .شدگان اطالعی در دست نیست
ـز ٢٩بنابه خبر دیگری روز شنبه  ـی  تـن از ١٣٠ بھـمـن ن

ـای  ـا افـراد جـوی ـادان ھـمـراه ب کارگران اخراجی پاالیشـگـاه آب
کار، در مقابل دفتر مرکزی این پاالیشگاه تجمع اعـتـراضـی 

ـابسـامـان .   برپا کردند ـیـت ن کارگران ضمن نارضایتی به وضـع
ـازگشـت بـه کـار و  زندگی خود و خانواده ھای شان خواستارب

ـیـکـار شـدنـد . تأمین شغل مناسب برای خـود و کـارگـران ب
ـامـات رژیـم و عـدم  کارگران در واکنش به بی توجـھـی مـق
رسیدگی به مشکالت آنان، اعتراض خود را شـدت بـخـشـیـده 

ھای اطراف و موانع ایجاد شده توسط نیروی انتـظـامـی  و نرده
ـتـر مـرکـزی  را درھم شکسته و خود را به داخل ساختمـان دف

ـا مـأمـوران اداره .   رساندند نیروھای انتـظـامـی رژیـم ھـمـراه ب
ـلـه نـمـوده  حراست مرکزی پاالیشگاه به کارگران معترض حم

تـعـدادی از .   و شدیدا آنان را مورد ضرب و شـتـم قـرار دادنـد
ـاسـگـاه  کارگران توسط مـأمـوران رژیـم دسـتـگـیـر و روانـه پ

ـتـرض مـرعـوب .   نیروی انتظامی رژیـم شـدنـد کـارگـران مـع
ـا سـردادن شـعـار  اقدامات سرکوبگرانه نیروھای رژیم نشده و ب
ـار خـود تـجـمـع  ـب ـیـت فـالکـت ـیـکـاری و وضـع علیه فقر و ب

ــراضــی خــویــش را ادامــه دادنــد ــت ــرغــم اقــدامــات .   اع ــی ــل ع

ـیـکـار  سرکوبگرانه نیروھای رژیم علیه کارگران اخـراجـی و ب
ـای کـار در ایـن شـھـر، روزانـه  پاالیشگاه آبادان و افراد جـوی
ـاالیشـگـاه و  دھھا تن از این کارگران در مقابل درب اصلـی پ
ـار  ـا کـرده و خـواسـت یا دفتر مرکزی آن تجمع اعتراضـی بـرپ

 .باشند برگشت به کار و تأمین شغلی مناسب برای خود می
 

راھپیمائی کارگران چینی اسپیدار در 
 اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھایشان

 بـھـمـن خـبـر داد كـه ٢٦اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 
ـیـدار از سـاعـت  ـپ ـنـی اس ـیـم ١کارگران کـارخـانـه چـی  و ن

بعدازظھر روز دوشنبه ھمان ھفته در اعتراض به عدم پـرداخـت 
ـیـمـایـی  ـپ دستمزدھای خود، از شھر صنعتی کاوه دست به راھ
به سمت شھر ساوه زدند و در نتیجه این اقدام آنان جـاده قـدیـم 

بدنبال این حـرکـت اعـتـراضـی .   ساوه تھران مدتی مسدود شد
ـان  از سوی کارگران، فرمانده انتظامی شھرستان ساوه در مـی
آنان حاضر شد و با قول رسیدگی به خواستھای کـارگـران از 

ـنـد آنھا خواست نماینده . ھای خود را به فرمانداری ساوه بفـرسـت
ـفـر از ١٦ بھـمـن ٢٥در ادامه این خبر آمده است صبح روز   ن

ـا حضـور در فـرمـانـداری شـھـر سـاوه  نماینده ھای کارگران ب
پیگیر مطالبات خود شدند اما بدلیل عدم حضور فرمانـدار بـه 

 بـھـمـن بـه فـرمـانـداری ٢٦ای نرسیدند و بار دیگر روز  نتیجه
 بـعـدازظـھـر ٤مراجعه کردند و تا لحظه انتشار خبر در ساعت 

 .ھمچنان در فرمانداری ساوه حضور داشتند
 کارگـر رسـمـی و ٢٩٠این کارخانه : در ادامه آمده است

قرارداد موقت دارد کـه ھـمـگـی کـارگـران قـرارداد مـوقـت 
 .آبانماه سالجاری از کار اخراج شدند

 
 اعتصاب گسترده در جزیره قشم

خبر منتشر از جزیره قشم از برپایی اعـتـصـاب مـتـحـد و 
ـلـم ـایـق و ب ـان ق ھـا و  یکپارچـه کـارگـران سـاحـلـی، صـاحـب

ـایـق خانواده ھـای خـود و  ھای آنان در اعتراض بـه مصـادره ق
گـویـد كـه  ایـن خـبـر مـی.   دھـد مشکالت کاریشان، خبر می

ـان رژیـم ٢٢صبح روز   بھمن ھنگامی که مزدوران و کاربدست
ـیـمـایـی  ـپ به ھمراه عوامل شان در جزیره قشم خود را برای راھ

ـا صـف مـتـحـد و  فرمایشی حکومـت آمـاده مـی کـردنـد، ب
گسترده اعتصاب و اعتراض کارگران یاد شده توقیف شـده و 

ھـایشـان روبـرو  خدمه آنھا، ناخدایان و ملوانان به ھمـراه خـانـواده
جمعیت انبوه معترضین در اسکله زاکری قشـم تـجـمـع .   شدند

کرده و اعتصاب خود را شروع کردنـد، درھـای خـروجـی ایـن 
ـاورھـا  اسکله را پلمپ و اجازه ھیچگـونـه تـرددی را بـه شـن

مقامات رژیم تالش کردند که با توسـل بـه سـرکـوب .  ندادند
و دخالت مزدوران خود جلو ایـن اعـتـصـاب را بـگـیـرنـد، امـا 

ـتـرض یـک صـدا بـر .   موفق به این کار نشدند جمعیـت مـع
علیه فقر و محرومیت، بیکاری و وضعیت نابسامان زنـدگـی 
ـات خـود  ـب خود فریاد سرداده و خواستار رسـیـدگـی بـه مـطـال

ـانـدار ٤بعد از گذشت .   شدند  ساعت از ایـن اعـتـصـاب، اسـت
ھرمزگان، فرماندار و شماری دیگر از مقامات رژیم در قشـم 
ـان  به میان معترضین آمده و وعده برطرف کردن مشـکـالت آن

ـانـچـه رژیـم . را دادند ـتـرض اعـالم کـردنـد چـن كارگـران مـع
اقدامات جدی به عمل نیاورد بار دیگر دسـت بـه اعـتـصـاب 

 .خواھند زد
 

 سركوب اعتراض كارگران سد داریان پاوه
 مـاھـه تـعـدادی ٧در پی عدم پرداخت حـقـوق مـعـوقـه 

ـان،  ازکارگران سد داریان پاوه، کارگران و اھالی روستـای داری

سه روز پی در پی اقدام به تـجـمـعـات اعـتـراضـی در بـخـش 
در پـی ایـن اعـتـراضـات، . اند اداری کارفرمای این سد کرده

ـیـروھـای ١٥ بھمن تعداد ٢٥روز   نفر از معتـرضـیـن تـوسـط ن
 .نظامی بازداشت شدند

 
درگیری بین کارگران سد داریان پاوه با 

  ماه حقوق معوقه٧مسئولین در اعتراض به 
ـاوتـی مسـئـوالن  ـف کارگران سد داریان پاوه به دلیل بـی ت

ـا ٧نسبت به حقوق معوقه "  کولھام"شرکت   ماھه کـارگـران ب
ـیـن ایـن شـرکـت .   دفتر نظارت این سد درگیـر شـدنـد مسـئـول

 ماه است که به کارگران حـقـوق پـرداخـت ٧مضاف بر اینکه 
 .اند، تعدادی از كارگران را اخراج نیز كرده است نکرده
 

اعتراضات ھر روزه كارگران كارخانه قند 
 بردسیر كرمان

ـلـی ایـن  ـیـل تـعـطـی كارگران كارخانه قند بردسیركرمان بـدل
كارخانه دست به تجمع اعتراضی كـارگـران ایـن كـارخـانـه در 

 صـبـح جـلـوی ایـن ١٠ الی ٨ھفته دو یا سه روز از ساعت 
ـا اعـتـراض خـودشـان را نسـبـت بـه  كارخانه تجمع می كنند ت

تعطیلی كارخانه ابراز كنند ولی دولت تاكنـون ھـیـچ اقـدامـی 
 .برای حل و فصل این مشكل انجام نداده است 

 
 تجمع كارگران شركت رامكو در عسلویه

ـانـكـاران  ـیـم ـیـن پ كلیه كارگران شركت رامـكـو و ھـمـچـن
ـیـش از  ـان كـه ب ـاوی ـفـر مـی٤٠٠پتروشیمی ك ـاشـنـد روز   ن ب

ـان در اعـتـراض بـه ٢٠پنجشنبه  ـاوی  ٧ بھمن مقابل شركت ك
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه كـارگـران ٤ماه مطالبات پیمانكاران و 

شركت رامكو در یك ھمبستگـی مشـتـرك دسـت بـه تـجـمـع 
ـا .  اعتراضی زدند كارگران اعالم كردند كه در صـورتـی كـه ت

ھفته آینده مطالبات آنھا پرداخت نشود مجددا دست به تـجـمـع 
  .اعتراضی خواھند زد

آمیز کارگران کارخانه پارسیلون  تجمع اعتراض
  كارگر بیكار شدند٥١٠. خرم آباد
ـاد در ١٥٠بیش از  ـلـون خـرم آب ـارسـی  کارگر کـارخـانـه پ

ـنـد در ١اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان صبح روز   اسـف
ایـن کـارخـانـه .   مقابل درب ورودی کارخـانـه تـجـمـع کـردنـد

 کـارگـر قـرار دادی اسـت ٢٦٠ کارگر رسمی و ٢٥٠دارای 
ـارد ٢٠:   كارگران گفته انـد.     اند که ھمگی بیکار شده ـی ـل ـی  م

ـلـون اخـتـصـاص  ـارسـی تومان تسھیالت برای احیاء کارخـانـه پ
ـنـکـه  یافته است که اداره کل نساجی ھای کشور با عنوان ای

ـانـعـت  ـلـغ مـم ـب تولید نخ منسوخ شده است از پرداخـت ایـن م
اگر این کـارخـانـه اگـر :  كارگران ھمچنین گفته اند.  کند می

 کـارگـر را ٢٥٠٠بطور کامل احیاء شود گنجایش اشـتـغـال 
ـیـد نـخ ١٢بیش از . باشد دارا می  ماه است که کـارگـران تـول

اند و ھمچنین عـیـدی و سـایـر  پارسیلون حقوق دریافت نکرده
 .مزایای قانونی آنان نیز پرداخت نشده است

 
کارگران اخراجی قرارگاه سازندگی قائم 

 کنند برای احقاق حقوق تجمع می
 بـھـمـن خـبـر داد كـه ٣٠اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 

ـاریـخ ٣٥٠ ـائـم کـه در ت  تن از کارگران قرارگاه سازندگی ق
ـیـکـار شـده١٠ انـد،   مھر ماه توسط کارفرما اخراج و از کار ب

ـاداش سـال   و حـق ٩٠ و ٨٩در عین حال که عـیـدی و پ
انـد،  سنوات و نزدیک به دو ماه حقوق خود را دریافت نـکـرده

