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چندی پیش نشـریـه ای بـه آدرس 
ای میل من ھم میل شده بـود كـه 

تشكـلـھـای " نوشته ای تحت عنوان 
كوچك ارگانیك، گامی بـه سـوی 

ــارزه ـب ــن م در آن ! "   تـوده ای گشــت
ایـن .   توجه من را به خود جلب كـرد

ـار مـوضـوعـات  نوشته كوتاه، در كن
ـز دارد كـه  ـی مختلف، یـك حـكـم ن
اشاره ای به آن الزم است زیـرا ایـن 
ـیـجـه  ـت حکم تالش تاکنونی و در ن

ـاره  تالش آتی فعالین کارگـری درب
ایجاد تشکل را بی خاصیـت اعـالم 

نوشته با این حـكـم شـروع .   میکند
در شــرایــط مــوجــود :   " مــی شــود

سیاسی حاكم بر ایران كـه از درجـه 
باالی اختناق برخوردار است، ایـجـاد 

ـار  ای می ھای توده تشكل تواند بسـی
ـا شـرایـط  سخت و در برخی مراكز ب
فعلی به نوعی غیر ممكن به نظـر 

را مـی "   به نظر برسـد"نكته " . برسد

توان چنین تفسیر كرد كه نـویسـنـده 
در ادامه راه حلـی ارائـه بـدھـد كـه 

ـیـن  بـه نـظـر " چنین نیست، اما چن
اما نتیجـه گـیـری ای ".  می رسد

ـز  كه ایشـان بـه آن مـی رسـد چـی
ایـجـاد جـمـعـھـا و :   " دیگری اسـت

گروھھا در محلـھـای کـار تـوسـط 
ــارگــری  ــیــن ک تــعــدادی از فــعــال

گرانی بیداد میكند، قیمتھا روزانـه 
ـابـد، امـا دسـتـمـزد  افزایـش مـی ی
ــخــش  ــد ب كــارگــر و ســطــح درآم
عظیمی از مردم این جـامـعـه بـدون 
ـیـمـت  ھیچگونه ارتباطی به سطح ق
دیگر كاالھا و تورمی كـه ھـر روز 
ــن مــیـشــود ـی ـی ــع ــرود، ت ـی ـاالتـر م .  ب

ـاھـی  ـب نتیجه چنین وضعیتی بـه ت
ـیـشـت  كشیده شـدن زنـدگـی و مـع
جمعیت میلیونی كارگران و بـخـش 

 . ھای محروم جامعه است
شورایعالی كار حداقل دسـتـمـزد 

 ٣٨٩كـارگـران در سـال جـاری را 
ـیـن كـرده اسـت و  ـی ھزار تومـان تـع

ـیـون  ـل ـی كارگر میگوید حتـی دو م
تومان دستمزد نیز زندگی اولیه مـا 

ـیـكـنـد ـامـیـن نـم ایـن .   كارگران را ت
ـا رژیـم  موضوع جنگ كـارگـران ب

جنگی كه مـوضـوع .   اسالمی است
ـا و  ـق اصلی اش، جنـگ بـر سـر ب
معیشت جمعیت میلیونی كـارگـران 

 . و كل جامعه است
ـان سـی و سـه سـال  این داسـت
حاكمیت رژیـم اسـالمـی یـكـی از 
ـتـكـارتـریـن و وحشـتـی تـریـن  ـای جن
حكومتھای سـرمـایـه داری جـھـان 

 جنگ بر سر میزان دستمزدھا،  
یك عرصه مھم نبرد با 

 جمھوری اسالمی
 شھال دانشفر

 ٣صفحه نکته اصلی              
 دفاع احمدی نژاد از انتصاب مرتضوی * 
  درصد کارگران زیر نصف خط فقر ٧٠* 
 آزادسازی قیمت نان در مرحله دوم طرح یارانه ھا* 

 اخبار کارگری
 ١٠صفحه 

 ٥صفحه 

  را  كارگران تالش برای ایجاد تشكل
 !به محال حواله نمیکنند

 ناصر اصغری

 ٦صفحه 

 اعتصاب عمومی اسپانیا
 حبیب بکتاش

 میلیونھا کـارگـر ٢٠١٢ مارس ٢٩
اسپانیا در اعتـراض بـه رفـرمـھـای 
ضد کارگری دولت دسـت راسـتـی 
ماریانو راخوی دست به اعـتـصـاب 

این اعتصاب کـه تـوسـط دو .  زدند
ــه ھــای  ــحـادی ــریـن ات ـزرگــت ـا از ب ت
ــه  ــحــادی ــھــای ات ــام ــن کــارگــری ب

ــارگــران  و  (UGT)عــمــومــی ک
ـارگـــری  ـای کــ ـــھــ ـــون ـی ـــســ ـی کـــمــ

(CCOO)  و برخی اتحادیه ھـای
ــود  ــده ب ــوان داده ش ــراخ ــر ف ــگ دی
ـا بشـمـار  ـی ـان بزرگترین اعتصاب اسپ

ـیـن اعـتـصـاب .  می آید ـتـم ـف این ھ
 بـود کـه ١٩٨٥عمومی از سـال 

، در ٢٠١٠آخرین مورد آن در سـال 
ــاســت ریــاضــت  ــی ــه س ــراض ب ــت اع

 .اقتصادی، صورت پذیرفت
اسپانیا پنجمین اقتصاد اتحـادیـه 

ــحــران  اروپــاســت کــه بــا شــروع ب
ـتـصـادی جـھـانـی در  ساختـاری اق

 بسرعت وارد این بـحـران ٢٠٠٨سال 
ـا بـرای .   شد ـی ـان ـپ رشد اقتصادی اس

بیشتراز یک دھه از متوسط رشـد 
ـیـشـتـر بـود، امـا  ـا ب اقتصادی اروپ
ساختمان سازی بخش قابل توجھـی 
 ٧صفحه 

 ٨صفحه :                                        کارگران مصر
 !انقالب نهایی یک انقالب کارگري است

!                            اول مه خیابانھا مال ماست   !                            زنده باد اول ماه مه   
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 شورایعالی کار جمھوری اسالمـی اعـالم 
کرد که حداقل دستمزد کارگـران در سـال 

 ھـزار ٣٨٩ درصد معادل ١٨ با افزایش ٩١
بـرای ھـمـه از .    تومان خواھد بـود٧٥٤و 

دولتی ھا و شـوراھـای اسـالمـی شـان تـا 
کارگران و مردم محروم روشن است که این 
رقم چندین بار از خـط فـقـر تـعـیـیـن شـده 
توسط حکومت ھم کمتر است و بـا تـوجـه 
به تورم لجام گسیخته ایـن یـعـنـی قـدرت 
خرید کارگران از سال قبل نیـز بـه مـراتـب 

این تصمیم بیـشـرمـانـه . پائین تر خواھد بود
مشتی مفتخور و جنایتکار برای تـحـمـیـل 
یک بردگی مطلق به اکثریت جامعه است 

دستمزدھا .   و کارگران آنرا نخواھند پذیرفت
باید چندین برابر شود، ھمانطور که قیمت نـان 

 . و برق و گاز و سوخت چند برابر شده است
 

در شرایطـی کـه اعـتـراضـات تـوده ای و 
قدرتمندی در سـراسـر دنـیـا عـلـیـه یـک 
درصدی ھای حاکم و علیه تعرض آنھا به 
سطح معیشت اکثریت مردم بـه راه افـتـاده 
است، در شرایطی که مبارزه برای افزایـش 
دستمزد و سایر خواست ھای حق طلبانه در 
مراکز کلیدی و مھم کـارگـری در ایـران 
گسترش یافته و کل جـامـعـه در آسـتـانـه 
انفجار قرار دارد و جمـھـوری اسـالمـی در 
بحران ھمه جانبه ای دسـت و پـا مـیـزنـد، 
بیش از ھر زمان زمینه برای ایـجـاد یـک 
صف بندی قدرتمند علیه سرمایه داری و 

امروز . حکومت اسالمی آن مھیا شده است
برای ھمه مردم ایران روشـن اسـت کـه تـا 
جمھوری اسالمی ھست، زندگی اکثـریـت 
مردم کارکن و زحمتکش بھبودی نخواھـد 

یافت و  ھر نوع بھبودی در زندگی آنھا به 
انقالب و سرنگونی جمھوری اسالمی گـره 

 . خورده است
 

ــمـان، پـرســتـاران و  ـل پـاسـخ کـارگــران، مــع
کارمـنـدان زحـمـتـکـش، بـازنشـسـتـگـان و 
جوانانی که از ابتدائی ترین نیازھای خـود 
محروم شده اند، تالش ھـمـه جـانـبـه بـرای 
متشکـل شـدن و قـد عـلـم کـردن عـلـیـه 
حکومت منحوس اسالمی سـرمـایـه داران 

حزب کمونیست کارگری کـارگـران .   است
را به مبارزه ای گسترده و سـراسـری، بـه 
اعتصابات و تجمعات اعتراضی و برگزاری 
مجامع عمومی علیه تصمیم شـورایـعـالـی 
کار و با خواست چند برابر شدن دستمزدھـا 

اول مه، روز جھانی کـارگـر، .  فرا میخواند
فرصتی است که کارگران شاغل و بیکار، 
خانواده ھای کارگران، بازنشستگان، جوانان 
و زنان و ھمه مردم آزادیخواه، خود را بـرای 
برپائی تظاھرات ھای بزرگ و توده ای در 

حـزب کـلـیـه .   سراسر کشور آمـاده کـنـنـد
رھبران و تشکل ھای کارگری، کـارگـران 
پیشرو، کمونیست ھا و فعالین جنبش ھای 
پیشرو و حق طلبانه را به تالش برای یک 
اول مه تاریـخـی و شـکـوھـمـنـد در بـرابـر 

 . مفتخوران حاکم فرامیخواند
 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری 
 مرگ بر جمھوری اسالمی 

 زنده باد جمھوری سوسیالیستی 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١٢ مارس ١٥، ١٣٩٠ اسفند ٢٥

 اعالمیه حزب کمونیست کارگري 
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 کارگران 
 دستمزدھای خط بردگی را نخواھند پذیرفت



 3 ٢٠٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

دفاع احمدی نژاد از 
انتصاب مرتضوی و 

 دعوای باندھای حکومتی 
ـتـصـاب  ـتـه از ان با گذشت چند ھف
ــه ریــاســت  ــرتضــوی ب قــاضــی م
ـتـمـاعـی  صندوق سازمان تامیـن اج
ــژاد، دعـواھــای  تـوسـط احــمـدی ن
باندھای حکومتـی حـول و حـوش 

فشــار .   ایــن مــوضــوع ادامــه دارد
مجلس بر دولـت احـمـدی نـژاد در 
ـتـه و  ـاال گـرف مورد این انتصـاب ب
اخیرا مجلس تھدید کرده کـه اگـر 
دولت این انتصاب را پـس نـگـیـرد، 
ــیــضــاح شــیــخ  ــس طــرح اســت مــجــل
االسالم وزیر کار را در دستور خـود 

ایــن تــھــدیــدات .   خــواھــد گــذاشــت
مجلس بعد از انتخابات حکـومـتـی 
ـان مـخـالـف  که در آن اصـولـگـرای
دولت اکثریت را در مجلس بـدسـت 
آوردند، حدت و شدت بیـشـتـری بـه 

ـتـه .   خود گرفته است ـف اوایل این ھ
دوباره فشارھای مجـلـس بـرای بـه 
عقب راندن احمدی نـژاد در مـورد 

تـعـدادی از .   مرتضوی باال گرفـت
ـیـضـاح  نمایندگان مجلس طرح اسـت
وزیر کار را تھیه کرده و بـه دولـت 
ـتـصـاب  اولتیمـاتـوم داده انـد کـه ان
ـیـل آنـچـه کـه  مرتضوی را بـه دل

ـنـد، "   لطمه بـه نـظـام" اینھا  مـی دان
در واکـنـش بـه ایـن .   پس بـگـیـرد

تھـدیـدات مـجـلـسـی ھـا رحـیـمـی 
ــژاد روز  ــدی ن ــم ــعــاون اول اح م
ـار دیـگـر  دوشنبه این ھفته یـک ب
ــصــاب  ــت دولــت از انــت بــر حــمــای

ــاع کــرد ــمــی .   مــرتضــوی دف ــی رح
ــد کــرد ــخــص :   " تــاکــی ــت، ش دول

ــن ســمــت  ــرای ای مــرتضــوی را ب
ـتـخـاب  مناسب تشخیص داده و از ان
ـتـمـاعـی  وزیر تعاون، کار و رفاه اج
ـاب وی تشـــکـــر  ـــخــ ـت ــ ـــرای ان ب

ــد مــی ــژاد . "   کــن ــدی ن ــود احــم خ
واکنشی به این تھدیدات مجـلـسـی 
ـاکـیـد  ھا نشان نداده ولی ضمنـی ت

بـوده "   اصـلـح" کرده که این انتخاب 
ـیـم وزیـر کـار  و دولت از این تصـم

ــد ــت مــی کــن ــه .   حــمــای در ادام
ـتـصـاب مـرتضـوی  واکنش ھا به ان
ــھــا و شــوراھــای  ــه کــارگــری خــان
اسالمی کار رژیم نیز در حـمـایـت 
از سیاست مجلس، خواھان باز پـس 
گرفتن موضوع انتصاب مـرتضـوی 

 . توسط دولت شده اند
ــب مــوضـوع دفــاع  ـی ــرت ــن ت بـدی
ــت از مــرتضــوی و اصــرار بــر  دول
ـامـیـن  ماندن وی در راس سازمان ت
ـنـدگـان  ـای اجتماعی، جبھه بندی نم
ـیـه دولـت  اصولگرای مجلس بر عل
و حمایت خانه کارگریـھـا از آنـھـا، 
اھرم فشاری بر دولت احمدی نـژاد 
ــت وی را در  ــعــی ــوق ــده و م ش
دعواھای درونی حکومت بیـش از 

ــیــف کــرده اســت ــیــش تضــع در .   پ
کشاکش این دعواھا بخـش ھـایـی 

 ٣٠از حکومـت مـوضـوع بـدھـی 
ــه  ــت ب ــی دول ــومـان ـاردت ــی ـل ھـزار مــی
تامین اجتماعـی را طـرح کـرده و 
ــل  ــث ــد کــه کســی م ــن مــی گــوی
ــه  ــه دارای ســابــق ــرتضــوی ک م

ـانـی"  ـاشـد، قـدرت و "   آنـچـن مـی ب
صالحیـت سـر و سـامـان دادن بـه 

در .   امورات ایـن سـازمـان را نـدارد
ـتـی ھـا در دفـاع از  این میان دول
ــد طــرح  مــرتضــوی ضــمــن تــائــی
مرتضوی برای سـرو سـامـان دادن 
ـــن  ـی ـازمــان تــامـ ــورات ســ ــه ام ب
اجتماعی به شـیـوه مـرتضـوی، از 
سیاست ھای اعالم شده مـرتضـوی 

ـیـرات گسـتـرده"درباره  ـی در ایـن "   تغ
چـنـد .   سازمان حـمـایـت کـرده انـد

ــش مـرتضــوی مشــکــل  ـی ــتـه پ ـف ھ
سازمانی  و وابستـگـی ھـای بـی 
مورد سازمان تامین اجتمـاعـی بـه 
برخی ارگانھای خارج از دولـت، و 
ــرنــامــه ای روشــن را  ــن ب ــداشــت ن
مشکل عمده ایـن سـازمـان اعـالم 

براساس این طـرح مـرتضـوی .   کرد
ـار  باید مدیران این سازمان و سـاخـت

ــد ــمــای ــر ن ــی ــغــی ــورا ت طــرح .   آن ف
مرتضوی ضمانت اجرایی از طـرف 
ــه  ــت ــار را گــرف ــت و وزارت ک دول

ـیـر .   است ـی بر اسـاس ایـن طـرح تـغ
ــن ســازمــان،  ــران ای ــرده مــدی ــت گس
ــر ایــن  ــت ب ــصــاب ھــواداران دول انــت
ـیـرون انـداخـتـن مـدیـران  سمتھا، و ب
وابسته به خانه کارگر و شـوراھـای 

 .اسالم، آغاز شده است
در پس تمامی ایـن دعـواھـای 
ــصــاب  ــت ــی در مــورد ان ــت حــکــوم
ــدوق  مــرتضــوی بــه ریــاســت صــن
ــی،  ــمــاع ــن اجــت ســازمــان تــامــی
دعواھای ھای حادتر باندھا و دار 
و دسته ھای بانفوذ حکومت بـرای 
بــدســت آوردن و تصــاحــب ھــزاران 
ـارد تـومـان پـول قـرارد دارد ـی ـل . می

تامین اجتماعی یکی از بزرگتریـن 
ـاشـد  کنسرنھای مالی رژیم مـی ب
که ھزاران میلیارد تـومـان پـول در 

جنگ و دعـواھـا .   آن خوابیده است
بر سر تقیسم و بـدسـت آوردن سـھـم 
بیشتر ایـن سـرمـایـه عـظـیـم مـی 

تاکنون این سرمایه در دسـت .   باشد
ــانـدھــای  دولـت و وزارت کـار و ب

دسـت دولـت .   نزدیک به دولت بود
ـنـه کـردن  ـزی در برداشتن از پول و ھ
ـاز بـود ـتـی ب . آن برای امورات دول

ــه جــریــان  ــن مــورد ب ــری ــه ت ــرجســت ب
انداختن سرمایه عظیم این کنـسـرن، 
ــن  ــدوق تــامــی و وارد کــردن صــن
. اجتماعی به بازار بورس تھران بـود

طبق مصوبه ای کـه دولـت یـک 
سال درمورد حمـایـت از واحـدھـای 
تولیدی که با بـحـران روبـرو بـوده، 
وبه منظور تامین اشـتـغـال مـوجـود 
این واحد و به بھانه جـلـوگـیـری از 
ـیـدی و  ورشکستگی واحدھای تول

بیکارسازیھایـی گسـتـرده، . اخراج و 
ـنـمـاعـی  سوت وارد شدن تامیـن اج
به معمالت خریـد و فـروش سـھـام 

بـر اسـاس ایـن .   این واحدھـا را زد
ــت ســازمــان تــامــیــن  ســیــاســت دول

ـایـع و " اجتماعی برای  نـجـات صـن
ـاده "   واحدھای بحران زده ـف ـا اسـت و ب

از سرمایه عظیم این سـازمـان وارد 
معامالت بورس و خـریـد و فـروش 
. کـارخـانـجـات و شـرکـت ھـا شـد

بالفاصله بعد از اجرایـی شـدن ایـن 
ـا  مصوبه بانـک مـرکـزی  ھـم ب
اعالم حمایت از این سیاست دولـت، 
ـانـک مـرکـزی  اعالم کـرد کـه ب
ـابـع  ـن ـاری و م ـب ـتـھـای اعـت ـان ضم

نـجـات " مـالـی الزم بـرای تسـریـع 
" واحدھای در آستانه ورشکسـتـگـی

ــن  ــل کــرد و از تــامــی را تســھــی

بـدیـن .   اجتماعی حمایت می کـنـد
ـامـیـن  ـیـب دولـت و سـازمـان ت تـرت
اجتماعی به ھمراه بانک مـرکـزی 
ـــروش  ـــد و ف ـــری ـازار خ ــ وارد ب
ـیـدی  کارخانجات و واحـدھـای تـول

آن زمـان .   که  بحران دارند، شـدنـد
موسویان رئیـس صـنـدوق سـازمـان 
تامین اجتمـاعـی در دفـاع از ایـن 
سیاست این سازمان و دولـت اعـالم 
ــد  کـرد کـه ایـن ســازمـان بــا خـری
واحدھای بحـران زده ضـمـن حـفـظ 
اشتغال موجود به دولـت در جـھـت 
ایجاد اشتغـال کـمـک کـرده و از 
ــق بــیـکــاری را کــاھــش  ایـن طــری

ــدھــد ــن .   مـی ھــمـزمــان بــا اعــالم ای
ـازنشـسـتـگـان  سیاست اعتـراضـات ب
مبنـی  بـر عـدم پـرداخـت حـقـوق 
ـتـه کـه  ھای معوقه شان باال گـرف
کار به اعتراضات گستـرده کشـیـد 
ـز ادامـــه دارد ــ ـی ـ ـــوز ن ـن ــ ــه ھ . ک

ــن  ــی ــازمــان تــام ــان س ــگ ــت ــازنشــس ب
اجتماعی و دولت را مـتـھـم کـرده 
اند که از پرداخـت حـقـوق ھـایشـان 
خودداری کرده و با وارد کردن ایـن 
سازمان به بورس و خرید و فـروش 
کارخانجات با سرمایه این سـازمـان 
سـودھــای کــالنـی بـرای شـرکــت 
ھای دولتی دست و پا کـرده و از 
ـنـد ـای . آن سوء استفاده مالی می نم

ـتـمـاعـی  دولت و سازمان تامیـن اج
در واکنش به این اعتراضات اعـالم 
ـبـل  کردند که در نـظـر دارنـد از ق
سود حاصل از مـعـامـالت حـقـوق 

