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ـیـزاسـیـون   ) جـھـانـی شـدن ( گلوبال
چیست؟ گلوبالیزاسیـون گـرایشـی  

(Trend)   است كـه مـی خـواھـد
ــم ادغــام كــرده و   جــھــان را در ھ
ــد  ــه كــن ــه ھــم وابســت ــدا ب . شــدی

ـیـن بـعـنـوان   گلوبالیزاسیون ھـمـچـن
ـر سـر   شكسته شدن موانع سنتی ب
ــه   ــت آزادان ــه حــرك ــازه دادن ب اج
كاالھا، اطالعات، مردم و سرمـایـه  
از كشــوری بــه كشــور دیــگــری  

یعنی حـوادث و  . تعریف شده است 
رویدادھایی كه مربوط به اقتـصـاد  
ـر   ھستند، در یك بازار می توانند ب
ــور   ــصــادی كش ــای اقــت ــدادھ روی
دیگری تأثیر بگذارند و یا از آنـھـا  

 .تأثیر بگیرند 
 

 داستان زندگی اول
 (Li Zhang)لــی ژنــگ  

 سـالـه كـه یـكـی از  ١٨ دختری  
ـنـون  ٧٠٠٠  ـری اسـت كـه اك  دخـت

ــه   ــان ــارخ ــال در ك ــدت دو س ــم ب
ـتـای   ھویافونـگ در مـنـطـقـه دل
رودخانه مروراید در چین مشـغـول  

كارخانه ای كه حاصل  .  بكار است 

ـرك   ــ ـت ـــه گـــذاری مشــ ـــای ـرم ــ س
ــوانـی و سـازمــان   سـھـامــداران تـای
نیروھای مسلح ھوائی، زمینـی و  

ارتش رھایی بخـش  " دریایی چین،  
روزكار لی ژنـگ از  .  ، است " خلق 

 صبح با سرود كارخانه و  ٧ ساعت  
نرمش صـبـحـگـاھـی شـروع مـی  

كارخانه مزبور ھمچون یک  .  شود 
لی ژنگ  .  پادگان اداره می شود 

در یك خوابگاه دخترانه، ھـمـراه بـا  
.  دختر دیگر زندگی می كـنـد ١٥ 

كارخانه، غذا و بھـداشـت و دوا و  
درمان اولیه این كارگران را فـراھـم  

ـتـه ای  . می كند  لـی ژنـگ ھـف
بـعـد از  .   ساعت كار می كنـد ٦٠ 

ـقـه مـھـلـت  ١٥ شیفت صبح و    دقی
ـفـت   ـبـل از شـروع شـی ناھـار، و ق
بعدازظھر، لی ژنگ باید چـرتـی  

. بـزنـد  Regulation napبه نام  
لی الزم نیست برای كـار خـاصـی  

آریشگاه  .  از كارخانه زیاد دور شود 
ــایــی و مــغــازه ھــای فشــن   ــب زی

(Fashion)  به كارخانه می آیند .
لی ژنگ می تواند بدون پرداخت  

خطر اخراج از کار، به کابوس ھـر  
روزه کارگران در ایران تبدیل شـده  

ـرھـا از  .  است  در سال گذشتـه خـب
 ھزار نفـر  ٢٠٠ بیکار شدن بیش از  

ــت دارد  ــای ــک ــار، ح ــن  .  از ک ای
ـــل   ــه دلــی ــه ب ــت ک ـــس ــالــی درح
ـــی   ــی در پ ــی پ ـــگ ــکـــســت وش
کارخـانـجـات، ھـر روز کـارگـران  
بیشتری کار خود را از دست داده  

ـیـونـی   و به خیل عظیم چندین میل
ایـن  .  بیـکـاران اضـافـه مـیـشـونـد 

ـبـل   وضعیتی است کـه مـدتـی ق
خودشان پیش بینی اش را کـرده  
ــوان   ــحــت عــن ــد و از آن ت ــودن ب
. سونامی بیکاری یاد مـیـکـردنـد 

ــد کــه قــرار اســت   اعــالم کــردن
ـرسـد کـه در   بیکاری به جایـی ب
ـقـه بـوده   ـیـسـاب سی سال گذشتـه ب

