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ــل،  ــه، چــھــارم آوری ــب روز چــھــارشــن
ـیـرمـرد ٧٧مردی   سـالـه، یـک پ

داروساز بازنشسـتـه، در آتـن راھـی 
ـات  میدان سینتاگما شـد و بـه حـی

او یادداشـتـی بـجـا .   خود خاتمه داد
گذاشت که دالیل ایـن خـودکشـی 

ـادداشـت .   را توضیح می دھد این ی
 :چنین میگوید

ــگــران "  ــال ــت ھــمــدســت اشــغ دول

تسوالک اوغلو ھـرگـونـه امـکـان 
ــوق  ــه حــق بــقــای مــن را، کــه ب
ـنـھـا  بازنشستگی شایسته ای که ت
خودم، بدون ھیچ کمکی از دولـت، 

 سال به آن پـرداخـت کـرده ٣٥طی 
ـابـود  بودم، بمعنی واقعـی کـلـمـه ن

 .کرد
به این خاطر که سن پیـری بـه 
مـن امـکـان یــک واکـنـش پـویــا 

نـه بـه ایـن ( نمیدھـد )  دینامیک( 
ــی  مـعــنـی کــه اگــر یــک یـونــان
کاالشینکوفی بـردارد مـن دومـی 

، مـن ھـیـچ راه حـل ) نخواھم بـود
ـنـم،  ـی شرافتمندانه دیـگـری نـمـی ب
قبل از اینکه شروع بـه جسـتـجـوی 

 .غذا در سطلھای آشغال بکنم

ـتـه،  ـف یكی از خبرھای مھم ایـن ھ
 تـن از ٧٠٠خبر اعـتـراض حـدودا 

ـال اخـراج  كارگران شھاب خودرو بدنب
ـا .   دسته جمعی شان بود كـارگـران ب

ـیـن روز  خبر اخراج خود در ھمان اول
بازگشت به كار بعـد از تـعـطـیـالت 

 ٢٠٠.   نوروزی مواجـه مـی شـونـد
تن از کارگران کارخانـه ذوب آھـن 
غرب ھمدان ھم بدنبال اخراج دسـتـه 
جمعی شان دست به اعتـراض زدنـد 
ـتـی  ـی كه آنھا ھم در یك چنین وضع
ـافـت كـرده  خبر بیكاری خود را دری

یکی از عوامل خانه كارگـر .   بودند
ـقـی ھـم  ـی رژیم به نام فـرامـرز تـوف

ــتــه اســت کــه   درصــد از ٣٠گــف
ــدی از  ــولــی کــارگــران واحــدھــای ت

ــدای ســال  . انــد  اخــراج شــده٩١ابــت
یعنی ھنوز یك ھفته از آغـاز سـال 

 ٣٠جدید بعد از تعطیالت نگذشتـه 
. درصد از كارگران اخـراج شـده انـد

ـامـات  باز ھم یـكـی دیـگـر از مـق
ـانـی  ـاب ـی ـلـه ب ـایـت ال رژیم به نام عن

 ھـزار فـرصـت ٤٠گفته است كـه 
ـیـن  شغلی در بخش كشـاورزی از ب

كارخانه آجرپزی جـیـل . خواھد رفت
ــش از   كــارگــر و ٢٠٠اھــواز بــی

ـز اصـفـھـان ھـم  كارخانه نوید منگـن
 كارگر دیـگـر را اخـراج كـرده ١٥٠

اینھا فقط چند خـبـر از اخـراج .   اند
ـیـن روزھـای كـاری  كارگران در اول
ـیـدا  امسال بوده كه به رسانه ھا راه پ

ــد .   كـرده انـد ـای ـیـت ب بـه ایـن وضـع
حداقل دستـمـزد تصـویـب شـده كـه 
ـتـر از خـط  چھار برابر آن ھنـوز كـم

ـنـھـا .   فقر است را نیز اضافه كـرد ای
موضوعاتی ھستند كه كارگـران را 
بشدت معترض كرده و جـامـعـه را 
ــرار داده  ــجــاری ق ــف ــك حــال ان در ی

 . است
خامنه ای، سر دسته دزدان در 
آن جامعه ھم در پیام نـوروزی خـود 

ـیـد »شـعـار امسـال، " گفت كه  تـول

 اتحاد و تشکل کلید حل معضالت 
 مصاحبه با محمد آسنگران 

 ٣صفحه درباره جنبش کارگری در کردستان      

 ٥صفحه نکته اصلی                
 جنگ بر سر بودجه و حکم خامنه ای* 
 توفان بیکاری و تورم* 

 ! كارگران دشمنان خود را میشناسند
 ناصر اصغری

 اخبار کارگری 
 ٨صفحه 

 ٤صفحه 

 ! ریاضت اقتصادی قاتل مردم است
  ساله در یونان خودکشی کرد77بازنشسته 

 حبیب بکتاش

 ٦صفحه 

 دروغ برای استثمار بیشتر
 یاشار سھندی 

ـنـد کـه خـامـنـه ای  ھمگان مطلع
ـیـد مـلـی و "  را  سـال ٩١سال تـول

" حمایت از کار و سـرمـایـه ایـرانـی
نامیده است، کـه اگـر آنـرا پـوسـت 
ـیـم سـال  ـان کـن ـی ـیـم ب کنده بـخـواھ
حمایت از استثمار بیشتـر کـارگـران 

امـا از آنـجـا .   نام صحیح آن اسـت
ھیچ رذلی نیست که نخـواھـد " که 

و خامنه ای ھـم "   فرشته جلوه کند
از این قاعده مستثنی نیـسـت، ایـن 
ــگــری  اســت کــه زبــانــش جــور دی
ـام را  ـی ـایـد پ میچرخد امـا آنـکـه ب

کـارگـزاران نـظـام .  " بگیرد، میگیرد
از ائـمـه جـمـعـه "  جمھوری اسالمی

تا مدیر عامل محترم فالن شرکـت 
ھمه متفق القول اظھار داشتنـد کـه 

ـنـد  گوش به فرمان سید علی ھسـت
ـنـظـیـم  و برنامه ھایشان را طوری ت
. میکنند که امر آقا عـمـلـی شـود

در این میان یکی از نـویسـنـدگـان 
ــت  ــن" ســای ــی " روز آن الی ، ســایــت

ـیـرون رانـده شـدگـان از  وابسته به ب

 ٧صفحه 

 ٢صفحه  ایستادگی کارگران شهاب خودرو  علیه اخراج      
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 ١٩طبق گزارشی که به حزب رسیـده اسـت، امـروز 
ــن مــاه کــارگــران شــھــاب خــودرو در ادامــه  فــروردی
ـابـل  ـق مبارزات روزھای گذشته علیه اخـراج خـود، م
کارخانه جمع شدند و از آنجا به سمت وزارت تعـاون و 
کار و رفاه اجتماعی رفتند و در آنجا دست به تجـمـع 

کـارگـران اعـالم کـردنـد کـه در .   اعـتـراضــی زدنـد
ـتـر  روزھای آتی به تجمعات خود مقابل مجلس و دف
احمدی نژاد ادامه میدھند و به ھیچوجه کوتاه نمـی 

 .آیند
موضوع از این قـرار اسـت کـه طـبـق خـبـرھـای 

 فـروردیـن کـارگـران ١٤منتشر شده موقعی که روز 
 جـاده ٩شھاب خودرو به محل کار خود در کیلومتر 

کرج مراجعه کردند، با درھای بسته کـارخـانـه روبـرو 
شدند و به آنھا گفته شد که کارخانه ورشـکـسـتـه و 

ـقـه ٧٠٠بدین ترتیب . تعطیل شده است  کارگر با سـاب
ـان شـرکـت را ٢٢ تا ٨کار  ـان  سال کار و حتی نگھب

اخراج کردند و نگھبان جـدیـد اسـتـخـدام کـردنـد کـه 
مبادا نگھبانان قبلی با کارگران اخراجـی ھـمـکـاری 

ـارزه .   کنند ـیـت مـب کارگران در اعتراض به این وضـع
 . متحدانه و گسترده ای را شروع کردند

ـفـر از کـارگـران ٥٠٠ فروردین حـدود ١٥روز   ن
ـز  ـی اخراجی که تعدادی از اعضای خانواده ھـایشـان ن
آنھا را ھمراھی میکردند، در مقابل کـارخـانـه تـجـمـع 

ـابـل مـجـلـس ١٦روز .  کردند ـق  فروردین کـارگـران م
اسالمی تجمع کردند و وقتی خبری از عملـی شـدن 
وعده ھائی که به آنھا بودند نشـد، کـارگـران بـه دو 

ـابـل ٢٠٠گروه تبدیل شدند حدود  ـق  نفر از آنـھـا در م
وزارت کار و گروه دوم با چندین اتـوبـوس بـه سـمـت 
. دفتر احمدی نژاد در خیابان پاستور حـرکـت کـردنـد

ـنـدگـان ٥در مقابل وزارت کار کارگران  ـای  نفـر از نـم
ـادنـد  خود را به مالقات با مقامات وزارت کار فـرسـت
در خیابان پاستور در تھران رفتند و با دو پالکارد کـه 
در آن خواستھایشان نوشته شـده بـود، بـه اخـراج خـود 

طبق گزارشی که از تجمع کارگـران .   اعتراض کردند
در مقابل دفتر احمدی نژاد بـرای حـزب ارسـال شـده 
. است، کارگران خود را به ایستگاه بازرسی رساندنـد 

ـان شـونـد امـا  ـنـد مـانـع ورود آن مامورین میـخـواسـت
ـا فشـار خـود  ٥٠٠کارگران که حدود   نفر میشدند، ب

از ایستگاه رد شدند و به راه خود ادامـه داده و خـود 
مـامـوریـن .   را به مقابل دفتر احمدی نـژاد رسـانـدنـد

ـنـد  امنیتی با خواھش و التماس از کـارگـران خـواسـت
که جلوتر نروند و نمایندگانشان را بـرای مـذاکـره بـه 

کارگران نمایندگـان خـود را بـه .   داخل دفتر بفرستند
ـان .  داخل فرستادند ـاب ـی در خارج از دفتر، کـارگـران خ

ـنـی  پاستور را مسدود کردند کـه تـرافـیـک سـنـگـی
پالکارد کارگران که با طنز نـوشـتـه شـده .   ایجاد شد

ـیـد ٧٠٠اخراج "بود   کارگر شھاب خودرو در سـال تـول
مامورین تالش میـکـردنـد کـه از "   ؟! و سرمایه ملی

ـنـد  تماس جمعیت با کارگران معترض خـودداری کـن
ـا  اما مردم به اشکال مختلف ھمبـسـتـگـی شـان را ب

ـنـدگـان .   کارگران نشان میدادند پس از دو ساعت نمای
ـامـه ای از .   کارگران به میان آنان بازگشتنـد آنـھـا ن

ریاست جمھوری اسالمی خـطـاب بـه وزارت کـار و 
استانداری و صنعت و معدن مبین گرفته بودنـد کـه 
. قول رسیدگی فوری به خواست آنھـا داده شـده بـود

ـنـی بـر  کارگران میگویند اگر به خـواسـت شـان مـب
بازگشت به کار رسیدگی نشود اعتـراضـات خـود را 

 . گسترش خواھند داد
ـنـدمـاه  الزم به یادآوری است که کارگران در اسـف
در اعتراض به عدم پـرداخـت دومـاه حـقـوق و حـذف 
برخی مزایا مثل نھار و اضافه کاری، قطع پـرداخـت 
بیمه و اعتبار دفترچه ھای بیمه دست بـه اعـتـراض 

گفته میشود که مـدیـریـت کـارخـانـه شـھـاب .   زدند
ـزدیـکـان خـود  خودرو در زمستان گذشته تعدادی از ن
را با حقوقی باالتر از سـایـر کـارگـران در کـارخـانـه 
استخدام کرده و ھمه اینھا بـه خشـم کـارگـران دامـن 

ـیـروھـای .  زده بود در پی تجمع اعتراضی کارگران، ن
ـا  حراست به مقابله به کارگران پردختند و کارگـران ب
آنان درگیر شده و سرانجام با اتحاد خـود مـدیـریـت و 

 . عواملش را از کارخانه بیرون انداختند
الزم به توضیح است که کارفرمـاھـا از فـرصـت 
تعطیالت نوروزی استفاده کرده و در برخی کـارخـانـه 
ـا اعـالم  ھا کارگران را اخراج کرده و یا کارخانه را ب

از جمله در کـارخـانـه .  ورشکستگی و غیره بسته اند
ـنـد( ذوب آھـن غـرب کشـور  ـل  ٧واقـع در )   کـوره ب

 نفـر از کـارگـران ٢٠٠اسدآباد  -کیلومتری جاده قروه
 اخـراج شـدنـد و در ٩١در نخستین روز کاری سـال 

 .مقابل استانداری ھمدان تجمع اعتراضی برپا کردند
ـیـسـت کـارگـری از اعـتـراض بـحـق  حزب کمون
کارگران شھاب خودرو و کـارگـران ذوب آھـن غـرب 
ـیـه مـراکـز  کشور قاطعانه حمایت میکـنـد و از کـل
کارگری و مردم آزادیخواه میخواھد که به ھر شکـل 

ـنـد حـزب از اعضـای .   میتوانند از آنھا حـمـایـت کـن
ــخـواھــد در تـجــمـعــات  ــواده ھــای کــارگـران مـی خـان

ـنـد حضـور خـانـواده .   اعتراضی با تمام قوا شرکت کن
ـتـریـن فـاکـتـورھـا  ھا در این اعتراضات یکی از مھم

حضـور .   برای عقب راندن کارفرماھـا و دولـت اسـت
گسترده خانواده ھا فاکتور تعیین کننده در تـوده ای 
ـبـش  کردن، اجتماعی کردن و دامن زدن به یک جـن
اعتراضی ھمه جانبه و قدرتمند کارگری در شـرایـط 

ـزدیـک .  کنونی است اول مه روز جـھـانـی کـارگـر ن
است با تمام قوا برای تجمع در سـراسـر کشـور آمـاده 

 . شویم
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١٢ آوریل ٧، ١٣٩١ فروردین ١٩

 کارگران شھاب خودرو 
 علیه اخراج ایستادگی میکنند
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در این گفتگو :   کارگر کمونیست
میخواھیم به چـنـد نـکـتـه اصـلـی 
ـارگـــری در  ــش کــ ـب ــ ـن دربــاره جــ

ــم ــردازی ـپ ــان ب ــن ســوال .   کـردســت اولــی
ـا  ـبـل ت اینست کـه از سـه دھـه ق

 تاکنـون ٥٧امروز، یعنی از انقالب 
ـبـش  ـاقـات مـھـمـی در جـن چه اتف
ــان رخ داده و  ــت ــارگــری کــردس ک
ـیـر  ـی فاکتورھای اصلی ای که تـغ

 کرده اند کدامند؟
از نـظـر مـن دو :   محمد آسنگـران

اتفاق مھم در جنبش کـارگـری رخ 
داده است کـه کـل سـیـمـای ایـن 

اول .   جنبش را متـحـول کـرده اسـت
ـیـت  ـیـت جـمـع اینکه وسعت و کـم
کارگری بسیار وسیعتر و گسـتـرده 
ـبـش  تر شده است و دوم اینـکـه جـن
ـبـش  ـیـسـتـی در درون جـن ـال سـوسـی
ـبـش  کارگری به عنوان یـک جـن
اجتماعی و قوی بـه یـک پـدیـده 

ایـن .   مھم و موثر تبدیل شـده اسـت
دو فاکتور به نوعی مادر تحـوالت 
ـنـد . دیگر در جنبش کارگری ھسـت

ـیـرات و تـحـوالت  عالوه بر این ـی  تغ
ـبـش کـارگـری  مھم دیگری در جن
روی داده است که  فـاکـتـورھـای 
ــش کــارگــری  ــب مــھــمــی در جــن

ــنــد ــت ــارگــری در :   ھس ــش ک ــب جــن
ــش  ــب ــان اســاســا یــک جــن کــردســت

ـا . سیاسی و چپ است جنبـشـی ب
تجربه تر از گذشته و با درجـه ای 
از سازمان و تـالش بـرای تشـکـل 

ـبـش کـارگـری در .   یابی است جـن
کردستان جنبشی خود آگاه و ضـد 

 . سرمایه داری و جسور است
ــش  ــب ــن حــال در جــن در عــی
کارگری کردستان کمتـر اثـری از 
ــی و  ــســت ــالــی ــک ــدی گــرایشــات ســن
رفرمیـسـتـی و مـحـافـظـه کـار و 

بـه یـک .   امکانگرا دیده مـیـشـود
معنا اسم جنبش کارگری و کلـمـه 
ـان اســاســا بــا  کـارگــر در کــردســت
سوسیالیسم و کمونیسم عجین شـده 

اکنون صف قابل توجھـی از .   است
فعالین و رھبران کارگری شناخـتـه 

. . . شده در کردستان وجـود دارد، و
این خصوصیات و تغییرات حـاصـل 

ـقـالب سـال   ٥٧تحوالت بـعـد از ان
 .است

 
ـاره آن دو :   کارگر کمونـیـسـت درب

ـیـشـتـر  اتفاق مھم مورد اشاره لطفا ب
توضیح دھید و دالیل و زمینـه ھـا 

 چه ھستند؟
در مورد فاکـتـور :  محمد آسنگران

ــت  ــمــعــی ــرش ج ــت و گســت کــمــی
ـاج بـه  ـی کارگری فکر نـکـنـم احـت

 زیـرا جـامـعـه  توضیح زیادی باشـد
ای که شاھد گستـرش روز افـزون 
ـاط خـود  ـق نفوذ سرمایه در ھـمـه ن
است و گسترش سرمایه بـویـژه در 
جایی مثل ایران ھمزمان گسـتـرش 
. جمعیت کارگری را به ھمـراه دارد

ــادی از  ــر ایــن بــخــش زی عــالوه ب
جمعیت روستایی اکنون به جمعیـت 
ـــرش  ـت ـــه و گســ ـت ـــوســ ـی ــھـــر پـ ش
ــرش  ــت ــاز ھــم گس ــنــی ب ــی شــھــرنش
. جمعیت کارگری را به ھمـراه دارد

ــل تــوجــھــی از  ــاب حــتــی بــخــش ق
ــایــی اکــنــون یــا  ــت ــت روس ــی جــمــع
ـا کـارگـران  کارگـران مـھـاجـر و ی

ـنـد بـه .   فصلی و کشـاورزی ھسـت
این معنا میتوان گـفـت کـه آغـاز 
گسترش جھشی جمعیت کـارگـری 
کردستان مثل بقیه مناطق ایـران از 

ـا اصـالحـات ٤٠ھمان اوایل دھه   ب
امـا پـروسـه .   ارضی آغاز مـیـشـود

ـیـت  این جـھـش و گسـتـرش جـمـع
ـایسـه  ـق کارگری در کردستان در م
ـاطـق  با دیگر مناطق ایران بویژه مـن
ـیـش  صنعتی با آھنگ کندتـری پ