بـدیـن .  ھای بازنشستگان را بپردازند
ترتیب این سازمان به عنوان یـکـی 
از بزرگتـریـن کـنـسـرنـھـای مـالـی 
رژیم در بازار سرمایه بـرای خـودش 

 .موقعیت برتری را دست و پا کرد
ــن ســازمــان دربــاره  سـیــاســت ای
ــحــران زده ھــم  خــریــد واحــدھــای ب

ـاس .   مشـــکـــوک اســـت ـــر اســ ب
ـتـشـر شـده از طـرف  گزارشات مـن
دولتی ھا صدھا کارخـانـه و واحـد 
تولیدی در مالکیت این سازمـان و 
سرمایه ھای وابسـتـه بـه آن مـی 

ـا کـردن .   باشد ـا دسـت و پ دولت ب
مافیای بزرگ مالی و اقتـصـادی 
ـانـک  که یک سرش در دولـت، ب
مرکزی، وزارت کار وبازرگـانـی و 
ـازار بـورس مـی  سر دیگـرش در ب
ــای  ــره ای از مــافــی ــجــی بــاشــد، زن
ـافــتـه و تصـاحــب  ـی دزدی سـازمــان
ــاعــی را  ــم ــت ــن اج ــی ــام ــایــه ت ســرم

زنجیـره ای کـه . سازمان داده است
در برابر سیاسـت ھـای اعـالم شـده 

ــه  ــوســوم ب ســازمــان " ســازمــان م
، کـه امـر " خصوصی سازی رژیـم

واگذاری کارخانجات و واحـدھـای 
تولیدی ضرر ده و ورشکسته را بـه 
بـخـش خصـوصــی در دسـت دارد، 
ـاسـت  قرار داشته و در برابر ایـن سـی
ھا بر سیاست اقتصاد ھـدایـت شـده 
دولتی تکیه دارد، به عنـوان یـک 
قطب قدرتمند اقتـصـادی قـد عـلـم 

ـان تـالش ھــای .   کـرد در ایـن مـی
ــد  ــمــن ــدرت ــوذ و ق ــف ــان ــدھــای ب ــان ب
ــم در دعــواھــا و  ــصــادی رژی ــت اق
ــازمــان  ــن س ــی ــای ب کشــمــکــش ھ
خصوصی سازی رژیم  و دولـت و 
اقتصاد دولتی و ھوادارانش بـر ایـن 
ـیـن  متمرکز شده است که توازنی ب

سـازمـان .  این دو بخش برقرار نمایند
تامین اجتماعی با حمایت دولـت و 
غلیرغم مخالفتھای مجلسی ھـا و 
ـبـدیـل بـه یـک  خانه کارگریـھـا ت
غول مالی بزرگ در دسـت دولـت 

ــای .   شــده اســت ــانــدھ ــای ب دعــواھ
ــن  حـکـومـتـی بـر سـر تصـاحـب ای
سـرمـایـه و دسـت گـذاشـتـن روی 
منابع عظـیـم مـالـی ایـن سـازمـان 

ـقـدنـد . می باشد مخالفان دولت معت
ـاسـت بـرای  ـا ایـن سـی که دولـت ب

حـاشـیـه ھـای " خودش و باندھـایـش
ـا "   امن اقتصادی درسـت کـرده و ب

ــی  ــھــای کــل ـت ــاسـ ـی دور زدن سـ
اقتصادی نظام، سیاسـتـی غـیـر از 
ـتـصـادی و بـویـژه  سیاست ھای اق
ــصــادی  ـت ــھـای تـوســعـه اق ــاسـت سـی
ـتـه  مصوب مجلس را در پیش گـرف

 . است
با در نظر داشـت تـوضـیـحـاتـی 
که در باال داده شد، موضوع دفـاع 
دولت از انتصاب مرتضوی بـر راس 
صندوق تامین اجتمـاعـی و اصـرار 
ـیـم احـمـدی  بر حمایت از این تصـم
ـاشـد کـه  ـلـوم شـده ب نژاد، باید مـع
ـابـع  ـن دعوا اساسا بر سر تصاحـب م
مالـی و سـازمـان دادن دزدیـھـای 
قانونی بین دولت و مجلس و سـایـر 

ـاشـد ـا .   باندھای حکومتی مـی ب ت
ھمینجا ظاھرا دولت سھم بیـشـتـری 

نـق زدنـھـای .   را بدست آورده اسـت
مجلس وسایر باندھای حـکـومـتـی 
ـبـرده  در عمل تاکنون راه به جایی ن
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مرتضوی قرار اسـت در ایـن .   است
جنـگ و دعـواھـای حـکـومـتـی 
ــافــع دولــت و ضــرورت دســت  مــن
گذاشتن دولت روی این سازمـان را 

از نـظـر دولـت .   به سر انجام برسانـد
مرتضوی کسـی اسـت کـه مـی 

ـا .   تواند این کار را بـکـنـد دولـت ت
در .   االن قصد عقب نشینی نـدارد 

این میان این موضوع اھرم فشـاری 
به مجلسی ھا برای زد و بنـدھـای 
آتی در جنـگ و دعـواھـای آتـی 
ـازاتـی  ـی ـت حکومت و احیانا دادن ام

دعـواھـای .  به دولت نیز می باشد
این دار و دسته ھـای حـکـومـتـی 
دعواھایی برای باال کشیدن پـول و 
سرمـایـه ھـای مـردم در صـنـدوق 
ـتـمـاعـی و یـک دزدی  تامین اج
علنـی و آشـکـار پـول مـردم مـی 

ـتـکـار، نـه .  باشد ـای نه مرتضوی جن
احمدی نژاد و نه خامنه ای و نـه 
ـامـیـن  کل نظام ھیچوقت امرشان ت
ـیـونـھـا  ـل آینده زندگی مردم بویژه می

حـکـومـت . بازنشسته نبوده و نیست
دزدان و قاتالن با تمام اخـتـالفـاتـی 
که بین باندھایش داشـتـه و دارنـد، 
در برابـر مـردم یـک حـرف زده و 
میزند، و آن تحمیل فقر و فـالکـت 
و بیحقوقی مطلق به مـردم، دزدی 
از قبل پول ھای مردم و تقویـت دم 
و دستگاه سرکـوب و اعـدام بـرای 
ــف  ـی ـا نـگـه داشـتـن رژیـم کــث یـرپ

 . جمھوری اسالمی می باشد
 
 درصد کارگران با ٧٠

 درصد خط ٥٠كمتر از 
 کنند فقر زندگی می

 ٥٠ درصد کارگران با كمتر از ٧٠
ـنـد درصد خط فقر زندگی می . کـن

نرخ سبد ھزینه واقعی خانوار یـک 
 ھزار تـومـان بـرآورد ٥٠٠میلیون و 
 !شده است

ـا  ـان کـی اینھا سخنان علی دھق
ـــون  ــره کــان ــدی ـیــات م ــو ھــ عض
ــان  شــوراھــای اســالمــی کــار اســت
ـام  ـق ـاشـد کـه در م تھران  مـی ب

ـز  دفـاع " تشکل حکومتـی و در پ
ــشــت کــارگــر ــراد شــده "   ازمــعــی ای

ــه . اســت ــت ب ــی اس ــراف ــن اعــت ای
ـیـشـتـی  ـار مـع ـب وضعیت بد و اسـف
ـیـش  کارگران شاغل که با وجـود ب
ـا  از ھشت سـاعـت کـار روزانـه  ب

ـقـر قـدرت  دستمزدھای زیر خـطـر ف
ــد ــدارن ــن زنـدگــی شــان را ن ـامــی . ت

ـیـت  اعالم آمار اینچنینـی از وضـع
ــر  ــگ ــران دی ــی کــارگ ــشــت ــعــی م

ـادی" امــــری ــــت، "   عـــ ــــرای دول ب
حکومت و تشکل ھای حکومتـی 

ــدگــی و .   شــده اســت وخــامــت زن
دستمزدھای کارگران در جمـھـوری 
اسالمی آنچنان باالست که بـخـش 

" نـق زدن" ھایی از حکومت را بـه 
ــه اســت ــاب مــی .   واداشــت ایــن جــن

گوید که ھزینه سبد واقعی یـک 
ـیـون و  ـل ـی خانواده کارگری یک م

ـاشـد ٥٠٠  ھزار تومان در ماه می ب
ـاشـد امـا .   که این ھم جدید نـمـی ب

آنچه این جناب نمی خواھـد بـه آن 
اشاره بکند، وضعیت دسـتـمـزدھـای 
ـزان  ـیـر کـارگـران و مـی بخور و نـم
افزایش اسمـی دسـتـمـزد کـارگـران 

وضعیتی که خـود ایـن .  می باشد
ــیــن  دار و دســتــه در مــذاکــرات ب
ـان و ایـن تشـکـل  دولت، کارفرمای
ھای حکومتی؛ از آن دفـاع کـرده 

ـزایـش   ١٨و با تمـام قـوا پشـت اف
ـنـد ـت االن .   درصدی دسـتـمـزدھـا رف

ـزایـش   درصــدی ١٨کـه بـحـث اف
ـنـھـا  دستمزدھا رسما اعالم شـده، ای

ـاھـی" دوباره باگرفتن  ـن " پز کارگر پ
ـیـل  در صدد توجیه  وضعیـت تـحـم
شده بر زندگی کـارگـران و بـویـژه 
افزایش ناچیز حداقل دستمزدھـا بـر 

ـاحـت وبـی .   آمده اند ایـن یـک وق
بر خـالف .   شرمی کامل می باشد

ـیـش  ـی ادعای این جناب خط فقـر ب
ـاشـد . از یک میلیون تومان مـی ب

ــه  ــمــزدھـای پــای در حــالــیـکــه دسـت
 ھـزار تـومــان ٤٠٠کـارگـران زیـر 

اعـتـراف ایـن .   تصویـب شـده اسـت
ــاب بــه ایــنــکــه  ــن  درصــد ٧٠" ج

ـتـر از  ـا كـم  درصـد ٥٠کارگران ب
ــر زنــدگــی مــی ــق ــد خــط ف ــن ، " کــن

ـیـت  اعترافی است به تائید و رسـم
دادن به سیاستـھـای ضـدکـارگـری 
جمھوری اسالمی و تشـکـل ھـای 
دست ساخته حکومـت در بـرخـورد 
ـز  ـاچـی به موضـوع دسـتـمـزدھـای ن

ـنـھـا خـود بـخـشـی از .   کارگران ای
ـقـر و  ـیـل ف صورت مسئله در تحـم
ـیـن بـه  ـائ فالکت و دستمـزدھـای پ

ـاشـنـد ـقـالھـا و .   کارگران مـی ب ت
ـاھـی" پزھای  شـوراھـای "   کارگر پن

ــه  ــان ــه ھــمــراه خ اســالمــی کــار ب
کارگریھا ھم نتوانستـه و نـخـواھـد 

ــت و  ــانــی ـق ــت ذره ای حـ ــوانس ت
ـاسـتـھـای ضـد  مشروعیت برای سی
کارگری دولت و کل نـظـام دسـت 

کارگران نه فـریـب ایـن .   و پا نماید
ـاسـتـھـای  آمار ارقام، نه فـریـب سـی
ضدکارگری و بویژه عملکـردھـای 
ـای دســــت  ــــن تشــــکــــل ھـــ ای
ـنـد خـورد . سازحکـومـت را نـخـواھ

اینھا خود از سرکوبگـران کـارگـران 
ـیـش  و مبارزات کارگران در طـول ب
از سه دھه گدشتـه بـوده  و مـی 

شوراھای اسـالمـی کـار و .  باشند
ــجــمــن ھــای  ــارگــر و ان ــه ک ــان خ

ـزار . . .   اسالمی و دوایر حراسـت و اب
ســرکــوب جــمــھــوری اســالمــی و 
تحمیل فقر و فالکت بـر کـارگـران 

حنای این دار و دسـتـه .   می باشند
ــدارد ــگــی ن . ھــا نــزد کــارگــران رن

تقالھای اینھا بیـشـتـر نـگـرانـی از 
ـان  وضعیت منزوی شدنشان در مـی

تشـکـل ھـای .   کارگران می باشد
ــان  ــی ــاز حــکــومــت در م دســت س
ـنـد  کارگران منفور تـر از آن ھسـت

ـا ایـن ژسـت ھـای  کـارگـر " که ب
ـاھــی ـن ــتـوانــنـد بـرای خـودشــان "   پ ب

ـبـش کـارگـری  قدرت مانور در جـن
ـنـھـا عـامـالن .   دست و پا نماینـد ای

ـاسـت  اجرایی و تـوجـیـه گـران سـی
ھای ضد کـارگـری کـل نـظـام و 
ـارزات  ــ ـب ـای ســـرکـــوب مــ ـزارھــ ــ اب

کـارگـران نـه .   کارگران می باشند
ـاسـتـھـای ضـد  ـیـه سـی تنھا بـر عـل
کــارگــری حــکــومــت ســالــھــاســت 
ـارزه و  مبارزه می کنند، بلکـه مـب
افشاگری و طرد این تشکل ھـای 
ـز  ـی حکومتی از جنبش کارگـری ن
ـاپـذیـر کـارگـران  یک امر تعطیل ن

جـواب کـارگـران .   بوده و می باشد
به این دار و دسته ھا جوابـی اسـت 
که کارگران به کـل حـکـومـت و 
سیاستھای ضد کـارگـری اش در 
. طول سـه دھـه گـذشـتـه داده انـد

شورای ھای اسالمی کار و دار و 
دسته ھای رنگارنـگ وابسـتـه بـه 
ارگان سرکوب باید گـورشـان را از 
واحدھای تولیدی و کـارخـانـجـات 

ــدگــان .   گـم نـمــایــنـد ـن ــمــای ــھــا ن ـن ای
ـنـد ـیـسـت ـنـھـا .   کارگران نبوده و ن ای

جزیی از دم و دسـتـگـاه سـرکـوب 
ــھــوری اســالمــی وبــازوھــای  جــم
اجرایی دولت و رژیـم در سـرکـوب 

 .  مبارزات کارگران می باشند
 

آزادسازی قیمت نان در 
مرحله دوم اجرای طرح 

 !ھدفمند کردن یارانه
 و با اجرای مرحلـه ٩١با آغاز سال 

دوم طرح ھدفمند کردن یارانـه ھـا، 
ـان  زمزمه ھای آزاد سازی قیمـت ن

ــت ــاده اس ــراه افــت ســال .   دوبــاره ب
ـبـرآزاد  ـال اعـالم خ ـب گذشتـه بـه دن
سازی قیمت نان، دولـت بـه خـاطـر 
ــراضــات  تـرس از اوج گــیـری اعـت
ـیـمـت  مردم ناچار شد آزاد سـازی ق

از اوایـل .   نان را مسکـوت بـگـذارد
ــاره مــوضــوع آزاد  ســال جــدیــد دوب
سازی قیمت نان در دسـتـور دولـت 

ـانـه ایـن امـر .   قرار گرفته اسـت بـھ
ـارانـه  ـزان ی ظاھرا احتمال افزایش مـی

ــدی مــی بــاشــد ــرا وزارت .   نــق اخــی
ــالن  ــازرگــانــی ضــمــن اعــالم بــی ب

ــت"  از اجــرای طــرح "   رضــایــت دول
ھدفمند کردن یارانه ھـا در بـخـش 
ھای سوخت، آب و برق و حـمـل و 
نقل، و تائید درآمدھای ھنگفـت از 
ــوع  ــوض ــرح، م ــرای ط ــت اج ــاب ب
ـان را در دسـتـور  آزادسازی قیمت ن

ــه اســت ــن . خـود گــذاشـت از نـظــر ای
ــه  ــت تــوجــی ــرای دول وزارتــخــانــه ب
ـیـن  ـی اقتـصـادی نـدارد کـه در تـع

ــمــایــد ــت ن ــمــت نــان دخــال ایــن .   قــی
ــه ضــرورت  ــوجــی ــه در ت ــخــان وزارت

ـا طـرح " سودآوربودن"  این امـر گـوی
ـیـه کـرده اسـت ـز تـھ ـی بـر .   ھایی ن

اساس طرح قرار است که دولـت در 
ازای آزاد کردن قیمت نان، سـوخـت 
ـیـھـا را از مـحـل  ـانـوای مورد نیاز ن
ـامـیـن  ـارانـه ای ت سھمیه سوخت ی
ـاز  ـی ـامـیـن آرد مـورد ن نماید و با ت
ـان ایـن  نانوایی ھـا، دسـت صـاحـب
ـیـمـت نــان  ـیـن ق ـی بـخـش را در تـع

سـوخـت .   مصرفی مردم باز بگـذارد
ـا  ــ ـــت ب ـــوســـط دول ـــه ای ت یــاران
ـا  ـقـی کـه دولـت ب قیمتھایی تـواف
اتحادیه صاحبان نانوایی ھـا انـجـام 
داد به آنھا تحویـل داده مـی شـود 
به شرطی که اینھا خریـدار دائـمـی 

ـیـب دولـت .   از دولت باشند بدین ترت
ـابـت بـرای فـروش  یک مشتری ث
ـبـل  سوخت دست و پا کرده و از ق

در .   آن درآمدی نصیبش مـی شـود
ــان  ــب ــاح ــنــد، ص ازای ایــن زد و ب
ــان در اعــمــال  ــش ــت ــا دس ــھ ــی ــوای ــان ن
ـاز گـذاشـتـه مـی  قیمتھای باالتر ب
ـانـوایـی ھـا ھـم  ـان ن شود، و صاحب
ـان بـه  برای توجیه افزایش قیمـت ن

ـیـمـت سـوخـت  ـزایـش ق موضـوع اف
ـنـد ـنـھـا .   یارانه ای رجوع می کن ای

ـنـد  با ھمراھی دولت ادعا مـی کـن
ـیـن  ـات انـجـام شـده ب ـق که با تـواف
دولت و صاحبان نانواییھا این بخـش 
مشکل سوخت نخواھد داشـت چـرا 
که دولـت خـودش را مـتـعـھـد بـه 
ـانـوایـی  ـاز ن ـی تامین سوخت مورد ن

الزم بـه تـوضـیـح .   ھا کـرده اسـت
اســت کــه در اجــرایــی شــدن ایــن 
ـنـد  سیاست  در مرحـلـه دوم ھـدفـم

 ٢٥کردن یارانه ھا، قیمت نان بیـن 
.  درصد افزایش خواھد یافـت٣٥تا 

ـاسـان  از ھم اکـنـون بـرخـی کـارشـن
اقتصادی حکـومـتـی اعـالم خـطـر 
ـان  ـیـمـت ن ـزایـش ق کرده اند کـه اف

ــمـاعـی  ـت ـاکــی" عـواقـب اج " خـطـرن
. برای دولت به دنبال خواھـد داشـت

ـارانـه ھـا  ـنـد کـردن ی سیات ھـدفـم
ـاضـت کشـی  ـیـل ری سیاست تـحـم
ــر گــرده کـارگــران و  ــصـادی ب ـت اق

ـاشـد ـاسـتـی کـه .   مردم مـی ب سـی
ــونـھــا  ـی ـل ـیـشــت مــی زنـدگـی و مــع
کارگر و مردم را به اعـتـراف خـود 
ـقـر  حکومتی ھـا بـه زیـر خـطـر ف

در طول یک سـال .  سوق داده است
ــرح  ــرای ط ــه از اج ــه ک گــذشــت
ھدفمند کردن یارانه ھا مـیـگـدذرد، 

ـزایــش ٢٥تـورم بــاالی   درصـد، اف
ـاالی  ــ ـــت ب ـــم ـی ــ  درصـــد، ٣٥ق

ـقـر،  دستمزدھای ناچیز و زیر خط ف
ـامـیـن حـداقـل ھـای  ھزینه ھای ت
ـیـش  یک زندگی بخور و نمیر را ب

ـاال بـرده اسـت٤٥از  ایـن .    درصد ب
در حالی است که دستمزدھا بـرای 

ـتـه ١٨امسال  ـاف ـزایـش ی  درصـد اف
ـلـم غـذایـی .   است نان اصلی تـرن ق

در سبد خانوارھای کارگـری مـی 
ـان .   باشـد ـیـمـت ن ـا آزاد سـازی ق ب

ــش از  ـی  درصـد کــارگــران و ٧٠ب
 درصـد ٧مردم شاغل باید بیش از 

دستمزدھایشان را فقط برای تامیـن 
ـنـد ـنـد .   نان اخـتـصـاص بـدھ ھـدفـم

ـیـشـت  کردن یارانه ھا زندگی و مع
کل کـارگـران و مـردم را بـه زیـر 

ـار .   خط فقر سوق داده است در کـن
ــر و فــالکــت درآمــدھــای  ایـن فــق
افسانه ای نصیب حـکـومـت دزدان 

ـاتـالن کـرده اسـت ـایــان .   وق بـرای پ
دادن به این ھمه فقر و فـالکـت و 
ــد  ــای بــی حــقــوقــی در قــدم اول ب
حکومت دزدان و قاتالن را بـه زیـر 