است و اکنـون ایـن رونـدی اسـت  
ــوم   ـل ــش اســت  و مــع ـی کـه در پ

 . نیست سرانجامش کجاست 
به سرتیتر ھای ھولناك خبرھـا  
ـر و ابـعـاد   در ھمین چند ماه اخـی

 :این بیکارسازیھا نگاھی بیندازیم 
حسین راغفر از كارشـنـاسـان    -

اقتصادی حكومت در اوایـل سـال  

 تجمع بازنشستگان ذوب آھن با موفقیت به پایان رسید 
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ھـر  .  اسالمی در جـریـان اسـت 
روز کارگران در این کارخانه و آن  
ـــه   ـراض ب ـتــ کـــارخـــانـــه در اعــ
ــمــزدھــای   ــھــا و دســت ــکــارســازی بــی
ــل   ــاب ــده و در مــق ــت نش پــرداخ
ــر روزه حــکــومــت،   تــعــرضــات ھ
ـنـد   تجمعات اعتراضی بر پا میکن
ــب   ــان را طــل ــوش ــق و حــق و ح

ـر كـل  .  میکنند  ـنـكـه فـق بعالوه ای
ـفـجـار كشـانـده   جامعه را به حال ان

 .است 
از جمله در ھمین ھفته  شاھد  

ـفــره   ٤ تـجـمـعـات سـه تـا    ھـزار ن
كارگران بازنشسته صـنـایـع فـوالد  
ــھـان در ســه روز   ذوب آھــن اصــف

ـبـل  .  آغاز ین ھمین ھفته ھستیـم  ق
ـراض بـه   از آن نیز معلمان در اعـت
ـراضـی   فقر و گرانی به تجمع اعـت

 شھریور فـراخـوان دادنـد و  ١٨ در  
ــاســخ   ــنــد كــه اگــر پ ــت اعــالم داش
نگیرند، روز اول مـھـر را بـه روز  
ـبـدیـل   ـراض سـراسـری خـود ت اعـت

ــد كــرد  ــه مــھــم و  .   خــواھــن ــمــون ن
قبلترش تظاھرات ھزاران نفر مـردم  
ـر   در شھر نیشابور با شعار ننگ ب

وضعیت مردم زلـزلـه  .  گرانی است 
زده آذربایجان شرقی، مردمـی كـه  
زندگی و ھستی خود را از دسـت  
داده اند و معترض به وضعیت بـی  
ـیـز   ـنـد،  ن سرو سامان خـود ھسـت
. بخش دیگری از این تصویر است 

ــطــی اســت کــه   ــن شــرای ــی در چــن
بیکارسازیھـا یـك مـوضـوع مـھـم  

 . اعتراض كارگران است 
ـیـش   واقعیت اینست که رژیم ب

از ھر وقت زیر منگنـه فشـار مـا  
در  .  مـردم و مـا کـارگـران اسـت 

ــی جــمــھــوری   ــل ــمــل ــن ال سـطــح بــی
اسالمی ھیچگاه به انـدازه امـروز  
ـرار نـداشـتـه   در تنـگـنـا و انـزوا ق

ـم  .  است  بشار اسد یار نـزدیـك رژی
اسالمی در منطقه دارد میرود  و  
این خود نیز رژیم اسـالمـی را در  
موقعیت بسیار تضعیف شده تـری  

ـیـش بـودن  .  قرار مـیـدھـد  بـا در پ
ـرای   مضحكه انتخاباتـی دیـگـر ب
ریاست جمھوری، جنگ باندھای  
ـیـز   حاکم اسالمی بر سـر قـدرت ن
بیش از بیش  باال گرفته اسـت و  
ھر روز پرونـده جـدیـدی از دزدی  

در  .  ھا و جنایـاتشـان رو مـیـشـود 
ـر سـر   چنین شرایطی اسـت كـه ب
سازمان دادن اعتراضـی سـراسـری  
ــا ســخــن   ــھ ــكــارســازی ــه بــی ــی عــل

 . میگوییم 
ھزاران كـارگـری كـه از كـار  
بیكار شده اند  و ھزاران كـارگـری  
كه در معرض بیكارسـازی ھـایـی  
ھستند كه در پیش است، ھمراه بـا  
ـم   خانواده ھایشان یك نیروی عـظـی
ــد   ــای ــد كــه ب ــن ــراضــی ھســت ــت اع

