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ــیــشــت و   دشــواری زنــدگــی ،مــع
ــای گســتــرده بــر   ــاری ھ ــک بــی

امـروز از  .  ھیچکس پوشیده نیست 
ـبـه   آیت الله ھای میلیـاردر تـا طـل
ھای چاقو کش نمـاز جـمـعـه ای  
ــاشــی از   ــاره خــطــرھــای ن ھــم درب
ـر مـردم، بـه   فشارھای اقتصادی ب

 . حاکمان باال دستی شان ھشدار می دھند 
ــان   ـنـدگـان وکـاربـه دسـت گـردان
حکومت اسالم که تا ھمین چـنـد  

ـم   صباح پیش از بی اثر بودن تـحـری
ـتـصـاد   ھا و فشارھای جھانی بر اق
بی سرو سامان جمھوری اسـالمـی  
داد سخن میدادند،در ھـمـیـن نـمـاز  
جمعه ھا ھم سخن از گرانی وتـورم  
ـر   ناشی از تحریم ھا و ضـربـه پـذی

ـنـد  امـا  .  بودن حکومت مـی گـوی
این فقط تحریم نفتی و محـدودیـت  
ھای جھانی حکومت اسالم نیست  

پس از گذشـت  :  كارگر كمونیست 
 ماه از آغـاز مـبـارزات  ١٥ بیش از  

کارگران پتروشیمی ھای مـنـطـقـه  
ــاریــخ   ــرداد  ١٠ مــاھشــھــر، در ت  خ

وزارت نفت طی بخشنامـه ای بـا  
به مدیران مـجـتـمـع  "  فوری " عنوان  

ھای پتروشیمی دولتی در منـطـقـه  
ـرار داد   ـقـاد ق ماھشھر، دستـور انـع
ـم بـا ایـن کـارگـران را در   مستقی
تمامی سـطـوح و سـوابـق کـاری  
صادر كرده و خواسته اسـت كـه از  

 خرداد لیست تمامـی كـارگـران  ٢٥ 

ـیـمـانـكـاری   و كاركنان شركتھای پ
ـرار   در اختیار نھادھای مـربـوطـه ق

روشـن اسـت كـه ایـن یـك  .  گیـرد 
. موفقیت برای این كارگـران اسـت 

اھمیت این مـوضـوع را چـه مـی  
ـراردادھـا   ـم شـدن ق ـی ـق بینید و مسـت
چه تاثیری در وضعـیـت كـارگـران  

 .دارد 
این یك موفقیت  : شھال دانشفر 

ـروشـیـمـی   ـت بزرگ برای كارگران پ
ـرای   ماھشھر ویك پیشروی مـھـم ب

ـبـل از ھـر  .  ھمه كـارگـران اسـت  ق

ـیـن و   چیز به این كارگران و فـعـال
 مـاه  ١٥ رھبران كارگری كـه ایـن  

مبارزه را متحد و قـدرتـمـنـد جـلـو  
 .بردند، تبریك میگویم 

نگاھی به مـبـارزات كـارگـران  
پتروشیمی درسـھـا و آمـوزشـھـای  
ـری ابـزار   بسیاری از جمله بكارگـی
ــد اعــتــصــاب و اشــكــال   ــن قــدرتــم
ـری   متنوعی از مبارزه برای پیگـی
خـواسـتـھـایشـان، جـایـگـاه مـجـمـع  
ـتـخـب آن   عمومی و نمایندگان مـن

 پیروزی مبارزات کارگران پتروشیمی
 مصاحبه با شھال دانشفر 

 ٣ صفحه  

شرایط نامتعادل و دور 
 تازه اعتراضات اجتماعی

 مرتضی فاتح 

نان، قوت الیموت كارگران ھـم  
ــوكــس در   ــســت كــاالھــای ل بـه لــی

نان امـا دیـگـر  .  جامعه اضافه شد 
ـیـان،   نه مسكـن، تشـكـل، آزادی ب
ـیـكـاری،   ـیـمـه ب تحمیق مذھبی، ب
قرارداد موقت، بیكار كـردن، جشـن  
و شادی، حجاب و ناامنی محیـط  

نان كاالی زنـده  .  كار و غیره نیست 
ـر اسـت  ـی ـق . نگه دارنده انسانھای ف

ـران   نان را در سطح وسیعی مثـل ای
امروز از مردم دریغ كـردن، یـعـنـی  
به كل آن جـامـعـه اعـالن جـنـگ  

در این جـنـگ، كـارگـران و  !  دادن 
ــدون شـك مــی   مـردم تـھــیـدسـت ب
توانند رژیم منـحـوس اسـالمـی را  

ـنـد  ـن تـاریـخ نشـان داده  .  سرنگون ك
است كه  عرصه مبارزه بر سر نـان،  

بحران نان و سرنگونی  
 جمھوری اسالمی

 ناصر اصغری 

 اخبار کارگری

 ٥ صفحه  
هزاران کارگر با امضاي طومار، خواهان افزایش 

 دستمزد و مطالبات خود شدند 
 قطع  یارانه ها و موج نارضایتی کارگران مراکز صنعتی

  

 نکته اصلی 
  درصدی جوانان٣٠بیکاری  * توجیھات حکومت در باره گرانی نان

  

  ما حزب رفاه اجتماعی هستیم

وسیعا به طومار اعتراضی بیش از ده هزار کارگر در 
 ایران علیه سطح دستمزدها بپیوندیم 

 ٦ صفحه  
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 ٨ صفحه  
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طــبــق گــزارش اتــحــادیــه آزاد  
ـران، طـومـاری حـاوی   کارگران ای
برخی خواستھای مـھـم کـارگـران  

 ھـزار کـارگـر  ١٠ که به امضای  
 خـردادمـاه  ٢٧ رسیده اسـت امـروز  

ـنـدگـان ایـن   توسط ھماھنگ کـن
اعتراض تحویل وزارت کار شـد و  
ھزاران امضای دیگر نیز از سراسـر  

 . کشور در راه است 
این امضاھا تـوسـط کـارگـران  
استانھای تھران، قزوین، خوزسـتـان،  
مرکزی و یزد از کـارخـانـه ھـا و  
شرکتھای مختلفی از جمله فـرش  
پارس، ایرساکو، کاشی کویر یزد،  
الستیک البرز، فـرنـخ و نـاز نـخ،  
ـروفـیـل یـزد،   شرکت ایران چوب، پ
صنایع فلزی شـمـاره یـک و دو،  
کارخانجات شھید قندی، شـرکـت  
ــاز مــوتــور،   ایــران ریســه، تــک ت
ـرسـنـل و   کارگران سـاخـتـمـانـی، پ
ـیـمـارسـتـانـھـای   ـرخـی ب پرستاران ب
تھران، شرکت راه آھن یزد، شرکـت  
واحد اتوبوسرانی تھران، ریسندگـی  
یزد باف، مجتمع ھای پتروشـیـمـی  
ـــه   ــمــل ــور از ج ــوب کش در جــن
پتروشیمی بندر امام و پتروشـیـمـی  
کارون، نخ البرز، شـرکـت فـراوری  

نســوز پــارس و کــارخــانــه ھــای  
دیگری در شھـرسـتـان سـاوه جـمـع  

 . آوری شده اند 
ـنـدگـان طـومـار در   امضا کـن
نامه ضمیمه خود ضمن اشـاره بـه  
وضعیت اسفبار کـارگـران و قـطـع  
یارانه ھا در یکسال و نیم گذشتـه،  
ـرده و نـاامـنـی   اخراج ھـای گسـت
شغلی، افت واقعی دسـتـمـزدھـا و  
ـیـمـه   ـقـدان ب حقوق بازنشستگـان، ف
ـر   میلیونھا کارگر ساختمانی و سای
ـتـصـادی کـارگـران،   معـضـالت اق
مصرانه و بعنوان اقـدامـی عـاجـل  
خواھان افزایش حداقل دسـتـمـزدھـا  
ـر اسـاس تـورم واقـعـا مـوجـود و   ب
ـنـه   تامین شرافتمـنـدانـه سـبـد ھـزی
یک خانوار چھار نفره بـا دخـالـت  
ـتـخـب مـجـامـع   نماینـده ھـای مـن
عمومی کارگران کارخـانـه ھـا و  
مراکز تولیـدی و خـدمـاتـی شـده  

ـر کـنـار گـذاشـتـن  .  اند  ھمچنین ب
طرح اصالحیه قانون کار و تـوقـف  
ــگــی   ــازنشــســت ــوق ب ــســاب حــق احــت
ـنـای مـیـانـگـیـن   ـر مـب کارگران ب

 سال آخر، اجرای فـوری  ٥ دستمزد  
بیمه کارگران ساختمانی و حـذف  
ــد   ــمـانـکـاری وعـق ـی شـرکـتـھـای پ

ــا   ــم و دائــمــی ب ــی ــق ــت ــرارداد مس ق
کارگران، پرداخت بموقع دستمزدھـا  
و تعقیب قضـایـی کـارفـرمـایـانـی  
ــدون   شـده انـد کـه کـارگــران را ب
ـیـد   قرارداد و یا با قراردادھـای سـف
امضا و دستمزدھای معـوقـه وادار  

 .  به کار میکنند 
حزب کمونیست کارگری ایـن  
ـرا   ـنـھـد و آن اقدام مھم را ارج مـی
ــشـروی مــھـم در جــھــت   ـی یـک پ
ـبـش وسـیـع   سازماندھی یـک جـن
اعتراضی بـه اوضـاع مشـقـت بـار  

ــد  ــدان ــه  .  کـارگــران مـی ــی حــزب کــل
ـران در سـراسـر   کارگران و مزدبگـی
کشــور، اعضــای خــانــواده ھــای  
ـرسـتـاران و   کارگران، معلـمـان و پ
ـران زحــمـتـکـش و   ــگـی ـر مـزدب سـای
ـیـه تشـکــل ھــای   ــن کــل ـی ھـمـچــن
ـیـوسـتـن بـه ایـن   کارگری را بـه پ

 . حرکت فرامیخواند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ژوئـن  ١٦ ،  ١٣٩١  خـرداد  ٢٧ 
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 ھزاران کارگر با امضای طومار، 
 خواھان افزایش دستمزد و مطالبات خود شدند
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ـثـی   در حفظ اتحـاد كـارگـران، خـن
كردن سیاست ھای تفرقه افكـنـانـه  
حكومت و  دھھا مـورد دیـگـر از  
ـرای ھـمـه كـارگـران   ھمین دست ب

ـیـن و  .  دارد  ضـروریسـت كــه فـعــال
ـیـات   رھبران  این اعتراضات تـجـرب

ــش از   ــاه  ١٥ خــود را از بــی  م
اعتراض و مبارزه در این مـجـتـمـع  
ـنـویسـنـد تـا   بزرگ كارگری را ب
ھمچون الگویـی بـه بـخـش ھـای  

 .  مختلف كارگری منتقل گردد 
ـیـن   ـیـجـه چـن ـت ـیـن ن طبعـا اول
ـران   ـرای كـــارگــ ــ ـــی ب ـت ــ ـی ــ ـق ــ مـــوف
ـر شـدن   پتروشیمـی مـاھشـھـر بـھـت
شرایط كار و زندگی این كـارگـران  

ـیـمـانـكـاران از  .   است  قطع دست پ
ـروشـیـمـی   ـت مجتمع ھای مختلف پ
ـم آنـھـا،   ماھشھر و استخدام مستقی
ـر سـطـح دسـتـمـزد و   ـیـمـا ب ـق مسـت
مزایای شغلی این ھـزاران كـارگـر  
تاثیر خواھد گذاشت و بـا تـحـقـق  
ـیـز در   این خواست، دستمزد آنـان ن
سطح حقوق و دسـتـمـزد كـارگـران  
قــرارداد رســمــی افــزایــش خــواھــد  
یافت و این خود دستاورد بـزرگـی  

ـرای  .   برای آنان خواھد بـود  امـا ب
ـیـن   توضیح جایگاه و اھـمـیـت چـن
ـر   ـرش ب ـی اعتراضاتی و نقش و تـاث
فضای جنبش اعتراضی كارگـری  
ـبـه   و كل جامعـه الزمسـت بـه جـن

 .كنم ھای عمومی تر این مساله اشاره  
اوال نفس اینـكـه امـروز وزارت  
ـر بـه   كار جمھوری اسالمی نـاگـزی
صدور چنین بخشنامه ای میشـود  

از  .  یك عقب نشینی بزرگ اسـت 
ـفـاق سـیـاسـی   نظر من ایـن یـك ات

در شرایطی كـه  .  ببینید .  مھم است 
ـرو   ما با موجی از بیكارسازیھا روب

كارخانه پشت كارخـانـه بـه  . ھستیم 
تعطیلی كشیده میـشـود، خـودشـان  
از سونامی بیكـاری دارنـد سـخـن  
میگوینـد، وزارت كـار جـمـھـوری  
ـیـن   اسالمی ناگزیر به تصویب چـن
بخشنامه ای آنـھـم در یـك مـركـز  
كلیدی كارگری وابسته به صنعـت  

این اتقاق جایگاه و  .  نفت شده است 
نقش اعتراضات قدرتمند كـارگـران  
پتروشیمی ماھشھـررا بـه روشـنـی  

 . نشان میدھد 
دوما یك جنبه مھم اعتصابـات  
كارگران پتروشیمی ماھشھـر طـرح  

خواست تعرضی كوتاه شـدن دسـت  
ـم   ـی ـق پیمانكـاران و اسـتـخـدام مسـت
ـروشـیـمـی   ـت كارگران توسط خـود پ

ــوضــوع  .  اســت  ــت، م ــواس ــن خ ای
ــمــی از   ــخــش عــظــی اعــتــراض ب
ـتـه   ـران اسـت و بـه گـف كارگران ای
خود دولت ھشتاد درصـد كـارگـران  
در ایران به شكل موقت و پیمـانـی  

ـرا یـك  .  به كـار اشـتـغـال دارنـد  زی
سیاست مھم جمھوری اسالمـی از  
ھمان بدو روی كار آمـدنـش شـقـه  
شقه كردن صنعت نفـت و صـنـایـع  

ــمــع  ــت ھــای    وابســتــه بــه آن و مــج
ـران خـودرو و ذوب   بزرگی چون ای

ھای كارگری و    آھن و دیگر بخش 
سپردن ھر بخش آن به یك پیمانكـار  

 . بوده است 
ـر جـمـھـوری   ـت به عبارت روشـن
اسالمی بـا اتـخـاذ ایـن سـیـاسـت  
عمال بر پای بـخـش عـظـیـمـی از  
كارگران، آنھم در مراكـزی بـزرگ  

ـر بسـت  كـارگـران  .  و كلیدی زنـجـی
 مـاه  ١٥ پتروشیمی ماھشھر بعد از  

مبارزه متحدانه، با خواسـت كـوتـاه  
شدن دست پیمانكـاران از مـحـیـط  
كارشان و تبدیل آن بـه بـخـشـنـامـه  
رسمی وزارت كار،  گـام بـزرگـی  
ـر بـه جـلـو   در پاره كردن این زنـجـی

ـروشـیـمـی  .  برداشته اند  ـت كارگران پ
ماھشھر با این كار بـطـور واقـعـی  
ــارزه در   ــی از مــب الـگــوی مــوفــق
ـفـت و دیـگـر   مقابـل  كـارگـران ن
مجتمع ھای پتروشیمی و مجتـمـع  
ــزرگ كــارگــری و ھــمــه   ھـای ب
مراكـزی كـه بـا ھـمـیـن مـعـضـل  

ـرار دادنـد  ـبـه  .  روبرویند، ق ایـن جـن
دیگر اھمیت و جـایـگـاه مـبـارزات  

 .كارگران پتروشیمی ماھشھر است 
سومین جنبه، اھمیت سـیـاسـی  

ـیـت  .   این اتفاق است  این یك موفق
سیاسی برای كارگران پتروشـیـمـی  
ـران   ماھشھر و كـل كـارگـران در ای

ــوانــد  .  اســت  ــت ــیــت مــی ــق ــن مــوف ای
ـرای بـه مـیـدان آمـدن   سرآغازی ب
متحدانه كارگران در مراكز كلیـدی  
ــت و   ــارگــری، در نــف ــزرگ ك ب
پتروشیمـی ھـا و مـجـتـمـع ھـای  
ــا   ــھــا ب ــن ــه ت ــری ن بــزرگ كــارگ
خـــواســـت كـــوتـــاه شـــدن دســـت  
ــمــامــی   ــا ت ــمــانــكــاران بــلــكــه ب پــی

 . خواستھای فوری شان باشد 
خصوصا اینكه این موفقیت را  
باید در متن اوضاع سیاسی امـروز  
ـراضـی   جامعه و جنب و جوش اعـت
ـر   وسیعی كه در مـیـان كـارگـران ب
ـیـه   سر خواستھا و مطالباتشان و عل
فقر و گرانی در جریان است نـگـاه  
ـتـش   كرد، تا بیشتر جایگاه و اھـمـی

از جـمـلـه ھـمـیـن االن  . را دریافت 
خبر از طومار اعتـراضـی ده ھـزار  

 استان كشور علیه فقـر  ٥ كارگر از  
و گرانـی و بـا خـواسـت افـزایـش  
فوری دستـمـزدھـا و دخـیـل شـدن  
ــخــب مــجــامــع   ــت ــدگــان مــن ــمــایــن ن
عمومی كارگری در تعیین حداقل  

ایـن  .  دستمزدھا، منتشر شده اسـت 
ـم بـه   ده ھزار كارگر به تھـاجـم رژی
زندگی و معیشت كارگـران تـحـت  
ــانـون كــار   ــوان طــرح اصــالح ق عـن
اعتراض كرده، خواھان كـوتـاه شـدن  
دست پیمانكاران از مـحـیـط ھـای  
كار شده و صدای اعتراض خود را  
ـنـد   ـل علیه تعویق دستمزد كارگران ب
كرده اند و خواھان پیگـرد قضـایـی  
ــرمــایــانــی شــده انــد كــه از   كــارف
پرداخت بموقـع دسـتـمـزدھـا سـربـاز  

ــد  ــن ــزن ــی ــركــت نشــانــگــر  .  م ایــن ح
سازمانیابی سراسری كارگران حـول  
خواستھای سراسری شان است كـه  
ــم و   ــھــای مــھ ــت دارد حــول خــواس

ــگــیــرد  ایــن  .  فــوریشــان شــكــل مــی
طومارھا  با اعتراض به گرانـی و  
فقر، عمال خواستھای كل جـامـعـه  

 .را نمایندگی میكنند 
ـیـت كـارگـران   ـق حال شما مـوف
ــه   ــمــی مــاھشــھــر را ب پــتــروشــی
طومارھای اعتراضی ای كـه در  
میان كارگران در جریان است و بـه  
اعــتــراض ده ھــزار كــارگــری كــه  
دست به این حـركـت زده انـد، داده  
ـیـد كـه   ـن ـی ـیـد، مـی ب اند وصل كن
براستی اتفاقات بزرگی در جـریـان  

اتفاقاتی كه  بـطـور واقـعـی  .  است 
ـراضـی   ـبـش اعـت وزن و مـكـان جـن
ــحــول   كـارگــری را در اوضـاع مـت

 . سیاسی امروز نشان میدھد 
ـرش  :  كارگر كمونیـسـت  گسـت

ـنـھـا   شرکتھای پیمـانـکـاری نـه ت
ـیـشـتــر   مـوجـب سـقـوط ھــر چـه ب
معیشت کارگران شده، بلـکـه ایـن  

ـم   ـقـسـی شرکتھا تالش کرده اند با ت
ــلــف، اتــحــاد   ــت ــنــدی ھــای مــخ ب
کارگران در محیط کار را تضیـف  

مبارزه با پدیده پیمانـکـاری  .  کنند 
ـتـھـای   و طرح مطالبه حذف شرکـن
پیمانکاری از مـحـیـط کـار، چـه  
اولویتی در مبارزه کارگـران دارد؟  
ـتـوانـد   ـیـمـانـکـاری مـی آیا حـذف پ
ـرای   بخشی از پالتفرم کـارگـران ب
ــود دســتــمــزد خــود در یــک   ــھــب ب

 مبارزه سراسری باشد؟ 
. درسـت اسـت :  شھال دانشـفـر 

ـلـی اشـاره ای بـه   من در سوال قب
 . موضوع مورد بحث شما داشتیم 

ـیـد جـمـھـوری اسـالمــی   ـن ـی ـب ب
ــراردادھــای   ســالــھــاســت كــه بــا ق
پیمانی محیـطـھـای كـار را شـقـه  

ــرده اســت  ــه ك ــق ــه در  .  ش ــل از جــم
صنعت نفت و مراكز وابسته بـه آن   
اجرای این سیاسـت تـحـت عـنـوان  
طرح ساختار صنعت نفـت در سـال  

 تصویب و در ھمان مرحلـه اول  ٧٧ 
ـر از   ــ ـب ــ ـــان خ ـــش خـــودش ـرای اجــ

 كارگر در ایـن  ٤٠٠٠٠ بیكارسازی  
بـا اجـرای ایـن  .  صنـایـع را دادنـد 

طرح، بخش ھایی از کارگاھھـای  
ـفـت بـه بـخـش   تولیدی صـنـعـت ن
خصوصی و به پیمانكـاران واگـذار  
ـلـف   گردید و طـی مـراحـل مـخـت
اجرایش به اخراج تعـداد زیـادی از  
ـروژه ای   ـراردادی و پ کـارگـران ق
ــر   ــنــج ــراكــز، م شــاغــل در ایــن م

بعد از بـازسـازی صـنـعـت  . گردید 
نفت نیز رژیم اسالمی از اسـتـخـدام  
کارگران بصورت رسمی و دایـمـی  
ـروی   ـی خودداری کرده و اساسا از ن
کار کارگران پروژه ای و مـوقـت  

ـیـب  .  استفاده كرده اسـت  ـرت بـدیـن ت
ــخـدامـھــای مــوقـت و   شـكـل اسـت
پیمانی، به شكل رایج استخدام ھـا  
در این مراكز تبدیل شده و شـرکـت  
ـیـز دسـتـشـان در   ھای خصوصی ن
اخراج کارگران کامال باز گذاشتـه  

این وضعیت از كار ھـرگـونـه  .   شد 
ایمنی شغلی را در میان کارگـران  
ـرده وار و   از بین برده و به شرایط ب

بـویـژه  .  سخت کار دامن زده اسـت 
واگذاری بخش ھای مختلف نفـت  
به شرکت ھای پیمانی باعث شـد  
ــگــیــری   ــارگــران در پــی ــه ک ک

ـفـت و   ـیـن وزارت ن ـبـاتشـان ب مطال
ـلـف پـاسـکـاری   پیمانـكـاران مـخـت
شوند و به خواستھایشـان پـاسـخـی  

در واقــع جــمــھــوری  .  داده نشــود 
ـیـش   اسالمی این سیاسـت را در پ
گرفت چون نقش كارگران نفت در  

 را دیـده بـود و تـجـربـه  ٥٧ انقالب  
ــوی   ــود و مــیـخــواســت جــل كـرده ب
تكرارش را بگیرد به قول شـمـا بـا  
این كار جلوی اتحاد كـارگـران در  

 .محیط كار را بگیرد  
رژیم اسالمی این سـیـاسـت را  
ــت و   ــف ــعــت ن ــن ــھــا در ص ــن نــه ت
پتروشیـمـی ھـا و دیـگـر صـنـایـع  
ـلـكـه در مـجـتـمـع   وابسته به آن  ب
ھای بزرگی چون  ایران خـودرو ،  
ذوب آھن اصفھان و در بسیاری از  
مراكز كارگری و حـتـی در مـیـان  
ــه اجــرا   ــرســتــاران ب ــمــان و پ ــل مــع

ـیـب جـمـھـوری  .  گذاشت  ـرت بدین ت
ـردن ھـر بـخـش از   اسالمی بـا سـپ
ـیـمـانـكـاری و   كـارخـانـه ای بـه پ
ـیـن دالالن و   پاسكاری كـارگـران ب
مدیریـت شـركـت ھـا و مـقـامـات  
ــارزات   ــالش كــرد مــب ــی، ت دولــت
. كارگران را پراكنده و متفرق سـازد 

ـم كـه در یـك   ـی بطور مثال می بین
كارخانه معین، بخـش جـوشـكـاری  
ـرق بـه   ـیـمـانـكـار و كـار ب به یك پ
پیمانكاری دیگر سپرده شـده اسـت  
ـیـز گـویـی   و در میان پیمانكاران ن
نقشه ای برنامه ریزی شـده وجـود  

ـیـمـانـكـاری در  .  دارد  از جمله ھر پ
روز معینی از ماه حقوق كـارگـران  
را پرداخت میكند تا حـتـی مـبـادا  
دستمزدھا ھمزمان پرداخت شـود و  
اعتراضی متحد بر سر نـازل بـودن  
ــن   سـطــح آن و شــرایـط كــاری بــی

ـیـب  .  كارگران شكل گیرد  ـرت بدین ت
می بینیم كه استخدامھای موقـت  
و پیمانی شكل برده واری از كـار  
است كه به گفته خودشان د رحـال  

 درصد استخدامھا را در  ٩٠ حاضر  
ـرده وار  . بر میگیرد  در این شكـل ب

كار، كارگران بطور واقعـی  بـطـور  
دوبله توسط دالالن و سرمایه داران  

 ١ از صفحه    پیروزی مبارزات کارگران پتروشیمی
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دسـتـمـزد آنـان  .  استثمار مـیـشـونـد 
بسیار نازل است و چماق اخراج نیز  
ـرار دارد  . ھمواره روی سر كارگر ق

در مـیـان ایـن كـارگـران، كسـانـی  
ھستند كه سالھا با ایـن شـكـل از  
استخدام، كار کرده و ھـمـچـنـان از  
ــی ای   ــن شــغــل ــامــی ــه ت ھــرگــون

ـنـكـه در ایـن  .  محرومند  بـعـالوه ای
جنگل سرمایه، بسیاری از حـق و  
حقوق كارگران نیز سلب میـشـود و  
ما شاھد آنیم كه  چند مـاه چـنـد  
ماه مزد او  را پرداخت نمیكننـد و  
ـنـد از   ـتـوان به ھر شـكـلـی كـه مـی
ـنـد و   مزایای شغلی كارگـر مـیـزن

ھـمـانـطـور  .  پولش را باال میكشـنـد 
كه اشاره كردم این وضعیتـی اسـت  
ـر پـای كـارگـر   كه مثل زنجیری ب
ـفـت و   ـنـد ن ـیـدی مـان صنایـع کـل
ــزرگــی چــون   ــع ھــای ب ــم مــجــت
ـره بسـتـه شـده   پتروشیمی ھا و غـی

رژیم اسالمی ایـن سـیـاسـت  .  است 
ـفـت و   ـنـھـا در صـنـعـت ن را نـه ت
پتروشیـمـی ھـا و دیـگـر صـنـایـع  
وابسته به آن،  بلـكـه در مـجـتـمـع  
ھای بزرگی چون  ایران خـودرو ،  
ذوب آھن اصفھان، صـنـایـع فـوالد   
و در بسیاری از مـراكـز كـارگـری  
ـلـمـان و   دیگر و حتی در میان مـع
. پرستاران به اجـرا گـذاشـتـه اسـت 

ـیـسـت، در   ـر ن تازه این تمـام تصـوی
كنار این وضعیـت جـھـنـمـی كـار،  
رزیم اسالمی تالش كرده اسـت كـه  
ــقــرار بســیـج و حـراســت و   بـا اسـت
نیروھای سركوب خود در مـحـیـط  
ھای كـار، جـلـوی ھـر حـركـت و  
اعتراضی را خصوصا در صـنـایـع  
بزرگ كلیـدی و مـجـتـمـع ھـای  

 . بزرگ كارگری بگیرد 
مبـارزات بـا شـكـوه كـارگـران  
پتروشیمی ماھشھر تعرضی به این  

كـارگـران  .  شرایط برده وار كار بـود 
پتروشیمی ماھشھر با مـبـارزاتشـان  
ـر حـمـلـه و   كل این ساخـتـار را زی

 .تعرض خود قرار دادند 
بـا تصــویـری كــه دادم روشــن  
ـرای كـوتـاه شـدن   است كه مبارزه ب
دست پیمانـكـاران جـایـگـاه بسـیـار  
مھمی در متحد شدن كارگـران در  
محیط ھای كـارگـری دارد و بـه  
ھمین اعتبار، پـایـان دادن بـه ایـن  
ـتـھـای   شرایط برده وار یکـی اولـوی

 . فوری جنبش كارگری است 
از ھمیـن روسـت كـه خـواسـت  

ـیـمـانـكـاران یـك   كوتاه شدن دست پ
. خواست سراسری كـارگـری اسـت 

ھمین االن یكـی از مـحـور ھـای  
ـراضـی  كـه در   مھم طومـار اعـت
میان كارگران جریان دارد و ھـزاران  
كارگر دورش جمع شده است و در  
پاسخ به سوال شما باید بگویم كـه،  
این خواست در  واقـع ھـمـیـن االن   
ــراســری   ــرم س ــف ــالت بصــورت یــك پ
مبارزاتی برای كـارگـران در آمـده  

 . است 
 

به نظر شما  :  كارگر كمونیست 
ـرای كـارگـران   قدم بعدی مبـارزه ب

بـا تـوجـه بـه  .  پتروشیمی چیـسـت 
جایگاه مبارزات کارگران  صنـایـع  
ـروشـیـمـی   ـت کلیدی مانند نفت و پ
ـروزی   ـی در جنبش کارگری، ایـن پ
چه تاثیری بر بخـشـھـای  دیـگـر  

ـیـدات  .  كارگران میگـذارد  كـال تـاك
 ما بر سر این موضوع چیست؟ 

ـیـد  :    شھال دانشفر  اولین تـاك
ــن   مـن ایــنـســت كــه بــرای تضــمـی
اجرای بخـشـنـامـه ای كـه وزارت  
نفت داده است، كارگران پتروشیمی  
ـتـگـی   باید با  تشكیل منظم و ھـف
مجمع عمومی شان، صف خود را  
متحد نگاھدارند و از طـریـق آن و  
ـر   ـیـگـی نمایندگان منتخـب خـود، پ

 . انجام قطعی این كار باشند 
ـران   ــ ـــارگ ـروز ك ــ ـــالوه ام ـــع ب
ـتـی   ـی ـق پتروشیمی ماھشھر با مـوف
كه بدست آورده اند، در مـوقـعـیـت  
ــد و    ــد تــری قــرار دارن ــمــن ــدرت ق
ــن   ــه ای ــكــا ب ــا ات ــد ب ــوانــن ــت مــی
موقعیتشان، باقی خواستھایشان را  

از جمله ھمانطور كـه  .  پیگیر شوند 
ــون   ــاالتــر اشــاره كــردم ھــم اكــن ب
طوماری بـا خـواسـتـھـای فـوری  
كارگران و  در راس آن خـواسـت  
ــراكــز   ــمــزدھــا در م ــت افــزایــش دس
مختلف كارگری در جریان است و  

 استان كشور بیش از ده ھـزار  ٥ در  
كارگر آنرا امضا كرده انـد، ھـزاران  
كارگران پتروشیـمـی مـاھشـھـر بـا  
ـنـد   ـتـوان پیوستن به این حـركـت مـی
ـری یـك   نقش مھمی در شكل گـی
ــه   ــی صـف ســراسـری اعــتــراض عــل
ـر جـامـعـه   ـر حـاكـم ب گرانی و فـق

ـرود كـه  .  داشته باشند  و انتظار مـی
این كارگران بـه حـركـت كـارگـران  
قـزویـن و ایـن ده ھـزار كـارگـر و  

 . طومار اعتراضی آنھا بپیوندند 

ــح   ــی امــا اجــازه بــدھــیــد تــوض
مختصری ھم در مورد بـخـش دوم  
ـروزی كـارگـران   ـی سوالتان و تاثیر پ
ـروشـیـمـی مـاھشـھـر در دیـگــر   ـت پ

 . محیط ھای كارگری بدھم 
ــردم كــه   ــر نــیــز اشــاره ك بــاالت
ــروشــیــمــی   خــواســت كــارگــران پــت
ماھشھر، یعنی كوتـاه شـدن دسـت  
پیمانكاران، مطالبه بخش عظیـمـی  

ـرایـن   .  از كارگران در ایران است  بناب
ــگــاه   ــه مــكــان و جــای ــوجــه ب ــا ت ب
ــارزات و مــطــالــبــه كــارگــران   ــب م
پتروشیمی ماھشھر، امروز ھر نـوع  
پیشروی و موفقیت و پیروزی ایـن  
كارگران بر روی مبارزات كارگـران  
ـر   ـــگــ ـــت و دی ـف ــ ـــع ن ـــای ـن در صــ

ھـای    ھـا و در مـجـتـمـع   پتروشیمی 
ـیـش   بزرگی چون ایران خودرو بـا ب

 ھزار كارگر و مجتمـع ذوب  ٣٠ از  
آھن اصفھان با ھجده ھـزار كـارگـر  
و دیگـر مـراكـز كـارگـری كـه در  
شرایط مشابھی بـه كـار اشـتـغـال  
دارند، تاثیر خواھد گـذاشـت و در  

بـه ایـن  .  مقابلشان راه قرار میـدھـد 
ـفـاق   ـم ایـن ات اعتبار میتوانم بـگـوی
میتواند سرآغاز  تحولـی مـھـم در  
جنبش كارگری باشد و ایـن خـود  
ـیـش از   فاكتور مھمی است كه  ب
بیش اھمیت و جـایـگـاه مـبـارزات  
كارگران پتروشـیـمـی مـاھشـھـر را  

 .نشان میدھد 
ـنـسـت كــه   خـالـصـه كـالمـم ای
ـتــروشـیـمــی   ــت كـارگــران پ ـی ـق مـوف
ـقـطـه   ماھشھر باید الگوی راه و ن
ـیـدی   ـل اتكای كارگران در مراكز ك
ـرای ھـمـه كـارگـران   كارگری و ب

ـیـدم  .  باشد  ـیـن تـاك از ھمین رو اول
اینست كه ایـن مـوضـوع بـایـد بـه  
ــحــث روز مــجــامــع عــمــومــی   ب
ــجــات و    كــارگــری ھــمــه کــارخــان
ــزرگ کــه بــا   ــمــع ھــای ب ــت مــج
معضل استخدامھای پیمانی روبرو  

نـكـتـه مـھـم  .  ھستند، تبدیل شـود 
ـیـت   ـق اینجاست كه با اتكا به مـوف
ـروشــیـمـی مـاھشـھــر،   ـت كـارگـران پ
ـبـه كـوتـاه   تالش كنیم كه بـا مـطـال
ـــكـــاران و   ـــمـــان ـی شـــدن دســـت پــ
قراردادھای دسته جمعی از طـریـق  
ـتـخـب   ـنـدگـان مـن مذاكره بـا نـمـای
مجامع عـمـومـی كـارگـری جـلـو  
ـرش   ـروزی را گسـت ـی بیاییم و این پ
داده  و برای ھمیشه و در سطحـی  
ـــن شـــكـــل از   ــه ای ـری ب ســراســ

ــر   ــخــدامــھــای بــرده وار كــارگ اســت
ـم  مـجـامـع عـمـومـی  .  خاتمه دھـی

كارگری در متـحـد نـگـاھـداشـتـن  
ــراض در   ــت ــفــی از اع ــیــن ص ــن چ
ـیـدی   ـل سطحی سراسری، نقشـی ك

 . دارند 
 دومین تاكیدم و در واقع شاید  
بھتر است بگویم فراخوانم  به ھمـه  
ــدی   ــی ــز كــل ــارگــران در مــراك ك
ـنـسـت   كارگری و در سراسر ایران ای
ـراضـی ای كـه   كه به طومار اعـت
ــای   ــط ھ ــون در مــحــی ھــم اكــن
ـلـف بـه   كارگری در شھرھای مخت

ھمانـطـور  .  راه افتاده است، بپیوندند 
ـنـون ده   كه باالتر اشاره كـردم تـا ك
ھزار كارگر حول این حـركـت گـرد  
ــكــی از   ــا ی ــاق ــد و اتــف آمــده ان
خواستھای مھم آن ھمین خـواسـت  
ـیـمـانـكـاران و   كوتاه شـدن دسـت پ

ایـن  .  افزایش فوری دستمزدھاسـت 
ـیـه   ـر عـل حركتی است كه اساسـا ب
ـر   فقر و فالكت بیسابقـه ای كـه ب
جامعه حاكم شده، براه افتاده  و بـه  
ـرای   ـری ب ـتـوانـد بسـت نظر من مـی
سازمان یافتن اعتراضات كارگری  

گـام  . با خواستھایی سراسری باشد 
ـتـوانـد   برداشتن در این راسـتـا  مـی
ــبــش   ــم در جــن ــحــول جــدیــدی ھ ت
ــم در   ــری و ھ ــراضــی كــارگ ــت اع
ـنـد  . اوضاع سیاسی جامعه ایجاد ك

از ھمین رو چنین حركتی میتوانـد  
جنبش اعتراضی كـارگـری را در  
موقعیتی قرار دھد كه در فضـای  
ـتـوانـد   انفجاری  امـروز جـامـعـه ب

ـنـد  بـه  .  نقش سیاسی خود را ایفا ك
ـیـن چشـم   نـظـر مـن بـایـد بـا چـن
اندازی به ھمه این اتفـاقـات نـگـاه  

 .  كرد 
  

ــونـیـســت  شـھــال  :  كـارگـر كـم
ـران   ـروزی کـــارگــ ــ ـی ـر، پــ ــ ـف داانشــ
پتروشیمـی ونـوشـتـن طـومـارھـای  
ــراضــی کــارگــران در مــورد   ــت اع
ـنـگـر ورود   مسئله دستمزدھا، نـمـای
جنبـش کـارگـری بـه یـک دوره  

 جدید است؟ 
ببینید این سوال  :  شھال دانشفر 

شما در واقع بـه ارزیـابـی مـن از  
ــمــی   ــروشــی ــارزات كــارگــران پــت مــب
ماھشھر و موفقیت و دسـتـاوردش  