ـیـمـه آنـھـا تـوسـط کـارفـرمـا از  به دلیل پرداخت نشدن حق ب

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـارھـا .   اند دریافت بیمه بیکاری نیز محروم شده این کـارگـران ب
به اداره کار و امور اجتماعی شـھـرری مـراجـعـه و شـکـایـت 

ای به آنـھـا  اند ولی تا کنون ھیچگونه جواب قانع کننده کرده
ـاگـواری .   داده نشده است آنھا ھم اکنون در شرایط سـخـت و ن

ـان،  بسر می ـیـمـارسـت برند که بعضی از آنان از عھده مـخـارج ب
به ھمین دلیل و بـه . آیند مسکن و مخارج روزانه خود بر نمی

ھای آنان، این کارگران قصـد دارنـد در  نقل از یکی از نماینده
ـاق حـقـوق خـود در جـلـوی  روز دوشنبه برای پیگیری و حـق

 .درب قرارگاه واقع در خیابان سھروردی شمالی تجمع نمایند
 

 تجمع اعتراضی کارگران شرکت ساپتا در تھران
ـبـه  به گزارش وبالگ کارگران نیروگاھھای ایران روز شـن

 بھمن ماه کارگران شرکت مھندسی و سـاخـت پسـتـھـای ٢٩
فشار قوی و صنعتی ساپتا در اعتراض بـه پـرداخـت  نشـدن  
دستمزدھای معوقه خود در داخل ساختمان  شرکـت واقـع در 
. خیابان خرمشھر در تھران دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد

ـافـت ١١ الـی ٣کارگـران ایـن شـرکـت   مـاه دسـتـمـزد دری
 .اند نکرده
 

كارگران مخابرات راه دور شیراز، حكومت 
 اسالمی را تا حدودی عقب راندند

پس از ماھھا اعتراض و تجمعھای پـی درپـی كـارگـران 
مخابرات راه دور شیراز در تـھـران و شـیـراز؛ سـرانـجـام دولـت 
مجبور به پاسخگویی بخشی از مطالبات كارگران شـد و بـه 
ـیـه  ـل بیمه تامین اجتماعی ابالغ كرد كه برای بازنشستـگـی ك

 درصـد كـارگـران ٩٠بیش از .  كارگران واجد شرایط اقدام كند
ـنـد ـازنشـسـتـگـی ھسـت . مخابرات راه دور شیرازواجد شـرایـط ب

حقوقھای عـقـب مـانـده :   یكی از كارگران در این رابطه گفت
 .داریم ھایمان بر نمی ھنوز پرداخت نشده تا نگیریم دست از خواسته

 
تجمع نیروھای شرکتی سازمان حمایت 

 مصرف کنندگان و تولید کنندگان
ـیـری از ٢٩ایلنا روز   بھـمـن گـزارش داد كـه جـمـع کـث

ـیـد  كارگران شرکتی سازمان حمایت مصرف کننـدگـان و تـول
کنندگان در مقابل مـعـاونـت تـوسـعـه مـدیـریـت و سـرمـایـه 
انسانی ریاست جمھوری اسالمی دست بـه تـجـمـع اعـتـراض 

این کارگران به دلیل عـدم اجـرای مصـوبـه اخـیـر .   آمیز زدند
ـیـت قـرارداد کـارشـان از  ھیات وزیران مبنی بر تبـدیـل وضـع

ـارسـایـی ـز ن ـی ھـایـی از  حالت شرکتی به قرارداد مستقیـم و ن
ـبـه   ٢٩قبیل تاخیر چند ماھه در دریافت حقوق مزایا روز شن

 صبح در محل معاونـت تـوسـعـه مـدیـریـت و ٩بھمن ساعت 
 .سرمایه انسانی ریاست جمھوری دست به تجمع زدند

 
 !دور زدن مزورانه اعتراضات كارگری

ـتـه  دبیر اجرایی نھاد دولتی خانه کارگر استان قزویـن گـف
است، رژیم جھت مقابله با اعتراضات کارگری در سفر اخـیـر 
ـزویـن، یـک شـبـه دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه  احمدی نژاد به ق
ـان  ـا آن کارگران چندین واحد مشکل دار را پـرداخـت کـرده ت
ـایـی تـجـمـع  ھمزمان با حضور او در ایـن شـھـر اقـدام بـه بـرپ

 .اعتراضی ننمایند
 

سومین روز تجمع كارگران كارخانه ذوب 
 آھن اردبیل در داخل كارخانه

ـفـت كـارگـران كـارخـانـه  بنابر خبر منتشر شده ھر سـه شـی

ذوب آھن اردبیل در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه حـقـوق 
 بھمن با حاضر نشدن سر كـار در ٢٢معوقه خود از روز شنبه 

ـتـی اعـالم .   كارخانه تجمع كردند ـی ـن ـامـات ام كارگران بـه مـق
ـاتشـان در  كرده ـب ـاسـخـگـویـی بـه مـطـال اند، در صورت عـدم پ

ـانـداری  ـابـل اسـت ـق روزھای آینده تجمع و اعتراض خود را به م
خواھند كشاند و در مقابل استانداری بـه تـجـمـع خـود ادامـه 

 .خواھند داد
 

اعتراض كارگران كارخانه تبریز كف به عدم 
  ماه دستمزد٧پرداخت 
ـز كـف در مـرنـد كـه ٤٠٠بیش از  ـبـری  كارگر كارخـانـه ت

ـافـت نـكـرده٧كند،  كاشی تولید می . انـد  ماه است حـقـوق دری
ـیـت بـد  این كارگران به عـدم پـرداخـت حـقـوق شـان و وضـع

ـنـد معیشتی كه در آن بسر مـی ـاراضـی ھسـت . بـرنـد بشـدت ن
 .كارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند

 
 كارگر كارخانه ١٥٠٠طومار اعتراضی 

 آرتاویل تایر به وزارت كار
ـبـه   بـھـمـن در ١٩كارگران كارخانه آرتاویل تایر چـھـارشـن

 مـاه حـقـوق شـان طـومـاری را ٥اعتراض به پرداخت نشدن 
 .اند امضا كرده و به اداره كار رژیم در اردبیل داده

 
 پیروزی نسبی كارگران آرتاویل تایر اردبیل

بدنبال اوج گـیـری اعـتـراض و اعـتـصـاب كـارگـران در 
ـبـه  ھفته ھای اخیر سرانجام صاحب كارخانه آرتاویل تایر پنجشـن

ـا وی  گذشته در كارخانه حاضر شد و كـارگـران حضـوری ب
در .    ماه حقوق مـعـوقـه خـود شـدنـد٦صحبت كرده وخواستار 

این جلسه توافق شد كـه یـك مـاه حـقـوق كـارگـران پـرداخـت 
ـان سـال.  شود ـای ـا پ ـقـی ٩٠صاحب كارخانه متعھد شـد ت  مـاب

روز شنبـه یـكـمـاه حـقـوق كـارگـران . حقوق كارگران را بپردازد
ـان داده و مـجـددا  ـای واریز شد و كارگران به اعتصـاب خـود پ

 .شروع به كار كردند
 

 !پول نداریم، اگر نمیخواھید كار نكنید
 كارگر كارخانه لواشك سـازی مـرنـد واقـع در ٧٠٠تعداد 

 ماه اسـت كـه بـدون حـقـوق ٣شھرك صنعتی این شھر مدت 
كارگران در این رابـطـه اعـتـراض كـردنـد .   گذرانند زندگی می

ـتـه اسـت پـول نـداریـم ھـر .   ولی صاحب كارخانه در جواب گف
ـیـد بـرویـد !   كاری میخواھید بكنید ـار نـكـن ـیـد ك اگر نمیخواھ

این واكنش كارفرمای كارخانه با خشم كـارگـران روبـرو .   بیرون
 .شده است 

 
اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه 

 در سد داریان پاوه
ـان  شماری از کارگران شاغل در پـروژه احـداث سـد داری

 ماه دستمـزدھـای مـعـوقـه ٧پاوه در اعتراض به عدم پرداخت 
ـز کـارگـران .  خود، با عوامل کارفرما درگیر شدند ـی پیشـتـر ن

ــرداخــت  ــه عــدم پ ــراض ب شــاغــل در ســد داریــان در اعــت
دستمزدھای توسط شـرکـت کـولـھـام مسـئـول اجـرای پـروژه 

ـامـه ھـای  مذکور، چندین بار اقدام به برپایی تجمع و نوشتن ن
 . اعتراضی با کارفرما و مقامات رژیم کرده بودند

 
 تجمع اعتراضی كارگران بافت بلوچ

ـلـوچ روز  ـافـت ب ـارك ٢٦كارگران بازخرید ب  بـھـمـن در پ

ـتـمـاعـی تـجـمـع  ـامـیـن اج ـابـل اداره ت ـق شھدای ایرانشھر و م
گویند وعده و وعـیـد و  كارگران می.   اعتراضی برگزار كردند

 !بی اعتنایی به حقوق كارگران دیگر بس است
 

 اعتراض كارگران گمرك بندردیلم
ـبـود ٤٠بیش از   كامیون در بندردیلم ھفته ھاست بخاطـر ن

ـنـدر  بار و عدم فعالیت گمرك این شھر در كنار گـمـرك ایـن ب
درایـن رابـطـه .   مانده و ھیچ باری بـرای حـمـل وجـود نـدارد

ـلـه كـاال از  كامیونداران و كارگران گمرك بندردیلم به عدم تخی
 مـاه ٤اند اكنـون  معترضین اعالم كرده.   گمرك اعتراض كردند

ھای این بندر خوابیده و كارگران و مـغـازه داران  است اكثر لنج
ـارھـا .   انـد و رانندگان بطور كامل از كار بیـكـار شـده ـنـون ب ـاك ت

كارگران و مغازه داران نسبت به این موضوع اعـتـصـاب كـرده 
 .اند و یا تجمع اعتراضی داشته

 
 ماه ٤ كارگر دوچرخه سازی قوچان ٤٠٠

 حقوق نگرفته اند
 مـاه اسـت ٤كارگران كارخانه دوچـرخـه سـازی قـوچـان 

خط تولید كارخانه مـدتـھـا اسـت .   شود حقوق شان پرداخت نمی
ـنـد ـیـكـار ھسـت یـكـی از كـارگـران ایـن .   خوابیده و كارگران ب

ـارھـا بـه فـرمـانـداری و اداره كـار مـراجـعـه :   كارخانه گفت ب
 كـارگـر و خـانـوارشـان در ٤٠٠كردیم؛ شكـایـت كـردیـم كـه 

ـیـد ولـی  وضعیت سخت معیشتی قرار گرفته اند اقدامی بـكـن
ـتـه . ایـم تاكنون ھیچ جوابی از اداره كار و فـرمـانـداری نـگـرف

ـنـوز :   وی گفت  درصـد ٥٠شب عید نزدیك است ولی مـا ھ
 .عیدی سال گذشته مان پرداخت نشده است

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
 ساعته در معادن طبس بدون ١٥کار روزانه 

 حقوق و مزایا
به گزارش سایت قانون کارگران شاغل در مـعـادن ذغـال 

ـنـد، در   ساعت کـار مـی١٥سنگ طبس روزانه بیش از  کـن
حالی که کار در اعمـاق مـعـدن بـه عـنـوان کـار سـخـت و 

ـایـد روزی  زیان  ٦آور تعریف شده و کارگر شاغل در معادن ب
یكی از عوامل خانه كارگـر در طـبـس بـه .  ساعت کار کند