 .سراسری سازمان یابند 
ـم   ـی ما نیروی قدرتمندی ھسـت
ـروسـت كـه   ـی و با بسیج كـل ایـن ن
میتوان بیكارسازیھا و تـھـاجـمـات  
ھـر روزه حـكـومــت را ســد كــرد،  
میتـوان جـلـوی سـركـوبـگـریـھـای  
حكومت اسالمی و تعرضاتـش را  
ـر و   ـیـه فـق ـتـوان عـل گرفت و مـی
فالكت  به مبارزه برخاست و كـل  
بساط این رژیم جنایتکار را جـارو  

 .کرد 

ــل   ــاب ــا در مــق ــار م ــك  راھ
بیكارسازیھا و فقر و فالكتـی كـه  
ــم اســت،   بــر گــرده جــامــعــه حــاك
ـر تـجـمـعـات   برپایی تجمعاتی نظی
اعتراضی ای است كه در ھـمـیـن  
ھفته كارگران بازنشـسـتـه صـنـایـع  
ــھـان بــر پـا كـردنـد و   فـوالد اصـف
ــرده خــانــواده ھــای   ــت حضــور گس
كارگران یك نقطـه قـوت مـھـمـش  

 .بود 
 راھكار ما تجمعـات پـی در  
پی ھزاران ھزار كـارگـری كـه در  
ـیـكـاری قــرار   مـعـرض اخـراج و ب
ـیـون   ـل دارند و تجمعات چندین مـی
ـیـكـار در مـقـابـل مـراكـز   كارگر ب
قدرت رژیم اسالمی، نظیر مجلس  
اسالمی و دفتر احـمـدی نـژآد و  
فرمانداری ھـا و وزارت كـار در  
تھران و ادارت كـار در شـھـرھـای  
ـیـه   ـیـكـاری و عـل مختلف علیه ب

 . فقر و گرانی است 
ــه   ــن ب ــوســت راھــكــار مــا پــی
اعتراض معلمان، بازنشسـتـگـان و  
ـرض   ـلـف مـعـت بخـش ھـای مـخـت
جامـعـه و شـكـل دادن بـه صـف  
اعتراضی سراسری علیـه فـالكـت  

 . حاكم بر جامعه است 
خالصه کالم اینـکـه راھـکـار  
. مــا اتــحــاد و تشــکــل مــاســت 

راھکار ما متحد شـدن در حـزب  
ــســت کــارگــری بــرای   ــونــی کــم
خالصی از شر جھنمی اسـت کـه  
ــرده و   ــم اســالمــی بــر پــا ک رژی
ساختن جامعه ای انسانی و پر از  

 .*  رفاه و شادی است 

 ...فاجعه بیکار سازیھا  
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 ٥ اطالعیھ شماره  
تجمع بازنشستگان ذوب 
آھن با موفقیت به پایان 

 رسید 
چند درصد نیز به حقوق 

 آنھا اضافه شد  
تجـمـع کـارگـران بـازنشـسـتـه  
ــا   ــان امــروز ب ــھ ــن اصــف ذوب آھ

ـر  .  موفقیت به پایان رسید  عـالوه ب
ــد   دو مـاه دسـتـمــزد مــعـوقـه چـن
درصد نیز به حقوق آنـھـا اضـافـه  

 . شد 
طبق گزارشی که امـروز سـه  

 شھریور به حزب رسـیـده  ٢٨ شنبه  
ــخــشــی از   ــح امـروز ب اسـت، صــب

کارگران بازنشسته صنـایـع فـوالد  
ــانــک   ــه ب ــھــان ب ذوب آھــن اصــف
صادرات مراجعه کردند و دو مـاه  
حقوق مـعـوقـه خـود را دریـافـت  

 نفر از آنھا کـه  ٥٠٠ حدود  . کردند 
پولشان به حسـاب بـانـک مـلـی  
ــل اداره   ــاب ــشــود در مــق ــی ــز م واری
بازنشستگی تجمع کردند و بـعـد  
ـتـه شـد کـه   از اینکه به آنھا گـف
ـرداخـت خـواھـد   امروز حقوقشـان پ
ـیـز   شد و عالوه بر آن چند درصد ن
به حقوق آنھا اضافه شده است، با  
. موفقیت به تـجـمـع پـایـان دادنـد 