ــدھــد  ــشـتــری مـی ــه  .  صـراحــت بــی ب
ـفـاق یـك فـاز   نظرمـن كـل ایـن ات
. جدیدی در جنبش كـارگـری بـود 

ـروع   ــمـــان شــ ــن را در ھ ــا ای م
ـروشـیـمـی   ـت اعتراضات كـارگـران پ
ـتـی ھـزاران كـارگـران   ماھشھر، وق
ـیـدی   ـل این مـجـتـمـع بـزرگ و ك
كارگری دست به اعتصـاب زدنـد،  

اكنون بـه راه افـتـادن  .  اعالم كردیم 
ـراضـی   جنبشی حـول طـومـار اعـت
كارگران با ھزاران امضـا، ابـعـادی  

و  .  دیگری به این مساله مـیـدھـد 
ـنـه   ـتـوانـد زمـی ھمه این اتفاقات می
ساز اعتصابات سراسری كـارگـری  
ـقـه كـارگـر در   و قد علم كردن طـب

بـه  .  راس خواستھای جامعه بـاشـد 
این اعتبار، بلـه بـه نـظـر مـن مـا   
ــارزات   ــب وارد دوره جــدیــدی از م
ــدن ایــن   كــارگــری شــده ایــم و دی
ـیـشـروی ھـایـمـان در   موضوع و پ
شرایط پر تـالطـم سـیـاسـی امـروز  
. جامـعـه، اھـمـیـت بسـیـاری دارد 

طبعا ھمین جا الزمست تاكید كنـم  
ــھــم بــرای   ــور م ــاكــت ــك ف ــه ی ك
پاسخگویی به این شرایـط مـتـحـد  
. بودن صف اعتراض كارگران اسـت 

ــطــور كــه در   از ھــمــیــن رو ھــمــان
ـیـد   ـیـز تـاك قطعنامه كنگره ھشت ن
كردیم، تشکیل مجـامـع عـمـومـی  
ــن   ــری و دامــن زدن بــه ای كــارگ
جنـبـش در سـطـحـی سـراسـری و  

ـرده  ــاتـی در    گسـت  یـک گــام حـی
سازمانیابی توده ای کـارگـران و  
ایفـای قـدرتـمـنـد آنـان در اوضـاع  

بـه  .  سیاسی متـحـول امـروز اسـت 
نظر من باید ھمه این مسـایـل كـه  
ـم،   اینجـا در مـوردش بـحـث كـردی
ـری   ـم گـی موضوع بحـث و تصـمـی
ـرای   مجامع عمومـی كـارگـری ب
عمل مـتـحـد كـارگـران در سـطـح  

ــاشــد  ــری ب ــكــه  .  ســراس ــن ضــمــن ای
ـر سـر   طومار اعتراضی كارگـران ب
مساله دستمـزدھـا، طـومـاری كـه  
ـیـز بـه آن اشـاره كـردم و   ـر ن باال ت
اكنون ھزاران امضـا گـردش جـمـع  
ـیـه   شده است، میتواند آن پالتفرم اول
ای باشد كه ھمه كارگران در ھمـه  
كارخانجات و در سراسرایران حولش  
ـنـه را   جمع شوند که این خود زمـی
ــرای  حــمــایــت  بــخــش ھــای   ب
ـلـف جـامـعـه از ایـن حـركـت   مخت
ـر و گـرانـی،   ـیـه فـق اعتراضی عل

 . مھیاتر خواھد نمود 
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ـر زنـدگـی   که تبعاتش عرصه را ب
ـنـگ کـرده   ـران ت ملیونھا نفر در ای

سالھا چپاول و به ھـدر دادن  .  است 
ـران بـاعـث   ثروت اجتـمـاعـی در ای
ـتـصـادی دسـت   شده تا ساخـتـار اق

ــازجــو  ــای    -ســاز ب ــھ ــوکــرات ــکــن ت
ــد   ــان ــاح وب اســالمــی از ھــر جــن
حکومتی ، تبدیل بـه بـالی جـان  
مـردم زحـمـت کــش ایـن جـامـعــه  

 . شود 
ــه   ــمــاعــی ب ــراضــات اجــت ــت اع
وضعیت زنـدگـی طـی مـاھـھـای  
ـرده و   ــه در ابـعــادی گســت گـذشـت
عـمـومـا در مـحـل ھـای کـار و  
فعالیت اقتـصـادی جـریـان داشـتـه  

با رشد سرسام آور قیمت ھـا  .  است 
ـیـن دسـتـمـزدھـا بسـیـار   و سطح پائ
ـرای   طبیعـی اسـت کـه مـبـارزه ب
فائق آمدن بر این مشـکـالت ، در  

تـالش  .  این سطح در جـریـان بـاشـد 
ـری از اخــراج ھــا،   ــوگــی ـرای جــل ب
کوتاه کردن دسـت واسـطـه ھـا از  
ـر   قراردادھای شغلی کارگران وسای
مزدبگیران، تالش در جھت بـھـبـود  
حقوقی قراردادھا و نھایتا اعتـراض  
ــمـزدھـا مشـخـصــه   بـه سـطــح دسـت
ــجــمــعــات،   اصــلــی بســیــاری از ت
خواستھاو اعتراضـات کـارگـران ،  
معلمان و پرستاران طی مـاھـھـای  

اکـنـون ایـن  .  گـذشـتـه بـوده اسـت 
دست از اعتراضات اجتماعی کـه  
ـرده   بی وقفه و در اشـکـالـی گسـت
جریان داشته است ، در عرصه ای  
ـیـمـا بـه   ـق تازه و جـدی کـه مسـت
زندگی ھـمـه اقشـار وگـروھـھـای  
اجتماعی مربوط میشود، خـود را  

ـراض  .  به نمایش گذارده اسـت  اعـت

ایـن  .  به گرانی و حداقل دسـتـمـزد 
ـیـاس   بار این اعتراضات نه در مـق
ـیـاسـی   محلی و صنفی بل در مـق
گسترده وحداقل منطـقـه ای خـود  

ـیـش ایـن  .  را نشان میـدھـد  ـیـشـاپ پ
ـیـز کـارگـران   حرکات اعتراضـی ن
ـلـف   وفعالین کارگری مناطق مخت

 .قرار دارند 
ھمزمان با رشد اعتراضـات بـه  
گرانی ودستمزد، وضعیت عمومی  
حکومت اسالمی نیـز در آسـتـانـه  
ـرار دارد  . بحـران ھـای تـازه ای ق

سردمداران رژیم اسالمی که طـی  
سالھا با قھر و آشتی ھای دلبرانـه  
با غرب خو کرده بودند ، ایـن بـار  
در برابر یکدندگی و کوتاه نیامـدن  
غیر معمول طـرف مـقـابـل، دچـار  

جناح حاکم و  .  سردرگمی شده اند 
اداره کننده این رابطـه کـه گـمـان  
میکرد در این دوره نیز میتوانـد بـا  
ھمان قواعد دوره گذشته بـازی را  
ادامه دھد، نشان داد کـه تـا چـه  
ـر   ـی ـی اندازه از درک مـوقـعـیـت تـغ
یافته جھان و گرفتاریھای بلـوک  

ـر اســت  شـکـســت  .  غـرب بـی خـب
حکومت ایران درمسئله معروف بـه  
مناقشه ھسته ای باغرب، شـرایـط  
بـه غــایــت وخــیــم تــری را بــرای  
حکـومـت اسـالمـی ایـجـاد کـرده  

ـرات  .  اســـت  ـــن مـــذاکــ ادامـــه ای
نومیدانه تنھا چند روز مـانـده بـه  
ـفـت از سـوی   آغاز نحریم فراگیر ن
کشورھای غربی ، و کاھش بـی  
ـفـت، چشـم   سابقه قیمت جھـانـی ن
انداز اوضاع اقتـصـادی حـکـومـت  
ـر   ـره وتـار ت ـی اسالم را به مـراتـب ت

 .کرده است 
ـر   عالوه بر فشارھای جھانـی ب

ــی   حـکــومــت ایــران، اوضــاع داخــل
ـیـز   جناح ھا وباندھای حکومتـی ن

ــدارد  ــی ن ــعــریــف ــدان ت پــس از  .  چـن
ــس اســالمــی،   ــات مــجــل ــخــاب انــت
کشمکش و جدل بر سـر سـھـم ھـر  
ـم بـه   یک از این باندھـا از غـنـائ
ـقـه ای   دست آمده ابـعـاد بـی سـاب

افشاگری، محـاکـمـه  .  یافته است 
و تھدید و قـھـر آشـتـی بـه روش  
ھای متعارف بین الجناحی تبدیـل  

ــوز دوره صــدارت  .  شــده اســت  ــن ھ
بسیاری از کاربه دستان دولتی بـه  
پایان نرسیده که بسیـاری از آنـھـا  
راھی دادگاھھـا و بـازجـوئـی ھـا  
شده اند و طرف مقابل نیز با اتـکـا  
به پرونده ھای فساد و چپاول بـانـد  
ـرای زھـر چشــم   ـیـب ھــر روز ب رق
گرفتن از طـرف مـقـابـل، آنـھـا را  
تھدید به افشا وعلنـی کـردن ایـن  

کشمکش ھـای  .  پرونده ھا میکند 
ــای   ــاح ھ ــان جــن ــده مــی ــزایــن ف
ــا   ــاعـث گــردیـده ت ــی  ب حـکــومـت
حکومت اسالم از انسـجـام درونـی  
ـرکـیـب   ـبـاشـد و ت ـرخـوردار ن الزم ب
سیـاسـی کـنـونـی حـکـومـت، در  

 . آستانه فروپاشی قرار گیرد 
ــه کــه گــفــتـه شــد   ھـمــانـگــون
وخامت شرایط زیستی و معیشتی  
ـرده   ـران ھـر روزه ابـعـاد گسـت در ای
تری می یابد و روزانه گروه ھـای  
اجتماعی جدیدی را بـه جـمـعـیـت  
ــد  ــکــن . مــعــتــرضــان اضــافــه مــی

گروھھای اجتماعی که تا مدتـی  
پیش با ترفندھائی ھنوز ھـم قـادر  
بودند تا سطح معـیـشـت  خـود را  
ــدگــی   ـر از سـطــح زن ــاالت کـمــی ب
ـنـد،   اکثریت مزد بگیران حفـظ کـن
اکنون و در شرایط حـاضـر دیـگـر  

قادر به راه رفتن بر ھمـان ریسـمـان  
ـنـد  ـیـسـت ـیـز ن ـر ن ـق . نازک خـط ف

ــصــادی مــوجــود در   ــت ــرایــط اق ش
ــد ســال   ــن ــران طــی چ جــامــعــه ای
ــکــه قشــر   ـن ــیــرغــم ای ــه عـل گـذشــت
ــد   ــا درآم ــکــی ازافــراد ب ــوچ ک
مـتـعـارف را بـه وجـود آورد، امــا  
ـرده تـری   ھمزمان در ابـعـاد گسـت
اقشار با درآمد متعارف دوره ھـای  
قبلی را، به سمت گروھـھـای کـم  
. درآمد وبیکار جامعه اضافه نمـود 

ـیـش   حکـومـت اسـالمـی بـا در پ
ـتـصـادی   گرفتن سیاسـت ھـای اق
ریاضتی طی دوره اخیر، به لـحـاظ  
اقتصادی در آخرین خـاکـریـز خـود  

ــه شــرایــط   .  قــرار دارد  ــوجــه ب ــا ت ب
بحرانی اسالم سیاسی در جـھـان و  
بـحـران عـمـومـی جـھـان سـرمـایـه  
داری، و ترکیب نیروی اجتمـاعـی  
ـر حـکـومـت، ایـن   ـراب معترض در ب

 . خاکریز چندان قابل دوام نیست 
ــی   مـاھـیـت مـعـضـالت کـنـون
ـراوالن ایـن   ـیـشـق اکثریت مـردم و پ
اعتراضات ، به خـوبـی نشـان داده  
است که فعالین کارگری و طبقـه  
کارگر چه نقش تعیین کننـده ای  
در پیشبرد و به ثـمـر رسـانـدن ایـن  

اگرچه تاکـنـون  .  حرکت تازه دارند 
نیز اعتراض به سـطـح دسـتـمـزدھـا  
مشخصه اصلی جنبش کـارگـری  
ـر نـه   ـراضـات اخـی بود، اما در اعـت
فقط خواسته مشخص و عـاقـالنـه  
ـنـاسـب بـا   افزایش دسـتـمـزدھـا مـت
ــورم مــوجــود درخــواســت   ســطــح ت
ــه   ــکــه ایــن خــواســت ــل ــشــود، ب ــی م
ــی وفــقــر و   ــیــمــا بــه گــران ــق مســت
سیاست ھای اقتصادی حـکـومـت  
ـتـصـادی   در جھت حل معضالت اق

 .سرمایه نیز پیوند خورده است 
ــال اعــتــراضــی اخــیــر   ــک اش
ـر   ـراب کارگران شـامـل تـجـمـع در ب
ـــی و امضـــا   ــای دولــت ـــھ ــان ارگ
تومارھای جـمـعـی ، شـکـلـی از  
ـر در   حضور توده کارگر ومزد بگـی
ـر   اشکالی گسترده تر واجتماعی ت

ـقـا ایـن حضـور  . است  ادامـه و ارت
ـرده   واعالم وجود در ابـعـادی گسـت
میتواند ، یکی از اشکـال اصـلـی  
ــد  ــاش ــش رو ب . اعــتــراضــات پــی

اعتراضاتی که بی شک با توجه  
به مختصات گوناگون این دوره ،  
در راه بودن آن به فـرض عـمـومـی  
ـیـل گـران   حکومتگران و کلیه تحل
ـبـدیـل شـده   ـران ت اوضاع داخلـی ای

 .است 
ــن   ــا بــر ھــمــه شــواھــد، ای ــن ب
ــه   ـف ـراضـات در گـام اول وظـی اعـت
ــن   ــالــی مــھــمــی را بــر دوش فــع
کارگری در صحنـه، تشـکـلـھـای  
ــه نــیــروھــای   ــی کــارگــری و کــل
ـقـه کـارگـر   سیاسی مرتبط با طـب

ـراضـات  .  قرار میدھد  ماھـیـت اعـت
ـیـش رو، ضـرورت بـه   اجتماعی پ
ـــن   ـــن رھــبــری ای ــت گــرفــت دس
ــن   ــی ــراضــات از ســوی فــعــال ــت اع
ــیــه   ــل کــل ــاب ــق کــارگــری را در م
. نیروھای پیش گفته قرار مـیـدھـد 

فراھم نمودن ابزارھا و سازمانیـابـی  
ــت از   ــعــی ــن مــوق ــا ای ــاســب ب ــن مــت
ـریـن مشـغـلـه ھـای بـخـش   مھـمـت
ـنـی   ـی متحزب طبقه کارگر و فعـال
ـروھـای   ـی ـیـمـا بـا ن است که مستق
ـر در ایـــن   ــ ـی ـــمـــاعـــی درگــ ـت اجــ
ـرار دارنـد  . اعتراضات در تعامـل ق

گسترش  و به ھم پیـوسـتـه کـردن  
این اعتراضات بدون دخـالـت ھـمـه  
جانبه فعالین کارگـری در مـحـل  

 .امکان پذیر نخواھد بود 
    
  

 شرایط نامتعادل و دور تازه اعتراضات اجتماعی
 مرتضی فاتح 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد

 ١ از صفحه  
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ـتــریـن سـالحــھـا در   ــوی یـکـی از ق
سرنگونی ھمه رژیمھـا، از جـمـلـه  
ـبـاشـد  . رژیم جمھوری اسالمی مـی

عالوه بر بحران نـان، مـاجـراجـوئـی  
ـم   ھای جنگی و ھسـتـه ایـی رژی
ھم باعث تحریمھـای زیـادی شـده  
ــوع مــاجــراجــوئــی ھــم   ــن ن كــه ای
مستقیما و بالواسطه زندگی مـردم  

بـحـران  .  عادی را تبـاه كـرده اسـت 
صنایع و بیـكـارسـازیـھـای وسـیـع،  
عدم پرداخت دستمزدھا و غیره ھـم  

خود مزید بر عـلـت شـده و كسـی  
ــال ایــن   ــب ــی در ق ــت ــی ــول ــئ ھــم مس
جھنمی كه برای مردم درست كـرده  
اند، نمی پذیرد و خود را جـوابـگـو  

 !نمی داند 
وحشت عوامل رژیم 

 شروع شده است
خبرگزاری رژیمی فـارس روز  

 خرداد نوشت كه قیمت نـان در  ١٩ 
ــانـھــا از روز     ١٧ بـعـضــی از اسـت

ھـمـیـن  .  خرداد افزایش یافته اسـت 
ـقـل از  ٢١ منبع روز    خـرداد، بـه ن

رئیس اتـحـادیـه نـان  " جواد كرمی،  
ـیـمـت  : " نوشته بـود كـه "  فانتزی  ق

جدید نان سنگک در استان تھـران  
ــری  ٦٠٠  ــرب   ٥٠٠  تــومــان، نــان ب

 تـومـان و  ٣٠٠ تومان، نان تافتون  
ـیـن شـده  ١٦٠ نان لواش    تومان تعی

ھمانجا گفتـه انـد كـه ایـن  ." است 
ـیـمـت اسـت ٣٠  .  درصد افزایـش ق

ـتـه كـه صـدای   ـب این مـوضـوع، ال

كارگران را در سـطـحـی وسـیـع و  
رسا ھم در خواھد آورد؛ اما فـعـال  
. ھشدار رژیمی ھا بلند شـده اسـت 

در  : " فارس در ھمانجا می نویسـد 
ـیـمـت نـان،   پی افزایـش رسـمـی ق
برخی نمایندگان مجلس به تصمیـم  
ـیـمـت   دولت برای افزایش مجـدد ق

مـحـجـوب،  ."  نان اعتـراض کـردنـد 
ـتـه   ـنـدگـان گـف یكی از ایـن نـمـای

 میلیون نفر تـھـدیـد  ١٥ سفره  : "است 
پور، یكی دیـگـر    قاضی ."  شود   می 

از این نمایندگان از ارومـیـه مـی  

ــد  خــواھـد بــرای    دولـت مـی : " گـوی
خرید گندم، مبلغ مورد نیـاز را از  
حلقوم کارگران و مردم مستضـعـف  

مـحـمـدرضـا  ."  و فقرا بیرون بکشـد 
رحیمی، معاون اول احمدی نژاد با  
ـتـه اسـت  : اشاره به گرانی نان گـف

ــصــادی مــردم خــوب  "  وضــع اقــت
ـیـس  ".  نیست  علـی الریـجـانـی، رئ

ـتـه اسـت  : مجلس اسالمی ھم گـف
مسئله نان و گـرانـی آن بـایـد از  " 

سوی مسئوالن توضیـح داده شـود  
ـلـه  ای در کشـور    چرا که به مسـئ
ــل شــده اســت  ــدی ــب ــا ھــم  ."  ت ــن ایــل

ھشدارھائی از عوامل خانه كارگـر  
ـفـی  " از جمله از   رئیس انجمـن صـن

مــھــدی تــقـوی، یــك  " ،  " كـارگــران 
دبیر اجرایی  " ،  " كارشناس اقتصادی 
دبیر اجرائی  " ،  " خانه كارگر اصفھان 

عضـو  " و  "  خانه كارگـر شـھـر ری 
ــی   ــال ــون ع ــان ــدیــره ك ــأت م ھــی
شــوراھــای اســالمــی كــار اســتــان  

در رابطه بـا گـرانـی نـان و  "  تھران 
ـیـمـت بـا   ناھمخوانی این افزایش ق

حداقل دستمـزد كـارگـران  "  افزایش " 
 . درج كرده است ٩١ را در سال  

یكی از سایتھا پرورژیـمـی در  
بـا طـرح  "  تجارت نیـوز "ایران به نام  

نـان را چـه کسـی گـران  " سئوال  
ـرتـغـال فـروش مـی  "  کرد؟  دنبال پ
ــخــود  .  گــردد  ــازی بــی ــاه ب ــن ســی ای
ـنـد  .  است  ـن بیـخـود سـعـی مـی ك

ـبـال نـخـود سـیـاه   خوانندگان را دن
نـان  . نباید راه دوری رفت . بفرستند 

ــاء   ــق ــع آن زنــدگــی و ب ــب و بــه ت
ـتـخـوران   كارگران را ھمین رژیم مـف
ـرداشـتـه و   اسالمی از سفره مردم ب

رژیم مفتخورانـی  .  بغارت برده است 
كه میلیونھا كودك در این جـامـعـه  
را از زندگی انسانی مـحـروم كـرده  
ـیـه را ھـم بـه گـرو   ـق و زنـدگـی ب

 .گرفته است 
بحران نان، رژیمھا را 

 سرنگون می كند
گرانی نان در شرایط داخلی و  
ـرای   ـران مـبـارزه ب ـلـی ای بین الـمـل
مـرگ و زنـدگـی را در دسـتـور  
جامعه قرار میدھد و فـی الـحـال  
جو نارضایتی را بشدت دامـن زده  
. و اعتراضـاتـی شـروع شـده اسـت 

نـان، آزادی،  " مردم با نوشتن شعار  
ھـا از ھـم    بر دیوار نانوائـی "  برابری 

اکنون اعتراض علیه گرانی نان را  
 ھزار كارگر در  ١٠ .  آغاز کرده اند 

ـر  ٥   استان با امضای طـومـاری ب

علیه گرانی اعتراضات كـارگـری  
ــد  ــوری  .  را شــروع كــرده ان ــھ ــم ج

اسالمی از معضالتـی كـه بـحـران  
نان می تواند برای رژیـمـی مـثـل  
ـر   ـیـخـب ـیـاورد، ب ـبـار ب ـران ب رژیم ای

ـرو  .  نیسـت  ـتـھـای پ یـكـی از سـای
ــا حســاس شــدن   ــران، ب ــمــی ای رژی

ـلـه نـان در عصـر  " آنتشن، از   غـائ
نوشتـه  .  گفته است " مظفرالدین شاه 

کـه  )  ١٣٢٣ ( در سلخ صفر  : "است 
ــدســه حضــرت   ــق شــاه بــه زاویــه م

السالم رفت زن ھـا    عبدالعظیم علیه 

از تھران و از آنـجـا جـلـو شـاه را  
ـر بسـت بـه اجـمـاع   نزدیک زنـجـی
گرفتند و فحش زیاد بـه او دادنـد  
ـر   و گفتند نـان و گـوشـت و سـای

امـا  ."  ھا گران و نـایـاب اسـت   نرخ 
ـر،   بحران نان در سـطـحـی وسـیـع ت
ـقـالبـات شـده   ـریـن ان باعـث بـزرگـت

ـر فـرانسـه و  .  است  ـی ـب دو انقالب ك
ـم   ـی ـق انقالب روسیه، پی آمـد مسـت

دولـت  .  گرانی و كمبود نـان بـودنـد 
 كه در  ١٧٨٩  در فرانسه  ١٦ لوئی  

حال ورشـكـسـتـی بـود، چـاره ای  
ـئـوری  ھـای    نداشت جز اینكه بـه ت

ھا برای عدم دخالـت در    فیزیوكرات 
با رھا شـدن  .  بازار و غیره تن بدھد 

ھـا چـنـدیـن    ھا، قیمـت   افسار قیمت 
ــه ھــم   ــزی ك ــد، چــی بــرابــر شــدن

ــوكـرات  ـیـزی ــن    ف ـی ــول ھـا و ھــم مسـئ
دولتی آن را پیش بینی كرده بودنـد  

مثل حـذف سـوبسـیـدھـا و عـدم  ( 
ـر سـیـطـره   كنترل بر قیـمـت كـاال زی

با گران شـدن  ).  جمھوری اسالمی 
و از دسترس خارج شدن مـایـحـتـاج  
اولیـه زنـدگـی و مشـخـصـا نـان،  

ھـائـی دسـت    طبقه سوم به شـورش 
ـقـالب   زد كـه مـورخـیـن زیـادی ان
كبیر فرانسه را حاصل پراتیك شـدن  

ھا و گرانـی    ھای فیزیوكرات   تئوری 
و باز این  .  و كمیابی نان می دانند 

كمبود و گرانی نان بود كه تزار را  
 ١٩١٧  مارس  ٨ روز  .  سرنگون كرد 

ـم روسـیـه آن زمـان،  (  ـقـوی   ٢٥ با ت
دولت تزار، دور دیگـری از  )  فوریه 

سھمیه بندی نان و آرد را به مـردم  
ــروگــراد   ــت ــایــتــخــت آن زمــان  ( پ پ

ـرای ھـزاران  .  تحمیل كرد )  روسیه  ب
. خانواده كارگری این آخر خط بـود 

دھھا ھزار نفر به خیابانھا ریخته و  
بر علیه وضعیت غیرقابـل تـحـمـل،  
بزرگترین انقالب تاریخ تـاکـنـونـی  

 .بشریت را شروع كردند 
جمھوری اسالمی ھم نبایـد از  
ـرد  ـب ـم بـدر ب . این وضعیت جان سال

نان بیخـود عـنـوان قـوت الیـمـوت  
امـروز ایـن قـوت  .  نگـرفـتـه اسـت 

الیموت كارگران بـه گـرو گـرفـتـه  
شده و مـی خـواھـنـد ھـمـیـن نـان  
خشـك و خــالـی را ھــم از سـفــره  

ـم كـه   .  خالی كارگران بدزدنـد  ـت گـف
ـر و   اقتصاد از ھم گسـیـخـتـه، فـق
بحران سیاسی، شرایطی را بـوجـود  
ــر آن امــکــان   اورده اســت کــه ھ
ــرای ســرنــگــونــی   ــردم ب شــورش م

ما باید  .  جمھوری اسالمی، میرود 
ـتـی آمـاده   برای یك چنین مـوقـعـی

ـتـی ویـژه  .  باشیم  شواھد از موقـعـی
 .خبر می دھند 

 ٢٠١٢  ژوئن  ١٧ 

  بحران نان و سرنگونی  جمھوری اسالمی

 ١ از صفحه  
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قطع  یارانه ھا و موج  

 نارضایتی کارگران مراکز صنعتی
 نسان نودینیان 

سیاست حذف یـارانـه در دو سـال  
ــریــن كشــمــكــش   ــت ــش ــی گــذشــتــه ب
ــاتــی در درون   ــق ــ طــب ســیــاســی ـ
ـم   جنبش كارگری با دولـت و رژی
جمھوری اسـالمـی را دامـن زده  

سیاست حذف یارانه ھا که  .  است 
در دل رو در روئئ  طبقه کـارگـر  
ــی   ــت حــام ــورژوازی و دول و ب
منافع آنھا به منـظـور  تـحـمـیـل  
ریاضت کشی اقتصـادی اعـمـال  
میشود، چالش اصـلـی و روزانـه  

کـارگـران  .  جنبش کارگری است 
ـلـف در   تا کنون در اشکال مـخـت
مراسم ھـای اول مـاه مـه و در  
نامه ھای اعتراضـی، در شـکـل  
ــل    تـجـمــع و تـظــاھـرات در مــقـاب
مجلس شورای اسالمی  بـه ایـن  
ـفـت   سیاست اعتراض و با آن مخال

 . کرده اند 
ــی کــارگــران   ــارضــایــت مـوج ن
مراکز صنعتی با جمـع آوری دو  
ھزار امضا در اواسط خـرداد مـاه  
ـنـچ اسـتـان،   به ده ھزار امضا از پ

ـراضـی  .  رسیده است  مبارزات اعـت
کارگران به تاثیرات قـطـع یـارانـه  
ھا که بر زنـدگـی آنـان تـحـمـیـل  
کرده وارد فـاز جـدیـدی شـده و  
ـــون خـــارج از واحـــدھـــای   ـن اکــ
صنعتی اسـتـان قـزویـن، ده ھـزار  
ـنـج اسـتـان بـه دولـت   کارگر از پ
اعتراض کرده، و خواستار افزایش  
ـر اسـاس تـورم   حداقل دستمزدھا ب

 .موجود، شده  اند 
جنبش کـارکـری در مـراکـز  

صنعتی وارد دوره جـدیـد و فـاز  
ــیـه ریـاضـت کشــی   مـھـمـی عـل

کـارگـران  .  اقتصـادی شـده اسـت 
متشکل در کارخانه ھا و مراکـز  
صنعتی عمال در مقابـل دولـت و  
سیاست قطـع یـارانـه ھـا سـنـگـر  

ــد  ــدی کــرده ان ــم  .  بــن ــه مــھ ــکــت ن
ــھــا بــر افــزایــش   ــشــاری آن پــایــف

 . دستمزدھا است 
درصـدی حـداقـل  ١٨ افزایـش  

ھـزار تـومـان   ٣٨٩ دستمزد معـادل  
 و اجرای فـاز دوم  ١٣٩١ در سال  

ـر   قطع یارانه ھا، بر میزان خط فـق
ـران   و فالکت کارگران و مزدبـگـی

ــامـــعـــه افـــزوده اســـت  ـم  .  ج ــ رژی
اسالمی و دولت احمدی نـژاد بـا  
عملی کردن فاز دوم قطـع یـارانـه  
ـتـصـادی را   ھا، ریاضت کشی اق
در ابعاد وسیع دامن زده و موجـب  
افزایش قیمت اجناس و مایحـتـاج  
. روزانه مردم در بازار، شـده اسـت 

نرخ نان و گوشت و اجاره خانـه و  
ـر   امکانات دارویی و پزشکی غـی
قابل پرداخت و از  دسترس خـارج  

 .شده است 
طرح افزایش دستمزدھـا و بسـیـج  
ـم و گـام   مراکز صنعـتـی تصـمـی
ــن   ــالــی ــع ــمــی اســت کــه ف ــھ م
کارگری برای مقابله بـا گـرانـی  
و باال بودن تامین زندگی روزانـه،  

 .     گرفته اند 
           

 
 

تجمع ھمزمان كارگران فضای 
 !درسھا و تجارب. سبز شھرداری اھواز

 خرداد، كارگران فضای سبـز  ٢١ در 
  ٦ و ٥ شھرداری اھواز در  مـنـطـقـه  

ــنــگ در   در یــك تــجــمــع ھــمــاھ
اعتراض به حقوقھای معوق ھـای  

 . خود دست از كار كشیدند 
 اھواز بمـدت  ٥ كارگران منطقه  

ــار  ٤  ــوالــی دســت از ك  روز مــت
 خـرداد اقـدام بـه  ٢١ كشیدند و در  

تجمع اعتراضی در مقابل معاونـت  
خدمات شھردازی اھواز کردنـد، و  
خواھان پرداخت حقوقھای مـعـوقـه  
كه در سـه مـاه گـذشـتـه تـوسـط  
ــرداخــت نشــده اســت،   ــرداری پ شــھ

 خـرداد،  ٢١ و ھـمـزمـان در  . شدند 
ـراض بـه  ٦ كارگران منطقه    در اعـت

 مـاه  ٥ پرداخت حـقـوقـھـایشـان در  
ـراضـی   گذشته اقدام به تجمـع اعـت

 . در مقابل استانداری اھواز، كردند 
ھنوز از نتیجه و مذاكرات ایـن  
تجمعات با مقامات استـانـداری و  
ـری   خدمات شـھـرداری اھـواز خـب

اقدام ھماھنگ  .  منتشر نشده است 
و ھمزمانی این تجمعات بدون شك  
ـبـات   ـیـت مـطـال ـق در تضمیـن مـوف
ــوق و   كــارگــران و پــرداخــت حــق
مزایای پرداخت نشده، تاثیـر گـذار  

 . خواھد بود 
این تجمـعـات ھـمـاھـنـگ در  
ـیـدی   عین حال دارای درسھای مف
 خواھد بود كه به آنھا میپردازیم؛    

ـ  ھمزمانی و ھماھنگی این  ١ 
 خرداد در مقابـل  ٢١ اعتراضات در  

استانداری و خـدمـات شـھـرداری،  
گام جـدیـدی اسـت كـه كـارگـران  
ــه   ــطــور گســتــرده کــردن دامــن ــمــن ب
ـرار دادن   اعتراضات و زیر فشـار ق
مقامات جمھوری اسالمی، انـجـام  

 . داده اند 
 ـ بدلیل ھمزمـانـی، خـواسـت  ٢ 

ـردگـی   مشتـرك كـارگـران و گسـت
ـراض بـه عـدم   حرکت كـه در اعـت

  ٥  تـا  ٣ پرداخت حقوقھای معوقه  
ماھه انجام شده بود، رسـانـه ھـای  
ـنـا ایـن   ـل داخل كشـور از جـمـلـه ای
ـبـات   تجمعات اعتـراضـی و مـطـال
ـرار   كارگران را زیر پوشش خبری ق

انتشار اخبار اعتراضـات  . داده است 
ــم در   ــه ای مــھ كــارگــری مســال

ـر   ـنـدی و نشـان دادن مسـی جمـعـب
ـیـن   اعتراضات كارگری برای فعـال
كارگری، مجمع عمومی كارگـران  
و تقویت افكار عمومی در برخورد  
به جنبش كـارگـری و شـنـاسـانـدن  

 . مطالبات آنھا، میباشد 
ـریـت   ـث در شـرایـطـی كـه در اك
ـیـدی،   ـفـاق مـراكـز تـول قریب به ات
ــای   ــت ھ ــا و شــرك ــه ھ ــان كــارخ
ساختمانی، كـوره پـزخـانـه ھـا ھـر  
روزه اعتراضات كارگران علیه عدم  
پرداخت حقوقھای معوقه و دیـگـر  
مـطـالــبـات رفـاھــی و ایـمــنـی و  
افزایش حقوقھا در جریان اسـت، و  
مدیا و رسانه ھای داخل كشور در  
ــعـکــس   ــی از آنــرا مـن ـن ـی ــای صـد پ
ـراضـات   میکنند، انتشار اخبار اعـت
كارگران، اعتصابات و تجـمـعـھـای  
ـیـدا   آنان اھمـیـت قـابـل تـوجـھـی پ

 . میکند 
ــرداخــت حــقــوق و  ٣  ـــ عــدم پ

مزایای كارگـران تـوسـط دولـت و  
كارفرماھـا، در اوضـاع نـابسـامـان  
اقتصادی كنونی به مساله عـادی  

كارگران باید كـار  .  تبدیل شده است 
ــه جــیــب   ــد، ثــروت و ســود ب ــن كــن
ـنـد،   ـن كارفرما و دولـت اضـافـه ك
خانواده ھایشان چند ماه زیر فشـار  
بی پولی و عدم امكـانـات مـالـی  
ـنـد،   ـن در فقر و نـداری زنـدگـی ك
فرزندانشان از درس و مـدرسـه و  
ـلـی   دانشگاه و كال امكانات تحصی
محروم شوند، و باالخره بـایـد چـنـد  
ماه منتظر بمانند تا حقوق و مزایـا  
ــافــت   ــارزات خــود، دری ــا مــب را ب

خاتمه دادن به این وضعـیـت  .  کنند 
نابرابر و ظالمانه، خـاتـمـه دادن بـه  
این ھمه استثمار و در انتظار نـگـه  
داشتن میلیونھا خـانـواده كـارگـری  
به امید روزی كه حقوق و مزایـای  
ــمــوقــع   خـودشــان را ســر وقـت و ب
دریافت كنند، مساله فوری و روز  

ھر جا در ھر مـركـز  .  كارگران است 
تولیدی، كارخانه و شـركـت ھـای  
ــی، كــوره   ــمــان پــروژه ای و ســاخــت
ـر   پزخانه ھا  که كارگران مصرانه ب
تحقق مطالباتاتشان پایفشاری كرده  
اند، بـه ابـزار كـارسـاز تشـكـیـل و  

سازماندھـی مـجـمـع عـمـومـی و  
تجمعات سازماندھی شده بـا طـرح  
ــات روشــن اعــتــراض و   ــالــب ــط م
اعتصاب فراخوان داده انـد، چـنـد  
گام دولت و كارفرماھـا را بـعـقـب  
رانده و در تسریع تحقق مطالبات و  
خواستھایشان به موفقیتھای قـابـل  

آخـریـن نـمـونـه از  .  لمس رسیده اند 
ـیـت كـارگـران   ـق این موفقیتھا، موف
پتروشیمی مـاه شـھـر در صـنـعـت  

ـیـسـت  ( نفت  به اطالعیه حزب كـمـون
ـیـت   ـق كارگری در ارتبـاط بـا مـوف
كارگران پتروشیمی مـاه شـھـر كـه  
ـیـسـت ایـن شـمـاره   در كارگر كمـون

ـیـد  ـن ،  ) منتشر شده است مراجعـه ك
 . است 

ـنـونـی    خاتمه دادن به وضـع ك
در گرو ایجاد ھماھنگی و اتـحـاد  
بیشتر بخشھای مختلف كـارگـری  
ــدھــی خــود در شــكــل   و ســازمــان
برپایی مجمع عمومی كـارگـران و  

به ھر مـیـزان  .  خانواده ھایشان است 
بر تعداد اعضای تشـكـیـل دھـنـده  
مجمع عموی و اشتراك كارگران و  
خانواده ھایشان در برپایی تجمعـات  
اعتـراضـی و اعـتـصـابـات افـزوده  
شود، قدرت و توان و برای کسـب  

 . مطالبات كارگران افزوده میشود 
    

 نشریه 
کارگر 

کمونیست 
را 

 بخوانید

 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد
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ـیـداد مـی   فقر و فالکت در ایران ب
بخصوص گرانی سرسـام آور  .  کند 

ــا    ــدھ ــد از زدن ســوبســی ــع کــه ب
شاھدش ھستیم، کمر کـارگـران و  
. مردم زحمتکش را شکستـه اسـت 

ـریـن   حتی قیمت نان یعنی اصلی ت
ـیـز افـزایـش   ـر ن ـف غذای میلیونھا ن
ـره و   پیدا کرده و این بنوبه خود سف
زندگی خیلی ھا را تـھـدیـد مـی  

اینھمه گرانی در شـرایـطـی  .  کند 
است  که حداقل دستمـزد چـیـزی  

 ھـزار تـومـان اسـت و  ٤٠٠ حدود  
ـر   خودشان می گویند که خط فـق

ـیـون و  ١ دور و بر    ھـزار  ٤٠٠  میل
تازه از مسـکـن کـه  .  تومان است 

خیلی ھا ندارند و آنھایی ھـم کـه  
دارند بایـد ھـر چـه کـه در مـی  
آورند بابـت کـرایـه خـانـه بـدھـنـد،  