 .*کشید
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این داستان حاكمیت ایـن یـك .   است
ـاردر و دزد و  ـی ـل درصدی ھای می
جنایتكار بر گـرده كـارگـران و كـل 
جامعه است و این موضوع جـنـگ 
ــردم بــا  ــران و م ــر روزه كــارگ ھ

 . جمھوری اسالمی است
اما امروز كارگران در شرایـطـی 
كامال متفاوت از ھر وقـت بـر سـر 
چنین جنـگـی دارنـد صـف آرایـی 

ــنـد ــكـن ــحـث بـر ســر .     مـی امـروز ب
شرایطی است كه  فقر و فالكـت و 
گرسنگی به یك خطر جـدی بـرای 
زندگـی كـارگـران و كـل جـامـعـه  

امـروز بـحـث بـر .   تبدیل شده اسـت
سر وضعیتی است كه گـرسـنـگـی 
به اپیدمی ای مزمن تبدیل شده و 
ـاگـزیـر  كارگر برای امرار معاشش ن
از فروش كلیه خود و خـارج كـردن 
كودكش از چرخه تحصیـل اسـت و 
ھر روز كودكان بیشـتـری بـه صـف 
ــده  ــی ــان كش ــاب ــی ــار و خ ــان ك كــودك

ـنـسـت كـه  .  میشوند بحث بر سـر ای
ــی، و  ــی مســكــن ــی، ب ــی درمــان ب
ـابـل  گرسنگی و بی تامینی غیر ق
وصفی بر زندگی مردم حاكـم شـده 

روشن است و ھمانـطـوریـكـه .     است
ـیـد داشـتـه ایـم بـحـران  ـاك ھمیشه ت
اقتصادی جـزیـی  از مـوجـودیـت 
ذاتی این حكومـت اسـت و تـحـت 
حاكمیت جمھـوری اسـالمـی مـردم 
ـیـرتـر و  ـق ھر روز بیشتر و بیشـتـر ف

امـا امـروز .   بی تامین تر شـده انـد

ابعاد این فقر و محرومیت متفـاوت 
ــصــاد .     اسـت امــروز سـخــن از اقــت

ـلـج شـده ایسـت كـه  ورشكسته و ف
تحریمھای وسیع اقتصادی غرب و 
آمریكا نیز بر وخامت اوضاع افـزوده 
ـان ایـن زنـدگـی  است و در این مـی
میلیونھا كارگر و خانواده كـارگـری 
است كه دارد له میشود و بـه حـد 

ــده اســت ــی ــاجــعــه بــاری رس در .   ف
چنین شرایطی است كـه بـحـث بـر 
ـزان حـداقـل دسـتـمـزدھـا بـه  سر می
بحـث ھـر روزه كـارگـران و بـخـش 
ـبـدیـل شـده  ـلـف مـردم ت ھای مخت

 . است
ــگــر ســخــن از   از ســویــی دی

مـا .   اوضاع سیاسی متفاوتی اسـت
 و خیزش انقالبـی مـردم را ٨٨سال 

پشت سر گذاشتـه ایـم و مـردم در 
كمین فرصتی بـرای رھـا شـدن از 

ـنـد مـا .   شر جمھوری اسالمی ھست
با یك جنبـش اعـتـراضـی ھـر روزه 
ـیـم كـه در آن  كارگری روبرو ھسـت
كارگر از یـك زنـدگـی انسـانـی و 
حق و حقوقش سـخـن مـیـگـویـد و 
این مبارزات نقش مھمی در تـحـرك 

مـا در . سیاسی جامعه داشته است
ـبـشـی  ـن شرایطی قرار داریم  كـه ج
جھانی علیه سرمایه داری و نـظـم 
موجود، بیش از ھر وقـت بـه خشـم 
و اعتراض مردم در سـراسـر جـھـان 

و خـالـصـه .   افق و پرچم داده است
اینكه ما در شـرایـطـی قـرار داریـم 

كه روز اعتـراض سـراسـری اش را 
روز اول مـه، روز جـھـانـی كـارگـر 
اعالم كرده است و فراخوانش اشـغـال 

 .  درصدی ھاست٩٩جھان توسط 
 در پرتو چنین شرایـطـی اسـت 
كه می بینیم  در برابر تـھـاجـم ھـر 
ــدگــی و  ــه زن ــت ب ــكــوم روزه ح
ـیـشـت كـارگـران و تـوده ھـای  مـع
ـیـصـال  مردم، نه تنھا جامعه به اسـت
ـلـكـه اعـتـراض وجـه  كشیده نشده ب
ــت  مشــخــصــه اش اســت و حــال
انفجاری آن به  مـوضـوع بـحـث و 
جدال ھـر روزه حـكـومـت و ھـراس 

 .دائمی شان تبدیل شده است
در چنیـن شـرایـطـی اسـت كـه 
ــزان حــداقــل  ــر ســر  مــی بــحــث ب
دستمزدھا كه مستقیما به معاش و 
زندگـی كـارگـران و كـل جـامـعـه 

ــشــود، داغ اســت ــی در .   مــربــوط م
ـیـم  چنین شرایطی اسـت كـه تصـم
ـتـكـارانـه جـمـھـوری اسـالمـی  جنای

 ھزار تومـان حـداقـل ٣٨٩مبنی بر 
دستمزد برای كارگران  بیش از ھـر 
وقت به خشم و اعتراض كارگران و 

 .كل جامعه دامن میزند
ـنـھـا ھـمـه  به عبارت روشنتر ای
ــه ھــای مـھــمــی اســت كــه  مـولــف
ــمــاعــی  ــاســی و اجــت ــاه ســی ــگ جــای
اعتراض علیه تصمیـم شـورایـعـالـی 
كار جمھوری اسالمی و جنگ بـر 
سر خواست افزایـش دسـتـمـزدھـا را 

جـنـگـی .   به روشنی نشان مـیـدھـد

ـالـش رفـت   ـب كه باید وسیعا به استق
ــود را ســازمــان داد .  و صــف خ

ــعــی  ــه طــور واق ــگــی كــه ب جــن
مــدتــھــاســت شــروع شــده اســت و 
ــم  كـارگــران قــبـل از اعـالم تصـمــی
ـزان  جنایتكـارانـه دولـت بـر سـر مـی

ـا ٩١حداقل دستمزدھا در سـال    ب
ـنـد  بیانیه ھای روشنی اعـالم داشـت
كه تصمیماتی که شورایعالـی کـار 
در مورد حداقل دستمـزد مـیـگـیـرد 
ـیـشـتـی  ـازھـای مـع ـی نه ربطی به ن
ـــه از ذره ای  ـان  دارد و ن ــ آن
ـیـد  ـاك مشروعیت برخوردار است و ت
كردند كه تعیین حداقل دسـتـمـزدھـا 
ــان  ــدگ ــن ــای ــایســت تــوســط نــم ــب ــی م
منتخب مجامع عمومـی كـارگـران 

ـیـن در .   تعیین شود كارگران ھمچـن
ـنـد كـه  بیانیه ھایشـان اعـالم داشـت
خط فقر را نمی پذیرند و  خـواھـان 

ـنـد اعـالم .   یك زندگی انسانی ھست
داشتند كه حق خود میدانند كـه در 
ــای كــمــر شــكــن  ــاھ ــن ــگ ــن بــرابــر ت
اقتصادی و فشارھای ھـردم افـزون 
ھزینه ھای زندگی،  كـه زنـدگـی 
و معیشت آنھا را به خطـر انـداخـتـه 

 را بـه سـال ٩١است بایستند و سال 
 . اعتراضات گسترده خود تبدیل كنند

خـالـصــه كــالمـم ایــنـســت كــه 
امروز در چنین شرایـطـی كـارگـران 
در بھترین موقعیت قـرار دارنـد كـه 
ــوی  ــده از س ــالم ش ــم اع تصــمــی
شورایعالی كـارجـمـھـوری اسـالمـی 
مبنی بر میزان حداقـل دسـتـمـزدھـا 

ــورد ٩١در ســال  ــعــا م  را وســی
ـنـد و .   اعتراض قرار دھند بیانیه دھ

متحد شوند و اعالم دارنـد كـه زیـر 
بار دستمزدھای زیر خط فقر و ایـن 

 .بردگی نخواھند رفت
ـزایـش  بحث بر سـر خـواسـت اف

دستمزدھا ھمانطور كه اشـاره كـردم، 
ـیـشـت  بحث بر سـر زنـدگـی و مـع

ـیـن امـروز كـارگـر اسـت ـایـد .   ھم ب
ــن مــوضــوع و  ــر ســر ای ــعــا ب وســی
ــشـبـرد اعـتـراضــی  ـی چـگـونـگــی پ
ــحـد در مــجــامــع  سـراســری و مــت
ــه تصــمــیــم  عــمــومــی كــارگــری ب

طـومـار ھـای .     گیـری  نشـسـت
اعتراضی نـوشـت و در شـھـرھـای 
مختلف اعتراضات  متـحـد شـكـل 

واقعیت اینست كه امـروز كـل .   داد
. جامعه با این خواست ھـمـراه اسـت

ـلـمـان،  ـلـكـه مـع نه تنھا كـارگـران ب
پرستاران و كل بخش ھـای مـحـروم 
جامعه زیـر فشـار تـورم و گـرانـی 
ــار افــزایــش  خــرد شــده و خــواســت
حقوقھایشان و زندگی ای انسـانـی 

ـزایـش .  ھستند میتوان با خواسـت اف
ــدارك  ــه ت ــمــزدھــا ب ــوری دســت ف
ـابـل مـراكـز  تجمعات گسترده در مق
ــان اســالمـی رفــت و  ـی قـدرت جــان
ھمانطـور كـه كـارگـران در تـجـمـع 
ـامـیـن  ـابـل ت ـق اعتراضی شان در م
اجتماعی اعالم داشتند، والسـتـریـت 

بـویـژه اول مـه .   ایران را شـكـل داد
ـزدیـك اسـت و  روز جھانی كارگـر ن
ــن فــرصــت بــرای  ــری ــھــت ــن روز ب ای
ــرده بــا خــواســت  ــراضــی گســت اعــت
ــاســت ــمــزدھ . افــزایــش فــوری دســت

ـا شـعـار اول  جنبش جھانی اشغال ب
ـانـھـا در اشـغـال مـا  ـاب ـی  ٩٩مه خ

ــه  ــان را ب ــی ــھــان درصــدی ھــا، ج
تظـاھـراتـی سـراسـری در ایـن روز 
ــن  فـراخـوانـده اســت، وسـیـعــا بـه ای
ـانـھـا را  فراخوان پاسخ دھیم  و خیاب
ـاد  به اشغـال خـود در آوریـم و فـری
برآوریم كه زیر بار دستمزدھـای زیـر 

ما رفـاه و .   خط فقر نخواھیم رفت
 .*زندگی ای انسانی میخواھیم

 ١از صفحه 
 

جنگ بر سر میزان دستمزدھا، یك 
 عرصه مھم نبرد با جمھوری اسالمی

 

  و نیم شب به وقت ایران ١١    و نیم تا ٩تلویزیون کانال جدید در شبکه ھات برد، ھمه روزه 
 

 /http://www.newchannel.tv:  سایت کانال جدید
 

 :یوتیوب کانال جدید
 http://www.youtube.com/user/TheRevolution88?feature=mhum 

 
 :تکرار پخش زنده کانال جدید

http://www.newchannel.tv/1live.htm 
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ـاسـب تـوده  میتواند در شـرایـط مـن
ــه  ــج کــرده و ب کــارگــر را بســی
سـازمـانـھــا و تشـکــالت تـوده ای 

ــد ــردن ــل گ ــدی ــه از .   تــب ــر درج ھ
ـا ھــر تـعـداد از  ــی و ب ـاب ـی سـازمـان
ـیـد و ضـروری  فعالیـن امـری مـف
است و میتواند سر منشا تجـمـعـات 
ـاسـب دیـگـری  وسیع در زمـان مـن

 ."باشند
ـقـض غـرض اسـت . این حكم ن

نمی شود برای رسیـدن بـه تشـكـل 
توده ای، تشكـل تـوده ای درسـت 
نكرد و فـراخـوان ایـجـاد مـحـافـل 

ایـن .   مخفی فعالین كـارگـری داد
ـتـظـر  ـن محافل ھمیشه بوده اند و م

ـانـده انـد اگـر یـك .   فراخوانھا ھم نم
ـبـش  ـیـن جـن ـال چنین افقـی بـر فـع
كـارگـری مسـلـط شـود، بــایـد در 
فعالیت سه دھه فعالیـن كـارگـری 
برای ایجـاد تشـكـلـھـای تـوده ای 

ـا .   كارگران تجدید نـظـر كـرد مـنـطـق
ـیـن  ـال باید تالش چندیـن سـالـه فـع
ـان و  ـق كارگری برای پس زدن خـف
ـار بـرای  نظامی كـردن مـحـیـط ك

ــاد تشــكــل ــج ھــای كــارگــری را  ای
اگر امـروز .   یكسره باطل اعالم كرد

ـیـن كـارگـری رسـمـا ــ و نـه  فعال
ـانـه"  " ی آن فعالیت به صورت مخفی

ـار بـه آن  كه در این نوشته چـنـد ب
اشاره شده است ــ خـواسـت تشـكـل 
توده ای كارگران را به بـخـشـی از 
ـبـدیـل  مطالبات جنبش كـارگـری ت
ـارزه مـداوم  كرده اند، حاصل یك مـب

ـارزه مـدوام .   " و پیگیر بوده است مـب
كارگران یك خصلـت تـوده "  و پیگیر

ــل بــا درك  ـاب ای كــارگـری در تــق
ــارزه كــارگــران  ـب ــفـكــری از م روشـن

ــه كـرســی .   اسـت كـارگـران بـرای ب
نشاندن مطالبات خود، از ھر جـنـس 
كه باشد، مجبورند متحـد شـونـد و 
متحدانه در مقابل كارفـرمـا ظـاھـر 

این نه از سـر مـراجـعـه ای .   شوند
ــدرج در  ــن ــات م ــی اســت بــه تــجــرب
ـالـه مـورد  ـق كتابھایی كه نویسنده م
ـلـكـه  بحث به آن اشاره كرده اسـت، ب
از سـر ضـرورت زنـدگـی كـردن و 
بقاء خود و خانواده خـود اسـت كـه 

كارگران مجـبـورنـد تشـكـل درسـت 
ـیـسـتـم كـه ھـیـچ .   كنند مطمئـن ن

كسی از چھار، پنج ھزار كـارگـری 
سـنـدیـكـای كـارگـران " كه بر ایجاد 

و یا دو، سه ھـزار كـارگـری "   واحد
سـنـدیـكـای كـارگـران " كه بر ایجاد 

ـافشـاری كـردنـد "   نیشكر ھفت تپه پ
و دوفاكتو این تشـكـلـھـا را ایـجـاد 
ـابـی بـه سـراغ  ـت كردند، با تجربـه ك

ـاشـنـد ایجاد این تشكل ـتـه ب ! ھـا رف
ـیـن  ـال محافل و شـبـكـه ھـای فـع
كارگری كه ھمیشه ھستنـد و یـك 
چنین محافل و شـبـكـه ھـایـی را 
ھم درست می كنند كه به معـضـل 
ـیـن امـروز  بی تشكلی كارگران ھـم
جواب بدھند، نه اینكه بـرای وقـت 
ــا  ــم ــت ــد، ح ــن ــن گــل نــی حــوالــه ك
ــارزات  ــجــارب مــب ــه ت ــان ب حــواســش
كارگران در دیگر جاھا ھسـت و از 
ـنـد ـن . آنھا حداكثر استفاده را مـی ك

كارگر اما بطور عملی متوجه ایـن 
ـا  مسئله می شود كه روبرو شـدن ب
ـیـم نشـدن بـه وی  كارفرما و تسـل
بدون پشتوانه دیگر رفقایش عمـلـی 
نیست و جز تھدیـد، ارعـاب، اخـراج 

ـیـشـود امـا .   چیزی دستگـیـرش نـم
روشنفكری كـه بـرای خـودش یـك 
ـیـن كـرده كـه  ـی دوره دو سه ساله تع
در ایـن دوره بـه تشـكـل تـوده ای 
برسد و با سـپـری شـدن ایـن دوره، 
پروژه اش عملی نمی شـود، بـرای 
ـئـوری مـی  كل جنبش كارگـری ت
! بافد كه چنین ایده ای باطل اسـت

ـافـی را از  ـئـوری ب ـیـن ت قبال ھـم
" كمیته ھماھنگی لغو كـار مـزدی" 

ھم كه ظاھرا به ھیچ چیزی كمتـر 
ـزی" از  ـی لـغـو كـار " و "   سرمایه سـت

رضایت نـمـی دادنـد، دیـده "  مزدی
بودیم؛ كه مھر باطل بر ایـده ھـای 
خود كوبیدند و گفتند بـرویـد وعـده 
مدیریت ایرانخودرو را بـرای ایـجـاد 

 !شوراھای اسالمی كار را بپذیرید
 

 كارگران و سركوب
ــه  ــوشــت ــك " ن ــوچ ــھــای ك ــكــل تش
ـیـك  در جـای دیـگــری . . . "   ارگـان
طـی دوران حـكـومـت : "می گوید

ــوان  ــن جــمــھــوری اســالمــی بــه ع
ی در قدرت سرمـایـه داری،  نماینده

ــجــاد  ــراھــای ای ــج ــھــا م ــه تــن ن
ھـای كـارگـری بـه صـورت  تشكل

آزادانه از بین رفته، كه عالوه بر آن 
و متأسفانـه، درك ضـرورت ایـجـاد 
تشكل نیز بـه یـك مـعـنـی گـاھـا 
ـیـن  رنگ باخته اسـت، و ایـن چـن

شود كه، كـارگـران در شـرایـط  می
عدم وجود اطالعات آزاد و دیـگـر 

ــارزه ــر مــب ــل، در مســی ی  مســائ
ی خـویـش، نـه گـامـی بـه  روزمره

ـابـودی  سوی اتحاد كه به سـمـت ن
دارنـد، در  خویش نیز گـاھـا بـرمـی

توان به خودكشی یـك  این مورد می
كارگر در برابر تھدیـد بـه اخـراج از 
كار، در شركـت مـزدا اشـاره داشـت 
ـفــاق  ــش ات ـی كـه ھـمــیـن چــنـدی پ

چند مسئلـه مـھـم در ایـن . "   افتاد
بـه .   پاراگراف با ھم قاطی شده انـد

سركوب جمـھـوری اسـالمـی اشـاره 
می كند، اما نتیجه می گیرد كـه 

درك ضرورت ایجاد تشـكـل رنـگ " 
اگر فـرضـا، كـه یـك ".   باخته است

ــطــی اســت،  ــا و غــل ــج ــاب فــرض ن
پافشاری بر ایـجـاد تشـكـل رنـگ 
ــخــاطــر درك  ــه اســت، نــه ب ــاخــت ب
ــاطــر ھــمــان  ــخ ضــرورت آن؛ كــه ب
فاكتـور سـركـوب اسـت كـه فـعـال 
پافشاری بر ایجاد آن را از جـلـوی 
. صحنه به پشـت پـرده رانـده اسـت

ـاراگـراف  مسئله دیگـری كـه در پ
فوق به آن اشـاره مـی شـود، ایـن 
است كه كـارگـران نـه گـامـی بـه 
ـابـودی  سوی اتحاد كه به سـمـت ن

ـال ایشـان .   خود بر می دارنـد و مـث
ھم خودكشی یك كارگر در شـركـت 

اگر خودكشی كـارگـران .   مزدا است
ـتـی  ـب مثل خودكشی راھبه ھـای ت
ــســجــم و  ــدام سـیــاســی، مـن یـك اق
ایدئولوژیك بـود، آنـوقـت مـی شـد 
گفت كه این یـك شـیـوه اعـتـراض 
عقب مانده ای است كـه كـارگـران 

امـا اگـر ایـن .  به آن روی آورده اند
ـزولـه و اسـاسـا از سـر  یك اقـدام ای
ـا حـتـی چـنـد  استیـصـال یـك و ی
كارگر بوده باشد، نمـی تـوان آن را 

ــن درك ضــرورت " بــا  ــاخــت رنــگ ب
ــاد تشــكــل ــج در .   تــوضــیــح داد"   ای

ــور  ــی كـه كــارگـر مــزب ھـمــان حـال
خودكشی می كند، رفقایش در راه 
ـان بـرای  ـیـمـارسـت رساندن وی بـه ب
احتمال نجاتش، شعار ایجاد تشـكـل 

ـنـد ایـن در .   كارگری سـر مـی دھ
عالم واقـع تـوجـیـه دیـگـری اسـت 
ـقـصـیـر بـی  برای اینكه نویسـنـده ت
تشكلی كارگران را به گـردن خـود 

 .كارگران بیاندازد
ـائـی كـارگـران  بنابراین عدم توان
در ایجاد تشكلھای توده ای خـود، 

ـا  ـتـن مـجـراھـای " ھمان ـیـن رف از ب
ــه  ایـجــاد تشــكـل ھــای كــارگـری ب
ــه چـیــز "   صـورت آزادانـه اســت و ن