کارگران منتظر دریـافـت احـکـام  
 . جدید ھستند 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ــافشــاری کــارگــران   ــحــاد و پ ات
ـیـت آنـھـا را   ـق بازنشـسـتـه و مـوف
صمیمانه تبریک میگوید و آنـھـا  

ــطــی   ــه رواب ــه شــکــل دادن ب را ب
ـرای تـداوم   مستحکم با یکدیگر ب

مـبـارزه  .  مبارزاتشان فرامـیـخـوانـد 
ـران   ـــه کـــارگــ ـت ــای گـــذشــ روزھ
بازنشسته ذوب آھن اصـفـھـان بـار  
ـنـکـه بـا   ـر ای دیگر تاکیدی بود ب
ــارزه و پـافشــاری بــر   اتـحـاد، مـب
ـم حـقـوق   ـی خواستھای خود میتـوان
ــخــوران   ــت ــف ــوم م ــق ــل خــود را از ح
ـرون   ـی سرمایه دار و دولـت شـان ب

به کارگـران در روزھـای  . بکشیم 
ــه شــده بــود کــه   ــت گــذشــتــه گــف
ـرای   صندوق بازنشستگی پولـی ب
ــکــه   ــا زمــانــی ــدارد و ت پــرداخــت ن
واحدھای تولیدی فوالد مـبـارکـه  

ـریـزنـد   سھم خـود را بـه حسـاب ن
ـرداخـت حـقـوق مـعـوقـه   امکـان پ
ـم امـا مـوقـعـی   کارگران را نـداری
که سنبه کارگران را پرزور دیدنـد  
پول را تامین کردند و بـه حسـاب  

ــد  ــن ــخــت کــارگــران  .  کــارگــران ری
ھمچنان بخشی از حقوق خـود را  

ـیـز   د طلب  ارند، حـقـوق شـھـریـور ن
ھنوز به حسابشان واریز نشده است  
و تردیدی در این نیست کـه اگـر  
ــراضــات دور   ــت ــرای اع خــود را ب
بعدی آماده نباشند باز ھم حـقـوق  
ھای آنھا ماھھا به عقـب خـواھـد  

 . افتاد 
ــح اســت کــه   ــی ــوض ــه ت الزم ب
امروز تعدادی از جـوانـان و مـردم  
ـر   اصفھان که از کانال جـدیـد خـب
تجمعات کارگران را شنیده بـودنـد  
به جلوی امور بازنشستگـی آمـده  

و با کارگران اعالم ھمـبـسـتـگـی  
کـانـال جـدیـد و حـزب  .  میکردند 

کمونیست کارگری با شروع ایـن  
ــجـمــعــات   اعـتــراضــات فــعــاالنـه ت
اعتراضی آنھا را منعـکـس کـرده  
و به قول بازنشستگان کارگـران و  
مردم اصفـھـان را از ایـن مـبـارزه  
مطلع کـرد و ایـن پشـتـوانـه ای  
. برای تداوم ایـن مـبـارزات اسـت 

حزب از کـارگـران بـازنشـسـتـه و  
ـرض   ھمه کارگـران و مـردم مـعـت
میخواھد که رابطه خود با کـانـال  
ــود، حـــزب   ــزب خ ـــد و ح ــدی ج
ـرش   کمونیست کارگری را گسـت

 . دھند 

زنده باد اتحاد و ھمـبـسـتـگـی  
 کارگران در سراسر کشور 

آزادی، بــرابــری، حــکــومــت  
 کارگری 

ــر جــمــھــوری   مــرگ ب
 اسالمی 

ـــمـــھـــوری   ـــاد ج ـــده ب زن
 سوسیالیستی 

حزب کمونیست کارگری  
 ایران 

  ١٨ ،  ١٣٩١  شھریور  ٢٨ 
   ٢٠١٢ سپتامبر  

حزب کمونیست 
اطالعیه شماره : کارگری

پول بازنشستگان : ٤
ذوب آھن به حسابشان 

 ٨سه شنبه . واریز نشد
صبح مقابل کانون 

بازنشستگان ذوب آھن 
 اصفھان

ھمانطور که در اطالعیه قبـل  
گفتیم، امروز دوشنبه در سـومـیـن  
روز تجـمـع کـارگـران بـازنشـسـتـه  
ذوب آھن اصفھان به آنھا قول داده  
شد کـه تـا سـاعـت شـش عصـر  
ــه   امـروز دومـاه حـقـوق مـعـوقـه ب
. حساب آنـھـا واریـز خـواھـد شـد 