 ٥٧بعد از انقالب سـال .   رفته است
ــایــه و  ــوذ ســرم ــف آھــنــگ رشــد ن
ـیـت کـارگـری در  گسـتـرش جـمـع
ـیـدا  ـیـشـتـری پ کردستان سـرعـت ب

 . کرد
این تحول اجتماعی بعد از سـال 

ـفـوذ ٥٧  ھمزمان شد با گسـتـرش ن
ـقـالبـی  فعالیت احزاب و جـنـگ ان
ــاســی  ــی مــردم و ســازمــانــھــای س

. کردستان علیه جمھوری اسـالمـی
ـان  در دل این اتفاقات چپ کـردسـت
ــر  ــی بــرخــالف چــپ ایــران کــه س
متالـشـی شـدن و پـراکـنـدگـی و 
ـاسـی و  اضمحالل سازمانـھـای سـی
ــر فشــار  ــھــا در زی خــرد شــدن آن
ـیـت جـمـھـوری  سرکـوب و حـاکـم

ــکــرد ــجــربــه مــی  در  اســالمــی را ت
کردستان سیر رو به رشـدی داشـت 
ـیـسـم و  ـار چـپ و کـمـون ـب و اعـت
سوسیالیسم بیش از پیش در بـعـدی 
. اجتماعی در حـال گسـتـرش بـود

ـیـسـت  بویژه تشـکـیـل حـزب کـمـون
ایـران یـک تـحــول مـھـم و یــک 
تجربه عینی و قابل مشاھده بـرای 

ــود ــان ب ــارگــران کــردســت جــدال .   ک
ـان  انقالب و ضد انقالب در کـردسـت
ـیـسـم و  عمدتا به شکل جدال کمـون

   چــپ و راســت ضـد کــمــونــیـســم
ـا  ـیـسـم و ی ـال ناسیونالیسم و سـوسـی
اسالمیسم و سوسیالیسم خود را بـه 
نمـایـش گـذاشـت و ایـن تـحـوالت 
ــش  ــب ــن ــاعــث شــد کــه یــک ج ب
ـا  ـیـسـتـی ب ـال اجتماعی قوی سوسی

 . تجاربی گران بھا شکل بگیرد
ـاقـات در  ـف در ضمن ھمه این ات
ـقـالب و کشـمـکـش  بطن یـک ان
ــاد و خــود  ــمــاعــی اتــفــاق افــت ـت اج
فاکتور انقالب مھمترین اتفـاق ایـن 

ــخـی اسـت ـاری ــطـع ت ـق  کـه کــل  م
ـبـشـھـا و گـرایشـات  ـن جامعـه و ج

 . سیاسی را متحول کرد
 

در اشـاره بـه :   کارگر کمونیـسـت
ـان بـه  جنبش کارگری در کـردسـت
ـیـل خـودآگـاه،  ـب ـاتـی از ق خصوصی
ـال آن اشـاره  جسور، سیاسی و امـث

 کردید، دلیل اینھا چیست؟
ـاوتـی :  محمد آسنگران ـف ـت دالیل م

ممکن است برای ایـن فـاکـتـورھـا 
ـتـریـن  وجود داشته باشـد امـا مـھـم
ـقـالب  دلیل این بود که در جریان ان

ـان و بـه  و بعد از آن  مـردم کـردسـت
ـان  تبع آن طبقه کارگر در کـردسـت
ھیچ توھمی به جمھوری اسالمـی 

ـبـش .   و جریانات مذھبی نداشت جـن

کارگری کردستان در یک تجـربـه 
عملی و انقالبی شریک و درگـیـر 
شد که جدالی نه تنھا بر سر مـثـال 
ـلـکـه  دستمزد و یا خواست صنفی ب
ـیـت و  ـیـف حـاکـم برسر تعیین تکـل

بـحـث قـدرت .   اداره کل جامعه بود
ــه در  ــع ــی و اداره جــام ســیــاس
کردستان نه موضـوعـی نـظـری و 

 بلکـه تـجـربـه عـمـلـی و  تئوریک
ـیـکـی و  موضوعی اجرایی و پـرات

عـالوه بـر ایـن .   در دستور روز بـود
مردم و طبقه کارگر در ھر زمـانـی 
تحت تاثیر افق و سیاستھایی اسـت 
ــی  ــل ــا حــزب اص ــزاب و ی کــه اح
جامعه در آن مقاطـع ھـژمـونـی را 

ـان .   از آن خود کرده انـد در کـردسـت
ـا در  کمونیستھا  در آن دوره عـمـدت
ــزب  ــعــدا ح ــه و ب ــان کــومــل ســازم
کمونیست ایران متشـکـل بـودنـد و 
ــی  ایـن سـازمــان یــک پــای اصــل
ــن  ــه ای تـحـوالت جـامــعـه بـود و ب
ـیـم و  اعتبار جنبش کارگری مستق
ـیـر ایـن  ـاث ـیـم تـحـت ت ـق غیـر مسـت

ـات . تحوالت بود یکی از خصـوصـی
ـیـن  ـان ھـم کمونیـسـتـھـای کـردسـت
ـیـت بـود کـه بـه  ـاطـع جسارت و ق
خصوصیات بخش قابل تـوجـھـی از 
ـبـدیـل  ـلـف ت فعالین جنبشھای مخت

ـبـش .   شد اما بحث خود آگاھی جـن
ـان ھـم امـری  کارگری در کردسـت
نظری و تبلیغی و آموزشـی و ھـم 
ــیــکــی بــود کــه  تــجــربــی و پــرات
کمونیستھای آن جامعه مستمـر در 
ــش  ــن عــرصــه ھــا نــق ھــر دوی ای

بـه یـک .   برجسته ای ایفا کـردنـد
ـقـد بـه  معنا میتـوان گـفـت کـه ن
ـتـی  سرمایه و نابرابری و بـی عـدال

ــری . . .   و ــه ام ــان ب ـت ــردسـ در ک
ـبـدیـل شـده  اجتماعی و جنبـشـی ت
است و از محدوده فعالین گـذشـتـه 
ــون  ـتـمـاعـی اکـن و در ابـعـادی اج
. یک پدیده غیر قابل انـکـار اسـت

برای مثال اکنون با یا بـدون اعـالم 
ــای  ــازمــانــھ ــاســت احــزاب و س ســی

ـان ـاسـی فــعـال در کــردسـت  در  سـی
ــانــی کــارگــر ھــر  مــورد روز جــھ
ــارگــری ای  ــال ک ــارگــر و فــع ک
میداند کـه ایـن روز روز مـھـمـی 
است و باید فعالیتی را در دسـتـور 

ـان .   قرار دھد کـارگـران در کـردسـت
میدانند که حقوق برابـر زن و مـرد 
موضوعی قابل بحث و جدل نیسـت 
ـابـل دفـاع  امری پذرفتـه شـده و ق

دھھا نمونـه و مـوضـوع ایـن .  است

ــدھــد کــه خــود  ــن نشــان مـی ــی چـن
ــش کــارگــری در  ــب آگــاھــی جــن
کردستان اکنون یک فاکتور مھـم 

 . و مثبت است
 

ــسـت ــونـی ــکـی از :   کـارگـر کـم ی
ــرای  ــاتــی کــه ب بـروزات خصــوصــی
ــان  ــش کــارگـری در کــردســت ــب ـن ج
. اشاره کردید اول مـاه مـه ھـاسـت

ـیـل بـرجسـتـه شـدن  در اینمورد و دل
ـان چـه  خود روز کارگر در کردسـت

 نظری دارید؟
ـان بـه :  محمد آسنگران در کـردسـت

حکم نفوذ و اعتباری که چـپ و 
کمونیسم در آن جـامـعـه داشـت از 

 ٦٠ھـمـان ســالـھـای اواســط دھـه 
ـارھـا و نسـل  شمسی بعد از کشـت
کشیھایی که جمـھـوری اسـالمـی 

 علیه مردم بـکـار ٦٠در اوایل دھه 
گرفتـه بـود در دل ھـمـان دوره و 
حاکمیت شوم فضـای جـنـگـی و 
ــن  ــراق اولــی ــران و ع ــگ ای جــن
ـنـی در  ـزرگ و عـل مراسمـھـای ب

آن .    آغـاز شـد٦٥ و ٦٤سالھای 
زمان برگزاری این نـوع مـراسـمـھـا 
نشان از آغاز دوران جدیـدی مـیـداد 
ـبـران  ـیـن و رھ ـال و دیـدیـم کـه فـع
جنبش کارگری پیـشـقـراوالن آغـاز 

ــن دوره بــودنــد ــا .   ای از آن زمــان ت
کنون قدم به قدم جنبش کـارگـری 
ـبـھـایـی  جلو آمـده و تـجـارب گـران

از آن مقطع تا کنـون .   آموخته است
ـزرگ و  ما شاھد مـراسـمـھـایـی ب
کوچکی به مناسبت روز جـھـانـی 
ــراکــز  ــرھــا و م ــھ کــارگــر در ش
ـیـم ـان ھسـت . کارگـری در کـردسـت

سنت برگزاری مراسمھای اول مـه 
 ٨به عنوان روز جھانی کـارگـر و 

ـیـن  مارس روز جـھـانـی زن در ھـم
ـنـدج آغـاز و بـعـدا در  دھه از سـن
ـتـه  دیگر شھرھای ایـران پـی گـرف

در ادامه ایـن سـنـت چـپ و .   شد
انسانی بعدا روز جـھـانـی کـودک 
ھم به عنوان روز مـھـمـی کـه در 
ـتـه  ـاخـتـه و جشـن گـرف جامعه شن

ھمه این اتفاقات و برجستـگـی .  شد
ـیـل وجـود و  آنھا در کردستان به دل
ـتـمـاعـی  ـبـش اج حضـور یـک جـن

ـیـسـتـی بـود ـال بـدون وجـود .   سوسـی
ـیـن و  ـال جنبش سوسیالیستی و فـع
ـان ایـن  رھبران کمونیست در کردست

ـیـن  تحوالت مھم  نمیتوانست این چن

 اتحاد و تشکل 
 !کلید حل معضالت است
 مصاحبه با محمد آسنگران

 درباره جنبش کارگری در کردستان 
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برجسته و به بخشـی از فـرھـنـگ 
 . آن جامعه تبدیل شود

 
ـقـطـه : کارگر کمونیست علیرغم ن

ـز  ـی قدرتھائی که اشاره کـردیـد و ن
ــران  ـب وجـود طـیـف وسـیـعـی از رھ
ـان و درجــه  کـارگـری در کــردسـت
زیادی از حـمـایـت مـردمـی، امـا 
فشار جمھوری اسالمـی روی ایـن 
رھبران و کال روی کارگران شـدیـد 

ـنـظـر .   است مشکـل کـجـاسـت و ب
شما چه باید کرد که تـعـرضـھـای 

 رژیم به کارگران را سد  کرد؟
فشـار و تـعـرض :   محمد آسنگران

جمھـوری اسـالمـی و ارگـانـھـای 
ـیـشـه و  امنیتی و اطالعاتی آن ھم
ـالــیـن و  ــه فــع ـی ـا عـل ــن ـث بـدون اســت
سخنگویان و رھبران موثـر چـه در 
ــه در  ــری و چ ــش کــارگ ــب جــن
ـیـشـه وجـود  جنبشھـای دیـگـر ھـم

ـاطـعـی حـتـی .   داشته است در مـق
ـیـن را بـه  ـال ـیـن فـع تعدادی از ھـم

. جـوخـه ھـای اعـدام سـپـرده اسـت
یک نمونه برجسته آن اعدام جـمـال 
ــن  چـراغ ویســی یـکــی از فـعــالــی

امـا اکـنـون .   کارگری سنندج بـود
جمھوری اسالمی بـطـور ویـژه ای 
ــن کــارگــری را  ــه فــعــالــی فشــار ب

دلیـل ھـم روشـن .  بیشتر کرده است
ـیـن کـارگـری :   است ـال رھبران و فع

در کردستان و بـه درجـاتـی حـتـی 
در ایران ھم نقش بـرجسـتـه و ویـژه 
ـارزات  ای در حفظ پیوسـتـگـی مـب
ـفـع  مردم و تغییـر تـعـادل قـوا بـه ن
ــکــه  ــم ایــن ــد و ھ ــردم را دارن م
جـمــھـوری اســالمـی خــطـر جــدی 
ــه  ـاحـی ـیـه خــود را از ھـمــیـن ن عـل

 . میبیند
برای سد کردن تعرضـات رژیـم 
ـیـن  ـی تنھا یک فاکتور مھـم و تـع

ایـن فـاکـتـور ھـم آن .   کننده اسـت
ــم  اسـت کـه جـواب تـعـرضـات رژی
ـا  ـایـد ب ـیـن را ب ـال اسالمـی بـه فـع
. قاطعیت و با اتحاد و تشـکـل داد

ـابـل ھـر  ـق مردم و کـارگـران در م

ــی و  ــت ــی ــروھــای امــن ــی ــعــرض ن ت
ـا  ـایـد جـواب را ب انتظامی رژیـم ب

اگـر رژیـم مـتـوجـه .   تعرض بدھنـد
این واقعیت بشود که با تعـرض بـه 
ـاســی و کــارگــری  ھـر فــعـال ســی
ـافـت خـواھـد  جواب محـکـمـی دری
کرد آن وقت بـرای دسـتـگـیـری و 
ـار اسـتـخـاره  تھدید آنھا باید چـنـد ب
ـاسـت  کند و نھایتا ناچار شـود سـی
عقب نشینی را بـه جـای تـعـرض 

متشکل و متحد شـدن .   اتخاذ کند
و جواب قاطع و متحـدانـه دادن بـه 
ـا  این نوع تعرضات تنھا راه مقابله ب

 .   جمھوری اسالمی است
 

مـعـضـالت و :   کارگر کمونیسـت
ـبـش کـارگـری  نقطه ضعفھای جـن
در کردستان از نظر شما کدامنـد و 

 چه راه حلی درمقابل آن دارید؟ 
مـعـضـالت و :   محـمـد آسـنـگـران

ــارگــری  ــبــش ک ــن ــای ج ــودھ ــب کــم
ـقـالبـی دیـگـر  ھمانند ھر جنبـش ان

ـاشـد امـا اصـلـی .   متعدد میتواند ب

ترین معضـل و مشـکـل کـنـونـی 
ــی و  ــالم ــوری اس ــھ ــود جـــم وج
. سیاستھای سرکوبگـرانـه آن اسـت

اما نقطه ضـعـف اصـلـی در خـود 
ـا  جنبش کارگری دو فاکـتـور و ی

ــد ــن ــن ھســت ــده مــعــی ــدی عــدم .   دو پ
تشکل که جمھوری اسالمی مانـع 
ـــی آن اســـت و مـــحـــدود  ـل اصــ
ـاشـــی از  ــ ـــی کـــه ن ـای ـــگـــریـــھــ ن
ــر  ــی ــای فــرقــه ای و غ بــرخــوردھ
اجتماعی است که عمدتا از طـرف 
سازمانھا و احـزاب مـحـدودنـگـر و 
ـنـدگـی مـیـشـود ـای . تنگ نظر نـم

ــر  ــھــای غــی ــاســت ــن ســی وجــود ای
اجتماعی در کنار دیگـر مـوانـع و 
مشکالت باعث ادامه پراکـنـدگـی 
و چند دستگی در میان فعالیـن و 

 . توده کارگران شده است
اما جنبش کارگری به عـنـوان 
ـبـش مـدعـی و حـق بـه  یک جـن
جانب از وجود عوامل دیگـری ھـم 

 :رنج میبرد
ـبـــش  ــ ـن اول وجـــود یـــک جــ

اجتماعی و متحزب ناسیونالیسـتـی 
است که سـنـت نـظـامـیـگـری ھـم 

ــرای .   دارد ــری ب ــش کــارگ ــب جــن
ـیـروزی  ـیـن امـروز و پ پیشروی ھم
ــون و بــعــد از  ــن ــایــی خــود اک ــھ ن
جمھوری اسالمی راه گریزی بـجـز 
حاشیه ای کردن و شـکـسـت ایـن 

 . جنبش سیاسی نظامی را ندارد
عالوه بر موارد فوق عدم وجـود 
ـزرگ کــارگـــری در  ــ ـز ب ــراکــ م

ـبـران و  کردستان  عمال ما را و رھ
سخنگویان و فعالیـن کـارگـری را 
ـقـه کـارگـر پـراکـنـده  با یـک طـب

ـابـل .   مواجه میکـنـد زیـرا بـخـش ق
ــان  ــارگــران کــردســت ــوجــھــی از ک ت
ـا  کارگران فصـلـی و مـھـاجـر و ی
ـان  کارگران پیمانی در خود کـردسـت
ـان  و یا در شھرھای خـارج کـردسـت

 .  ھستند
ــابـل ایـن مـعــضـالت و  ـق در م
ـیـد  ضعفھای متنوع یک شـاه کـل
ـاشـد اتـحـاد و  اگر وجـود داشـتـه ب

 . *تشکل است

 

 ی   ملی، حمایت از كار و سرمـایـه
ـقـول " .   است «ایرانی سال گـذشـتـه ب

ایشان، سال جھاد اقتصادی بود كـه 
زندگی بخش بیشتری از كـارگـران 
و مردم زحمتكش در آن جـامـعـه را 
ـا اخـراج و  تباه كردند و امسال نیز ب
ــكــارســازی و ریــاضــت كشــی  ــی ب
ـنـد از كـار و  اسالمـی مـی خـواھ
سرمایه ایـرانـی خـودشـان حـمـایـت 

تولید مـلـی، " معنای واقعی !   كنند
" حمایت از كار و سـرمـایـه ایـرانـی

ــر و  ــن فــق ــرای كــارگــران ھــمــی ب
فالكتی است كه صـدای ھـمـه را 

رژیمی كه جز بشـار .   در آورده است
اسد و چاوز دوسـتـی نـه در ایـران 
ـلـی، در  دارد و نه در سطح بین المل
واحدھای تولیدی آن یكی بـعـد از 
ــد شــد و  ــن ــه خــواھ ــت دیــگــری بس

ـنـد كـه "   جـھـاد" كارگران بایـد  بـكـن
ـلـه اش  خامنه ای و گلـه حـزب ال
چند روز دیـگـر بـر اریـكـه قـدرت 

ـنـد رژیـمـی را كـه .   خود تكیه بـدھ

ــا  ــام ــز تــم ــی ــتــصــادی ن ــاظ اق ــلــح ب
ورشکسته است، با ھـیـچ مـعـجـزه 
ــار  ـبـه بسـی ــد مـطــال ای نـمــی تـوان
طبیعی و اولیه شھروندان خود مثـل 
ـقـط  ـنـد و ف اشتغال را ھم برآورده ك
مجبور است كه به دروغ و وعـده و 
وعید و در نھایت لوله تفنـگـھـایـش 