برخـورداری از درمـان و  .  بگذریم 
بھداشت ھم به جـیـب آدمـھـا گـره  

پول داشته بـاشـی بـه  .  خورده است 
دردت می رسند و اگر ھم نداشتـه  
ـرمـا   ـف ـنـد ب باشی به تو مـی گـوی

ـیــر  جـان آدمـیـزاد درمـمــلـکــت  !  بـم
در  .  اسالمی پشیـزی ارزش نـدارد 

دوره پیری ھم چندرغازی بـه اسـم  
بازنشستـگـی بـه تـو تـعـلـق مـی  
گیرد که البته شرطـش ایـن اسـت  
که از قبل به یک صندوقی و یـا  
سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی وصـل  
شده باشی وگرنه باید تا قطره آخـر  
جانت کاری کنی و یـا آخـر سـر  
ـروشـی تـا   ـف بروی و کلیه ات را ب
ـرجـت را تـامـیـن کـنـی  .  خرج و ب

اینھا فـقـط مشـت نـمـونـه خـروار  
 .ھستند 

ــوال در بــرابــر ھــمــه   یـک ســئ
کسانی که مدعی گرفتن قـدرت  
سیاسی در ایران ھستند ایـن اسـت  
که برای تغییر این وضـعـیـت چـه  
ـرای آن   ـنـد؟ ب می خـواھـنـد بـکـن
چیزی که ما اقتصاد مردم یعنـی  
شرایط کار و زندگـی مـردم مـی  
نامیم، چه برنامـه ایـی دارنـد؟ از  
نظر ما پرداختن به این امـر یـک  
ـروھـای   ـی شاخص مھم اسـت کـه ن
سیاسی از چپ تا راست را بـا آن  
ـر اسـاس ایـن   ـم و ب ـی محـک بـزن

محک و سنجش، از مـیـان آنـھـا   
برای فردای ایران انتخاب منـاسـب  

اگر زمانی جنـگ  .  خود را بکنیم 
ـبـان و   میان جبھه سـرنـگـونـی طـل
ـفـکـیـک   اصالح طلبان بـه خـط ت
ـروھـای سـیـاسـی در   ـی احـزاب و ن
جامعه  تبدیل شده بود، حاال بـایـد  
ـم آن   ـرسـی ـپ ـم و ب ـروی فراتر از ایـن ب
ـم را   حزب و جریانی کـه ایـن رژی
ـــن   ــای ای ــعــن ــد م ــواھ ــی خ ــم ن
ــش در عــرضــه ھــای   ــن ــت نــخــواس
ـم   ـلـف چـیـسـت؟ نـه بـه رژی مخـت
ـنـه   جمـھـوری اسـالمـی  در زمـی
اقتصادی و رفاه اجتماعی یـعـنـی  

 چه؟  
طبعا ھمه مـردم دوسـت دارنـد  
کـه در رفـاه و آسـایـش زنـدگــی  

مشکل اما اینجـاسـت کـه  .  کنند 
ـر  .  نمی گذارند  یک اقلیتی که ب

ـروت جـامـعـه چـنـگ   ـیـد و ث تول
انداخته اند زندگی پر ناز و نعـمـت  
را فقط برای خودشان می خواھند  
و آن را از اکثریت مردم دریغ مـی  

تا حرف ھـم مـی زنـی بـا  . کنند 
چماق دولت، حاال چه دیکتاتوری  
و چه پـارلـمـانـی، تـو سـرت مـی  
ـم   ـی زنند که نکند پایت  را از گـل

شـمـا چـه  !   خودت بیرون بگذاری 
کافیسـت شـکـمـت  !  به این حرفھا 

ـرای   ـیـایـی و ب سیر بشه تا فـردا ب
سـھـم تـو فـقـط  .  من کـار کـنـی 
 .ھمین است و بس 

ـتـی کـه   بر ھـمـیـن اسـاس وق
ــی   ــورژوای ــون ب ــوزیســی ــزاب اپ اح
جمھوری اسالمی می خواھند در  
باره رفاه اجتمـاعـی مـردم حـرفـی  
بزنند یا حرفی ندارنـد و یـا فـقـط  

ـنـد  بـعـضـی  .  کلی گویی می کن
ـنـد کـه   از اینھا حتی حاضر نیسـت

" وعده سر خـرمـن  " به قول معروف  
بشدت مواظب  ھستند که  .  بدھند 

ـنـد  . در بین مردم انتطار ایجاد نـکـن
مثال در مـنـشـور حـزب مشـروطـه  
ایران  فقط یک دو جـمـلـه کـلـی  
در این مورد وجود دارد  و زمـانـی  
ـتـصـاد   ـر بـه اق که کمی مفصل ت
اشاره می شود عمدتا از این حرف  

دولت بـایـد خـود را  " می زنند که  

ــت مــؤســســات   ــکـی از اداره و مــال
و  اعمال تصدی کـنـار بـکـشـد و  
بنگاه ھای تولیـدی را بـه بـخـش  

ـیـد  ".  خصوصی بسپارد  این شاه کـل
ــون بــورژوایــی در   ــی ــرف اپــوزیس ح

ھمه چـیـز را  . " مورد اقتصاد است 
ـم تـا   ـی به نیروی بازار واگـذار کـن

غافل از اینـکـه  ".  وضع خوب شود 
ھمین اقتـصـاد بـازار آزاد چـه در  
آمریکا و اروپا به گـل نشـسـتـه و  
برای زنده ماندش دست به تـعـرض  
ــوق و   ــه ایــی بــه حــق ــب ھــمــه جــان
ــت و   ــت مــردم زده اس ــش ــعــی م
ــردم را   ــاوردھــای رفــاھــی م ــت دس

ـرد  ــ ـی ـــازپـــس مـــی گــ بـــخـــش  .  ب
ــتــی جــواب   خصــوصــی و یــا دول

جواب درمان  .  معیشت مردم نیست 
ـیـسـت  جـواب  .  و بھـداشـت مـردم ن

ـیـسـت  تـا زمـانـی  .  مسکن مردم ن
ـتـصـادی   که نـظـام سـیـاسـی و اق
سرمایه داری حاکم است مالکیت  
دولتی و یا خصوصـی مـوسـسـات  
تولیدی  تفاوت زیادی در زندگـی  
. و رفاه ما مردم ایجاد نمـی کـنـد 

ـر   این جماعت  ھمانـطـور کـه رھـب
ــوفــی حــزب مشــروطــه ایــران   ــت م
داریوش ھمایـون در مصـاحـبـه بـا  
تلویزیون کانال جدید گفته بـود بـه  
ــر از   ــگ مــا وعــده یــک دوره دی
ریاضت کشی اقتـصـادی پـس از  
ــوری اســالمــی را   ــھ ــم ــن ج رفــت

صف جمـھـوری خـواھـان  .  میدھند 
. اپوزیسیون رژیم از این بھتر نیسـت 

اینھا پیش تر از احـمـدی نـژاد، از  
زدن سوبسیدھا حمایت کرده بـودنـد  

ــامــه   مصــرف  "  و طــرفــداران بــرن
ـنـد "  کمتـر  گـویـی مشـکـل  .  ھسـت

زیـاده روی در  " امروز جامعه ایران  
ـنـھـا از  !   اسـت "  مصرف  یـعـنـی ای

ـنـد   ھمان سیاستی دفـاع مـی کـن
که احمدی نژاد به اجرا گـذاشـتـه  
ـتـایـج   است و ھمگـان عـواقـب و ن

ـنـد  در  .   مھلک آن را شاھد ھسـت
ـرم ایـن جـریـانـات   ـف برنـامـه و پـالت
بورژوایی شما چیز زیادی در بـاره  
بیمه بیکاری، معیشت مردم، بیمـه  
درمانی و بازنشستگی و مسـائـل  
مرتبط به رفـاه اجـتـمـاعـی مـردم  

 . نمی بینید 
اما در میان احزاب و جریانـات  
ــســت   ــی ــمــاعــی حــزب کــمــون ــت اج
کارگری در جبھـه چـپ، روشـن  
ـنـه   ترین برنامه و مطالبات در زمـی

در  .  کار و رفاه اجتماعـی را دارد 
ـرنـامـه حـزب کـه نـام آن  یــک  "  ب

ـر  اسـت یـک بـخـش   "  دنیای بـھـت
وجود دارد تحت عنوان قوانین کـار  

ــمــاعــی  ــت ایــن بــخــش  .  و رفــاه اج
 مـاده مـی  ٤١ مجموعـا شـامـل  

شود که ھمگی بـمـنـظـور بـھـبـود  
شرایط کار و زندگی شھروندان بـا  
بیشترین آسایش و رفاه تنظیم شـده  
است و جز حداقل مطالباتـی اسـت  

 .که الزم است فورا متحقق شود 
برخی از محـورھـای مـھـم در  
زمینه رفاه اجتماعی از نـظـر مـن  

 :اینھا ھستند 
ھـمـه شـھـرونـدان  .  معیشت   -١ 

کشور نه فقط باید از حق مـعـاش  
برخوردار باشند بلکـه ایـن مـعـاش  
ــا   بــایــد درخــور یــک زنــدگــی ب

کسـانـی کـه  .  استاندارد باال باشد 
ـبـایـد   به ھر دلیل در آمدی ندارند ن
ــد  . مـحـکـوم بـه گـرسـنـگـی شـون

ــن   ــامــی ــه ت ــف ب ــوظ ــه م ــع ــام ج
منـزلـت و مـعـیـشـت  . " نیازآنھاست 

شعاری مـربـوط  " حق مسلم ماست 
ایـن یـک شـعـار  .  به فردا نیـسـت 

محوری ھـمـیـن امـروز اسـت کـه  
ــــت آن را   ــــدرس ـران ب کــــارگـــ
دراعتراضات جـاری خـود مـطـرح  
کرده اند و جای مھـمـی در رفـاه  

 . اجتماعی دارد 
در  .  درمــان و بــھــداشــت    -٢ 

ـم   جامعه ایی که ما مـی خـواھـی
بسازیم سالمتی و بـھـداشـت مـردم  

ـرار دارد  مـا  .  در صدر اولویت ھا ق
خواھان آنیم که مردم بطور مـنـظـم  
و ساالنه چند بار کنترل پـزشـکـی  
ـیـمـاری ھـا تـا   بشوند تا از وقوع ب
ـری شـود و   حد مـمـکـن جـلـوگـی
ھمچنین خدمات درمانی مـطـابـق  
آخرین استانداردھای پزشکی بطـور  
ـرار   رایگان در اختیـار شـھـرونـدان ق

 .بگیرد 
ـیـکـاری    -٣    -اشتغال و بیمه ب

ـران   ـر در جـامـعـه ای ـف ـیـونـھـا ن میل
بیکارند و زندگی شان در مـعـرض  

از نظـر مـا  .  خطر نابودی قرار دارد 
ھمه نیروی آماده بکار کشور می  

از نظـر  . توانند و باید سر کار بروند 

ـرای   ما دولت موظف  است کـه ب
ـلـی   کارگرانی که به دلیـل تـعـطـی
بنگاھھا بیکار مـی شـونـد، کـار  

ـیـن  .  مشابه پیدا کند  دولت ھمـچـن
ـرای   موظف است به خرج خودش ب
ـیـل   کارگرانی که رشته شـان بـدل
ـرات تـکـنـولـوژیـک از دور   ـی ـی تـغ
خارج می شود، آموزش حرفه ای  

از نـظـر مـا بـا  .  جدید دایر بـکـنـد 
ـروژه عـمـرانـی و تـوسـعـه   ھزاران پ
برای مقابله با کمبود بیمـارسـتـان،  
مدارس، دانشگاھھا، جـاده سـازی  
ــره مــی شــود کــار بــرای   ــی و غ

ما در  .  میلیونھا بیکار تامین کرد 
پی آن ھستیم که کار و اشـتـغـال  
را از وسیله اجباری تامین مـعـاش  
به یک فعالیت اجتماعی انسانـی  

طوری کـه ھـمـه بـا  .  تبدیل کنیم 
تشریک مساعی برای سعادت و  
خوشبختی خود و جـامـعـه تـالش  
کنند و نه اینکه ثمره کار آنھـا را  

در  .  کس دیگری بـه جـیـب بـزنـد 
عین حال ما خواستار آنیم که اگـر  
جامعه به ھر دلیلی قادر به تامیـن  
ـیـسـت مـوظـف   اشتغال شھرونـدان ن
است معاش و زندگی بیـکـاران را  
ـیـکـاری   ـیـمـه ب از طریق پرداخـت ب

 . مکفی تامین کند 
ھمه شـھـرونـدان و  . مسکن  -٤ 

ھمه کسانی که با کار و زحـمـت  
خود بناھای و ساختمانھای زیبا و  
مجلل می سازنـد حـق دارنـد کـه  
یــک مســکــن مــنــاســب داشــتــه  

ــد  ــن ــاش ــتــی مــا از مســکــن  .  ب وق
ـم یـعـنـی   ـی مناسب حـرف مـی زن
ــداد   ــع ــکــه فضــایــش بــرای ت ایــن
. اعضای یک خانوار کافی باشد 

امکانات ایمنی و بـھـداشـتـی  و  
خدمات شھری مـثـل آب گـرم ،  
برق، تھـویـه، آشـپـزخـانـه، حـمـام و  
ــمــان،   ــشــشــویـی داخــل سـاخــت دسـت
وسایل گـرمـا، امـکـان اتصـال بـه  
ـرنـت و   ـت ـن شبکه ھای تلفنی و ای

ـنـه مسـکـن  .  غیره داشته باشد  ھزی
 درصد درآمـد فـرد یـا  ١٠ نباید از  

ـقـی   ـر بـاشـد و مـاب ـیـشـت خانواده ب
ھزینه، در صورت لزوم باید تـوسـط  

 !ما حزب رفاه اجتماعی ھستیم
 حسن صالحی 
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بـی  .  سوبسید دولتی تامیـن گـردد 
ــه   مسـکـنـی و یـا اجـبـار افـراد ب
ـر از   ـیـن ت زندگی در مسـکـن پـائ
ــداردھــای مصــوب، غــیــر   ــان اســت
ــی   ـت ــونـی اسـت و مــراجـع دول قـان
موظـف بـه فـراھـم کـردن فـوری  
ــیــه   ــل ــرای ک ــاســب ب ــن مســکــن م

 . شھروندان ھستند 
ـرورش   -٥  . آمـــــوزش و پــــ

ــن عــرصــه   ــن امــر در ای ــری مــھــمــت
ـرخـورداری ھـمـه شـھـرونـدان  از   ب
آموزش رایـگـان در ھـمـه سـطـوح  

دانشگاھی و غیر دانشگاھی و  (  
نبایـد سـطـح در  .  است )  تخصصی 

آمد خانواده ھـا بـاعـث شـود کـه  
. کسی از تحصیل مـحـروم گـردد 

ـنـه کـافـی بـایـد بـه   کمک ھـزی
در ھمیـن  .  دانشجویان پرداخت شود 

ـرای   ــ ــطـــه الزم اســـت کـــه ب راب
ـیـازھـای جـامـعـه   جوابگویی بـه ن
ــات آمــوزشــی گســتــرش   امــکــان
بیشتری یابد و کیفیت تحصیل در  
ھمه مـراکـز آمـوزشـی  مـطـابـق  

 . استانداردھای علمی تنظیم شود 
یک معـیـار  .  ساعات کار  -٦ 

ــن اســت کــه   جــامــعــه مــرفــه ای
شھروندانش به اندازه کـافـی وقـت  
استراحت و اوقاعت فراغت داشـتـه  

ھمه شـھـرونـدان الزم اسـت  . باشند 
ـرای مـعـاشـرت   که وقت کافـی ب

ـفــریـح و   ــعـه، ت ــمـاعــی، مــطـال اجـت
ــواده ودنــبــال   ــا خــان ــودن ب ورزش، ب
. کردن عالئق خود داشـتـه بـاشـنـد 

اوقات فراغت کـافـی یـک رمـز  
.  پیـشـرفـت جـامـعـه بشـری اسـت 

ـم کــه   ــسـت اگـر بـگــوی ـی اغـراق ن
ـقـی، خـارق   زیباترین قطعات موسـی
ـیـات عـلـمــی،   الـعـاده تــریـن کشــف
شاھکارھای ھنری، یـافـتـه ھـای  
فلسفی، خلق آثار برجسته ادبـی و  
غیره محصول خالقیت انسـانـھـائـی  
بوده که فرصت و امکان پرداخـتـن  

در  .  به این عرصه ھا را داشته انـد 
زمینه ساعت کار ما خواھان ایـن  
ھستیم که  در قـدم اول سـاعـات  

 کار در ھفتـه کـاھـش  ٣٠ کار به  
 . یابد 

ـم    -٧  تضمین یک زندگی سال
ـیـز یـکـی   و ایمن برای کودکـان ن
دیگـر از شـاخـص ھـای جـامـعـه  

در واقـع رفـتـار ھـر  .  مرفـه اسـت 
ــا کــودکــان مــحــک   جــامــعــه ب
ارزیابی درجه انسانی بـودن و آزاد  

ــه اســت  ــع ــام ــودن آن ج ــت  .  ب دول
موظف است استانـدارد واحـدی از  
رفاه و امـکـانـات رشـد مـادی و  
معنوی کودکان و نوجوانان را، در  
باالترین سـطـح مـمـکـن، تضـمـیـن  

 .کند 
. سالمندان و بازنشـسـتـگـان   -٨ 

میشود جامعه ای ساخت کـه در  
ــدگــی   ــدان از یــک زن ــمــن آن ســال
شایسته و مناسب برخوردار باشـنـد  
و دوران کھولت خود را بـا نشـاط  

ھـیـچ چـیـز از ایـن  .  سپری کنند 
ـیـسـت   ـر ن بدیھی تر و قابل قبول ت
که سالمندان، بازنشستگان، زنان و  
مردانی که گنجینه ای از فـنـون  
ـنـش   ـم آفـری و دانش و دریای عظـی
ھستند، از یک زندگی مـرفـه و  
. با عزت و احترام برخوردار بـاشـنـد 

قبل از ھر چیز ما خواھان پرداخت  
ـتـی، مـعـادل   بیمه بازنشستگی دول
حداقل دستمزد رسـمـی، بـه ھـمـه  

ـم کـه  ٥٥ افراد باالی   ـی  سال ھسـت
مـا  .  حقوق بـازنشـسـتـگـی نـدارنـد 

ـــوق   ـق ـم کـــه حــ ــ ـی ــ ـــار آن ـت خـــواســ
ـریـن سـطـح   بازنشسـتـگـی از بـاالت
حقوق دریافـتـی در دوره اشـتـغـال  
ـلـکـه مـعـادل ھـمـان   کمتر نباشد ب
ــازنشــســتــه   ــه کــارگــران ب ــغ ب ــل مــب

ـیـمـه  .  پرداخت شود  دیـگـر آنـکـه ب
بازنشستگی باید ھمراه با افـزایـش  

ــا تــرمــیــم شــود  ــزدھ ــم مــا  .  دســت
ــواھــان آنــیــم کــه   ــن خ ــی ھــمــچــن
تسھیالت و مـوسـسـات خـدمـاتـی  
برای رفع نیازھای ویژه سالـمـنـدان  
و بھبود کیفیت زندگی آنھا ایجـاد  

بعالوه امکانات و تسھـیـالت  .  شود 
الزم برای ادامه شـرکـت فـعـال و  

ــدگــی   ــدان در زن ــمــن ــال خــالق س
 .اجتماعی باید فراھم گردد 

ـرخـی   ـم ب ـرشـمـردی اینـھـا کـه ب
شاخض ھای مھم درتعریـف یـک  

طبعا به ایـن  .  جامعه مرفه ھستند 
ـر   لیست موارد متعدد دیگری نـظـی
ــجــاد   ــط کــار، ای ــی مــحــی ــمــن ای
ــری و   ــن ــیــالت ورزشــی و ھ تســھ
ـیـه   فرھنگی رایـگـان، ایـجـاد کـل
ــاطــق   ــن ــری در م ــیــالت شــھ تســھ
ــکــه   ــن شــب ــامــی ــی و ت ــای روســت
ـروی درون شـھـر   اتوبوسرانی و مـت
رایگان را ھم  مـی تـوان اضـافـه  

ھمانطور که گفتیم مـحـک  .  کرد 
زدن سـیـاســتـھـا و اھـداف احــزاب  
ـیـن خـواسـتـھـا و   ـی سیاسی با چـن
ـبـاتـی مـی تـوانـد دوری و   مطـال
نزدیکی آنھا را با مردم کـارگـر و  

ـنـھـا را  .  زحمتکش روشـن کـنـد  ای
البته باید در کنارھـا مـعـیـارھـای  
ـنـدی بـه   ـب ـر پـای مھم دیگری نـظـی
ــان،   ــی ــرط ب ــد و ش ــی آزادی بــی ق
آزادی تشکل و و برپایی تجـمـع و  
اعتصاب، برابری کامل زن و مـرد  
و موازین سکوالرقرار داد کـه آدم  
ـرای   ـر کـامـل تـری ب یک تصـوی
ـیـو جـانشـیـن   انتخاب بھترین آلترنـات

 .   جمھوری اسالمی داشته باشد 
 حزب ما از ھمین امروز ھـمـه  
کارگران و مردم زحمتکش را فـرا  

می خواند که در مبارزه با فقـر و  
گرسنگی این مطالبات را بـدسـت  

ــرنـد  ــن  .  گـی ــد کــردن پــرچـم ای ـن بــل
ـــات از ســـوی صـــف   ـب ــ مـــطـــال
ـقـالبـی   ـبـش ان ستمـدیـدگـان و جـن
سرنگـونـی، بـدون شـک فضـا و  
ــتــمــان دیــگــری را در ســطــح   گــف
فصای سیاسی ایران حاکم خواھـد  

ـتـظـارات  .  کرد  گـذاشـتـن سـطـح ان
انسانی باال کار احزاب اپوزیسـیـون  
ـردن   بورژوایـی را در بـه کـجـراه ب
مبارزات کارگران و زحـمـتـکـشـان  

از نظر ما ایـن  .  دشوار خواھد کرد 
مطالبات اما تنھـا گـوشـه ای از  
اقداماتی است که بـا سـرنـگـونـی  
رژیم اسالمی و استقرار جـمـھـوری  
سوسیالیستـی فـورا و بـه کـامـل  
ترین شکل در دستور قرار خواھـنـد  

جمھوری سوسیالیستی نـه  .  گرفت 
تنھا تحقق موازین فوق را بـعـنـوان  
ـریـن اقـدامـات   بخشی از ابتدایی ت
رفاھی مـردم تضـمـیـن مـیـکـنـد،  
ـیـت   بلکه با به اجرا گـذاشـتـن کـل
برنامه سوسیالیستی خویش شرایـط  
آزادی و برابری و رفـاه واقـعـی و  
کامل ھمه مردم را فراھـم خـواھـد  

 . کرد 
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  ٢١٣  در کارگر کمونیست شماره  
ــر در   از طــومــار دو ھــزار کــارگ
قزوین و متحد شدن این کـارگـران  
علیه فقر و گرانی و حول خـواسـت  
افزایش دستمزدھا وتعین مـیـزانـش  
ـتـخـب   ـنـدگـان مـن با دخـالـت نـمـای
ــران و   مــجــامــع عــمــومــی کــارگ
خواستھای فـوری دیـگـری چـون  
ـــاه شـــدن دســـت   خـــواســـت کـــوت
پیمانکاران از محیـط ھـای کـار،  
ـیـگـرد   پرداخت بموقع دستمزدھا و پ
قضای کارفرمایانی که دسـتـمـزد  
ــت   ــع پــرداخ ــوق ــم کــارگــران را ب

ـر  .  نمیکنند، خبر دادیم  اکـنـون خـب
ـرش دامـنـه   خوشحال کننـده گسـت

 اسـتـان  ٥ این حرکت اعتراضی به  
کشور با ده ھزار امضا را، کسـب  

در بخشی از ایـن طـومـار  .  کردیم 
 :اعتراضی آمده است 

ــھــا مــا  "   ــه تــن ــد ن ــدون تــردی ب
کارگران بلکه ھیچ انسان شـریـف  
و منصفی تحمیل چنین شـرایـطـی  
را بر میلیونھا کـارگـر و خـانـواده  

لـذا مـا  .  ھای آنان بر نـمـی تـابـد 
کارگران امضا کننده این طـومـار  
ـرم و   بعنوان اقدامـاتـی بسـیـار مـب
عاجل برای پایان دادن به وضعـیـت  
ــه   ــار مــوجــود، مصــران ــت ب مشــق
خواھان افزایش حداقل دسـتـمـزدھـا  
بر اسـاس تـورم واقـعـا مـوجـود و  
ـنـه   تامین شرافتمـنـدانـه سـبـد ھـزی
یک خانوار چھار نفره بـا دخـالـت  
ـتـخـب مـجـامـع   نماینده ھـای مـن
عمومی کارگران کارخـانـه ھـا و  
. مراکز تولیدی و خدماتی ھستیـم 

بر کنار گذاشتن طـرح اصـالحـیـه  
قانون کار و توقف احتساب حقـوق  
ـنـای   ـر مـب بازنشستگی کارگران ب

 سال آخر پـای  ٥ میانیگن دستمزد  
ــم  ــرای  .  مــی فشــاری خــواســتــار اج

فوری بیمه کارگران ساختمانی و  
ـر   ـنـی ب ـران مـب ـئـت وزی مصوبه ھی
حذف شرکتھای پیمانکاری وعقـد  
ــم و دائــمــی بــا   ــی ــق ــت ــرارداد مس ق
کارگران  و ایـجـاد سـاز و کـار  
قانونی قاطع برای پرداخت بـمـوقـع  

ــب قضــایــی   ــمــزدھــا و تــعــقــی دســت
کارفرمایانی ھستیم که کارگـران  
را بدون قرارداد و یا با قراردادھـای  
سفید امضا و دستمزدھای معـوقـه  

 .".وادار به کار میکنند 
ــراض بــه ســطــح   ــت طــومــار اع
ــھــای   ــمــزدھـا و حـول خــواسـت دسـت
ــون   فـوری کـارگــران تـا ھــم اکــن
توانسته است  ھـزاران کـارگـر از  
ـیـدی کـارگـری   مراکز بزرگ کل
ــر و   ــمــی مــاھشــھ ــی ــروش ــت چــون پ
اتوبوسرانی تھـران و کـارخـانـجـات  
مختلفی از شھرھای قزوین، یزد و  
ـره را گـرد خـود جـمـع   تھران و غی
کند، بایـد وسـیـعـا بـه ایـن صـف  

 .  اعتراض پیوست 
این یک اتفاق سیاسی مھم و  
یک گام بزرگ در متـحـد شـدن  
صف اعتراض سراسـری کـارگـران  
علیه گرانی و فقر و در دفـاع از  
ــشــان اســت  ــت ــش ــدگــی و مــعــی .  زن

ـراضـی ای بـا   چنین  حرکت اعـت
ـتـانسـیـل و تـوان   چنین ابـعـادی پ
ـنـه   ـتـوانـد زمـی باالیی دارد که مـی
ــراضــی   ســاز یــک حــرکــت اعــت
ــد و ســراسـری در ســطــح   ــمـن قـدرت

ـر  . جامعه باشد  چون بطور واقعی ب
خواستـھـای سـراسـری کـل مـردم  

 . دست گداشته است 
ــرســتــاران، ھــزاران   ــمــان، پ ــل مــع
کارگری که طـی ھـمـیـن چـنـد  
ــراج شــده انــد و   ســالــه ازکــار اخ
جمیعت میلیونی  کارگران بیکار،   
خصوصا خانواده ھـای کـارگـری  
ــھــای   ــمـا در خـواســت ــی ـق کـه مســت
کارگران ذینفعند، باید وسـیـعـا بـه  

فـراخـوان مـن  .  این حرکت بپیوندند 
ـنـسـت کـه بـا   به کـل جـامـعـه ای
ـر ایـن   گذاشتن امضای خود در زی
طومار، حمایتشان را از این جنبـش  

 . اعتراضی مھم  اعالم نمایند 
ــشــر شــده  ــت ــا بــر خــبــر مــن ـن ] ب

ــه   ــا ب ــار ھ ــوم ــن ط امضــای ای
مناسبت روز جھانی کارگـر و بـه  
ـران   ابتکار اتحادیه آزاد کارگران ای

ـیـز  . آغاز شد  و ھمانطور که قبال ن

ــی از اول مــه امســال   ــاب در ارزی
یادآورشدم، این اقدام مھم یکـی از  
نقطه قوتھای مھم اول مـه امسـال  

درود بر مبتکران این حـرکـت  .  بود 
اعتراضی و ھزاران کارگـری کـه  
با جمع شدن حول خواستھایشان، به  
دفاع از زنـدگـی و مـعـیـشـتـشـان  

 .برخاسته اند 
باید ھمه جا مبلغ و فعـال ایـن  
جنبش بود و در مجامع عـمـومـی  
ـرا بـه   کارخانجات مختلف متـن آن
بحث گذاشت و تـالش کـرد کـه  
ـراضـی   پیوستن به این حرکـت اعـت
به تصمیم جمعی کارگران  تبـدیـل  

خصوصا انتظار میـرود کـه   .   شود 
تشکلھای مختلف کـارگـری کـه  
بـه ھـمـت خـود کـارگـران شـکــل  
ــرکــت   ــه اســت، بــه ایــن ح ــت گــرف
ـرد   بپیوندند و خود فعاالنه در پیـشـب

 .این اعتراض نقش ایفا کنند 
با پیوستن و حـمـایـت ھـر چـه  
ـراضـی   بیشتر از ایـن حـرکـت اعـت
ــه یــک پــیـشــروی   مـھـم ، انــرا ب
بزرگ در جنبش کارگری تبـدیـل  

 . کنیم 
ـراضـی   متن کامل طومار اعـت
ای کــه از ســوی ھــمــاھــنــگ  
کنندن  طومار اعتراضی ای کـه  
ــف   ـل ھـم اکـنـون در مــراکـز مـخـت
کـارگـری در جـریـان اسـت و در  
سایت اتحاد مندرج شـده اسـت را   

 .  در زیر میخوانید 
 

متن نامه ھماھنگ 
کنندگان طومار اعتراضی 

 به وزیر کار
ــاه   ــار و رف ــاون، ک ــع وزیــر ت

 اجتماعی  جناب شیخ االسالمی 
 با سالم 

ھمانطوریکه جنابعالی و عمـوم  
ــرای   ــد بــا اج ــن ــران آگــاھ مــردم ای
مرحله اول قطع سوبسید کـاالھـای  
اساسی ھزینـه ھـای زنـدگـی بـه  
. چندین برابر افزایش پیدا کرده اند 

ــزان   ایـن در حـالـی اسـت کـه مـی
دریافتی اکثریت ما کـارگـران بـا  

 تـا  ٣٠٠ ، از  ... اضافه کـاری و 
 ھزار تومان در ماه است کـه  ٧٠٠ 

در مراکز استـانـھـا حـتـی کـفـاف  
ـیـز   ـنـاھـی را ن اجاره بـھـای سـر پ

فاصله بسیار زیاد تـورم و  .  نمیدھد 
گرانی موجود با حداقل دستمزدھـا  
در حــال سـوق دادن زنـدگــی مــا  
ــه خــط   ـقــر ب کـارگــران از خــط ف

از سـوی دیـگـر بـا  .  مرگ است 
ـرژی   قطع سوبسـیـد حـامـلـھـای ان
بسیاری از کارخانه ھا تـعـطـیـل و  
یا در معرض تعطیلی قرار گرفـتـه  
اند و به ھمین دلیل ھزاران کـارگـر  
از کار بیـکـار شـده انـد و یـا در  
ـرار   معرض اخراج و بی خانمانـی ق

بدون تردید وضعیت مـوجـود  . دارند 
ـر   ـرای مـا کـارگـران غـی نه تنھا ب
قابل قبول است بلکه ھـیـچ انسـان  
ـیـن   شریف و منصفی تحـمـیـل چـن
شرایطی را بر میلیونھـا کـارگـر و  

 .خانواده ھای آنان بر نمی تابد 
 !جناب وزیر 

میلیونـھـا کـارگـر در سـراسـر  
کشور معترض به وضعیت موجـود  
ھستند و در ایـن راسـتـا اقـدام بـه  
ـرای   جمع آوری طومار اعتراضی ب
صیانت از زندگی خود و خـانـواده  

ـلـه  .  ھایشان کرده اند  ـنـوسـی لذا بـدی
ـقـاط   طومار مرحله اول کارگـران ن
مختلف کشور به تـعـداد ده ھـزار  
ــح   ــه ســط امضــا در اعــتــراض ب
ـرداخـــت   ــ ـــمـــزدھـــا، عـــدم پ ـت دســ
دستمزدھا، بیکار سازی کـارگـران  
ـیـمـه   و نـاامـنـی شـغـلـی، نـحـوه ب
کارگران سـاخـتـمـانـی، اصـالحـیـه  
وزارت کار به قـانـون کـار، تـداوم  
موجودیت شرکتھای پیمانـکـاری،  
قراردادھای موقت و سفید امضـا،  

ـر  ٥ اعمال    درصدی ارزش افزوده ب
کلیه مـایـحـتـاج زنـدگـی، تـوقـف  

 قـانـون نـوسـازی  ١٠ اجرای مـاده  
ـر نـحـوه مـحـاسـبـه   ـی ـی صنایع و تـغ
حقوق بازنشستگی به ضمیمه ایـن  

ـردیـد  .  نامه تقدیم میـگـردد  بـدون ت
ـر   خواستھای کارگران کشـور فـرات
از آن چیـزی اسـت کـه در مـتـن  

طومار اعتراضی آمـده اسـت امـا  
ـنـده طـومـار و   کارگران امضا کـن
ـنـدگـان   ما به عنوان ھماھنگ کن
ـم و تـاکـیـد   این طومار انتظار داری
ــدم اول بــرای   ــیــم در ق ــکــن مــی
ـیـونـھـا   ـل رسیدگی به مطالبات مـی
کارگر در سطح کشور، می بـایـد  
خواست ھای مطـرح شـده در ایـن  
ـرار   طومار فورا مورد رسیـدگـی ق

 .بگیرند 
 

ـنـدگـان   از طرف ھماھنگ کـن
 :اعتراض به حداقل دستمزدھا 

 شاپور احسـانـی راد، شـریـف  
ساعد پناه، جمیل محمدی، شـیـث  
ـر   ـرویـن مـحـمـدی، جـعـف امانی، پ

 عظیم زاده 
ـنـدگـان   تماس با ھماھنگ کن

-  ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢ :  طــــومــــار 
 ٠ ٩ ١ ٢ ٢ ٤ ٤ ٩ ٩ ٠ ١  - 

 ٠٩١٩٢٥٥٠٧٣٧ 
رونوشت به نھاد رسیـدگـی بـه  
شکایات مردمی ریاست جمھوری  
ــس شــورای   ــدگــان مــجــل ــمــایــن و ن

 اسالمی 
 

بيستم 
ژوئن 
٢٠١٢ ,

سى و يكم 
خرداد 

 روز ١٣٩١
جھانى در 
حمايت از 
زندانيان 

سياسي در 
 ايران

وسیعا به طومار اعتراضی بیش از ده ھزار کارگر در ایران 
 علیه سطح دستمزدھا بپیوندیم 

 شھال دانشفر  
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توجیھات حکومت در 
 !باره گرانی نان

گران شدن نان و خـطـراتـی کـه از  
ــان کــل   قــبــل افــزایــش قــیــمــت ن
حکومت را تھدید می کند،تبدیـل  
بـه یــک مــوضـوع داغ مــبـاحــث  
حکومتی شده و مـقـامـات ریـز و  

ـیـل  " درشت رژیم را  بـه ارائـه  تـحـل
ــش  ــع ــل  " ھــای مش ــاب دالی ــدرب ان

ــه   ــان واداشــت ــمــت ن ــش قــی ــزای اف
ـــت  ـر . اس ــ ـــط ـــالم خ ـرات و  " اع ــ اث

ــعــات  ــان در  " تــب ــمــت ن ــی افــزایــش ق
روزھای اخیر باعث گردیده تعدای  
از آخوندھای کله گنده جـمـھـوری  
ـــــه   ـــــب ب ـم ل ـــ ــــی ھ ــــالم اس

ـراض "  ــ ـــت  " اعــت گشـــوده و از دول
ـرای رضـای خــدا  :" خـواسـتـه انـد  ب

جــلــوی افــزایــش قــیــمــت نــان را  
ـیــرد  ــگــ ـــن  ."  ب ــه ای ــش ب ـن درواکــ

ـیـان "  ، رحـیـمـی  " اعتراض حـکـومـت
معاون احمدی نـژاد بـی شـرمـانـه  

ـتـصـادی مـردم  " ادعا کرد   وضع اق
ــی رئــیــس  ".  خــوب اســت  ــجــان الری

ـتـه ای   مجلس ناچار شد اوایل ھـف
برخـی  "  نق زدنھای " که گذشت به  

ـنـدگـانـش انـدربـاب   ـرات و  " نمای اث
افزایش قیمـت نـان گـوش  "  تبعات 

داده و بـه نـام مـجـلـس بـه دولـت  
توصیه کند که یھتر است جـلـوی  
ـــه شـــود  ـت ـرفــ ـــان گــ ـــی ن ـران . گــ

ــارم   ــک ــورم ــخ ــت ــای مــف ــدھ ــون آخ
ــــــــــی   ـرازی،صــــــــــاف ـــــــــ ـی شـــــــــ
گلپایگانی،جوادی آملی دردیداربـا  
الریجانی درقم، از وی خواسته انـد  

ـری از  ـرای جـلـوگـی افـزایـش  " که ب
ـر  ـیـشــت ـری را  "  ب ــان،تـدابــی قــیـمــت ن
جوادی آملی درتوضیـح  .  بیندیشند 