کارگران اعالم کـردنـد کـه اگـر  
این وعده عملی نشود فردا دسـت  

ــد زد  ــن ــق  .  بــه تــجــمــع خــواھ ــب ط
گزارشی که به ما رسـیـده اسـت  
دولت زیر قول خود زده و پولی بـه  
ــران واریــز نــکــرده   حســاب کــارگ

کارگـران بـازنشـسـتـه فـردا  . است 
 مقابـل اداره امـور  ٨ صبح ساعت  

بازنشستگان شھر اصـفـھـان دسـت  
 .به تجمع خواھند زد 

 
در تجمع امـروز تـعـداد قـابـل  
ــســران و   ــم ــظــه ای از ھ مــالح
اعضای خانـواده ھـای کـارگـران  

ـنـد  ایـن  .  بازنشسـتـه حضـور داشـت
. یک قـدم مـھـم بـه جـلـو اسـت 

حزب ھـمـه ھـمـسـران و اعضـای  
خانواده ھای کارگران بـازنشـسـتـه  
را فرامیخواند که در تجمـع فـردا  

ـنـد  ـیـن  . شرکت کـن امـروز ھـمـچـن
تعدادی از مردم شـریـف اصـفـھـان  
ــمــان   ـل ــه حــمــایـت از مــع بـه نشـان
بازنشسته در تجمع آنـھـا شـرکـت  

حزب ھمه مردم اصـفـھـان،  .  کردند 
کارگران و بازنشستگان، جوانان و  
دانشجویان اصفـھـان، شـھـر کـرد،  
نجف آباد و سایر شھرھای اسـتـان  

اصفھان را فـرامـیـخـوانـد کـه در  
ـنـد  . تجمع فردا صبح شـرکـت کـن

ــه ذوب آھــن  ٣٠  ــازنشــسـت  ھــزار ب
اصفھان حقوق ھای خود را طـلـب  

ھمه آنھا و خانواده ھایشان  .  کارند 
را به شـرکـت در ایـن تـجـمـعـات  

 .فرامیخوانیم 
حقوق حقه خود را باید با زور  
ــاکــم بــیــرون   ــوران ح ــخ ــت از مــف

باید تجمـعـات مـا ھـرچـه  . بکشیم 
ھـمـه مـا  . بزرگتر و پرشورتر باشد 

کارگران و معلمان، ھمه ما مـردم  
محروم و زحـمـتـکـش، ھـمـه مـا  
بازنشستگان فقیر و محروم، ھـمـه  
ما جوانان بیکار و جویای کار به  
ـیـونـدیـدم و بـاصـدای   این تجمع بپ
ـم ایـن وضـع را   ـی بلنـد فـریـاد بـزن

ـر و  . تحمل نخواھیم کرد  علیـه فـق
ـم   ـی گرانی و بیکاری اعتراض کـن
و فریاد بزنیم منزلت، معیشت حـق  

. دیگر بـس اسـت .  مسلم ما است 
برخیزیم و به این اوضـاع فـالکـت  
باری که سرمـایـه داران و دولـت  
اسالمی شان به ما تحمیـل کـرده  

 .است، پایان دھیم 
زنده باد مـبـارزه مـتـحـدانـه و  
پیگیرانه کارگران بازنشستـه ذوب  

 آھن اصفھان 
زنده باد ھمبستگی و حمـایـت  
خانواده ھـا و مـردم اصـفـھـان از  

 بازنشستگان ذوب آھن 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون

 ایران 
ــور  ٢٧  ــھــری   ١٧ ،  ١٣٩١  ش
 ٢٠١٢ سپتامبر  

 
:  ٣اطالعیه شماره 

چھارھزار کارگر 
بازنشسته صنایع فوالد 

اصفھان در تجمع امروز 
شرکت داشتند، امروز 
خانواده ھا ھم شرکت 

داشتند و سه نفر از زنان 
بازنشسته سخنرانی 

 کردند
ـنـا  ٢٧ امروز دوشنبه    شھریور ب

به قرار قبلی کارگران بازنشـسـتـه  

 تجمع بازنشستگان ذوب آھن با موفقیت به پایان رسید 
 چند درصد نیز به حقوق آنھا اضافه شد  
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ــابــل   ــق ذوب آھــن اصــفــھــان در م
در  .  استانداری شھر تجمع کـردنـد 