 .متوسل شود
ـان  ـن اما كارگران به درست دشـم

ـاسـنـد یـكـی از .   خود را مـی شـن
بـدم :   " كارگران معترض گفته اسـت

میاد از ایـن اسـالمـی کـه آخـونـد 
كـارگـران . "   دزد به این مملکت آورد

بحق بدشان می آید از اسالمی كـه 
حكـومـت ضـد زن را بـه جـامـعـه 

بـدشـان مـی آیـد از .   تحمیـل كـرد
ـا اسـالم  آخوندی كه می خـواھـد ب

 سال پیش جامـعـه امـروز را ١٤٠٠
بـدشـان مـی آیـد از .   مدیریت كنـد

ـزك و اویـن دارد . اسالمی كه كھری
 ٨بدشان می آید از اسـالمـی كـه 

سال جنگی خانمانسوز برای صـدور 

ـیـل كـرد بـدشـان .   خود بر آنھا تـحـم
می آید از اسالمی كه دیـگـران را 
ــبــی  ــای مــذھ ــاورھ ــای ب ــب ــن بــر م
غیراسالمی كرور كرور اعـدام مـی 
كند و یا از خـانـه و كـاشـانـه شـان 

بدشان مـی آیـد از .   دربدر می كند
ـال  ـــم در حــ ـــه دائ اســـالمـــی ك
ــگــی اســت و  ــی جــن ــراجــوئ مــاج
ـام  تروریست پروری اش جـھـان را ن

الحـق كـه ھـمـه .   امن تر كرده است
ـاسـنـد  بانی این وضعیت را می شـن

 . و برایش كمین كرده اند
كارگران مراكزی چـون شـھـاب 
ـنـد  خودرو و صنایع فلزی می تـوان
كانون اعتراضات كارگـری را گـرم 
ـایـع  ـا كـارگـران صـن نگه دارند و ب
ــرار كــرده تــا  ــرق ــگــر ارتــبــاط ب دی
ــه ســطـحــی  اعـتـراضــات خــود را ب
بسیار فراتر از اعتراضات پراكنـده و 
ــرنــد و بــه ایــن  ــب ایــزولــه امــروزه ب

ـنـد كـارگـران .   وضعیت خـاتـمـه بـدھ
ایران امسال و بخصوص در ایـن اول 

ماه مه كـه فـراخـوان جـھـانـی اش 
صادر شده است، می توانند نقـشـی 
ـا  بسیار تعیین كننده ایفا كنند كـه ب
ـیـگـیـر  اعتراض متحد، منسجم و پ
خود، سیستم منحوسی كه اسالم و 
ـنـد را  آخوند زائده ھایی از آن ھسـت
برای ھمیشـه از روی كـره زمـیـن 

كارگران بـرای زنـدگـی .   پاك كنند
كردن جز خالصی از نكـبـت آخـونـد 
و اسالم و دیگر مظاھر امروزه نظـام 
ــگــری  ــه داری، چــاره دی ســرمــای

 .ندارند
 ٢٠١٢ آوریل ٩

 ١از صفحه 
 

 ! كارگران دشمنان خود را میشناسند
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جنگ بر سر بودجه و 
حکم حکومتی مخفی 

 خامنه ای
ــودجــه ســال  ــحــه ب ــت ٩١الی  دول

ـبـه  احمدی نژاد  کـه روز یـکـشـن
ــاه از ســوی  ــیــســتــم فــروردیــن م ب
کمیسیون تلفیق مـجـلـس اسـالمـی 
رد شده بود با پا در میانی خـامـنـه 
. ای روز دوشنبه به تصویب رسـیـد

ـیـت کـنـونـی  علی الریجانی وضـع
ـبـری" کشور و  را "   توصیه ھای رھ

علت تغییر موضع مـجـلـس اعـالم 
موسی الـرضـا ثـروتـی .   کرده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در 
توضـیـح عـلـت رد الیـحـه بـودجـه 

ـنـکـه :  " گفته بود ـیـل ای یکی به دل
ھا در الیـحـه  قانون ھدفمندی یارانه

بودجه نیامده بود، دوم نـرخ ارز در 
ـیـل  الیحه معلوم نبود، سـوم بـه دل
اینکه درآمـدھـای الیـحـه واقـعـی 
نبود، چھارم سقف بودجه مشـخـص 
ـتـشـار اوراق  ـزان ان ـنـجـم مـی نبود، پ
مشارکت مشخص نبود و ششم بـه 
دلیل اینکه توزیع بودجه بـر اسـاس 

ھای کالن مـورد اعـتـراض  شاخص
ـات الیـحـه  ـی نمایندگان مخالف کـل

ـبـل از ایـن " .   بودجه قـرار داشـت ق
ـامـه ای بـه  علی الریجـانـی در ن
خامنه ای از او خواسـتـه بـود کـه 
ـنـدی  جلو اجـرای فـاز دوم ھـدفـم

 . کردن یارانه ھا را بگیرد
ھر چند که با سفارش خـامـنـه 
ای حنگ جناحھـا در ایـن مـورد 
موقتا خاموش گردید، اما جـنـگ 
ــجــی   ــدری ــوه حــذف ت ــر ســر شــی ب
ـارانـه ھـا ادامـه خـواھـد  پرداخـت ی

ـفـر .  داشت ـیـونـھـا ن ـل ـی کما اینکه م
ــرای بــار دوم  ــه ب ــب ــکــشــن روز ی
ـافـت کـردنـد کـه از  پیامکی دری
آنـھـا خـواســتـه شـده اسـت کـه از 
ــالم  ــه انصــراف اع ــت یــاران دریــاف

ــد ــن ــاح ھــای درگــیــر در .   کــن جــن
جمھوری اسالمی چنیـن  وانـمـود 
میکنند که مشکل بزرگ بـودجـه 

ھـر .   امسال مسئله یارانه ھـا اسـت

ــه  ـاران ــرای زدن ی ـقـی ب کـدام بـطــری
باند احمدی نـژاد .   نقشه کشیده اند

ــســت  ــت بــی ــوب ــخــواھــد در دو ن مــی
ـارانـه ھـا  میلیون نفر را از گرفتن ی
ـیـسـت و  محروم کند و به مابقی ب
ھشت ھزار تومان اضـافـه کـنـد و 

ـزیـن، ( در کنار آن قیمت انـرژی  ـن ب
ــرق، را افــزایــش دھــد، . . . )   گــاز، ب

ـایـی" باند مقابل کال در برابـر  " تـوان
ــت  ـارانـه ھـا تـوسـط دول پـرداخـت ی
ــه اســت . عــالمــت ســوال گــذاشــت

ـارانـه ھـا و بـودجـه  جنگ بر سر ی
ــال  ــخــشــی از ٩١س ــعــکــاس ب  ان

ـاســی  ــصـادی و ســی ـت ـات اق واقـعــی
بـودجــه نـھــادھــای .   جـامــعـه اســت

امنیتی و نظامی به گفته احمـدی 
ـتـه ١٢٧نژاد  ـاف ـزایـش ی  در صد اف
 ھزار میلیارد از بـودجـه ٤٠٠.  است
ـاردی، بـــه ٥١٠ ــ ـی ــ ـل ــ ـی ـزار مــ  ھــ

ـتـه  ـاف شرکتھای دولتی اختصاص ی
ـاه  است که با توجه به انحـصـار سـپ
ـاردی  ـی ـل ـی پاسداران بر پروژه ھای م
ـا  ـلـغ ب ـب دولتی، بخش اعظم ایـن م
ــب  ــه جـی یـک ایســتـگـاه وسـط، ب
فرماندھان سپاه و الیگارشی مـالـی 
اسالمی شکل گرفته در این نـھـاد 

ــرود ـی ــری .   م ــگــی ــن ســمــت ــه ای ــت ــب ال
ـاسـی دارد . اقتصادی علل بارز سـی

رژیم اسالمی در طول حیاتش تنـھـا 
با تـکـیـه بـر نـھـادھـای سـرکـوب 
مانند سپاه و بسـیـج و گـلـه ھـای 

ــده اســت ــان ایــن .   اوبــاش ســر پــا م
 ٨٨واقعیت را کل جـھـان در سـال 

در خیابانھا به چشم دید کـه رژیـم 
اسالمی بدون جنایت وسیع سازمـان 
یافته و سرکـوب بـی حـد و مـرز 
نمی تواند یک روز در حـکـومـت 

ـار تـجـربـه سـال .  باقی بماند در کـن
، از یـکـطـرف تـحـوالت سـریـع ٨٨

سیاسی در منطقه خاور میانه و از 
طرف دیگر فشـارھـای جـھـانـی و 
ـتـصـادی، سـرازیـر کـردن  تحریـم اق

 بـطـرف نـھـادھـای ٩١بودجه سال 
نظامی، یاد آور ایـن نـکـتـه مـھـم 
ـاسـی رژیـم  است که در باتالق سـی

ـاسـی،  اسالمی در ھـر شـرایـط سـی
ـاسـداران و  ـاه پ ـپ نھادھایی ماننـد س
ــو صــحــنــه  ــجــل وزارت اطــالعــات ب

اما این دیـگـر نـه از .   خواھند آمد
سر قدر قدرتی، بلکه از بن بسـتـی 
است که رژیم اسالمی در این سـه 

آنـچـه .   دھه به آن دچار بـوده اسـت
که امروز شاید تازه بنظـر مـیـرسـد، 
نمایان و جاری شدن ایـن بـن بسـت 
در جزیی ترین سیاستھـای یـومـیـه 

حــتـی بـرای نـمـایــش .   رژیـم اسـت
ـانـدی  ھای فرمال ھم دیگر ھیچ ب
از حــکــومــت در مــورد کســری 
بودجه، در مورد نبودن بودجه ھـای 
عمرانی و ورشکستـگـی کـارخـانـه 

وضعیت رژیـم .   ھا، حرفی نمی زند
اسالمی شکننده تر از آن است کـه 
ـیــازی  دیـگـر بـه ایـن نـمــایشـات ن

تحوالت یکسـال اخـیـر .   داشته باشد
ـاد  جھان، به جـمـھـوری اسـالمـی ی
ـان کـن  ـی آوری نمود که جنبشی بن

ـزایـش .   در انتظارش نشسته اسـت اف
ـیـن  بودجـه نـظـامـی، تـرس از ھـم

 . جنبش را بنمایش میگذارد
 

 توفان بیکاری و تورم
سال نود و یک با توفـان اخـراج و 
بیکار سازی کـارگـران آغـاز شـده 

 کـارگــر ٩٠٠اخـراج حـدود .   اسـت
شھاب خودرو، اخراج دسته جـمـعـی 
کارگران شباب غـرب کـرمـانشـاه، 
اخراج دویست تن از کارگـران ذوب 

ــر از ٢٠آھــن غــرب، اخــراج  ــف  ن
ـاد،  ـاب کارگران کشت و صنعت مـھ

 کارگر کارخانـه کـاشـی ١٢اخراج 

ـفـر از ٧٠کسری سنندج، اخـراج   ن
ــن و  ــگ قــزوی ــرن ــان ســپ کــارکــن
قائـمـشـھـر ھـمـه در یـکـمـاه اخـیـر 

ـا .  صورت گرفته است ـابـل ب ـق در ت
ـا شـیـوه  این اخراجـھـا  کـارگـران ب
ھای مختلـف دسـت بـه اعـتـراض 

 .  زده اند
ـیـکـار سـازی ھـای  اخراج و ب
ــر  ــه جــمــعــی کــارگــران ســی ــت دس
صعودی یافته است و با توجـه بـه 
شرایط اقتصـادی رژیـم، ایـن رونـد 
ــه بــاشــد ــد ادامــه داشــت ــوان ــت . مــی

صاحبان کـارخـانـجـات و سـرمـایـه 
ـیـد بـه  داران کارگران میگویند تـول
ـاالسـت،  ـیـسـت، نـرخ ارز ب صرفه ن
ـادر بـه  ـاالسـت و ق ـیـد ب ھزینه تـول
رقابت با کاالھای وارداتی نیـسـت، 

ایـن جـنـس .  نمی توانیم ادامه دھیم
، نـمــای کـامـلـی از " اسـتـدالل" از 

حلقه ھای آخر فروپاشی اقتصـادی 
رژیمی را بنمایش میگذارد کـه از 
زنجیره اقتصاد جھانی منزوی شـده 

ـار .   است و راه نجاتی نـدارد در کـن
موج بیکار سـازی ھـا، نـرخ تـورم 
ــه دم  ــه ســاعــت دم ب ــرب ھـمــراه عـق

وضـع بـجـایـی .   افزایش یافته است
ـلـگـران  ـی رسیده است که برخی تـحـل
اقتـصـادی، از خـیـر ارائـه آمـار و 
ارقام گذشته اند بـدیـن عـلـت کـه 
آنالیز این شرایط در ھـیـچ آمـاری 

 . نمی گنجد
ــان ٦٠بــاالی   درصــد از جــوان

ـتـن  جویای کار ھرگر موفق به یاف
ھیـچ بـخـشـی از .   کاری نشده اند

طبقه کارگر در ازای نبـود کـار و 

ـیـکـاری  ـیـمـه ب یا اخراج از کـار، ب
ـاه .   دریافت نمیکند این شـرایـط سـی

و غیر قابل تحمل، ھر لحظـه بـدتـر 
ــشــود ــدون .   مــی ــم اســالمــی ب رژی

ھیچگونه پرده پـوشـی تـالش دارد 
ـتـصـادی  ـاشـی اق ـار فـروپ تا کل ب

حـذف .   خود را بدوش مردم بیانـدازد
ـال در  یارانه ھا، سـقـوط  ارزش ری
ـزایـش نـرخ  برابر ارزھای خارجی، اف
انرژی و باال رفتن صد در صد ی 
قیمت مواد خوراکی و بـھـداشـتـی، 
یک جھنم کامـل را بـه زنـدگـی 

ـا .   مردم تحمیل کرده اسـت امـروز ب
ـیـه  صراحت میتوان گـفـت کـه کـل
ـات یـک  اقالمـی کـه ادامـه حـی
ــســازد، از  ــان را مــمــکــن مــی انس
دسترس کارگر جامعـه خـارج شـده 

این شرایـط نـه سـطـح رفـاه، .   است
بلکه حیات فیزیکی بـخـش اعـظـم 
خانواده ھای کارگری را با تـھـدیـد 

ــه اســت ــت جــمــھــوری .   روبــرو ســاخ
ــه مــھـار تـورم و  اسـالمــی قــادر ب

قطعا در ماه ھـای .  بیکاری نیست
آینده واحد ھای تولیدی بییـشـتـری 
ـنـد شـد و تـعـداد  ور شکسته خواھ
ـافــت ـزایــش خـواھــد ی ـیـکــاران اف . ب

ــرای  ــارزه ب ــار مــب ــروز در کــن ام
ــر ســر   ــزد، جــدال ب ــم ــت افــزایــش دس
ــکـاری از  ـی ـیـمــه ب ــن حـق ب ـت گـرف
. اھمیـت ویـژه ای بـرخـوردار اسـت

ـلـف  حمایت ھمگانی بخشھای مخت
ـیـکـاران،  ـبـش ب طبقه کارگر از جـن
ـزرگـی را بـرای  میتـوانـد قـدرت ب
ـیـکـاری  ـیـمـه ب ـتـن بـه ب ـاف دست ی
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ـاور دارم کـه یـک روز  مـن ب
ـنـد داشـت و  جوانان اسلحه بـرخـواھ
ــدان  ــکـاران مــلـی را در مـی ـت ـان ـی خ
ـنـد  سینتاگما وارونـه بـه دار خـواھ
ـا،  ـی ـال ـت آویخت، ھمانطور که مردم ای

ـازا ١٩٤٥در سـال  ـی ، در مـیـدان پ
ـنـی  ـی لوره تو، در میالن، با مـوسـول

 ."کردند
بدنبال خودکشی این بازنشسـتـه 

 ساله اعـتـراضـات شـدیـدی در ٧٧
ـان صـورت گـرفـت و  سرتاسـر یـون
ـاگــمــا بــا  ــت ــن مـردم در مــیـدان ســی

مـردم .   نیروھای پلیس درگیر شدنـد
بر درختھای اطراف محلـی کـه او 
ــاردھــا و  ــالک خــودش را کشــت، پ
ـانـده  پیامھائی با این مضمون چسـب

 :بودند
این یک قتل "، "ریاضت میکشد"

 "بود نه خودکشی
اسم این پیرمرد کریسـتـویـوالس 

ــال  ــا س  یــک ١٩٩٤بــود کــه ت
داروخانه در آتن را اداره کـرده بـود؛ 
ـالـگـرانـی کـه  و دولت ھمدست اشغ
او اشاره میکرد دولـت جـورجـیـوس 
ــو بـود کــه یــک  تسـاالک اوغــل
افسر ارتش یونان بود که در آوریـل 

ـالـگـر ١٩٤١ ـیـروھـای اشـغ  تسلیم ن
 در ١٩٤٢آلمان شد و تا دسـامـبـر 

ــان  ــون ــھــا بــر ی ــازی ھــمــدســتــی بــا ن
 .حکومت کرد

ــرد  ــرم ــه، ٧٧اشــاره پــی  ســال
کریستـویـوالس، بـه دولـت فـعـلـی 
ـان بـه عـنـوان دولـت ھـمـدسـت  یون
ـان  اشغالگران ھم واقعیت اوضاع یـون
ـفـرت  را بیان میکند و ھـم عـمـق ن
مردم یونان از دولت و شرایط حاکـم 

ـیـت ایـن .   بر زندگـی خـود را واقـع
است که بدنبال رکـود و در ورطـه 
ـتـصـاد  ورشکستگی قرار گرفتن اق
یونان، استقالل سیاسی یونان تا حـد 
ــکــا  ــروی ــرل ت ــت ــحــت کــن ــادی ت زی

ــن (  ــدوق بــی ــی، صــن بــانـک جــھــان
ـا قـرار )   المللی پول، و اتحـادیـه اروپ

ـــه اســـت ـت ــ ـــن .   گـــرف ـــون ای ـن اکــ
ـان  عروسکھای مجلس و دولت یـون
نیستند که درباره سـرنـوشـت مـردم 
ـلـکـه آنـھـا  یونان تصمیم میگیرند، ب
ـنـد . دستورات ترویکا را اجرا میـکـن

مثال بسیار گویا و مشـخـص ایـن 
ـقـول کـریسـتـویـوالس، ( کنترل  ـا ب ی
ــدریــوف، )   اشــغــال ــان ــھــاد پــاپ پــیــشــن