ـر " ضـرورت ایـن   ـی اعـالم کــرد  " تـداب
مملکت با دعای امام زمـان  :" که  

 "!اداره می شود 
 در واکنشی دیگر دولـت ھـر  
گونه ارتباط گران شدن قیمت نـان  
بـا زمــزمـه ھــای اجــرای فــازدوم  
. ھدفمندی یارانه ھـا را رد کـرد 

ــاد   ــن دبــیــر ســت مـحــمــدرضــا فــرزی

ـتـه   ھدفمندی، گرانی نان طی ھـف
ـیـمـت  " ھای اخیر را به   افـزایـش ق

از کشاورزان  "  خرید تضمینی گندم 
ـبـاط ایـن   ربط داد و ھـرگـونـه ارت
گرانی ھا با ھدفمندی یـارانـه ھـا  

ــی اســاس دانســت  ھــمــزمــان  .  را ب
ــان   ــگــرای ــخــش ھــایــی از اصــول ب
ـتـصـادی   مخالف سـیـاسـتـھـای اق
احمدی نـژاد اعـالم کـردنـد کـه،   
علت گرانی نان وعده ھـای دولـت  
مبنی برافزایش قیمت خرید گـنـدم  
ـیـمـت   به تولید کنندگان گندم و ق
ـرای خـریـد   تضمینی کـه دولـت ب
گندم به اینھا داده بـود، ربـط دارد  
و  تاکید کردند کـه چـون دولـت  
قادر به عملی کـردن  وعـده داده  
شده اش برای خرید گندم با قیمت  
ـم   ـیـسـت، تصـمـی اعالم شده قبلی ن
ـرد تـا از   گرفته قیمت نان را باالبب
قبل این افزایش به وعـده خـود در  
قبال افزایش قیمت خرید گـنـدم از  

 .کشاورزان عمل نماید 
ــد   ــولــی ــگــرت ــشــی دی در واکــن
کنندگان آرد نیز اعـالم کـرده انـد  
که چون گندم را به قیمت باالیـی  
ـیـمـت آرد   ـیـجـه ق ـت می خرند، درن

ـیـک " نیز  ـنـه  " اتـومـات ـیـل ھـزی بـه دل
ــرود  ــد، بــایــد بــاال ب ــی ــاالی تــول . ب

درالبالی این اظـھـارات مـقـامـات  
دولتی، صاحبان نانواخـانـه ھـا ھـم  
منتظر جلسه وعده داده شـده دولـت  
ـیـن نـھـایـی   با استانداران برای تعـی
میزان افزایش قیمت نشده و قیمـت  

 درصـد  ٣٠ نان را شبانه  بیـش از  
ظاھرا قرار بود دولـت  .  باال برده اند 

اوایل ھفته گذشته قیمت انواع نـان  
را که منطقه ای می باشـد،اعـالم  

ــــــمــــــایــــــد  ــــــد    .  ن ـی در تــــــائـــــ
ـیـک " افزایش  ـیـمـت نـان،  "  اتومـات ق

ـنـد  : مقامات وزارت بازرگانی گفت
ـتـظـر دولـت نـمـی مـانـد  "  بازار مـن

کـارکـرد خـودش را  "  واتوماتیک 
 ." ادامه میدھد 

این ھا بخش ھایی از مـواضـع  
حکومتیان در باره دالیـل افـزایـش  

قیمت نان می باشد که ھـر کـدام  
به نوبه خود سعی دارد دیگری را  
مسئول این گرانی قلمداد کـرده و  
ـیـت خـالـی   شانه از زیر بار مسئـول

ـیـمـت ھـا ازجـمـلـه  .  نماید  دولـت ق
ــان را،  آزاد   ــمــت ن افــزایــش قــی

می کـنـد،  " گالیه " گذاشته، مجلس 
آخوندھای کله گنـده بـا مـجـلـس  
ھمنوا شده و خواھان اقدام مجـلـس  

در  .  مـی شـونـد " رضای خـدا " برای 
ھیاھوی این اعـالم مـواضـع، روز  

 خرداد خبرگـزاریـھـای  ٢٨ یکشنبه  
ــی اعــالم کــردنــد کــه   ــت حــکــوم
ـم   الریجانی و احمد ی نژاد تصـمـی

به دلیل افزایش قیمت  : " گرفته اند 
ـقـدی را   ھـزار  ٣ نان، میزان یارانه ن

 ."تومان افزایش بدھند 
اینکه سـخـنـگـویـان، مـجـریـان  
اقتصادی و سـیـاسـی دولـت وبـه  
معنایی کل حکومت چه تـوجـیـه  
و دالیلی برای این افزایـش بـاالی  

 درصدی قیمت نان بیاورد، ذره  ٣٠ 
ای ازاین واقعیت کم نـمـی کـنـد  
که با اجرای طرح ھـدفـنـد کـردن  
ــجــومــی   ــش ن ــا، افــزای ــه ھ ــاران ی
ـیـمـت   قیمـتـھـا،ازجـمـلـه افـزایـش ق
ــی   ــع ــی ــه طــب ــج ــی ــک نــت ــان،ی ن
سیاستھای اقتصـادی دولـت مـی  

ـیـزم بـازار  .  باشد  کارکرد و مـکـان
 .آزاد این را می طلبد 

ــه اجــرای   بـا مــروری گــذرا ب
طرح ھدفمند کردن یارانه از زمـان  

ھا از    اجرای قانون ھدفمندی یارانه 
ـنـاد بـه  ١٣٨٩ آذر   تا امروز و با است

آمار و ارقـام  بـانـک مـرکـزی،   
 درصـد گـران شـده  ٦٠٠ قیمت نان  

مرور قیمـت نـان سـنـگـک  .  است 
ــون   ــان ــل از شــروع اجــرای ق قــب

ھا، نشان مـیـدھـد    ھدفمندی یارانه 
  ١٠٠ که قیمت نان سنگک قبال  

ــوده اســت  ــومــان ب ــا گــذشــت  .   ت ب
ـم از   ـی نزدیک به یـک سـال و ن
زمان اجرای طرح ھدفـمـنـد کـردن  
ـیـمـت نـان سـنـگـک   یارانه ھا، ق

ـیـز  ٦٠٠   تومان شده و کیفیت آن ن
در طـول ھـمـیـن  .  پائین آمده است 

ـری  ـرب   ٥٠٠ مـدت یـاد شـده، نـان ب
 تـومـان و  ٣٠٠ تومان ونان تافتون  

 . تومان شده است ١٦٠ لواش  
ـیـت   ـف افزایش قیمت نان بـا کـی
پائین آن واقعیتی است کـه دولـت  
با کمال بی شـرمـی مـجـبـور بـه  

در طـول  .  اعتراف به آن می شـود 

 درصـد  ١٨ این مدت، دستـمـزدھـا  
ــی از   ــه، گــران ــافــت   ٢٢ افـزایــش ی

درصد مورد ادعای حـکـومـت بـه  
.  درصــد رســیـده اســت ٥٠ بـاالی  

معنای عملی آن حتی با در نـظـر  
گرفتن یارانه نقدی، کاھش قدرت  

سـیـاسـت  .  خرید مـردم مـی بـاشـد 
کاھش قدرت خـریـد  بـا انـجـمـاد  
دستمزدھا  توسط دولـت آگـاھـانـه  

بـه  .  به اجـرا گـذاشـتـه شـده اسـت 
عبارتی دولـت و کـل حـکـومـت  
مسئول  گرانی قیمت نان و تـمـام  
. گرانی ھای موجـود مـی بـاشـد 

گرانی نـان را در کـنـار گـرانـی  
 درصد بـا  ٣٥ ھزینه مسکن باالی  

گرانی ھای مواد سوخـتـی کـنـار  
ـرات   ـی ھم  بگذارید،  تـا ابـعـاد تـاث
ـر   ـر ب فاجعه بار گرانـی ھـای اخـی
ـر   ـت زندگی کارگران و مـردم روشـن

 .گردد 
سوال این است پشت پرده گـران  
ــی   ــای ــھ ــاســت ــان چــه ســی شــدن ن
ـراردارد؟ و از کـــجـــا نشـــات   ــ ق

 میگیرد؟ 
ــرده گــران شــدن نــان    پشــت پ
ــھــای   ــری ــھــا و جــھــت گــی ــاســت ســی
اقتصادی نئو لیبرال ھای اسالمـی  

محور اصلی این سیاست  .  قراردارد 
را دو سال پیـش احـمـدی نـژاد بـا  

،  " بزرگترین جراحی اقتصادی " شعار 
یعنی اعالم طرح ھـدفـمـنـد کـردن  

بالفاصلـه  .  یارانه ھا را، اعالم کرد 
ـئـو   اقتصاددانان حکومتی، طیـف ن
لیبرال ھای اسالمی که در مـیـان  

ــی  "  ــصــاد اســالم گــرایشــات اقــت
دست باال را  "  منھای غرب گرایی 

ـریـھـا را   پیدا کرده و این جھت گـی
مستقیما با سیـاسـتـھـای ریـاضـت  
کشی اقتصادی رایج در غرب، بـا  

تـوضـیـح  "  مبانی مکتب اسالمـی " 
ــــام مشــــاوران   ـق داده و در مـــ
سیاستھای ریاضـت کشـی دولـت  
ـنـه   احمدی نژاد، زیر این پرچم سـی
زده و خواھان به اجـرای گـذاشـتـن  
ـرای نـجـات   فوری این سیاستھـا ب

ـم شـدنـد  در  .  اقتصاد بحران زده رژی
ــری   ــه ایــن جــھــت گــی ــش ب واکــن
ــژاد،   ــت احــمـدی ن ــصـادی دول ـت اق
بانک جھانی ھـم در گـزارش دو  
ـیـش خـود ھـدفـمـنـد کـردن   سال پ
یارانه ھا توسط دولت احمدی نـژاد  
را ستود و از آن به عنـوان گـامـی  

رشد اقتصادی و مـبـارزه  " در جھت  

ـیـجـه ایـن  .  یاد کـرد "  بابیکاری  ـت ن
شد که کل سیاستھای توصیه بـه  
ریاضت کشی اقتـصـادی بـانـک  

ـتـه بـا  ـب ـری  " جھانـی، ال جـھـت گـی
، تبدیل به سیاست اصلـی  " اسالمی 
بر این مبنا دولت اقـدام  .  دولت شد 

به اجرای ھدفمند کردن یارانـه ھـا  
 . نمود 

معنای عملی ایـن سـیـاسـت،  
زدن یارانه و یا سوبسید کـاالھـای  
اساسی، بازگذاشتن دست بـازارآزاد  
ـرل   ـت در تعیین قیمتھا، کـاھـش کـن
ـر   ـرگـذاری ب ـی دولت بر ھدایت و تاث
ـیـمـتـھـا، افـزایـش جـھـشـی   بازار ق
ــجــمــاد   ــاســت ان ــمــت ھــا و ســی قــی
دستمزدھا می بـاشـد کـه نسـخـه  
. جھانی بانک جھانی می بـاشـد 

ـرجـمـه   ـیـب ت / اسـالمـی  " بدین ترت
سـیـاسـت ریـاضـت کشـی  "  ایرانی 

ـــوحـــه   ـرل ـــصـــادی عـــمـــال ســ ـت ــ اق
ــت   ــتــصــادی دول ــاســتــھــای اق ــی س

سیاستھایی کـه  .  احمدی نژاد شد 
الگوی مناسب رشـد  " علیرغم نبود  

رژیم که بیـش  "  و توسعه اقتصادی 
از سـه دھـه ادامـه داشـتـه اسـت،  
تبدیل به سیاست رسمی اقتصادی  

سیاستھایـی کـه  .  حکومت گردید 
در راستای توصیـه ھـای بـانـک  
جھانی و مدل ھای تحربه شده این  
ـلـف جـھـان،   سیاست در نقاط مـخـت
ـران تـحـت حـاکـمـیـت   اکنون در ای
سرمایه داران اسـالمـی، بـه یـک  

تبدیل گشته اسـت و  "  معمول " روش 
ـم، تـا   کل حکومت، از آخوند در ق
ــا مشــاوران   ــس ت ــت و مــجــل دول
اقتصادی دولت ھمه  و ھمه آن را  

دولـت  .  تائید و به اجرا گذاشته اند 
ــی   ـم ھــمـه گــران ــی ــق ــول مسـت مسـئ

تحمیل سیاستھای ریاضت  .  ھاست 
ـر گـرده   کشی اقتصـادی دولـت ب
ــعــات   ــا تـمــام اثــرات و تــب مـردم ب
ـر زنـدگـی   مخرب و ویرانـگـر آن ب
ـران، یـک بـار   کارگران و مردم ای
دیگر تاکیدی براین امر می باشد  
ــه داران   ــای کــه حــکــومــت ســرم
اسالمی، حکومت اقلیت سـرمـایـه  
دار با گله ھای آخوند، مجـلـس و  
ـتـش، بـا تـمـام دم و دسـتـگــاه   دول
ـم تـمـام   ـی ـق سرکوبش، مسئول مسـت
گرانی ھا و فقر و فالکت تحمیـل  

حکومتـی  .  شده بر مردم می باشد 
که ھـیـچ مـوقـع امـرش تـامـیـن  
ـرای   حداقل ھای یک زنـدگـی ب

   

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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اکثریت مردم نبوده و نـمـی بـاشـد،  
اکنون بـا بـه اجـرا گـذاشـتـن ایـن  
ـتـصـاد   سیاستھا در صدد نـجـات اق
بحران زده اش از ورشـکـسـتـگـی  
اقتصادی و بـخـشـا سـیـاسـی اش  

ـیـمـت نـان،  . برآمده است  افزایـش ق
اعتراضات گسترده و شورش ھای  
ــال خــواھــد   ـب ــمـاعــی را بـه دن اجـت

ـراضـات  .  داشت  از ھم اکـنـون اعـت
ھـزاران کـارگـر  .  مـردم آغـاز شـده 

ـراض بـه ایـن   ھفته گذشته در اعـت
ـنـد  . وضعیت نامه اعتراضی نـوشـت

ـر  مـردم کـه غـذای   ـف میلیونھا ن
اصلی شان گران شده است، بـعـیـد  
ــد  ــن ــن ــی ــش ــن . اســت کــه ســاکــت ب

ــرده و بــخــشــا   ــت ــراضــات گس ــت اع
.  شورش گـرسـنـگـان در راه اسـت 

حکومت خواسته و نـاخـواسـتـه بـه  
مردم گرسنه اعـالم جـنـگ کـرده  
ــن جــنــگ   ــزامــا پــیــروز ای ــی ال ول

 .نخواھد بود 
 

 درصدی ٣٠بیکاری 
  سال ٣٠ تا ١٧جوانان 

در ھفته گذشته دوبـاره بـحـث  
ـیـکـاری   ارائه آمارو ارقام در باره ب
توسط دار و دسته ھای حکومتـی  

در جریان مباحث مـربـوط  .  داغ شد 
، دولـت  ٩١ به تصویب بـودجـه سـال 

ادعا کرده که دوباره در نـظـر دارد  
ـیـون و   ھـزار شـغـل  ٦٠٠ یک میل

ایجاد نماید و برای اجـرایـی شـدن  
این امر بـایـد بـودجـه مـربـوط بـه  

ــال  .  اشـتـغـال افـزایـش یـابـد  ـقـاب مـت
باندھای مخـالـف سـیـاسـت ھـای  
اقتصادی احمدی نـژاد دسـت بـه  
ـنـد کـه ایـن   ـت افشاگری زده و گف
امر ممکن نیست و دولت به بھانـه  
ایجاد اشتغـال، بـودجـه اخـتـصـاص  
داده شده به امر اشتغال را بـه ھـدر  

داده و تمام طرح ھای اشتغالـزایـی  
بوده و با شـکـسـت  "  ناپایدار " دولت  

درھمین رابطـه  .  مواجه گشته است 
ــاســان   ــه کــارشــن ــت ب ــوب ــار ن ــن ب ای

ـقـد سـیـاسـتـھـای  " حکومتی   ـت مـن
ــت  ــتــصــادی دول ــر  "  اق ــت ــش ــی کــه ب

باشند رسید و آبـی  " مستقل " مایلند 
ـنـدگـان   ـر ادعـاھـای نـمـای سردی ب
ھوادار احـمـدی نـژاد در مـجـلـس  

با  "  منتقد دولت " کارشناس .  ریختند 
ــزان رشــد   ــی ــه  آمــار م ــاد ب ــن اســت
اقتصادی و رابـطـه اش بـا ایـجـاد  
اشتغال، ثابـت کـرد کـه ایـن امـر  

ممکن نیسـت چـرا  .  ممکن نیست 
 درصـدی  ٧ که با رشد اقتصادی  

اعالم شده از طرف دولت بر فـرض  
ــظــر   ــا در ن ــاشــد و ب ھـم درســت ب
ـیـکـاران در حـال   گرفتـن تـعـداد ب
ـیـون   ـل حـاضـر و ورودی یـک مـی
نفربیکار جدید به بازار کار، دولـت  

ـیـش از   ـیـون  ٢ باید ساالنـه ب ـل  مـی
ولـی ایـن امـر  .  شغل ایجاد نمـایـد 

میسر نشد و با احتساب جـمـعـیـت  
ـروی   ـی فعال در بازار کار، بـویـژه ن
ـروی   ـی جوان کار، میزان بیکـاری ن

 درصد بـاال  ٣٠ جوان را به بیش از  
در واکنش به ایـن آمـار  . برده است 

و ارقــام کــارشــنــاس حــکــومــتــی  
ـتـی ھـا   ـقـد دولـت، ھـنـوز دول منت
. واکنش رسـمـی نشـان نـداده انـد 

فقط در جریان اختصاص یارانه بـه  
بخش تولید، تعدادی از صـاحـبـان  
صـنـایـع و کـارخـانـه داران اعــالم  

ـتـی  : " کرده اند که  ـف دراصل مـخـال
با ایجاد میزان اشتغال درخـواسـتـی  
از طرف دولت نـدارنـد ولـی لـطـفـا  
ـنـه سـوخـت   دولت پول بـدھـیـد،ھـزی
واحدھای انرژی بررا کاھش بدھـد  
تا کارفرمایان و صاحبـان صـنـایـع  
ـنـه   ھم با دولت ھمراه گردند و زمـی

ـروی جـوان   ـی ـر ن ھای اشتغال بیشت
 ."بیکار را فراھم بیاوند 

ــای   ــدھ ــان ــاحــث ب ــا مــب ــھ ایــن
حکومتی، دولت و مـجـلـسـی ھـا  
در برخورد به معضل بیکـاری روز  

ـنـھـا  .  افزون در جامعه می باشد  ای
بیشترجنگ زرگری بین بانـدھـای  
ـرای   حکومتی است که در اصل ب
ـری ازبـودجـه   ـیـشـت تصاحب میزان ب

ـرای بـانـدھـایشـان مـی  ٩١ سال    ب
  ٣٠ دعواھایی که بیـش از  .  باشد 

ـرار ھـم   سال است ادامـه دارد و ق
ـرسـد و مشـکـل   نیست به جایی ب

 . بیکاری را حل نماید 
ـنـد کـه   خودشان ثابت می کن

 درصـد  ٣٠ بیکاری جوانان باالی  
است و دولـت امـکـان و طـرح و  
. نقشه برای ایجـاد اشـتـغـال نـدارد 

ــا وقـاحــت و بـی شــرمــی   ولـی ب
ـیـاردی بـه   ـل بودجه ھای ھزاران می

دریـافــت  "  ایـجـاد اشـتـغــال " بـھـانـه  
کرده،  چند طرح شکسته و بستـه  
اشتغالـزایـی ارائـه داده و بـعـد از  
گــذشــت یــک ســال اعــالم مــی  
کنند که اشـتـغـال نـاپـایـدار بـوده  
ــرده و   ــتــگــی ک واعــالم ورشــکــس
ـروژه ھـا را   کارگران شاغل ایـن پ

ـنـد  ایـن داسـتـان  .  اخراج مـی نـمـای
ھمیشگی ایجاد اشتغال بـه شـیـوه  
حکومت اسـالمـی سـرمـایـه داران  

 .می باشد که ھنوز ادامه دارد 
 موضوع اشتغال و مـبـارزه بـا  
ـرسـود   بیکاری تبدیل به عـرصـه پ
ــاســی و   ــد ســی ــمــن ــدھــای قـدرت بـان
اقتصادی شده که بسته به اینـکـه  
کدام باند و دارو دستـه دسـت بـاال  
ـیـدا نـمـایـد،   را در بخور وبچاپھـا پ
ــول را   ــومــان پ ــارد ت ــی ــل ھــزاران مــی
باالکشیـده و درطـرح ھـایـی کـه  
ـتـصـادی   ـنـد نـه اق خودشان مـیـدان

ـیـد   ھستند و نه قدرت رقابت و تـول
دارنـد، سـرمـایـه گـذاری کـرده و  
احــمــدی نــژاد ھــم در ســفــرھــای  
استانی اش این طرح ھا را افتتـاح  
می کند، رسانه ھای حکـومـتـی  
ھم در بوق و کرنا کرده، و وزارت  
ــای رشــد   ــارھ کــار ھــم کــه آم
ـر   ـنـاب بیکاری و ایجاد اشتعـال را ب
درخواست دولت دستکاری و تھیـه  
ـیـجـه مـی   ـت کـرده،  دسـت آخـر ن
ـیـون   ـل گیرد که بیش از یـک مـی
شغل ایجاد کرده و خـود احـمـدی  
نژاد ھزاران پروژه را در سـال فـالن  

 ..افتتاح کرده  و .. و 
ـنـجـاسـت خـود وزارت   جالب ای
کار و دار و دسته ھای گرد آمـده  
در خــانــه کــارگــر و شــوراھــای  
اسالمی کار که در ھـمـراھـی بـا  
ـروژه ھـا مشـغـول   دولت در ایـن پ

می باشـنـد، بـعـد از  "  اشتغالزایی " 
گــذشــت یــک ســال اعــالم مــی  
ــت ھـــای   ـــاس ــه ســی ــد ک ــن کــن
اشتغالزایی دولت شـکـسـت خـورده  

ایـن  . وھزاران کارگر اخراج شده انـد 
ھم داستان و وروایت وزارت کـار و  
خانه کارگـریـھـا از سـیـاسـتـھـای  

و ایـن  . اشتغالزایی دولت می باشد 
دور تسلسل ھر سال دوبـاره تـکـرار  

ـرال  .  میگردد  ـب ـی ـئـول اخیرا  یک  ن
اسالمی که از طرف مرکزآمـار و  
سازمان برنامه و بودجه حـکـومـت  

ــررســی   ــه ھــای  " مســئــول ب ــن ــی زم
شـده بـود،  "  اشتغالزایی و بیکـاری 

اعالم کرده که اگر ادعـای ھـمـه  
دولت ھای برسرکار آمـده از دھـه  

ـر ایـجـاد  ٦٠   به این طرف مبنـی ب
اشتغال را با احتساب رشد جمعیـت  

ـران نـه  ... و   ـم، در ای ـی را قبول کـن
ـلـکـه   تنھا بیکاری و جود نـدارد، ب

ھم وجـود دارد  "  اشباع اشتغالزایی " 

یعنی اکنون باید  میزان جـمـعـیـت  
ـیـون  ٤٠ شاغل در ایران باالی   ـل  می

  ٤٠ جـالـب اسـت  .  نفر بایـد بـاشـد 
  ٧٦ میلیـون شـاغـل بـا جـمـعـیـت  

 ! میلیونی فعلی 
دستکاری آمار و دروغ یـک  
سیاست ھـمـیـشـگـی ھـمـه دولـت  
ھای بر سرکارآمده در جـمـھـوری  

ایـن را  . اسالمی بوده و می بـاشـد 
ـنـد  ھـمـه  .  دیگر ھمه مردم می دان

این آمار و ارقام دادن ھا برای بـاال  
ـم   ـقـسـی کشیدن پولھای ھنگفـت، ت
ثروت و درآمد جامعه بین باندھای  
ـنـی   حکومتی، دزدی آشکار و عل

در کـنـار ایـن  .  بوده و می بـاشـد 
بخور وبچاپھا ھزینه ھای حفـظ و  
ــت و   ــوی ــداری رژیــم،ا زتــق ــگــھ ن
ـم   گسترش دم و دستگاه و سـیـسـت
سـرکـوب گـرفـتـه تـا نـظـامـی و  
پلیسی کردن جـامـعـه، دو مـحـور  
اصلی و ھمیشـگـی سـیـاسـتـھـای  

ـرای  .  حکومت بوده و می بـاشـد  ب
ـــا   ـــه صـــدھ ـــاھـــان ـر م ـــن امــ ای
ـنـه مــی   ـیـاردتـومــان ھـزی ـل ھـزارمـی

ـروت  .  کنند  ـفـت و ث کل درآمـد ن
جامعه در این سـه دھـه گـذشـتـه  
فقط و فـقـط صـرف حـفـظ نـظـام  

مـوضـوع  . کثیف شده و مـی شـود 
ایجاد اشتغال و مبارزه با بیـکـاری  

ـیـان  ..  و  ھیج مـوقـع امـر ایـن جـان
ــخــواھــد بــود  ــوده و ن ــب ــراج و  . ن اخ

ـرده در کـنـار   بیکارسازیھای گست
سرکـوب مـبـارزات کـارگـران ھـم  
یک سیاست ھمیشگی رژیم بـوده  

ـم  .  و می باشد  دولت و کل سیـسـت
ـیـکـاری مـی   خود عامل اصلی ب

 .باشد 
 

 حکومت شورایی 
دوران معاصر بیش از ھر زمان بی حقوقی واقعی مردم و ظاھری بودن دخالت آنھا در امر حکومت در دموکراسی ھای  

جامعه ای که بخواھد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و  . لیبرالی و پارلمانی را به نمایش گذاشته است 
اعمال حاکمیت در  . اجرای قوانین و سیاستھا تضمین کند، نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسی نیابتی استوار باشد 

سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراھای خود مردم انجام شود که ھمه ھم به مثابه قانونگذار و  
 نمایندگان شوراھای مردم خواھد بود عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری  . ھم مجری قانون عمل میکنند 
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 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
 اصالحیه قانون کار، ضد کارگری است

معیشت و  :  نامه اعتراضی دھھا ھزار کارگر به مسئوالن 
 امنیت ما در خطر است 

ـان  ٢٥ دو ھزار تن از كارگران شاغل در    واحد صنعتی است
قزوین، از جمله داروشیشه، مھرام، فرش پارس، ھـفـت الـمـاس  

ـیـشـت  ...  و   ـیـت مـع در نامه ای خطاب به زویر كار، به وضع
ـان   خود و به تاثیراتی كه اجرای حذف یارانه ھا بر زنـدگـی آن

ـامـه  .  تحمیل كرده است، اعتراض كرده اند  متن کـامـل ایـن ن
که رونوشتی از آن به نمایندگان رژیم در مجلس اسـالمـی و  

به وزیر کـار،  : " نھاد ریاست جمھوری اسالمی نیز چنین است 
 رفاه و امور اجتماعی 

ـیـم از یـک    ھمانطوریکه ھمگان می  دانیم و بـر آن آگـاھ
ـارانـه  ھـا اقـالم و    سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قـطـع ی

ـیـمـت   ـزایـش ق کاالھای اسـاسـی زنـدگـی چـنـدیـن بـرابـر اف
ـانـگـیـن  . اند   داشته  این در حالی است که در طول این مدت می

 و سـال جـاری،  ٩٠ دستمزد کارگران بـر روی ھـم در سـال  
ـارانـه  ھـا حـتـی    نسبت به سالھای قبل از اجرای فاز اول قطع ی

ـا   کاھش نیز پیدا کرده است و عالوه بر آن در طول این مدت ب
ارزش افـزوده بـر  )  مالیات بـر (  در صدی  ٥  و سپس  ٤ اعمال  

 درصـد از  ٥ روی کلیه کاالھـای مصـرفـی، عـمـال حـدود  
دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیـر  

 .شده است 
ـیـداد   عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کـارگـران ب

ـابـل تـحـمـلـی  .  کند   می  توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر ق
ای بسیار ضد کارگری بر روی    ھا، اصالحیه   در مورد دستمزد 

قانون کار که امنیت شغلی و معیـشـت کـارگـران را نشـانـه  
. رفته است تھیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شـود 

ـیـن   ـی مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کـارگـران بـرای تـع
ـیـر  ٥ حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق   ـی  سال آخر آنان تـغ

. پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستـگـان شـده اسـت 
ـام و تـحـمـل    بیمه میلیون  ھا کارگر ساختمانی علیرغم ثبـت ن

ھزینه، ھنوز بـه سـرانـجـامـی نـرسـیـده اسـت و شـرکـتـھـای  
پیمانکاری ھمچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران ھستند و  

تـریـن    ھا در بـد   اخراج سازی و تعطیلی کارخانه   امنی شغلی،    نا 
 .وضعیت نسبت به سالھای پیش قرار دارد 

بدون تردید نه تنھا ما کارگران بلکه ھیچ انسان شریف و  
ـیـون  ـل ـی ھـا کـارگـر و    منصفی تحمل چنین شرایطی را بـر م

لذا ما کارگران امضا کننده ایـن  .  تابد   ھای آنان بر نمی   خانواده 
ـان دادن   ـای طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پ
به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواھان افزایش حـداقـل  

ـنـدانـه    دستمزد  ـتـم ھا براساس تورم واقعا موجود و تامـیـن شـراف
ـنـده  ـای ـا دخـالـت نـم ـفـره ب ھـای    سبد ھزینه یک خانوار چھار ن

ـانـگـیـن   ـی ـای م ـن منتخب مجامع عمومی کـارگـران بـر مـب
 .فشاریم    سال آخر پای می ٥ دستمزد  

ـیـمـه کـارگـران   ـار اجـرای فـوری ب ما کـارگـران خـواسـت

ساختمانی و مصوبه ھیئت وزیران مبنی بر حذف شرکـتـھـای  
ـا کـارگـران و   پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائـمـی ب

ھـا    ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد 
و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و  
یا با قراردادھای سفید امضا و دستمزدھای معـوقـه وادار بـه  

 ."کنند   کار می 
ـامـه  ٢٧ ایلنا ھمچنین روز   ـیـن ن  خـرداد از امضـای ھـم

ـتـی از  ١٠ توسط بیش از     ٥  ھزار کـارگـر واحـدھـای صـنـع
 .استان کشور، خبر داد 

 
کارگران پتروشیمی ھای ماھشھر به یک 

 موفقیت بزرگ دست یافتند
ـفـت   بنا به گزارش اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران، وزارت ن

به مدیران مجتمـع ھـای  "  فوری " طی بخشنامه ای با عنوان  
ـاد قـرارداد   ـق پتروشیمی دولتی در منطقه ماھشھر، دستـور انـع
مستقیم با این کارگران را در تمامی سطوح و سوابـق کـاری  

ـامـه کـه در روز  .  صادر کرده است   خـرداد  ١٠ در این بخشـن
ـتـه   صادر شده و پس از چند روز در اختیار کارگران قرار گـرف
است، از مدیران پتروشیمی ھای دولتی در منطـقـه مـاھشـھـر  

 خرداد لیست کلیه کـارگـران  ٢٥ خواسته شده است که تا روز  
ـاد قـرارداد   ـق و کارکنان شرکتھای پیمـانـکـاری را بـرای انـع

ـیـم  .  مستقیم در اختیار نھادھای ذیربط قرار دھند  قرارداد مستق
پتروشیمی ھا با کارگران و برچیدن شرکت ھای پیمانکـاری،  
اصلی ترین خواست مبارزه کارگران پتروشیمی ھای ماھشھـر  

 ھـزار کـارگـر  ١٠ نزدیک بـه  .   ماه گذشته بوده است ١٥ در  
ـنـد   ـارزات  ٨٩ پتروشیمی ھـای مـاھشـھـر از اواخـر اسـف  مـب

ـفـت   متحدانه و قدرتمند خود را شروع کردند تا نھایتا وزارت ن
ـامـه کـردنـد  ـزرگ  .  را مجبور به صدور این بـخـشـن تـجـمـع ب

 و اعتصابات متحـدانـه کـارگـران  ٨٩ کارگران در اواخر اسفند  
ـارزه ای  ٩٠ در ماھھای فروردین و مھر سال    بـخـشـی از مـب

ـا   بود که ھربار دولت را به عقب نشینی ھـائـی وادار کـرد ت
اینکه سرانجام دولت مجبور به پذیرش خـواسـت اصـلـی آنـھـا  

 . شد 
 

 اعتصاب در شرکت قطعات توربین شھریار
 خـرداد،  ٢٥ یک کارگر صنعت برق با انتشار خبری روز  

 خرداد کارکنان شرکـت قـطـعـات  ٢٢ روز دوشنبه  : گفته است 
توربین شھریار، که از جمله شرکتھای مھم صنایع برق اسـت،  
. در اعتراض به تعویق دستمزدھای خود دست به تجـمـع زدنـد 

این تجمع، که تمام کارکنان این شرکت را اعـم از کـارگـر،  
ـتـر   ـابـل دف ـق مھندس و پرسنل اداری را در بر میگرفت، در م
ـان   ـان آن کـارکـن ھیئت مدیره شرکت بـرگـزار شـد و در جـری

ـار  .  خواستار گفتگو با اعضای ھیئت مدیره شدند  چندمـیـن ب
بود که کارکنان این شرکت برای دستیابی به دسـتـمـزدھـای  
معوقه و دیگر مطالبات خود دست به تجمع اعتـراضـی مـی  

ـان سـاعـت اداری طـول  .  زدند  ـای ـا پ ـبـه ت اما تجمع روز دوشن
ـئـت  .  کشید  ـی ـیـس ھ در پی ایستادگی متحدانه کارگـران، رئ

مدیره شرکت به عنوان نماینده سھامداران مجبور شد در محـل  
ـا آنـھـا   تجمع حاضر شود و در خصوص مطالبـات کـارگـران ب

در پایان این گفتگو، رئیس ھیئـت مـدیـره قـول  .  گفتگو کند 
فـردای روز  .  داد که به مطالبات کارکنان رسیـدگـی نـمـایـد 

بخشی از دستمـزدھـای مـعـوقـه  )   خرداد ٢٣ سه شنبه  (تجمع  
ـات قـرار   ـب کارگران پرداخت شد و برای پیگیری دیگـر مـطـال

 خرداد تعدادی از کارگران به عنوان نماینـده  ٢٦ شد روز شنبه  
ـنـد  ـبـه و  .  با رئیس ھیئت مدیره دیـدار کـن روزھـای سـه شـن

ـنـدسـان و  ٢٤  و  ٢٣ چھارشنبه    خرداد تـمـام کـارگـران و مـھ

پرسنل اداری دست از کار کشیدند، بـه طـوری کـه گـویـی  
شرکت به طور کامـل تـعـطـیـل شـده اسـت، و ایـن خـود از  
ـان   ـان و عـزم راسـخ آن یکدست و یک صدا بودن ھمه کارکن

در ادامـه  .  برای دستیابی به خواسته ھایشان حکایت میـکـرد 
اگرچه بخشی از این کارکنان عمدتا کار فکـری  :  آمده است 

ـان ایـن اسـت کـه در   می کنند اما فصل مشترک ھمـه آن
ـان شـرکـت  .  ازای کار خود مزد می گیرند  مطالبات کـارکـن

ــ پـرداخـت کـامـل  ١ : قطعات توربین شھریار به شرح زیر است  
ـاھـار   دستمزدھای معوقه، کارانه، اضافه کاری ھـا و پـول ن

ـلـی    -٢ .  ماه رمضان سال گذشته  ـی ـیـمـه تـکـم تجدید قرارداد ب
ـیـمـه در حـال حـاضـر از پـذیـرش  (درمانی با بیمه دانا   ایـن ب

ـتـر شـدن    -٣ .)  کارگران بیمار شرکت سر باز مـی زنـد  ـال فـع
کمیته وام، کمیته احکـام اداری  ( کمیته ھای داخلی شرکت  

ـامـیـن  ٤ ...). و  ـ پرداخت ھزینه بیمه بازنشستگی به سازمان ت
اجتماعی به طوری که بازنشستگی کـارگـران دچـار اخـالل  

 .نشود 
 

  نفر راننده تاکسی در سنندج٥٠٠اعتصاب 
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  

 نفـر  ٥٠٠  خرداد بیش از  ٢٢ کارگری خبر داد كه روز دوشنبه  
از رانندگان تاکسی درون شھری سنندج، با به ھـمـراه داشـتـن  
ـازل درآمـد، و عـدم   تاکسیھای خود، در اعتراض به سـطـح ن
ـابـل   ـق تناسب آن با مخارج سرسام آور زندگی شان، ابتـدا در م
ـلـسـطـیـن   ساختمان شورای شھر سنندج واقـع در چـھـار راه ف

 نفـر  ٢ دست به اعتصاب زده، و با معرفی  )  ژاندارمری سابق ( 
به عنوان نماینده، جھت رایزنی با نمایندگـان شـورای شـھـر و  
سایر مسئولین مربوطه، به منظور انعکاس خـواسـتـھـایشـان و  
ـابـی بـه   ـی اعالم قاطعیت خود در پیگیری مواضعشان تا دسـت
ـیـر در شـرایـط   خواستھای بر حقشان، خواستار رسیدگی و تغی

سپس رانندگان متحـصـن، اعـتـصـاب خـود را بـه  .  خود شدند 
جلوی اتحادیه تاکسیرانی کشانده، تا مراتب اعتراض خـود را  
به مسئولین آن نیز اعالم نمایند؛ که با دخالت و بـرخـوردھـای  

به صورتی که برخورد نیروھـای  .  نیروھای پلیس مواجه شدند 
ـتـی   ـارضـای پلیس، که به منظور ممانعـت از اعـالم و ابـراز ن
ـاعـث اوج گـیـری   معترضان به شرایط نامناسب خـود بـود، ب

و این خود عاملی در پیوستن مردم حـاضـر  .  اعتراض آنان شد 
ـا جـایـی کـه   ـتـرض بـود؛ ت در محل به صفوف رانندگان مـع

ـابـل،  .  لحظه به لحظه بر شدت اعتراضات افزوده میشد  ـق در م
نیروھای پلیس جھت جلوگیری از تداوم و تشدید اعتراض، بـه  
ـنـد، کـه مـی تـوان بـه   ـت بازداشت و تھدید معترضـیـن پـرداخ