ـیـمـاران در حـال  نام غالمرضا محمدی این کارگـران را بـه ب
ـنـد  ـان مـیـدان  درصـد ٩٩مرگ تشبیه کرد و گـفـت کـه آن

ـنـھـا بـه امـیـد یـک درصـد  احتمال مرگشان وجود دارد و ت
دیگر ھر روز سر کار خود حاضر مـیـشـونـد، امـا درمـورد آن 

ـتـه وی در حـال حـاضـر .  نیز مطمئن نیستند  ٢٥٠٠بـه گـف
ـا  کارگر در معادن ذغال سنگ طبس کار می ـنـد کـه ب کـن

توقف خرید ذغال این کـارگـران بـه صـورت گـروھـی اخـراج 
 .شوند می

 
اخراج و عدم پرداخت دستمزد کارگران 

 متروی تھران
 نفر از کـارگـران شـرکـت ٥٠٠طبق خبر منتشره، بیش از 

 مـتـروی تـھـران مشـغـول ٧پیمانکاری ایستاب که در خـط 
 مـاه دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه خـود ٢بکار ھستند از دریافت 

 ٢عالوه بر عدم پـرداخـت دسـتـمـزدھـا، طـی .   اند محروم مانده
 نفر از کارگرانـی کـه نسـبـت بـه عـدم ١٥ھفته گذشته نیز 

پرداخت دستمزدھا و شرایط کار خود معترض بـودنـد از کـار 
 .اند بیکار و اخراج شده
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اخراج سازی و عدم پرداخت دستمزد در 
 شركت شیرین طعم الرستان

محمد حسن قوامی، دبیر اجرایی خـانـه کـارگـر رژیـمـی 
ـان : الرستان گفته است ـیـدی شـیـریـن طـعـم الرسـت واحـد تـول

ـبـود مـواد  وابسته به کارخانه ویتانا به عـلـت گـرانـی و کـم
اولیه دچار بحران شده است بـه طـوری كـه ایـن كـارخـانـه از 

او .    كارگر خود را اخـراج كـرده اسـت١٠ كارگر، ٦٠مجموع 
 مـاه بـه ٤ نفر از کارگران خود را ٣٩این واحد حقوق :   گفت

 . تعویق انداخته است
 

عدم پرداخت حقوق کارگران و کارکنان در 
 بھبھان

خبرگزاری حکومتی مھر به نقل از فـرمـانـدار رژیـم در 
بھبھان از عدم پرداخت چـنـدیـن مـاه دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه 

ـیـدی واقـع ١٥صدھا کارگر شاغل در   پروژه عمرانـی و تـول
 .در این شھرستان خبر داد

 
 ماه ١کارکنان سازمان میراث فرھنگی 

 دستمزد طلب دارند
 نفر از کارکنان و کارگران بخش خـدمـات سـازمـان ٢٥٠

 روز ھم از پایان دیمـاه گـذشـتـه ٢٤میراث فرھنگی با اینکه 
است و علیرغم ھمه مراجعات و پیگیری تاکنونی موفـق بـه 

: یکی از کارگـران گـفـت.   اند دریافت دستمزدھای دیماه نشده
ـا  آخر این چه بھبود شرایط کار و اسـتـخـدامـی اسـت کـه ب
ـنـد آنـوقـت  نپرداختن دستمزدھا کلید میخورد؟ دزدی مـیـکـن

ھای دروغ سرمـان را ھـم شـیـره  میخواھند با خیال پلو و وعده
ما خوب باخبریم که مدیران ارشد و رئیـس و روسـا و .   بمالند

ـنـگـی یـک  جاسوسھا و ھمه آن ارازلی که در مـیـراث فـرھ
جورایی دمشان به حکومت وصل است ھم از توبره مـیـخـورنـد 

ـانـه ھـر یـک از ایـن .   ھم از آخور ـی ـبـریـم کـه مـاھ ـاخ مـا ب
ـنـد و  ـزن ـی پادوھای حکومت پولھای چند میلیونی به جیب م
ـاال کشـیـدن  ـا ب حاال که به ما کارگران میرسند میخواھند ب
ھمین دستمزدھای ناچیزمان به فکر بھبود شـرایـط کـاری و 

 !استخداممان باشند
 

عدم پرداخت ماھھا حقوق كارگران شركت 
 صنعتی مھرآباد تھران

 شـش مـاه ٩٠شرکت صنعتی مھرآباد تھران از اوایل سال 
 مـاه ٤حقوق پرسنل خود را بصورت ناقص پـرداخـت كـرده و 

ـاشـد اخیر ھم حقوق کامل به پرسنل بدھکـار مـی ـیـل آن .   ب دل
ـتـه .   بدھی وزارت نیرو به این شـرکـت عـنـوان شـده اسـت گـف

شود كه بدھی دولت به این شرکت و شرکتـھـای وابسـتـه  می
ـیـرو از   میلیار تومان می٤٠به آن بالغ بر  باشـد کـه وزارت ن

ـزدیـک بـه .   كند پرداخت آن امتناع می ـیـن پـرسـنـل ن ھـمـچـن
 درصد از حقـوق خـود از شـرکـت ٥٠بازنشستگی با دریافت 

 .خارج شده و حقوقی به آنان پرداخت نگردیده است
 

 ماه حقوق معوقه کارگران ٦عدم پرداخت 
 قند بھستان

ـیـس  یكی از عوامل خانه كارگر به نام علی سـاالری، رئ
ـنـوبـی اعـالم  کانون ھماھنگی شورای اسـالمـی خـراسـان ج

ـا :   کرد ـان ب  ٦٠ کـارگـر رسـمـی و ١٠٠کارخانه قند بھست
ـنـد و  ـنـدر ق کارگر فصلی به جـھـت کـم بـودن ورودی چـغ

 ماه حـقـوق مـعـوقـه کـارگـران ٦کمبود نقدینگی از پرداخت 

 .خود درمانده است
 

 ماه حقوق ٣كارگران كارخانه چسب تھران 
 طلب دارند

ـفـر ٧٠كارگران كارخانه چسب تـھـران كـه تـعـداد آنـھـا   ن
ـافـت ٣باشد، مـدت  می  مـاه اسـت كـه حـقـوق خـود را دری
 . اند نكرده
 

  عدم پرداخت مطالبات کارگران کارخانه
 قند بردسیر

کارگران کارخانه قند بردسیر در استان کـرمـان کـمـاکـان 
ـات طـویـل الـمـدت خـود  ـب از دریافت دستمزد، مزایا و مـطـال

از سویی این کـارخـانـه در زمـره واحـدھـای .   اند محروم مانده
تولیدی، تعطیل شده به شمار نمیرود و در نتیجه کـارگـران آن 
مشمول دریافت حق بیمه بیکاری نمیشوند و از طـرف دیـگـر 
ـیـسـت و کـارگـران آن شـاغـل  به رغم آنکه کارخانه تعطیل ن

 .محسوب میشوند ولی حقوق و مزایا دریافت نمیکنند
 

كارگران مناطق مختلف شركت مخابرات 
  ماه حقوق طلب دارند٧آبادان 

ـیـل  ـادان بـدل كارگران مناطق مختلف شركت مـخـابـرات آب
ـیـت وخـیـم ٧عدم دریافت حقوقشان در   مـاه اخـیـر در وضـع

یكـی از كـارگـران مـخـابـرات در ایـن .  معیشتی بسر میبرند
 ماه است حقوقی پـرداخـت ٤االن به ما كارگران :   رابطه گفت
ـانـكـار جـدیـد سـر كـار آمـده و تـمـام حـقـوق .   نشده است پیم

ـقـط مسـاعـده  كارگران را ماھیانه مـیـگـیـرد ولـی بـه مـا ف
: وی افـزود.   پـردازد میـدھـد و حـقـوق كـامـل مـان را نـمـی

ـنـد كـه   ٧كارگران مخابرات در مناطق دیگری از آبادان ھسـت
ـتـه ـقـر و نـداری واقـعـا فشـار .   انـد ماه است حـقـوق نـگـرف ف

ـیـل : وی افزود.  آورد می یكی از كارگران چند شب پیـش بـدل
ھمین فشارھای مالی و بی پـولـی مـوقـعـی كـه شـب كـار 
بودیم تا صبح نخوابید و بر اثر فشار و مشكـالت زنـدگـی آن 

 .قدر قلبش درد گرفت كه وی را به بیمارستان منتقل كردیم
 

 ماه ٣كارگران ایرانیت فالورجان اصفھان 
 حقوق طلب دارند

ـیـت فـالورجـان اصـفـھـان در  خبر منتشره از كارخانـه ایـران
 بھمن از این حكایت دارد كه كارگران ایـن كـارخـانـه ٢٩تاریخ 

 .  ماه حقوق معوقه دارند٣
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 درصد ٦٢تعطیلی و نیمه فعال بودن 
 واحدھای صنعتی

ـیـر  ـقـل از دب انـجـمـن " خبرگزاری حكـومـتـی مـھـر بـه ن
 درصـد کـارخـانـجـات ٢١: نوشت" صاحبان صنایع استان تھران

ـنـد و ١٦در ایران نیمه فعال،   ٢٥ درصد رو به تعطیلی ھسـت
ـتـه اسـت.   اند درصد نیز عمال تعطیل شده در :   او ھمچنین گـف

 . درصد کارخانجات داخلی فعال ھستند٣٨حال حاضر تنھا 
 
 ، سال اخراج گسترده کارگران١٣٩١سال 

رئیس اتـحـادیـه کشـوری " محمد طحانپور كه از او بعنوان 
ــه اســت"   لـوازم خــانـگــی ــت بســیــاری از :   نــام بـرده شــده، گـف

ـز کـم  ـی ـزرگ کـه کـارگـران آنـھـا ن ـیـدی ب کارخانجات تـول

، قادر بـه حـفـظ ٩١اند که از ابتدای سال  نیستند، اعالم کرده
ـنـد و تـعـدیـل  ـیـسـت کارگران و اشتغال موجود کارخانه خـود ن

ـیـر انـجـمـن .   نیرو خواھند داشت ـان دب ـی ـلـھ مھـدی مـیـرعـبـدال
ـیـل از  صاحبان صنایع استان تھران نیز در دومین جشنواره تجـل

ـیـمـه ٢١: مدیران برتر و اشتغالزا گفت  درصـد کـارخـانـجـات ن
ـنـد و ١٦فعال و  ـز ٢٥ درصد رو به تعطیلی ھسـت ـی  درصـد ن

 درصد از کارخانـجـات داخـلـی ٣٨اند و تنھا  عمال تعطیل شده
 .فعال ھستند

 
 واحد ٦٠تعطیلی و ورشكستگی بیش از 

 تولیدی در بوشھر
ـاری، یـكـی از  ایلنا از قول محمد اسـمـاعـیـل دشـمـن زی
ـنـگـی شـورای اسـالمـی  عوامل رژیم كه رئیس کانون ھمـاھ

ـیـدی در ٦٠کار بوشھر است، از تعطیلی بیش از   واحـد تـول
ـان خـبـر داد  واحـد ٨:   او افـزود.   چند سال اخیر در ایـن اسـت

وی .   بزرگ تعطیل و نیمه تـعـطـیـل در بـوشـھـر وجـود دارد
ھـا وجـود داشـتـه امـا از  ھا در ھمه سـال تعطیلی واحد:   افزود
. ھا بیشتر از گـذشـتـه شـده اسـت  به بعد این تعطیلی٨٩سال 