نخست وزیر پیشین یونان، بـرای بـه 
رفراندوم گذاشتن بسته پیشـنـھـادی 

ـتـه .   ترویـکـا بـود ـف ظـرف یـک ھ
ـانـدریـوف بـخـاطـر  دولت انتخابی پاپ

ساقط شـد "   دموکراتیک" این اقدام 

و دولت تکنوکرات و غیر انتخـابـی 
 .پاپادیموس سر کار آمد

ـار دشـــوار و  ــ ـی ـــط بســ شـــرای
ـیـل پـی در  فالکتباری که با تحم
پی ریاضت اقتصادی بـر زنـدگـی 
ـادی  مردم حاکم شده است شمار زی
ـیـچـارگـی و  از مردم را به پرتگاه ب
استیصال سوق میدھد و بـه جـائـی 
ـنـھـا چـاره ای جـز  میرساند که ای
ـیـش رو  پایان دادن به حیات خـود پ

آمـارھـا حـاکـی از آن .   نمی بینند
ــاضــت  ــل ری ــی ــا تــحــم اســت کــه ب
اقتصادی نرخ خودکشی بیشـتـر از 

ـتـه اسـت٤٠ ـاف ـزایـش ی .  درصد اف
ـتـصــادی  ـاضــت اق ــھـای ری ـاسـت سـی
ـانـه سـرمـایـه داران بـه  حمله وحشی
سفره ھای بی بضاعت کارگـران و 
ـا زدن  اقشار زحمت کش است که ب
ـیـمـه ھـای  از دستمزدھا، زدن از ب
ــمــه ھــای  ــی ــکــاری، زدن از ب بــی
ــای  ــمــه ھ ــی ــمــاعــی، زدن از ب اجــت
ـیـکـاری  درمانی، و افزایش شدید ب
ـتـصـاد  عملی میشود تا، ظاھـرا، اق
ــگــی  در حــال رکــود و ورشــکــســت
سرمایه دارن تـرمـیـم شـود و رونـق 

ـازنشـسـتـگـان .   یابد ـز ب ـاچـی حقوق ن
ـتـه ٢٠یونان تا  ـاف  درصد کـاھـش ی

است و ھمانطور که کریستـویـوالس 

اشاره میکند کفـاف زنـدگـی آنـھـا 
ـنـھـا یـک .   را نمیـدھـد امـا ایـن ت

بخش دیـگـر .   بخش از داستان است
ـانـه  داستان مقاومت و مبارزات جـان

 .و انقالبی مردم یونان است
ھمانطور که در نـوشـتـه ھـای 
پیشین به حضور خوانندگان رسـیـده 
ـان اکـنـون چـنـدیـن  است، مردم یون
ـا اعــتـراضـات و  سـال اســت کـه ب
ـات خـود در  تظاھراتھـا و اعـتـصـاب
ــه  ـلـه سـرمــایـه داران ب ـابـل حــم ـق م
ـنـد و  معیشت خود مقاومت میـکـن
سیاستھای تحمیل فقر و بـدبـخـتـی 

ــنـد ـب ــطـل ـی امــروز .   را بـه مصــاف م
ـیـشـتـر از ھـر روز  ـان ب وضعیت یون

امـروز بـرای .   دیگر بحرانـی ھسـت
ـیـش روشـن  مردم یونان بیشـتـر از پ
ــم  ــی ــان تــرم ــت شــده اســت کــه داس
اقتصادی و رونـق در پـی تـحـمـل 
ـبـوده اسـت . ریاضت دروغی بیش ن

ـای واحـد، پـس از  ھم اکـنـون اروپ
ـقـر و  تحمیل این ھمه فالکـت و ف
ــه  ـیـکـاری، راھـھــای بـریـدن رشـت ب
ــونــد یــونــان بــه خــود را  ھــای پــی

ـالـه ای .   جستجو میکند ـق بنا به م
ـــس  ـی ــ ـات ــ ـام ــ ـت ــ ـــط اس ـــوس کـــه ت
کارایاناپولوس و فرد وستون نوشـتـه 

 فوریه در سـایـت ١٦شده و بتاریخ 
بـه چـاپ " در دفاع از مارکسیسم" 

رسیده است، اکنون دولـت آلـمـان و 
ـنـد  ـل اقمار اقتصادی نزدیک آن، ھ
و اتریش، در فـکـر جـدائـی پـول و 
ـای واحـد  حتی کشور یونان از اروپ

ـیـل .   ھستند تـرویـکـا پـس از تـحـم
ـز  ـیـر آمـی ـار و تـحـق ـب شرایط فالکت

ــون  ــصــادی و ســیــاســی اکــن اقــت
پرداخت کمکھـای مـالـی خـود را 

ـیـل .   به عقب انـداخـتـه اسـت دو دل
برای این تاخیر در پرداخت کـمـک 

اول .   مالی توافـق شـده وجـود دارد
ـات  اینکه ترویکا از سرنوشت انتخـاب
ـیـسـت و نـمـی دانـد  آینده مطمئن ن
که دولت بـعـدی بـه قـراردادھـای 
ـا  دولت فعلی پایبند خـواھـد بـود ی

ـنـکـه امـیـد .   نه ـتـر، ای دوم، و مھـم
ـتـصـاد  زیادی به ترمیـم و رونـق اق

ـان وجـود نـدارد یـک عـامــل .   یـون
مھم در تیره بودن چشم انداز ترمـیـم 
ـیـر  ـاث ـان ت و رونق دوباره اقتصاد یـون
خود سیاستھای ریاضت اقتـصـادی 
ـیـکـاری و  ـزایـش ب ھست که با اف
ــزدھــا جــمــع آوری  ــم ــت کــاھــش دس
ــرای دولـت مشـکــل  ـیــات را ب مـال

 .کرده است
ـتـصـادی  ـار اق اوضاع وخامت ب
که ھر روز وخیمتر میـشـود، چشـم 
ـا کـال کشـور  انداز جدائی پول و ی
ـای واحـد، و تـجـربـه  یونان از اروپ
ــھــا و  ــرات ــظــاھ ــراضــات و ت اعــت
ـان یـک  اعتصابات چند ساله یـون
وضعیت انفجاری بوجود آورده اسـت 
ـقـالب تـمـام  که میتواند به یک ان

ـاور .   عیار منجر شود من ھـم در ب
ــه  ــم ک ــک ــری ــوالس ش ــوی ــریســت ک

من باور دارم کـه یـک :   " میگوید
روز جوانان اسلحه بر خواھند داشـت 

 ..."و 
 ٢٠١٢ آوریل ٨
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دستگاه حاکمیت دلسوزتر از ھـمـان 
.  ائمه جـمـعـه وارد مـعـرکـه شـدنـد

ــون خـود  خــارجــه " ایشـان کــه اکــن
شدند و بیشتر از ھـر کسـی "   نشین

ـیـن  خود را در داخل میبنند، و بـھـم
دلیل دیگر به کسی گوشزد نـمـی 

ساکت باش تو دوری و " کنند که 
،  " نمیدانی در داخل چه خـبـر اسـت

ـتـر از ھـر کـارگـزار جـمـھـوری  بـھ
ــون ســر پســت  اســالمــی کــه اکــن
ـاول و غـارت  خودش است و به چـپ

ـیـد مـلـی، "مشغول است، نگران  تول
ـنـد"   کار و سـرمـایـه ایـرانـی . ھسـت

ـنـکـه نشـان  بھمین دلیل و بـرای ای
ــد دلســوز تـر از  ـن ــخــشــی از " دھ ب

ــران ــد، ثــابــت "   حــکــومــت ای ــن ھســت
کردند امر آقا محقق نـخـواھـد شـد 
! چون یک سوم سال تعطیـل اسـت

ھر روز تعطیلی، طبق آمـارھـای " و 
 ھـزار ٣٠٠دولت مـوجـب خسـارت 

ــور  ــه کش ــی ب ــومــان ــون ت ــی ــل مــی
 ".شود می
ـادی"  در سـایـت "   نیمـا فـرح آب

مزبور از قول سایت حکومتی خـبـر 
آنالین آورده اسـت کـه یـک سـوم 

 تعطیل میباشد، با حسـاب ٩١سال 
شـمـار روزھـای " و کتابھای ایشان 

ـا مـحـاسـبـه ١٣٩١تعطیل سـال   ب
ـنـج  ـلـی پ ـبـه تعطـی ھـا در ادارات  شـن

ــی  از اول .    روز اســت١٣٠دولــت
 روز ٢١ اسفند مـاه ٢٩فرودین تا 

 روز، ٥کـم  تعطیل رسمی و دسـت
بعـد ایشـان . "   روز بین تعطیلی است

ــه گــزارش  ــای " ب ــژوھشــھ مــرکــز پ
کـه زیـر "   مجلس شورای اسـالمـی

: نظر توکلی اسـت اشـاره مـیـکـنـد
ـزایـش "  ـاشـی از اف زیان اقتصادی ن

ھـای اخـیـر رشـد  تعطیالت در سـال
ایـن رقـم .   قابل توجھی داشته است

 سه سـال نـخـسـت دولـت  در فاصله
نھم نزدیک به پنجاه درصد بیـشـتـر 

، دستمزد پرداخـتـی بـه . . . شده است
شــاغــالن در روزھــای تــعــطــیــالت 

 ھـزار ٧ حـدود ٨٤رسمی در سال 
میلیارد تـومـان بـوده کـه در سـال 

ـارد ٨٦ ـی ـل ـی ـیـم ھـزار م  بـه ده و ن
ـتـه . "   ( تومان افزایش یافته است ـب ال

ـابـت  این ارقام را باور نکنید تجربه ث
کـرده اسـت حـکــومـت جـمــھــوری 
ـتـی مـیـخـواھـد یـک  اسالمی وق
چیزی را از مردم بربایـد آمـارھـای 
بسیار عجـیـب و غـریـب مـیـدھـد، 
چیزی مانند حرف جرج بـوش کـه 
میگفت عراق مملو از سـالحـھـای 
کشتار جمعی است و باید به آنـجـا 
حمله کرد و دیدیم مـحـض نـمـونـه 

ـاب ! )     یک عدد ھم پیدا نشـد جـن
ــد  ـن ــدھ ـادی ادامـه مـی در " فـرح آب

ـــژوھـــش ـز پ ـزارش مـــرکــ ـای  گــ ھــ
مجلس، تعطیالت دو کشـور ایـران 
و بریتانیا مقایسه شده و آمـده کـه 
ـان  ـای اگر تعطیالت دو کشور بدون پ
ھفته مـحـاسـبـه شـود ایـران دارای 

ـا دارای ٢٥ ـی ـان ـت  روز تعطیلی و بری
 روز تعطیلی خـواھـد امـا اگـر ١٢

این تعطیالت با تعطیالت آخر ھفتـه 
جمع شود تعطیـالت ایـران در سـال 

 روز می رسد در حالی کـه ٧٧به 
ـا  ـی ـان ـت  روز ١١٦تعطـیـالت در بـری

جالب است یک عمر اسـت . "   است
که روی اعصاب مـا راه مـیـرونـد 

حتی در گزارش مر کـز پـژوھـش ( 
و نوشته نویسنده سایت روز آن الیـن 

که تـعـطـیـالت در )   تاکید میشود
ـاد تـر  ایران نسبت به کل جـھـان زی
است اما با کـمـال تـعـجـب شـاھـد 
ـان  ھستیم  درمقام مقایسه انـگـلـسـت

ـلـی ٣٩  روز بیشتـر از ایـران تـعـطـی
ـال .   دارد خاطرمـان ھسـت کـه امـث

ـقـول خـودشـان  ـا ب ھمین نویسـنـده ی
ـارھـا "   کارشناسان خبره اقتصـادی"  ب

تاکید کردند مردم ایران تنبل تـریـن 
ـیـل  مردم جھان ھستنـد و یـک دل
شان ھمین تعطیالت در طـول سـال 
ــه مــحــجــوب  ــت ــه گــف ھســت و ب
ــه  ــی ــدان عــل ــن ــداره ب ــه ق ســردســت

ـــش " کــارگـــران،  ـزای ــ ـا اف ــ ـــران ب ای
تعطیالت عیدفـطـر تـعـطـیـل تـریـن 

نـھـایـت . "   کشور جھان خـواھـد شـد
تعطیلی که دولت برای عید فـطـر 
ـتـه دو روز اسـت کـه  در نظر گرف
آنھم نـه از سـر دلسـوزی بـه حـال 
مردم بلکه تالش مذبـوحـانـه دولـت 

 !برای اسالمی کردن کشور است
ـادی  اگر به آمار نوشته فرح آب
ـیـد در ایـن  توجه کرده باشید میبین
ـنـکـه سـال  گزارش حتی ادعای ای

 یک سوم سال تعطیـل خـواھـد ٩١
ـیـش نـخـواھـد بـود . بود دروغـی ب

ـلـی سـال ١٣٠ ـا ٩١ روز تـعـطـی  ب
ـبـه ھـا  ـنـج شـن احتساب تعطیلـی پ
ـبـه ھـا  ـنـج شـن است که در ایران پ
رسما تعطیل نیست اگـر شـرکـتـی 
ـتـه  ـف ـاشـد در طـول ھ نیز تعطیـل ب
ــاعــت کــار را کــش دادنــد تــا  س

 ساعت پر شود، یـعـنـی ٤٤حداقل 
به جای پنج شنبه کار انـجـام شـده 
ـادی کـه  است و این دیگر منت زی
ـتـر  ـا بـھ سر مردم ایران میگـذارنـد ی
گفته باشـیـم نـھـایـت بـی شـرمـی 
ایشان است روزی که بـه جـای آن 
از مردم کار کشیدند جز تعطـیـالت 

ــد ــحــســاب مــی آورن ــھــی .   ب ــت مــن
ــا  ــده خــودش را تــک و ت ــن ــویس ن
نینداخته و بر اساس مرکز پـژوھـش 
ـیـد در  مجلس مدعی است کار مف

ـبـال در .    ساعت اسـت٢روز  مـن ق
نوشته ھای دیگری به این ادعـای 
بیشرمانه جواب دادم و نشـان دادم  
ــاھــا را مــطــرح  کســانــی ایــن ادع
ـنـد کـه اسـاسـا ھـیـچ کـار  میکن
مفید حتی به اندازه یک دقیقه بـه 
ـابـرایـن  ـن ـنـد ب حال جامعه نمـی کـن
. بیشتر از این به آن نـمـی پـردازیـم

ھیچکدام از این کارشناسان ھـیـچ 
ـنـد کـه ھـر  وقت آماری نـمـی دھ
ـقـه کـار کـارگـر چـقـدر سـود  دقی
بـرای ســرمــایـه دارد و بـه ھــمــان 
ـاھـی فـرد  ـب ـاعـث ت نسبت چقـدر ب

ایشـان .   کارگر و زندگی او میشود
ـیـش  ـنـد شـرایـطـی پ اشاره نمی کـن

 سـاعـت ٤٤آوردند که کارگر نـه 
 سـاعـت ٦٠در ھفته که دست کم 

ـتـوانـد  در ھفته فقط برای اینـکـه ب
اشاره نـمـی .   زنده بماند کار میکند

کنند ھمان کارگاھـھـائـی کـه در 
ایران روز پنچ شنبه مثـال تـعـطـیـل 
است کـارگـر مـجـبـور بـه اضـافـه 
ــه و  ــع ــم ــی ج کــاری اســت حــت
ـــی،  ـب ـــل مـــذھــ ـی ــطــ ـــع روزھــای ت

امـام " کارفرمای ما مدعی اسـت 
حسین کی گفته روز عاشورا کـار 

ــد ــی ــچ وقــت در آمــار ! "   نــکــن ھــی
کارشناسان و مرکز پژوھـش ھـای 
ـنـھـا ایـن سـاعـات کـار  کذایـی ای
گفته نمیشود، اگر ھم گفتـه شـود 

! " جوھر مرد کـار اسـت:   " میگویند
یا شعر سعدی را برای مـا تـالوت 

برو کار میکـن مـگـو " میکنند که
ظـاھـرا !   و الـی آخـر"   چیست کـار

وظیفه کارگر کـار کـردن و کـار 
. کردن و ھیچی نخـواسـتـن  اسـت

اما اگر کـارگـر یـک اعـتـصـاب 
ـار  ـنـدازد و خـواسـت ـی کوچک راه ب
ـتـر کـار  این شود که  من باید کم
کنم و بیشتر دریافت کنم ھمه ایـن 
ـا  کارشناسان بـه خـط مـیـشـونـد ت
ثابت کنند که ژنیتکی و تاریخـی 

 .مردم ایران تنبل و تن آسا ھستند
ــات کــار  ــارزه بــرای ســاع ــب م
ـارزه ای اسـت کـه از  ـتـر، مـب کم
ـقـه  ھمـان بـدو شـکـل گـیـری طـب
ـتـه و  کارگر در جھان شـکـل گـرف
ـقـه  یکی از اولین خواسته ھای طـب
کارگر بوده و شاھد بودیم کـه روز 

ـز بـرای )   اول مـاه مـه( کارگر  ـی ن
ایـن .   ھمین خواسته شـکـل گـرفـت

ـقـه  ـاپـذیـر طـب یک مبارزه تعطیل ن
ــا  کــارگــر بــوده اســت و ظــاھــرا ت
زمانی که در بر ھمین پاشنه سـود 
ـارزه ادامـه  سرمایه میچرخد این مب

چون سـرمـایـه سـودش را از .   دارد
ـار  کار کارگر تامین میکند و بسـی
تمایل دارد که بـرای زمـانـی کـه 
ـال  کارگر استراحت میکند یک ری

ـار  ـا دچــ ــ ـــردازد ت ـپ ــ ــم ن ـان " ھ ــ زی
ــصــادی ـت ــگـردد"   اق ــاســان .   ن کــارشــن

بـورژوازی مــدام در حــال جــمــع و 
ـنـد کـه ھـر  تفریق کردن ایـن ھسـت
دقیقه استراحت کـارگـر چـقـدر بـه 
ـتـھـا  ـن سود سرمایه ضرر میرساند م
ـنـد بـه صـراحـت  این را نـمـی تـوان
ـاظـی ھـائـی  ـف بگویند و در پشت ل

حـرف شـان "   زیان اقتصـادی" مانند 

 .را میزنند
ـیـشـتـر  از سوی دیگر تحریمھا ب
ــدگــی کــارگــران  ــچــه در زن از آن
ـبـت بـھـمـراه  تاکنون اثر داشته مصی

ـامـگـذاری .   خواھد داشـت اسـاسـا ن
ـیـن دارد ایشـان  .   آقا تـوجـه بـه ھـم

ــد کــه پــس  ــن ــش گــرفــت دســت پــی
نیافتند، می خواھند فردا مـدعـی 
ـیـد و  شوند که ما گفتیم کـار کـن
ـیـن روزھـا  کمتر بخواھید برای ھـم

ـنـد !   بود و از سوی دیگر یکی مـان
نویسنـده سـایـت روز آن الیـن دارد 
رھنمود میدھد بیشتر کار بـکـشـیـد 
ــار  ــل را ھــم ک ــعــطــی و روزھــای ت

ایـن !   ایشان نزده میـرقصـنـد.   بکشید
شیرین زبانیھـا را بـرای بـورژوازی 
ـبـوع ایشـان  ـت ـاح م ـا جـن میکنند ت