ـام   ـادی »بازداشت شخـصـی بـه ن ـن در  .  اشـاره کـرد  «فـواد ق
نھایت، رانندگان معترض با پافشـاری بـر ادامـه اعـتـراضـات  
خود، در سطحی گسترده تر، در صـورت عـدم رسـیـدگـی و  
ـا بـه نـمـایـش   تغییر در شرایط اسفبارشان تاکید ورزیـدنـد، و ب
ـاتـی خـود   ـق گذاشتن گوشه ای از اتحاد خود، ھمبستگی طب

 .را اعالم داشتند 
 

کارگران اعتصابی تعمیر و نگھداری 
پتروشیمی کارون موقتا به اعتصاب خود 

 پایان دادند
 کارگـر  ٢٠٠ اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد كه حدود  

ـتـروشـیـمـی کـارون   ـیـر و نـگـھـداری پ پیمانکاری بخش تعـم
در اعتراض به عدم بر آورده شـدن خـواسـت  )  شرکت فیرمکو ( 

 خرداد مـاه  ٢٢ ھایشان از سوی کارفرما، از صبح روزدوشنبه  
 خـرداد مـاه  ٢٤ دست به اعتصاب زدند و ظھر روز چھارشنبه  

ـفـت در امـور صـنـعـت   ـات مـعـاون وزیـر ن ـی پس از حضـور ب

 اخبار کارگری 
 ناصر اصغری : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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پتروشیمی و مسئول صنایع پتروشیمی ایران در جمع شان  بـه  
ـان دادنـد  ـیـش  .  اعتصاب خود پای ایـن کـارگـران از مـدتـھـا پ

ـتـروشـیـمـی (خواھان پرداخت حق صعوبت   ،  ) سختی کار ویژه پ
پرداخت بموقع دستمزدھا و تمامی پاداشھای معوقه، پـرداخـت  
ـزایـش   ـیـن اف سختی کار مطابق با ضوابط قانون کار و ھـچـن
دستمزدھای خود بودند اما کارفرما توجھی بـه خـواسـتـھـای  

ـبـه  .  کارگران  نمیکرد  به ھمین دلیل آنان از صـبـح روز دوشـن
.  خرداد ماه بطور متحـدانـه ای دسـت از کـار کشـیـدنـد ٢٢ 

ـتـروشـیـمـی کـارون در   بدبنال آغاز این اعتصاب مدیر عامل پ
ـا دادن   میان کارگران اعتصابی حاضـر شـد و تـالش کـرد ب
وعده و وعید کارگران را راضی به شکستن اعـتـصـاب کـنـد  
ـای فشـردنـد و بـه   اما کارگران بر تحقق خواستھـای خـود پ

بنا بر این گزارش در سـومـیـن روز  . اعتصاب خود ادامه دادند 
ـتـروشـیـمـی   اعتصاب کارگران پیمانکاری تعمیر و نگھداری پ
ـتـروشـیـمـی و   کارون، بیات معاون وزیر نفت در امور صنعت پ
مسئول صنایع پتروشیمی ایران در میان کارگـران اعـتـصـابـی  

در ایـن  .  حاضر شد و بطور مفصلی با آنان به گفتگو نشـسـت 
ـیـت ایـن   گفتگوھا وی ضمن اظھار بـی اطـالعـی از وضـع
کارگران به آنان اعالم کرد من شخصا پیگیر مطالبـات شـمـا  
ـیـد   ـتـوان ـی خواھم بود و چنانچه مشکل شما ادامه پیدا کرد م

ـیـد  ـال ایـن  .  مستقیما به دفتر من در تھران مـراجـعـه کـن ـب بـدن
گفتگو و با وعده ھای  روشـنـی کـه بـه ایـن کـارگـران از  
سوی معاون وزیر نفت داده شد آنان اعتصاب خود را ظھر روز  

 . خرداد ماه خاتمه دادند ٢٤ چھارشنبه  
 

دور جدید اعتصاب رانندگان بزرگترین 
 کارخانه تولید سیمان ایران 

رانندگان حمل سیمان تھران دور جدیـد اعـتـصـاب خـود را  
ـزایـش    آغاز کرده  اند و خواستار رسیدگـی بـه مشـکـالت و اف

ـیـن  .  اند   کرایه حمل ونقل خود شده  ـای ـیـل پ این رانندگان بـه دل
ـار طـی    بودن کرایه   مـاه  ٤ ھای حمل و نقل بـرای دومـیـن ب

 .گذشته دست به اعتصاب زدند 
 

تجمع کارگران ساختمانی مقابل ساختمان 
 مجلس

ــح روز   ــر از کــارگــران  ٥٠٠  خــرداد حــدود  ٢٣ صــب ــف  ن
ـیـمـه کـارگـران   ساختمانـی در اعـتـراض بـه نـحـوه اجـرای ب
ساختمانی و ھمچنین قوانین جدیدی كه در جھت مـحـدودیـت  

اند مقابل مجلس شورای اسالمی تجـمـع    ھا وضع شده   این بیمه 
 .  کردند 
 

آمیز کارگران فضای سبز  تجمع اعتراض
 شھرداری اھواز

: آقایار حسینی، دبیر اجرایی خـانـه كـارگـر اھـواز گـفـت 
) ٥ منطقـه  ( تعدادی از کارگران فضای سبز شھرداری اھواز  

 ماه حقوق معوقه و اضافه کـاری خـود بـه  ٣ در اعتراض به  
  ٢١  روز متوالی است كه دست از کار کشیده و روز  ٤ مدت  

خرداد اقدام به تجمع در مقابل مـعـاونـت خـدمـات شـھـرداری  
ـانـگـیـن مـعـوقـات حـقـوقـی کـارگـران  .  اند   اھواز کرده  ـی او م
 ماه عنوان کـرد و  ٣ ھای استان خوزستان را بیش از    شھرداری 

ھای استان دارای مشـکـالت    ھمواره کارگران شھرداری :  افزود 
ـا کـنـون    حقوق معوقه و سایر مطالبات گذشـتـه بـوده  انـد و ت

 .اند   ای نکرده   ھای آنان توجه   ھیچ یک از مسئوالن به خواسته 
 

 شھرداری اھواز ٦تجمع کارگران منطقه 
 مقابل استانداری

بدنبال تجمع کارگران مـنـطـقـه  :   خرداد نوشت ٢١ ایلنا روز  

  ٦  شھرداری اھواز، ھمزمان کارگران فضای سبز مـنـطـقـه  ٥ 
ـافـت    مـاه  ٥ شھرداری این شھر نیز در اعتراض بـه عـدم دری

 . حقوق معوقه خود در مقابل استانداری اھواز تجمع کردند 
 

کارگران ریسندگی پرریس پس از یازده 
 روز به اعتصاب خود پایان دادند

 خـرداد  ٢٧ اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد كه روز  
ـئـت   در یازدھمین روز اعتصاب کارگران ریسندگی پرریس، ھی
تشخیص اداره کار سنندج با حضور کارفرما به شکـایـت ایـن  

این کارگران با خـواسـت  .  کارگران از کارفرما رسیدگی کرد 
ـاداش سـال نـود و  ٩   ماه دستمزد معـوقـه، عـیـدی، بـن و پ

  ١٧  سال گذشته خود در روز  ٤ پرداخت مانده مرخصی ھای  
  ٢٧ در جـلـسـه روز  . خرداد ماه جاری دست به اعتصاب زدند 

خرداد ھیئت تشخیص اداره کار سنندج  کارفرما متعـھـد شـد  
ـا  ٥ پس از پایان جلسه    ماه بدھی خود را به بیمه واریز کنـد ت

. کارگران قادر به تمدید دفترچه ھـای درمـانـی خـود شـونـد 
ــن کــارفـرمــا مـکــلـف شــد  ــی ــکـمــاه از    -١ :  ھـمــچـن امــروز ی

 -٢ دستمزدھای معوقه کارگران را به حساب آنان واریز کـنـد  
کارفرما ھر ماه ھمراه با دستمزدھای ماھیانه کارگران یـک  
ماه از مطالبات آنان را تا تسویه حساب کامل دسـتـمـزدھـای  

ـازده روز    -٣ معـوقـه بـه کـارگـران پـرداخـت خـواھـد کـرد   ی
اعتصاب کارگران جزو روزھای کاری آنان به حساب خـواھـد  

ـات  :  در ادامه این خبر آمده اسـت .  آمد  ـق پـس از حصـول تـواف
فوق در اداره کار سنندج، کـارگـران ریسـنـدگـی پـرریـس بـه  

 .اعتصاب خود خاتمه داده و بر سرکاھایشان بازگشتند 
 

 اعتراض كارگران به افزایش قیمت
یک فعـال کـارگـری  " مرتضی ریحانیان، كه ایلنا وی را  

ـزایـش افسـار  :  معرفی كرده اسـت، مـی گـویـد "  در زنجان  اف
گسیخته تورم و افزایش روز افزون قیمت کـاالھـای اسـاسـی  
. نارضایتی اکثر خانوارھای کارگری را در پی داشـتـه اسـت 

ـا حـقـوق  :  او می گوید  ـا  ٤٠٠ کارگـران ب  ھـزار تـومـانـی ب
ـزایـش    سرپرستی میانگین چھار نفر چگونه می  ـا اف ـنـد ب تـوان

ـان کـه قـوت  .  ھا زندگی کنند   رویه قیمت   بی  افزایش قیمت ن
اول سفره این قشر است، کارگران را دچار بـحـران و نـگـرانـی  

 .کرده است 
 

اعتصاب کارگران شرکت پارسیان در 
 نیروگاه سنندج 

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  
ـفـر از کـارگـران شـرکـت  ١٠٠ کارگری خبر داد كه تعداد    ن

ـنـدج، واقـع در   پارسیان، وابسته به نیروگاه سیکل ترکیبی سن
 ماه حقـوق مـعـوقـه و عـدم  ٣ روستای قلیان، در اعتراض به  

ـان، از   پاسخگویی کارفرمایان خود مبنی بر مطالبه حقـوق آن
ـاق  ١٣ تاریخ   ـار احـق  خرداد دست به اعـتـصـاب زده و خـواسـت

ـا  .  حقوق و مطالبات خـود شـدنـد  ـنـد ت کـارگـران اعـالم داشـت
ـنـد   دریافت تمامی مطالبات خود به اعتصابشـان ادامـه خـواھ

 .داد 
 

تجمع اعتراضی كارگران كشت و صنعت 
قشم مقابل ساختمان مركزی سازمان منطقه 

 آزاد
ـفـر از كـارگـران  ٣٠ روزنامه كیھان خبر داد كه بیش از    ن

شركت كشت و صنعت و فضای سبز قشم به نمایندگی بیـش  
ـابـل  ١٢٠ از   ـق  نفر كارگران شاغل در این شركت با اجتماعی م

ساختمان مركزی سازمان منطقه آزاد قشم خواھان پرداخت حـق  

از آغـاز سـال  : این كارگران گفتند . و حقوق معوقه خود شدند 
جاری تاكنون حق و حقوق خود را بطور كامل دریافـت نـكـرده  
اند و از پرداخت سبد حمایتی و اضـافـه كـاری، حـق اوالد و  

با توجه به كمبود حقـوق  .  مواردی مشابه بی نصیب مانده اند 
ـاز و در  ١١ و مزایای خود در برابر    ساعت كار در فضـای ب

 درجـه  ٤٥ شرایط تابش مستقیم نور خورشید با گرمای باالی  
و شرجی بودن ھوا انتظار داریم حقوق ماھانه به موقع پرداخـت  

 .شود 
 

اعتصاب و تجمع اعتراضی تاكسی داران در 
 شھر شاھرود 

ـان شـھـر  ٢٢ صبح روز   ـاكسـیـران ـیـری از ت  خرداد، جمع كث
شاھرود، در اعتراض به پایین بودن كرایه و گرانی بسیاری از  
ـلـف شـھـر دسـت بـه   اقالم و فشار زیاد بر آنھا، در نقاط مخـت

ـا  .  تجمع اعتراضی زدند  گفته میشود این اعتصاب ھمگانی ت
ـیـد   زمانی که به تمامی خواسته ھای آنان عمل نشود بدون ق

 .و شرط ھمچنان ادامه پیدا خواھد کرد 
 

نامه کارگران نیروگاه سنندج به مدیر عامل 
 شرکت مدیریت تولید برق کردستان

تعدادی از کارگران نیروگاه برق سنندج با ارسال نامه ای  
ـیـد بـرق   به مجید رحیمی فر، مدیر عامل شركت مدیریت تـول
كردستان، خواھان توضیح در خصوص امنیت شغلی خود شـده  

مـا کـارگـران ضـمـن  :  در بخشی از این نامه آمـده اسـت .  اند 
مخالفت با واگذاری نیروگاه به بخش خصوصـی و گسـتـرش  
شوم بیکاری و ناامنی شغلی خواھان توضیح و اطالع رسانـی  
ـیـم    شفاف و بی پرده شما بوده و از ھمه ھمـکـاران مـی خـواھ
فعاالنه برای یافتن راه حلی برای تضمین آینده شـغـلـی مـان  
تالش کنیم و آگاه باشیم که طرح امکان خرید سھام نیـروگـاه  

 .توسط کارگران به ھیچ وجه ضامن امنیت شغلی ما نیست 
 

تجمع کارگران مخابرات در مقابل 
 استانداری آذربایجان 

 خرداد مـاه جـمـعـی از کـارگـران شـرکـت  ٢٤ چھارشنبه  
ـایـجـانـغـربـی   ـانـداری آذرب مخابرات آذربایجانغربی در مقابل است

این کارگران علت تـجـمـع خـود را شـرایـط بـد  .  تجمع کردند 
ایـن  .  شغلی و عدم بیمه کارگران و حقوق پایین خود برشمردند 

ـیـروھـای  ١٣ تجمع تا ساعت    ظھر کماکان ادامـه داشـت و ن
ـقـر   ـان مسـت امنیتی در خیابان ارتش مقابل دادگاه نظامی اسـت

 .شده بودند 
 

اعتصاب کارگران کوره پزخانه ھای وایگان 
 شبستر

ـزی  ٢٨ روز یکشنبه    خردادماه، کارگران کوره ھای آجر پ
منطقه وایگان از توابع شھرستان شبستر در اعتراض به سـطـح  

در ایـن مـنـطـقـه كـه  .  نازل دستمزدھا دست به اعتصاب زدنـد 
 ھزار کارگر در  ٦  الی  ٥  کوره آجرپزی قرار دارد حدود   ٣٦٠ 

دستمزد تولید ھـر ھـزار  .  این کوره پزخانه ھا مشغول به کارند 
 ھزار تومان بود که این رقم طی سـال  ١٣ آجر در سال گذشته  

ـزایـش داشـتـه اسـت  . جاری تنھا بـه مـیـران ھـزار تـومـان اف
ـتـھـا،   ـیـم کارگران معترض با توجه به میزان تورم و افزایـش ق

 ھزار تومـان بـرای ھـر ھـزار آجـر  ١٩  الی  ١٨ خواھان تخمین  
 .می باشند 

 
اعتصاب کارگران کوره پزخانه ھای قم قلعه  

 مھاباد
ـزخـانـه  ٢٢ از روز دوشنبه    خرداد، کلیه کـارگـران کـوره پ



 15 ٢١٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ھای قم قلعه واقع در منطقه شھر ویران مھاباد دست از کـار  
در ادامه خبر مـربـوطـه  . کشیده و در حال اعتصاب می باشند 

تمامی کارگران و بویژه کـارگـران چـرخ کـش و  :  آمده است 
ـا   کوره چن در اعتراض به پائیـن بـودن دسـتـمـزدھـایشـان و ب
خواست افزایش دستمزد، دست از کار کشیده و در اعـتـصـاب  

مراجعه کارگران به کارفرما و اداره کار رژیـم  .  بسر می برند 
 .در مھاباد تاکنون به نتیجه ای نرسیده است 

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
لوله سازی سدید ماھشھر كه حقوق 

كارگران را نپرداخته است، در آستانه 
 تعطیلی است

: قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام گـفـت 
ـزرگ لـولـه  ٣ سازی سدید یکی از    کارخانه لوله   کـارخـانـه ب

 ھـزار  ٧٠٠  كارگر و با ظرفیت تولیـد  ٢٤٠ سازی در ایران با  
  ٩٠ ھای پایانی سال گذشـتـه قـرارداد مـوقـت    تن لوله در ماه 

وی ادامـه داد كـه ایـن  .  کارگر خود را تمدید نـکـرده اسـت 
 مـاه  ٣ کارخانه به جھت افزایش مشکالت مالی توان پرداخت  

حقوق کارگران خود را در سال جاری نداشته است و ھمچنیـن  
ھـای فـروردیـن و    بدھی این کـارخـانـه بـه کـارگـران در مـاه 

 . ھنوز پرداخت نشده است ٩٠ اردیبھشت سال  
 

عدم پرداخت حقوق كارگران شرکت صنایع 
 فلزی سنندج

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  
ـفـر از کـارگـران  ٣٠  خرداد خبر داد كـه  ٢١ کارگری روز    ن

شرکت صنایع فلزی واقع در شـھـرك صـنـعـتـی شـمـاره یـك  
 نفر دیگر زن می باشنـد،  ٧  نفر از آنھا مرد و  ٢٣ سنندج، که  

 .  ماه است که حقوق دریافت نکرده اند ٣ 
 

 افزایش فاصله درآمد کارگران با خط فقر 
: محمد یعقوبی، دبیر اجرایی خانه کارگـر گـیـالن گـفـت 

ھای خط فقر افزایـش    میزان حقوق دریافتی کارگران با حداقل 
ـتـی    با افزایش ھزینه : وی گفت . یافته است  ـاف ھا فاصـلـه دری

ـاج   قشر متوسط با خط فقر زیاد شده و آنان در تامین مـایـحـت
او با بیان اینکـه کـاھـش درآمـد  .  اند   زندگی خود درمانده شده 

ـتـمـاعـی و   باعث افزایش مشکالت کارگران شده و تبعات اج
شورای عالی کـار در  :  اقتصادی زیادی به ھمراه دارد، گفت 

ھنگام تعیین دستمزد کارگران مالکھای تعییـن دسـتـمـزد را  
ـیـل در شـرایـط فـعـلـی دسـتـمـزد   نادیده گرفت و به ھمین دل

ھای ضـروری یـک زنـدگـی را    کارگران حتی کفاف ھزینه 
  .دھد   نمی 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
  ھزار نفر در تھران بیکارند ٤٠٠ 

ـفـر در  ٤٠٠  تا  ٣٠٠ که    استاندار تھران با بیان این    ھـزار ن
ـیـکـارنـد، ھشـدار داد  ـان تـھـران ب ھـا و    تـمـام درخـواسـت :  اسـت

ـانـک   پرونده  رود    ھـا مـی   ھایی که برای اعطای تسھیالت به ب
 . شود   روی ھم انباشته می 

 
 کارخانه مولیبدن و بیكاری ١٧تعطیلی 

  کارگر١٧٠٠
رئیس ھیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگـان  

 كارخـانـه  ١٧ مولیبدن در نامه ای به احمدی نژاد، از تعطیلی  
ـلـف و   ـاژھـا مـخـت ـی ـیـد آل مولیبدن، كه فلزیسـت کـه در تـول
ـزور   ـی ـال ھمچنین ساخت سرامیک، رنگھا، جوھر چـاپ، کـات

 كـارگـر ایـن  ١٧٠٠ بكار برده می شود، و بیكار شـدن  ...  و  
 .كارخانه ھا خبر داد 

 
 صنعت مس در آستانه ورشکستگی

ـانـه  ١٧ با تعطیلی    کارخانه وابسته، صنعت مـس در آسـت
بر پایه گزارشـھـای  . ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است 
 کارخانه فـعـال در  ٢٠ منتشره طی چند ماه اخیر نزدیک به  

واحـدھـای  .  زمینه صنعت مس به مرحله بـحـران رسـیـده انـد 
: مرتبط با صنعت مس به چند دلیل دچـار بـحـران شـده انـد 

ـیـش از حـد حـامـلـھـای انـرژی، دوم عـدم   نخست گرانـی ب
واردات بی رویه مـحـصـوالت از  : حمایتھای مالی دولت، سوم 

ـنـجـم :  کشورھائی مانند چین، چھارم  کـه  :  نبود مواد اولیه، پ
این عامل مھمترین عامل بروز بحران در صنعت مس برشمـرده  
. می شود، تحریمھای جھانی علیه پـروژه اتـمـی ایـران اسـت 

زیرا بخش مھمی از محصوالت تولید شد در کـارخـانـه ھـای  
مس به خارج از کشور صادر میشد که با تحریمھای جھـانـی  
ـنـد   ـتـوان ـی علیه رژیـم اسـالمـی ایـن کـارخـانـه ھـا دیـگـر نـم

ـبـود سـاز و  .  محصوالت خود را صادر کنند  از سوی دیگر ن
کارای مشخص در امر صادرات و رانتھای موجود موجب از  
بین رفتن فرصت ھا و ظرفیت ھـای صـادرات در حـوزه ی  

ـا کـارخـانـه  .  صنعت مس شده است  این مساله موجب شـده ت
ھای مھمی مانند مس سرچشمـه، مـس کـرمـان، مـجـتـمـع  

ھم اکنون نزدیک بـه  . معادن مس تکنار دچار مشکل شوند 
ـزدیـک  ٢٠   کارخانه مرتبط با صنعت مس دچار بحرانند و ن
 . ھزار نفر در آستانه ی اخراج قرار گرفته اند ٢ به  

 
  درصد صنایع استان اصفھان ٧٠بحران در 

ـازرگـانـی،   ـاق ب ـیـس ات ـان، ری ایلنا به نقل از خسرو کسائی
ـیـت  :  صنایع و معادن استان اصفھان نوشت  آخرین آمار از وضـع

دھد ھدفمنـدی    بنگاھھای اقتصادی استان اصفھان، نشان می 
ـیـر چـنـدانـی  ١٥ ھا، بر فعالیت    یارانه   درصد تولیدکنندگان تاث

ـنـد امـا    ھا نیز موفق عمل می    درصد کارخانه ١٠ نداشته،   کـن
ـنـجـه  ٧٠ بیش از    درصد واحدھای صنعتی با بحران دست و پ
 .کنند   نرم می 
 

اند یا رو به   ھا یا تعطیل شده كارخانه
 تعطیلی ھستند 

ـنـده رژیـم از ارومـیـه در مـجـلـس     قاضـی   نادر  ـای پـور، نـم
ھا تعطـیـل    کارخانجات کشور امروز یا اکثر آن :  اسالمی گفت 

 .  اند و یا اینکه رو به تعطیلی ھستند   شده 
 

ھا در  موج جدید بیکاری کارگران نانوایی
 راه است 

نصرالله دریابیگی دبیـر اجـرایـی خـانـه كـارگـر مـازنـدران  
با افزایش قیمت نان خـریـد ایـن كـاال مـخـصـوصـا در  :  گفت 

ـیـكـاری   مناطق كارگری كم خـواھـد شـد و ایـن رونـد بـه ب
کـارگـران  :  او گـفـت .  ھـا خـواھـد انـجـامـیـد   كارگران نانـوایـی 

ـان حـقـوق و سـایـر    نانوایی  ـیـمـت ن ھا انتظار دارند با افزایش ق
ـیـروی کـار  :  می گوید .  شان نیز افزایش یابد   مزایای قانونی  ن

ـنـه   به ریال حقوق می  ـزی ھـا و مـخـارجـش بـه دالر    گیرد اما ھ
 .است 

 
  ھزار شغل در ھمدان صحت ندارد٦٩ایجاد 

احمد معبودی، ریس کانون ھماھنگی شـورای اسـالمـی  

ـاره اشـتـغـال  :  کار ھمدان گفت  ـتـی درب ادعاھای مسئوالن دول
ـنـکـه  .  زایی با واقعیت ھمخوانی نـدارد  ـیـد بـر ای ـاك ـا ت وی ب

ـان  ٦٩ آمارھای ارائه شده در خصوص ایجاد    ھزار شغل در است
ـا ھـم اکـنـون  ٩١ از ابتدای سال  :  ھمدان صحت ندارد، گفت   ت

ـیـمـه   بیش از دو ھزار نفر از کارگران برای دریافت مستمری ب
 ھـزار شـغـل در  ٦٩ اگر  . اند   بیکاری به اداره کار معرفی شده 
بایست به ھمین میزان به آمـار    استان ھمدان ایجاد شده بود می 

بیمه شدگان تامین اجتماعی افزوده میشد، در صورتی كه نـه  
تنھا اینگونه نیست بلكه آمار مستمری بگیران بیمه بیـكـاری  

به گفته وی استان ھمدان، امسـال  .  نیز افزایش پیدا كرده است 
ـیـکـاری روبـرو بـوده و   نسبت به سالھای گذشته با افزایش ب

 .آمار مستمری بگیران بیمه بیکاری آن رو به افزایش است 
 
 کارگر مارلیک سان قزوین بیکار ٤٢٤
 شدند

ایلنا از قول یكی از اعضای خـانـه كـارگـر در کـارخـانـه  
ـیـک  :  سازی مارلیک سان قزوین گـفـت   قطعه  شـرکـت مـارل

ـیـش از   ـفـر کـارگـر  ٤٨٠ سان قزوین که در حال حاضر با ب  ن
مشغول کار است به علت پرداخت نشدن مطالباتـش از سـوی  

  ٤٢٤ دو خودروسازی بزرگ کشور مجبور شده است قـرارداد  
ـا    نفر از کارگران مدت معین خود را که بعضی    ١٨  از آنھا ت

 .سال سابقه کار دارند تمدید نکند 
 

بیکاری پنج ھزار فارغ التحصیل کشاورزی 
 در آذربایجان شرقی

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسـانـی سـازمـان  
ـالـغ بـر    ھـزار فـارغ  ١٢ جھاد کشاورزی آذربایجـان شـرقـی ب

 ھزارنفر از  ٥ التحصیل کشاورزی در این استان وجود دارد که  
 .ھا بیکار ھستند   آن 

 
 کارخانه شھاب در آستانه تعطیلی است

اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایـی خـانـه کـارگـر تـھـران  
 كارگر که مونتاژ کننده انـواع  ٤٠٠ کارخانه شھاب با  : گفت 

ـانـه   تلویزیون و مانیتوراست ھم اکنون تولیدی ندارد و در آسـت
 کـارگـر ایـن  ٥٠ وی ضمن اشـاره بـه اخـراج  .  تعطیلی است 

ــه افــزود  ــه در ســال گــذشـت ــه شــھــاب ھــم  :  کـارخــان کــارخــان
 کارگر دارد که اکثر آنان به جھت اینکه بـه سـن  ٤٠٠ اکنون 

ـیـد ایـن واحـد    بازنشستگی رسیده  اند به مـرور از چـرخـه تـول
تولیدی خارج شده و مدیران کارخانه نیروی جدیدی جایگزیـن  

 . کنند   نمی 
 
 شوند   کارگر کارخانه کرمانیت بیکار می٢٢٠

رضا فالح، عضو شورای اسـالمـی کـار    ایلنا از قول غالم 
ـنـده  :  کارخانه کرمانیت نوشت  ـیـد کـن ـیـت تـول کارخانه کرمان

ـلـی قـرار    ورق  ھای ایرانیتی در استان کرمان در آستانـه تـعـطـی
 . کارگران آن در شرف بیکاری قرار دارند ٢٢٠ گرفته و 
 

 دھھا ھزار مامای بیکار در ایران
رئیس دانشکده پرستاری مامایی بھشتی رشـت از وجـود  

به گفته وی  .   ھزار مامای بیکار در سراسر ایران خبر داد ٣٢ 
ـنـھـا  ٥٠ از    ھـزا  ١٨  ھزار مامای فارغ التحصیل در کشور ت

 .نفر در مراکز درمانی مشغول کار ھستند 
 

 شركت پویا غرب تعطیل شد
ـزكـار كـرمـانشـاه روز     ٢٣ انجمن صنفی كارگران برق و فل

ـنـده   ـن ـیـد ك خرداد خبر داد كه شركت پویا غرب، بزرگترین تـول
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ـتـی كـرمـانشـاه   كابلھای برق و تلفن در غرب كه در شھر صنع
ـفـت   ـیـرو و حـذف شـی قرار دارد، به دنبال چندین بار تعـدیـل ن

ـفـر  ٢٠٠ شبانه از حدود دو ھفته قبل به طور كلی تعطیل و    ن
طـبـق ایـن خـبـر،  .  كارگر باقی مانده نیز از كار بیكـار شـدنـد 

مدیریت شركت اعالم كرده كه موقتا به دلیل عدم توانائـی بـر  
ـیـم نـھـائـی   ـا تصـم ادامه تولید، كارخانه تعطیـل مـی شـود ت

 .گرفته شود 
 

پلمپ دو کارخانه تولیدی متعلق به 
 شھروندان بھایی در سمنان

ـیـدی  ٧ در تاریخ    خرداد ماه سال جاری دو کـارخـانـه تـول
ـلـق بـه   «پویانوار »بنامھای،   تولید پرده کرکره عمـودی مـتـع

ـز »فریبرز وحدت شعار و   ـن ـلـق بـه   «فرزان ل ـز مـتـع ـن ـیـد ل تـول
ـان   ـن افراسیاب خانجانی، که از شھروندان بـھـایـی سـاکـن سـم

ـلـمـب شـدنـد   می  در دو کـارخـانـه مـذکـور  .  باشند تعطیل و پ
ـلـی     کارگر در حـال کـار بـوده ٧٠ حداقل   ـا تـعـطـی انـد کـه ب
ـیـکـار    کارخانه  ھای مزبور ھمگی کـارگـران شـاغـل در آن ب

 .اند   شده 
 
  تن از کارگران ایران تایر اخراج ١٣٠

مجتبی حسینی، دبیر شـورای اسـالمـی کـار کـارخـانـه  
ـایـر خـبـر داد  ـاد  :  ایران ت ـی ـن ایـن کـارخـانـه كـه وابسـتـه بـه ب
 کارگر قراردادی دیگر خود را پیـش از  ٥٠ مستضعفان است،  

  ٨٠ وی با اشاره بـه اخـراج  .  اتمام قرارداد کاریشان اخراج کرد 
: کارگر قراردادی ایران تایر در اوایل ماه جاری به ایلنا گـفـت 

ـتـه جـاری تـعـداد  ٥٠ ایران تایر با اخراج   ـف  کارگر خـود در ھ
 . نفر رسانده است ١٣٠ کارگران اخراج شده خود را به  

 
تعطیلی دھھا کارخانه و بیکاری کارگران 

 در استان گلستان
به گزارش خبرگزاری حکومتی مھر در سـالـھـای اخـیـر  

ـان تـعـطـیـل و  ٢٨   کارخانه پنبه پاک کنی در استان گلـسـت
در این گـزارش اذعـان  . کارگران شاغل در آنھا بیکار شده اند 

ـا   شده است که اکنون بسیاری از این کارخانه ھا تعطیـل و ی
ـنـگ خـودرو شـده   ـارکـی تبدیل به انبار مصالح ساختمانی و پ

 .اند 
 

 اخراج دھھا کارگر تکنو پخت رفسنجان 
ـزایـش   ـا ادعـای اف کارخانـه تـکـنـو پـخـت رفسـنـجـان ب

 کارگر رسمی و قرارداد مـوقـت خـود را  ٧٠ مشکالت مالی  
ایلنا نـوشـتـه اسـت  .   سال اخراج کرده است ٢٥  تا  ١٠ با سوابق  

 ماه است حقوق تمامی کارگران کارخانه تـکـنـو پـخـت  ٤ كه  
 .به تعویق افتاده است 

 
خطر نابودی در کمین صنعت گالب گیری 

 در ایران
ـتـصـادی    به گزارش خبرگزاری الجزیـره، تـحـریـم   ھـای اق

وضع شده توسط جامعه جھانی با ھدف محدودسازی فعالیـت  
ـاریـخـی    ھای ھسته     ای رژیم ایران تاثیر مخربی بر صـنـعـت ت

ـان پـرورش   ـی ـائ ـنـده    گالب گـیـری داشـتـه و روسـت گـل  " دھ
را با خطر ورشکستگی و انصراف از ادامـه حـرفـه  "  محمدی 

 .رو کرده است   روبه 

 
  چایخانه سنتی در کرج٦٣پلمپ 

ـا اجـرای   ـبـرز ب پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان ال
 واحد صنفی را پلمـپ  ٦٣ ھای سنتی    طرح بازدید از چایخانه 

 . واحد نیز اخطاریه پلمپ صادر شد ٨٢ و برای  
 

پلمپ دھھا کافی شاپ و قھوه خانه سنتی 
 در لرستان

رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی رژیم اسالمی در  
ـتـی  ٩٠ استان لرستان از پلمپ    کافی شاپ و قھوه خانه سـن
ـفـی  .  در این استان خبر داد  وی اعالم کرد این تعداد واحد صن

ـتـه کـه  .  در مدت شش روز تعطیل شده اند  وی ھمچنین گـف
ـلـمـپ صـادر  ١٠٦ برای    واحد صنفی دیگر در استان اخطار پ

 .شده است 
 

 تعطیل واحدھای تولید كود شیمیایی 
ـنـدگـان كـود   ـن صیاد فرھادی رئیس انجمن صنفی تولیـدك

ـاالیـی  :  شیمیایی گفت  كود تولیدی داخل ایران از مرغوبیت ب
ـیـت رونـد   ـف ـی برخوردار است اما دولت با واردات كودھای بی ك

 . تعطیلی واحدھای تولیدی كشور را در این بخش تسریع كرد 
 

پلمپ کلیه مغازه ھای فروشنده مرغ زنده 
 در روانسر

ـبـه    خـرداد  ٢٤ براساس خبر منتشره از روانسر روز چھارشن
ـنـده مـرغ زنـده از سـوی اداره   کلیه مغازه ھای عـرضـه کـن

این خبر حکایت از ایـن  .  اماکن رژیم در این شھر پلمپ شدند 
ـیـن کـارفـرمـای   ـانـی ب ـب دارد كه در اقدامی مشـتـرک و ت
کشتارگاه مرغ روانسر به نام محمدعلی بھرامی و کـارگـزاران  
رژیم در این شھر کلیه مغازه ھای عرضه کننده مرغ زنـده از  
ـتـظـامـی رژیـم تـعـطـیـل   سوی ماموران اداره اماکن نیروی ان

 .شدند 
 

 ھا رستوران و چایخانه در ارومیه پلمب ده
ـتـظـامـی در     خرداد صد ٢٥ صبح روز   ـیـروی ان ھا مامور ن

ـتـی را بـه    تفرجگاه بند ارومیه ده  ھا رستوران و چایـخـانـه سـن
 .بھانه عرضه قلیان پلمب نمودند 

 
  قھوه خانه در سنندج١٠٠پلمپ 

ـازرسـی از    قـھـوه  ٢٠٠ مقامات اداره اماکن رژیم ضمن ب
خانه در سطح شھر سنندج، یکصد تن از ایـن واحـدھـا را بـه  

 . بھانه نداشتن مجوز تعطیل و پلمب کرده اند 
 

نت در استان خراسان   کافی ١٥پلمپ 
 شمالی

ـان خـراسـان شـمـالـی، از   رئیس پلیس فتای رژیم در اسـت
 نت از ابتدای سال جاری در این استان خـبـر     کافی ١٥ پلمپ  

 .داد 
 

 سینما پردیس زندگی پلمب شد
ـیـم   ـنـمـا کـه تصـم به گزارش تارنمای سینماپرس، این سی

ھای فوتبال را در سالن نمایش دھد توسط نیـروی    داشت بازی 
 .انتظامی تعطیل شد 

 
 ناامنی محیط كار

 
  قربانی گرفت  ٤٧ حوادث ناشی از كار در گیالن  

ـانـونـی   ـزشـکـی ق فریبرز آیتی فیروز آبادی، مدیر کـل پ
شدگان حوادث ناشی از     تعداد كشته ٩٠ در سال  :  گیالن گفت 

تعداد مصدومین ناشـی  :  او می گوید .   نفر بوده است ٤٧ کار  
 نفر بـوده  ٥٥٠ از حوادث کار در سال گذشته در استان گیالن  

آمـار  :  او متـذکـر شـد .  اند    نفر مرد بوده ٥٢٩  نفر زن و  ٢١ که  
مصدومین حوادث ناشی از کار در استان گـیـالن نسـبـت بـه  

ـتـه وی در  .   شش درصد افزایش داشته است ٨٩ سال   بـه گـف
، گیالن از لحاظ متوفیات ناشی از حـوادث کـار در  ٨٩ سال  

رتبه ھفتم کشوری بعد از استانھای تھران، اصـفـھـان، فـارس،  
 .آذربایجان شرقی، ھرمزگان و کرمان قرار داشته است 

 
بحران صنایع ایمنی كار را كاھش داده 

 است 
پور، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوجـبـالغ    کرمعلی سامانی 

ـامـیـن    بعضی از کارفرمایان تصـور مـی :  گفت  ـنـد کـه ت کـن
ـایـع  :  می گوید . ایمنی پرھزینه است  با پدید آمدن بحـران صـن

در پی عدم پرداخت یارانه بخش تولید، تعداد واحـدھـایـی كـه  
 قـرار    كنند در اقلیت   ایمنی كارگر را به طور كامل رعایت می 

ـاقـی    اند و غالب كارفرمایان ترجیح می   گرفته  دھند سرمـایـه ب
ـنـد  ـن ـنـه ك ـزی ـیـه ھ تـعـداد  .  مانده خود را جھت تامین مواد اول

ھای تولیدی و صنعتی مخصوصا واحدھـای صـنـعـتـی    واحد 
 .اند   حادثه سازی که به ایمنی کارگر توجه کنند بسیار کم 

 
 کارگر جوان دیگری قربانی ریزش آوار شد

 خـرداد  ٢٤ ، از ریزش آوار در ظھر روز  ١٢٥ پایگاه خبری  
ـان بـوعـلـی   ـاب ـی ـاد، خ ـازی آب و جان باختن کارگر جوانی در ن