ـلـی واحـد ھـا بـه غـیـر از  او با اشاره به اینکه این تعداد تعطی
بـعـضـی از :   منطقه عسـلـویـه بـرآورد شـده اسـت، ادامـه داد

ـاوه، بـوشـھـر،  شھرداری ـلـه شـھـرداری گـن ـان از جـم ھای است
ـادی از کـارگـران خـدمـاتـی خـود  برازجان به اخراج تعـداد زی

زده و  ھـای بـحـران او در ادامه به تعدادی از واحد.     اند پرداخته
ـیـدی  واحد:  تعطیل و نیمه تعطیل اشاره کرد و گفت ھـای تـول

 کـارگـر، رنـگ سـازی ١٠٠چون نساجی اعتمادیه با حدود 
ھـای زیـر   کارگر، مجموعه پولیمر با واحـد٥٠قھر با بیش از 

ـایـی صـدرا ٧٠٠مجموعه خود با بیش از   کارگر، صنایع دری
در حـال حـاضـر در شـرف (  کارگر داشت ٣٥٠٠که زمانی 

. . .  کـارگـر٢٠٠و گونی بافی شفق با )   تغییر کاربری است
ـنـد ـلـی ھسـت و .   ھمگی یا تعطیل شده و یا در شـرف تـعـطـی

 نفر از باغداران و تولید کننـدگـان خـرمـا ١٥٠٠: اظھار داشت
ـا مشـکـالت  ـازار خـوب داخـلـی و خـارجـی ب به دلیل نبود ب

 .اند فروش محصوالت خود مواجه شده
 

 كارگر از كارخانه قند دشت مغان ١٨٠٠
 بیكار شده اند

ـلـت واردات شـكـر از خـارج و  كارخانه قند دشت مغان بع
ـبـود مشـتـری تـوان  باال رفتن ھزینه ھای تولید و ھمینطور كم

ـیـشـتـر .   ادامه كار ندارد و رو به تعطیلی میرود این كارخـانـه پ
 تـن پـرسـنـل ٢٠٠ كارگر داشته است، ولی امروز تنھا ٢٠٠٠

ـنـد ـنـون .   اداری و نگھبان و تعدادی كـارگـر در آن ھسـت ـاك ت
ــكــاران ١٨٠٠ ـی ــه خــیـل ب ــه اخــراج و ب ــن كــارخـان  كــارگــر ای
 .اند پیوسته
 
  كارگر از ایرانشھر به خیل بیكاران پیوستند٣٠٠

 كارگر بـعـلـت ٣٠٠كارخانه آجر آھكی ایرانشھر با بیش از 
ھای گازوییل و سوخت و نیز مشكل نقدینـگـی  افزایش ھزینه

 كـارگـر ایـن كـارخـانـه ٣٠٠به این ترتیب بیش از . تعطیل شد
 . به خیل بیكاران پیوستند

 
كارخانه ماشین سازی پارس بیش از نیمی 

 از كارگران خود را اخراج كرده است
ـیـمـی از كـارگـران  كارخانه ماشین سازی پارس بیش از ن

ـنـده مـخـازن .   خود را اخراج كرده است ـن این كارخانه كه تولیـدك
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ـاشـد  ای، مخازن تحت فشار و انواع اسكلت فلـزی مـی ذخیره ب
ـارس، جـاده قـدیـم كـرج و  ـپ در سه مجموعـه شـامـل  تـھـران

ـیـش .   كند ماھشھر فعالیت می ـا چـنـد مـاه پ این كـارخـانـه ت
 تـن از ١١٠ كارگر داشت اما در حال حاضر تنھا ٢٤٠حدود 

 . اند آنھا باقی مانده
 

 واحد كوره آجرپزی نیمه ٤٠تعطیلی 
 صنعتی در رشتخوار خراسان

خبر منتشره از از خراسان حكایـت از ایـن دارد كـه طـی 
 ماه گذشته بدلیل افزایش قیمت حاملھـای انـرژی نـظـیـر ١١

ـان  بنزین و گازوئیل و عدم توان اداره واحـدھـا تـوسـط صـاحـب
 واحد صنعتی در این شھر تعطـیـل شـده ٤٩كوره ھا؛ تا كنون 

ھای بزرگـتـر ایـن شـھـر  كوره پزخانه:   افزاید این خبر می.  است
ـزدیـكـی تـمـامـی  ـنـده ن ـنـد و در آی نیز در حال احتضار ھسـت

 .واحدھای تولیدی بدلیل تورم و نقدینگی تعطیل خواھند شد
 

 كارخانه تزئینات سازان زرندیه ھم تعطیل شد
ـات سـازان زرنـدیـه كـه  ـن ـی ـزئ یكی از كارگران كـارخـانـه ت
كارتودوری خودروھای مربوط به سایپا را در شھر زرنـدیـه در 

ـیـش از   كـارگـر در آن ٣٠استان مركزی انجام میـدادنـد و ب
ـاال :   مشغول به كار بودند گفت از چند ماه پیش با توجه بـه ب

ـاتـمـان  ـب رفتن قیمت مواد اولیه و عدم پرداخت به موقع مـطـال
ـا .   تولیداتمان با مشكل مواجه شد ـیـت ب در ادامـه ایـن وضـع

ـیـه و عـدم خـریـد  باال رفتن نرخ ارز و گرانتر شـدن مـواد اول
 .تولیداتمان در حال حاضر این كارخانه تعطیل شده است

 
 كارخانه غنچه ھم تعطیل شد

ـا روز  ـن  بـھـمـن خـبـر داد كـه رمضـان شـجـاعـی ٢٥ایل
: كیاسری، عضو کمسیون تلفیق مجلس اسالمی گفتـه اسـت

ـایـد بـه  ـب مشکالت و تنگناھای شخصی یـک کـارفـرمـا ن
ـیـدی را تـحـت  آسانی کارگران و تولید یـک کـارخـانـه تـول

ـلـی کـارخـانـه غـنـچـه از :   او گفـت.   الشعاع قرار دھد تـعـطـی
دھد که ھنوز قانـون مـدون و مـحـکـم در  مازندران نشان می

: شجاعی اضـافـه کـرد.  جامعه کارگری کشور حاکم نیست
کارفرما در جای دیگری دچار مشکل شده بود و کـارخـانـه 

 . غنچه ھیچ مشکلی نداشت
 

 اخراج كارگران كارخانه كاوش جوش ساوه
 تن از كارگران كـارخـانـه كـاوش جـوش در سـاوه كـه ٢٧

تولید كننده مواد شیمیایی به كار رفته در جوشكاری، لـحـیـم 
 . اند كاری و آبكاری است، طی یك ماه از كار اخراج شده

 
 نفر از کارگران شرکتی دانشگاه آزاد ٣٠

 الرستان اخراج شدند
 نفر از کارگران شرکت خصوصی وابسته به دانشـگـاه ٣٠

ـقـه كـار دارنـد، بـه ١٥ تا ١٠آزاد واحد الرستان كه   سـال سـاب
از آنـجـا كـه حـق .   اند جھت منحل شدن این شرکت اخراج شده

ـیـكـاری ٣بیمه  ـیـمـه ب  ماه این كارگران پرداخت نشده اسـت، ب
 .گیرد نیز به این كارگران اخراجی تعلق نمی

 
 ھای بابلسر تعطیل شده اند درصد كارخانه ٤٠

 بـھـمـن ٢٤یكی از كارگران كارخانه داروسازی میرود روز 
ھـای شـھـرك صـنـعـتـی   درصـد ازكـارخـانـه٤٠بیش از:   گفت

ـنـگـی و  بابلسر تعطیل و بقیه كارخانه ـقـدی ھا نیز با مشـكـل ن

 . فروش روبرو ھستند
 

 شھرك فراموش شده فومن گیالن
ھـای شـھـرك   درصد از كارخـانـه٨٠در حال حاضر بیش از 

در دنبالـه ایـن .   اند صنعتی فومن در استان گیالن تعطیل شده
ـا گـران شـدن حـامـلـھـای ٩٠از شروع سال : خبر آمده است  ب

ـزایـش ٢٠ھای مختلف  انرژی ھزینه تولید كارخانه  درصـد اف
داشته و با باال رفتن نـرخ ارز و مـوضـوع تـحـریـمـھـا دیـگـر 

در عـیـن حـال دولـت .  تولیدگران امكان و توان تولید را ندارند
ـیـل .   ھم ھیچ كاری در قبال آنھا انجام نمیـدھـد ـیـن دل بـه ھـم

ھا بصورت گسترده و یكی پس از دیـگـری تـعـطـیـل  كارخانه
 .میشوند
 

 ادامه اخراج کارگران کارخانه آجرپزی شل سنندج
ـنـدج، کـارفـرمـای کـارخـانـه  ـتـشـره از سـن بنابه خبر مـن
ـاران كـه فـرمـانـدار  آجرپزی شل واقع در جاده سنندج ــ کـامـی

 نفر از کـارگـران ایـن ١٨باشد، اخیرا  رژیم در سروآباد نیز می
ـز .   کارخانه را از کار اخراج کرده اسـت ـی ـیـش از ایـن ن وی پ

.  نفر از کارگران کـارخـانـه مـذکـور را اخـراج کـرده بـود٤١
ـا  ـب  سـال ٢عالوه بر این کارگران این کارخانه از دریافت تقـری

 . اند دستمزدھای معوقه خود محروم مانده
 

 ناامنی محیط كار
 

 کشته و مصدوم شدن دو کارگر در تھران
 آتش نشانـی تـھـران، ٤٥به گفته کارکنان ایستگاه شماره 

ـقـره آتـش سـوزی ٢٨نیمه شب جمعه   بھمن ماه وقوع یک ف
ـتـگـر شـمـالـی،  در یک اتاقک کارگری واقع در خیابان چی
که محل سکونت کارگران شـاغـل در پـروژه احـداث یـک 

ـام مـحـسـن   ساله٢٧مجتمع ساختمانی است، کارگر  ـا ن ای ب
ـام کـاوه   سـالـه٢٣جان خود را از دست داد و کارگر  ـا ن ای ب

 .به شدت مصدوم شده است
 

 جان باختن یک کارگر در محل کار در ایالم
 ساله به نام محمـدحسـیـن صـفـری ٢٥یک کارگر جوان 

به دلیل سقوط از باالی یک ساختمان در دسـت احـداث در 
 .شھر آبدانان واقع در استان ایالم جان خود را از دست داد

 
دو کارگر ساختمانی در تھران دچار 

 گازگرفتگی شدند
ایسنا خبر داد كه نشت گاز منوکسیدکـربـن در مـنـطـقـه 

ـاقـک کـارگـری دو کـارگـر  خانی آباد نو تھران، در یک ات
 .ساختمانی را مسموم کرد

 
 دست یک کارگر در تھران زیر دستگاه پرس له شد

ـزکـار  ـل طبق خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف
 بھمن دست کارگـری بـه ٢٢کرمانشاه منتشر كرده است روز 

ـا دسـتـگـاه پـرس در کـارگـاه  نام افشین قادری حین کـار ب
ـارس تـھـران زیـر  ـپ تزریق پالستیکی کـریـمـی واقـع در تـھـران

. انـد دستگاه رفته و چھار انگشت دست چپش کامال لـه شـده
ـان لـه شـده از  شدت آسیب دیدگی به حدی بوده که انگـشـت