ـیـم سـازان" مورد توجـه  قـرار "   تصـم
ـثـمـار  گیرد چرا که ایشـان راه اسـت
بیشتر و بیشتر کارگـران را ظـاھـرا 

 .خوب بلد شدند
کاھش ساعـت کـار یـکـی از 
خواسته ھای اساسی ما کـارگـران 

به یمن تکنولـوژی امـروزی .   است
ـیـشـتـر  روز به روز باید ساعت کار ب

این ممکـن و شـدنـی .   کاھش یابد
است اگر سیستم حـاکـم بـه فـکـر 
رفاه و آسایش زنـدگـی تـوده مـردم 

ساعـت کـار .   باشد نه سود سرمایه
ـنـکـه  باید کاھش یابد نـه بـرای ای
ـنـد و  ـبـل ھسـت ـن ـا ت مردم ایـران ذات
ـنـد  میخواھند تا لنگ ظھـر بـخـواب
ـنـد از  بلکه بدین خاطر که میخواھ
ــذت  زنـدگــی و زنـده بـودن خـود ل
ببرند و بـه ھـمـان نسـبـت از کـار 

ــد در ھــزاره .   کـردن مـردم حـق دارن
سوم و در قرن بیست و یکـم درک 

ـنـد کـار " کنند که  زندگی نمیـکـن
ـنـد کـه  ـلـکـه کـار مـیـکـن کنند ب

باید جامعه ایـن را " .   زندگی کنند
تضمین کند که کار مایه آسـایـش 
ـاشـد نـه مـایـه عـذاب  یک فرد ب

این خـواسـتـه اگـر بـرای .   ابدی او
بـورژوازی دھشـتــنـاک و مــرگ 
ــن  ــی ــارگــران ع آور اســت بــرای ک

 .*زندگی است
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 اعتراض و اعتصاب كارگری                      
 

گزارشی از اعتراض كارگران اخراجی                                 
 شھاب خودرو در مقابل نھادھای دولتی                                   
ـا     ٨كارگران كارخانه شھاب خودرو كه ھـر كـدام دارای                                               ت

ـان تـعـطـیـالت نـوروز،                                                 ٢٥ ـای  سال سابقه كار ھستند، پس از پ
ماه ھنگام مراجعه به کارخانـه از ورود                                        فرودین         ١٤صبح روز         

ایـن كـارگـران             .       به سالن تولید مـنـع و از کـار اخـراج شـدنـد                                     
اعتراض خود در سال گذشته بر سر حذف بخشی از خـدمـات                                                 
از جمله اضافه کاری و نھار را دلیل اخراج خود عـنـوان كـرده                                                        

 تـن از        ٢٠٠از سوی دیگر مدیریت جدید این کـارخـانـه                                     .       اند   
ـاال در ایـن                                                        آشنایان و اقوام خود را با حقوق و دسـتـمـزدھـای ب
کارخانه استخدام کرده و ھمه اینھا به خشـم کـارگـران دامـن                                                      

 . زده بود       
بدنبال این اخراج سازی، كمیته پیگیری ایجاد تشكـلـھـای                                                   

 فروردین خبر داد كه ایـن كـارگـران بـه                                    ١٥كارگری ایران روز                  
ایـن     .       ھمراه خانواده ھایشان در مقابل كارخانـه تـحـصـن كـردنـد                                                

ـار                                                     ـب کارگران ھمچنین به قطع پرداخت بیمه خود و قـطـع اعـت
ایلنا نیز از تجمع ایـن                       .       دفترچه ھای بیمه خود معترض بودند                               

در ادامـه،           .       كارگران در جلـوی مـجـلـس اسـالمـی خـبـر داد                                  
 فـروردیـن مـاه در                 ١٦كارگران اخراجی صبح روز چھارشنبـه                                 

ـابـل مـجـلـس اسـالمـی تـجـمـع                                              ـق اعتراض به اخراجشان در م
تعدادی از نمایندگـان رژیـم در ایـن                                 .       اعتراضی برگزار کردند                    

ـیـر خـانـه كـارگـر                                               ـیـرضـا مـحـجـوب، دب مجلس و از جمله عل
اسالمی رژیم از كارگران خواستند كه آرامـش خـود را حـفـظ                                                   
كرده و متفرق شوند و وعـده دادنـد كـه خـواسـت كـارگـران را                                                    

 صـبـح صـبـر كـرده و                 ١٠كارگران تا ساعت                 .       پیگیری كنند           
ـتـی نـمـی                                                ـیـن دول وقتی خبری از وعده و وعیدھای مسـئـول

ـنـده ھـای                      .       شود، به دو گرو تقسیم می شوند                             ـای گـروه اول نـم
ـا در                                          ٥کارگران که              نفر بوده اند به وزارت کـار مـی رونـد ت

ـاشـنـد شـرکـت                                                  جلسه ای که قرار بوده با مسـئـوالن داشـتـه ب
ـا                                          .       کنند     ـتـرض بـودنـد کـه ب گروه دوم تمامی کـارگـران مـع

ـا حـمـل دو پـالکـارد کـه بـر روی آنـھـا                                                 چندین اتوبوس و ب
مطالبات کارگران نوشته شده بود به سمت ریاسـت جـمـھـوری                                                   

ـازرسـی                                .       حرکت میکنند            زمانـی کـه کـارگـران بـه مـحـل ب
ـاظـت از                                                  ریاست جمھوری می رسند با ممانعت ماموریـن حـف
ـا فشـار و                                               دفتر ریاست جمھوری مـواجـه مـی شـونـد کـه ب
مقاومت کارگران مجبور به عقب نشینی میشونـد و مـوفـق                                                 
میشوند از ایستگاه بازرسی رد شده و به جلوی دفتـر اصـلـی                                                     

ـتـی و اطـالعـاتـی از                             .       ریاست جمھوری برسند                   ـی مامورین امن
ـا خـواھـش از                                                 دیدن جمعیت شوکه شده و مجبور مـیـشـونـد ب
کارگران بخواھند که فقط نمایندگانشان را برای گفتـگـو بـه                                                      

ـتـر                                      .       داخل دفتر بفرستند                  کارگران نمایندگانشان را به داخـل دف
ـاعـث                                                     ـاسـتـور را مسـدود کـرده و ب میفرستند و بقیه خیابان پ

كارگران پالکـاردھـای را کـه بـه                            .       ترافیک سنیگن میشوند                   
 کارگر شھـاب خـودرو                   ٧٠٠طنز رویشان نوشته شده بود اخراج                                

در معرض دید عموم قـرار مـی                          !   در سال تولید و سرمایه ملی                         
مردم كه پالكـاردھـا را مـیـدیـدنـد احسـاس ھـم دردی                                           .       دھند    

ـا                                         .     میکردند        ـیـت ب مامورین تالش میکردند که از تماس جـمـع
ـنـد امـا مـردم بـه اشـکـال                                               ـتـرض خـودداری کـن کارگران مع

 .   مختلف ھمبستگی شان را با کارگران نشان میدادند                                            
ـامـه                                                     بعد از دو ساعت نمایندگان کارگران بیرون آمـده و ن
ـانـداری و                                                       ای از دفتر ریاست جمھوری رو به وزارت کار، اسـت
ـبـه                                                   ـنـکـه روز شـن صنعت و معدن با خود داشتند مبنی بـر ای
نمایندگانی از وزارت کار، استانداری و صنعت و معدن بـرای                                                       
بررسی وضیعت شرکت و مشـکـالت کـارگـران بـه شـرکـت                                          

کارگران اعالم کردند اگر جواب نگـیـرنـد                                    .       شھاب خودرو بروند                
در جریان این تجمع خبرنگارانـی                              .       به اعتراضشان ادامه میدھند                         

 سیمای جمھوری اسالمی آمـده بـودنـد کـه قـول                                       ٢از شبکه         
 . انتشار خبر در روز شنبه را دادند                               

ـیـسـت كـارگـری رسـیـده                                            طبق گزارشی که به حزب كمون
 فروردیـن، ایـن               ١٦ و    ١٥،   ١٤است و بدنبال اعتراض روزھای                            

ـابـل                                      ١٩كارگران روز              ـق ـارزات خـود، م  فروردین در ادامـه مـب
کارخانه جمع شدند و از آنجا به سمت وزارت تعـاون و کـار و                                                       
.   رفاه اجتماعی رفته و در آنجا دست به تجمع اعتراضی زدنـد                                                    

کارگران اعالم کردند که در روزھای آتی به تجـمـعـات خـود                                                   
ـنـد و بـه                                                 مقابل مجلس و دفتـر احـمـدی نـژاد ادامـه مـیـدھ

 . ھیچوجه کوتاه نمی آیند                     
در یكی از گزارشھای مربوط به این اعتراض آمـده اسـت                                                 

 کارگر رسمی این شرکت را وادار  به بازخـریـد                                           ٣٠٠كه تعداد          
 کـارگـر را از زنـدگـی سـاقـط                         ٩٥٠نموده اند و عمال تعداد                       

 . کرده اند        
ـز در گـزارش دیـگـری                                              ـی یكی از این كارگران معتـرض ن

ـاشـم                        :       گفته است         ـاد از ایـن                 .       دیگر نمیخوام مسلمان ب بـدم مـی
 . اسالمی که آخوند دزد به این مملکت آورد                                    

 
 تجمع و اعتصاب کارگران صنایع فلزی                                

 فـروردیـن طـی             ٢٠حزب کمونیست کارگری ایـران روز                              
ـایـع                        ٢٠اطالعیه ای اعالم كرد كه روز                             فروردین کارگران صـن

ـاسـت جـمـھـوری                                ٢ و    ١فلزی شماره              در مقابل سـاخـتـمـان ری
در ادامه و به نقل از اتـحـادیـه                              .       دست به تجمع اعتراضی زدند                        

ـفـر از         ٦٠٠آزاد کارگران آمده است كه در این تجمع بیش از                                               ن
ـیـم                               .   کارگران شرکت داشتند                    تجمع در این محل دو ساعت و ن

مقامات با نمایندگان کارگران وارد مـذاکـره                                         .   به طول انجامید              
ـامـه ای جـھـت                                               ـاسـت جـمـھـوری ن شدند و سرانجـام نـھـاد ری
رسیدگی فوری به مسائل و مشکالت کـارگـران بـه وزارت                                               
صنایع نوشت که نمایندگان کارگران آنرا بـه ایـن وزارتـخـانـه                                                       
بردند و صالح نیا، یکی از معاونین وزیر صنایع طی مـذاکـره                                                       

  ٢١ای با نمایندگان کارگران به آنان اعالم کـرد صـبـح روز                                                  
ـنـدگـان کـارگـران، مسـئـول                                                   ـای فروردین جلسه ای با حضور نم
ـایـع                                                         صنایع استان تھران و نماینده کارفرما در محل وزارت صن
ـا در ایـن جـلـسـه در مـورد رسـیـدگـی بـه                                                برگزار میشود ت

کارگران بـه تـجـمـع                 .       خواستھای کارگران تصمیم گیری شود                               
  ٢ کارگر صنایع فلزی شماره                         ٤٠٠خود پایان دادند اما حدود                          

 ساعت دیگر در میدان پاسـتـور تـجـمـع کـردنـد و                                         ١به مدت        
اعـتـراض        :       در ادامـه آمـده اسـت                 .       سپس عازم کارخانه شـدنـد                     

کارگران از روز قبل که اولین روز کاری کارگران بود شـروع                                                       
ـبـل دسـت بـه                 ٢ و    ١کارگران صنایع فلزی شماره                          .     شد    روز ق

اعتصاب زدند و به بالتکلیفی خود و عدم تحقق وعـده ھـای                                                   
در تجمعات اعتراضی کـارگـران در                              .       داده شده اعتراض کردند                     

بھمن سال قبل، نماینده کارفرمای جدید کارخانه طی تـوافـق                                                      
ـات                                                      ـب نامه ای کتبی متعھد شده بود تا پایان سال نـود مـطـال

در ایـن        .       معوقه و عیدی و پاداش کارگران را پرداخـت کـنـد                                          
جلسه صالح نیا نیز اعالم کرده بود وزارت صنایـع در صـورت                                                     
خلف وعده کارفرما راسا نسبت به پرداخت مطالبات کارگـران                                                      

ـا                                                        ـنـده کـارفـرمـا ت ـای اقدام خواھد کرد اما پس از این جلسه نم
ـنـده ھـای                                                      ـای پایان سال در کارخانه حاضر نشد و مراجعـات نـم
ـا بـه                                                      ـی کارگران به وزارت صنایع نیز جھت مالقات با صالـح ن
جایی نرسید و آخر اسفند از کل مطالبات چـنـدیـن مـاھـه و                                                   

 ھزار تومان بـه ھـر                   ٥٠٠عیدی و پاداش کارگران فقط مبلغ                               
از آنجا که در شروع سـال جـدیـد                             .     یک از آنان پرداخت گردید                       

نیز نماینده کارفرما در کارخانه حاضر نشده بود تا جوابـگـوی                                                         
کارگران باشد، کارگران این دو کارخانه تصمیم به اعـتـصـاب                                                      

ـا آمـده اسـت كـه                                      .       و اعتراض گرفتند                ـن در ادامه به نقل از ایل
 ماه است که وارد این مجموعه شده                                 ٤مدیریت جدید کارخانه                     

ـانـونـی                                              ـات ق ـب     و از پرداخت عـیـدی، سـنـوات و سـایـر مـطـال
ـقـطـع                                                     ـن کارگران خودداری کرده است و با توجه به پـرداخـت م
ـاری                                                       حق بیمه كارگران به سازمان تامین اجتماعی، برای بسـی
از کارگران امکان بازنشستگی تحت قانـون مشـاغـل سـخـت                                                

 . زیان آور وجود ندارد                   
ـا صـدور                  ٢١اتحادیه آزاد کارگران ایـران روز                                  فـروردیـن ب

  ٢١اطالعیه ای از ادامـه اعـتـصـاب ایـن كـارگـران در روز                                              
ایـن کـارگـران             :       در این اطالعیه آمـد اسـت                     .   فروردین خبر داد               

پس از تجمع دیروز خود در مقابل نھاد ریاسـت جـمـھـوری در                                                    
ـنـده                                                           حالی به اعتصاب شان ادامه دادند که امروز قرار بود نمای
ـنـده                                                      ـای ھای آنان در جلسه ای در سازمان صنایع با حضـور نـم
ـان                                                 کارفرما و رئیس سازمان صنعـت، مـعـدن و تـجـارت اسـت
ـتـی بـه سـازمـان                                                    ـنـده ھـا وق ـای تھران شرکت کنند اما این نـم
ـتـه اسـت و                                                      ـاف صنایع رسیدند به آنان اعالم شد جلسه خاتمه ی
ـنـده ھـای کـارگـران                                                       صورتجلسه توافق شده را در اختیار  نمای

ـیـن سـازمـان                                      .       قرار دادند           ـیـن مسـئـول متن صورتجلسه فی ماب
ـنـده مـالـک                                                ـای ـان تـھـران و نـم صنعت، معدن و تجـارت اسـت

ـان              -١:       کارخانجات صنایع فلزی بـه شـرح زیـر اسـت                                    ـای ـا پ ت
 می بایستی کارفرما نسبت بـه تسـویـه                                  ٩١فروردین ماه سال                 

ـیـمـه                       -٢.       حساب با کارگران اقدام نـمـایـد                            ـتـرچـه ب تـمـدیـد دف
ـاب و ذھـاب و                                                  خدمات درمانی و پرداخت ھزینه سـرویـس ای

 ساعت می بایسـتـی                 ٤٨تسویه حساب با پیمانکار غذا ظرف                                
ـیـمـه                                       -٣.       صورت پذیرد           ـا ب ترتیب مذاکره و تسـویـه حسـاب ب
  ٥ نفر به رقم حدود پنج میلیارد ریال ظـرف                                       ١٥٠بازنشستگی           

  -٤.       روز اداری می بایستی از طرف کارفرما صورت پـذیـرد                                             
ـازنشـسـتـگـان                    ١٠٠ترتیب پرداخت سنوات تعداد حدود                                 نفر از ب

 از طرف کـارفـرمـا                 ١٥/٢/١٣٩١سالھای قبل می بایستی تا                         
موضوع شکایت کارگران علیه کـارفـرمـا و                                        -٥.       اقدام گردد          

نماینده وی در دستگاه قضایی تا پایان مراحل فـوق کـان لـم                                                      
ـاب شـب گـذشـتـه از                                   -٦.   یکن خواھد بود              ـازت با تـوجـه بـه ب

ـاسـت جـمـھـوری کـه اثـر                                                 حضور کارگران در مقابل نـھـاد ری
ـبـعـات و                    BBCمنفی در رسانه ھای غرب                        داشـتـه اسـت ت

 . عواقب آن متوجه کارفرما خواھد بود                                
 

اعتراض کارگران کارخانه ذوب آھن غرب                                    
 ھمدان بدنبال اخراج آنھا                       

 تـن از        ٢٠٠ فروردین خبر داد كـه تـمـامـی                           ١٦ایلنا روز           
کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکـت ذوب آھـن غـرب                                                

اسـد         – کیلومتری جـاده قـروه                     ٧واقع در         )   کوره بلند         ( کشور      
مـراجـعـه        .        اخـراج شـدنـد           ٩١آباد، در نخستین روز كاری سال                              

کارگران به جھت آگاھی از علت اخراج به دفتر ذوب آھن در                                                      
ای از طـرف             ای نداشت و جواب قانع کننـده                            شھر ھمدان نتیجه               

مسئولین کارخانه به آنان داده نشد و تنھا عنـوان شـد كـه بـه                                                        
ـان                                                        دلیل ورشكستگی، این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد و زی

ـابـل                                      .     باشد      می    ده     ـق ـبـه در م کارگران اخـراجـی روز چـھـارشـن
استانداری ھمدان تجمع کردند و گفته اند كه در صورتی کـه                                                      
ـنـد رفـت و                                                  وضعیت کاری آنھا مشخص نشود به تھران خـواھ

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی



 9 ٢٠٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

  . در مقابل مجلس تجمع خواھند کرد                             
تجمع کارگران نساجی مازندران مقابل                                   

 استانداری و بستن خیابان اصلی                            
 فـروردیـن از تـجـمـع كـارگـران                          ١٥سایت مازندنومه روز                    

در    .       نساجی مازندران در مقابل استانداری مـازنـدران خـبـر داد                                                  
نخستین تجمع کارگران نساجی مـازنـدران                                    :       این خبر آمده است                

ـا                          ٢٨در سال جدید، پس از تجمع                           اسفندماه سـال گـذشـتـه بـرپ
  ٢٠٠ حدود       ٩١ فروردین ماه              ١٥شد و از صبح روز سه شنبه                         