ـروز  ٢٠٠٠ تجمع روز شنبه    نفر، دی
ـیـش از  ٣٠٠٠ بیش از    و امـروز ب
حضـور  .   نفر حضور داشتنـد ٤٠٠٠ 

ـران جـوان   خانواده ھا و زنان و دخـت
بـه  .  در تجمع امروز چشمگیر بـود 

کارگران بازنشسته اعالم شد کـه  
ــروز بــه   ــوق آنــھــا ام ــق دو مــاه ح

 .حسابشان واریز میشود 
طبق گزارشی کـه بـه حـزب  
رسیده است، جمعیت تمام مـنـطـقـه  
چھارراه شـکـر شـکـر تـا فـلـکـه  
فلسطین را گرفته بود و یـکـصـدا  

ـر  : " و پرشور شعار میداد  مـرگ ب
ـر  " ،  " دولت بـی کـفـایـت  مـرگ ب

براتی دزد محاکمه بـایـد  "،  " براتی 
ســه خـانــم و ســه آقــای  ".  گـردد 

ـبـار   بازنشسته علیه اوضاع فـالکـت
اقتصادی، علیه فقر و فالکـت و  
علیه دسـتـمـزدھـای نـاچـیـز خـود  

ــد  ــی پــرشــوری کــردن ــران . ســخــن
سخنرانان گفتنـد تـورم صـددرصـد  

 درصـد  ١٥ ولی حقوق ھـا فـقـط  
افزایش داشته اما ھـمـیـن حـقـوق  

تـظـاھـرات  .  ناچیز را ھم نمیدھـنـد 
  ٨ امروز به مدت شش ساعـت از  

.  بعدازظھر ادامه یافـت ٢ صبح تا  
در اطالعیه ھای قبل گفتیم کـه  
رانندگان و مـردمـی کـه شـاھـد  
تجمع کارگران بودند، بـه گـرمـی  

طـبـق  .  از آنھا پشتیبانی میکردنـد 
گزارش امـروز تـعـدادی از مـردم  
ــظــاھــرات شــرکــت   ــھــان در ت اصـف
داشتند و مـغـازه داران مـحـل در  
ـنـدگـان آب   حمایت از تجـمـع کـن
می آوردند و آنـھـا را دعـوت بـه  
چای میکردند و ھر کس نیـازی  

به تماس تلفنی داشت تلفن مغـازه  
ـنـد و   را در اختیـارش مـیـگـذاشـت
ـنـدگـان بـا   یکی از شـرکـت کـن
خرید بیسکویت و نان از تظاھـرات  
ــرد  ــیــک ــرایــی م ــنــدگــان پــذی . کــن

جمعیت سـرشـار از ھـمـبـسـتـگـی  
تعدادی از خانواده ھایی کـه  .  بود 

ـیـز   بازمانده بازنشستـگـان بـودنـد ن
آمده بـودنـد و پـالکـاردھـائـی در  

ـنـد  ھـمـه از گـرانـی  .  دست داشـت
مـقـامـات بـاالخـره  .  فریاد میزدنـد 

تسلیم خواست کارگـران شـدنـد و  
 بـعـدازظـھـر، عـلـی  ٢ در ساعـت  

ـیـس کـانـون   اکبر خرم دشتـی، رئ
بازنشستگان ذوب آھـن بـه مـیـان  
جمعیت آمـد و اعـالم کـرد کـه  
حقوق دو ماه تیر و مـرداد را بـه  
حساب میریزند که سـاعـت شـش  
ــت اســـت  ــل بــرداش ــاب . عصــر ق

بازنشستگان ختم تجمـع را اعـالم  
کـردنـد، امـا بـا صـراحــت اعــالم  

کردند که چنانچه سـاعـت شـش  
عصر ایـن پـول در حسـابـھـایشـان  

  ٨ نباشد فردا باز ھـم در سـاعـت  
ـــور   ـــوی اداره ام ـل ــ ـــح ج ـب ــ ص
ــه تـجـمــع   بـازنشـسـتـگــی دسـت ب