ـیـن .   دیگری ـال ـیـن فـع بنابراین در ب
ــالف نــظــر ھســت؛  ــت ــارگــری اخ ك
كارگر خودكشی می كند؛ تشـكـل 

عـدم " كارگری ایجاد نشـده اسـت؛ 
و ھـزار یـك "   وجود اطـالعـات آزاد

ــا را  ــھ ــه دیــگــر، ھــمــه ایــن ــل مســئ
ـاسـم و در عـیـن  برسمیت می شـن
ـتـدا مـحـصـول  حال ھمه اینھـا را اب
سركوب وحشیانه ای می دانـم كـه 
جمھوری اسالمی در این سـه دھـه 

 .بر كارگران تحمیل كرده است
 

 معنای تشكل برای كارگران
ــه  ــر نــوشــت ــت ــی ــانــكــه از ت ــن ھــمــچ

بـر . . . "   تشكلھای كوچك ارگانیك " 
ایجاد مـحـافـل مـخـفـی " می آید، 

مركز ثقل نـوشـتـه " فعالین كارگری
فوق است برای انجام كارھـائـی در 

مـی .   دورانـی مـوھـوم و جـادوئـی
ایجاد جمعھا و گروھـھـا در :  "گوید

محلھای کار تـوسـط تـعـدادی از 
ــد در  ــوان ـت فـعــالــیـن کــارگـری مــی
ـاسـب تـوده کـارگـر را  شـرایـط مـن
ــھــا و  ــه ســازمــان ــج کــرده و ب بســی
ـبـدیـل گـردنـد . تشکالت توده ای ت

ـا ھـر  ـابـی و ب ھر درجه از سازمانی
ـیـد و  ـیـن امـری مـف ـال تعداد از فع
ضروری است و میتواند سر مـنـشـا 
ـاسـب  تجمعات وسیـع در زمـان مـن

فرض نویسنده ایـن ." دیگری باشند
ــل و  ــحــاف ــن م ــی ــه چــن اســت ك

ایـن درك .   جمعھایی وجـود نـدارنـد
كسی است كه كلمه كـارگـر را در 

این محافل حـتـی .   اخبار دیده است
ـان ھـم  ـق در سیاه ترین دوره ھای خف

ــد ــا .   وجــود داشــتــه ان ــوان ب مــی ت
ــن  ــی ــال مــراجــعــه بــه خــاطــرات فــع
ـــوســـف  ـــل ی ـث ـارگـــری ای مــ ــ ك

ـان و  ـی ــرت سـھـراب ـب ـتـخـاری و آل اف
ھمچنین تجارب به تحریر در آمـده 
ـادی در دوره  فعالین كـارگـری زی
خود رژیم اسالمی، به دھھـا مـورد 

در ثانی، حـكـم . مشخص اشاره كرد
ـقـل قـول شـده بـه درد  پاراگـراف ن
ـلـه  كارگران نمی خورد چرا كه مسئ
ـلـوم  ـامـع ایجاد تشكل را به زمـان ن

ـنـد ـتـھـا .   دیگری موكول می ك ـن م
ـاسـب دیـگـری" آن  كـدام "   زمان مـن

ـاراگـراف  است؟ نویسـنـده در یـك پ
زمـان " بلند و پیـچـیـده جـواب ایـن 

را مـی دھـد كـه "   مناسـب دیـگـر
ـیـن اسـت : خالصه آن پاراگراف چـن

ـبـش كـارگـری "  نگاه كـردن بـه جـن
ـزرگ در  روسیه بعنوان یك تجربه ب
دوران انقالب اكتبر بـرای آمـوخـتـن 
شیوه ھای سازماندھی بایـد یـكـی 
ـقـالب و  از موجبات پـدیـد آمـدن ان
ــط خــاص  ــرای ــروزی آن در ش پــی

ایـن حـكـم شـایـد و ." انقالبی باشد
ـقـالب  فقط شاید، برای ورود بـه ان
ــارگــری یــك  ــن ك ــی ــال بــه درد فــع

امـا بـه درد .   گرایش خاص بخـورد
حل معضل بی تشـكـلـی كـارگـران 

تصور ما ایـن بـود كـه .   نمی خورد
نوشته فوق دارد راه حـلـی جـلـوی 
ــاد  ــج ــرای ای ــن كــارگــری ب ــی فــعــال
ــارگــران مــی  تشــكــل تــوده ای ك
گذارد؛ وی امـا دارد كـارگـران را 
ـقـالبـی آمـاده  برای ورود به دوران ان

ـایـد از !   میكند ـلـوم اسـت كـه ب مع
ـقـالب  تجارب انقالبات دیگر برای ان

ـیـم ـنـجـا .   خودمان استفاده كن امـا ای
ـقـالب  بحث كه بر سر كارگـران و ان
نیست، بحث بر سـر ایـجـاد تشـكـل 

 .توده ای كارگران است
ـتـم كـه تصـویـر یـك  باالتر گـف
ــارزه  ــب ــارگــر و م ــكــر از ك ــف ــن روش

ـنـجـا ھـم .   كارگری وارونـه اسـت ای
این تصویر به نمایش گذاشـتـه شـده 

كارگر ھـم مـثـل ھـر انسـان .   است
دیگری اول از ھر چیزی بـه فـكـر 

به فكر ایـن اسـت . زنده ماندن است
ــره  كـه یـك قـرص نــان بـر سـر سـف

ـاورد ـنـكـه كـارگـر .   خانواده اش بی ای
ــا  ــی اســت و ب ــالب ــه انــق ــق ــك طــب ی
ـان  ـانـدن شـری ـا خـواب اعتصاباتش و ب
اقتصادی یك مملكت، مـی تـوانـد 
ـیـن  ـی سرنوشت قدرت سیاسی را تـع
كند، بحثی است كـامـال جـدا، كـه 
ـیـن  ـال ابتدا باید متشكل بشود و فـع

 ١از صفحه 
 

  را  كارگران تالش برای ایجاد تشكل
 !به محال حواله نمیکنند
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ـنـد  گرایش كمونیستی ھم می تـوان
ـتـریـن  ـال در متـشـكـل كـردن آن فـع
بخش جنبش كارگری باشند و ھـم 
اینكه در تشكل توده ای كـارگـران 
با مكانیزمھای سیاسی رھبری آن 
را بدست بگیرند و كـارگـران را در 
ـقـالب وارد  شرایط انقالبی به نفع ان

اینھا، ھمچنانكه كـه .   میدان بكنند
گفتم، مقوالت و معادالتی ھستنـد 
كه بعد از ایجـاد تشـكـل تـوده ای 

امـا در .   وارد معادالت می شـونـد
ــن تشــكــالت و  ــی ــن ــك چ غــیــاب ی
فعالیت و فعالینـی، كـارگـری كـه 

ـقـالبـی را در چشـم انـداز  ھنـوز ان
نمی بیند، كه یـكـی از بـحـثـھـای 
نوشته فوق نیز ھسـت، در شـرایـط 
ــی ای كــه جــمــھــوری  ــشــت مــعــی
اسالمی برایش بوجـود آورده اسـت، 
اتفاقا می تواند بـرای زنـده مـانـدن 
ـزنـد كـه اتـحـاد  دست به كارھایی ب
ـنـد كـه  كارگری را چنان داغـان ك

ـنـد ـاامـیـد ك ـال .   ھر كسـی را ن مـث
اعتصاب شكنی، مثال راسـیـسـم و 
ــال  ـث ـبـعـیـض، م نـژاد پـرسـتـی و ت

 .استیصال و غیره كم نیستند
ـتـر ایـن اسـت  یك واقعیت مھـم
ـتـدا بـه سـاكـن  كه توده كارگـران اب

ـقـالب  تشكـل را بـرای ورود بـه ان
ـنـد ـن ایـن ھـم یـك .   درست نـمـی ك

تصور نادرست دیگر از تشكل تـوده 
ـا .   ای كارگـران اسـت مـی شـود ب

ـقـالب روسـیـه وارد  تشكل مـثـل ان
می شود بـدون آن ھـم .   انقالب شد

ــل انــقـالب  ــالب ٥٧مـث ــران، انــق  ای
 ایـران ھـم وارد ٨٨مصر و انقالب 

ـا وجـود .   انقـالب شـد مـی شـود ب
ـقـالب  تشكل كـارگـری ھـم وارد ان
ـقـالبـی و  شد، بدون اینـكـه تـوده ان
خــود كــارگــران مــتــشــكــل در آن 

ھا ھم انتظار انقالبی شـدن از  تشكل
تشكل داشته باشنـد، مـثـل نـمـونـه 

وزنه اینجا بر می گردد بـه .   تونس
گرایش سوسیالیستی كـه تـوانسـتـه 
است در تشكل تـوده ای كـارگـران 
نیرو بشود و اعـتـمـاد كـارگـران را 

ــب كــرده اســت كــارگــر عــلــی .   جــل
ـتـظـر وقـت  ـن العموم نـمـی تـوانـد م
گلی بماند تا تشكل خود را ایـجـاد 

ـنـد .  كند ھمین امروز تالش مـی ك
ـپـوشـانـد شـایـد .   آن را جامه عمـل ب

ـوانـد از آن دسـت  سخت باشد، اما نمـی ت
ــگــویــد  ــد و ب ــرای " .   نــمــی شــود" بشــوی ب

 .كارگر این مسئله اختیاری نیست
ــات  ــه یــاد شــده بــه نــك ــت ــوش ن
ـنـد  پراكنده و مختلفی اشاره مـی ك

ـانـه پـر اسـت از احـكـام  كه متأسـف
نادرست و غلط كـه بـعـضـا حـتـی 
ـیـجــه  ــت ـیـن ن مـی شـود از آن چــن
ـنـد  گرفت كه كارگر ابتدا كـمـك ك
ـنـد  به نیروھائی كه شاید می خـواھ
ـنـد  ـن شرایط دمكراتیكی را ایجاد ك
كه بشود آزادنه و بـدون دردسـر بـه 
. دنبال ایجاد تشكـل تـوده ای بـود

اما ترجیح می دھم كه اینـجـا وارد 
ـیـن  این بحث نشوم و خود را به ھـم
نكاتی كه در حـول مـوكـول كـردن 
تشكل توده ای به نامعلوم و غیـره، 

 .*كه به آن اشاره شد، محدود كنم
 ٢٠١٢ آوریل ٢

 

ـیـشـتـر از  از اقتصاد کشور یعنـی ب
 درصد کل اقتصاد، را تشکـیـل ١٢

ــداد ـــق .   مــی ـای رون ــھــ ـال ــی ســ ط
ـا  ـب اقتصادی قیمت ساختمانھـا مـرت
ــای  بــاال رفــت و ھــمــراه آن وامــھ

با شـروع .   مسکن نیز افزایش یافت
ــحــران اقــتــصــادی جــھــانــی رشــد  ب
ـافـت و  اقتصادی بسرعت کاھش ی
ـا وارد رکـود شـد ـی ـان ـپ . اقتصاد اس

خرید و فروش ساختمان افـت کـرد 
بطوری که صدھا ھـزار سـاخـتـمـان 
تازه ساخت عاطل و باطـل مـانـدنـد 

ــود ــب ــدارشــان ن نــرخ .   و کســی خــری
 در ٧بیکاری بسـرعـت از حـدود 

 درصـد رسـیـد و ٢٤صد به حدود 
ـاتـوان  ـازپـرداخـت وامـھـا ن مردم از ب

اگر چه بخـش سـاخـتـمـان .   گشتند
سازی اقتصاد شدیدتریـن ضـربـه را 
متحمل شد، اما بـخـشـھـای دیـگـر 

ـیـب .   ھم ضربـه دیـدنـد بـه ایـن تـرت
ـتـصـاد  ـا در ردیـف اق اقتصاد اسپانی
ـان،  ـنـد، یـون کشورھایی مـثـل ایـرل
پرتغال و ایتالیا قرار گرفت کـه در 
ورطه ورشکـسـتـگـی کـامـل قـرار 

ــه مــھــم .   گــرفــتــه انــد ــت ــک امــا ن
ــا  ـی ـان ـپ ـتـصـاد اس ـنـجـاسـت کـه اق ای
ـتـصـاد  بتنھائی دوبرابر بزرگتر از اق
. ایرلند، پرتغال و یونان با ھـم اسـت

ــا  ـی ــان ـپ ــصـاد اس ـت ــگـی اق ورشـکــسـت
ورشکستگی تمام اقتصاد اتـحـادیـه 

 .اروپا را بدنبال خواھد داشت
ـتـھـای آنـھـا  سرمایه داران و دول
راه حل حـاضـر و آمـاده ای بـرای 

ـز از  بازسازی اقتصاد اسپانیا و گری
ــد ـن ـاضــت :   ورشـکـســتـگـی داشـت ری

ـثـمـارگـران .   اقتصادی دزدان و اسـت
سرمایه دار راه حل را در این دیـدنـد 
که برای بازسازی اقتصاد خود بـه 
ـتـکـش  سفره کارگران و اقشار زحـم

ـبـرنـد دور اول ایـن نسـخـه .   حمله ب
ــه درســال  ــرگــردن  ٢٠١٠دزدان س

 درصـد از دسـتـمـزد ٥.   شروع شـد
کـارگــران زده شــد، رشـد افــزایــش 
حقوق بازنشستگی به تناسـب تـورم 
متوقف شد، پرداخت کمک ھزینـه 
برای تولد بچه متوقف شد، پراخـت 

ــرای  ــوق ب ــه ازای ٤٥حــق  روز ب
یکسال کار بشدت کاھش یافـت و 
ـتـمـاعـی دیـگـر زده  از خدمـات اج

ــن .   شـد ــه ای ـاســخ ب کــارگـران در پ
 ٢٩سیاستھا اعـتـصـاب عـمـومـی 

.  را سـازمـان دادنـد٢٠١٠سپتامبر 
ــه فــراخــوان دو  ــصــاب ب ایــن اعــت
اتحادیه بزرگ کارگری، اتـحـادیـه 

، و (UGT(   عمومی کـارگـران 
و  (CCOO)کمیسیون کارگری 

چندین اتحادیه کوچـکـتـر صـورت 
کارگران توانستند بـرای .   میگرفت

یک روز اقتصاد اسپانیا را به زانـو 
در آورند و قدرت جمعی خود را بـه 

ــد ــن در .   رخ ســرمــایــه داران بــکــش
تظاھراتی که ھمزمان با اعـتـصـاب 
صورت گرفت نزدیک یک و نیـم 
میلیون نفر، در صد شـھـر، شـرکـت 

ـفـر ٥٠٠کردند، با بیش از   ھـزار ن
ـفـر ٤٠٠در مادرید و بیش از   ھزار ن

 .در بارسلونا
ـیـل شـده سـال  ریاضتھای تـحـم

ـتـوانسـت کـمـکـی بـه ٢٠١٠  اما ن
ـا بـکـنـد . بحران اقتصادی در اسپانی

رشد اقتصادی مرتبا سـقـوط کـرد 
ـیـکـاری افـزوده شـد . و بر دامنه ب

ـار سـرمـایـه داران و نـھـادھـا  این ب
ـانـک مـرکـزی (  بانک جھانـی، ب

ـلـی  ـل اتحادیه اروپا، صندوق بین الـم
ـا ـتـھـای )   پول، و اتحادیه اروپ و دول

ـاکـتـری  ـن آنھا خوابھای بسیار وحشت
ــه کــارگــر و اقشــار  ــق ــرای طــب ب

ـار عـالوه بـر .   زحمتکش دیدند ـب ـن ای
ــردن مــالــیــات و زدن از  بــاال ب
ــاه  ــمــه ھــا و رف ــی ــمــزدھــا و ب دســت
ـایـد عـوض  اجتماعی، روابط کار ب

ـقـه کـارگـر و .  میشد ـار طـب ایـن ب
اقشار زحمتکش بایـد دسـت بسـتـه 

ایـن .   به مسلخ سرمایه سپرده میشد
ــد دســت کــارفــرمــایــان در  ــای بــار ب
استخدام و اخراج کـارگـران کـامـال 
ــوانــیــن  ــشــد و ق ــه مــی بــاز گــذاشــت
ـاگـیـر از  بوروکراتیک و دست و پ

در مــاه .   سـر راه بـرداشـتـه مـیـشـد
ـانـو ٢٠١٢فوریه سال   دولـت مـاری

ـیـن  ـا ھـم راخوی رک و راسـت ب
ــرار  ـاسـت در بـرابـر کـارگـران ق سـی

این بار ھم پاسخ کـارگـران .   گرفت
 . اعتصاب عمومی بود

 فوریه بدعوت اتـحـادیـه ١٩در 
ھای کارگری نزدیک دو میلیـون 

ـاضـت  ـیـه ری نفر در تـظـاھـرات عـل
ــھــای ضــد  ــرم ــصــادی و رف اقــت

در ایـن .   کارگری شـرکـت کـردنـد
تظاھراتھا سطوح پایه اتـحـادیـه ھـا 
ـبـران خـود فشـار آوردنـد تــا  بـه رھ
فراخوان اعـتـصـاب عـمـومـی داده 

در اعتصـاب عـمـومـی سـال .   شود
 ھم این سطوح پایه اتـحـادیـه ٢٠١٠

ـبـران خـود را وادار  ھا بودند که رھ
به اعتصاب عمومـی و تـظـاھـرات 

در اعتصاب عمـومـی سـال .   کردند
  اتحادیه ھای ملی گـرای ٢٠١٠

ـاسـک و بـرخـی نـواحـی  ناحیـه ب
ـاوارا  ـا و ن ـیـشـی ـنـد گـال دیگـر مـان

در اعـتـصـاب .   شرکت نکرده بودنـد
ـیـشـقـدم ٢٠١٢  این اتـحـادیـه ھـا پ

ـقـه کـارگـر از اتـحـاد  بودند و طـب
حتـی در .   محکمتری برخوردار بود

این اعتصاب ھم رھبران اتحادیه ھـا 
چشمشان را به مـذاکـره و تـعـدیـل 
ـلـی بـود و نـه  ـی ریاضت ھای تحـم

امـا دولـت دسـت .   پس گرفتن آنھا
ـــن  ــس ای ــوی در پ ــی راخ راســت
ـنـشـسـت  تظاھراتھای بزرگ عقب ن
ـیـش بـردن رفـرمـھـای ضـد  و بر پ
ـاز گـذاشـتـن دســت  کـارگـری و ب
کارفرمایان در اسـتـخـدام و اخـراج 

 .کارگران تاکید گذاشت
عالوه بر تظاھراتـھـای پـرقـدرت 

ــش،  ــه، ١٩چــھــل روز پــی  فــوری
شعارھا و پـالکـاردھـای فـراوان بـر 
ـابـر عـمـومـی،  روی دیوارھا و مـع
ـتـمـاعـی  ـتـھـای اج حمایت شـخـصـی
ـبـال بـه دفـاع از  خوشنامی کـه ق
ـبـودنـد،  حقوق کـارگـران مـعـروف ن
شرکت کارگران در پیکت الین ھـا 

صفوف اعتصـابـی کـارگـران کـه ( 
ــک  ــه ی ــع ورود اشــخــاص ب مــان

ــد ــشــون ، و ) مــحــوطــه خــاص مــی
حـزب دسـت ( شکست حزب مـردم 

ــوی ــو راخ ـان ــ ــی مــاری در )   راســت
ـاطـق نشـان از  انتخابات بـرخـی مـن
. یک اعتصاب پـرقـدرت مـیـدادنـد

ـزرگ بـود اگـر چــه .   اعـتـصـاب ب
دولت و رسانه ھای سـرمـایـه داران 
ـاد بـه سـطـح کـاھـش در  ـن با اسـت
مصرف برق ادعا میکنند کـه ایـن 
اعتصاب کوچـکـتـر از اعـتـصـاب 

ـام ٢٠١٠سال   بود، امـا آمـار و ارق
ـنـد . داستان دیگری تعریـف مـیـکـن

ــکــولــز  ــق گــزارش دیــک نــی طــب
(Dick Nichols)  از بارسلونا که

ـز   Green)در سایـت چـپ سـب
Left)  ـار ــ درج شـــده اســـت آم

اعتصاب و تظاھراتھای ھمزمان بـه 
 :شرح زیر است

صنایع سنگین مـاشـیـن آالت، 
ـیـرانـی، راه  الستیک سازی، کشـت
ـتـروشـیـمـی، مـعـدن،  آھن، فوالد، پ
کـارخــانـه ھـا، و فــروشـگــاھـھــای 

ـنـھـا .   عمده به تعطیلی کشیده شد ت
ـفـر از  ـتـگـر ٢٥٠٠شش ن ـفـر رف  ن

شھرداری مادرید سـر کـار حـاضـر 
 درصد صنایـع سـنـگـیـن ٩٧.  شدند

 ٩٠.   در اعتصـاب شـرکـت کـردنـد
ـان و دانـش آمـوزان  درصد دانشجوی
ـا از اعـتـصـاب حـمـایــت  ـی ـالـون کـات

ضعیفترین حلقـه اعـتـصـاب .   کردند
در ادارات دولتی و بـخـش تـجـارت 
ــھــداشــت  بـود و کـارگــران وزارت ب
عمومی ھم نسبتا ضعیف شـرکـت 