نفر از کارگران، جلوی در اصلی استانداری مـازنـدران تـجـمـع                                                      
ـقـه بـرای چـنـد                 ٤٥ و    ٩کارگران حدود ساعت                   .       کردند      ـی  دق

دقیقه خیابان اصلی را بستند و مانع عبور و مـرور خـودروھـا                                                       
ـنـدمـاه           ٢٨مـا    :       یکی از کارگران معترض گـفـت                        .     شدند      اسـف

گذشته ھمین جا تجمع کردیم و به مـا کـیـک و سـانـدیـس                                               
 ساعت استاندار قـول داد کـه فـردای آن                                    ٥-٤دادند و بعد از                

فـردای آن روز ھـمـه جـا                     .       روز پول در حساب ما خواھد بـود                            
ـاز ھـم                                       ٥تعطیل بود و ما                  فروردین ماه به بانک رفتیم امـا ب

ـا          :     او در ادامه می گوید                   .   از حقوق و پول خبری نبود                        گفتند ت
ـا امـروز                                                  ١٣  فروردین نساجی تعطیل است و ما صبر کردیم ت

ـانـداری                                                       که مجبور شدیم برای مطالبات مان دوباره جلوی است
ـز درسـت                                      ٦.       تجمع کنیم           ماه سکوت کردیم و گفتند ھمه چی

ـال ھـم بـه مـا                                                    می شود، صلواتی کار انجام دادیم و یک ری
یـکـی از        !        ماه است حقوق نگرفته ایـم                        ٢٠ندادند و االن حدود                   

ـم کـرد و اگـر                                        :       کارگران گفته است                 ـر خـواھـی ـنـده صـب ـه آی ـب تا روز شـن
 . گشایشی حاصل نشد دوباره جلوی استانداری جمع خواھیم شد                                                   

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده                         

 
 كارگر شركتی شھرداری رشت                          ٦٥٠قرارداد         

 تبدیل نشده است              
ـبـدیـل قـرارداد                                          ٦٥٠سرپرست شـھـرداری رشـت از عـدم ت
ـیـم خـبـر داد                                               ـق وی    .       کارگر شرکتی این نھاد به قرارداد مسـت

عدم تبدیل قرارداداین نیروھای شھـرداری رشـت را بـر اسـاس                                                     
ـانـداری                                                بخش نامه مدیرکل امـور شـھـری و شـوراھـای اسـت

  .   گیالن به شھرداران سراسر استان، عنوان کرد                                       
 اخراج و بیكارسازی ھا                    

 
  درصد کارگران استان تھران                         ٤٥اخراج       

  ٥٥ایلنا طی گزارشی گفته است كه طی سال گـذشـتـه                                          
ـئـت                                                     ـی درصد از كارگران واحدھای تولیدی استان تـھـران بـه ھ
ـنـھـا                                                           ـان ت ھای حل اختالف مراجعه كرده اند که پس بررسـی شـکـایـت آن

  .  درصد از این تعداد به كار بازگشته و مابقی اخراج شده اند                                                       ١٠
 درصد کارگران واحدھای                       ٣٠اخراج       

 تولیدی به دلیل وضعیت بحرانی                           
یکی از عوامل خانه كارگر رژیم اسالمی به نام فـرامـرز                                                  
توفیقی گفته است که به علت وضعیت بـحـرانـی واحـدھـای                                                

ـتـدای                                           ٣٠تولیدی          درصد از کارگران واحدھای تولیـدی از اب
وی گفته است كه طی سـال گـذشـتـه                             .   اند      اخراج شده          ٩١سال     

تعداد زیادی از واحدھای تولیدی تعطیل و ورشکسـت شـدنـد                                                   
ــه                         ــه بســت ــه                      و در صــورت عــدم ارائ ــت ب ھـای حــمــایــتـی دول

ـان سـال جـاری بـخـش                             کارفرمایان پیش بینی می                       ـای شود تا پ
  . ای از کارگران فعال در واحدھای تولیدی اخراج شوند                                                 عمده    

 حذف دھھا ھزار فرصت شغلی دیگر در ایران                                     
ـام خـانـه کشـاورز رژیـم                                             عنایت      ـق ـائـم م ـانـی، ق ـاب ـی  الله ب

ـاسـتـھـای                                            اسالمی اعالم کـرد در صـورت عـدم اعـمـال سـی
    حمایتی دولت، اشتغال موجود در بخش کشاورزی نابـود مـی                                                 

ـیـون         ٤وی میزان تولید مرکبات را در سال گذشته                                       .       شود    ـل  می
 ھزار تن اعالم کرد و گفت در صورت واردات مـجـدد                                             ٥٠٠و   

 ھزار فرصت شغلی ایجاد شده در این بخـش، از                                          ٤٠مرکبات،         
  . بین خواھد رفت             

 بیکاری صدھا کارگر کارخانه آجر جیل اھواز                                       
سایت اتحاد بین المللی در حمایـت از كـارگـران در ایـران                                                    
گفته است كه در پی تعطیلی کارخانه آجـر جـیـل در اھـواز،                                                    

کـارخـانـه         .        کارگر این کارخانه به خیل بیکاران پیوستند                                         ٢١٠
  ٢١٠آجر ماشینی جیل در اھواز از ابتـدای سـال تـعـطـیـل و                                               

  . کارگر این کارخانه بیکار شدند                            
  کارگر کارخانه نوید منگنز اصفھان                                ١٥٠بیکاری        

ـز اصـفـھـان                                             ١٥٠به دلیل تعطیلی كارخانه نـویـد مـنـگـن
ـیـکـار                                                     کارگر شاغل در آن مشاغل خود را از دست دادنـد و ب

ایلنا علت اصلی تعطیلی این كارخانه را عـدم پـرداخـت                                                 .       شدند    
ـنـگـفـت                                                     یارانه حامل ھای انرژی توسط دولت و ایجاد مبلغ ھ

  . بدھی به دنبال خریداری نشدن محصوالت تولیدی عنوان كرده است                                                       
 اخراج دسته جمعی کارگران شباب غرب کرمانشاه                                         
  ١٩انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه روز                                              

ـتـدای سـال جـدیـد                                         ـفـر از         ٢٠فروردین اعالم كرد كـه از اب  ن
ـاب غـرب کـرمـانشـاه بـه عـلـت                                                کارگران کارخانه سابـق شـب

  ٨نپذیرفتن خواست کارفرما مبنی بر افزایش ساعت کـار از                                                   
کارفرمـا ضـمـن             .      ساعت در روز، اخراج شده اند                           ١٢ساعت به         

 ساعت به ساعت کار روزانه، گفته است کـه                                       ٤اعالم افزایش             
 ساعت ممکن است ھـیـچ حـقـوق و دسـتـمـزدی                                   ٤بابت این          

ـاب غـرب کـه                                  .       پرداخت نشود            کارگران کـارخـانـه سـابـق شـب
اکنون در مالکیت سپاه پاسداران است، بـه صـورت قـراردادی                                                     

در ایـن کـارخـانـه ھـم                   .       در استخدام شرکت پیمانکاری ھستند                               
ـنـد                      ١٥٠اکنون حدود             ـتـه         .        کارگر مشغـول کـار ھسـت بـه گـف

کارگران اخراجی، شرایط کار، بعد از واگذاری کـارخـانـه بـه                                                      
  . سپاه، بسیار بد و غیر قابل تجمل شده است                                      

 افزایش آمار بیکاری در میان کارگران نانوایی ھا                                             
ـفـی            ایلنا نوشته است كه مسئول کانون انـجـمـن                                     ھـای صـن

ـا اجـرای فـاز دوم                                                 ـان اصـفـھـان اعـالم کـرد ب کارگـران اسـت
ـانـوا در سـال جـاری                                                      ھدفمندی یارانه ھا، بیكاری كارگـران ن

وی تاکید می کند در صورتی کـه رونـد                                  .       افزایش می یابد              
ـاشـد                                                           اجرای فاز دوم قانون ھدفمندی یارانه ھا مانند فاز اول ب
کامال روشن است که كارگران در فاز دوم با اثرات منفـی از                                                      

  . جمله بیکاری بیشتری روبرو خواھند شد                                  
 بحران در صنعت مرغداری و بیکاری کارگران                                      

ایلنا به نقل از رئیس اتحادیه مرغـداران گـوشـتـی کشـور                                                  
نوشته است كه بـحـران در واحـدھـای مـرغـداری دامـنـگـیـر                                               

ـان             .     كارگران این بخش و بیکاری آنان می گردد                                      ـی وی ضمن ب
ـنـدگـان راھـی بـه جـز                                                    اینکه در شرایط کنونی برای تولیدکن
کاھش میزان تولید باقی نمانده، خاطـر نشـان کـرده اسـت در                                                     
صورت تداوم بحران در صنعت مرغداری، اشتغـال مـوجـود در                                                   
این بخش از بین خـواھـد رفـت و کـارگـران شـاغـل در ایـن                                                

  . صنعت بیکار خواھند شد                    
 اخراج کارگران در شرکت پالستیک صنعت روانسر                                        

پس از بازگشت کارگران شركت پالستیك صنعیت روانسـر                                               
از تعطیالت نوروزی به کارخانه، كه تولید كننده انواع واشـر و                                                          
قطعات پالستیکی خودروزسازی واقع در شھـرک صـنـعـتـی                                             
این شھر می باشد، آنان با درھای بسته کارخانه مواجـه شـده                                                       

 کارگری که تعدادی از آنان دارای سـوابـق کـاری                                            ١٣اند و       
 .    سال می باشد، از کار اخراج شده اند                                  ١٠

 

 اخراج کارگران کارخانه احیا صنعت سنندج                                     
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای                                          

 فروردین خبر داد كه کارفـرمـای کـارخـانـه                                      ٢١کارگری روز            
احیا صنعت سنندج كه یکی از زیر مجموعه ھای کـارخـانـه                                                  
ـنـه سـاخـت قـطـعـات                                                ایران خودرو در می باشـد کـه در زمـی
ـیـن روزھـای                                                    پالستیکی خودرو مشغول به فعالیت است در اول

 نفر از کارگران شاغل در این کـارخـانـه                                     ٥کاری بعد از عید،                  
در قسمتھای پرداخت، بسته بندی و پرس را که ھر کـدام از                                                     

در ادامـه          .        سال سابقه کار داشتند، اخراج نـمـوده اسـت                                      ٨ تا     ٣
ـنـوز                                                  آمده است كه عیدی امسـال کـارگـران ایـن کـارخـانـه ھ

  . پرداخت نشده است               
 ناامنی محیط كار               

 
 جان باختن یک کارگر ساختمانی در جوانرود                                      

ـام                                              ـتـمـانـی بـه ن روز شنبه ھفته جاری یک کارگر سـاخ
ـات                                                   ـقـدان امـکـان ـیـل ف احمد ویسی ساکن شھر جوانرود بـه دل

وی در حـال           .       ایمنی در محل کار جان خود را از دسـت داد                                      
ـزش                                                 کار بر روی یک ساختمان کلنگی بـود کـه بـر اثـر ری
ـال بـه                                                    ـق ـت دیوار ساختمـان دچـار سـانـحـه گـردیـد و در راه ان

  .   بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جانش را از دست داد                                                    
 معلمان      

 
 تجمع معلمان حق التدریسی مقابل مجلس اسالمی                                        

ـابـل                ١٩التدریسی روز                جمعی از معلمان حق                  ـق  فـروردیـن م
مجلس شورای اسالمی دست به تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد و                                             

 استخدامی برای تبدیل وضعیت بـه                               ١٧٩خواھان اصالح ماده                  
 . استخدام رسمی در آموزش و پرورش شدند                                  

 
اذیت و آزار فعالین كارگری                           

 و اجتماعی         
 

 عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت عبدالرضا قنبری                                        
مسئولین قضـایـی و زنـدان اویـن از                               
درمان بیماری کلیوی عبدالرضا قنبـری،                                    
ـزدیـك                                      معلم زندانی محکوم به اعدام كه ن

 اویـن دچـار            ٣٥٠ ماه پیش در بنـد                 ٨به    
ـنـد                                  .   بیماری كلیوی گردیده سرباز می زن

وی در طی این مدت با عدم رسـیـدگـی                                
مناسب بھداری اویـن مـواجـه گـردیـده و در روزھـای اخـیـر                                                 

ـبـرد                                     ـی ـیـه رنـج م ـاحـیـه کـل ـیـن         .       مکررا از درد در ن ھـم چـن
 بر وی عـارض             ٨٩شکستگی دو انگشت دست که در اسفند                                 

گردیده بود به دلیل عـدم رسـیـدگـی بـه مـوقـع بـه صـورت                                               
طبیعی بھبود یافته که باعث کج شدن انگشتان دست چـپ                                                 

 . و نیز تغییر رنگ پوست در ناحیه شکستگی گردیده است                                               
 

 علی نجاتی بار دیگر به زندان بازگشت                                  
ـئـت مـدیـره                           ـی علی نجاتـی عضـو ھ
ـپـه                                سندیکای کارگران نیشـکـر ھـفـت ت
که از مشکل حاد قلبی رنج میبرد بعـد                                   
از پایان مرخصی استعـالجـی خـود، روز                                 

در    .        فروردین به زندان بازگشت                        ١٩شنبه      
صورتی که پزشک معالج او که عضو                               

کمیسیون پزشکی قانونی اھواز و مـدرس دانشـگـاه جـنـدی                                                
ـاریـخ                                    ـا     ١٥شاپور اھواز است، بـرای او از ت  فـروردیـن          ٢٥ ت

 . استراحت کامل تجویز کرده بود                           
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 اعمال فشار بر پدرام نصرالھی                             
کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه                           
ایـجـاد تشـکـل ھـای کــارگـری طــی                          

ـبـه                              ٢١اطالعیه نوشـت كـه روز دوشـن
)   نـه بـه ز       (   فروردین، پـدرام نصـرالـھـی                        

ــه                          ــت ــی فــعــال کــارگــری و عضــو کــم
ھماھنگی طی تماس تلفنی با خـانـواده                                  

ـتـه                                                   ـی اش اظھار داشته است که در رابطه با عضـویـت در کـم
ھماھنگی دستگیر شده و ھیچ جرم دیگـری مـرتـکـب نشـده                                               

ھمچنین ماموران اداره اطالعات از وی خـواسـتـه انـد                                              .       است   
  . که از عضویت کمیته ھماھنگی برای کمک استعفا دھد                                             

 رشید ش آزاد میشود                 
 فروردیـن خـبـر داد كـه رشـیـد ش، كـارگـر                                   ٢١ایلنا روز           

اخراجی نساجی مازندران كه در مراسمی بـه سـوی احـمـدی                                                 
 تاكنون در            ٩٠ آذرماه سال             ٢١نژاد كفش پرتاب كرده بود، و از                               

ـقـه آزاد مـی شـود                                            ـی رشـیـد و        .       زندان بسر می برد، با قرار وث
دیگر ھمكارانش ماھھا بود بدنبال تعطیلی كـارخـانـه و اخـراج                                                       

ـاب                .       آنھا از كار، دستمزدی دریافت نكرده بودند                                        او پـس از پـرت
ـیـت                                                   کفش ھای خود به طرف احمدی نژاد، با فریاد از وضـع

  . بیکاری در کشور اعتراض کرد                         
 گزارش     

 
اعتراف به مشکالت سخت معیشتی کارگران                                    

 در ایران        
خبرگزاری دولتی ایلنا به نقل از یک کارشناس مسـائـل                                                 
ـامـیـن                                                          اقتصادی در ایران اذعان نمود کارگران در ایران تـوان ت

در ادامـه آمـده               .        درصد از نیازھای اساسی خود را ندارنـد                                    ٦٠
است افزایش نرخ خط فقر و اجرای قانون ھدفمندی یارانه ھـا                                                       
موجب کاھش شدید قدرت خرید خانـوارھـای کـارگـری شـده                                               

ـات دولـت بـرای خـانـوارھـای                                         .       است    اقالمی که در مـحـاسـب
کارگری در نظر گرفته می شوند یک دھم اقالمی ھستنـد                                                

 . که در تورم عمومی محاسبه می گردند                                
 

 تجمع اعتراضی دستفروشان میدان گاز سنندج                                      
طبق گزارشی که کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه                                         
ـفـروشـان                                                 ایجاد تشکلھای کارگری منتشـر کـرده اسـت، دسـت
میدان گاز سنندج در مقابل شھرداری و استانداری ایـن شـھـر                                                      

شھـرداری اقـدام بـه جـمـع آوری                           .     تجمع اعتراضی برپا کردند                       
صبح روز سه شنبـه                 .       دستفروشان میدان گاز سنندج کرده است                                  

 فروردین دستفروشان مقابل شھـرداری مـنـطـقـه تـجـمـع و                                               ١٥
ـا جـواب                                              ـیـت خـود شـدنـد کـه ب خواستار رسیدگی بـه وضـع

ــد                          ـاالی شــھـرداری مـواجــه شـدن ـفـروشــان بـه درون                   .       سـرب دسـت
شھرداری ھجوم بردند که با پافشاری آنھا شھردار مجبـور بـه                                                       

ـنـکـه شـھـردار                    .       مذاکره با نمایندگان دستفروشان شد                                 پس از ای
ـفـروشـان در                                                    گفت این مساله به استانداری مربوط اسـت دسـت

ـابـل فشـار               .       مقابل استانداری دسـت بـه تـجـمـع زدنـد                                 ـق در م
ـیـرغـم حضـور مـامـوران سـرکـوب حـکـومـت،                                             کارگران و عل
ـا کـار شـمـا در ایـن                                                   استانداری اعالم کرد که ما مشکلی ب
.   مکان نداریم و بایستی شھرداری کل به شمـا مـجـوز بـدھـد                                                

دستفروشان یکپارچه به شھرداری کل منطقه مراجعه کـردنـد                                                    
و خواستار جواب قطعی از سوی شھرداری کل شـدنـد و آنـرا                                                   
.   وادار کردنـد کـه قـول رسـیـدگـی بـه خـواسـت آنـھـا بـدھـد                                            

ـبـه بـه                                                 ـا یـکـشـن ـتـه اسـت ت شھرداری کل منطقه به آنھا گف
 . خواست شما پاسخ خواھیم داد                         

 

 اطالعیه      
 

 پیام بھنام ابراھیم زاده به مناسبت سال نو                                        
ـام                                  دوستان و رفقا و ھموطنان، بـه ن
صلح و دمكراسی و آزادی و بـرابـری                                
برای ھمگان، به تمـامـی افـرادی كـه                                
آزادی را در آغوش می گیرند و برای                                  
ــد ســالم و درود و                                ــن ــل ــرام قــائ ــت آن اح

 . تبریكات سال نو تقدیمشان باد                           
ـان                             خطاب من بیش از ھـمـه بـه زن

فروتن و متواضع كشورمان، زنان و دختران روستایی و شھـری                                                      
زمان و مردانی كه در كارخـانـه ھـا و                                  .   كه به ما اعتماد دارند                     