ـیـچ .   اند دستش جدا شده ـیـوب بـودن سـوی علت این حادثه، مع
ـبـل  خاموش و روشن نمودن دستگاه بوده و کـارگـر مصـدوم ق
از حادثه، خرابی سوییـچ دسـتـگـاه را بـه کـریـمـی صـاحـب 

 .کارخانه اطالع داده بود
 

چھار انگشت دست یک کارگر مرغداری در 
 كرمانشاه حین کار قطع شد

 ٣٠بنا بر خبری كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 
بھمن منتشر كرده است، سـه انـگـشـت دسـت اشـرف وفـائـی 

ـا دسـتـگـاه خـردکـن دان در ١٩كارگر   سـالـه، حـیـن کـار ب
ـان .   مرغداری قطع شد پس از این سانحه اشرف را به بیمـارسـت

بیستون کرمانشاه منتقل کردند اما درمان منـاسـب در مـورد 
وی انجام نشد و پس از عفونت یک انـگـشـت دیـگـرش بـه 
ـایـد  ـز ب ـی تھران منتقل گردید که متاسفانه این انگشت وی ن

ـقـط .   قطع شود  ھـزار تـومـان دسـتـمـزد ٢٠٠وی ماھیانـه ف
ـیـمــه مـی ــچـگـونـه ب ـی ـیـســت گـرفـت و از ھ . ای بـرخـوردار ن

ـاران کـرمـانشـاه  کارفرمای این مرغداری که در جاده کـامـی
ـان دسـت اشـرف ھـیـچ  ـا قـطـع انـگـشـت قرار دارد در رابطـه ب
مسئولیتی بر عھده نگرفته و وی را بـه حـال خـودش رھـا 

  .کرده است
 بازنشستگان

 
 وضعیت بازنشستگان بافت بلوچ

ـازنشـسـتـه شـده انـد  كارگران نساجی بافت بلوچ كه اخیرا ب
یكـی از ایـن .   اند  ماه پیش تاكنون حقوقی دریافت نكرده٣از 

ـانـه : كارگران بازنشسته گفت  ٨٠حقوق بازنشستگی ما مـاھ
ھزار تومان است اما ھمین حقوق ناچیز را ھـم االن سـه مـاه 

از بی پـولـی بـرق خـانـه ام قـطـع :   او گفت.   اند است كه نداده
بعد از یـك عـمـر .   شده است و پولی برای پرداخت قبض ندارم

كار كردن برای كارخانه حاال در بازنشستـگـی ھـیـچ پشـت و 
 .پناھی ندارم

 
 پرستاران

 
 تجمع پرستاران مرکز قلب تھران

 بـھـمـن گـزارش داد كـه ٢٩خبرگزاری دولتی ایلنا روز 
 تن از پرستاران بیمارستان قلب تـھـران صـبـح آنـروز ٢٠٠حدود 

ـابـل درب  ـق ـات عـیـدی خـود م در اعتراض به نحوه مـحـاسـب
ـتـه.  بیمارستان تجمع کردند انـد از خـرداد مـاه  این پرستاران گف

ـئـت  ـی نحوه انعقاد قرارداد بیمارستان با پرستاران طبق مصوبه ھ
ـیـر  دولت مبنی بر حذف شرکتھای واسطه ـی ای پیمانکاری تـغ

ـتـی  کرده است و با ما پرستاران شرکتی به عنوان پرسنـل دول
ـبـه  ـن ـقـط ج عقد قرار داد شده است که متاسفانه این قرارداد ف
ـتـی  ـنـی بـر دول اسمی دولتی دارد و در آن ھیچ عنوانی مـب

ـاران بـه جـھـت :   پرستاران اعالم کردند.  بودنمان نیست ما پرست
ـاران  ـنـد پـرسـت ـان اینکه ھنوز به صورت شرکتی فعالیـم و ھـم
ـیـجـه  ـت ـیـم در ن دولتی از حقوق مزایای دولتی برخوردار نیـسـت

ـتـی  ـای دول ـن  ھـزار ٣٥٠نسبت به پرداخت عیدی خود بر مب
ـنـد  ـان ـافـت عـیـدی ھـم ـار دری تومان معترض بـوده و خـواسـت

ـیـم در ادامـه .   سالھای گذشته بر مبنای دو پایه حقوق ھسـت
ـتـظـامـات :  آمده است این جمع معترض ھمراه با مسئولین و ان

ـا ـئ تـر  بیمارستان جھت برسی مشکالتشـان بـه سـالـن آمـفـی ت
ـا عـنـوان  ـان ب ـیـمـارسـت ـیـن مـالـی ب ھدایت شدند که مسـئـول

ھای کلی مبنی بر اینـکـه مـا مـجـری دولـت بـوده و  بحث
 ماه پایـه حـقـوق مـقـدور ٢امکان پرداخت عیدی با محاسبه 

 .باشد به ایراد سخنرانی پرداختند نمی
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اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
بازداشت مھرداد امین وزیری فعال کارگری 

 در سنندج
ـنـدج   بنا به گزارشی كه از سـن

 صـبـح ١١منتشر شده است، ساعت 
 بـھـمـن، مـھـرداد ٢٥روز سه شنبه 

امـیـن وزیـری فــعـال کــارگـری و 
ـنـگـی بـرای  ـتـه ھـمـاھ ـی عضو کـم

ھای کارگری در مـحـل کـارش در  کمک به ایجاد تشکل
ـم وی به ستاد خبری اداره اطـالعـات . سنندج بازداشت شد رژی

ـز تـوسـط افـراد  ـی در این شھر منتقل و کامپیوتر و دوربیـن شـخـصـیـش ن
 . علت بازداشت وی مشخص نشده است. رژیم ضبط گردید

 
شاھرخ زمانی و محمد جراحی به بند مالی 

 منتقل شدند
به دنبال اعتراضات و شکایتھای مکرر شاھرخ زمـانـی و 

ـــی   ـــراح ـــد ج ـــم ـــح م
ـبـه   بـھـمـن ٢٣یکشـن

آنھا از بند قرنطینه بـه 
ـال داده  ـق ـت بند مالی ان

ـیـت .   شدند منتھا وضع
ــز  ــی ــی ن ــال ــد م ــن در ب

ـتـو بـرای گـرم  بسیار ناھنجار است از جمله چھار نفر یـک پ
ـز در ایـن  ـی کردن خود دارند و سـیـسـتـم گـرمـایشـی زنـدان ن

  .مجموعه کم و فرسوده است
 گزارش

 
ھای کارگری در ایران   درصد از خانواده٨٠

 زیر خط فقر
فتح الله بیات كه ایلنا ایشان را رئیس اتـحـادیـه کـارگـران 

ــی مــعــرفــی كــرده، اعــالم کــرد ــمـان ــق :   قـراردادی و پــی طــب
ھای صورت گرفته از سـوی نـھـاد ایشـان نـرخ سـبـد  بررسی

.  ھـزار تـومـان بـرآورد شـد٩٠٠ھزینه خانوار کارگری امسال 
 درصـد از ٨٠وی ھمچنین خبر داد کـه در حـال حـاضـر، 

ـیـشـت  ـقـر گـذران مـع جامعه کـارگـری کشـور زیـر خـط ف
 .کنند می

 
 درصدی تورم مسكن و ٤٤.٧افزایش 

 خوراك در سال جاری
ـتـه اسـت  یكی از عوامل رژی به نام فرامرز توفیقی گـف
ـنـه مسـكـن و خـوراك در  سھم خانوارھای كم درآمد در زمـی

 درصـد ٦٢.٥ و ٤٦.٥سبد ھزینه خانوار كارگری به ترتیب 
ـنـدی :   مـیـگـویـد.   برآورد شده اسـت ـانـون ھـدفـم ـا اجـرای ق ب

ـامـیـن  یارانه ھا و در پی آن افزایـش نـرخ تـورم كـارگـران در ت
اند امـا شـورای  معیشت خود با مشكالت فراوانی مواجه شده

ـیـدی تـورم و  عالی كار ھر ساله طبق مصلحت واحدھای تول
 .سبد معیشت واقعی را در تعیین دستمزد كارگران لحاظ نمیكند

 
 ھزار تومانی سه برابر ھم ٣٣٠اگر دستمزد 

 شود دردی از ما کارگران دوا نخواھد شد
ـزایـش  ماه پایان سال است و از یکی دوماه پیش بـحـث اف

ـیـس اتـحـادیـه .   دستمزدھا مطرح است پروین محمدی نایب رئ
 :آزاد کارگران ایران در این زمینه به سایت اتحاد اظھار داشت

ـلـه در  واقعیت این است که این بحث به عنوان یک مسئ
ـنـه ـزی ـا ھ ھـای  زندگی ما کارگران ھر لحظه و ھر روز کـه ب

ـار  کمرشکن زندگی سر و کار داریم و با آن میـجـنـگـیـم بسـی
ـا .   مھم و مربوط به ھستی ما است بخـصـوص امسـال کـه ب

ـیـمـت قطع یارانه ھـا بـودیـم و حـتـی  ھا، شاھد افزایش روزانه ق
ـنـد  ـان اقالمی که قیمت گذاری آنھا در دست دولت بـود، ھـم
ـیـط  ـل میوه و تره بار و لبنیات و گوشت و مرغ و تخم مرغ و ب
ـافـت چـرا کـه تـمـام  ـزایـش ی ـار اف اتوبوس و مترو  چندین ب
کاالھا یک متولی دارند که مطابق با تورم بازار نـرخشـان را 
ـروی  ـی ـرخ ن ـیـن ن ـرای تـعـی ـم کـه ب ـی باال ببرند ولی مـا کـارگـران ھسـت

 .کارمان باید کسان دیگری غیر از خودمان تصمیم بگیرند
ـتـه انـد  متاسفانه آنان که در مسند تصمیم گیری قرار گرف

ـا ایـن تـورم را  در ماه ـتـد ت ھای پایانی سال تورم یادشان میاف
ـا کـنـون مـزد  ـنـد، انـگـار ت مالک افزایش دستمزد قـرار دھ

ـزایـش  واقعی را تعیین کرده اند و در طول سال افسار تورم و اف
ـزایـش  قیمت ھا را توانستند کنترل کنند و اکـنـون دغـدغـه اف
ـانـی سـال را دارنـد ھزینه ـای ایـن در .   ھا در ھمین مـاھـھـای پ

حالی است که در طی سالیان گذشته آنچنان سطح دسـتـمـزد 
ھای زندگی فاصله گرفته که اعـالم ھـر درصـدی  با ھزینه

 ھـزار تـومـان حـداقـل ٣٣٠آن را جبران را نمیکند، حتی اگر 
ـیـدا کـنـد دردی از مـا  ـزایـش پ ـز اف ـی دستمزد به سه برابـر ن

وی در رابطه با نظر خـود در مـورد .   کارگران دوا نخواھد شد
 :میزان افزایش دستمزدھا افزود

ـنـکـه از افـراد مـورد  سال گذشته کمیته مزد تھران با ای
ـتـن  اعتماد وزارت کار تعیین شده اند و ھمیشه برای سخن گـف

ـاتـش  ـق ـی منافع کارفرمایان و دولت را در نظر میگیرند با تـحـق
ـاسـب بـرای  ـن رقم یک میلیون و پانصد ھـزار تـومـان را مـت

 .ھای یک خانواده ی کارگری اعالم کرد ھزینه
امسال ھمانطور که گفتم با این روند افزایش قیمـتـی کـه 
ـات بـر  ـی در طول سال با آن مواجه بودیم و چـھـار درصـد مـال