دو سـاخـتـمـان در  :  او گفت . شمالی، نبش كوچه ھفتم خبرداد 
مجاورت یكدیگر در حال تخریـب بـرای نـوسـازی سـاخـتـمـان  
ـاگـھـان در   بودند که کارگر جوان که در حال كار كردن بـود ن
زیر انبوھی از آوار گیر کرده و كسی ھم از بودن ایـن وی در  
زیر آوار اطالعی نداشته تا اینكه كه دوستان وی متوجه نبـود  
این وی می شوند و احتمال زیر آوار ماندن وی را بـه اطـالع  

ـیـکـر ایـن  .  ستاد فرماندھی رسـانـدنـد  پـس از خـارج کـردن پ
کارگر جوان از زیر خروارھا خاك، پزشكان اورژانس حـاضـر در  

 .محل مرگش را تایید کردند 
 

بر اثر ریزش دیوار در گرگان سه کارگر 
 کشته و مجروح شدند

ـنـگـام  ٣  خرداد  ٢٢ پیش از ظھر روز    کارگر ایمنـی بـه ھ
. تخریب یک دستگاه ساختمان در گرگان دچار حادثه شـدنـد 

 تـن از  ٢ بر پایه گزارش مربوطه، در این حادثه ریزش دیـوار  
کارگران نجات یافتند و ریزش دیوار بـر روی سـر یـکـی از  

 .کارگران منجر به قطع سر وی و مرگش شد 
 

  کارگر در تھران و تنکابن٣جانباختن 
 حادثـه  ٢  کارگر در جریان بروز  ٣ طبق گزارشات منتشره،  

جداگانه در محل کار در شھرھای تھران و تنکابن جـان خـود  
در یك حادثه یک کارگر جـوان در عـمـق  .  را از دست دادند 
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در  .   متری یک چاه در خیابان پاسداران تھران جان سـپـرد ٢٠ 
ـز دو   ـی منطقه کریم آباد شھرستان تنکابن در استان مازنـدران ن
ـتـگـی جـان   کارگر به دلیل سقوط به درون چاه و گـاز گـرف

 .خود را از دست دادند 
 

 ساله ١٧گودبرداری غیراصولی جان كارگر 
 را گرفت

ـیـل گـودبـرداری غـیـر    بر اثر حادثه :  ایلنا نوشت  ای كه بدل
اصولی در خیابان یخچال تھران اتفاق افتاد یـك كـارگـر جـوان  

 ساله كشته شد و دو نفر مصدوم توسط عـوامـل اورژانـس  ١٧ 
 . به بیمارستانھای فیروزگر و شھداء تجریش منتقل شدند 

 
 سقوط كارگر درون چاھك آسانسور 

ـام وحـیـد س، كـه در  :  ایلنا نوشت  كـارگـر جـوانـی بـه ن
ـبـود  ٧ ساختمان    طبقه در حال ساخت مشول كار بود به علت ن

ـقـه ھـمـكـف بـه   حفاظ مناسب در كنار اتاقك آسانسور از طـب
وی پس از افتادن در ته چـاھـك  .  طبقه منفی دو سقوط كرد 

آسانسور به سختی دچار مصدومیت و شكـسـتـگـی اعضـای  
 .بدن شد 
 

 قطع انگشتان دست کارگر نجاری در سنندج
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  

 خـرداد کـارگـری بـه  ١٨ کارگری خبر داد كه روز پنجشنبه  
ـار شـھـر   ـای ق نام احمد حبیبی، حین کار نـجـاری در روسـت
    سنندج، به دلیل نبود وسائل ایمنی، بر اثر برخورد دستـگـاه اره 
نجاری، از ناحیه دست دچار جراحات جـدی شـده و پـس از  

ـیـونـد و  ٢ اعزام به بیمارستانی در تھران،    انگشت دست وی پ
 . انگشت دیگرش قطع شده اند ٢ 

 
برق گرفتگی و سوختگی شدید یک کارگر 

 در عسلویه
ـتـرو پـی  ٢٣ روز    خرداد، کارگری بنام نیاکان از شرکت پ

بدلیل بی احتیاطی کارفرما در اتاق کنترل واحـد دچـار بـرق  
ـاکـان بـعـد از مـدتـی بـه  .  گرفتگی و سـوخـتـگـی شـد  ـی ن

ـیـل سـوخـتـگـی شـدیـد   بیمارستان شھر گناوه منتقل امـا بـدل
ـاکـان  .  مجددا به شیراز منتقل شد  ـی ـزان سـوخـتـگـی ن   ٦٠ می

 .درصد و حال وی وخیم است 
 

باز ھم كارگری به دلیل نبودن الزامات 
 ایمنی كارمجروح شد 

ـان  ٢٤ روز چھارشنبه   ـی  خرداد یكی از كارگـران شـركـت ك
صدرا كه یك شركت بارگیری در اسكله بندر عباس است، بـه  
نام مجتبی اسالمی از ارتفاع سقوط كرده و دچار شكستـگـی  

 .مھره ھای كمر گردید 
 

 بازنشستگان
 

بالتکلیفی افزایش حقوق بازنشستگان با 
  ماه از سال٣گذشت 

ھـر سـالـه در مـاھـھـای  :  خبرگزاری رژیمی مھر نـوشـت 
ابتدایی سال اقشار مختلف جامعه اعم از کارمندان، کـارگـران  
ـزایـش حـقـوق   و بازنشستگان در انتظار مشخص شدن میزان اف
ـلـف   خود در الیحه بودجه و ابالغ آن به دسـتـگـاھـھـای مـخـت

ـنـوز  ٣ امسال با گذشت  .  توسط دولت ھستند   مـاه از سـال ھ
میزان افزایش حقوقھا از سوی دولت ابالغ و اجـرایـی نشـده و  

ـزایـش     ١٥ در الیحه بودجه نیز فقط  برای کارمندان دولت اف
درصدی پیش بینی شده که البته آن نیز تاکنون اجرایی نشـده  
ـازنشـسـتـگـان بـه   است و ھیچ صحبتی از افزایش مستمری ب

ـازھـا، مـدیـرعـامـل کـانـون  .  میان نیامده است  علی اکبر خـب
ـامـیـن   ـازنشـسـتـگـان صـنـدوق ت عالی مستمری بـگـیـران و ب

ـزان  :  اجتماعی گفته است  ـزایـش مـی ھنوز ھیچ خـبـری از اف
ـزایـش   ـزان اف حقوق بازنشستگان نیست و تا زمانیکه دولت مـی
ـزایـش مسـتـمـری   ـان خـود را اعـالم نـکـنـد اف حقوق کارکـن

وی با تاکید بـر مشـکـالت  . بازنشستگان مشخص نمی شود 
با روند فعلی جامـعـه، از  :  بی شمار بازنشستگان اظھار داشت 

امروز به بعد بازنشستگان برای خرید نان ھم مشکـل دارنـد و  
 .از عھده تامین مخارج خود و خانواده شان بر نخواھند آمد 

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

 نفر از فعالین كارگری دستگیر ٦٠بیش از 
 شدند

ھـای    کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـكـل 
حـدود  "  ظھـر،  ١٢  خرداد ساعت  ٢٦ کارگری خبر داد كه روز  

 نفر از اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد  ٦٠ 
در شـھـر  " ھای کارگری و تعدادی از فعالین کارگری   تشکل 

ـا بـر  .  کرج توسط مامورین اداره اطالعات بازداشـت شـدنـد  ـن ب
ـادری، ریـحـانـه انصـاری،   آخرین اخبار، میترا ھمایونی، وفا ق
خالد حسینی، محمود صالحی، سعید مقدم، سیروس فتـحـی،  

ـیـرضـا    غالب حسینی، محمد عبدی  ـنـی، عـل پور، جـالل حسـی
پور، عباس اندریانی، صدیق امـجـدی،    عسگری، مسعود سلیم 

فتاح سلیمانی، مازیار مھرپور، محمد موالنایی، واحد سـیـده،  
ـاد، فـرامـرز    جلیل شریفیان، صدیـق خسـروی، یـوسـف آب  خـراب

نژاد، جلیل محمدی، نظام صـادقـی، افشـیـن نـدیـمـی،    فطرت 
ـاس ھـاشـم   حسین پیلوتی، رحمان ابراھیم  پـور، فـردیـن    زاده، عـب

میرکی، سعید مرزبان، شیرکو حسینـی، جـواد مـعـصـومـی،  
خدیو، ریبوار عبداللھی، ابراھیم مصطفایی، عـلـی    جمیل راست 

در  .  آزادی و فرامرز احمدی در میان بازداشت شدگان ھستنـد 
بنا بر اخبار رسیده، بازداشت شدگان بـه اداره  :  ادامه آمده است 

ـقـل شـده و   ـت ـن اطالعات کرج مستقر در زندان رجایی شھـر م
ـیـسـت   تاکنون از وضعیت آن  در خـبـر  .  ھا خـبـری در دسـت ن

بـر اسـاس گـزارش  :  تكمیلی این نھـاد كـارگـری آمـده اسـت 
ـیـل مـحـمـدی،   رسیده، سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جل

ـیـم  ـار مـھـرپـور، ریـحـانـه    سعید مرزبان، مسعود سـل پـور، مـازی
ـان در   انصاری، فرامرز فطرت نژاد و میترا ھمایـونـی ھـمـچـن

بـر  .  برند و بقیه بازداشت شدگان آزاد شدنـد   بازداشت به سر می 
ـیـن ٢٠ اساس این گزارش، قرار   ـازداشـت و ھـمـچـن   ١٠٠  روز ب

 .اند   میلیون تومان وثیقه را برای ریحانه انصاری تعیین کرده 
 

 احضار فرزاد احمدی در سنندج
طبق گزارش منتشره از سننـدج،  

ـبـه    خـردادمـاه فـعـال  ٢١ روز یکشن
ــه آزاد   ــحــادی کــارگــری و عضــو ات
ــران، فــرزاد احــمـدی از   كـارگــران ای
سوی شعبه یک دادگـاه اسـالمـی  
رژیم در سنندج احضار شد تا آخریـن  

وی در  .  دفاعیات خود را ارائه دھد 
ـیـت  ١٣٩٠  اسفندماه سال  ١٨ تاریخ   ـیـه امـن  به اتھام اقـدام عـل

 روز تحت شکنجه و اذیت و آزار  ٤٨ ملی دستگیر و به مدت  

و بازجویی در بازداشتگاه اداره اطالعات رژیم در سننـدج قـرار  
 .داشت و سپس به قید وثیقه آزاد گردید 

 
 کارگر ھفت تپه به شرط ٣بازگشت به کار 

 اخراج 
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  

ـامـات  :  کارگری در گزارشی نـوشـتـه اسـت  کـارفـرمـا و مـق
 تن از نمایندگان کارگران نیشکر ھفت تپـه و از  ٣ امنیتی از  

اعضای سندیکای کارگران این شرکـت خـواسـتـه انـد بـرای  
بازگشت به کار، از لغو حکم اخراج و درخواست بازگشـت بـه  
کار به عنوان کارگر استخدامی بـگـذرنـد و تسـویـه حسـاب  
کنند؛ ھمچنین از آنان خواسته شده که ثابت کنند که دیـگـر  
فعالیتی نخواھند داشت و سپس به عنـوان کـارگـر قـراردادی  

 تن از ایـن کـارگـران بـه  ٣ تا کنون  . به کار بازخواھند گشت 
نامھای فریدون نیکوفرد، قربان علیپور و محمد حیدری مـھـر  
ـتـصـادی و سـه سـال اخـراج و   با توجه به وضعیت وخـیـم اق

 .بیحقوقی با این شرایط به کار بازگشته اند 
 

 بازگشت به كار علی اكبر پیرھادی
ـتـشـار خـبـری، از  "  کارگران فلز کار مکانیـک "  طـی ان

بازگشت به كار علی اكبر پیرھادی، دبیر سندیكای كـارگـران  
ـا  :  در ایـن خـبـر آمـده اسـت .  اتوبسرانی شركت واحد خبر داد  ب

ـاخـبـر   ـفـی ب توجه به زندانی بودن شمار زیادی از فعـاالن صـن
ـیـر سـنـدیـکـای کـارگـران   شدیم که علی اکبر پیـرھـادی دب
ـا   اتوبوسرانی شرکت واحد، پس از ھفت سال پیگیری مستمر ب

ـازگشـت  ـیـن   .  رای دیوان عـالـی کشـور بـه کـار ب او در اول
اخراجی ھای شرکت واحد قرار داشت، با ھفت سـال شـکـایـت  
ـا   به اداره کار وقوه قضاییه و سپس دیـوان عـالـی کشـور و ب
ـبـش   فشار سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد و جـن

 در مـنـطـقـه  ٩١  اردیبھشت  ٢٠ سندیکایی ایران وجھان در روز  
 .  پایانه اتوبوسرانی مشغول به کار شد ٦ 

 
کمیته دفاع از شاھرخ زمانی خواھان فشار 

 به جمھوری اسالمی برای آزادی وی شد
" کمیته دفاع از شاھـرخ زمـانـی " 

ـاسـبـت   با انتشار اطالعیه ای بـه مـن
ـیـه وی و   سالگرد پرونده سـازی عـل
دوستانش، خواستار آزادی فوری وی  
ـاسـی   و دیگر زندانیان کارگری و سـی

در بخشی از ایـن اطـالعـیـه  .  گردید 
ـئـت  :  آمده است  ـی ـاش و عضـو ھ ـق شاھرخ زمـانـی کـارگـر ن

ـتـمـانـی و عضـو   بازگشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساخ
شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کارگـری  
ـیـه او پـرونـده   را بدون ھیچ دلیل و مدرکی دسـتـگـیـر و عـل

ـز ھـیـچ  .  سازی کردند  علیرغم اینکه در پرونده ساخته شده نی
ـا   مدرک و دلیلی برای محاکمـه او وجـود نـدارد، وی را ب

در زنـدان  .   سال زندان محکوم نمـودنـد ١١ اتھامات دروغین به  
تبریز با ایجاد جو و فضای نامناسب و خطرناک بـرای او و  
ـنـم واقـعـی   دیگر زندانیان سیاسی و کارگری، زندان را به جـھ

کمیته دفـاع  .  تبدیل و سپس او را به زندان یزد تبعید کرده اند 
از شاھرخ زمانی در پایان تصریح نموده است کـه از تـمـامـی  
ـان مـی   کارگران، تشکل ھا، نھادھا و آزادیـخـواھـان و جـوان
خواھیم از ھر طریق ممکن بر جمھوری اسالمی جھـت آزادی  

 .کارگران زندانی و زندانیان سیاسی فشار بیاورند 
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 گزارش
 
 درصد كارگران حداقل دستمزد را ھم ٤٣

 نمی گیرند
ـفـی کـارگـران،    غالمرضا خادمی  زاده رئیس انـجـمـن صـن

ترین عـوامـل    رویه قیمت نان را یکی از تاثیرگذاری   افزایش بی 
ھـا عـنـوان    ھـای آن   در سخت شدن زندگی کارگران و خـانـواده 

 درصد افزایـش حـقـوق  ١٨ وی با بیان اینكه كارگران با  .  کرد 
ـنـد، گـفـت ٣٠ توانند افزایش    نمی  ـن :  درصدی نان را تحـمـل ك

ـنـھـا  ٣٠ افزایش     ١٨  درصدی قمیت نان، با توجه به افزایش ت
ـادی بـر زنـدگـی آن  ـار زی ھـا وارد    درصدی حقوق کارگران، ب

کند که جبران آن برای کارگران امـری سـخـت و دشـوار    می 
ـانـون  ٢ در    :وی افزود . است   سـال اخـیـر و بـعـد از اجـرای ق

ـلـج    ھدفمندی یارانه  ھا، زندگی بسیاری از کـارگـران ایـران ف
شده است، و این قشر از جامعه توان رونق بخشیدن به زنـدگـی  

وی  .  انـد   ھا از دست داده   رویه قمیت   خود را به دالیل افزایش بی 
ـاکـیـد    روال افزایش قیمت  ھا را، روندی غیر منطقی عنوان و ت

 درصدی حـقـوق  ١٨  درصد کارگران ایران از افزایش  ٤٣ : کرد 
محروم ھستند و حتی این تعداد از کـارگـران دسـتـمـزدھـایـی  

توانـد    کند که نمی   ھای تعیین شده دریافت می   کمتر از حداقل 
ـاشـد   تاثیری در زندگی و آینده آن  وی در ادامـه  .  ھا داشـتـه ب

ـتـصـادی،  :  گفت  سیاستھای غلط دولت در زمینه مسـائـل اق
ـانـه   ـاسـف کارخانجات را به سوی تعطیلی کشانده است که مـت

ھـای    تا زمانی که این دولت بر سر کار است و یا در سیاسـت 
تـوان    ھا تجدیدنظر نکرده اسـت، نـمـی   خود در قبال کنترل قیمت 

امیدی به بھبود اوضاع اقتصادی و به دنبال آن بھبـود اوضـاع  
 .کارگران داشت 

 
وضعیت گرانی و بیکاری و تحمیل بی 

حقوقی افسار گسیخته بر کارگران از زبان 
 پروین محمدی

  
پروین محمدی در مصاحبه ای  
با سایت اتحاد، سایت اتـحـادیـه آزاد  

روزی  :  کارگران ایـران مـی گـویـد 
نیـسـت کـه در خـبـرگـزاری ھـای  
رسمی از زبان گردانندگان جـامـعـه  
ـیـکـاری   صحبت از اخراج سازی و ب

ـایـد جـلـو   کارگران نشود و یا این بـحـث تـکـرار نشـود کـه ب
ـان  . افزایش قیمت ھا گرفته شود  ـان و در مـی اما در این مـی

موج تبلیغات مبارزه با گرانفروشی آن چیزی که ھـمـه مـردم  
ـفـروشـی   میدانند این است که دولت گروھھای مبارزه با گـران
ـز را گـران   راه میاندازد و در ھمان حال خـود راسـا ھـمـه چـی
ـاال مـیـرود  . میکند و به یک مرتبه قیمت نان سی درصـد ب

ـانـه عـیـد و  :  وی ادامه داد  قبل از شروع سـال جـدیـد بـه بـھ
خریدھای نوروزی افسار افزایش قیـمـت ھـا را ول کـردنـد و  
وانمود کردند با گذشتن از تعطیالت، قیمت ھا را بـه روز اول  
ـتـھـا   باز خواھند گرداند اما ھر روز خبری جدید از افزایش قیم
ـیـونـھـا خـانـواده   ـل ـی ـقـر م شوکی مرگبار بر زندگی زیر خط ف

یـک روز مـرغ و تـخـم مـرغ گـران  .  کارگری وارد میکند 
میشود و فردا گوشت، لبنیات و میوه و سبزی و مسـکـن و  

 .اکنون نان 
ـا طـرح سـوالـی افـزود  پـرسـش مـن از  :  پروین محمدی ب

مسئولینی که خود نمیدانند چگونه سر من کارگر را شـیـره  
بمالند و اعالم میکنند که ھمه چیز آرام و خـوب اسـت، ایـن  

ـا کـجـا  .  است که تا کجا پیش خواھید رفـت   سـفـره ام را ت
 .خالی خواھید کرد و عمر خانواده ام را تا کجا خواھید گرفت 

روزنامه ھا دیگـر آب از سـرشـان گـذشـتـه و آمـارھـای  
ـا  ٦٠ ،  ٣٠ اقتصادی خود را با     درصـدی گـرانـی  ٢٤٠  و ی

ـام   ھای بازار اعالم میکنند و یادشـان مـی رود زیـر ایـن ارق
ـان و   بزرگ، جان کارگران شاغل و بیکار و آخرین نفسھای آن

ـار امـروز  .  خانواده ھایشان  در حال گرفته شـدن اسـت  در اخـب
خواندم که مسئولین گفته اند گرانی نان ربطـی بـه فـاز دوم  
قطع سوبسیدھا ندارد و ستاد تنظیم بازار آن را تعیین نـمـوده و  
با گران شدن تمام ملزومات تھیه ی نان مثل گندم و بـرق و  

ایـن در حـالـی  .  آب وغیره، نان در آینده ھم گران خـواھـد شـد 
ـقـط     ٦ است که قیمت تضمینی خرید گندم را از کشاورزان ف
ـا مسـتـمـسـک قـرار دادن آن     ٣٠ درصد افزایش داده اند و ب

وی در باره ادامه روند کـنـونـی  . درصد بر قیمت نان افزوده اند 
ـتـه انـد  :  افزایش قیمتھا اظھار داشت  دولت و بازار تصمیم گـرف

تا مردم و میلیونھا خانواده کارگری از تامـیـن حـداقـل مـواد  
ـاصـل و درمـانـده   ـان ھـم مسـت برای زنده ماندن، یعنی تھیه ن

آیا این بازار قرار است آنچنان بچرخد که دارایـی جـیـب  . شوند 
ھای صاحب پول را تنظیم کند یا زندگی انسانھایـی کـه در  

ـازاری کـه  .  آن جامعه گرد ھم  آمده اند را سر وسامان دھـد  ب
ـاس را   ـیـن مـی آورد، اجـن من را بیکار میکند، حقوقم را پای
گران میکند و بیماریم را به مرگ تبـدیـل مـیـکـنـد بـه درد  

 . زباله دان میخورد 
 اتحاد : برگرفته از سایت 

 
 درصد كاھش ١٥قدرت خرید کارگران 

 یافت
ـتـصـادی   یک کار " مھدی تقوی، كه ایلنا او را   " شناس اق

 درصدی قیمـت  ٣٠ با افزایش  :  معرفی كرده است، می گوید 
ـتـه  ١٥ نان قدرت خرید جامعه کارگری   ـاف  درصـد كـاھـش ی

ـان  :  می گوید . است  ـنـکـه ن  درصـد اقـالم  ٥٠ با توجه بـه ای
دھـد، در    مصرفی خانوارھای کارگری کشور را تشکیل مـی 

ـان، قـدرت خـریـد جـامـعـه  ٣٠ پی افزایش    درصدی قیـمـت ن
با توجـه بـه  :  وی گفت .  یابد    درصد کاھش می ١٥ کارگری  

ـایـه دسـتـمـزد،   ـای پ ـن اینکه تعداد زیادی از کارگران بـر مـب
ـنـد از ایـن رو     ھزار تومان دستمزد دریافت می ٣٨٩ یعنی   کن
اکنون زیر نـرخ خـط    توان گفت که عمده کارگران ایران ھم   می 

ـنـد   فقر گذران معیـشـت مـی  ـا اشـاره بـه ارایـه  .  کـن ـقـوی ب ت
تـمـامـی  :  آمارھای دروغ اشتغالزایـی از سـوی دولـت گـفـت 

ـا ادعـای    آمار  ھا و عالیم و شواھد نشان میدھد کـه دولـت ب
ـبـت   ـتـصـادی کشـور را مـث واھی سعی دارد سیاسـتـھـای اق

  .نمایش دھد 
افزایش قیمت نان متناسب با افزایش حقوق 

 کارگران نیست
اصغر برشان، دبیر اجرایی خـانـه کـارگـر اصـفـھـان اعـالم  

افزایش قیمت نان متناسب با افزایـش حـقـوق کـارگـران  :  کرد 
تاوان افزایش قیمت بعضی از اقالم مصـرفـی  : او گفت . نیست 

ـقـش بسـزایـی   ھمانند مواد پروتئینی و میوه و سبزیجات که ن
ـیـروی کـار دارد را کـارگـران پـرداخـت   در تغذیه و سالمت ن

قیمت افزوده شده به ھر قـرص  :  وی در ادامه گفت .  کنند   می 
ـبـل ازاجـرای   نان در حال حاضر معادل قیمت یک قرص نان ق

  .طرح ھدفمند کردن یارانه ھاست 
گرانی برای خانواده ھای كارگری یك 

 كابوس است
ھـر  :  جعفر عظیم زاده در گفتگو با سـایـت اتـحـاد گـفـت 

چند بطور رسمی صحبتی از تاریخ  دقیق شـروع اجـرای فـاز  

ــد کــاالھــای   ــی ــطــع ســوبس دوم ق
اساسی نشده است اما با توجه بـه  
ـایـد   ـی افزایش قیمت نان به نـظـر م
مرحله دوم قطع سوبسید کاالھای  
اساسی بدون اعالم رسمی آن آغـاز  
شده است و بار دیگر در روزھـای  

ـزایـش   ـا اف پایانی سومین ماه سال، کارگران و عـمـوم مـردم ب
ـیـر  .  سرسام آور قیمتھا مواجه خواھند شد  ـاث ـنـه ت ـی وی در زم

افزایش مجدد قیمت کاالھای اساسی بـر زنـدگـی کـارگـران  
این مسئله بویژه برای میلیونھا خانواده کـارگـری کـه  :  گفت 

ـقـر در بـدتـریـن شـرایـط   ھم اکنون با دستمزدھای زیر خـط ف
ـانـک  .  زندگی میکنند یـک کـابـوس اسـت  آمـاری کـه ب

مرکزی از تورم مـوجـود نسـبـت بـه مـدت مشـابـه در سـال  
ـزایـش   ـا صـد  ٤٠ گذشته ارائـه کـرده اسـت حـاکـی از اف  ت

این در حـالـی اسـت کـه  .  درصدی ھزینه ھای زندگی است 
ـیـدا کـرد و حـال  ١٨ امسال دستمزد کارگران    درصد افزایش پ

ـالـطـبـع   ما شاھد افزایش سی درصدی قیمت نان ھستیم که ب
ـز   ـی در ادامه افزایش قیمت نان، قیمت سایر کاالھای اساسی ن

 .به ھمین مقدار و چه بسا بیشتر افزایش پیدا خواھند کرد 
ـلـکـتـی اعـالم  :  وی در ادامه اظھار داشت  ـیـن مـم مسئول

ـا شـروع   میکنند ھمه چیز خوبست اما کسی نیست بگویـد ب
فاز جدید قطع سوبسید کـاالھـای اسـاسـی، نسـبـت بـه سـال  
گذشته با افزایش صد درصدی قیمتھا مواجه خواھیـم بـود و  

ـقـط   ـزایـش ف ـا اف   ١٨ آنوقت میلیـونـھـا خـانـواده کـارگـری ب
ـنـد   ـات خـواھ درصدی دستمزد نان آورانشان چگونه ادامـه حـی

ـیـونـھـا خـانـواده  :  وی در ادامه گفت .  داد  ـل ـی گذران زندگی م
ـیـن مـقـدار دسـتـمـزدی   کارگری در سطح کشور فقط به ھـم

ـاطـق کشـور  .  بستگی دارد که میگیرند  ـاری از مـن در بسـی
ـقـر مصـوب   ـیـن دسـتـمـزد زیـر خـط ف کارفرمایان حتـی ھـم
ـا امـنـی   ـیـکـاری، ن شورایعالی کار را نیز پرداخت نمیکننـد ب
شغلی و عدم پرداخت دستمزدھا بیداد میکـنـد و آنـوقـت اداره  
ـات کـارگـران، بـطـور   کنندگان جامعه بی توجه بـه حـق حـی
مداوم در پی تحمیل شدیدترین طرح ریاضت کشی اقتصـادی  

 .ھستند 
ـزی کـه  :  وی در ادامه این مصاحبه اظھار داشت  آن چـی

ما کارگران طی سالھای گذشته و بویژه این چند سال اخـیـر  
شاھد آن بوده ایم این بوده است که تعرض به معیشت و سـفـره  

ھـر سـال قـدرت خـریـد  .  خالی کارگران پایانی نداشـتـه اسـت 
ـیـدا کـرده   کارگران به نحو بسیار بارز و چشمگیری کاھش پ
است، ھر سال بر ناامنی شغلی افزوده شـده و ھـر سـال عـدم  
ـیـدا   ـتـری پ پرداخت بموقع دستمزد کارگران ابعاد ھر چه وسیع

 .کرده است 
جعفر عظیم زاده در پایان این گفتگو، عموم کـارگـران در  

طـومـار اعـتـراض بـه سـطـح  " سراسر کشور را به پیوستن بـه  
ـنـدگـان جـامـعـه  :  فرا خواند و اعالم کـرد " دستمزدھا  اداره کـن

ـیـونـھـا   ـل ھیچ خط پایانی را در تحمیل فقر بیش از پیش بر می
خانواده کارگری برای خود قائل نیستند از این رو، ایـن خـود  
ما کارگران ھستیم که می باید در سراسـر کشـور دسـت در  
دست ھم بگذاریم و مصرانه و متحدانه خواھان افزایش چندیـن  

 .برابری دستمزدھا و تامین امنیت شغلی خود شویم 
 

شكایت از كارفرمای متخلف امنیت شغلی 
 اندازد  کارگران را به خطر می

ـات مـدیـره کـانـون عـالـی   عبدالله مختـاری، عضـو ھـی
ــرش   ــت گســت ــھــران، عــل ـان ت شـوراھــای اســالمــی کــار اســت
قراردادھای سفید امضای كارگران و ھمچنین پرداخت حـقـوق  
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ـیـت شـغـلـی آن  ھـا    کمتر از حداقل قانونی را، عدم وجـود امـن
ـیـل عـدم  :  وی افزود .  دانست  در این شرایط کارگران نیز به دل

ـا   وجود امنیت شغلی و ھمچنین داشتن قراردادھای مـوقـت ب
ـیـگـیـری و    کارفرما، نمی  توانند به راحتی مطالبات خود را پ

شکایت خود از کارفرمای متخلف را دنبال کـنـد، چـرا کـه  
ـازپـس    کارفرما به راحتی می  تواند فرصت شغلی را از وی ب

ـتـی را  .  گیرد  ھنگامی کارگر به دلیل تخلف کارفرما شکای
کند، به دلیل قراردادھای موقت و به ھم ریختگـی    تنظیم می 

ـیـکـار    بازار کار، کارفرما به راحتی می  تواند وی را از کار ب
کند، لذا کارگران به دلیل این خال در اجرای قانون و نـظـارت  

 .توانند پیگیر حقوق خود باشند   مناسب برآن، نمی 
 

دستمزد كارگران با تورم موجود ھمخوانی 
 ندارد 

علی ترکاشوند، دبیـر اجـرایـی خـانـه کـارگـر شـھـر ری  
ـان نـگـرانـی کـارگـران و  ٣٠ افزایش  :  گفت   درصدی قیمت ن

ـزایـش داده اسـت  مـردم  .  سایر اقشار کم در آمد جامـعـه را اف
ـازشـان   ـی تنھا نگران این نیستند که قیمـت کـاالھـای مـورد ن

ـتـه    چند برابر می  ـاف شود و قدرت خریدشان چند برابر کاھش ی
ـیـن   است، بلكه عمیقا  نگران این ھستند که اگر وضع بـه ھـم
ـنـد   روال پیش برود، بزودی گرسنگی مفرط را ھم تجربه خـواھ

ـان  :  او گفت .  کرد  ـان کـه در مـی ـیـمـت ن افزایش ناگھانـی ق
تـریـن كـاالھـا و قـوت    خانوارھای کم در آمد یکی از اساسی 

 است باعث نگرانی بیش از پیش جامعه كـارگـری شـده    غالب 
ـان وسـایـر  .  است  ـیـمـت ن ـزایـش ق مسئوالن باید در خصوص اف
 .ھا پاسخگو باشند   کاال 

 
 ھشدار در مورد بحران بیکاری

ـان  ـئـت مـدیـره کـانـون عـالـی    علی دھق ـی ـا، عضـو ھ کـی
ـتـریـن    شوراھای اسالمی کار استان تھـران مـی  گـویـد، در بـھ

ـبـل از آن  ٤٠٠  حداکثر  ٩٠ حالت دولت در سال    ھزار و سال ق
او روز  .  به ھمین میزان فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده اسـت 

 خرداد به خبرگزاری مھـر گـفـت، اجـرای فـاز  ٢٣ سه شنبه،  
ھا و طـرح اجـرای مـرحـلـه دوم آن بـدون    اول ھدفمندی یارانه 

حمایت از تولید و واحدھای تولیدی کشور به ویژه واحـدھـای  
ـیـروی   ـزش ن بحرانی، ممکن است به شدت به ایجاد شرایط ری

 .کار و بحران بیکاری دامن بزند 
 

روند بیکاری در کرمانشاه بسیار خطرناک 
 شده است 

ـان   سید فتح الله حسینی، نماینده رژیم اسالمی از شھـرسـت
ھای قصرشیرین، سـرپـل ذھـاب و گـیـالنـغـرب در مـجـلـس  
ـان   ـیـکـاری در اسـت اسالمی در خصـوص رونـد خـطـرنـاک ب

ــت .  کـرمــانشـاه ھشــدار داد  مــا درد و رنـج مــردم  :  وی گــف
ـیـم   کرمانشاه را مـی  ـن ـی ـان کـرمـانشـاه  .  ب ـیـکـاری اسـت رونـد ب

 .مشکل اصلی کرمانشاه بیکاری است . خطرناک است 
 

 اطالعیه
 

صدای بھنام ابراھیم زاده باش تا صدایش 
 خاموش نشود

 خـرداد  ٢٦ کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری روز  
ـتـشـر كـرده   اطالعیه ای در باره وضعیت بھنام ابراھیم زاده مـن

دستگیری وبالگ نویس و  :  در این اطالعیه آمده است . است 
 روز  ١٣٨٨ فعال حقوق کودکان و کارگری بار اول در بـھـار  

ـزده مـاه  .  جھانی کارگر در پارک الله تھران بود  بـعـد از سـی
ـا ضـرب و  ١٣٨٩  خرادا  ٢٢ برای بار دوم در    در تھران ھمراه ب

شتم شدید به صورتیکه قفسه سینه و پای چـپ ایـن فـعـال  
متعافب ضرب شتم او بـه  .  حقوق کودکان به شدت آسیب دید 

ـال داده شـد ٢٠٩ سلولھای انفرادی بند   ـق .  وزارت اطالعات انت
 روز  ١٥  به ھمراه  ٢٠٩ وی چھار ماه را در سلولھای انفرادی  

ـام  .  اعتصاب غذا در بدترین شرایط نگھداری سپری کـرد  ـن بـھ
ابراھیم زاده در تمامی مراحل بازجویی به شدت زیـر ضـرب و  

ایـن فـعـال  .  شتم و فشار و توھین و بی حرمتی قرار گـرفـت 
 سلـول  ٢٠٩ کارگری به مدت چھار ماه در سلولھای انفرادی  

کوچک، نمدار، غیر بھداشتی و پر از مورچه و سوسـک و  
ـا خـانـواده اش   ـفـن و مـالقـات ب دیگر حشرات و محروم از تل

 .گذراند 
بازجویان از ھمان لحظه اول به وی می گفتند کـه نـظـام  
. ترک بر داشته و آسیب دیده و تو بزودی اعدام خـواھـی شـد 

ـنـه و دشـمـنـی   ـا کـی ماموران و بازجویان دست بردار نبودند ب
چنان وی را زیر مشت و لگد قرار می دادند و وادارش مـی  
کردند، دمپایی خود را به گوش خود به چسبانـد، بـه فـرض  
ـتـگـو کـنـد  . اینکه دمپایی گوشی تلفن بوده وبا مادرش گـف

آنھا بارھا وی را وادار به تک نویسی علیه دوستان و دیـگـر  
ـام بـر  .  رفقایش کردند  ـن ـاومـت بـھ آنھا فکر مـی کـردنـد مـق

مبنای شخصیت کذایی است و با تک نـویسـی شـخـصـیـت  
بر اثر ھمین فشارھـا و شـکـنـجـه  .  کذای اش خرد خواھد شد 

ـیـن   ھا گوش سمت چپ وی به شدت آسیب دیـد و ھـمـچـن
آسیب دیدگی قفسه سینه اش بار دیگر مورد ضـرب و شـتـم  

ـازجـوی ھـا مـادر و  .  قرار گرفت شدیدتر شد  آنھا در طـول ب
خواھر و نوامیس را با بدترین وجه ممکن مورد فحش و ناسـزا  
و الفاظ بد و رکیک قرار می دادند و یا وی را تـھـدیـد بـه  

ـیـم زاده در تـمـام طـول  .  آزار جنسی می کردنـد  ـام ابـراھ ـن بـھ
ـازجـویـی   بازداشت در سلولھای انفرادی ھمواره چه در لحظـه ب
و چه ھنگامی که به سلولش منتقـل مـی کـردنـد، تـوسـط  
افراد دیگری غیر از بازجو و شکنجه گر مورد ضرب و شتـم  

ـنـگـامـی کـه  .  قرار می گرفت  این زندانی سیاسی در بند ھ
ـیـت  ١٥ بعد از    روز اعتصاب غذا که در اعـتـراض بـه وضـع

ـنـد  ٢٠٩ موجود و نگھداری در بالتکلیفی از بند     ٣٥٠  بـه ب
ـیـن قـرار   ـازرسـی بـدنـی و تـوھ انتقال یافت به شدت مـورد ب
گرفت، به گونه ای که مجبورش کردند که لباس از تن در  
آورد و لخت شود و در حضور دیگران مخرج خود را در بـرابـر  
چشم زندانیان قرار دھد تا بازدید شود و زندانبان انگشـت خـود  
را داخل مخرج وی کرده و به قول خود آنجا را مورد بازدید و  

ـفـرادی  ٨٠ فشارھا و تھدیدھا پس از  .  بازرسی قرار دھد   روز ان
و محروم از تلفن و مالقات در مجموع چھـار مـاه مـانـدن در  

ـفـن و  ٢٠٩ بند   ـل  و بی خبری مطلق و عـدم دسـتـرسـی بـه ت
تماس با خانواده منجر به طرح این پرسش در رسـانـه ھـا شـده  

سرانجام بھنام زیر نـظـر  .  بود که آیا بھنام ابراھیم زاده زنده است 
ـا رسـانـه   ـیـه خـود و مصـاحـبـه ب بازجویان برای اعتـراف عـل
ـاکـیـد   ـان ت حکومتی آماده و فرستاده شد، در مصاحبه بازجوی
ـیـن   داشتند که فقط گفته ھای دیکته شده آنان را جـلـو دورب

اما بھنام از این نوع مصاحبه خود داری کرد و زیـر  .  بگوید  
 .بار خواست بازجویان نرفت 