كوره آجرپزی ھا و بیشه ھا و مزارع ساعت ھای طوالنی كـار                                                     
مادرانی كه نگرانی ما را برای كودكان این مرز و بوم درك                                                       می كنند و           

 . می كنند       
ـان، تـوان روحـیـه                                                   تحصیل كودكان و جوانانی كـه آوازخـوان
رزمنده جوانی شان را در راه جنبش كـارگـری و دانشـجـویـی                                                   
ایران صرف كرده اند و مردان و زنان و كـارگـران و كشـاورزان،                                                         
روشنفكران، جوانان و دانشجویان و معلمان و ھمه كسـانـی كـه                                                       
.   قلبشان برای آزادی و برابری و زندگی شاد انسانی می تپـد                                                    

 . تبریكات سال نوی مرا پذیرا باشید                               
مردم آزادیخواه، من بھای وفاداری به مردم و كارگـران را                                                      
ـقـه ای                                                        با زندگی ام خواھم داد و به كارگران و تمامی ھم طب
ھایم می گویم و اطمینان دارم بذری كـه در انـدیشـه وجـدان                                                     
شریف ھزاران كارگر ایرانی كاشته شده ھرگز قابل از بین بـردن                                                          
ـز از                                                       نیست و به نام منافع مقدس كارگران كشور و مردم عـزی
ـنـده از آن مـاسـت                                                   .   شما می خواھم ایمان داشته باشید كـه آی

جنایت و سركوب، زندان و خفقان تاریـخ را مـتـوقـف نـخـواھـد                                                    
 . این كوچه ای بن بست است كه گشود خواھد شد                                       .   كرد   

 سال نو بر ھمه شما مردم آزادیخواه مبارك باد                                          
 بھنام ابراھیم زاده                  

 
 نامه سرگشاده دو فعال کارگری به احمد شھید                                        

دو فعال کـارگـری                
شاھرخ زمانی و محمـد                    

ـامـه    جراحی،         ای خـطـاب           ن
احمد شھید گزارشـگـر ویـژه                        

 . اند     بشر ایران نوشته                 حقوق    
ـامـه بـه                  متن این ن

 : شرح زیر است           
"   محـمـد جـراحـی          "   و   "       شاھرخ زمانی           "   ما فعالین کارگری                  

ـفـی و                                                  به جرم دفاع از حق تشکل، حق اعتراض و حقـوق صـن
ھای سـازمـان              نامه      قانونی کارگران ایران در چھارچوب مقاوله                                      

ـیـد جـمـھـوری اسـالمـی                                              بین    ـأی المللی کار، مـورد امضـا و ت
رغم اعـتـراض              علی   .       ایم      سال زندان محکوم شده                    ١٦مجموعا به           

ـز، ایـن حـکـم                              ١به حکم غیرقانونی  شعبه                          دادگاه انقالب تبری
 دیوان عـالـی             ٢٩ دادگاه تجدیدنظر و سپس شعبه                             ١١در شعبه         

کشور، بدون آنکه کوچکترین مدرکی دال بر مـجـرمـیـت مـا                                                 
 . وجود داشته باشد، مورد تأیید قرار گرفت                                     

ما اعضای سندیکای کارگران نقاش، کمیته پیگیری و                                               
کمیته دفاع از حقوق کارگر ضمن اعتراض شدید به سرکوب                                                   
و زندانی کردن فعالین کارگری، از شما و تمامی نـھـادھـای                                                     
ـیـن                                                   ـال ـیـت فـع مدافع حقوق بشر درخواست توجه ویژه به وضـع

 . کارگری زندانی را داریم                      
  شاھرخ زمانی و محمد جراحی                         

 زندان مرکزی تبریز                 
 

صدیق كریمی چھره سرشناس و محبوب                                
 كارگری در شھر سنندج آزاد شد                           

 اخباری از دیگر كارگران زندانی                             
ـتـشـر شـده از سـوی                              بنا بر خبر من
ــران صــدیــق                                  ــه آزاد كــارگــران ای ــحــادی ات
كریمی عضو ھیئت مدیره اتحادیـه آزاد                                   

ــه                             ــب ــران روز چــھــارشــن   ١٦كــارگــران ای
ــدان آزاد شــد                         ــن از زن آزادی       .       فــروردی

صدیق كریمی را به او، به خـانـواده اش                                    
 . و به ھمه انسانھای آزادیخواه تبریك میگوییم                                         

 در مـراسـمـی كـه بـه                  ٨٦صدیق قبال در اول مـه سـال                        
ـنـدج فـراخـوان داده                                                     مناسبت گرامیداشت این روز در شھـر سـن

او بـھـمـراه           .       شده بود، به ھمراه دوازده نفر دیگر دسـتـگـیـر شـد                                           
شیث امانی یكی دیگر از فعالین كارگری شناخـتـه شـده در                                                   
شھر سنندج حدود دو ماه در زندان بودند و بعد از محاكمـه بـه                                                         

 فـروردیـن          ٣١این حكم در            .       دو سال و نیم زندان محكوم شدند                             
ـنـی وسـیـع و                          .        به شش ماه تقلیل یافت                     ٨٧ ـی سپس بدنبال كمپ

جھانی حكم زندان صدیق و شیث لغو شد و مقامات قضـایـی                                                  
ـیـش از سـه                           .       لغو آنرا رسما اعالم داشتند                          اما بعد از گذشـت ب

سال او و شیث امانی مجددا توسط اجرای احكـام بـه دادگـاه                                                     
 دی ماه دسـتـگـیـر و در                     ٢٦شیث امانی در              .       فراخوانده شدند              

ـان              ١١بدنبال شیث در               .      اسفند از زندان آزاد شد                       ١٧ ـی  بھمن جـان
ـنـد        ٢٨اسالمی صدیق كریمی را دستگیر كردند كـه در                                          اسـف

 روز به وی مرخصی داده شـد كـه بـعـد از                                    ١٥ به مدت         ٩٠
  .   پانزده روز پس از مراجعه وی به زندان، خبر آزادی وی ابالغ گردید                                                            

 وضع جسمانی رضا شھابی وخیم است                             
بنا به خبر منتشـر شـده از سـوی                             
ـزشـك                                كمیته دفاع از رضـا شـھـابـی، پ

ـاره                            ی     قانونی جمھوری اسـالمـی در ب
وضعیت جسمانی رضا كارگر زنـدانـی                               

 .  اوین ھشدار داده است                    ٣٥٠در بند        
ــر                          ــی عــالوه ب ــون رضــا شــھــاب اكــن

مشكل شدید در گردن از ناحیه ی كمر نیز دچـار ضـایـعـات                                                  
پزشك قانونی جمھوری اسالمی در                             .       جبران ناپذیری شده است                     

 فروردین با رضـا شـھـابـی اظـھـار داشـتـه                                   ١٢دیدار روز شنبه                
است كه او باید فورا به بیمارستان منتقل شده و تـحـت عـمـل                                                      

 . جراحی 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
منتقل شوم اما این پزشكان ھستند كه باید تشخیص دھند كه                                                      
آیا وضعیت جسمی من آمادگی برای انـجـام عـمـل جـراحـی                                               

 ."  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 متخصص رضـا را                           عدم آمادگی وضعیت جسمی                     
بدون اینكه عمل كنند از اتاق عمل به بخش منتقل كـردنـد و                                                      
ـزل اسـتـراحـت                                                     تاكید كردند وی باید به مدت چند مـاه در مـن
ـان                                                  ـی ـنـد امـا جـان مطلق كند تا برای عمل، آمادگی كسـب ك
اسالمی او را با ھمان وضعیت به زندان انتقال دادند و در ایـن                                                          

رضا شھابی باید فورا از                        .       مدت وضعیت او وخیم تر شده است                            
  . زندان آزاد شود و تحت معالجه و درمان پزشكی قرار گیرد                                                   

 شاھرخ زمانی به بند زندانیان عادی انتقال یافت                                            
ـتـه حـمـایـت از                                               ـی بنا بر گزارش منتشر شده از سـوی کـم
ـاخـتـه شـده در                                                    شاھرخ زمانی، شاھرخ از فعالین كارگری شـن
شھر تبریز و عضو كمیته پیگیری بـرای ایـجـاد تشـكـلـھـای                                                 

ـقـل شـد                               ١٤كارگری روز             صـبـح     .        فروردین به بند متادون منت
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این روز مامورین زندان اقدام به منحل کردن بند مـالـی زنـدان                                                         
ـنـدھـای                                                   ـنـد را بـه ب   ١٢مرکزی تبریز کرده و زندانیان ایـن ب

ـیـب            .       محکومین و متادون زندان تبریز منتقل کردند                                         بدیـن تـرت
 محکومین و سـایـر                 ١٢بیست زندانی سیاسی این بند به بند                                  
ـال                     .       زندانیان به بند متادون منتقل شـدنـد                                  ـق ـت ـقـل و ان در ایـن ن

 مـحـکـومـیـن از پـذیـرش شـاھـرخ زمـانـی                               ١٢ماموران بند             
ـان          .   خودداری کرده و وی به بند متادون منتقل داده شد                                              ـی زندان

ـاد بـه انـواع                                                    ـت بند متادون ھمگی متادون مصرف کرده و مـع
ـیـمـاری ھـای خـطـرنـاک از                                                  مواد مخدر ھستند و به انواع ب

این بند به لحاظ بھداشتـی                         .       جمله ایدز و ھپاتیت مبتال ھستند                             
در وضعیت فوق العاده نامناسبی قرار دارد و عـمـال امـکـان                                                    

ـیـن                   .       اولیه ای برای زندگی در آن وجود ندارد                                     این اقدام مسئـول
زندان برای سخت تر کردن شرایط زندان برای شاھـرخ زمـانـی                                                     
و جدا کردن او از دیگر ھمبندانش و یك شكل رایج شكنجه و                                                      

شـاھـرخ       .       آزار زندانیان سیاسی توسط جمھوری اسالمـی اسـت                                         
ـتـرض                     .    سال حكم زندان دارد                   ١١زمانی        او بـه ایـن حـكـم مـع

است و طی نامه ای اعالم داشته است كه حق خـود مـیـدانـد                                                  
  . كه در رابطه با این امر به مراجع جھانی شكایت كند                                               

 عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، در آستانه اعدام                                            
ـان مـدرس در حصـار امـیـن                                               علیرضا قنبری دبیر دبیرسـت

 دستگیـر و بـه                ٨٨ دی ماه         ٦پاكدشت و مدرس دانشگاه، در                           
ـا           "   جرم شركتش در تظـاھـرات ایـن روز و بـه اتـھـام                                          ـاط ب ـب ارت
از سـوی        "       گروھھای معاند و رسـانـه ھـای خـارج از كشـور                                      

ـتـه اسـت                                       ١٥شعبه       .    دادگاه انقالب اسالمی حكم اعـدام گـرف
حكم اعدام علیرضا بدنبال اعتراض او از سوی دادگاه تـجـدیـد                                                       
نظر جمھوری اسالمی نیز تایید شده و ھم اكنون خـطـر اعـدام                                                     

ایـن مـوضـوع مـورد اعـتـراض وسـیـع                            .       بر روی سـرش اسـت              
ـان                                                     ـی ـلـف مـدافـع زنـدان علیرضا و خانواده اش و نھادھای مخـت
ـنـون کـارزار جـھـانـی تـوسـط                                                ـتـه و ھـم اك سیاسی قرار گرف
ـاری از                                                  ـلـل و بسـی ـیـن الـم فدراسیون جھانی آموزش، عـفـو ب
اتحادیه ھای معلمان و فدراسیـون ھـای کـارگـری جـھـانـی                                                
ـان                                                    برای لغو حکم اعدام آقای قنبـری و آزادی وی در جـری
است و تا کنون از سوی دھھا ھزار نفر و سـازمـان کـارگـری                                                    

ـتـه اسـت                                             ـایـد      .       و انساندوست بسیاری مورد حمایت قرار گـرف ب
 . وسیعا از این كارزار حمایت كرد                             

 
زیر فشار شكنجه                )   نه به ز       ( پدرام نصرالھی               

 ! گران جمھوری اسالمی                 
  ١٣٩٠ اسفند مـاه            ١٨پدرام نصرالھی فعال کارگری روز                               

ـازاداشـت                                                       به ستاد خبری اداره اطالعات شھر سنندج احضار و ب
ـیـروھـای                                                 .       شد   پدرام در سالھای گذشته نیزچندین بار توسـط ن

ـازداشـت، شـکـنـجـه                                             اطالعاتی جمھوری اسـالمـی تـھـدیـد، ب
ـقـالب جـمـھـوری اسـالمـی در                              .       وزندانی شده اسـت                دادگـاه ان

ـتـن                                                     سنندج اخیرا پرونده وی را برای بازجویـی مـجـدد و گـرف
اقرار به جریان انداخته است و از زندان خبر فشار و شكنجـه او                                                           

 . داده شده است            
عالوه بر این كارگران، بھنام ابراھیم زاده و محمـد جـراحـی                                                      
از اعضای كمیته پیگیری برای ایجاد تشكلـھـای كـارگـری،                                                  
ابراھیم مددی عضو سندیكای شركـت واحـد، رسـول بـداغـی                                                
عضو كانون صنفی معلمان و صدھا زندانی سیاسی دیگـر در                                                   

ـبـرنـد                              ـی تـمـامـی كـارگـران               .       اسارت جمھوری اسالمـی بسـر م
 . زندانی و زندانیان سیاسی باید از زندان آزاد شوند                                               

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی                               
   ٢٠١٢ مارس       ٥،   ١٣٩١فروردین         ١٧
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 ! در محکومیت بازداشت پدرام نصرالھی                                
ـیـن کـارگـری در                         )   نه به ز       ( پدرام نصرالھی                ـال یکی از فع

سنندج و عضو کمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد                                             
 اسفند ماه سال گذشته بـه                         ١٨ھای کارگری در تاریخ                       تشکل    

ستاد خبری وزارت اطالعات سنندج احضار و بازداشت شـده و                                                    
تا به امروز نیز در بازداشت این نھاد امنیتـی بسـر مـی بـرد،                                                        
بدون اینکه از وضعیت سالمتی نامبرده و اتـھـامـات وارده بـه                                                      

ـاشـد                    الزم بـه ذکـر اسـت کـه فـرزاد                         .       وی خبری در دسـت ب
احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در وضعیـت                                                        

 . مشابھی بسر می برد                 
ما اعضای کمیته ھمـاھـنـگـی ضـمـن مـحـکـوم کـردن                                       
دستگیری و ادامه بازداشت این فعالین کارگری از تـمـامـی                                                    

ھای کارگری و نـھـادھـای مـدافـع حـقـوق                                   کارگران، تشکل             
کارگر و حقوق بشر خواستاریم که برای آزادی این فعالیـن و                                                       

چـرا     .       دیگرکارگران زندانی، ھمه تالش خود را به کار گیرنـد                                               
ـنـھـا جـرم                                    که پیگیری خواست                ھا و مطالبات کـارگـران نـه ت

 . باشد      نیست، بلکه حق مسلم تمامی فعالین جنبش کارگری می                                              
 کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری                                               

 ١٣٩١ فروردین          ١٨
 

اصالح قانون بیمه بیکاری، گامی دیگر در                                      
 جھت منافع سرمایه داران                      

ـیـر و اصـالح                                             ـی مدتی است که دولت و مجلس در پی تغ
 تصویـب و          ١٣٦٩قانون بیمه بیکاری فعلی است که در سال                                      

این تصمیم در راستای یک رشتـه                             .       به اجرا گذاشته شده است                      
ـیـن                                                      ـیـر قـوان ـی اقدامات زنجیروار می باشد که تماما بـرای تـع
ـقـه کـارگـر و                                               ـیـشـتـر بـرای طـب موجود در جھت محدودیت ب
حمایت از منافع سرمایه داران است که از جمله در این رابـطـه                                                         
می توان به طرح حذف و یا به اصطالح ھدفمندی یارانه ھـا                                                    
ـیـشـتـر بـه                                                   ـقـر ب که باعث افزایش شدید قیمت ھا و تحمیل ف

 . کارگران شد و نیز طرح جدید اصالح قانون کار اشاره کرد                                                  
ـیـمـه                                           نمایندگان مجاس شورای اسـالمـی طـرح اصـالح ب

ـان در                          ١٣٩٠بیکاری را در دیماه                     ـب  تصـویـب و شـورای نـگـھ
ـنـھـا مشـکـل آن را در                                                   اوائل بھمن ضمن تایید کلیت طـرح ت
ـفـت خـود را                                                         رابطه با بیمه بیکاران جویای کار دانسته و مخال
.   با این طرح بدلیل ایجاد بار مـالـی بـرای دولـت کـرده اسـت                                                  

ـا                                                  ـان ب ـب قابل ذکر است حتی در صورت موافقت شورای نـگـھ
بیمه بیکاران جویای کار و اجرایی شدن آن عـمـال شـرایـط و                                                    
ضوابط پرداخت بیمه بیکاری آنقدر محدود است که در واقـع                                                     
دردی از مشکالت کارگران را برطرف نخواھد کرد چـرا کـه                                                  
ـز                                                   ـاچـی ـلـغـی ن ـب طبق این طرح قرار است به بیکاران مـجـرد م

حداقل دستمـزد مصـوب شـورای عـالـی کـار                                  %       ٣٠معادل       
ـا مـتـکـفـل                                     ٩٩یعنی ماھانه              ـاھـل ی ھزار تومان و بیکاران مـت

 ھزار تـومـان             ١٦٥حداقل دستمزد یعنی ماھانه                          %   ٥٠معادل       
پرداخت شود که بھیچوجه تکافوی رفع نیازھای اولیه یـک                                                   

بـعـالوه       .       خانواده حتی در پایین ترین سطح را نیز نخواھـد کـرد                                               
آنقدر شرایط سختگیرانه برای آن گذاشته شده است که عـمـال                                                     
بخش ناچیزی از خیل میلیونی بیکاران را شامل خـواھـد شـد                                                    

ـقـط                                             %   ٢٠چرا که طبق این طرح اوال در سـال اول اجـرا ف
بیکاران ثبت نام شده در لیست وزارت کار را پـوشـش خـواھـد                                                     
داد و بجای اینکه شامل حال تمام بیکاران باشد فقط شـامـل                                                      

.    سال سن داشته باشند و مرد باشنـد                               ٢٥افرادی است که باال                   
 . زنان فقط در صورتی مشمول خواھند شد که خود سرپرست باشند                                                     

ـیـکـاری                                              ـیـمـه ب قبل از اینکه به محدودیت ھـای طـرح ب
تصویب شده در مجلس در مقایسه با قانون بیمه بیـکـاری بـه                                                     
ـانـون                                                         اختصار بپردازیم بایستی به این واقعیت توجه کرد کـه ق
بیمه بیکاری فعلی که االن در حال اجراست یک قانون ایـده                                                     