ــد ــه پــزشــکــان از .   کــردن ــحــادی ات
در مـنـطـقـه . اعتصاب حمایت نکرد

باسک کارگران بھـداشـت شـرکـت 

 ١از صفحه 
 

 اعتصاب عمومی اسپانیا
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ــد ــن ــصــاب داشــت ــعــی در اعــت . وسـی
دولت راخوی ادعا کـرده بـود کـه 
ــرق در مـراکــز  ــاده از ب ـف افـت اســت
تولیـدی بـرای ایـن اعـتـصـاب در 

ـات سـال   ٢٠١٠مقایسه با اعتصاب
ـا بـه وب سـایـت  ـن کمتر بود، اما ب

ـا بـحـران"  " اقتصاد دانان در مواجه ب
این ادعا درست نیست و افـت بـرق 
ــر از  ــصــاب بــاالت ــن اعــت ــرای ای ب

 .اعتصابات پیشین است
ــه  ــوط ب ــرب ــھــای م ــرات ــظــاھ ت

ــن ٢٩اعـتـصـاب  ـزرگـتـری  مـارس ب
ـبـش  تظاھراتھا از زمـان شـروع جـن

 ١٥از  (Indignado)خشمگینان 
آمـار .    بـوده اسـت٢٠١١مـاه مـه 

ـنـدگـان در  دقیقی از تظاھـرات کـن
ـتـی . دست نیست ـی در بارسلونا جمـع

ـیـن ٨٠٠ تا ٢٧٠بین   ھزار نفر تخـم
ـلـف مـردم .   زده میشود اقشار مـخـت

ـان و  از دانـش آمـوزان و دانشـجـوی
مھاجران و کارمندان بـعـضـا ھـمـراه 
ـنـد . با خانواده ھایشان شرکت داشـت

ـبـل از ٢٩ و ٢٨روزھای   مارس، ق
 تجـمـع ٧٠تظاھرات بزرگ، حداقل 

ـلـف  اعتـراضـی در مـحـالت مـخـت
ـبـش  صورت گرفت که فعالین جـن
ـنـد . خشم نقش بارزی در آنھـا داشـت

تعداد شرکت کنندگان در مـادریـد 
ـیـن ٩٠٠  ھزار تا یک میلیون تخـم

تقریبا در تمام شـھـرھـا .   زده میشود
تعداد تظاھرات کنندگان بیـشـتـر از 

ــن بــود ــی ــش ــی ــای پ ــاھــراتــھ در .   تــظ
ـنـدگـان  بارسلونا و مادرید تظاھر کن
ـیـشـتـر از  با پلیس درگیر شدند و ب

ــد١٧٠ ــدن ــر ش ــگــی ــر دســت ــف .  ن
کارگرانی که در مقابل بانـکـھـا و 
ـز  ـی مراکز تجارت پیکت میکردند ن

 .با پلیس درگیر شدند
 

راه حل کارگران اسپانیا 
 چیست؟

این دومین ھجوم وحشیانه سـرمـایـه 
ـا در  ـی ـان ـپ داران به سفره کارگران اس

اگـر دولـت .   کمتر از سه سال اسـت
ــای ضــد  ــوانــد رفــرمــھ ــت راخــوی ب
ـنـده  ـبـرد آی کارگری خود را پیش ب
تاریکی در انتظار طبقه کـارگـر و 
ـا ھسـت ـی ـان ـپ ـتـکـش اس . اقشار زحم

رفرمھای مربوط به روابـط کـار و 

ـان در  باز گذاشتن دست کـارفـرمـای
ــخــواھــی  ــراج دلــب ــخــدام و اخ اســت
ـاوردھـای دیـگـر  کارگران تمام دست
ــز در  ــی ــارگــران را ن ــونــی ک ــن تــاک
. معرض نابـودی قـرار خـواھـد داد

این اولین حملـه سـرمـایـه داران بـه 
سفره کارگران نیـسـت و آخـریـن آن 

حـمـالت سـرمـایـه .   ھم نخواھد بـود
ـازه شــروع  ـا ایـن رفـرمـھـا ت داران ب

ھم اکنون حـدود یـک . خواھد شد
ـیـکـار  ـا ب ـی ـان چھارم نیروی کار اسپ

ـیـکـاری .   است با این رفرمھا نرخ ب
ــود ــد ب ــواھ ــر خ ــدت ــدی ــار ش . بســی

ــوشــت نــان  ــی کــه ســرن ــارگــران ک
ـان  ـار کـارفـرمـای فرزندانشان در اختی
باشد در اعتراض به نرخ استثمـار و 
اجحـافـات دیـگـر دسـت بـه عصـا 

ـنـد گشـت ـاسـت .   خواھ تـجـربـه سـی
ــصــادی در  ریــاضــت کشــی اقــت
ـا  ـی ـان ایرلند، یونان، پرتغال و خود اسپ
ـــحـــران  ـان داده اســـت کـــه ب نشــ
ـا ایـن  اقتصادی جھانی کـنـونـی ب
ـیـسـت و  ـاسـتـھـا حـل شـدنـی ن سی
ـلـف  سرمایه داران در مـراحـل مـخـت
ـنـد  دست به حمالت جدیدتری خـواھ

 .زد
از طرف دیگر رھبری اتـحـادیـه 
ھای کارگری ھنوز چشمشـان بـه 
مذاکره و تعدیل رفـرمـھـای دولـت 

ـاده .   است ـف این رھبری قادر به اسـت
ـارز و  از نیروی میلیونھا کارگر مب
رزمنده بـرای عـقـب زدن حـمـالت 

طبقه کـارگـر .   سرمایه داران نیست
اسپانیا نیازمـنـد یـک تشـکـیـالت 
ـبـری رادیـکـال  سراسری و یک رھ
ـنـھـا  ـت ـیـسـت اسـت کـه ن و سوسیال
درمقابل سیاست ریاضت اقتـصـادی 
و حمالت سرمایه داران به معیـشـت 
کارگران بایستد، بلکه با تکـیـه بـر 
ــم کــارگــران در  ــی ــق ــت مســت ــال دخ
ســرنــوشــت خــود و در ســرنــوشــت 
ـتـه  مراکز کار حـقـوق از دسـت رف
کارگران را از حلقوم سرمـایـه داران 

ـا، .   بیرون آورد ـی ـان ـپ طبقه کارگـر اس
ـیـن  مثل ھر جای دیگری، ھـمـچـن
ـاسـی و  احتیاج به یک حـزب سـی
سوسیالیستی دارد که افق رھـائـی 
ـقـه کـارگـر از نـظــام  انسـان و طــب
فاسد و استثمارگر سـرمـایـه داری 

ـقـه .   را پیش چشم جامعه بگیرد طب

کارگر اسپانیا ھمچنین بایـد دسـت 
ـقـه ایـھـا و  خود را در دست ھم طب
ــر  ھـم سـرنـوشـتـھـای خـود در سـای
ـا  ـنـد ت کشورھای اروپائـی، از ایـرل
ـان و  ـا انـگـلـسـت ـا ت ـی ـال ـت یونان تا ای
ـاسـر  فرانسه و تمام کارگران در سـرت

فوریتـریـن کـار بـرای .   دنیا بگذارد
کارگران اسپانیا اعالم ھمبـسـتـگـی 
با اعتصاب عمومی جھانی ھسـت 
ـنـد  که توسط جنبـش اشـغـال اوکـل

ــه .   فــراخــوان داده شــده اســت ــق طــب
ـات خـود  ـی کارگر اسپانیا باید تـجـرب
را در اختیار کـارگـران کشـورھـای 
ـبـری  ـقـش رھ دیگر قـرار دھـد و ن
کننده در ایـن اعـتـصـاب جـھـانـی 

ـا . بعھده بگیرد ـی ـان ـپ طبقه کارگر اس
ــای  ــاھــراتــھ ــظ ــات و ت بــا اعــتــصــاب
میلیونی خود نشان داده اسـت کـه 
ـنـدی  چه نیروی عـظـیـم و قـدرتـم

این نیرو را بایـد جـھـت داد، .  ھست
ـا  ـزه کـرد، و در اتـحـاد ب ـی رادیکال
ـا  ـی ـاط دن ـق طبقه کارگر در سـایـر ن
ـا  قویتر کرد و به جنگ نـھـایـی ب

راه .   سرمایه داران و نـظـامشـان بـرد
 .*حل این است
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ــارگــران  ــه ک ــت ــف ــاد فــروخ ــن فــری ای
ــه دزدان و  ـاھـره اسـت ب اتـوبـوس ق
ـیـن و  ـتـکـاران اخـوان الـمـسـلـم جنای
شـورای نـظــامـی  کــه دســت در 
ـتـه انـد سـر  دست ھم تصمیـم گـرف

ــد ــرن ــب ــالب مصــر را ب ــزارش .   انــق گ
ـنـدگـان اتـوبـوسـرانـی  اعتصابات ران
ـیـشـیـن  عمومی مصر در شـمـاره پ
ــســت بــه حضــور  ــی کــارگــر کــمــون

نـوشـتـه زیـر .   خوانندگان ارائـه شـد
متن پیاده و ترجمه شده یـک نـوار 
ــتــصــاب  ــقــه ای از اع ــی ھشــت دق
ـارلـمـان  اتوبوسرانان مصر در مقابل پ

ـتـھـای .  است این متن شامل صـحـب
ـزیـونـی ریـل  ـلـوی گزارشگر شبکه ت

، جھان (The Real News)نیوز 
ـتـھـای کـارگـران  حافـظ، و صـحـب

ـتـھـای  خشمگین اسـت کـه صـحـب
کارگران بشکل پـررنـگ در مـتـن 

مـن ھـیـچ .     تفکیک شـده اسـت
ـتـھـای  دخل و تصـرفـی در صـحـب
ـاده و  ـی ـا پ کارگران نکرده ام و عین

کـارگـران گـرسـنـه .   ترجمه کرده ام
ـتـی خـود را  ـاف فیشھای حقوق دری

 دالر در ٦٠نشان میدھند کـه از 
ـپـرسـنـد  ـی ـیـکـنـد و م ماه تجاوز نـم
. چطور میشود با این زندگی کـرد

ـنـد  ھمین کارگران بصراحت میـگـوی
که اخوان و ارتش دسـت در دسـت 
ــه  ــل ــوق کــارگــران حــم ــق ــه ح ھــم ب

ــد ــن ــکــن ــارگــران بــه .   مــی ــن ک ھــمــی
ـقـالب  ـنـد کـه ان صـراحـت مـیـگـوی
ـار ایـن  ـب ـن نھائی در راه اسـت و ای

 .یک انقالب کارگری خواھد بود
  

بیرون بیایید، بیرون بیاییـد، شـمـا 
 ترسوھا

ــش کــارگــری مصــر بــه  ــب جــن
ــام آمــده اســت ــق ــت اعــتــصــابــات .   ان

ـلـف  سراسری در بـخـشـھـای مـخـت
ــدگــی  عــمــومــی و خصــوصــی زن
ـتـه  ـف ـا دو ھ ـب ـقـری روزمره را برای ت

وزارتخانـه ھـای .   مختل کرده است
ــمـان در قــاھـره ھــزاران  ـارل اطـراف پ
کارگر در جـلـوی در خـود دارنـد 
ــر  ـت کـه خـواھـان دسـتـمـزدھــای بـھ
ـیـه فسـاد مـداوم و  ھستند و یا عل
ـتـی دولـت اعـتـراض  ـی بـی مسـئـول

ـنـد اعـتـراضـات کـارگـری .     میکن
ـلـی  کارخانه ھای عمده را به تعطـی
کشانده اند و جاده ھای اصـلـی بـه 
ـاحـیـه  شھرھای سوئز، اسکندریـه، ن
ـاال را  دلتای نیل، و سرتاسر مصر ب

 . بسته اند
 

 اعتصاب، اعتصاب
ـقـل عـمـومـی در  بخش حـمـل و ن

مرکز نا آرامیھای کـارگـری بـوده 
ــاھــھــا .   اســت ــا در ایســتــگ ــارھ ــط ق

ـاکسـی  متقوقف شدند، راننـدگـان ت
ـنـد، و  ــی را بسـت جـاده ھـای اصـل
اتوبوسرانان حمل و نقل تـوده ای را 
ـزا، و  ــ ـی ـزرگ، گــ ــ در مصـــر ب
. استانداری علیو بیه مختل کـردنـد

 گـاراژ اتـوبـوس ٢٧این یکـی از 
است که در اعـتـصـاب عـمـومـی 

اتوبوسرانان لیـسـت .   شرکت میکنند
ــه  ــت ب ــی از شــکــای ــد بــاالئ ــن ــل ب
استانداری دارند و اصرار دارنـد کـه 

 . خواستھای آنھا بدون تزلزل است
مـن .   من دنبال معجزه نیستـم

حـقـوق :   یک چیز را مـیـخـواھـم
که کارگر حق خـودش .  کارگران

پـایـه ای تـریـن .   را داشته باشـد
مثال کارگر بیمه پزشکی . حقوق
. یک یونیفرم. ما آنرا نداریم. دارد

مراقبت .   ھرگز.   ھرگز نداشته ایم

پزشکی؟ شما میبینید که بطـور 
 . غیر انسانی با ما رفتار میشود

آنھا میگویند خواستـھـای آنـھـا 
حقوق پایه ای کارگری و انسـانـی 

ـارک .   ھست از زمـان سـقـوط مـب
کارگران از دولت مـیـخـواسـتـه انـد 
که حمل و نقل عمومی را از اداره 
ـقـل عـمـومـی  مورد نفرت حمل و ن
ــت  ــحـت مســئـولــی ــد و ت خـارج کـن

 . وزارت حمل و نقل قرار دھد
 سال کار و این چک من ١٧

 .  دالر در ماه٣٥. است
ــوضــیــح  کــارگــران مــظــطــرب ت
میدھند که دستمزدھای ثابت آنـھـا 
ـا  را به فقر کشانده اسـت و حـاال ن

 . امیدی
ــاه٢٦ ــک   -.    دالر در م ی

راننده ای که چھل سال کار کرده 
 دالر بازنشسته ٢٤٨است با حقوق 

.  دالر٤٨حقوق ماھانه او . میشود
این از پس چه برمی آید؟ از پس 
چه کسی بر می آید؟ اگر او این 
پول را از طریق گدائی در خیابان 
ھم بدست آورد کـاری بـرای او 

 ١٩٦٦مـن در سـال   -.   نمیکند
چـه کسـی .   شروع به کار کردم

این را قبول خـواھـد کـرد؟ آنـھـا 

 !انقالب نھایی یک انقالب کارگری است: کارگران مصر
 ) متن گزارش تلویزیون ریل نیوز از اعتصاب اتوبوسرانان مصر(
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چقدر مـیـسـازنـد و مـا چـقـدر 
آنھا چقدر بر میدارند و .   میسازیم

 سـال ٢٢ -. ما چقدر بر میداریم
 ٥٦است کار میکنم و حقوق من 

 سال کار ٥٦ -. دالر در ماه است
ــگــر مــن .   کــرده ام ــکــســال دی ی

آیا این پرداخت .  بازنشسته میشوم
آنھـا  -. است؟ نه این اشتباه است

ــول ٣٥مـزایـای سـاالنـه   دالر ق
ھمه اینـھـا .    دالر٢٨یا .  میدھند

این چک من است و . دروغ است
این است مقداری که من دریافت 

من دو دخـتـر دارم و   -.   میکنم
بـخـدا .   بچه سومـم در راه اسـت

سوگند میخورم که سه تا بـچـه 
این فیش پـرداخـت .  خواھم داشت

.  دالر اسـت٥٠اجاره .   من است
 دالر ٦آب .    دالر اســت٩بـرق 
ھزینه حـمـل و نـقـل مـرا .   است

حساب کن، خرج بـچـه ھـایـم را 
من چـکـار خـواھـم . حساب کن

من رفتـم بـیـرون و بـعـد !   کرد؟
. شیفت خود کار دیـگـری کـردم

بعد از اینکه شـیـفـت مـا تـمـام 
مـیـشـود مـا بـه کـار دیـگـری 

و باز ما شیفتمان را در .   میرویم
.  صبح شروع میـکـنـیـم١ساعت 

 دالر ٣٠ھمه اش بـرای یـک 
اضافه؟ خدایا بر سر آنھا بیار آنچه 
را که آنھا بر سـر دیـگـران مـی 

ــد ــیــرون شــو.   آورن ــیــرون شــو .   ب ب
 . مبارک

ـبـل  اعتصاب کارگران سالـھـا ق
از انقالب مصر را در بر گـرفـت و 

ایـن .   به رشد خود ادامه مـی دھـد

اعتصاب عمومی بـود کـه ضـربـه 
ـارک وارد  آخر را بـه حسـنـی مـب

 .کرد
نقش شما در :   شورای نظامی
 این امور چیست؟ 

از آنموقع اعتراضات کـارگـری 
ــه اســت و شــورای  شــدت یــافــت
ـیـرومـنـد  نظامی را با یک تھدید ن
به حاکمیت خـود مـواجـه سـاخـتـه 

 . است
این انقالب ھرگز از ما گرفته 

ھـنـوز فسـاد وجـود . نخواھد شد
. و ھنوز عدالت وجود ندارد.   دارد

حاال تمام . انقالب برای عدالت بود
شرکتـھـا و بـخـشـھـای دولـتـی 

 . اعتصاب میکنند
در یک اقدام عـجـوالنـه بـرای 
ـا اخـتـاللـی کـه تـوسـط  ـلـه ب مقاب
اعتصاب بوجود آمده بـود، شـورای 

 اتـوبـوس نـظـامـی را ٥٠نظامـی 
بکار گرفت تا مسافران خشمگـیـن 

ــد ــن ــا کــن ــج ایــن .   را در شــھــر جــاب
ـازان جـوان  ـلـه سـرب اتوبوسـھـا بـوسـی

 . ارتش رانندگی میشوند
شورای نظامی اتـوبـوسـھـای 
ارتشی را بکار گرفت تا مسافران 

من .  سنت جابجا کنند٥را برای 
به شما میگویم این اتوبوسھا را به 

من به این اتوبـوسـھـا .   من بدھید
من فردا شـروع بـه .   احتیاج دارم

چطور .   رانندگی آنھا خواھم کرد
 اتـوبـوس ٥٠  -آنھا پول ندارنـد؟ 

یـا .   کاری از پیش نخـواھـد بـرد
یک خیزش توده ای دیـگـر یـا 
یک کودتای نظامی تا مـا را 

 گاراژ ایـنـجـا ٢٧  –.  تمام کنند
 اتـوبـوس ٥٠.   شرکت میـکـنـنـد

. ارتش کاری از پیش نخواھد برد
ما به اخوان المسـلـمـیـن رای   –

دادیم به این امید که کاری برای 
آنھا بدتر ھستند .  ما خواھند کرد

نه اخوان  –. و حتی بی توجه تر
آنـھـا بـا .   المسلمین و نه سلفیـھـا
 . شورای نظامی ھستند

کمپین روابط عمومـی شـورای 
ــای  ــه ھ ــان ــق رس ــظــامــی از طــری ن
ـاشـان  دولتی کارگران را با اتھام اوب

ــد ـام مــیـکـن ـبـل بـدن ـن ـنـدگــان .   ت ران
اتوبـوس اغـلـب تـوسـط شـھـرونـدان 

 . طرفدار دولت روبرو میشوند
آیا شما کسی دارید که شمـا 

مـا .   را نمایندگی کند؟ نـه آقـا
احتیاجی به کسی نداریم کـه از 

شـمـا .   طرف ما صحـبـت بـکـنـد
زندگی روزمره را برای بسیاری از 

ما علـیـه .   مردم مشکل میکنید
ما علیـه دولـت و .   مردم نیستیم

مـا عـلـیـه .   استانداران آن ھستیم
چرا این را میگویم؟ . مردم نیستیم

بخاطر اینکه مردم از طریق رسانه 
و ما علیه . ھا به ما حمله کردند

ما فقط حقوقمان را .   آنھا نیستیم
 . میخواھیم، مثل ھر کس دیگر

فعالین کارگری میگویند کـه 
دولت مصر در جنگ با کـارگـران 

مــذاکــرات شــکــســت .   مصــر اســت
خورده، خواستھای بر آورده نشـده، و 
ـلـه  قوانین ضد کارگـری را از جـم
ـنـد کـه مـانـع  دالیل آن ذکر میکن
ـقـل  تشکیـل اتـحـادیـه ھـای مسـت

ـیـمـان بسـتـه .   خواھد بود کارگران پ
ـانـون  ـا ق ـان ب ـاب ـی اند که از طریق خ

 . بجنگند
ما تا کی سـاکـت خـواھـیـم 

نشست؟ ما ملـتـی بـدون قـانـون 
ــدون .   گشـتـه ایـم ــت ب ــک مـل ی
یـک مـلـت بـدون .   دموکراسـی