  ١٣٨٩  آذر  ٢٢  ماه بالتکلیفی در تاریخ  ٦ سرانجام بعد از  
 به سرپرستی قاضـی صـلـواتـی  ١٥ روانه دادگاه انقالب شعبه  

ـام و نـه وکـیـل  .  شد  اما با وجود برخورداری از وکیل، نه بھن
ـنـی و  .  وی اجازه دفاع نداشتند  بھنام در یک دادگاه غـیـرعـل

چند دقیقه ای و فرمایشی با اتھامات واھـی و سـاخـتـگـی  
 سـال  ٢٠ ھواداری از مجاھدین خلق محارب شناخته شد و به  

 سال تبعید و محروم از ھرگونه فعالیت مـحـکـوم  ١٠ حبس و  
 با قاضـی صـلـواتـی بـه  ١٥ وی در دادگاه اول در شعبه  . شد 

ـیـن خـاطـر قـاضـی   شدت درگیری لفظی پیدا کرذد و به ھـم
ـا   صلواتی اجازه مالقات و دیدار وی با خانواده اش را نـداد، ب
ـان بـه دادگـاه   توجه به اینکه خانواده بھنام از راه دور و شھرست

 .آمده بودند 
ـازجـویـی بـرای   بازجویان به دروغ حتی در روزھای آخـر ب
ـنـد بـه زودی   ـت اینکه به نیت پلیدشان برسند به وی می گـف

ـا  . اعدام می شوی  اما بھنام در دادگاه به دنبال آن نبود کـه ب
ـال آن   ـب اعتراف علیه خود از زندان آزاد شود بلکه تنـھـا بـه دن
ـانـه روزی   بود که از فشار روحـی و روانـی و جسـمـی شـب
ـا   ـابـد، ت بازجوھا و مشت آھنین و توھین ھای انھا خالصی ی
الاقل ھر روز فحش ھای ناموسی و رکیک و تھدید به آزار  
جنسی خطاب به خود و خانـواده اش مـواجـه نشـود و بـرای  
ـاپـی و   پذیرش یک اعتراف دروغ مورد ضرب و شتم ھای پی
سیلی و مشت قرار نگیرد تا مدام تھدید بـه اعـدام و اعـمـال  

بھنام ابراھیم زاده بیش از دو سال اسـت  .  روشھای کثیف نشود 
ـانـه از   ـتـی ھـا و دفـاع جـان به اتھام آشکار کـردن بـی عـدال

در  .  کودکان و کارگران دوران حبس خود را سپری می کـنـد 
ـا خـانـواده   طول دو سال وی تنھا دو بار از مالقات حضوری ب

خـانـواده ایـن فـعـال کـارگـری و  .  اش بر خـوردار بـوده اسـت 
ـنـه ھـای راه و دیـگـر   ـزی کودکان بـه عـلـت دوری راه و ھ
مشکالت کمتر موفق به مالقات و دیدار با فـرزنـدشـان مـی  

دوری راه و سختی ھا مشکالت زیادی را بـرای ایـن  .  شوند 
ـار   خانواده به وجود آورده به طوری که خانواده این زندانی یکـب
در طول مسیر شھرستان او به سمت تھران خـودروشـان تصـادف  

 ...و چپ کرده و  
ـنـد   ـفـن و  ٣٥٠ بھنام در حال حـاضـر در ب ـل  مـحـروم از ت

مالقات حضوری و با دردھای کلیه و گـوش دوران حـبـس  
 از سـوی  ١٣٩٠  خـرداد  ٢٢ خود را طی می کند وی در  

 دادگاه انقالب به سرپرستی قاضی مقیسه در یـک  ٢٨ شعبه  
 سال حبس تعزیری و  ٥ دادگاھی مجدد و چند دقیقه ای به  

تشکل ھـا و اتـحـادیـه ھـای  .  محروم از فعالیت محکوم شد 
به شـدت حـکـم و  ...  کارگری و حقوق بشری و دانشجوی  

 ساله بھنام را محکوم کردند و بارھـا خـواھـان آزادی  ٥ حبس  
 .وی و دیگر فعالین کارگری از جمله رضا شھابی شده اند 

 
 :حزب کمونیست کارگری در باره گرانی نان

 !نان، آزادی، برابری 
. نان منبع اصلی غذایی در ایران بشدت گـران شـده اسـت 

کارگران و توده ھای عظیم مردم که تا ھمینجا زندگی شـان  
ـاردر و تـحـریـم ھـای   ـی ـل ـی ـلـه ھـای م تحت حاکمیت آیـت ال
ـابـودی کشـیـد شـده،   اقتصادی و حذف یارانه ھا بـه ورطـه ن

ـنـد  ـان در  .  اکنون با نفس بقای فیزیکی روبرو ھسـت گـرانـی ن
ـارزه بـرای مـرگ و   ـلـی ایـران مـب ـل شرایط داخلی و بین الـم
زندگی را در دستور جامعه قرار مـیـدھـد و فـی الـحـال جـو  
. نارضایتی را بشدت دامن زده و اعتراضات شـروع شـده اسـت 

رژیم اسالمی بـخـوبـی حسـاسـیـت اوضـاع را مـیـدانـد و بـه  
ـزش مـردم،   اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با اعتراض و خـی
از جمله حمله وحشیانه به زنان و جوانان در پارک و خیابان و  

جناح مغضوب رژیم و شارلتانـھـایـی  .  دانشگاه روی آورده است 
ـاء  "  راه سبز امید " که تحت عنوان   در پی اصالح و در واقع ابق

جمھوری اسالمی ھستند نیز به تکاپو افتاده اند و میکوشنـد  
را بر گردن اعتراضات محتـمـل مـردم  " سکوت "از پیش افسار  

ـا  .  آویزان کنند  ـیـن حـزب مـردم ب اما به گزارش یکی از فعال
ـیـھـا از ھـم  "  نان، آزادی، برابری "نوشتن شعار   ـانـوائ بر دیـوار ن
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 .اکنون اعتراض علیه گرانی نان را آغاز کرده اند 
ـا بـه   حزب ھمه کارگران و مردم ایران را فـرامـیـخـوانـد ت
گرانی نان اعتراض کنند و علیه بیکاری و فقر و فـالکـت،  
ـتـن   علیه کل حکومت آدمکش اسالمی و برای بدسـت گـرف

ـنـد  ـای ـی حـزب ھـمـه اعضـا و  .  اختیار زندگی خود به میـدان ب
دوستداران خود، ھمه سوسیالیستھا و فعالین آزادی و بـرابـری  
ـان   را فرا میخواند تا فعاالنه در اعتـراض مـردم بـه گـرانـی ن

ـایـد ھـرچـه  .  شرکت و دخالت کنند  ـان ب اعتراض به گرانـی ن
وسیعتر و گسترده تر شود و تکیه گاھی برای تعرض بیشـتـر  

ـز  .  بر جمھوری اسالمی گردد  ـی ھمچنان که شعار خود مردم ن
ـای   تاکید دارد  نان را بدون آزادی و برابری نمی توان به معـن

و شرط اول ھمه اینھا این است کـه رژیـم  .  واقعی تامین کرد 
اسالمی و کل بساط جنایت آیت الله ھای میلیاردر را ھـمـراه  

 .با ھمه مدافعان رنگارنگ آن به گور سپرد 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

  ٢٠١٢  ژوئن  ١٢  – ١٣٩١  خرداد  ٢٣ 
کنوانسیون اتحادیه کارگران خدمات عمومی 

انتاریو قطعنامه در محکومیت -کانادا
سرکوب فعالین کارگری در ایران، در 

حمایت از جنبش کارگری ایران و علیه 
تحریم اقتصادی و تھدیدات جنگی تصویب 

 کرد
واحـد    -اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایـران  

ـامـه ای در   ـن کانادا طـی اطـالعـیـه ای از تصـویـب قـطـع
ـیـن   ـال محكومیت جـمـھـوری اسـالمـی بـخـاطـر سـركـوب فـع
ـیـه تـحـریـم   كارگری و در حمایت از جنبـش كـارگـری و عـل

در بـخـشـی از ایـن  .  اقتصادی و تھدیدات جنـگـی خـبـر داد 
ـانـه اتـحـادیـه کـارگـران  :  اطالعیه آمده است  ـی کنوانسیون سـال

ـیـش از    -) کیوپی ( خدمت عمومی کانادا  انتاریو با شرکـت ب
 نماینده منتخـب از  ٩٠٠ ھزار فعال کارگری که شامل حدود  

ـا  ٢٣ سراسر انتاریو میشد در روزھای    در  ٢٠١٢  مـه  ٢٦  ت
ـاالتـریـن ارگـان  .  شھر ویندزور برگزار گردید  این مجمـع کـه ب

ـادا در   تصمیم گیری اتحادیه کارگران خدمات عمـومـی کـان
ـار در  ٢٠٠ انتاریو با بیش از    ھزار عضو است ھر سال یـک ب

ـا  .  آخر ماه مه برگزار میگردد  کنوانسیون سراسری اتـحـادیـه ب
.  ھزار عضو ھر دو سال یکبار بـرگـزار مـیـگـردد ٦٠٠ بیش از  

ـلـی در کـنـوانسـیـون امسـال   ـل قطعنامه اصلی بخش بیـن الـم
، در مورد ایران، بود که بطور ھمـزمـان در  ٢١ قطعنامه شماره  

محکومیت سرکوب فعالین کارگری در ایران، در حمـایـت از  
ـقـل کـارگـری در ایـران و   جنبش کارگری و تشکالت مسـت
ـنـظـیـم شـده بـود  . علیه تحریم اقتصادی و تھدیدات جنگـی ت

ـلـی   ـل ـیـن الـم تاکید ویژه این قطعنامه بر ضرورت ھمبستگی ب
ـامـه ایـران در  .  کارگری با جنبش کارگری ایران بـود  ـن قـطـع

ـبـه  ٢٤ مجمع عمومی کنوانسیون در    مه مورد بحث ھمه جـان
ـلـی امسـال بـود   ـل قرار گرفت و در واقع تنھا قطعنامه بین الم

پـس از بـحـث  .  که در مجمع عمومی به بحث گذاشـتـه شـد 
توسط نمایندگان، قطعنامه به رای کنوانسیون گذاشته شـد و  

ـیـن اتـحـاد  .  مورد تصویب اکثریت نمایندگان قرار گرفت  ـال فع
بین المللی، امیر پیام و فریـد پـرتـوی، از اعضـای اتـحـادیـه  
ـنـده در   ـای کارگران خدمات عمومی کانادا که بـه عـنـوان نـم
ـا سـخـنـرانـی و   کنوانسیون شرکت داشتند، تـالش نـمـودنـد ب
ھمکاری با دیگر فعالین کارگری حمایت گسترده ای را از  
ـا   ـامـه ب ـن این قطعنامه جلب نمایند که منجـر شـد ایـن قـطـع
اکثریت قابل توجه ای در مجمع عمومی مورد تصویـب قـرار  

عالوه بر تصویب قطعنامه ی ایران در مجمع عمـومـی  .  گیرد 
ـلـی کـیـوپـی   ـل کنوانسیون، در پانل بخش ھمبستگی بیـن الـم

سخنرانی ای در مورد ایران توسط فرید پرتوی ارائه داده شـد  
ـامـه، مـاھـیـت ضـدکـارگـری،   ـن که جوانب مختلف این قـطـع
ـیـرات   ـاث سرکوبگرانه و کاپیتالیسـتـی جـمـھـوری اسـالمـی، ت
ـتـصـادی و تـھـدیـدات جـنـگـی بـر زنـدگـی   مخرب تحریم اق
ــیــت و ضــرورت   ــارگــری و اھــم ــارزات ک ــب ــارگــران و م ک
ـبـش کـارگـری ایـران   ھمبستگی بین المللی کارگری با جـن

 . توضیح داده شد 
 : متن این قطعنامه چنین است 

 :انتاریو  -اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا 
آزار و اذیت فعالین کارگری در ایـران تـوسـط حـکـومـت  
ایران را محکوم میکند و از حق کارگران ایـران بـرای ایـجـاد  

 .آزادانه تشکلھای مستقل کارگری حمایت میکند 
ـقـویـت   با تشکلھای مستقل کارگری در ایران به منظور ت
ـارزه ای   ھمبستگی کارگر با کارگر، به عنوان بخشی از مـب
ـبـرالـی،   ـی ـئـول جھانی علیه برنامـه عـمـل سـرمـایـه داری و ن

ـا تـحـریـم  . ھمکاری خواھد کرد  ـفـت ب موضعی روشن در مخال
ھای اقتصادی و ھر گونه تالش ھای ایاالت متحده آمریـکـا  
و متحدان آن، از جمله کانادا، که به دنبال مداخالت نـظـامـی  

 .علیه ایران باشند، اتخاذ می نماید 
 :زیرا که 
ھای ضدکارگری و سرکوبگرانه ی حـکـومـتـی    سیاست 

 .ھمواره به شدت بر کارگران در ایران تحمیل شده اند 
کارگران ایران از حق سازماندھی یا اعـتـصـاب بـرخـوردار  

 .نیستند و بکرات تحت آزار و اذیت، بازداشت و زندان ھستند 
تحریم ھای اقتصادی و مداخله نظامی علیه ایران فاجعـه  
ـان   ـی ـان ـبـول اسـت و قـرب آمیز و تحت ھر بھانه ای غیر قابل ق

 .اصلی آن قطعا مردم کارگر و عادی ایران ھستند 
تھدیدات ایاالت متحده آمریکا و متحـدان آن بـه جـنـگ  
علیه ایران بھانه ای برای افزایش حمالت به حقوق کـارگـری  

 .و انسانی توسط ھر دو طرف مناقشه کنونی شده است 
 

  فعال سندیکایی شرکت واحد تھران ٢بیانیه 
ــکـای کــارگــران شــرکــت واحــد   ــدی دو فــعــال عضـو ســن
اتوبوسرانی تھران و حومه، حبیب رضا پور و ھمایون جـابـری،  
ـیـت   ـیـت رضـا شـھـابـی و وضـع بیانیه ای در خصوص وضـع

ـیـه آمـده  .  كارگران علی العموم صادر كردند  ـان ـی در بخشی از ب
رضا شھابی در شرایطی سخت و طاقت فـرسـا دومـیـن  : است 

ـیـسـت کـه فشـار  .  سال زندان را سپری مـیـکـنـد  ایـن در حـال
ـزایـش   اقتصادی و امنیتی بر دوش کارگران سـنـدیـکـایـی اف
یافته بطوری حق ھرگونه اعتراض از آنھا گرفته شده و یا بـه  

ـنـد  ـاز داشـتـه گشـت ـیـت ب در بـخـش  .  دالیل گوناگون از فعال
ـقـل  :  دیگری از این بیانیه آمده است  آزادی تشـکـلـھـای مسـت

ـتـی حـق مسـلـم ھـمـه   کارگری بدون ھیچ گـونـه مـحـدودی
ـان،  .  کارگران و زحمتکشان است  ـی اعتصاب، آزادی اندیشه و ب

آزادی تجمع، آزادی احزاب از حقوق مسلم انسان ھـاسـت کـه  
ـیـت  .  در ایران نادیده گرفته مـی شـود  مـا خـواھـان بـه رسـم

شناخته شدن این حقوق ھستیم و تا بـه دسـت آوردن آنـھـا بـه  
ـنـوان عضـو کـوچـکـی از  .  مبارزه ادامه خواھیـم داد  مـا بـع

خانواده بزرگ سندیکا اعتراض خـود را نسـبـت بـه تـمـامـی  
فشارھا بر کارگران ایران اعالم مـی داریـم و خـواھـان آزادی  
ـتـمـاعـی   ـیـن اج ـال بی قید و شرط تمام کارگران زندانی و فـع

 .ھستیم 
 

بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و 
خیابان به مناسبت روز جھانی مبارزه با کار 

 کودک 
ـان روز   ژوئـن بـه  ١٢ جمعیت دفاع از کودکان کار و خیاب

ـیـه ای صـادر   ـان ـی مناسبت روز جھانی مبارزه با كار كودك، ب
ـیـن سـالـروز  :  در بخشی از این بیانیه آمده اسـت . كرد  در دھـم

ـار  .  جھانی مبارزه با کار کودک به سر می بریم  ـیـن ب نخسـت
، دوازدھم ژوئن توسط سازمان جھانـی کـار بـه  ٢٠٠٢ در سال  

ـال روز جـھـانـی  .  این نام برگزیده شد  ـب ـق امروز در حالی به است
ـیـت کـودکـان در    مبارزه با کار کودکان می  رویم، کـه وضـع

سطح بین المللی و داخلی دستخوش تغییرات بسیاری گشـتـه  
ـزایـش  .  است  ـلـه غـذا، اف ـقـر، حـاد شـدن مسـئ گستردگـی ف

جنگھای داخلی، خشونت و تبعیض علیه کودکان مـھـاجـر و  
ـا  .  اقلیتھا بیش از پیش شدت گرفته است  در ایران، کشوری ب

 ساله آموزش جدید، تاریـخ صـد سـالـه تصـویـب  ١٥٠ پیشینه  
ـتـی کـالن،    قانون تعلیمات عمومی   ـف و اجباری و نیز درآمد ن

ـا سـن     ١٨ ھنوز میلیونھا نفر نمیتوانند از آموزش عمـومـی ت
سالگی برخوردار شوند و بسیاری بدون کسب مھارت خـاصـی  

ـیـش از   ـنـد    سـالـگـی تـرک مـی ١٨ کالس درس را پ . کـن
ھای ایران در حالی از عدد ھفت میلیون نـوجـوان خـارج    رسانه 

آورند که وزارت آمـوزش    از چرخه آموزشی سخن به میان می 
ـیـق شـمـار دانـش  آمـوزان خـودداری    و پرورش از انتشار آمار دق

ـاقـض داشـتـه و    ھای مسئولین با یکدیگر    کرده و داده  ـن گاه ت
 .گاه بسیار متفاوت است 

ـیـه آمـده اسـت  ـان ـا  :  در بخش دیگری از این بی در ایـران ب
ـا   توجه به افزایش سطح مالی خط فقر و اختالف فاحـش آن ب

 ارائه شده از سـوی وزارت کـار، ورود    حداقل دستمزد رسمی 
ـابـی   ـازار کـار شـت کودکان طبقات و اقشار تھی دسـت بـه ب

ـنـد .  خطرناک یافته است  ـارانـه    ھم چنین بر اثر ھدفم سـازی ی
ـیــاق    ھـا و سـخـت  ــه روز اشـت ـیـد روز ب ــر شـدن شـرایـط تـول ت

شود و    کارفرمایان برای به خدمت گرفتن کودکان بیشتر می 
ـزده سـال   ـان در ایـران سـن  ( قانون ممنوعیت کار افـراد زیـر پ

ـا جـدیـت اجـرا نـمـی شـود )  کودکی زیر پانزده سـال اسـت  . ب
ھـای مـھـاجـر را ھـمـسـطـح    قوانین مھاجرتی کودکان خانـواده 

 .مجرمین میشناسد و این حرکتی ضدانسانی است 
ـنـھـا  :  در بخش آخر این بیانیه آمده است  ـفـه ی نـه ت وظـی

فعالین حقوق کودکان، بلکه ھـمـه انسـانـھـا در ایـن مـقـطـع  
بحرانی، تالش برای ھدف قـرار دادن و فشـار آوردن بـه ایـن  

زیـر فشـار قـرار دادن ارگـانـھـای  .  مناسبات بی رحمانه است 
ـز بـه   ـی ـبـعـات رویـکـردھـای کـودک سـت مسئول و ھشدار ت
مسئولین و کسب دست آوردھای حقوقی بـرای کـودکـان از  
یک سو و پیگیری و اجرای این دستاوردھا از طریق حسـاس  
کردن بخش ھای مختلف جامعه از سوی دیگـر مـی تـوانـد  

ـاشـد  ایـن  .  ضامن ادامه حرکت در راستای لغو کار کودکان ب
ـثـمـار و   خواست ھا تنھا قدمی کوتاه برای از میان بـردن اسـت

 .تبعیض علیه کودکان است 
 

فراخوان عفو بین الملل برای آزادی فعاالن 
 کارگری

به مناسبت صد ویکمین نشست ساالنه سـازمـان جـھـانـی  
 ژوئن در ژنو برگـزار شـد،  ١٥  ماه می تا  ٣٠ کار که از روز  

ـار آزادی   سازمان عفو بین الملل بار دیگر در فراخوانی خواسـت
فوری و بی قید شرط کارگران زنـدانـی شـد کـه بـه خـاطـر  

در ایـن فـراخـوان آمـده  .  فعالیتھایشان در زندان به سرمی برند 
است كه در حالی که جمھوری اسالمی ھم اکنون ھم بعنـوان  
ـتـه   ـی ـیـس کـم عضو ھیئت مدیره سازمان جھانی کار و نیز رئ

ـا  ٢٠١٢ گزینش این سازمان برای سال    انتـخـاب شـده اسـت ب
این حال مقامھای این رژیم ھمچنان به سرکوب و نقـض حـق  
آزادی بیان، و برگزاری تجمع ھا و انجمن ھا و فعالیت ھـای  

ـام  .  اتحادیه ای و صنفی ادامه می دھـد  در ایـن فـراخـوان ن
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كارگران دربندی که به خاطر فعالیتـھـایشـان در حـال حـاضـر  
ـیـس  -١ :  زندانی ھستند چنین ذکر شده است  علی نجاتـی، ری

پیشین سندیكای کارگران ھفت تپه، محکوم بـه یـک سـال  
ـازگـردانـده شـد  . زندان که پس از جراحی قلب دوباره به زندان ب

ـ رضا شھابی، خزانه دار سندیكای کارگـران اتـوبـوس رانـی  ٢ 
ــ رسـول  ٣ واحد تھران و حومه، محکوم به شـش سـال زنـدان،  

ـا   ـلـمـان ب ـقـه،  ٢٠ بداغی، عضو انجمن صنفی مـع  سـال سـاب
ـ شاھرخ زمانـی و مـحـمـد  ٥  و  ٤ محکوم به شش سال زندان،  

ـا   جراحی، اعضای کمیته پیگیری تشـكـلـھـای کـارگـری ب
ـ بھنام ابراھیم زاده  ٦  سال زندان،  ٧  و  ١١ محکومیت به ترتیب  

ـنـج   عضو کمیته پیگیری و فعال حقوق کودکان محکوم به پ
ـ  ٧ سال زندان که براثر ضرب و شتم دو دنده او شکسته اسـت،  

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و استاد دانشـگـاه و از اعضـای  
كانون دفاع از حقوق کـارگـران و کـانـون نـویسـنـدگـان ایـران  

ـ علی اخوان عضو كانون دفـاع  ٨ محکوم به یک سال زندان،  
عـفـو  .  از حقوق کارگران با محکومیت یک سال و نیم زنـدان 

ـان،   ـی بین الملل ضمن محکوم کردن حکم زندان برای این زنـدان
ـاسـی   ـان سـی خواستار آزادی فوری و بی قید شرط ھمه زندانی

 .در ایران شده است 
 

در ھم شکستن غول امپراطوری شرکتھای 
 پیمانکاری

ـبـریـکـی  ٢٣ اتحادیه آزاد کارگران ایران روز   ـام ت  خرداد، پی
به کارگران پیمانکاری مجتمع ھای پتروشیمـی در مـنـطـقـه  

شـمـا پـس  :  در بخشی از این پیام آمده اسـت . ماھشھر فرستاد 
ـیـش از یـکـسـال کشـمـکـش و   ـزرگ و ب از دو اعتـصـاب ب
ایستادگی برای رسیدن به خواستھایتان در یک قدمی تحقـق  
کامل مطالبات خود ھستید و اینک بخشنامه انعقاد قـرارداد  
مستقیم، بدون امـا و اگـرھـایـی کـه در یـکـسـال گـذشـتـه  
ـتـروشـیـمـی   پیشاروی شما قرار داده شد بر روی میز مدیـران پ

ـنـجـا  . ھاست  ـی ـا بـه ھـم شما کاری بزرگ را پیش بردید و ت
ـپـراطـوری شـرکـتـھـای   موفق به در ھـم شـکـسـتـن غـول ام

ایـن یـک  .  پیمانکاری از چـرخـه شـرایـط کـار خـود شـدیـد 
 .پیروزی برای شما و برای طبقه کارگران ایران است 

 
نامه اعتراضی فدراسیون ملی سندیکاھای 
حمل و نقل ث ژ ت در رابطه با کارگران 

 زندانی در ایران
تـرجـمـه  "  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران " 

نامه اعتراضی دبیر کل فدراسیون ملی سندیکاھای حمـل و  
ـار   ـی ـت نقل ث ژ ت به مقامات جـمـھـوری اسـالمـی را در اخ

در بخشی از این نامـه آمـده  .  سایتھای اینترتی قرار داده است 
ـقـل ث ژ  : است  برای فدراسیون ملی سندیکاھای حـمـل و ن

ـز   ت، رضا شھابی صرفا به خاطر فعالیتـھـای مسـالـمـت آمـی
ـیـسـت مـحـکـوم شـده   سندیکایی و به عنوان یک سنـدیـکـال

بدین جھت سندیکای ما، او را به عنوان یک زنـدانـی  .  است 
 یا حدودا در این  ٢٠١٢  آوریل  ٢٤ . عقیدتی در نظر می گیرد 

تاریخ یک سندیکالیست دیگر به نام ذبیح الله باقری تـوسـط  
سه نفر لباس شخصی ھنگام خـروج اش از مـجـتـمـع فـوالد  

ما از مـحـل  .  مبارکه در نزدیکی اصفھان دستگیر می شود 
نگاه داری او بی اطالع ھستیم و ھیچ اطالعی از وضـیـعـت  

ـانـه  .  پرونده او و اتھاماتش تا به امروز نداریم  ـاطـع ما از شمـا ق
تقاضا می کنیم که به ما بگوئید او ھم اکنون در کجا بسـر  

 .می برد 
ت با توجـه  . ژ . فدراسیون ملی سندیکاھای حمل و نقل ث 

ـیـن   به شواھد ی که در باال توضیح داده شد و طبق قوانیـن ب

المللی و تضمین اعمال آزاد حقوق اتحـادیـه ھـای کـارگـری،  
خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این دو سندیکالیسـت  

 .می باشد 
در غیر اینصورت، از اھمیتی ویژه برخوردار است کـه ایـن  
دو سندیکالیست اجازه داشته باشند که با خانواده ھـای خـود  

مـا بـه اصـرار  .  تماس بگیرند و با یک وکیل مشورت کنند 
 .از شما می خواھیم که در این جھت مداخله کنید 

ـیـم کـه از   عالوه بر این، ما از مقامات ایـران مـی خـواھ
ـیـح   شکنجه و سایر بد رفتاریھای دیگر بر رضا شھـابـی و ذب
ـات و   الله باقری پرھیز کنند و اجازه بدھند که از تمام امـکـان

 ."مراقبت ھای پزشکی که نیاز دارند، بھره مند شوند 
 

پیام کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت 
 روز جھانی مبارزه با بھره کشی از کودکان 

ـاسـبـت    ژوئـن روز  ١٢ کانون صنفی معلمان ایران به مـن
ـاھـی را   ـام کـوت ـی جھانی مبارزه با بھره کشی از کـودکـان پ

ـیـت  .  منتشر ساخت  ـا اشـاره بـه وضـع ـام ب در بخشی از این پی
ـیـن  : "کودکان کار و خیابان آمده است  معلمان در جرگه نخسـت

ـنـده    کسانی ھستند که با این دشواری جامعه  ـاب ھای توسعه ی
ـاپـذیـر آن درگـیـرنـد  ـزن دیـدن دانـش  .  و به ویژه پیامدھای گـری

آموزان با سیمایی آشفته، چشمانی گود رفته و خواب آلـود و  
ـا    روحی خسته و پریشان که واژه  ای به نام افت آموزشـی را ب

 ."آزارد   کشند دل و جان ھر انسانی را می   خود یدک می 
 

برگزاری مراسم اول ما مه در محل انجمن 
 صنفی کارگران خباز سقز

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  
کارگری از برگزاری مراسم اول مـاه مـه در مـحـل انـجـمـن  

: در ایـن خـبـر آمـده اسـت .  صنفی كارگران خباز سقز خبر داد 
عصر روز دوازدھم اردیبھشت مراسمی به مناسبت اول ماه مـه  

ـز   ـاز سـق مـعـروف بـه  ( در محل انجمن صنفی کـارگـران خـب
ـز  ـا شـرکـت حـدود  )  سندیکای کارگران خباز سـق ـفـر  ٥٠ ب  ن

 . برگزار شد 
 

 اعتراض سازمان جھانی کار به آزار بھاییان
ـان "به گفته نھاد   ـی ـای ـان  "  جامعه جھانی بـھ مسـئـوالن اسـت

 میالدی تصمیم گرفتند که دیـگـر بـه  ٢٠٠٨ سمنان در سال  
بھاییان اجازه کسب و کار داده نشود و مجوزھای قبال صـادر  

ـتـر از  .  شده برای آنھا نیز تمدید نشـود  بـر ایـن اسـاس در کـم
 مؤسسه، کارخانـه و کـارگـاه  ١٥ کم    چھار سال گذشته دست 

ـتـظـامـی بسـتـه   متعلق به بھاییان توسط نیروھای امنیتی و ان
ـا  ٢٠١٢ این محدودیتھا از جمله در نشـسـت سـال  .  اند   شده  ، ب

ایـن  .  اعتراض شدید سازمان جـھـانـی کـار روبـرو شـده اسـت 
سازمان از جمھوری اسالمـی خـواسـتـه اسـت كـه بـه آزار و  

ـان، خـاتـمـه دھـد و    تعقیب اقلیت  ـی ـای ھای مذھبی، به ویژه بھ
 .معیشت آنھا را به خطر نیندازد 

 
تجمع و اعتراض برای برخورداری از یک 

 زندگی انسانی حق مسلم کارگران است
ـازداشـتـھـای   ـاسـبـت ب اتحادیه آزاد کارگـران ایـران بـه مـن

در  .  فعالین كارگری در شھر كرج بیانیه ای صادر كـرده اسـت 
ـا  :  ابخشی از بیانیه آمده است  اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران ب

ـنـگـی و   محکوم کردن تعرض به نشست اعضا کمیته ھـمـاھ
دیگر شرکت کنندگان در این نشست،  بـر آزادی فـوری و  
بی قید و شرط ریحانه انصاری و سایر دستگیر شدگانی کـه  
ھنوز در بازداشت بسر میبرند اعالم میدارد در شـرایـطـی کـه  

ھر روزه زندگی و معیشت ما کارگران ایران بیش از پیـش در  
معرض یورش و رانده شدن به جھنمی از مصـائـب قـرار دارد  
این حق خدشه ناپذیر عموم کارگران است تا نه تنـھـا دور ھـم  
ـا اتـکـا بـه قـدرت   ـا ب ـان اسـت ت جمع شوند بلکه این حـق آن
ـز   ـی ـنـده تـری ن ـیـن کـن ـی سراسری خود دست به اعتراضات تع

 .بزنند 
 

اعضای کمیته ھماھنگی در زندان کرج را 
 !آزاد کنید

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـیـن كـارگـری در كـرج   ـال کارگری به مناسبت دستگیری فع

در بـخـشـی از ایـن  .  بیانیه ای مطبوعاتی منتشر كرده اسـت 
ـیـن  :  اطالعیه آمـده اسـت  ـال در حـالـی ایـن کـارگـران و فـع

ـنـد   ـت کارگری مورد ضرب و شتم مامورین مسلـح قـرار گـرف
ـتـه   ـی ـانـه کـم ـی که آنھا در حال برگزاری مجمع عمـومـی سـال

ـیـسـت کـه  . ...  ھماھنگی بودند  ـار ن ـیـن ب اگر چـه ایـن اول
ـازداشـت مـی شـونـد و در سـال   اعضای کمیته ھماھنگی ب
ھای اخیر بسیاری از آنھا به جرم دفاع از حقوق کارگـران، در  
ـا   شھرھای مختلف احضار، بازداشت و محکوم بـه زنـدان و ی

اما آنچه که در روز جمعه گذشتـه و  .  جریمه و شالق شده اند 
در برابر چشمان ساکنین یکی از محله ھای شھر کرج اتفـاق  
ـلـه   افتاد، ورود بدون حکم رسمی و تیـرانـدازی ھـوائـی و حـم
نیروھای امنیتی و انتظامی مسلح به تـعـدادی کـارگـر بـود  
که در حال گفتگو در باره ی مشکـالت خـود و دیـگـر ھـم  

شدت ضرب و شتم به حـدی بـوده  .  طبقه ای ھای شان بودند 
که برخی از آنھا مانند محمد موالنایی، حسن عزتی، رحمـان  
ـنـی و نـظـام صـادقـی   ابراھیم زاده، غالب حسینی، خالد حسی

مـگـر آنـھـا چـه  . ...  ھنوز آثار مصدومیت و کوفتگی دارند 
چیزی جز بیان مطالبات و خواسته ھـای کـارگـران و اعـالم  

ـیـن  ...  حق وصول آن از صاحبان سرمایه، گفته اند؟   ـال آیا فـع
کارگری حق ندارند مدافع حقوق کارگـران در بـرابـر تـعـرض  
گسترده سرمایه داری به کار و زندگی آنھا باشند؟ چـگـونـه  
است که سرمایه داران بی ھـیـچ دغـدغـه ای کـارگـران را  
ـیـن   ـال استثمار کرده و حقوق آنھا را پایمال می کنند، امـا فـع
ـاشـنـد؟ بـدون   کارگری حق افشای این نابرابری را نـداشـتـه ب
ـنـگـی اسـت کـه   شک این از وظایف اعضای کمیته ھـمـاھ
ـیـسـی، کـارگـران را بـه عـمـل   علی رغم فشار و سرکوب پل
متحدانه در مقابل مناسبات تبعیض آمیز نظام سرمـایـه داری  

ـیـه آمـده اسـت . فراخوان دھند  ـان ـی مـا ضـمـن  :  در پایان ایـن ب
ـتـی بـه نشـسـت اعضـای   محکوم کردن ھجوم نیروھای امنی

ـازداشـت   ـنـگـی و ب ـفـر از آنـھـا، از ھـمـه  ٦٠ کمیته ھماھ  ن
ھای کارگری و نھادھای مدافع حقوق بشـر    کارگران، تشکل 

داخلی و بین المللی می خواھیم کـه از ھـر طـریـق مـمـکـن  
ـنـگـی در کـرج   خواستار آزادی دیگر اعضای کمیتـه ھـمـاھ

ـیـسـت و  . باشند  جای کارگران و فعالین کارگری در زنـدان ن
ارعاب و سرکوب پلیسی علیه آنھا و جنبش کارگـری نـمـی  
ـابـی   ـی تواند مانع گسترش روزافزوان مبارزه کارگران برای دست
ـابـرابـری و   ـایـی عـاری از ن به مطالبات شان و رسیدن به دنی

 .تبعیض باشد 
 

 بازداشت فعالین كارگری محكوم است
ـیـن كـارگـری و  ٦٠ به دنبال خبر دستگیری   ـال  تن از فـع

اعضای كمیته ھماھنگی برای كمك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای  
و  "  انجمن صنفی كارگران برق و فلزكـار كـرمـانشـاه " كارگری،  

ـاران "  اطـالعـیـه  "  جمعھائی از فعالین كارگری سنندج و كـامـی
ای در محكومیت این عمل سركوبگرانه جـمـھـوری اسـالمـی  
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ـازداشـت  : " در بخشی از این اطالعیه آمده اسـت . صادر كردند  ب
وسیع روز گذشته و بازداشتھـا و اذیـت و آزارھـای كـارگـران  
معترض و فعالین در چند ماه اخیـر، نـمـودی از یـك تـالش  
وسیع برای ممانعت از شكل گیری اعـتـراضـات گسـتـرده از  
جانب میلیونھا كارگر به خط مرگ سوق یافته است كه ایـن  

گرانـی افسـار  .  شرایط مھلك زمینه ھایش را فراھم كرده است 
گسیخته در جامعه میلیونھا انسان را به ورطه نابودی كشانـده  
ـیـه بـی   ـارزات عـل و در مقابل، این دامنه اعـتـراضـات و مـب
ـتـر مـی شـود  . حقوقی، بیكاری و فقر است كه ھر روز وسیع

ما اعالم می كنیم كه بازداشتھای وسیعتر از این ھم، مردم و  
ـقـه كـارگـر  .  طبقه كارگر را منكوب و تسلیم نخواھد كـرد  طـب

ـنـد،   مجبور و مصمم است برای دفاع از زندگی خود مبارزه ك
ما خود را در كنار خـانـواده  .  ھمچنانكه تا به امروز كرده است 

ھای بازداشت شده می دانیـم و بـرای آزادی آنـھـا ھـمـراه و  
 ."ھمدوش خانواده ھا خواھیم بود 

 
 نفر از فعالین كارگری در شھر ٦٠دستگیری 

 كرج
ـنـگـی بـرای   بنا بر خبر منتشر شده از سوی کمیته ھماھ

ـا  ٢٦ ھـای کـارگـری روز    کمک به ایجاد تشـکـل   خـرداد ب
 تـن  ٦٠ ھجوم نیروھای امنیتی به خانه ای در کرج، بیش از  

ـیـروھـای  .  از فعالین کارگری بازداشـت شـدنـد  در ایـن روز ن
امنیتی، مسلحانه به خانه مزبور ھـجـوم آورده و حـاضـران در  

ـا ایـجـاد  .  خانه را دستگیر کردند  دستگیری این افراد ھمـراه ب
 .رعب و وحشت در میان ھمسایگان صورت گرفت 

  ٩ طبق آخرین گزارش از ھمین تشكل كارگـری، بـه جـز  
ـیـرضـا   ـتـحـی، عـل نفر از این كارگران به اسـامـی سـیـروس ف

ـیـم  پـور،    عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسـعـود سـل
ـتـرا   ـی مازیار مھرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و م

ـاقـی آنـھـا    ھمایونی كه ھمچنان در بازداشت به سر می  برند، ب
ـیـن خـبـر بـرای ریـحـانـه  .   از بازداشت آزاد شدند  ـا بـر ھـم ـن ب