ـیـم  ارزش افزوده ای که برای تمام خریدھایی که انجـام مـیـدھ
ـیـون تـومـان  ـل ـی ـتـر از دو م ـیـم، رقـمـی کـم باید پرداخت کـن

ھا نخواھد بود البته با استانداردھای زنـدگـی  جوابگوی ھزینه
 .در ایران نه سطح توقع یک زندگی در خور آدمیزاد

البته ایـن رقـم بـرای شـرایـط :  پروین محمدی تاکید کرد
ـنـده کـه ھـیـچ  کنونی نسبتا مناسب است نـه بـرای سـال آی

 .ھا در آن نیست تصوری از افزایش قیمت
ـا شـورای عـالـی کـار  وی در رابطه با این سـوال کـه آی
چنین رقمھایی را به عنوان حداقل دستـمـزد کـارگـران اعـالم 

 :میکند یا نه، اظھار داشت
ـا  ـیـن شـده اسـت ت ـی مسلما خیر، چرا کـه ایـن شـورا تـع
ـزه  ـاشـد و مـیـل و انـگـی مواظب سود بازار و کـارفـرمـاھـا ب
صاحب سرمایه برای آنکه سرمایه اش را به کـار گـیـرد کـم 

ـا مـزد .  نشود بنابر این تمام توانش را به کـار خـواھـد بسـت ت
ھمانطوری کـه در .   کمتری برای ما کارگران در نظر بگیرد

دوران جنگ ھیچ افزایشی برای دستمزد قایل نشـدنـد و در 
ـلـغـی غـیـر  ـب سالھای بعد با اعالم تورمھای غـیـر واقـعـی م

 .واقعی برای دستمزد تعیین نمودند
ـتـی مـا  به ھمین دلیل کارشناسانشان در مواجه با نارضای
کارگران از دستمزدھای تعیین شـده تـوسـط شـورای عـالـی 
ـتـی از  ـارضـای کار، حین ھمدردی با ما کـارگـران و اعـالم ن
چنین سطح دستمزدی، اعالم میکنند که باید رقـمـی بـرای 

دستمزد تعیین شود که کارفرماھا توان پرداخت آن را داشـتـه 
ـا  ـاسـب ب ـن باشند و ھشدار میدھند که اگر حقوق کارگران مت

ـادر بـه ادامـه  ھزینه ھا تعیین شود دیگر ھیچ کارفرمـایـی ق
ـنـد کـه  ـیـن اعـالم مـیـکـن ـابـر ایـن از ھـم ـن تولید نیست و ب
ـیـشـتـر از  میخواھند ورشکستگی و بحران اقتصادی شان را ب

 .گذشته بر سر سفره خالی ما کارگران خراب کنند
  ١٣٩٠/١١/٢٩سایت اتحاد : برگرفته از

ادامه كاری كارخانجات تولید رنگ با 
 مشكل روبرو شده است

ـیـدی  به دلیل باالرفتن قیمت مواد اولیه كارخـانـجـات تـول
ـلـی قـرار  رنگ صنعتی این كـارخـانـه ـانـه تـعـطـی ھـا در آسـت

ـیـه كـه .   اند گرفته ـیـمـت مـواد اول در حال حاضر با باالرفتن ق
بعد از افزایش نرخ دالر در بازار نمایان شده است كـارخـانـجـات 

ـیـد و فـروش روبـرو شـده در .   انـد با مشكالتی در زمینـه تـول
ـیـت ھـم بـخـشـی از كـارخـانـجـات در خـطـر  نتیجه این وضـع

بعنوان نمونه پودر زرد و قـرمـز . اند تعطیلی كامل قرار گرفته
 ھـزار تـومـان بـوده اسـت در حـال ٥كه در گذشته كیلویـی 

پـودر رنـگ .    ھزار تومان افزایش رسـیـده اسـت١٦حاضر به 
 ١٠ ھزار تومان فروخته میـشـد بـه ٧آبی كه پیشتر به قیمت 

ـا  ـارخـانـجـات را ب ـیـمـتـھـا ك ـیـجـه وضـعـیـت ق ـت ھزار رسیده است و در ن
 .مشكالتی روبرو ساخته كه ادامه كار برایشان غیرممكن شده است

 
ھای اجرایی  جزئیات قرارداد مستقیم دستگاه

 با کارکنان شرکتی
 بـھـمـن گـزارش داد كـه مـعـاونـت تـوسـعـه ٢٨ایلنا روز 

مدیریت و سرمایه انسانی احمدی نژاد، پس از ابالغ مصـوبـه 
اول بھمن ھیئت وزیران مبنی بر حذف قـرارداد دسـتـگـاھـھـای 
ـیـروی انسـانـی، طـی  ـیـمـانـکـاری ن اجرایی با شرکـتـھـای پ

ـان  بخشنامه ـا کـارکـن ـیـم ب ـق ـاد قـرارداد مسـت ـق ای جزئیات انع
ـاد بـه :   در ادامه آمـده اسـت.   شرکتی را اعالم کرد ـن ـا اسـت ب

ـیـروھـای  ـئـت وزیـران و در جـھـت سـامـانـدھـی ن مصوبه ھی
ـیـه دسـتـگـاه شرکتی شاغل در دستگاه ھـای اجـرایـی  ھا، کـل

ـاکـنـون از  موظفند در خصوص نیروھای شرکتی خود کـه ت
ـامـیـن  طریق انعقاد قرارداد با شرکتھای پیـمـانـکـاری بـرای ت

اند، از جمله مشـاغـل مـورد نـظـر  نیروی انسانی بکار گرفته
ـنـد از «الف»در بند  ـارت : ماده یک مصوبه ھیئت وزیران عـب

ـامـه رسـان،  پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، ن
ـنـده  ـاسـیـسـات، ران در صـورت ( نگھبان، تلفنچی، متصدی ت

ـیـر ) استفاده از وسیله نقلیه دولتی و متصدی چـاپ و تـکـث
ـنـگـونـه . اقدام کنند ـان ای ـا مـتـصـدی براساس ایـن مصـوبـه، ب

ـان دولـت بـه  ـنـد سـایـر کـارکـن ـان مشاغل در صورتی که ھم
ـتـی در دسـتـگـاه ٢٤مدت   ساعت در ھفته یا به صورت شیف

ـقـد مـیـشـود ـنـد، قـرارداد مـنـع سـایـر .   اجرایی فعالیت میـکـن
عناوین شغلی که از نظر دستگاه اجرایی الزم اسـت در زمـره 
ـیـد ایـن  ـای اینگونه مشاغل قرار گیرد، به پیشنھاد دستگاه و ت

 .معاونت تعیین خواھد شد
ـنـد  بر این اساس، شرایط احراز مشـاغـل مـورد نـظـر در ب

ماده یک مصوبه فوق الذکر در مشـاغـل مـتـصـدی  «ب»
ـیـمـا، کـارآمـوز  امور دفتری،  ماشین نویسی، تکنسـیـن ھـواپ
متصدی نجات، مسئول ابالغ و اجرا، مـتـصـدی  حرفه و فن، 

ـارگـیـری، کـمـک  ـیـه و ب ـاتـی، مـتـصـدی تـخـل ـی امور مال
کارشناس خـدمـات فـرودگـاھـی، مـامـور اجـرایـی مـحـیـط 

ـار، مسـئـول  زیست،  ـی تکنیسین دامپزشکی، بھیار، کمک بـھ
 مددیار معلولین، بھورز، مامور سالـن تشـریـح،  امور ارتوپدی،
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ـامـات  مراقب اقدامات تامینی و تربیتی،  تحویلدار، راننـده مـق
و مامـور گـارد و )   در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی( 

ـلـم اسـت و شـرایـط  ـپ ـلـی دی انتظامات حداقل مدرک تحصـی
احراز سایر مشاغل، بر اساس مدارک تحصیلی عـنـوان شـده 

ـبـی  در رشته ھای شغلی مندرج در طرح طبقه بندی و ارزشـای
 .ھای اجرایی است مشاغل کارمندان دستگاه

ھمچنین باالترین مقام دستـگـاه اجـرایـی مسـئـول اجـرای 
این بخشنامه بوده و ذیحساب دسـتـگـاه بـر حسـن اجـرای آن 

  .نظارت خواھد داشت
 اطالعیه

 
جای منزل به زندان اوین  رضا شھابی به

 ! منتقل شد
ـئـت مـدیـره و  ـی  رضا شھابی کـارگـر زنـدانـی، عضـو ھ
مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد در حالـی کـه 

 .اش ناتمام ماند، به زندان اوین منتقل شد معالجه
انتقال رضا شھابی به زنـدان اویـن در حـالـی انـجـام شـد کـه پـزشـکـان 

ـه مـدت حـداقـل  ـزل ب  مـاه و ٣متخصص بر لزوم استراحت مطلق در مـن
 .به جھت آماده شدن رضا برای عمل جراحی تأکید داشتند

ـبـل کـه  شھابی که نیاز مبرم به عمل جراحی دارد، بار ق
ـیـت  ـیـل عـدم آمـادگـی وضـع به اتاق عمل بـرده شـد بـه دل
جسمانی برای یک ساعت مورد بررسی تیم پزشـکـی عـمـل 
جراحی قرار گرفت و در نھایت با تشخیص این که آمـادگـی 

 .عمل را ندارد به بخش بازگردانده شد
ـتـی بـه جـای تسـریـع در رونـد  ـی ـن مقامات قضایی ـ ام

ـیـد مـرخصـی  معاینه ـأی ی رضا توسط پزشکی قانونی برای ت
ـان را تـحـت  ـیـمـارسـت ـامـات ب پزشکی و اعزام او به منزل، مق

 !فشار گذاشتند که ھر چه زوتر شھابی را ترخیص کنند
ـامـه ـزشـکـی  ی اعـالم نـظـریـه قابل ذکر است کـه ن ی پ

قانونی برای استراحت مطلق بعد از ارسال به قـاضـی پـرونـده، 
 .ھنوز به پزشکی قانونی ارسال نشده است

شھابی در حالی به زندان برده شد که از نـظـر جسـمـانـی 
بـرد و مـطـابـق  در شرایط وخیم و بسیار خطرناکی به سر مـی

 .ھا عالوه بر دیسک گردن، دیسک کمر نیز دارد آخرین بررسی
 ی دفاع از رضا شھابی کمیته

 
رضا شھابی به جای مرخصی پزشكی از 

 بیمارستان به زندان اوین انتقال یافت
ـان اسـالمـی  روز   ٢٥بنابر گزارشھای منتشر شده، جانی

بھمن رضا شھابی عضو ھیات مدیره سندیكای شـركـت واحـد 
ـان الزم بـود بـه  ـیـمـارسـت را که بنا به تشخیص تیم پزشکی ب
مدت سه ماه در منزل استراحت مطلق کند تا آمـادگـی الزم 
ـال داده و  ـق ـت ـایـد، بـه زنـدان ان برای عمل جراحی را کسب نم

ھای رضا شھـابـی بـخـاطـر  اكنون خانواده و دوستان و ھمبندی
 .خطر فلج شدن او نگران وضعیت وی ھستند

به گزارش كمیته دفاع از رضا شـھـابـی، رضـا ظـھـر روز 
ـاق عـمـل ١١سه شنبه   بھمن جھت عمل دیسك گـردن بـه ات

برده شد، اما بدلیل عدم آمـادگـی جسـمـانـی سـاعـتـی بـعـد 
ـاز بـه .   دوباره به بخش بازگردانده شد به گفته پزشگان رضا نی