ـا                                                ـیـسـت چـرا کـه عـمـال ب آل و مناسب برای طبقه کارگر ن
ـیـکـار را                                                     مقررات سختگیرانه اش بخش ناچیزی از کارگران ب
پوشش می دھد و خیل عظیمی از کارگران شاغـل در ایـران                                                  
ـاشـنـد را در بـر نـمـی گـیـرد                                                 .   که دارای قرارداد کار نمی ب

ـیـمـه                                                 کافی است نگاھی به آمار تـعـداد مـقـرری بـگـیـران ب
ـفـر و در سـال               ١٥٧٠٠٠ که بالغ بر             ١٣٨٧بیکاری در سال                 ن

ـفـر      ١٩٠٠٠٠ بالغ بر          ٨٩ نفر و در سال               ١٥٩٠٠٠ حدود       ٨٨  ن
ـیـکـاران در ایـن                                                           بیاندازیم و این تعداد را با جمعیت میلیونـی ب

ـیـکـاران                                  .       سال ھا مقایسه کنیم                   ـتـی ب بعالوه میزان حقوق دریاف
ـیـن تـر از مـخـارج                                                      نیز در قانون فعلی بیمه بیکاری حتی پای
یک زندگی بخور و نمیر است و ایـن در حـالـی اسـت کـه                                               
ـات                                                      کارگر حق کار دارد، چرا که بدون کار و اشتغال حق حـی

از اینرو  دولت موظف اسـت کـه بـرای                                 .       وی از بین می رود                
 . کارگران کار ایجاد کند                     

براساس طرح بیمه بیکاری تصویب شده در مجـلـس مـی                                             
ـانـون                                                       توان بطور خالصه محدودیت ھای زیر را در مقایسه با ق

 : بیمه بیکاری فعلی بر شمرد                        
ـیـمـه                     :       ـ مدت پرداخت بیمه بیکاری                         جمع مدت پـرداخـت ب

ـلـی بـرای مـجـردیـن                                                ـیـکـاری فـع بیکاری طبق قانون بیمه ب
 مـاه      ٥٠ ماه و برای متاھلین و متکلفین حداکثر                                      ٣٦حداکثر        

بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه می باشد که در طـرح                                                    
 مـاه بـرای           ٣٠پیشنھادی این مدت برای مجردین حـداکـثـر                                     

 .  ماه تعیین شده است                  ٣٦متاھلین و متکفلین حداکثر                          
ـ منظور شدن سابقه بیمه بیمه شده از نظر بازنشستـگـی و                                                    

در قانون فعلی بیمه بیکـاری تـمـام                                :   از کار افتادگی و فوت                    
مدت استفاده از بیمه بیکاری جزو سابقه بیمه شـده بـحـسـاب                                                     
ـقـه                                                 می آید در حالیکه در طرح پیـشـنـھـادی ایـن مـدت سـاب

 . محدود به یکسال شده است                      
ـیـکـاری                                                 :   ـ حداقل سابقه بیمه برای پرداخت مقرری بیمه ب

 ماه سابقه پرداخـت                   ٦در قانون فعلی بیمه شده بایستی حداقل                                     
پرداخت بیمه را داشته باشد در حالیکه طبق طرح پیشـنـھـادی                                                      

 . این مدت به یکسال افزایش یافته است                                 
ـیـکـاری در طـول زمـان                                              ـ کاھش پلکانی مقرری بیمـه ب

ـتـی ھـر فـرد                                           :       استفاده        ـاف در قانون فعلی میزان حـقـوق و دری
از میانگین حقوق و مزایای وی طی سه ماه قبل از                                              %       ٥٥

حداقل حـقـوق بـه ازای ھـر فـرد                           %   ١٠بیکار شدن باضافه                  
ـیـکـه در طـرح                                                ـاشـد در حـال تحت تکفل تا چھار نفـر مـی ب

رغم اینکه میزان حقوق و دریافتی شـش مـاھـه                                          پیشنھادی به           
% )     ٧٠برای مجـردان             %   (       ٨٠اول برای متاھلین و متکفلین                          

ـا                                          ـار ت از    %       ١٠است ولی بصورت پلکانی ھر شش ماه یکـب
حقوق دریافتی کاھش خواھد یافت و این سیر نزولی تا شـش                                                    

 . ماھه سوم ادامه خواھد داشت                         
ـزایـش زمـان بـرای                                             ـ کاھش متوسط حقـوق از طـریـق اف

ـلـی نـحـوه مـحـاسـبـه                           :       محاسبه میانگین حقوق                    در قانـون فـع
ـبـل از زمـان                      ٣متوسط حقوق میانگین دریافتی                              مـاه آخـر ق

ـیـشـنـھـادی                                                    بیکاری بیمه شده می باشد در حالیکه در طرح پ
 ماه آخر بیمـه شـده نسـبـت                        ٣اضافه شده است چنانچه حقوق                           

ـزایـش غـیـر مـعـمـول                                                به یک سال حقوق قبل از بیـکـاری اف
ـای                                                     داشته باشد مبنای محاسبه متوسط دستمزد حقوق و مزای

 . یک سال آخر است              
ـزان                                                    ـ مجاز شدن پرداخت مقرری بیمه بیکاری کمتر از می

در قانون فعلی بھرحال میزان پرداخت مـقـرری                                         :       حداقل دستمزد            
پرداخت مقرری بیمه بیکاری نباید کمتـراز حـداقـل دسـتـمـزد                                                    
تعیین شده باشد در حالیکه در طرح پیشنھادی از شش ماھـه                                                     

 . دوم به بعد رعایت حداقل دستمزد اجرا نخواھد شد                                            
 کارگران و زحمتکشان                  

ـان گـذشـتـه                                               ـی ھمانطور که به تجربه و در عمل طـی سـال
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شاھد بوده ایم، دولت و نمایندگان مجلس ھمواره تـالش کـرده                                                      
اند که در جھت منافع سرمایه داران عمل کرده و تا آنجا کـه                                                        
ـنـد                                                      .   توان دارند شدت استثمار را برای طبقه کارگر افزایش دھ

ـاسـب بـرای                                                  ـن ـیـن مـت برای کاھش این فشارھا و تحمیل قـوان
ـایسـتـی صـدای                                              یک زندگی انسـانـی بـه سـرمـایـه داران ب

بایستی بـرای             .       حق گرفتنی است             .       اعتراض خود را بلند کنیم                       
ـارچـه و مـتـحـد عـمـل                                 .     آن مبارزه کرد              بایستی بصورت یـکـپ

ـافـع خـود                                             .       کرد    سرمایه داران بطور متحد و متـشـکـل از مـن
طبقه کارگر نیز ھیچ راھـی بـجـز مـتـشـکـل                                   .       دفاع میکنند           

باید آگاھانه مـتـشـکـل شـد و بـرای                              .   شدن برای مبارزه ندارد                     
 . برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی مبارزه کرد                                                     

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری                                  
١٦/١/١٣٩١ 

ھا ھزار نفر در                  راھپیمایی صد            :   پرتغال      
 اعتراض به وضعیت معیشتی                      

به گزارش یورونیوز روز یکشنبه اول آوریل در اعتراض بـه                                                     
 ھـزار تـن از             ٢٠٠سیاستھای اقتصادی دولت پرتغال، بالغ بر                                       

ـیـمـایـی کـردنـد                           شھروندان این کشور به خیابان                            ـپ .   ھا آمده و راھ
ـاسـھـای                                                       ـب اھالی ھزار و پانصد بخش و روستا با به تن کردن ل
سنتی و اجرای موسیقی، علیه اصالحات اقتصادی دولت بـه                                                  
ـاوال                                                 ـاھـت بـه یـک کـارن اعتراضی پرداختند که بیـشـتـر شـب

ـتـالف چـپ                                     .       سنتی داشت          ـبـران ائ ـزا، از رھ فرانسیسکو لـوئ
ـنـدگـان ایـن تـظـاھـرات گـفـت                                             :   سیاسی و یکی از برگـزارکـن

امروز نخست وزیر یک شکست را در اینجـا مـتـحـمـل شـده                                               "   
ـتـدار،                      است چراکه ھمه کسانی که به اینجا آمده                                     اند خواھان اق

ـنـد                                      وی در       . "         دموکراسی و مسئولیت پذیری حـاکـمـان ھسـت
ـنـد کـه بـرگـزیـده                              :   "       ادامه خاطرنشان کرد                   این مـردم مـیـخـواھ

.   شدگان به مشکالت اھمیت دھند و مسئولیت برعھده گیرنـد                                                
 ."  اند باید پاسخگو باشند                       آنانی که برگزیده شده                    

ھـا تـن از            ھمزمان در شھر لیسبون، پایتخت پرتغال نیز صد                                          
ـقـدان                                                       ـیـکـاری و ف دانشجویان به راھپیمایی پرداخته و علیـه ب

ـانـی مـردم                    اعـتـراض      .       امنیت شغلی شعار سردادنـد                        ـاب ـی ھـای خ
ھـای ضـد سـرمـایـه                 پرتغال با شمار قابل توجھی از تـظـاھـرات                                    

 . داری در دیگر نقاط اروپا مصادف شده است                                     
 

درگیری معترضان با پلیس در مقابل                                 :   یونان     
 بانک مرکزی          

به گزارش یورو نیوز صدھا نفر از کارگران آتن روزجـمـعـه                                                    
 آوریل با تجمع مقابل وزارت کار یونان نسبـت بـه از دسـت                                                     ٦

ـاسـتـھـای دولـت                                                   ـان سـی دادن بخشی از پس انداز خود در جـری
بخش خصـوصـی           .       برای مقابله با بحران مالی اعتراض کردند                                      

با تامین بخشی از بدھـکـاریـھـای دولـت از مـحـل سـرمـایـه                                                
گذاریھای کارگران، با ھدف جـلـوگـیـری از ورشـکـسـتـگـی                                              

کامل کشور، مشقات و سختیھای فـراوانـی را در زنـدگـی                                                
ــود آورده اســت                                   ــوج ــران ب ــگــی ــوق ب ــکــی از        .       روزمــره حــق ی

ـازنشـسـتـگـی ھـم                           :   "       تظاھرکنندگان می گوید                     آنھا به حقوق ب
ـزی بـخـریـم                         .     آنرا ھم دزدیدند               .   رحم نکردند           .   دیگر نمیتوانیم چـی

 "   آیا باید خودکشی کنیم؟                     
ـیـد کـردن صـورت خـود بـه نشـانـه                                              تظاھرکنندگان با سف
ـیـش                                                    ھمدردی با خانواده یک شھروند یونانی که چـنـد روز پ
ـا دردسـت داشـتـن                                               بعلت ناتوانـی مـالـی خـودکشـی کـرد، ب
ـیـر مسـیـر                                              ـی پرچمھای سیاه رنگ بسمت بانک مرکـزی تـغ

در نتیجه ایـن              .       دادند و در آنجا با نیروھای پلیس درگیر شدند                                          
ـتـرضـان زخـمـی و بـه مـراکـز                                                 درگیری ھا چندین نفر از مـع

 . درمانی منتقل شدند                 
 
تظاھرات ضد سرمایه داری در میالن                                :   اروپا     

 و فرانکفورت           
ـازار             "   به گزارش یورونیوز در تظاھرات موسوم بـه                                        اشـغـال ب

ـان                    ١٥ مـارس       ٣١روز شنبه          "       سھام میالن           ھـزار تـن از جـوان
این تظاھرات از سوی احزاب چپـگـرا                                .       ایتالیایی شرکت کردند                    

ـلـه اتـحـادیـه                                ھـای کـارگـری و                و چنـد نـھـاد دیـگـر از جـم
در تـداوم تـظـاھـرات ضـد                     .       دانشجویی سازماندھـی شـده بـود                          

ـا گـروھـی از                                                   ـی ـال ـت ـتـخـت ای ـای سرمایه داری در شھر میالن، پ
ھـمـزمـان        .       معترضان به ساختمان دو شعبه بانک حمله کردند                                          

ـزدیـک بـه                        ـانـھـای شـھـر                      ٣٠٠٠در آلمان نیز ن ـاب ـی  تـن در خ
فرانکفورت علیه نظام اقتصادی سرمایه داری بـه تـظـاھـرات                                                    

این تظاھرات که بانک مرکزی اروپا را ھدف قـرار                                             .       پرداختند        
ـیـس                                                       ـل داده بود با صف آرایی شمار قابل توجھی از نیروھـای پ

 . این کشور رو به رو شد به درگیری انجامید                                      
 
 اعتصاب موفقیت آمیر رانندگان اتوبوس                                  :   مصر   

ـنـدگـان اتـوبـوس                         Al Ahramبه گزارش           اعـتـصـاب ران
ـان                      ١٠ مارس پس از             ٢٧مصرط روز           ـای ـیـت پ ـق ـا مـوف  روز ب

ـنـدگـان و                                  بر طبق موافقتنامه                 .       یافت     ای که بین نمایندگان ران
ــا                                            ــاداش ھــنــگــام تــاک کــار ی ــه امضــا رســیــد، پ ــت ب دول

ـتـه شـده                       ٢بازنشستگی برای ھر سال کار                             ماه در نـظـر گـرف
ـاشـد و                      ٢٠یعنی چنانچه کارگری                    .       است     سال کـار کـرده ب

ـافـت                    ٤٠کارش را ترک بـکـنـد مـعـادل                          مـاه دسـتـمـزد دری
ـز درخـواسـت                                           .       میکنند       ـی این رانندگان مطالبات دیـگـری را ن

.   کرده بودند که دولت متعھد شده که به آنھا رسیدگی بکـنـد                                                   
از جمله خواستھای آنھا افزایش دستمزد، اخراج مدیـران فـاسـد                                                        

ـاسـب بـرای اتـوبـوس                                      .   ھـا اسـت        و دریافـت لـوازم یـدکـی مـن
کارگران تھدید کرده اند که چنانچه دولت به قول خود بـرای                                                       
ـاشـد، کـارگـران                                                    ـب ـانـده وفـادار ن ـیـم ـاق رسیدگی به مطالبات ب

 . اعتصاب خود را از سر خواھند گرفت                               
 

تصمیم شرکت یاھو برای اخراج : آمریکا
  کارمند٢٠٠٠

 آوریـل شـرکـت             ٤به گزارش بیزنس تایمز روز چھارشنبـه                                   
 تـن از        ٢٠٠٠اعالم کرد که قصـد دارد                       Yahooاینترنتی          

 درصـد از کـل             ١٤این تعداد           .     نیروی کار خود را اخراج بکند                           
مـدیـریـت        .        نفری یاھو را شامل مـیـشـود                        ١٤١٠٠نیروی کار           

.   ھـا اعـالم کـرده اسـت                  یاھو علت این تصمیم را کاھش ھزینه                                
ـانـه                                                       ٣٧٥این شرکت امیدوار است که با اخراج این تعداد سالی

 . ھا صرف جویی بکند                  میلیون دالر در ھزینه                   
 مـیـالدی ایـن            ٢٠٠٨از آغاز بحران اقتـصـادی در سـال                              

ـاھـو اسـت                                    ٢٠٠٨در سـال        .       ششمین اخراج دسته جمعی در ی
ـیـروی              ١٥٠٠بالفاصله پس از شروع بحران این شرکت                                     تن از ن

ـاریـخ                                     .     کار خود را اخراج کرد                     ولی این بار بزرگترین اخراج در ت
 . این شرکت است            

 اعتصاب نامحدود کارمندان شرکت ودافون                                   :   غنا   
ـزارش           ـــه گــ ـــدان شـــرک               Ghana Webب ـن ـارمــ کــ

Vodafone                                             در اکرا، پایتخت غنا از روز دوشنبه با خـواسـت
ـزایـش دسـتـمـزد دسـت بـه اعـتـصـاب                                                بھبود شرایط کار و اف

ـنـی                                        .       نامحدود زدند             این کارمندان که برای بخش جوابھای تلف
به مشتریان استخدام شده اند نسبت به وضعیـت شـغـلـی خـود                                                   

 .   اعتراض دارند            
ـنـه                                   ـزی ھـای خـود از              شرکتھای بین المللی برای کاھش ھ

ـیـکـه در آن کـارگـران از حـدآقـل                                 کارگران ساکن کشـور                  ھـای
ـان آنـھـا                                                          دستمزد برخوردار ھستند استفاده میکنند تا به مشتـری

ـا                          .   پاسخھای تلفنی ارائه بکنند                          ـنـدن ی ـال شـمـا در ل برای مـث
ـافـت خـدمـات                                               نیویورک یا دوبی به یک شرکت بـرای دری
ـفـن شـمـا را جـواب                                                 ـل تلفنی تماس میگیرید ولی کسی که ت

 . میدھد در ھند، مصر یا یکی از کشورھای آفریقائی ساکن است                                                     
 
 رکورد زدن نرخ بیکاری                    :   اروپا     

ـیـکـاری در کشـور                                   ھـای عضـو           به گزارش رویترز نـرخ ب
 سـال      ١٥منطقه یورو در ماه فوریه به باالترین حـد خـود در                                              

یـعـنـی در حـال             .        در صد افزایش یافت                  ١٠.٨اخیر رسید و به                
ایـن     .       ھا بدنبال کار ھستند                      میلیون نفر در این کشور                       ١٧حاضر      

ـیـکـارن                       گزارش میافزاید که احتماال در ماه                                ھای آینده صـف ب
 درصد افزایش خواھـد                    ١١تر میشود و نرخ بیکاری به                            طوالنی     
ـا                                 در میان کشور            .       یافت     ـا ب ـی   ٢٤ھای عضو منطقه یورو اسپان

ـیـن                              ٧.٢درصد و آلمان با                  ـائ تـریـن         درصد به ترتیب باالترین و پ
 . نرخ بیکاری را به خود اختصاص میدھند                                  

 
 Bentelerموفقیت کارگران كارخانه                        :   روسیه     

اعتصاب کـارگـران                 The Moscow Newsبه گزارش          
کـه از روز            Bentelerکارخانه تولید لوازم یدکی مـاشـیـن                                

ـافـت                                       ٢٩پنجشنبه          ـان ی ـای ـیـت پ .    مارس آغاز شده بود با موفق
ھا بود که در حـال                    خواست عمده این کارگران افزایش دستمزد                                    

ایـن     .       اسـت   )        دالر    ٦٠٠(    روبـل       ١٨٠٠٠حاضر بطور متوسط                 
اعتصاب ھنگامی که نماینده کارفرمایان و دولت قـول دادنـد                                                      

ھا را افزایش بدھند و مطالبات دیگـر را مـورد تـوجـه                                                  دستمزد      
در     Kalugaکارخانه مزبور در شھر                      .   قرار دھند، خاتمه یافت                     

ـنـده لـوازم                                                  ـیـد کـن جنوب غربی مسکو واقع شده اسـت و تـول
 .*  یدکی اتومبیل بخصوص فلکس واگن است                                

 !را تکثیر کنید و آنرا بدست دوستان و آشنایانتان برسانیدکارگر کمونیست   

 اخبار بين المللی