و . ھمه چیز مخروبه است. حقوق
ما ھرگز دوباره ساکت نخـواھـیـم 

. اینجا را نگـاه کـن آقـا  –.   شد
ایـن .   اینجا را نـگـاه کـن اربـاب

ــی. دی. ان ــارک.   ( پ ) حــزب مــب
 ھست یا چه؟ 

ــارگــران  ــان، ک ــارلــم ــارج از پ خ
نمایندگان را بخاطر بی توجھی بـه 

 . خواستھایشان محکوم کردند
ــری  ــزی ــخـســت وی ــا ن حـاال م
میخواھیم که به مردم نـزدیـک 

اخوان المسلمین به نخـسـت .   باشد
وزیری قنزوری رای داد ولی حاال 

وزارتخانه ھـا .   میخواھند او برود
پـارلـمـان ھـم .   کاری نکـرده انـد
کشور در ھرج . کاری نکرده است

مـردم از گـرانـی .   و مـرج اسـت
ما روغن آشپزی . خسته و بیمارند

نداریم، گاز نداریم، نان نـداریـم و 
این ثبات . ھیچ چیز دیگر نداریم

انقالب .   این نمیتواند باشد.   نیست
باید برگردد و خواستھای اولیه ما 

عدالت اجتمـاعـی، .  را ادامه دھد
 . کرامت انسانی، و آزادی

ـبـه کـارگـران اعــالم  روز دوشـن
کردند که اگر به خواستھـای آنـھـا 
ـتـی  ـامـات دول طی مذاکرات با مق
ـان  ـای پاسخ داده شود اعتـصـاب را پ

 . خواھند داد
خواستھای کـارگـران ایـنـھـا 

تحت مسـئـولـیـت وزارت :  ھستند
 ١٠٠حمل و نقل باشند و دستمزد 

اگر آنـھـا .   ماه برای بازنشستگی
این دو خواست را تامین کـنـنـد، 

کارگران موافقت خواھند کرد و 
. ما به سر کار برخواھیـم گشـت

اگر ما در وزارت حـمـل و نـقـل 
 مـاه ١٠٠نباشیم، و اگر دستمزد 

تضمین نشود، ما به اعتصـابـمـان 
 . ادامه خواھیم داد

ــھــا مــذاکــره،  ــعــد از ســاعــت ب
ــازات داده شــده قــادر نشــد  ــی امــت
کارگران را راضی کند و نـخـسـت 

ـزوری،   مـاه از ٢٨وزیر، کمال القن
ـیـن  ـائ میزان خواست کـارگـران را پ

 مـاه ٧٢آورد و در نتیجه پـرداخـت 
ـیـشـنـھـاد  ـازنشـسـتـگـی را پ برای ب

ـقـل .  کرد در ضمن، وزیر حـمـل و ن
به رسانه ھا گفت که غیر ممـکـن 
ـنـدگـان اتـوبـوسـھـای  است کـه ران
ــا  عــمــومــی را در وزارت خــود ج
ـاز ھـم آنـھـا را بـه اداره  دھند و ب
ـقـل سـپـرد ـفـر حـمـل و ن ـن . مورد ت

ــه  ـب اتـوبـوسـھـا صـبـح روز سـه شـن
ـنـد .   تعطیل ماندند کارگران میگـوی

ـیـغـات  ـل که علیرغم خشم مردم و تب
رسانه ھا که تصویر بـدی از آنـھـا 
میدھد، به اعـتـصـاب خـود ادامـه 

جنبش کارگـری بـعـد .   خواھند داد
ـامـبـر و  ـت از حرکتھای توده ای سپ
ـیـش افـت کـرد، امـا  اکتبر سال پ
ـنـد کـه  حاال کارگران ھشدار میدھ
ـاسـخ داده  اگر خـواسـتـھـای آنـھـا پ
نشود، اعتراض آنھا میتـوانـد یـک 
ـار  خیزش دیگر را جرقه بزند، ایـن ب

 . علیه شورای نظامی
 

منتظر باشید، انقالب نھائی دارد 
 ! می آید

 !  منتظر انقالب کارگران باشید
 ٢٠١٢ مارس ٤
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 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
 اعتصاب کارگران نی بر نیشکر ھفت تپه

کمیته ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 
ـیـش از ٩ھای کارگری روز   ١٠٠٠ فروردین خبر داد كـه ب

ـبـه  ـا ٥کارگر نی بر نیشکر ھفت تپه از روز شـن  فـروردیـن ت
 فروردین به مدت سه روز دست به اعتصـاب زده و ٧دوشنبه 

خواستـه اصـلـی .   در محل کمپ ھای نی بری تجمع کردند
ـان آور و  این کـارگـران اجـرای طـرح مشـاغـل سـخـت و زی

در ادامه آمـده .   ھمچنین طرح طبقه بندی مشاغل می باشد
ـامـه ای بـه :   است ـپـه طـی ن تعدادی از کـارگـران ھـفـت ت

مدیریت خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شـدنـد کـه 
 تا به کنون اجرا نشده است و اعالم کرده انـد کـه ٦٨از سال 

ـنـد  اگر به زودی این طرح اجرا نشود دست به اعتصاب خـواھ
 . زد

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
  کارگر شرکت شھاب خودرو٩٠٠اخراج بیش از 

:  فـروردیـن نـوشـت١٤اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران روز 
ـتـی  یکی از کارگران شرکت شھاب خودرو گفته است كه وق
ـا درھـای  ـیـم ب ـت با امید به آغاز سال نو به محل کـارمـان رف
ـنـد دیـگـر  ـت بسته مواجه شدیم درھای شرکت را بستـه و گـف
شرکت تعطیل شده و اعالم ورشکستگی کرده و بـدون اجـازه 

ـانـه ای ٩٠٠. و خبر ما را اخراج کردند  کارگر را به چـه بـھ
ـان .   اخراج کردند ـان ـب حتی نگھبانان را اخـراج کـردنـد و نـگـھ

ـنـد ایشـان در .   جدید آوردند تا آنان ھم با مـا ھـمـکـاری نـکـن
 سال در شـرکـت کـار ٢٥ تا ٨ھمه ما با سابقه : ادامه افزود

ـیـت .   میکردیم ـا ایـن وضـع ـیـن کـردنـد االن ب چرا با ما چـن
ـاالی  مملکت گرانی و بیکاری به کجا برویم سـن مـا ھـم ب

کجا بـرویـم جـوانـی خـودمـان را کـجـا حـرام .    سال است٣٠
 . کردیم
 

اخراج کارگران سیرنگ کاسپین قزوین و 
 قائمشھر

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
 بیکـاری بـه ٩٠کارگری خبر داد كه در آخرین روزھای سال 

ـزویـن و  ـیـن ق سراغ پرسنل مراکز پـخـش سـیـرنـگ  کـاسـپ
ـلـی ایـن دو  سیرنگ کاسپین  قائمشھر آمد و به دنبال تعـطـی

 . نفر از کارکنان در آستانه سال نو بیکار شدند٧٠شرکت  
 

 نفر از کارگران کشت و ٢٠اخراج بیش از 
 صنعت مھاباد

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
 فروردین خبر داد كه از اوایل سـال جـدیـد و ١٤کارگری روز 

ـیـمـت ھـا، شـرکـت کشـت و  به دنبال افزایش سـرسـام آور ق
ـیـمـت دانـه  ـیـش از حـد ق ـزایـش ب ـیـل اف صنعت مھاباد به دل
ـاز زده و دسـت بـه  مرغی از خرید دانه در موقع مقرر سـر ب

در آخرین مرحلـه از ایـن .   اخراج کارگران این شرکت زده است
 نفر از کـارگـران ٢١اخراج سازی ھا شرکت مذکور با اخراج 

واحد یک این مجموعه واقع در جاده مھاباد میاندوآب، بـھـار 
ـبـدیـل کـرد ـان ت ـیـن .   را برای این کارگران بـه زمسـت ھـمـچـن

 ١٦ و ١٥مدیریت ایـن شـركـت اعـالم كـرده کـه روزھـای 
فروردین در مورد برگشت به کار تعدادی از کـارگـران اعـالم 

 . نظر خواھد کرد
 

اخراج کارگران کارخانه کاشی کسری 
 سنندج

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
 فـروردیـن از اخـراج ١٤کارگری طی خبر دیگـری در روز 

ـنـدج خـبـر داد١٢ .  تن از كارگران كارخانه كاشی كسری سـن
 از ٧٩در ادامه می گوید كه مدیریت این شـركـت در سـال 

ـابـت ٢تمامی کارگران این کارخانه مبلغ  ـیـون تـومـان ب ـل ـی  م
ـافـت  واگذاری مسکن و تحت عـنـوان تـعـاونـی مسـکـن دری

 .نموده و تاکنون ھیچ اقدامی انجام نداده است
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 اعمال فشارھای مضاعف بر شاھرخ زمانی

 کمیتـه حـمـایـت از شـاھـرخ 
ـتـشـار ٨زمانی روز  ـا ان  فروردین ب

بیانیه ای خبر از فشار بیشـتـر بـر 
ــه  ــان ســیــاســی و از جــمــل ــی ــدان زن

در بخـشـی از .   شاھرخ زمانی داد
ـامـات :   " این بیانیه آمـده اسـت مـق

ـیـن  ـتـی و ھـم چـن ـی قضایی، امن
مسوالن زندان تبریز ھر روز فشار بر کـارگـر زنـدانـی شـاھـرخ 

ــنــد ــن ــر مــی ک ــت ــش ــی ــی را ب بــه طــوری کــه امــروز .   زمــان
 جرائـم عـمـدی و ٩ وی را تھدید به انتقال به بند ٨/١/١٣٩١

ھر گونه ارتباط بین او و ھم خرجـی ھـایـش یـعـنـی مـحـمـد 
. " جراحی، جمھور اوزگوچ و نیھات تونجر را ممنوع کـرده انـد

ـنـد ٩بند : "در ادامه آمده است  زندان تبریز خطـرنـاک تـریـن ب
ـان . . .   زندان تبریز است ـی ـیـن زنـدان ھم چنین با ایجاد اختالف ب

فعالین ملی و زندانیان کارگری قصد دارنـد زنـدان در زنـدان 
 ."برای شاھرخ زمانی ایجاد کنند

 
دو سازمان بین المللی خواھان لغو حکم 

 اعدام عبدالرضا قنبری شدند
 فدراسیون آموزش بین الملـل و 
ـار لـغـو حـکـم  لیبر استـارت خـواسـت
ـلـم  ـبـری، مـع ـن اعدام عـبـدالـرضـا ق

ــد ــدن ــران ش ــد در ای ــن دو .   دربــن ای
سازمان اعـالم کـردنـد، عـبـدالـرضـا 
قنبری زمانی کـه در زنـدان اویـن 
محبوس بوده، وادار بـه اعـتـراف بـه 

درخـواسـت لـغـو .   انجام اتھاماتی به اثبات نرسـیـده شـده اسـت
حکم نامبرده در حالی صورت می گیرد که کمیسیون عـفـو 

ـا ٩و بخشودگی رژیم اسالمی روز  ـنـد سـال گـذشـتـه ب  اسـف
 .درخواست عفو وی مخالفت کرد

 
انتقال شاھرخ زمانی به بندی بسیار 

 خطرناك تر در زندان تبریز
ـیـه ای كـه روز  کمیته حمایت از شاھرخ زمانی طی بیان

ـادون ١٤ ـنـد مـت  فروردین منتشر شد، خبر از انتقال وی بـه ب
ـیـه آمـده اسـت. زندان تبریز داده است ـان ـی صـبـح روز :   در این ب

ـنـد مـالـی ١٤  فروردین مامورین زندان اقدام به منحل کردن ب
ـنـدھـای  ـنـد را بـه ب زندان مرکزی تبریز کرده و زندانیان این ب

ـیـسـت .    محکومین و متادون زندان تبریز منتقـل کـردنـد١٢ ب
ـنـد   مـحـکـومـیـن و سـایـر ١٢زندانی سیاسی این بنـد بـه ب
ـنـد .   زندانیان به بند متادون منتقل شدنـد  ١٢امـا مـامـوران ب

محکومین از پذیرش شاھرخ زمانـی خـودداری کـرده و وی 
زندانیان بند متادون ھـمـگـی .   به بند متادون منتقل شده است

ـنـد و  متادون مصرف کرده و معتاد به انواع مواد مخدر ھسـت
ـیـت  ـات ـپ ـلـه ایـدز و ھ به انواع بیماری ھای خطرنـاک از جـم

ـیـت فـوق . مبتال ھستند این بند به لحاظ بھداشتـی در وضـع
ـیـه ای بـرای  العاده نامناسبی قرار دارد و عـمـال امـکـان اول

ـیـن زنـدان بـرای . زندگی در آن وجود ندارد این اقـدام مسـئـول
ـزولـه  سخت تر کردن شرایط زندان برای شـاھـرخ زمـانـی و ای
ـایـش بـرای  ـق کردن و جدا کردن او از ھـم خـرجـی ھـا و رف

  .تضعیف روحیه و مقاومت وی است
 گزارش

 
نگاھی گذرا به شركت ھای پیمانكاری و 

 شرایط كار در آن
 دست نوشته ھای كارگران

 
پتروشیمی امیركبیر  –شركت كره ای دیلیم 

 ماھشھر
تقی سلحشور، داربست بنـد، در زمـان انـجـام كـار مـھـره 

بـه اداره ی كـار .   ھای كمـرش دچـار آسـیـب دیـدگـی شـد
ـادنـد.   مراجعه نمود در .   او را به كمیسیون پزشكی اھواز فـرسـت

ـیـن كـردنـد٥آن جا  ـی در اداره كـار .    درصد دیـه بـرای او تـع
آن چـنـد روز .   ماھشھر به او اعالم نمودند باید رضایت بدھد 

ھم كه به كمسیون پزشكی رفته بود برایش غیبـت مـحـسـوب 
ـا  ـافـت مـی كـرد، ب ـایـد دری شد و آن چه به عنوان غرامت ب

 ھـزار تـومـان شـده ٢٠٠توجه به ھزینه ھای معالجه، فقـط 
 .است

ـیـل سـرعـت كـاركـه تـحـت  رمضان سلحشور، فیتر بـه دل
ـزیـن و ـن از طـرف كـارفـرمـا بـه . . .   عنوان پروژه ملی تولید ب

كارگاه تحمیل شده بود، دو انگشتش زیر لوله ھای سـنـگـیـن 
له شد ، به گونه ای كه اینك پس از دو سال آن دو انـگـشـت 
بدون حركت و جمع شده ھستند و از این رو از آن دسـت نـمـی 

ـنـد ـاده ك ـف پـس از مـاه ھـا شـكـایـت و .   تواند برای كار اسـت
ـایـل  سردرگمی او را مقصر جلوه دادند و قانون حقی بـرایـش ق

ـافـت رضـایـت كـارگـر   ھـزار ٧٠٠نشد و پیمانكار بـرای دری
ـایـد  تومان غرامت به ایشان پرداخت كرد، ولی حـاال كـار را ب

 .در رویاھایش جست و جو كند
 

 ٩٠سال  -خوابگاه در عسلویه كنگان
 نفری در یك سـولـه ٣خوابگاه كارمندان شامل اتاق ھای 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـا ٣× ٢اتاق ھا .    نفری است٥٠ی   با سه تخت و یك تشك ب
ـتـو  قطر ده سانتی متر بدون مالفه و بدون بالش و تنھا یـك پ
ـازار كـه  از ارزان ترین و نامرغوب ترین پتوھای مـوجـود در ب

ـز ١٨٠به قدری كوچك است كه كارگر با  ـی  سـانـت قـد را ن
 دسـتـشـویـی وجـود ٣برای این تعداد تنھا .   پوشش نمی دھد

دارد و سه حمام كه یكی از آنھا غیر قابل استفاده اسـت و آن 
ـفـر سـرد مـی شـود٤دو تا ھم بعد از استحمام  ـیـت .    ن وضـع

حقوق ھـم نسـبـت .  خوابگاه كارگران از این ھم اسفناك تر است
ـیـشـتـر  ـقـط ده درصـد ب به مناطقی مانند اراك و كرمانشـاه ف

 .است
 در ٨٩-٨٨ كـارگـر در سـال ٤٠٠پیمانكاری داوودی با 

تسویه حساب ،سنوات، عیدی و پاداش كـارگـران را پـرداخـت 
ـا لـولـه  نكرد و بیمه ی ھمه را از تكنسین ھای جوشكاری ت
كشی صنعتی و یك كـارگـر سـاده را درحـد حـداقـل حـقـوق 

 نفـر ازكـارگـران بـه اداره ی كـار شـكـایـت ٥٠.   پرداخت كرد
ـیـل . كردند اداره ی كار به جای حل مساله از آنھا خـواسـت وك
پـس از مـدت .    ھزار تومان به وكیل دادنـد٥٠نفری .   بگیرند

. ھا سرگردانی قرار شد یك بازرس به مـحـل كـار اعـزام شـود
از اداره ی كار به پیمانكاری داوودی زنـگ زدنـد كـه فـردا 

ـانـكـار .   بازرس به محل كارتان می آید صبح اول وقت پژو پیـم
ـاق .   جلوی اداره ی كار منتظر بازرس بود او را مستقمـا بـه ات

رییس بردند بدون حضور كارگران پس از صـرف قـھـوه وشـیـر، 
ـنـد .  ایشان قصد بازگشت داشت  ـت كارگران جلوی او را گـرف
ولـی پـس از . كارتان درست شد: كه چه شد؟ و ایشان گفت 

ـیـس اداره تـھـدیـد  سه ماه مراجعه به اداره ی كار شازنـد ، ری
ـتـظـامـی  ـیـروی ان كرد اگر باز این جا بیایید شما را تحـویـل ن

اكثر كارگران وحشت زده آن جـا را تـرك كـردنـد .   می دھیم 
ـاز ,   بقیه ھم كه در اقلیت قرار گرفته بـودنـد، درھـم ریـخـتـه ب

ایـن شـركـت .   ھرگز حقوق آنان كـامـل پـرداخـت نشـد.  گشتند
ـنـد ـا كـار مـی ك ـن ـپ ـتـی .   اینك در عسلویه برای شركت م وق

یكی دو تا از كارگران برای كار بـه آن جـا مـراجـعـه كـردنـد 
ـیـسـت  مدیر این شركت اعالم كرد شما شكایت كرده اید و در ل

 .ھرگز برای كار به این جا مراجعه نكنید. سیاه ما ھستید 
 

 O1شركت صنایع نفت كه دولتی است و به 
  معروف است

ـام رامشـیـر   مـاه حـقـوق ٧سه سال پیش پیمانكاری به ن
ـافـت حـقـوقشـان .   كارگران را پرداخت نكرد كارگران بـرای دری

ـتـی كـارگـران ) ١٣٩٠(امسال . اعتصاب كردند در عسلویه وق
 مراجعه كردند اسامی آن ھا را نشـان دادنـد O١برای كار به 

ـیـسـت  ـان در ل و گفتند شما به دلیل اعتصاب برای حـقـوق ت
 .سیاه ما ھستنید و دیگر برای كار مراجعه نكنید

 
 شركت طرح و بازرسی

ـنـگـامـی كـه كـارگـران را ٩٠  -٨٩این شركت در سال   ھ
ـار نـمـی  تسویه حساب كرد، به بعضی از كارگران رضـایـت ك

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه شـان ٧ الی ٦داد، چون برای دریافت 
وقتی كارگران بـه اداره ی كـار شـازنـد .   اعتصاب كرده بودند

ـا شـركــت  ــمـود حــق ب ــس اداره اعـالم ن ـی ــد ری ــت كـردن شـكـای
 .پیمانكاری است و آنان را از اداره اخراج كرد

 
 عسلویه پتروشیمی آریا ساسول 

 )شركت افریقایی(
 كـارگـر را در ٨٠پیمانكاری صیادی حقوق سه ماه ی 

ـا ٨٦ و ٨٥سال ھای  ـار ب  پـرداخـت نـكـرد، ولـی اداره ی ك
. وجود این شكایت ھیچ اقدامی بـرای كـارگـران انـجـام نـداد

این شركت ھم اینـك در عسـلـویـه مشـغـول بـه كـار اسـت و 
 .كارگران محروم از حقوق چند ماھه خود ھستند

 
 POFشركت 

ـفـر از كـارگـران خـود را ٩٠این شركت در بھمن   سـی ن
 مـاه حـقـوق ٤درحالی كه این كارگران ھـر كـدام . اخراج كرد
بـرویـد .   به آن ھا اطالع داده شد كـه پـول نـداریـم .  طلب دارند

ـانـه و .   ھر وقت پول داشتیم می دھیم و كـارفـرمـا كـه وحشـی
ـنـد ایـن .   پرشتاب از كارگران كار كشیده بـود سـكـوت مـی ك

 مـاه اخـراج كـرده بـدون ٤شركت بعضی از كاركران را پس از 
ـنـد ھـمـه ی .   این كه آن ھا را بیمه كند ـز مـان ـی این شركـت ن

پیمانكاران حق بیمه حداقل حقوق را بـرای كـارگـران پـرداخـت 
در نتیجه چنانچه برای كارگر حادثه ای رخ دھـد .   می كند