ـتـرل  ـزیـوتـراپـی روزانـه و کـن ـی حداقل سه ماه اسـتـراحـت و ف
آمـادگـی الزم | پزشکان متخصص دارد تا برای عمل جراحی 

ـتـن عـمـل جـراحـی رضـا .   را پیدا كند اما بدنبال انجام نـگـرف
ـامـات قضـایـی جـمـھـوری اسـالمـی ـامـات  شھـابـی مـق  مـق

بیمارستان را تحت فشار گذاشتند که ھر چـه زوتـر شـھـابـی 

رضا شـھـابـی در .   را ترخیص کنند تا به زندان برگردانده شود
حالی به زندان برده شد که از نظر جسمانی در شـرایـط وخـیـم 
و بسیار خطرناکی به سر میبرد و مـطـابـق آخـریـن بـررسـیـھـا 

 .عالوه بر دیسک گردن، دیسک کمر نیز دارد
ـال جـان رضـا شـھـابـی و ھـمـه  ـب جمھوری اسالمی در ق

ـایـد فـورا از .   زندانیان سیاسی مسئول اسـت رضـا شـھـابـی ب
 .زندان آزاد شود و از امكانات درمانی الزم برخوردار شود

ـزدیـك ٨٩ خرداد ٢٢رضا شھابی در  ـنـون ن  دستگیـر و اك
جرم رضا شھابـی شـرکـت در .   دو سال است كه در زندان است

اعتصابات با شكوه كارگـران شـركـت و احـد و تـالش بـرای 
عـالوه بـر رضـا .   ایجاد تشكل خـود سـنـدیـكـای واحـد اسـت

شھابی ، ابراھیم مددی یكی دیگر از اعضای این سـنـدیـكـا 
ـیـم مـددی و ھـمـه .   در زندان بسر میبرد رضا شھـابـی، ابـراھ

 .كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
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ھشدار پزشکان و مقامات زندان درباره ی 

 وضعیت وخیم رضا شھابی
ــی  ــره و مســوول مــال ـات مـدی رضـا شـھــابـی عضــو ھــی
ـنـد  سندیکای کارگران شرکت واحد و کـارگـر زنـدانـی در ب

 زندان اوین دوباره از نظر جسمـی دچـار وخـامـت اوضـاع ٣٥٠
شده است و مقامات پزشکی زنـدان و مسـووالن زنـدان اویـن 

ـیـت رضـا و ریسـک جـانـی  اعالم کرده ـیـت وضـع اند مسوول
ـایـد فـورا  شھابی را بر عھده نمیگیرند و این کارگر زنـدانـی ب

 .از زندان بیرون برده شود
ـیـل وخـامـت اوضـاع جسـمـی اش  رضا شھابی که به دل
ـزشـکـی  ـیـم پ آمادگی برای عمل جراحی نداشت به دستـور ت
ـا  ـزل کـنـد ت الزم بود به مدت سه ماه استراحت مطلق در مـن
آمادگی الزم برای عمـل جـراحـی را کسـب کـنـد، امـا بـه 

 .زندان اعزام شد
ھای شھابی با نگرانی و در حـد تـوان از  اکنون ھم بندی

وی مراقبت میکنند اما با اینحال نیمه ی بدن رضـا سـسـت 
ــود شــده، درد کــمــر و  ــر چشــمــش کـب ــحــس شــده، زی و بــی

ـتـوانـد  دست ـی ھایش آنچنان شدت گرفته که از شـدت درد نـم
 .بخوابد و داروھای الزم برای او در بھداری زندان موجود نیست

ھمچنین شرایط سر و صدا و باال پایین رفتن بـرای اعـزام 
 .وی به بھداری زندان برای شرایط وخیم او بسیار خطرناک است

انـد  مسئولین زندان و مسئولین پزشکی زندان اعـالم کـرده
ـاسـب  امکانات فیزیوتراپی موجود در زندان به ھیچ وجـه مـن
وضعیت شھابی نیست و الزم است او بـه صـورت مـداوم زیـر 
ـا بـرای عـمـل  نظر متخصـص جـراح اعصـاب مـداوا شـود ت

 .جراحی آماده شود
کمیته دفاع از رضا شھابی ضمن اعـالم خـطـر در مـورد 
ـامـات  وضعیت جسمی رضا شھابی، خواھان دستور فوری مـق
ـز خـواھـان بسـتـه  ـی قضایی برای اعزام سریع رضا به منزل و ن
شدن چه فوری پرونده ی قضایی و اعمـال فشـار و رنـج بـر 

 .این کارگر زندانی و اعضای خانواده اش میباشد
 کمیته دفاع از رضا شھابی

٣٠/١١/٩٠ 
www.k-d-shahabi.blogspot.com 

k.d.shahabi@gmail.com 
 

 مورد تحریمھای اقتصادی و تھدیدات جنگیدر 
ـلـی در حـمـایـت از کـارگـران در ایـران  ـل ـیـن الـم اتحاد ب

ـانـه سـرمـایـه داری  سیاست ـب ھای توسعه طلبانه و جنگ طل
کند و خود را در جبھـه جـھـانـی  جھانی را شدیدا محکوم می

ـبـش ضـد سـرمـایـه داری و   ٩٩طبقه کارگر، در کنار جـن
ـای  ـن ـایـدار بـرمـب درصد مردم جھان، برای صـلـح واقـعـی و پ
ـتـصـادی و مـحـو  ـتـمـاعـی و اق آزادی، برابـری، عـدالـت اج

 .داند استثمار می
ـیـه  اتحاد بین المللی تھدید به دخالت نظامی و جنگ عـل
ایران از سوی آمریکا و متحدینش و نیز فراھم کـردن شـرایـط 
نظامی از سوی رژیم جمھوری اسالمی ایران بـرای سـرکـوب 
ـتـکـش جـامـعـه  شدیدتر مبارزات کارگران و دیگر اقشار زحـم

اتـحـاد .   کنـد برای حقوق انسانی خود را به شدت محکوم می
ـاتـی كـارگـران، ھـر دو  ـق ـقـالل طـب بین المللی، از موضع اسـت
. سوی این نزاع را بورژوایی، سركوبگر و ضـدكـارگـر مـیـدانـد

ـاریسـتـی، ویـرانـگـر و  ما ھمه جا علیه سیاست ـت ـی ـل ـی ھـای م
ضدبشری آمریكا و متحدینش مبارزه خواھیم کرد و ھـمـزمـان 

ـیـت از منظر استقالل طبقاتی کارگران به تالش ھـای  ھا و فعال
ھای بین المللی طبقاتـی و مـتـرقـی  خود برای کسب حمایت

ـیـت سـرمـایـه داری و رژیـم  ـل ـیـه ك از مبارزات كارگـران عـل
 .ضدكارگر جمھوری اسالمی ایران ادامه خواھیم داد

ـاسـت ـاطـع سـی ھـای تـحـریـم  اتحاد بین المللی مـخـالـف ق
ـتـصـادی ایـران تـوسـط قـدرت.   اقتصادی است ھـای  تحریم اق

سرمایه داری غرب و متحدین آن باعث تشـدیـد و گسـتـرش 
. باز ھم بیشتر فقر و فالکت و بیکاری در ایـران خـواھـد شـد

ـزایـش شـدیـد  عوارض این تحریم ھا ھم اکـنـون خـود را در اف
تر کـارگـران  ھا، کمبود مواد اولیه و بیکار شدن گسترده قیمت

ـیـه .  نشان داده است تحریم اقتصادی بیش از آنکه فشاری عـل
ـنـی اسـت بـر گـرده  ـار سـھـمـگـی ـاشـد ب رژیم حاکم در ایران ب

ـتـصـادی .   کارگران و اکثریت مردم ایران در واقـع، تـحـریـم اق
ـیـه  ـزاری اسـت ضـدانسـانـی عـل ھمچون تھدیدات جنـگـی، اب

ـاسـت ھـای  کارگران و مردم محروم و در خدمت اھـداف و سـی
ـتـصـادی و .  سرمایه داری جھانی از سوی دیگـر، تـحـریـم اق

ای است در دست حـکـومـت سـرمـایـه  تھدیدات جنگی وسیله
ــد ســرکــوب  ــرای تشــدی داری جــمــھــوری اســالمــی ایــران ب
اعتراضات کارگری و حق طلبانه و گسـتـرش فضـای تـرس 

 .و اختناق در جامعه
ـبـشـھـای  ـن ـلـی از کـارگـران و ج ـل بنابراین، اتحاد بین الم

ـا  کارگری و مـتـرقـی در سـراسـر جـھـان مـی خـواھـد کـه ب
 :برافراشتن پرچم ھمبستگی طبقاتی

تحریم اقتصادی و سیاستھای میلیتاریستی و جـنـگ   -
 .طلبانه آمریکا و متحدینش در مورد ایران را محکوم کنند

ـتـکـش در   - از مبارزات طبقه کارگر و دیگر اقشار زحـم
ایران برای حق تشکل مستقل، آزادی بیان، تجمـع، اعـتـراض، 

 .اعتصاب و حضور طبقاتی در جامعه حمایت نمایند
ـارزه   - ـای مـحـور مـب ـن ـر مـب ـلـی ب برای ایجاد کارزارھای بین المل

ـه سـرکـوب  ـراض ب علیه تحریم اقتصادی و تـھـدیـدھـای نـظـامـی، اعـت
ـایـت  ـم جـمـھـوری اسـالمـی و حـم مبارزات کارگران و مردم توسـط رژی

 .  از مبارزات کارگری و مترقی در ایران اقدام نمایند
 زنده باد ھمبستگی جھانی طبقه کارگر

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
 ٢٠١٢چھارده فوریه  -١٣٩٠ بھمن ٢٥

info@workers-iran.org 
http://www.etehadbinalmelali.com 

 



١٣٩٠  اسفند ٢  کارگر کمونيست  16 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

فراخوان كارگران شبستر برای تحریم 
 نمایش انتخابات

ھای مان را صـادر  نباید جواز فقر و غارت بیشتر سرمایه
 كنیم ھموطنان عزیز و كارگران خطه آذربایجان

ایـم  ما كارگران شبستر سالیان ھست كه از كار اخـراج شـده
ـیـگـیـری ھـا بـعـد از  و حق و حقوقمان را نیز علیرغـم ھـمـه پ

ـتـوانسـتـه ـنـوز ن ـارھـا بـرای .   ایـم بـگـیـریـم سالیان متـوالـی ھ ب
ـنـكـه آھـی در بسـاط  ـیـرغـم ای ـات عـل ـب پیگیری ھمین مطال
نداشتیم اما رنج سفر را بجان خریده و به تھران مقابل مـجـلـس 
ـنـدگـی مـا، دردی از مـا دوا  ـای ـان نـم رفتیم تا شاید مدعـی

ـاز ھـم تـجـربـه .   كنند ـیـم، و ب اما مایوس و سرخورده بـرگشـت
ـنـده بـه  ـای ـنـوان نـم كردیم كه در این سالیان ھـر كسـی كـه بـع
ـتـھـا و  كرسی و مقامش رسید بعـد از مـدتـی صـاحـب شـرك

ھای باد آورده شد و مردم و دردھای مـردم خـودش را  سرمایه
 .فراموش كرد

ـات  ـتـخـاب به این وسیله ما ضمن اعالم تحریم این نمایش ان
ـیـف  اعالم میكنیم كه نتیجه این انتخابات از قبل تعییـن تـكـل