ـقـه  ١٠٠  روز بازداشت و  ٢٠ انصاری قرار   ـی  میلیون تـومـان وث
 . تعیین شده است 

ـا   در شـرایـطـی كـه كـارگـران در سـطـحـی گسـتـرده و ب
ـنـد   طومارھای اعتراضی خود حول خواستھایشان گرد مـی آی
ـابـد،   ـیـشـتـر مـی ی و اعتراضات كارگری ھر روز گسـتـرش ب
جمھوری اسالمی با دستگیری و تـھـدیـد و فشـار بـر روی  
. فعالین كارگری میكوشد تا این اعتراضـات را عـقـب بـرانـد 

باید وسیعا به دستگیری فعالین كارگـری در كـرج اعـتـراض  
ـابـل مـراكـز  .  كرد  به ھمراه خانواده ھای دستگیر شدگان در مق

ـا فـورا از زنـدان آزاد   بازداشت آنان جمع شـد و فشـار آورد ت
 . شوند 

تمامی كارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی بایـد فـورا  
ـان  ٢٠ .  از زندان آزاد شوند  ـی  ژوین روز حمایت جھانـی از زنـدان

ـارزه بـرای آزادی   سیاسی در ایران، بھترین فرصـت بـرای مـب
كارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی از زندان است، با تـمـام  

 . قدرت به استقبال این روز اعتراض جھانی برویم 
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی 

  ٢٠١٢  ژوئن ١٦ ،  ٩١  خرداد  ٢٧ 
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 متن نامه ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی 

ـیـل مـحـمـدی،   شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جـم
ـامـه  " شیث امانی، پروین محمدی و جعفر عظیم زاده   مـتـن ن

ھماھنگ کنندگان طومار اعـتـراضـی بـه وزیـر کـار، وزیـر  

ـتـشـر   تعاون، کار و رفاه اجتماعی  جناب شیخ االسالمـی مـن
ـابـعـالـی و  : " متن این نامه چنین است . كردند  ھمانطوریکه جن

عموم مردم ایران آگاھند با اجرای مرحله اول قـطـع سـوبسـیـد  
ـزایـش   کاالھای اساسی ھزینه ھای زندگی به چندین برابر اف

این در حالی است که میزان دریافتی اکثـریـت  .  پیدا کرده اند 
ـا  ٣٠٠ ، از  ... ما کارگران با اضافه کـاری و   ھـزار  ٧٠٠  ت

ـاف اجـاره   تومان در ماه است که در مراکز استانھا حتـی کـف
ـاد تـورم و  . بھای سر پناھی را نیز نمیدھد  ـار زی فاصـلـه بسـی

گرانی موجود با حداقل دستمزدھا در حال سوق دادن زنـدگـی  
از سوی دیـگـر  .  ما کارگران از خط فقر به خط مرگ است 

ـاری از کـارخـانـه ھـا   با قطع سوبسید حاملھای انـرژی بسـی
ـیـن   تعطیل و یا در معرض تعطیلی قرار گرفته انـد و بـه ھـم
ـا در مـعـرض   دلیل ھزاران کارگر از کار بیکار شـده انـد و ی

ـیـت مـوجـود  .  اخراج و بی خانمانی قرار دارند  بدون تردید وضـع
ـلـکـه ھـیـچ   نه تنھا برای ما کارگران غیر قابل قبول اسـت ب
انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونـھـا  

 .کارگر و خانواده ھای آنان بر نمی تابد 
 !جناب وزیر 

ـیـت   ـتـرض بـه وضـع میلیونھا کارگر در سراسر کشور مـع
موجود ھستند و در این راستا اقـدام بـه جـمـع آوری طـومـار  
اعتراضی برای صیانت از زنـدگـی خـود و خـانـواده ھـایشـان  

ـاط  .  کرده اند  ـق لذا بدینوسیله طومار مـرحـلـه اول کـارگـران ن
مختلف کشور به تعداد ده ھزار امضا در اعـتـراض بـه سـطـح  
دستمزدھا، عدم پرداخت دستمزدھا، بیکار سـازی کـارگـران و  
ـتـمـانـی، اصـالحـیـه   ناامنی شغلی، نحوه بیمه کـارگـران سـاخ
ـانـون کـار، تـداوم مـوجـودیـت شـرکـتـھـای   وزارت کـار بـه ق

ـیـد امضـا، اعـمـال     ٥ پیمانکاری، قراردادھای مـوقـت و سـف
درصدی ارزش افزوده بر کلیه مایحتاج زندگی، توقف اجـرای  

 قانون نوسازی صنایع و تغییر نحوه محاسبـه حـقـوق  ١٠ ماده  
بـدون تـردیـد  .  بازنشستگی به ضمیمه این نامه تقدیم میگـردد 

ـزی اسـت کـه در   خواستھای کارگران کشور فراتر از آن چـی
ـنـده   متن طومار اعتراضی آمده است اما کارگران امضـا کـن
ـتـظـار   طومار و ما به عنوان ھماھنگ کنندگان این طومار ان
ـیـم در قـدم اول بـرای رسـیـدگـی بـه   داریم و تاکیـد مـیـکـن
مطالبات میلیونھا کارگر در سطح کشور، می بایـد خـواسـت  
ھای مطرح شده در این طومار فـورا مـورد رسـیـدگـی قـرار  

 .بگیرند 
ـنـدگـان اعـتـراض بـه حـداقـل   از طـرف ھـمـاھـنـگ کـن

 :دستمزدھا 
 شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیـل مـحـمـدی،  

 شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده 
 ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢ :  تماس با ھماھنگ کنندگان طـومـار 

- ٠٩١٩٢٥٥٠٧٣٧  - ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١ 
ـاسـت   ـات مـردمـی ری رونوشت به نھاد رسیدگی به شکـای

 "جمھوری و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
 

به طومار اعتراض به حداقل دستمزدھا 
 بپیوندیم

مرحله اول طومار اعتراض به حداقل دستمزدھا بـه تـعـداد  
 ده ھزار امضا تحویل وزارت کار شد 

 خرداد ماه، تعداد ده ھزار امضای مـرحـلـه  ٢٧ امروز شنبه  
اول طومار اعتراض به حداقل دستمزدھا، تـوسـط ھـمـاھـنـگ  

ھـمـزمـان  .  کنندگان این اعـتـراض تـحـویـل وزارت کـار شـد 
ـات مـردمـی   رونوشت این طومار به نھاد رسیدگی بـه شـکـای
ـز تـحـویـل داده   ـی ریاست جمھوری و مجلس شورای اسالمی ن

 .شد 

ھماھنگ کنندگان اعتراض بـه حـداقـل دسـتـمـزدھـا در  
نامه ای که ضمیمه امضای ده ھزار کارگر، تـحـویـل وزارت  

ـیـونـھـا کـارگـر در سـراسـر کشـور  : کار دادند نوشته اند  ـل ـی م
ـا اقـدام بـه   معترض به وضعیت موجود ھستند و در این راسـت
جمع آوری طومار اعتراضی برای صیانت از زندگـی خـود و  

 .خانواده ھایشان کرده اند 
امضای این طومار به مناسبت روز جھانی کـارگـر آغـاز  
شد و تا کنون ھزاران کارگر بطور متحدانـه ای آن را امضـا  

امروز تعداد ده ھزار امضـا در یـکـجـا گـردآوری و  .  کرده اند 
امضای این طومار در سـراسـر کشـور  .  تحویل وزارت کار شد 

ایـن امضـاھـا  .  ادامه دارد و ھزاران امضای دیگر در راه اسـت 
بصورت مرحله ای و در ھر مرحـلـه ده ھـزار امضـا تـحـویـل  

 .نھادھای مربوطه خواھد شد 
ده ھزار امضایی که امروز تحویل وزارت کار شد تـوسـط  
ـزد از   کارگران استانھای تھران، قزوین، خوزستان، مرکزی و ی

ـلـه  ـارس،  :   کارخانه ھا و شرکتھای مختلفـی از جـم فـرش پ
ـاز نـخ،   ایرساکو، کاشی کویر یزد، الستیک البرز، فرنخ و ن

ـزی شـمـاره   ـایـع فـل ـزد، صـن ،  ١ شرکت ایران چوب، پروفیل ی
ـاز   ـنـدی، شـرکـت ایـران ریسـه، تـک ت کارخانجات شھید ق

، کارگران ساختـمـانـی،  ٢ موتور، کارخانه صنایع فلزی شماره  
پرسنل و پرستاران برخی بیمارستانھای تھران، شرکـت راه آھـن  
ـاف،   ـزد ب یزد، شرکت واحد اتوبوسرانـی تـھـران، ریسـنـدگـی ی
مجتمع ھای پتروشیمی در جنوب کشور از جمله پتروشـیـمـی  

، نخ البـرز، شـرکـت فـراوری  ... بندر امام، پتروشیمی کارون و 
نسوز پارس و کارخانه ھای دیگری در شھرستان سـاوه جـمـع  

 .آوری شده اند 
 ١٣٩١  خرداد ماه  ٢٧  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
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آیا برای کارگران دفاع از زندگی و زنده 

 ماندن جرم است؟
کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری به مناسـبـت  
ـتـشـر كـرده   دستگیری فعالین كارگری در كرج بیانیه ای مـن

 : در بخشی از این بیانیه آمده است . است 
ـنـھـا   ـاھـی کـه ت جـرم  " ھنوز بسیاری از کارگران بی گـن

ـافـت حـقـوق مـعـوقــه،  "  شـان  پـی گـیـری حـق تشـکـل، دری
ـا   جلوگیری از اخراج سازی ھا، افزایش دستمزدھا متنـاسـب ب
تورم و گرانی، لغو قرارداد ھای مـوقـت، بـرقـراری اسـتـخـدام  

ـزایـش شـدت  ...  رسمی و   ـا اف ـلـه ب ـاب ـق است، که در واقـع م
. استثمار سرمایه داری می باشد، در زندان به سـر مـی بـرنـد 

ـام   ـن از جمله کارگران زندانی شاھرخ زمانی، علی نجاتـی، بـھ
ابراھیم زاده، رضا شھابی، محمد جراحی، علـی اخـوان، رسـول  

ـام بـرد  ـفـر دیـگـر را مـی تـوان ن ــه،  .  بـداغـی و دھـا ن ـل حـم
ـیـن   ـال دستگیری، محاکمـه و زنـدانـی کـردن کـارگـران، فـع
ـاه،   ـار کـوت کارگری و بازداشت آنھا ولو به مـدت زمـان بسـی

در ایران انسانـھـای بـی  .  مصداق صد درصد سلب آزادی است 
ـیـشـه بـدون   گناه بخصوص کارگران و فعالین کارگری را ھـم
ـلـکـه بـرای دفـاع و خـدمـت گـذاری بـه   دلیل و مدرک، ب
ـنـد  . سرمایه داری از حقوق طبقاتی و انسانی محروم می کـن

 :ما می پرسیم  
 نفری که ھنوز در بازداشت به سر مـی بـرنـد جـزء  ٩ این  

دفاع از کسب حقوق کارگری چه گناھی مرتکب شده انـد؟   
آیا خواست مقابله با گران شدن نیازھای اولیه زنـدگـی انسـان  
ـات، کـرایـه   ھا مانند نان، آب و برق، گـاز، گـوشـت و حـبـوب

کـه غـارت کـارگـران بـه سـود  ...  خانه، کرایه مـاشـیـن و  
ـا   ـلـه ب ـاب ـق ـا م سرمایه داران است جرم محسوب می شـود؟ آی
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سرازیر شدن سودھای ھنگفتی که بر اثر گـرانـی سـوخـت و  
ـزایـش دسـتـمـزدھـای   ـاس و از عـدم اف ارزاق و تـمـامـی اجـن
متناسب با گرانی و تورم از جیب کـارگـران دزدیـده شـده بـه  
جیب سرمایه داران واریز می شود و خانـواده کـارگـران را بـه  
ـا خـواسـت ایـجـاد تشـکـل،   فالکت می کشد، جرم اسـت؟ آی
افزایش دستمزد، آزادی زندانیان کارگری، اسـتـخـدام رسـمـی،  
جلو گیری از اخراج سازی ھا، فعالیت علیه کـار کـودک،  
دفاع از کودکان کارو خیابان، خواست رایگان شدن آمـوزش و  
بھداشت، برابری حقوق زن و مرد، جلـو گـیـری از گـرانـی و  

جرم است؟ سرکوب و زندانی کـردن کـارگـران بـه  ...  تورم و  
خاطر داشتن چنین مطالباتی، اگر حمایت از سـرمـایـه داری  
نیست، پس چه نام دارد؟ در کجای دنیا کارگران را به دلیـل  
ـا بـرای   ـنـد؟ آی چنین مطالباتی دستگیر و زنـدانـی مـی کـن

 کارگران دفاع از زندگی و زنده ماندن جرم است؟ 
ـات  ٣٣ طی   ـب  سال گذشته تمامی مسیرھای کسب مطـال

کارگری محدودتر و محدودتر شده است و در مقابـل ھـر روز  
ـلـه بـه حـقـوق و سـفـره خـالـی   دست سرمایه داران بـرای حـم

ـلـه  .  کارگران بازتر و بازتر شده است  ـات از جـم و ھمه امـکـان
حمایتھای قانونی و غیرقانونی و عملی برای حمله به حقـوق  
کارگران توسط دولت در اختیار سرمایـه داران گـذاشـتـه شـده  
ـتـی   است و به دنبال آن تمامی نھادھـا و دسـتـگـاه ھـای دول
ـیـه، سـازمـان زنـدانـھـا، تـمـامـی   مانند انواع پلیس، قوه قضـائ
ـازوھـای   ـنـه، ب ـن ـق دستگاه ھای تبلیغاتی، وزارت کار، قـوه م
ـیـه   اجرایی، به عـوامـل اجـرایـی حـمـالت سـرمـایـه داران عـل
ـیـن حـمـالت اخـیـر بـه   ـلـه ھـم کارگران تبدیل شده اند از جـم

 .کارگران و فعالین کارگری دالیل غیر قابل انکار ھستند 
 

یورش نیروھای امنیتی به جمع فعاالن 
 !کارگری و دستگیری آنان محکوم است

به دنبال یورش نیروھای امنیتی رژیم اسـالمـی بـه جـمـع  
فعاالن كارگری در كرج، کمیتـه دفـاع از رضـا شـھـابـی در  

ـیـه ای صـادر كـرده اسـت  ـان ـی ـیـت ب در  .  محكومیت این سبع
ـتـی بـه  : بخشی از این بیانیه آمده است  ـی ـن برخورد نیروھای ام

گونه ای بوده است که انگار عده ای سارق مسلح و جـانـی  
را دستگیر می کنند و این رفتار بـه ھـمـراه ضـرب و شـتـم  
شدید و بی حرمتی ھای فراوان بوده است به نحوی که چند  
ـا تـمـامـی   تن در ھنگام دستگیری مجروح می شوند و تقریب
. افراد مورد ضرب و شتم و بی حـرمـتـی قـرار مـی گـیـرنـد 

سوال این جا است که آیا دور ھم جـمـع شـدن تـعـدادی فـعـال  
کارگری و سخن گفتن از رنج و آالم طبقه کارگر جـرم اسـت  
که با چنین برخوردھای خشنی روبرو می شـود؟ بـرخـوردی  

ـز نـمـی شـود  ـی ـا کـارگـران و فـعـاالن  !  که حتا با جانیان ن آی
کارگری حق ندارند که در مکانـی دور ھـم جـمـع شـونـد و  
ـان وارد مـی شـود   برای رھا شدن از ستـم ھـایـی کـه بـر آن

ـتـه دفـاع از رضـا  ! صحبت کنند و چاره ای بیاندیشند  ؟ کمی
شھابی به شدت این اقدام نیروھای امنیتی را مـحـکـوم مـی  
ـاقـی افـراد   کند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شـرط ب
ـتـی و   ـی ـن بازداشت شده و ھمچنین پوزش رسمی نیـروھـای ام
اطالعاتی از ایـن انسـان ھـای شـریـف و مـدافـعـان حـقـوق  

 .کارگران و ستمدیده گان جامعه است 
 

 اخبار بین المللی
 

  ھزار معلم برای افزایش دستمزد ١١ اعتصاب  : استرالیا 
 ژوئـن  ٧ روز پنجشنبه   THE AUSTRALIANبه گزارش  

ـا دسـت از کـار  ١١ بیش از   ـان ویـکـتـوری  ھزار معلـم در اسـت
ـارلـمـان   کشیدند و در شھر ملبورن مرکز این استان، به سمت پ

ـزایـش  .  دست به راھپیمایی زدنـد   درصـد  ٣٠ آنـھـا خـواھـان اف
ـاعـث  .   سال آینده ھستند    سه   دستمزد در طی  ایـن اعـتـصـاب ب

معلمان اعـالم  .   مدرسه در این استان شد ١٥٠  حداقل    تعطیلی 
 نـدھـد، فشـار    کرده اند که چنانچه دولت به خواست آنھا تـن 

ـنـد   خود را بمنظور دستیابی به مطالباتشان گسـتـرده تـر خـواھ
  ٢.٥ دولت ویکتوریا موافقت خود را با افزایشی معـادل  .  کرد 

ـیـن بـه    درصد اعالم کرده است ولی   معلمان این را نوعی تـوھ
 . میکنند   خود تلقی 

 
جنایات بی پایان بر علیه فعالین : کلمبیا

 كارگری
ـیـن   ـفـدارسـیـون ب ـن بر اساس گزارش فعالین کارگری كه ك
المللی اتحادیه ھای كارگری به آن اشاره كرده اسـت، در سـال  

ـتـل رسـیـده  ٢٩  در کلمبیا  ٢٠١١   فعال کارگری ربوده و به ق
ـیـجـه بـوده    اطالع رسانی در این موارد اغلب اوقات بـی .  اند  ـت ن

دولت قتل این تعداد از فعالین کارگری را تا ییـد کـرده  .  است 
ـیـدا کـردن و مـجـازات   است ولی ھیچ اقدام عمـلـی بـرای پ

 .ھا انجام نداده است   عاملین و آمرین این قتل 
 

 رکوردی تازه برای بیکاری جوانان: فرانسه
 درصـد  ١٠ به گزارش یورونیوز بیکـاری در فـرانسـه بـه  

وزیـر  .   تا کنون رسیده است ١٩٩٩ یعنی باالترین میزان از سال  
کار دولت فرانسوا اوالند، پس از اعـالم ایـن شـاخـص جـدیـد  
ـیـشـتـری از   گفت درصدد است تا ضمن اخـتـصـاص بـخـش ب
بودجه برای کارآفرینی، ھزینه بیکار کردن شاغـالن را بـرای  

در شاخصھای جدید اعالم شده مـربـوط بـه  . شرکتھا باال ببرد 
ـلـق بـه  ٢٢.٥ شھروندان فاقد شغل در فرانسه،    درصد آن مـتـع

یک جوان جویای کار در مرکز کاریابـی مـی  .  جوانان است 
ـنـجـا  : "گوید  من وقتی واقعا ناامید و درمانده می شوم بـه ای

می آیم و در فھرستھا به جستجوی کـار مـی پـردازم، ولـی  
: و یـک شـھـرونـد دیـگـر ."  اغلب پاسخی دریافت نمی کنـم 

ھمیشه به مـن قـول  .  مدت زیادی است که به اینجا می آیم " 
ـاقـی   ـف مصاحبه برای یافتن شغل داده می شود، اما چنین ات

ـتـظـار مـی کشـم .  نمی افتد  ." ھمچنان صبر می کـنـم و ان
ـنـه مـی گـویـد  ـیـوز در ایـن زمـی شـاخـص  : " گزارشگر یورون

 سال قبل رسیـده  ١٣ بیکاری در فرانسه به سطح ھشدار دھنده  
و دولت جدید این کشور دفاع از حق کار بـرای شـھـرونـدان را  

ـقـت بـحـران  .  یکی از اولویتھای خود قرار داده اسـت  ـی ـق در ح
ـامـات   اقتصادی کنونی آزمونی برای اعتبار برنامه ھای مـق

کارشناسان، معضل بیکاری در فـرانسـه  ."  اجرایی کشور است 
ـنـی مـقـطـع آغـاز  ٢٠٠٨  - ٢٠٠٩ را نسبت به سال ھای    یـع

 .بحران اقتصادی نیز حادتر ارزیابی می کنند 
 

اعتصاب نامحدود کارگران بندر : بنگالدش
Benapole  

ـیـه  ٣ به گزارش دیلی استار روز شنبه    ژوئن کارگران تخـل
در اعتراض به اجرایی نشـدن   BENAPOLEو برگیریگ بندر  

دستمزد حداقل که به تصویب دولت رسـیـده اسـت، دسـت بـه  
گویند دولت با بـه    کارگران می . یک اعتصاب نامحدود زدند 

اجرا نگذاشتن دستمزد حداقل کارھا را به چھار شرکت پیـمـان  
کاری سپرده است و آنھا بر طبق قانـون مـتـعـھـد بـه اجـرایـی  

کارگران اعـالم کـرده انـد کـه  .  کردن دستمزد حداقل نیستند 
اینکه کارفرمای آنھا چه کسانی باشـنـد در اجـرایـی کـردن  

ـا    تواند تاثیر داشته باشد و آنھا اعتـصـاب   این امر نمی  شـان را ت

 .دستیابی به مطالباتشان ادامه خواھند داد 
 

موفقیت کارگران کارخانه ): برمه(میانمار 
 تولید موی مصنوعی

کـارگـران کـارخـانـه   THE IRRAWADDYبه گـزارش  
تولید موی مصنوعی ھوشیمین در رانگون که از چـنـد روز  
پیش برای احقاق مطالباتشان دست بـه اعـتـصـاب زده بـودنـد  

بـر  .  موفق به دستیابی به بخش مھمی از مطالبات خود شدند 
 ژوئن به امضـا دو  ٥ ای که روز سه شنبه    اساس موافقتنامه 

تن از نمایندگان کارگران، مدیر شرکت و نماینده وزارت کـار  
ـزایـش   رسید، دستمزد پایـه کـارگـران سـاده و مـتـخـصـص اف

ـنـد و  .  یابد   می  ـزن بعالوه آنھا میتواند از اضافه کاری سر باز ب
ـنـد   ھای تعطیل   روز  ـیـن ھـیـچ  .  شان را استـراحـت بـکـن ھـمـچـن

ـیـن آمـیـر نسـبـت بـه   ـاده از کـلـمـات تـوھ مسئولی حق استف
کارگران گفته اند این شـروع کـار  .  کارگران را نخواھد داشت 

است و آنھا برای دستیابی به دستـمـزد حـدآقـل سـراسـری بـه  
 .مبارزه خود ادامه میدھند 

 
اذیت و آزار فعالین كارگری و : چین

 تبعیض بر علیه كارگران مھاجر
كنفدراسیون بین المللی اتحادیه ھای كارگری، به نقـل از  
فعالین کارگری در چین اعالم کرده اسـت کـه آنـھـا بـطـور  
مداوم تحت فشار و اذیت و آزار ھستند، نسـبـت بـه کـارگـران  
ـیـل کـاھـش   مھاجر تبعیض اعمال میشود و کار کودکان بـدل
ـاده از کـار ارزان در حـال   ـف ـتـصـادی و ضـرورت اسـت رشد اق

ـیـن کـارگـری و  .  افزایش است  ـال ولی با وجود فشـار بـه فـع
ـفـه    ممنوعیت حق تشکل و اعتصاب، کـارگـران بـطـور بـی  وق

برای دستیابی به دستمزد باالتر و بھبود شرایط کار دسـت بـه  
 .اعتصاب و اعتراض میزنند 

 
تداوم اعتراضات دانشجویی در : کانادا

 مونترال
ـیـمـایـی از سـوی   ـپ ـیـوز بـرگـزاری راھ به گـزارش یـورون
دانشجویان در شھر مونترال کانادا با وجود به بن بست رسـیـدن  

ھـا    مذاکرات نمایندگان آنان با دولت بـر سـر کـاھـش شـھـریـه 
ـیـمـایـی  .  ھمچنان ادامه دارد  ـپ ـنـدگـان راھ یکی از سازمان دھ

ـام بـه دولـت بـوده  : "گوید   دانشجویان می  ھدف ما فرستادن پی
ـلـکـه  . است  ـیـسـت ب این فقط یک اعـتـصـاب دانشـجـویـی ن

بینیم کـه    ما بسیاری از مردم را می .  ای مردمی است   مبارزه 
آیند و اکنون نیز این اقـدام    ھا می   ھر شب در مونترال به خیابان 

ـیـم   را در سراسر کبک مـی  ـن ـی دولـت کـبـک درخـواسـت  ."  ب
ھـا در    دانشجویان را مبنی بر ثابت نگه داشتن شھریه دانشگـاه 

ـان  ٢١٦٨ سطح   ـا ایـن ھـمـه دانشـجـوی  دالر رد کـرده اسـت ب
ـا طـرح  .  انـد   کانادایی دست از اعتراض برنداشته  ـان ب دانشـجـوی

ـفـت  ٢٥٤ کاھش    دالری شھریـه سـاالنـه دانشـگـاه ھـا مـخـال
ـاره  .  اند   ورزیده  ـا دولـت درب ـتـرض ب ـان مـع نمایندگـان دانشـجـوی

ـنـدگـان شـھـریـه  ٢٠ کاھش   ـات پـرداخـت کـن ـی  درصـدی مـال
ھایی که طی ھفت سـال    ھا و نیز کاھش سطح شھریه   دانشگاه 

ـیـجـه    گذشته رشدی قابل توجه داشته است مذاکـراتـی بـی  ـت ن
 .اند   داشته 
 
 کارگر غیر قانونی ٤١٠بازداشت : عمان

 ظرف یک ھفته
به گزارش روزنامه گلف نیوز از قول وزارت کار عمـان از  

 کارگر که بـدون در دسـت داشـتـن  ٤١٠  مه تا اول ژوئن  ٢٦ 
وزارت  .  مدرک قانونی مشغول کار بوده اند بازداشت شده انـد 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

کار با ھمکاری پلیس به محل کار و مناطق مسکونـی سـر  
ـتـرل مـدارک، کـارگـرانـی کـه از   زده وارد میشوند و با کـن

ـنـد  آنـھـا  .  مدارک معتبر برخوردار نیستند را بازداشـت مـیـکـن
ـانـونـی " دلیل این کار را   " پاکسازی کشور از کارگران غیـر ق

اعالم کرده اند که به قول آنھا باعث افزایش دزدی و جـرم و  
ــد  ــایــات در جــامـعــه شــده ان ـن ــن کــارگــران مــدتــی در  .  ج ای

ـا   بازداشتگاه نگھداری مـیـشـونـد و سـرانـجـام دسـت بسـتـه ب
ـاز گـردانـده   ھواپیما یا کشتی بـه کشـور مـحـل تـولـدشـان ب

ـیـش شـروع شـده  .  میشوند  از آغار این کمپین که چند مـاه پ
 .است ھزاران نفر در عمان بازداشت و دیپورت شده اند 

 
 ھزار کارگر کارخانه ٣اعتصاب : زامبیا

 تولید شکر
  ١٢ شنبه    روز سه  ZAMBIAN WATCHDOGبه گزارش  

 ھزار کارگر کارخانه تولید شکر در زامبیا با خواسـت  ٣ ژوئن  
مالک ایـن  .   درصد دستمزد دست از کار کشیدند ٣٥ افزایش  
 درصـد  ٨١ ، شرکت ایلوو از آفریقای جنوبی است که      کارخانه 

ـزایـش  .  از سھام این کارخانه را در اختیار دارد  مذاکره بـرای اف
ـقـت   ـیـل عـدم مـواف دستمـزد از ژانـویـه آغـاز شـد ولـی بـدل

کـارگـران اعـالم  .  کارفرمایان در ماه مه به شکست انجامـیـد 
ـنـه  ھـای زنـدگـی    کرده اند که افزایش دستمزد با توجه به ھزی

حق آنھاست و گفته اند که مصمم ھستند تا به اعتراض خـود  
مدیریت این کارخانه کارگران را تھدید به اخـراج  . ادامه بدھند 

ـازگشـت بـه کـار کـرده   در صورت ادامه اعتصاب و عـدم ب
ـنـد    است، ولی بنظر می  رسد که کارگران مصمم تر از آن ھست

 .که با این تھدیدات عقب نشینی بکنند 
 

 درگیری معدنچیان با نیروھای پلیس: اسپانیا
ـایـی بـه   ـی ـان ـپ ـان اس به گزارش یورونیوز اعتراض معدنـچـی

ھای بـخـش مـعـادن،    ھای ریاضتی دولت و قطع یارانه   سیاست 
ـا  .  تر از روزھای پیش بـود    ژوئن شدید ١٢ روز سه شنبه   ـان ب آن

ـا    آتش زدن الستیک، جاده  ھا و خط آھن را مسدود کردند و ب
ـارد یـورو وام  ١٠٠ بانکھای اسپانیا  . پلیس درگیر شدند  ـی ـل ـی  م

ـان مـنـطـقـه    دریافت می  کنند، اما از ایـن وام بـه مـعـدنـچـی
ھمـسـر  .  رسد   در شمالغرب این کشور چیزی نمی  «آستوریاس »

ـان مـی  ـنـده »:  پـرسـد   یکی از معدنـچـی ـتـظـار    چـه آی ای در ان
ـانـی مـان نـمـی  ـب ـی ـا پشـت ـی در  ."  کـنـد   ماست؟ کسی در اسپان

اعتراض و اعتصاب به شرایط موجود، ھفت معدنچی منطقـه  
 مـتـری  ٨٠٠  روز است که از عمق  ٢٠ بیش از   «آستوریاس »

ـنـد   معدن بیـرون نـمـی  ـیـس از  .  آی ـل ـاد  پ ـف در واکـنـش بـه اسـت
ھای پالستیکی، معدنچیان با اسباب دست ساز و آتـش    گلوله 

ای کـه    بازی و فشفشه به مقابله با پلیس پرداختند، صـحـنـه 
 .بی شباھت به میدان نبرد نبود 

 
اولویت با : بیکاران خطاب به دولت: اسپانیا

 نجات شھروندان است نه بانک ھا
ـا از   ـی ـان ـپ به گزارش یورونیوز درخواست کمـک دولـت اس

ـانـکـھـای ایـن کشـورعـده  ای از    اتحادیه اروپا بـرای نـجـات ب
ـابـل  ١١ بیکاران اسپانیا را برآن داشت تا روز دوشنبه   ـق  ژوئن م

ـنـد  بـه زعـم  .   دفتر استخدامات دولتی در پایتخت تجمـع کـن
ھا باشد باید بـه فـکـر    ھا دولت بیش از آنکه به فکر بانک   آن 

یکی از جویندگان کار در مورد شرایـط خـود  .  شھروندان باشد 
ـیـسـتـم »:  گوید   می  ـیـن ن تـر    ھـر روز شـرایـط بـد .  مـن خـوشـب
من بیکارم، با دو فـرزنـد و از ھـمـسـرم ھـم جـدا    شود   می 
ـنـه آن   من نـمـی .  ام   شده  ـزی ـپـردازم   تـوانـم ھ  درصـد  ٣٣ .  ھـا را ب

ـا آنـجـا کـه    معلولیت دارم و شرکت  ھا ھـم در واقـع مـا را ت
ـتـصـاد بـر ."  کنند   توانند استثمار می   می  تـر    اسپانیا چھارمین اق

 میلیـون  ٤ رود و در ھمین حال با    منطقه پولی یورو بشمار می 
ـان  ٧٠٠ و    ھزار بیکار مقام نخـسـت را از ایـن حـیـث در مـی

 .کشورھای اروپایی داراست 
 
 شورش کارگران شرکت فاکسکان: چین

ــی  ــه گــزارش ب ــی   ب  کــارگــر شــرکــت  ١٠٠  حــدود    ســی   ب
فاکسکان، تولیدکننده عمده قطعات اپـل در چـیـن، در پـی  

ـیـه . نزاع در یک رستوران دست به شورش زدند  ـان ـی ای    بنا به ب
ـالـت  ٧ رسمی که پنجشنبه    ژوئن در وبسایت دولت محـلـی ای

سیچوان انتشار یافته است، ھفت کارگر این شـرکـت، کـه از  
مجادله صاحب رستوران با ھمسرش آزرده شده بودند، به دعـوا  

ـیـس کـمـک خـواسـتـه  .  با او پرداختند  ـل صاحب رستوران از پ
ـاد   ـا فـری دارنـد مـا را  " است و کارگران پس از حضور پلیس ب

ـیـب  .  انـد   به سمت خوابگاھشان گریـخـتـه "  زنند   می  بـه ایـن تـرت
ـاب   نزدیک به صد نفر از ھمکارانشان به آنان پیوسته و با پـرت

چھار نفر از کـارگـرانـی كـه بـه  .  بطری با پلیس درگیر شدند 
ـیـس   ـل ـتـه پ داد ھمسر صاحب رستوران رسیده بودند، که به گف

 .برند   در بازداشت پلیس به سر می " اند   مست بوده "
شرایط کاری در شرکت فاکسکان، سـال گـذشـتـه و در  

ھـا قـرار    پی موجی از خودکشی کارگـران در کـانـون تـوجـه 
فاکسکان پس از آن با کاھـش سـاعـات کـاری،  . گرفته بود 

 .تضمین دستمزد و بھبود شرایط کاری توافق کرده بود 
 
بازداشت مخالفان حکومت در این : عمان
 کشور

ـتـی عـمـان در روزھـای اخـیـر، اقـدام بـه   ـی ـن نیروھای ام
دستگیری گسترده فعاالن مخالف دولت این کشور بـه اتـھـام  

ـقـل از  .  اند   تحریک به اغتشاش کرده  خبرگزاری رویتـرز بـه ن
ـیـروھـای   فعاالن سیاسی در این كشور گزارش داده است که ن

امنیتی عمان، در میان نارضایتی رو به گسترش که در ایـن  
شود، دستگیری معترضان را آغـاز کـرده    کشور مشاھده می 

 تـن  ٦  ژوئـن،  ٨ بنا بر این گزارش، تنھا شامگاه جمعه  .  است 
ـقـریشـی    از فعاالن دستگیر شده  اند که در میان آنـھـا، حسـن ال

وبالگ نویس، حمد الخروصی شاعر، حمود الراشدی و نبـھـان  
ایـن گـزارش  .  شـونـد   الحنشی دو نویسنده عـمـانـی دیـده مـی 

ـز،    می  ـی  تـن  ٤ افزاید که در روزھای پایانی ھفته گـذشـتـه ن
ای کـه در    در صـفـحـه .   دیگر از فعاالن دستگیر شده بودنـد 

ـیـج   فیسبوکی که گروھی از فعاالن حقوق بشر در منطقه خل
اند، آمده کـه ایـن دسـتـگـیـریـھـا،    فارس آن را راه اندازی کرده 

ـازداشـت   ـان عـمـان بـه ب تنھا چند روز پس از تـھـدیـد دادسـت
در این صفحه آمده اسـت کـه  .  معترضان صورت گرفته است 
با تمام کسانی که اقدام به نشـر  " دادستان ھشدار داده بود که  

ـان   ـی ـانـه آزادی ب ـز بـه بـھ مطالب توھین آمیز و تحریک آمـی
ھای عمانی ھنـوز    مقام .  برخورد قانونی خواھد کرد "  کنند   می 

یـک  .  انـد   ھـا اعـالم نـکـرده   موضعی در خصوص این گـزارش 
ـتـه اسـت کـه شـش   ـتـرز گـف منبع مطلع به خـبـرگـزاری روی

 «تحریک به اغتشاش »بازداشت شده در روز جمعه، متھم به  
ـان  .  شود   ھستند و در این باره از آنھا تحقیق می  این منبع از بی

ــشــتــر خــودداری کــرده اســت  ــی ــات ب ــی ــه،  .  جــزئ ــت ــال گــذش س
ـتـن از   ـا الـگـو گـرف اعتراضھای متفرقی در کشور عـمـان ب

ـارزه  .  انقالبھای تونس و مصر در گرفت  معترضان خواھان مـب
ـتـی  .  با فساد و محو پدیده بیکاری شده بودند  ـی ـن نیروھای ام

ـا وعـده  .  با این اعتراضھا مقابله کردند  سرانجام اعـتـراضـھـا ب
فعاالن سیاسـی در  . اصالحات مقامھای عمانی، خاتمه یافت 

ـنـھـا بـخـش انـدکـی از اصـالحـاتـی کـه    عمان می  گوینـد ت
سلیم الطـویـخ  . حکومت وعده اجرای آن را داده بود، محقق شد 

ـامـه مـحـلـی کـار   وبالگ نویس عمانی که در یـک روزن
ـان    کند، می   می  گوید که ھمه روزه بر خشم عمـومـی در مـی

شود چرا که مردم شکست حـکـومـت را    ھا افزوده می   عمانی 
ھای خود در بھبود وضعیت معیشتی شـاھـد    در عمل به وعده 

 .ھستند 
ھـای    ای از اعتـصـاب   ھای اخیر، عمان شاھد سلسله   در ماه 

انـد کـه    ھـای ایـن كشـور گـزارش داده   رسـانـه .  کارگری بـود 
ـتـه  ـف ھـای    کارگران بخشھای نفت، بھداشـت و آمـوزش، در ھ

ــت   ـی ـبـود وضـع ـزایـش حـقـوق و بـھ ـا خـواســت اف گـذشـتـه، ب
ـزایـد کـه    ھـا مـی   این گزارش .  معیشتیشان، تظاھرات کردند  اف

نیروھای امنیتی ماه گذشته سه تن از فعـاالن را کـه قصـد  
ـنـد، دسـتـگـیـر   پیگیری وضعیت کارگران بخش نفت را داشـت

دو تن از این فعاالن دستگیر شده که حبیبه النـھـائـی  .  کردند 
ـقـوب   ـانـوان عـمـان و یـع ـال ب ـب ـی ـیـم مـلـی وال بازیکن سابق ت
. الخصوصی حقوقدان ھستند، سرانجام با قید وثیقه آزاد شـدنـد 

 .اند   شده  «تحریک به اغتشاش »ھا متھم به    آن 
 