ـامـیـن  مبلغی معادل حتا یك چھارم حقوق برای خانواده اش ت
 .نمی شود

 
شركت مھندسی  -ذوب آھن اصفھان 

 آگاھان كار
 دست یكی از كارگران این شـركـت زیـر ٩٠در مرداد سال 

بیمه حاضـر بـه پـرداخـت خسـارت .  تسمه نقاله قطع می شود
از .   نمی شود چون شركت حق بیمه را پـرداخـت نـكـرده اسـت

. كارفرما كه ذوب آھـن اصـفـھـان اسـت شـكـایـت مـی شـود
ـیـمـه  معلوم می شود ذوب آھـن مـدت دو سـال اسـت حـق ب

مسـالـه ا صـلـی ایـن .   كارگران خود را پرداخت نـكـرده اسـت
 است كه این خسارت را چه كسی باید پرداخت كند؟

 
 پتروشیمی شھید رسولی منطقه ویژه ماھشھر

ـاسـی كـه بـرای ٨٦در تابستان  ـام عـب  جـوشـكـاری بـه ن
ـنـگـام شـب كـاری در  شركت نسیم شمـال كـار مـی كـرد، ھ
شرایطی بدون نور كافی بدون جرثقیل دست خود را در حـادثـه 

ـنـگـامـی كـه كـارگـران یـك اسـتـراكـچـر .   ای از دست داد ھ
ـاریـكـی  سنگین را با نیروی دست جا به جا می كردند، در ت
شب، پایش در چاله ای افتاد و عباسی نتوانست خـود را از 

در فـروردیـن .   زیر بار رھا كند و دست او زیر استراكچر له شد
 اداره ی كار ماھشھر كارگر را كه در شب و در نبـود نـور ٨٧

كافی كار كرده مقصر دانست و مقـصـر ھـم حـق و حـقـوقـی 
چون كرایه جرثقیل برای پیمانكار نجـومـی اسـت ولـی .   ندارد

آخر مـا كـارگـران بـردگـان ایـن . جان كارگران بی ارزش است
 .ساختار نئولیبرالیستی امریكایی ھستیم

 
 پیمانكار دست دوم -خوابگاه كارگران سازه پاد 
 و ٣× ٣ اتاقه و ھر اتاق ٣خوابگاه ھا به صورت ویالیی 

ـفـره ٦ھر واحد .    نفر زندگی می كنند٤ الی ٢در ھر اتاق   ن
اگر خراب شود كسی بـرای درسـت .   یك تلویزیون و حمام دارد
ـیـر .   كردن آن اقدام نمی كند گاه می شود تا یك ماه ھـم تـعـم

راه آب حمام گرفتـه اسـت و یـك مـاه اسـت كـه .   نمی شوند
 .كسی آن را تعمیر نمی كند

 خوابه ده نفـر زنـدگـی ٣در خوابگاه كارگری در ھر واحد 
 .می كنند و یك حمام و دستشویی دارد

 
 غذای كارگری و كارمندی در این شركت

 گـرمـی و سـه ٥٠یك قالب كوچـك حـلـوای :   ناشتایی

عدد نان برای ھر نفر یا یك كره كوچك و یك مربای كـوچـك 
ـار یـك .   عدد نان تافتون٣به عالوه ی  ـتـه یـك ب ـف ھـر دو ھ

 گرمی بدون مربا به عالوه ی ھمـان سـه عـدد ٣٠خامه ی 
 .نان

غذا در ظروف یك بار مصرف داده می شـود و از :   ناھار
 .سالن غذاخوری خبری نیست

ـنـی و :   شام سوسیس، ساالد الویه كه بیـشـتـر سـیـب زمـی
ـنـی و گـاھـی  كالباس است، استانبولی كه برنج و سیب زمـی
ھم ساچمه پلو كه ھمان عدس پلوست با گوشـت چـرخ كـرده 

 .یا سویا است
میوه ھـم بـه .   قند و چای را بسیار دیر به دیر می دھند

ندرت ماھی یك بار یك سیب یا پرتقال آن ھم فقـط یـك عـدد 
 .برای ھر نفر

ـیـن تـر اسـت ـای . در این پیمانكاری حقوق از سایر جاھـا پ
بیمه كـارگـران را .   سه ماه است كه كارگران حقوق نگرفته اند

ـنـگـام كـار .   در حد حداقل حقوق رد می كنند اگر كـارگـر ھ
ـنـه  ـزی بیمار شود او را به درمانگاه كنسرسیوم می فرستند و ھ

 .درمان را از حقوق او كسر می كنند
. ھیچ امكانات ورزشی یا خدمـات دیـگـر وجـود نـدارد 

ـان در  فشار كار بر كارگران آنقدر زیاد است كه عـده ای از آن
ـثـرا .   خوابگاه بـه مـواد مـخـدر روی مـی اورنـد كـارگـران اك
تـعـداد مـعـدودی .   خوزستانی ، چھارمحالی و شمالی ھستند

 .ھم عربند
 ٨٨-٨٧سال  –پاالیشگاه شازند اراك 
 کانون مدافعان حقوق کارگر: برگرفته از وبالگ

 
 فردا جماعت بی: به قلم كارگران قراردادی

کارگر قـراردادی یـک شـرکـت .   مھرداد افشاری ھستم
ـامـیـن .   خصوصی ـیـمـه ت قرارداد یک ساله با شرکت دارم، ب

اجتماعی دارم که فعال در پرداخت بیمه مـن از جـانـب کـار 
ـقـه کـار دارم،  ـامـده، ھشـت سـال سـاب فرما مشکلی پیش نی
مدرک تحصیلی دیپلم علوم انسانی دارم، دارای زن و یـک 

 .فرزند نیز ھستم
ـیـه پـدری ٣٠خانه ای   متری در جـنـوب شـھـر کـه ارث

ھمسرم است دارم با دریافت پایه حقـوق مصـوب اداره کـار و 
 ھـزار ٥٠٠ ساعت اضافه کـاری در مـجـمـوع حـدود ٥٠با 

 . تومان دریافتی ماھانه من است
مھمترین دغدغه من این است که امنیت شغلی نـدارم و 
ـنـد و  ـی ـب این قضیه باعث شده روح و روان من ھمیشه آسیب ب

اگـر فـردا .   ھمیشه این اضطراب در وجود من النه کرده اسـت
ـایـد  به من بگویند قراردادت تمدید نـمـی شـود، نـمـی دانـم ب
چیکار کنم، شغلی نیست تا تغییر شغـل بـدھـم، فـکـر مـی 
ـنـکـه  ـا ای کنم ناچار خواھم بود دست به کارھای خدماتـی ی

 . یک ماشین قسطی بخرم و با اون مسافرکشی کنم
ـقـط  دریافت یارانه ھا ھم دردی از من دوا نمی کنه و ف

 . خرج ھزینه آب و برق تلفنم می شود
کارگـر یـک شـرکـت حـمـل و .   سلیمان ابراھیمی ھستم

 ماه یک بار تـمـدیـد مـی ٣قرارداد من ھر .    ساله ٤٠.  نقل
ـیـمـه .    ھـزار تـومـان حـقـوق مـیـگـیـرم٤٥٠شود و ماھیانه  ب

ـلـی ھسـتـم  ـی درمانی من تامین اجتماعی است و بیمـه تـکـم
 . که خوشبختانه پرداخت می شود

ـتـریـن ٦من   سال سابقه کار دارم و بعد از مسـکـن مـھـم
دغدغه من امنیت شغلی من است که تا به امروز اضـطـراب 
ـنـکـه شـرمـنـده زن و یـک  و نگرانی تمدید قرارداد من و ای
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 . فرزند خود نباشم من را از پا در آورده است
ـاجـر بـوده و  در حال حاضر در شھرک ولـی عصـر مسـت

ـیـش ٤٥٠ماھیانه   ھزار تومان کرایه مسکـن بـه احـتـسـاب پ
ـارانـه ھـای .   پرداخت به صاحب خـانـه پـرداخـت مـی کـنـم ی

واریزی دولت ھم صرف ھزینه ھای آب و برق ھم نـمـی شـود 
 . تا چه برسد که بخواھد کمک خرجی ما بشود

گرانی، تورم ناشی از سالھای اخـیـر بـر نـگـرانـی ھـا و 
 . مشکالت ما افزوده است

با دریافت عیدی و سنوات پایان سال خرج خـریـدھـای دم 
عیدی خود را انجام داده ایم و تا حدودی مشکالتم حـل شـده 

 . است
ـاشـم ـارس .   عباس علی بخشی می ب کـارگـر كـارخـانـه پ

ـا شـرکـت  خودرو در جـاده مـخـصـوص کـرج کـه قـراردادم ب
ـا ٣٠.   بصورت یک ساله تمدیـد مـی شـود ـب ـقـری  سـالـه و ت

 . مجرد، چون نامزد دارم
با توجه به این که حقوق و بیمه من بـه مـوقـع پـرداخـت 
ـیـت شـغـلـی و  می شود اما متاسفانه به جھت نـداشـتـن امـن
اینکه شغلم رسمیت داشته باشد و راحت بتوانم زنـدگـی کـنـم 

ـافـت .  ناراحتم اگر این طور بود و نگرانی من کـاھـش مـی ی
بھتر می توانستم فکر و آرامشم را بر روی زنـدگـی و کـارم 

 . متمرکر کنم
ـارس خـودرو کـار  ـیـد پ فوق دیپلم مکانیکم و در خط تول

ـا ٥٠٠ تا ٤٥٠می کنم و ماھیانه با دریافت   ھـرار تـومـان ب
ـیـن مـی رود نـمـی تـوانـم خـرج  ـای ـاال پ اضافه کاری کـه ب
ـا چـه بـرسـد بـه مـخـارج  زندگی مجردی خـود را بـدھـم ت

 . عروسی و ھزینه زندگی
یارانه ھا ھم چون ھنوز در منزل پدری ھستـم پـدرم خـرج 
ـارانـه ھـا  ـا ی مخارج گاز تلفن می کنه و من کاری فعـال ب

 . ندارم
ـالـم راحـتـه و  ـی اگر از لحاظ شغلی امنیت داشته باشم، خ
ـا،  ـی اگر با اتمام قرارداد امسال به من بگویند دیگه سر کـار ن

 . نمی دونم به سرم چه بالیی میاد
اگر امنیت شغلی داشته باشم بدون مزاحمت بـرای عـمـوم 
جامعه و خانواده خود به زندگیم و ھمسر آینده ام فـکـر مـی 

 . کنم
ـا بـه  ـیـکـارن و ی من دوستان تحصیلکرده ای دارم کـه ب

ـنـکـه .   شغلـھـای کـاذب روی آورده انـد ـا ای دوسـتـی دارم ب
 . تحصیالت عالیه داره کار بنایی می کنه

ـا اجـرای طـرح  خواسته ما از دولت این است که مطابق ب
خذف شرکتھای پیمانی و سـامـانـدھـی کـارگـران قـراردادی 
ارگانھای دولتی، اجرای این طزح را در خصـوص کـارگـران 

 .خصوصی نیز اجرایی کنند
 )ایلنا(خبرگزاری کار ایران : برگرفته از

 
 پرستاران بی پشتوانه

ـان  لباس ھایی بپوشی که ھمیشه بوی مخصوص بیمـارسـت
ـاشـی  را با خودشان دارنـد، فشـار خـون بـگـیـری، مـجـبـور ب

ھای نحیف کودک بیماری فـرو کـنـی؟  سوزنی را به دست
ـیـرمـرد روی تـخـت  می توانی شاھد به تدریج مـردن یـک پ

خـواھـد حـس کـنـی ھـمـه  سفید بیمارستان باشی؟ دلـت مـی
ھـای تـو در دادن  زندگی یک آدم بستگی به مھارت دسـت

 ماساژ قلبی دارد؟
ــخــش  ــس و ب ــخــش اورژان ــاران ب ــرســت ــکــی از  CCUپ ی

ھـا،  بیمارستان ھـای خصـوصـی شـمـال شـھـر تـھـران، از رنـج

ـنـد؛  ھـا و مشـکـالت کـارشـان مـی ھا، سخـتـی شیرینی گـوی
از این کـه مـرخصـی نـدارنـد، .   زنیم ھا با ھم حرف می ساعت

عید و تعطیالت برایشان معنایی نـدارد، از ایـن کـه گـاھـی 
 ساعـت کـار کـردن ١٨کند، از  بیماری ناسزایی نثارشان می

مدوام، از خاطره خوش بیمارانی که امیدی به زنـده بـودنشـان 
ـلـه  اند، از آدم نبوده است ولی زنده مانده ھایی کـه بـعـد از حـم

انـد و  قلبی با تالش پرستاران در امر احیا به زندگی بازگشتـه
ـبـریـک  ھنوز ھر سال زنـگ مـی ـار را ت ـنـد و روز پـرسـت زن

ـاده مـداوم از  گویند، از انگشت می ـف ھایشان که به علت اسـت
بتادین پوسته پوسته شده و اثر انـگـشـت نـدارد، از آمـدن بـه 
بیمارستان در روزھـایـی کـه ھـمـه شـھـر تـعـطـیـل اسـت، از 

ـا  ھایی که ھرگز عملی نمـی وعده شـونـد، از حـقـوقـی کـه ب
ـاسـب  ھای سرسام توجه به این ھزینه ـن آور زنـدگـی، اصـال مـت

ـزشـکـی بـر :   " پرستار بخش زنان می گوید.  نیست خطاھای پ
 ".شود دوش پرستار است و پرستار در قبال آن مواخذه می

یکی از پرستاران در مـورد مشـکـالت ایـن حـرفـه مـی 
ـفـت شـب و  حقوق، مزایا، مسکن، ایاب :   " گوید و ذھاب، شـی

ـلـی  در نظر گرفته نشدن مسائل رفاھی و تفریـحـی از مسـائ
شود، ولی بـعـد از  است که ھر سال در روز پرستار مطرح می

 ".افتد این روز اتفاقی در این زمینه نمی
ـان  ـیـمـارسـت پرستار دیگری کـه در بـخـش نـوزادان ایـن ب

  ھـای رسـمـی گـالیـه مـی فعالیت دارد از اجرا نشدن تـعـرفـه
ھـا  در صورت عـمـلـی شـدن ایـن تـعـرفـه:   " کند و می افزاید

 ".اوضاع حقوق بھتر خواھد شد
ـزی  حقوق پرستاران در این بیمارستان خصـوصـی کـه چـی

 ھـزار تـومـان اسـت، نشـانـگـر عـدم رعـایـت ٢٥٠در حـدود 
ـان تعرفه ـیـمـارسـت ـاری در ب ھـای خصـوصـی  ھای نظام پـرسـت

گـیـریـم ھـیـچ  حقوقی کـه مـی:   افزاید وی می.   کشور است
ـا در شـغـل  تناسبی با سختی کار ما ندارد و حـقـوق و مـزای

 .تر و ناچیزتراست پرستاری از بسیاری مشاغل دیگر پایین
ــن مــی ـی ــار ھــمـچــن ــرسـت در خصــوص حــق :   گـویـد ایـن پ

ـیـمـار بـه  ـان بـه ازای ھـر ب مشارکتی که از سوی بیمـارسـت
ـاوت  کادر درمانی تعلق می ـف ـار ت گیرد، بین پزشک و پـرسـت

ـافـت .   فاحشی وجـود دارد ـیـونـی دری ـل ـی ـالـغ م ـب ـزشـکـان م پ
 .رسد  ھزار تومان ھم نمی٤٠کنند و سھم پرستاران به  می

ــخـش جــراحـی اظـھـار مـی ــار ب ـاری از :   كــنـد پـرسـت بســی
ـنـد پرستاران به خصوص آقایان دو شیفت کار مـی یـعـنـی .   کـن

 ساعت بـه طـور مـداوم سـر کـار ١٨از شب تا ظھر روز بعد 
ـا .   ای ھم جز گرفتن شیفت شـب نـدارنـد ھستند و چاره وی ب

ـنـی بـر تـعـرفـه بیان ایـن کـه وعـده گـذاری خـدمـات  ھـا مـب
: گـویـد ھا ھنوز عملی نشـده اسـت، مـی پرستاری بعد از سال

ـنـوز  امسال قرار بود حقوق شیفت شب دو بـرابـر شـود ولـی ھ
 .ھا عملی نشده است ھیچ یک از این وعده

ـیـت سـنـگـیـن  سوپروایزر این بیمارستان با اشاره به مسـئـول
ـقـد اسـت مـعـمـوال بـه آن انـدازه کـه  ـت شاغالن این حرفه مع

ـیـمـاران  پرستاران تالش می کنند از سوی مسئوالن و حـتـی ب
 .شود از آنھا قدردانی نمی

ـاز ھـم ایـن  می ـیـد ب پرسم اگر شانس انتخاب دوباره داشـت
ـا تـمـام سـخـتـی  -شغل را  ـتـخـاب   -ھـا و مشـکـالتـش  ب ان

کـه مـن    "بله "دھند  کردید؟ و با چنان قطعیتی پاسخ می می
ـزی ورای مصـلـحـت  جا می ـنـجـا چـی ـنـی، ای خورم و این یع
 .کند ھای مادی حکم می اندیشی

ـادی :   گوید پرستاری می ـای زی با انتخاب این شغل مـزای
ھا و از لحاظ مسائـل مـادی از  را از لحاظ رسیدگی به بچه

ھای من عاشق این ھستنـد کـه یـک روز  بچه.   ام دست داده
ـاز  بیایند خانه و من قبل از آن ھا خانه باشم و در را بـرایشـان ب
با این وجـود اگـر .   ھا پذیرایی کنم کنم و با غذای گرم از آن

باز ھم شانس انتخاب دوباره داشته باشم، ھنوز ھمین شـغـل را 
 .انتخاب خواھم کرد
با اظھار عالقه فراوانش به این حـرفـه  ICUپرستار بخش 

ام  وقتـی وارد دانشـگـاه شـدم اطـالعـی از رشـتـه:  "گوید می
ـیـدا  نداشتم تا سال سوم ھم عالقه چنـدانـی بـه ایـن حـرفـه پ
نکرده بودم، ولی در سال سوم که کارورزی شروع شد بـه ایـن 

ام را بـه کـمـک  ھای کـاری حرفه عالقمند شدم و تمام سال
 ".ام این عالقه سپری کرده

ـاران بـخـش  در :   گـویـد مـی CCUیکی دیگر از پـرسـت
ھا، این کـار ھـیـچ سـود و  کنار تمامی مشکالت و سختی

ـا عشـق و شـور و . منفعت مادی به دنبال ندارد شغـل مـا ب
ـقـط وجـدانـت  عالقه آغاز می شود ولی بعد از چـنـد سـال ف

ـقـت .   شود کارت را ادامه دھـی ھست که باعث می ـی ـق در ح
 .کند ھای معنوی کار است که ما را ارضا می این زیبایی

ـز اضـافـه مـی ـی ـنـد پرستار بخش اورژانس قلـب ن حـس :   ك
ـیـمـار بـه زنـدگـی داریـم،  ـازگشـت ب خوبی را کـه بـعـد از ب

ھـا و  این شغل خـوبـی. ای توصیف کرد توان با ھیچ واژه نمی
ـاد آن،  ھای زیادی دارد ولی سـخـتـی زیبایی ـار زی ھـای بسـی

 .کند ھا را کمرنگ می گاھی خوبی
ـتـظـار  از یک بیمار دردمنـد نـمـی:   گوید وی می شـود ان

ـیـشـتـر از سـیـسـتـم   چندان زیادی داشت و گالیـه ھـای مـا ب
 .است

دانـد و  وی کمبود نیرو را یکی از مشکالت موجود مـی
ـنـج ١٨برای رسیدگی به :  کند اضافه می  بیمار این بخش، پ

ـابـرایـن  پرستار و در عمل تنھا سه پرستار خدمت می ـن کننـد ب
 .کمبود نیرو از مشكالت جدی و اساسی ماست

ـزایـش چشـمـگـیـر  ـا وجـود اف این در حـالـی اسـت کـه ب
التحصیالن دانشگاه ھای مختلف کشـور طـی سـالـھـای  فارغ

ـبـود  ـا کـم ـان ب اخیر در این رشته بخش درمانی کشور ھمچـن
 .نیروی متخصص مواجه است
تـریـن مشـکـالت کـار خـود را  پرستاران یکی از اسـاسـی

 .دانند نبود امنیت می
درمـانـی بـر دوش   -  درصد بار خدمات بـھـداشـتـی ٧٠

 درصـد از ٣٣پرستاران است؛ بر اساس پـژوھشـی در ایـران، 
ـان او را  ـی ـا ھـمـراھ ـیـمـار ی پرستاران تجربه خشونت از جانـب ب

ـاران پـس از .   دارند  سـال کـار مـداوم، ١٢بسیاری از پـرسـت
ـنـد و بـه یـکـی از انـواع  سالمت خـود را از دسـت مـی دھ

ـاراحـتـی مـعـده، سـتـون  بیمارھای روحی، روانی، اسکلتـی، ن
ـیـت دچـار مـی ـات ـپ ـا ھ شـونـد؛  فقرات، اخـتـالالت خـواب و ی