ـیـن .   است لذا شركت در این نمایش و رای دادن آنـھـم در چـن
ــر  ــت ــیــش ــارت ب ــر و غ ــق ــامــی در واقــع رای دادن بــه ف ــظ ن

و معادل خیانت بـه مـردم .   ھای مملكت خودمان است سرمایه
 .میھنمان میدانیم

 ھای شبستر جمعی از كارگران كارخانه
 

اعتصاب کارگران شرکت استخراج نفت : یمن
 در حضرموت
ــه گــزارش  ــبــه  Gulf Newsب ــن  فــوریــه ١٣روز دوش
 حضـرمـوت   کارگر نفت ایالت شرقی١٠٠٠اعتصاب بیش از 

ـفـت .   وارد چھارمین روز خود شد این کارگران برای شرکـت ن
در ماه نوامبر سال گذشتـه پـس از .   پترو مسیال کار میکنند
ـا  Nexenاینکه شرکت کانادایی  تعطیل شد، این شـرکـت ب

ھـمـان مـوقـع بـه .   ھدف جایگزینی آن شـروع بـه کـار کـرد
ـان کـار خـود را  ـای کارگران وعـده داده شـد کـه خـدمـات پ
ـز را  دریافت خواھند کرد ولی تا بحال این کارگران ھیچ چـی

ـنـگـامـی  کارگران اعالم کرده.  اند دریافت نکرده ـا ھ اند کـه ت
ـنـد  ـاز نـخـواھ ـنـد بـه سـر کـار ب که این پول را دریافت نـکـن

ـلـغ حـدود  دولت می.   گشت ـب ـیـون دالر ٦٠گوید این م ـل ـی  م
ـپـردازد میشود و دولت در حال حاضر نمی . تواند این مبلـغ را ب

ـفـت مـی گـویـد  ابوبکر بوسیمر از مسئولین اتحادیه کارگران ن
تعطیل شد دولت قول داد کـه  Nexenھنگامی که شرکت 

ـپـردازد ـیـن دولـت .   خدمات پایان کار را به کارگـران ب ھـمـچـن
ـا دسـتـمـزد  وعده داد که دسـتـمـزد ایـن کـارگـران را بـرابـر ب

 Dove ،Totalکارگران نفت در شرکتھای مشابه ھمانند 
ولی دولت به وعده خود عمل نکـرد و مـا .   بپردازد DNOو 

ـقـمـان  ـتـن ح ھم راھی جز دست زدن به اعتـصـاب بـرای گـرف
 .نداریم
 

 اعتصاب کارگران اسکله العین السخنه: مصر
 کـارگـر اسـکـلـه ٧٠٠به گزارش االھرام آنالین بیـش از 

ـز واقـع شـده  ـال سـوئ العین السخنه که در قسمت جنوبی کـان
ـا ٤ فوریه از سـاعـت ١٢است روز یکشنبه   بـعـد از ظـھـر ب

خواست دریافت سھم بیشتـر از سـود شـرکـت دسـت از کـار 
ـزی و اعـالم شـده .   کشیدند ـامـه ری این اعتصاب از قبل بـرن

گویند شرکت در سـالـھـای اخـیـر از سـود  کارگران می.   بود
ـزی  ـاچـی ـقـط سـھـم ن باالئی برخوردار بوده است ولـی آنـھـا ف

اعتصاب این کارگران باعث مـتـوقـف شـدن .   اند دریافت کرده
ـامـبـر سـال .   کامل عملیات در این اسکله شده اسـت ـت ـپ در س

ـا خـواسـت مشـابـه دسـت از کـار  گذشته نیز این کارگران ب
ـیـش از  کشیدند که در نتیجه آن این شرکت اعالم کار کـه ب

 . میلیون دالر خسارت دیده است٥
ـام  ـن ـادر ب ـن ـنـده ب این اسکله توسط شرکت عظیم اداره کـن

DP World  اداره میشود که یک شرکت آمارتی اسـت و
 ١٢٠٠این شـرکـت .  دفتر مرکزی آن در دبی واقع شده است

 .  کارگر موقت در استخدام خود دارد٤٠٠٠کارگر دائم و 
 

 کارگر معادن ٣٥٠٠اعتصاب : استرالیا
 استخراج ذغال سنگ

ـبـه  AFPبه گزارش  ـیـش از ١٥روز چھـارشـن  فـوریـه ب
 BHP Billiton کارگر معادن تولید ذغال سنگ ٣٥٠٠

 معدن مختلف دست از کار کشـیـدنـد و اعـالم کـردنـد ٧در 
ـنـد داد١که اعتصاب را به مدت  ـتـه ادامـه خـواھ ـف ایـن .    ھ

 مـیـالدی بشـمـار ١٩٩٠اعتصاب بزرگترین اعتصاب از سال 
ـبـود شـرایـط کـار،  خواسته.  آید  می ھای عمده این کارگران بھ

ـیـشـتـر  حق مسکن مناسب، ایمنی محـیـط کـار و دخـالـت ب
ـنـد ایـن شـرکـت کـه .   نمایندگانشان در تصمیم گیریـھـا ھسـت

ـا  ـی ـیـد ذغـال سـنـگ در دن یکی از بزرگترین شرکتھای تول
ـارد دالر سـود ٢٣بشمار میرود، سال گذشته بیش از  ـی ـل ـی  م

گویند آنھا حق دارنـد کـه از  کارگران می.   خالص بدست آورد
ـتـه اسـت از .  این سود سھمی ببرند نماینـده ایـن شـرکـت گـف

ـتـه ـاامـیـد شـده  اینکه کارگران تصمیم به اعتصاب گـرف انـد، ن
ـنـد  است ولی ھر وقت کارگران اراده بکنند، آنھا حـاضـر ھسـت

انـد کـه  کارگران اعالم کـرده.  تا به سر میز مذاکره باز گردند
ـان بـی ـیـجـه بـوده  در یکسال اخیر مذاکره آنھا با کـارفـرمـای ـت ن

 .است
 

 اعالم اعتصاب کارمندان شھرداریھا: تونس
ھا اعـالم  کارمندان شھرداری Tunisia Liveبه گزارش 

ــد کــه از روز  کـرده ــه ٤ فــوریـه بـمــدت ٢٠ان  روز دسـت ب
ـاداش اسـت . اعتصاب خواھند زد خواست عمده آنھا دریافـت پ

ھـا وعـده داده بـودنـد کـه بـه ایـن کـارمـنـدان  که شھرداری
عـالوه بـر .   انـد بپردازند ولی تا بحال به وعده خود عمل نـکـرده

ـیـع و  ـبـود شـرایـط تـرف آن، آنھا خواھان بھبود شرایط کار، بـھ
 شـھـرداری در تـونـس، ١٥.   ھا ھستند تر پاداش تقسیم عادالنه

ھای دیگر قـرار اسـت  ھا در شھر پایتخت و ھمچنین شھرداری
 .به این اعتصاب بپیوندند

 

  شرکت ھواپیمایی٣ کارمند ٤٠٠اعتصاب : سوئد
 فـوریـه ١٤روز سه شنبه  Business Weekبه گزارش 

ـیـمـایـی ٣ کارمند ٤٠٠ ، TUIfly Nordic شرکـت ھـواپ
Novair  وPrimera Air  ـزایـش سـاعـت در اعتراض به اف

ایـن اعـتـصـاب پـس از .   کاریشـان دسـت از کـار کشـیـدنـد
ـیـن کـارگـران و  شکست مذاکرات و دست نیافتن به توافق ب

اتـحـادیـه کـارگـری .    شرکت، صورت گـرفـت٣مدیریت این 
Unionen  ـتـه که این کارگران را نمایندگی مـیـکـنـد، گـف

ـتـه بـرای ٤٢است که آنھا خواھان حداکثر   ساعت کار در ھف
ـان در نـظـر دارنـد  اعضا خود ھستند در صورتیکه کـارفـرمـای

 . ساعت در ھفته افزایش دھند٦٠ساعت کار آنھا را تا 
 
تحصن کارگران مھاجر ھندی در : عمان

 سفارتخانه ھند
 ٧٠ فوریـه ١٣روز دوشنبه  Muscat Dailyبه گزارش 

ـیـمـانـکـاری  کارگر مھاجر ھـنـدی کـه در یـک شـرکـت پ
ـنـد، در اعـتـراض "  مشھور"ساختمان بنام  در عمان کار میـکـن

 ماه دستمزد وارد محوطه سفارت ھنـد شـده ٤به عدم دریافت 
ـیـن .   و دست به تحصن زدند این کارگران کـه دسـتـمـزدشـان ب

ـنـد طـی ایـن مـدت ٢٣٢ تا ١٥٥  دالر در ماه است مـیـگـوی
برای گذران زندگی تعدادی به شستن ماشین و تـعـدادی از 
آنھا به جمع آوری بطری و قوطی خالی در خیابانھـا مشـغـول 

ـنـد .   اند بوده ـارت نـخـواھ آنھا میگویند که حاضر به ترک سـف
ـتـه.   شد مگر اینکه راه حل برای مشکلشان پیدا شـود انـد  گـف

. اند کسی به دادشان نرسیـده اسـت که به ھر جا مراجعه کرده
اند که پاسپورتشان که در اختیار کارفرمـا اسـت  حتی خواسته

ـا  ـنـد بـرگـردنـد ولـی ب ـنـد بـه ھ به آنھا پس داده شود تا بتوان
تعـدادی از ایـن کـارگـران از .   خواستشان موافقت نشده است

سالمت کامل برخوردار نیستند و برای درمان احتیـاج فـوری 
این شرکت پیمانـکـاری اعـالم کـرده اسـت .   به پزشک دارند

ـنـد و دولـت  که چون آنھا پیمانکار چند موسسه دولتی ھست
ـادر بـه  به آنھا پولی بابت کـارشـان پـرداخـت نـکـرده اسـت، ق

 .پرداخت دستمزد کارگران نیستند
 

اعتراض کارگران اخراجی در : بحرین
 جلوی وزارت کار

 ژانویه ١٣روز دوشنبه  Gulf Daily Newsبه گزارش 
ـان اعـتـراضـات سـال گـذشـتـه از کـار  صدھا تن که در جـری
اخراج شده بودند، در جلـوی وزارت کـار دسـت بـه اعـتـراض 

ایـن .   زدند و خواھان بازگشتن بالفاصله خـود بـه کـار شـدنـد
اعتراض یکروز بعد از بیانیه دولت شکل میگیـرد کـه دولـت 

انـد،  در آن از شرکتھایی که کـارمـنـدان خـود را اخـراج کـرده
ـنـد ـاز گـردان ایـن .   خواسته است که این کارمندان را به کار ب

بیانیه دولت تحت فشار اعـتـراضـات مـداوم ایـن کـارگـران و 
ـتـه .   ھمچنین سازمانھای بین ال المللی صادر شـده اسـت گـف
 تـن ٢٠٠٠میشود در جریان اعتراضات سال گذشته بیـش از 

در .   که عمدتا  از شرکتھای دولتی ھستند، اخراج شده بـودنـد
ـیـن  اثر اعتراضات مداوم کارگران و ھمچنیـن سـازمـان ھـای ب

ـازگشـتـه ال المللی بخش عمده انـد  ای از این کارگران به کار ب
ـاز گشـت بـه  ولی ھنوز تعدادی ھستند که ھمچنان بـرای ب

 .*کار تالش میکنند

 اخبار بين المللی