ـاده ـت ـلـه از کـار اف تـریـن  بازنشستـگـان ایـن سـیـسـتـم، از جـم
ـا ایـن حـال از لـحـاظ حـقـوق و  بازنشستگان کشور ھستند ب
مزایا ھیچ فرقی با سایر بازنشـسـتـگـان نـدارنـد و حـتـی در 

 .بسیاری موارد دریافتی کمتری ھم دارند
ھایی مانند فـرشـتـگـانـی  دانم که دیگر واژه تعارف می بی

ـام واالی ایـن  ـق ـا صـحـبـت از م در لباس سفید پرستاری و ی
حرفه که فقط ھر ساله در روز پرستار نقل مـحـافـل اسـت و 

ـلـکـه چـون طـی ایـن  بس، نه تنھا برای آن ھا جالب نیسـت ب
ـزاری و شـعـاری  سال ھا استفاده از این کلمات بـه صـورت اب

 .بوده، شاید آزاردھنده نیز باشد
ـاران بـود، مـا  ـاه بـر مشـکـالت پـرسـت ایـن مـروری کـوت
ـنـدگـان ابـعـاد  امیدواریم با طرح دیگر مشکالت از سوی خوان
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 .بیشتری از این مسئله روشن شود
 سایت خانه پرستار: برگرفته از

 
 درصد ٥٠ درصد کارگران با كمتر از ٧٠

 کنند خط فقر زندگی می
ـات مـدیـره کـانـون شـوراھـای  علی دھقان کیا عضو ھـی

 درصد از کـارگـران زیـر ٧٠: اسالمی کار استان تھران گفت
وی نـرخ سـبـد .   کنند  درصد خط فقر گذران معیشت می٥٠

ـیـون و   ھـزار اعـالم ٥٠٠ھزینه خانوار کارگری را یک میل
نرخ دستمزد سال جاری کارگران بـدون در نـظـر :   کرد و گفت

اوعـدم .   گرفتن نرخ سبد ھزینه خـانـوار مـحـاسـبـه شـده اسـت
ـزایـش نـرخ  ـیـدی را مـوجـب اف پرداخت یارانه واحـدھـای تـول
ـیـدی اعـالم کـرد و  بیکاری و ورشکستگی واحـدھـای تـول

ـارانـه:   گفت ـنـدی ی ھـا  در صورت اجرای فاز دوم قانون ھـدفـم
ـیـش از  پیش بینی می ـان سـال جـاری ب ـای  ٢٠شود که تا پ

 . درصد از واحدھای تولیدی کشور ورشکست شوند
 

 اطالعیه
 

 ی وضعیت شھابی ھشدار پزشك قانونی درباره
ـاره ـیـت رضـا شـھـابـی  پزشك قانونی تھـران در ب ی وضـع

ـنـد   زنـدان ٣٥٠كارگر زندانی در ب
 .اوین ھشدار داده است

اكنون شھابی عالوه بر مشـكـل 
ـاحـیـه ی كـمـر  شدید در گردن از ن
ـاپـذیـری  نیز دچار ضایعات جبـران ن

پزشك قانـونـی در دیـدار . شده است
ی این ھفته با رضا شھابی اظھار داشـتـه اسـت كـه  روز شنبه

رضا باید فورا به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جـراحـی 
 .قرار بگیرد

ـلـج "رضا شھابی اعالم كرده است  با توجه به بیحسی و ف
ـان  شدن نیمه ی بدن و درد گردن و كمر قطعا باید به بیمـارسـت
ـنـد  منتقل شوم اما این پزشكان ھستند كه باید تشـخـیـص دھ
كه آیا وضعیـت جسـمـی مـن آمـادگـی بـرای انـجـام عـمـل 

 ."جراحی دارد یا خیر
ـان، بـه  در دوره ی قبلی بستری شدن شھابی در بیمـارسـت
دلیل حساسیت باالی عمل و امكان فلج شدن كلی بـدن او و 

اش، پزشكان مـتـخـصـص رضـا  عدم آمادگی وضعیت جسمی
را بدون اینكه عمل كنند از اتاق عمل به بخش منتقل كـردنـد 
ـزل اسـتـراحـت  و تاكید كردند وی باید به مدت چند ماه در من
ـامـات  مطلق كند تا برای عمل، آمادگی كسب كنـد امـا مـق
قضایی از صدور دستور آزادی موقت بـه مـنـظـور مـرخصـی 
ـقـل شـد  پزشكی طفره رفتند و رضا بعد از اینكه به زندان منت

 .وضعیتش ھر روز وخیم و وخیم تر شد
ی درگـذشـت مـادر رضـا  از سویی با توجه بـه ضـایـعـه

ـیـت بـغـرنـج "  مادر صمدی زكریا"شھابی،  و با توجه بـه وضـع
ـامـات  روحی، جسمی و عصبی رضا، خانواده ی وی از مـق
ـیـرون از  ـا در ب قضایی خواستند به وی مرخصی داده شـود ت
محیط زندان و در چند مرحله وی را برای شنیـدن ایـن خـبـر 
آماده كنند اما مقامات قضایـی بـه ایـن درخـواسـت سـاده و 

ـانـه سـرانـجـام .   ی شھابی پاسخ ندادند ضروری خانواده ـاسـف مـت
رضا شھابی در روز پنجشنبه دھم فروردین، از طـریـق یـكـی 
ـا تـوجـه بـه  ـیـد كـه ب از ھمبندانش خبر مرگ مادرش را شن

اش قـطـعـا بـرای او مشـكـالت  وضعیت بسیار وخیم عصـبـی
ـنـكـه رضـا در  به وی.   جدید عصبی به وجود خواھد آورد ژه ای

ـیـل عـدم  زمان بستری شدن در بیمارستان بارھا و بارھا بـه دل
ـا اعضـای خـانـواده و بـه ویـژه مـادر  اجازه برای مـالقـات ب

ـاتـی اش بـه  بیمارش به شدت عصبی شده بـود و عـالیـم حـی
 .وضعیت خطرناك كشیده شده بود

ـنـون  ھمبندان شھابی در عصر رو پنجشنبه اعالم كردنـد اك
كه رضا از این موضوع با خبر شـده اسـت مـراسـم سـوگ و 

 زنـدان اویـن ٣٥٠ھمدردی به مناسبت مرگ مادرش در بند 
 .برگزار خواھند كرد

ھمچنین این زندانیان مراتب تسلیـت خـود را بـه خـانـواده 
 .ی شھابی اعالم داشته اند

ـیـن  ـال كمیته دفاع از رضا شھابی از دوستان، كارگران، فـع
اش  ھایی كه برای اعالم ھمدردی با رضـا و خـانـواده و تشكل

ـایـد اند تشكر مـی پیام تسلیت ارسال نموده ـام.   نـم ـی ھـا بـه  ایـن پ
ھـای  ی شھابی و از اكنون به بعد و در فـرصـت اطالع خانواده

 .ممكن به اطالع رضا شھابی نیز رسانیده خواھد شد
ـز  ـی ـتـه و ن ـی ما به نمایندگی از سوی اعضـای ایـن كـم
مطابق خواست دیگر كارگران و فـعـاالن كـارگـری و تشـكـل 
ھای كارگری، خواھان اعزام فـوری رضـا شـھـابـی، كـارگـر 
ـات مـدیـره و مسـوول مـالـی سـنـدیـكـای  زندانی، عضو ھـی

 .كارگران واحد به بیمارستان و صدور حكم آزادی وی می باشیم
 كمیته دفاع از رضا شھابی

١٠/١/٩١ 
k.d.shahabi@gmail.com 

www.k-d-shahabi.blogspot.com 
 

اعالم ھمبستگی فعالین کارگری ترکیه با 
 کارگران ایرانی

ـامـات اتـحـادیـه ھـای  گروھی از کارگران، رھبران و مـق
ـنـدگـان  ـای کارگری، روشنفکران، ھنرمندان، دانش پژوھـان، نـم
ـا  احزاب و انجمن ھای ھمسو با منافع کارگران در تـرکـیـه ب

 ھزار امضاء، اعـتـراض خـود را ٦٠امضای طوماری بالغ بر 
ـبـسـتـگـی  به سرکوب کارگران در ایـران ابـراز داشـتـه و ھـم

 .طبقاتی خود را با آنان در مبارزاتشان ابراز نموده اند
 

 !در خطر است) نه به ز(جان پدرام نصرالھی 
ـنـد مـاه ١٨ پدرام نصرالھـی فـعـال کـارگـری روز   اسـف

ــری اداره ١٣٩٠ ــاد خــب ــه ســت  ب
ـنـدج احضـار و  اطالعات شھـر سـن

پـدرام در سـالـھـای .   بازاداشت شـد
ــوســط  ــن بــار ت ــدی ــه چــن گــذشــت
ـتـی واطـالعـاتــی  ــی ـن ـیـروھــای ام ن
ــد،  ــدی ــھ ــی ت ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
بازداشت، شکـنـجـه وزنـدانـی شـده 

دادگاه انقالب رژیم اسالمـی .   است
در سنندج اخیرا پرونده این زندانی را برای بازجویـی مـجـدد و 

تالش خانواده پـدرام بـرای .   گرفتن اقرار به جریان انداخته است
ـتـه .   رھایی فرزندشان تا اکنون به نتیجه نرسیده اسـت بـه گـف

زندانیان و کسانی که در سلول ھای ھم جوار پـدرام در زنـدان 
پدرام نصرالھی  توسط بازجوھا وشـکـنـجـه گـران .   بسربرده اند

. وزارت اطالعات به شـدت تـحـت شـکـنـجـه و آزار قـراردارد
ـنـدج نـگـران جـان پـدرام نصـرالـھـی  خانواده و مردم شـھـر سـن

 .ھستند
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقـوق بشـرایـران نـگـران 

ـیـن تـالش بـرای " انجمن .   جان این زندانی سیاسی است ـپ کـم
ــھــی ــد وازمــردم "   نـجــات جــان پـدرام نصــرال ــکــن را اعــالم مـی

آزادیخواه، نھادھای مدنـی و مـدافـع حـقـوق بشـر در سـطـح 
ـان حـقـوق  داخلی و بین المللی، عفو بین الملل، سازمان دیده ب
ـه ھـای جـمـعـی مـیـخـواھـد  بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملـل، رسـان

 . که برای نجات جان پدرام نصرالھی عاجالنه اقدام کنند
ـاسـی و   –آزاد زمانی  ـان سـی ـی رئیس انجمن دفاع از زندان
 حقوق بشرایران 

 ١٣٩١ فروردین ٨
 :برای ھمکاری با کمپین و کسب اطالعات بیشتر

  ٠٠٤٤٧٩٣٠١٩٣٣٧٨:   تلفن
 ad.hoqoqbashar@gmail.com:   ایمیل

 
 عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، در آستانه اعدام

 از اعدام عبدالرضا قنبری جلوگیری کنیم 
ـز سـازمـانـھـای کـارگـری  بنا به گزارش خبرگزاریھا و نی
ـلـی و فـدراسـیـون جـھـانـی آمـوزش، حـکـم اعـدام  ـل بین الـم
ـاکـدشـت  عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، آموزگـار مـدارس پ
در جنوب شرقی تھران و مدرس دانشگاه، در دادگـاه تـجـدیـد 
نظر مورد تایید قرار گرفته و درخواست عفو ایشـان از سـوی 
کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تـھـران رد 

ـبـری در دی مـاه .  شده است ـتـر ١٣٨٨عبدالرضا قن  در دف
دبیرستان مدرس در حصار امین پاکدشت توسـط گـروھـی از 

ـنـد   در زنـدان ٢٠٩مأموران وزارت اطالعات، بازداشت و به ب
به دنبال شکنجـه و اقـرارگـیـری از ایشـان، .   اوین منتقل شد

ـاسـت ١٥وی توسط شعبه  ـقـالب اسـالمـی بـه ری  دادگـاه ان
ـا " قاضی صلواتی، محاکمه و به اتھاماتی از جمله  ـاط ب ـب ارت

گروه ھای معاند و رسانه ھای خارج از کشور و شـرکـت در 
، بـه اعـدام ) " عـاشـورا  ( ١٣٨٨اعـتـراضـات شـشـم دی مـاه 

بنا بـه گـزارش ھـا، ھـمـسـر و فـرزنـدان آقـای .   محکوم شد
قنبری تحت فشارھای شـدیـد روانـی قـرار دارنـد و خـواھـان 

 .حمایت ھای بین المللی برای آزادی ایشان ھستند
در حال حاضر کارزار جھانی تـوسـط فـدراسـیـون جـھـانـی 
آموزش، عفو بین الملل و بسیاری از اتحادیه ھای معلمـان و 
فدراسیون ھای کارگری جھانی برای لغو حکم اعـدام آقـای 

ـا کـنـون .   قنبری و آزادی ایشان در جریان است این کـارزار ت
از سوی دھھا ھزار نفر و صدھا سازمان کـارگـری و حـقـوق 

 .بشری مورد حمایت  قرار گرفته است
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگـران در ایـران، حـکـم 
ـانـه  ـاطـع اعدام عبدالرضا قنبری و تایید آن را بـه شـدت و ق
محکوم می کند و خواھان لغو فوری این  حـکـم و آزادی 
بدون قید و شرط ایشان، و دیگر معلمـان زنـدانـی و تـمـامـی 

 .کارگران دربند و زندانیان سیاسی است
ـابـت  ـیـت خـود ث جمھوری اسالمی ایران در طـول حـاکـم
ــی،  ــوق انســان ــرای حــق ــچ ارزشــی ب ــی کــرده اســت کــه ھ

ـیـسـت ـائـل ن امـا ایـن رژیـم .   آزادی،عدالت و جان انسان ھا ق
ـیـه  سرکوبگر را می توان با اعتراضات سراسـری تـوسـط کـل
کارگران، از جمله معلمان، و نیز ھمه انسـانـھـای آزادیـخـواه و 
برابری طلب در ایران و در سطح بین المللی بـه عـقـب رانـد و 

 .اعدام عبدالرضا قنبری و دیگر زندانیان سیاسی شدمانع از 
 اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

 ٢٠١٢ مارس ٢٨
info@workers-iran.org 

http://www.workers-iran.org  
http://www.etehadbinalmelali.com 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 
 ھای کارگری اعالم اعتصاب اتحادیه: اسپانیا

ـان  به گزارش یورونیوز اتحادیه ھای کارگری و دانشـجـوی
اسپانیا خود را برای برگـزاری یـک اعـتـصـاب عـمـومـی و 

ـانـون ٢٩سراسری در روز پنجشنبه   مارس علیه طرح تغییـر ق
ـیـکـاری .   کار آماده می کردند طبق آمارھای رسمی، نـرخ ب

ـانـون کـار امـکـان .    درصد است٢٣در اسپانیا  طرح اصالح ق
بیشتری را برای کارفرمایان در جـھـت کـاھـش دسـتـمـزد و 

ـنـدگـان .   اخراج کارگران، فراھم می کند ـای روز چھارشنبه، نـم
ـا  ـی ـان ـپ ـارلـمـان اس اتحادیه ھای کارگری، طی درخواستی از پ
ـفـع  ـانـون جـدیـد کـار را بـه ن خواستند تا مفاد پیش نویـس ق

ھمزمان اعضای چند سنـدیـکـا کـه در .   کارگران تغییر دھد
ـانـو راخـوی را تـھـدیـد  مقابل پارلمان تجمع کرده بودند، مـاری
کردند که در صورت تصویب قانـون جـدیـد کـار، دولـت وی 

ـبـه، .  پیش از تابستان سقوط خواھد کرد اعتصاب روز پنـجـشـن
ـانـو  اولین اعتصاب عمومی از زمان بـه قـدرت رسـیـدن مـاری

راخوی، نخست وزیر حزب محافظه کـار مـردمـی بـه شـمـار 
 .می رود

ـا ھـم تـالش  ـی ـان ـپ در پی تشدید بحران اقتصادی، دولت اس
ـا کـاسـتـن از  می کند تا مانند دیگر کشورھای اروپایـی، ب
حقوق و مزایای مزدبگـیـران، امـکـان سـودآوری سـرمـایـه را 

ـفـت شـدیـد سـنـدیـکـاھـای .  تضمین کند ـا مـخـال این امـر، ب
ـبـر اتـحـادیـه .   کارگری مواجه شده اسـت آقـای تـوکسـو، رھ

ـانـون “ کمیسیون کارگران“  ، توجیه ھای دولت برای اصـالح ق
کار را تبلیغاتی سیاسی می داند که می کوشد جـامـعـه را 

 .به خواب و بی عملی بکشاند
 

اعتصابات اخطاری و لغو صدھا : آلمان
 پرواز ھواپیما

ـبـه  ـیـل ٢٧به گزارش رویترز روز سـه شـن  مـارس بـه دل
ـیـمـایـی  اعتصاب اخطاری کارمندان شرکـت  ٤٥٠ھـای ھـواپ

این اعتـصـاب تـوسـط .   ھای آلمان لغو شدند پرواز در فرود گاه
فراخوانده شده بـود کـه خـواھـان "   وردی" اتحادیه بزرگ آلمان 

ـیـون کـارگـر ٢ درصد افزایش دستمزد برای بیش از ٦.٥ ـل  می
اعـالم کـرده اسـت "   وردی" رھبر اتحـادیـه . در آلمان شده است

ـاشـد در  ـب ـات اخـطـاری اثـر گـذار ن که چنانچه این اعتصـاب

ھای آینده دست به اقدامات گسـتـرده تـر و قـوی تـری  ھفته
 . خواھند زد

ـقـت کـرده ٣.٣دولت اخیرا با   درصد افزایش دستمزد مواف
 ٦.٥ کارگران این پیشنھاد را رد کـرده و خـواھـان  است ولی

 .درصد شده اند
 
 کارمند فرودگاه بین ٢٠٠اعتصاب : عمان

 المللی مسقط
 ٢٠٠ مارس حـدود ٢٠روز  Muscat Dailyبه گزارش 

ـنـدگـان شـاغـل در  کارمند مسئول تحویل بار و ھمچنیـن ران
فرودگاه با خواست افزایش دستمـزد و کـاھـش سـاعـت کـار 

ـنـد کـه دسـتـمـزدشـان  آنـھـا مـی.   دست از کار کشیـدنـد گـوی
ھا و تورم نیست و ھمچنین سـاعـات  متناسب با افزایش ھزینه

 سـاعـت ٩ ساعت در روز به ٨کارشان در اغلب موقع بجای 
اعتصاب این کارگران که باعث اخـتـالل در پـرواز .   میانجامد

ـنـگـامـی کـه  ھواپیماھا شـده بـود پـس از چـنـد سـاعـت ھ
مسئوالن فرودگاه موافقت کردند که خواسـت ایـن کـارگـران 

 . قرار دھند، پایان یافت را مورد بررسی

 کارگر کمونيست
 !را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد

 اخبار بين المللی

  ٢٠١٢سه شنبه اول مه : روز
 از یک بامداد تا نیمه شب: ساعت
 سراسردنیا: مکان
  درصدی ھا٩٩اشغال جھان توسط :  عمل
 

رفتـن بـه .   کالس درس تعطیل است.   ، کار تعطیل است٢٠١٢روز اول مه 
ساکنان کـره .     خرید و مراجعه به بانک و ھرگونه داد و ستد تعطیل است

 .زمین خیابان ھا را به تسخیر در می آورند
از ھـم )   در آمـریـکـا"   ( اشغال النگ بیچ" و " اشغال لس آنجلس"جنبش 

اکنون تمام مردم جھان را به تـدارک بـرپـایـی یـک اعـتـصـاب جـھـانـی 
ھدف این است که کل تجارت جھانی متوقف شود بـه یـک .   فرامیخواند

درصدی ھا نشان دھیم که ما سربراه نیستیم، ساکت نخواھیم نشـت و تـا 
 . خواسته ھایمان برآورده نشود از جایمان تکان نمی خوریم 

 

 :اعتصاب عمومی برای این خواستھا فراخون داده شده است
 حقوق پناھندگی،

 برای عدالت اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست و حقوق کارگران،
 برای صلح ھمراه با عدالت،

 برای حقوق مدنی و پایان دادن به دولت پلیسی،
 برای مسکن، بھداشت عمومی، تحصیل عمومی و حقوق بشر،

 برای حقوق زنان و برابری جنسیتی،
 .و ھر قاره، ھر کشور، ھر دولت و  ھر شھر از حرکت باز خواھد ایستاد

جنبش اشغال در کـنـار .   کارگران تحت حمله یک درصدی ھا ھستند
. و مـھـاجـران مـی ایسـتـد)   چه متشکل و چه غیر مـتـشـکـل( کارگران 

اتحادیه ھا و حقوق اتحادیه ای چیزی است که طـبـقـه کـارگـر را قـوی 
ھر امیتازی ما مردم کارگر داریم نـتـیـجـه مـبـارزه کـارگـران .   کرده است

) یک درصـدی ھـا( حاال آنھا .   متشکل و مھاجران برای حقوق شان است
در تالش اند که حق قرارداد جمعی ما را از بین ببرند و طمع آنھـا اکـنـون 

 آیا به اندازه کافی ندارند؟ . بر صندوق بازنشستگی ما دست انداخته است
.... 

 فراخوان اول مه جھانی