طبـق گـزارش تـعـداد  .  خواھند زد 
زیادی از اوباش نیروی انتـظـامـی  
ھمراه با تعدادی لبـاس شـخـصـی  
ھای وزارت اطالعـات بـه مـحـل  
آمده بـودنـد ولـی جـرات دخـالـت  
ـنـد   ـت نداشتند و حتی بعضا میـگـف
ــعــضــا   ــتــان اســت، ب اعــتــراض حــق
ـم و عـذر   ـنـد مـا مـامـوری میگفت
ـم  ـی ـنـجـا ھسـت ـم کـه ای ! میخواھـی

تعدادی از لباس شـخـصـی ھـا و  
چند تن از افـراد سـپـاه پـاسـداران  
عکس و فیلمبرداری میکردنـد و  

ـرداری   ـم ب ـل ـی در مواردی مـانـع ف
 .توسط مردم شدند 

تجـمـعـات روزھـای گـذشـتـه  
بازنشستگان ذوب آھـن اصـفـھـان  
گوشه ای از قدرت آنھا را نشـان  

ــمــی از  .  داد  ــی  ھــزار  ٣٠ حــدود ن
بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان در  
ـنـد کـه   این شھر زندگـی مـیـکـن
ھمراه با خانواده ھایشان دھھا ھزار  

این نیروی عظـیـمـی  .  نفر میشوند 
ـتـوانـد   است که ھر خواستی را می
ـتـخـوران اسـالمـی   به حکومت مف

اتـحـاد و عـزم جـزم  .  تحمیل کند 
ھزاران کارگر بازنشسته ذوب آھن  
و اعضای خانواده ھای آنھا نشـان  
داد که کارگران میتواننـد حـقـوق  
شھریور، باقیمانده دستمزد مـعـوقـه  
ـنـطـور   از ماھھای دیـگـر و ھـمـی
طلب قدیمی تر خود را که به دو  
دھه اخیر مربوط میشود از حلقـوم  

 .استثمارکنندگان بیرون بکشند 

ـــواده   حضـــور اعضـــای خـــان
ـرانـی   کارگران بازنشستـه و سـخـن
سه نفر از زنـان در تـجـمـع امـروز  
ــارزه   ــب ــاشــکــوھــی از م ــه ب ــب ــن ج
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
است که بایـد بـه الـگـوی ھـمـه  
ـلـمـان   تجـمـعـات کـارگـران و مـع

 .تبدیل شود 
 

زنده باد مـبـارزه مـتـحـدانـه و  
پیگیرانه کارگران بازنشستـه ذوب  

 آھن اصفھان 
زنده باد ھمبستگی و حمـایـت  
خانواده ھـا و مـردم اصـفـھـان از  

 بازنشستگان ذوب آھن 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون

 ایران 

 
ــور  ٢٧  ــھــری   ١٧ ،  ١٣٩١  ش
 ٢٠١٢ سپتامبر  

 
: ٢اطالعیه شماره 

کارگران بازنشسته ذوب 
آھن در دومین روز 

متوالی دست به تجمع 
. بزرگ تری زدند

 صبح ٩دوشنبه ساعت 
تجمع مقابل استانداری 

 اصفھان
 

ـره   ـف در ادامه تجمع دو ھـزار ن
 شھـریـور  ٢٥ دیروز، امروز یکشنبه  

ھم بازنشـسـتـگـان صـنـایـع فـوالد  
ـر   ذوب آھن اصفھان در مقابل دفـت
بازنشستگی این شـھـر دسـت بـه  
تجمع زدند، مقامات را ھو کردنـد  
و با استقبال مردمـی کـه شـاھـد  
ـنـد  ـت ـرار گـرف . این تجمع بـودنـد ق

ـر  ٤  تا  ٣ جمعیت امروز به   ـف  ھزار ن

ـــدادی از   ـــع ـــد و ت ـی ــ ـرس ــ ـی ــ م
ـیـز در   بازنشستگـان شـھـر کـرد ن
ــد  ـن . تـجـمـع امـروز شـرکـت داشـت

خواست کارگران بازنشسـتـه ذوب  
ـرداخـت فـوری چـھـار مـاه   آھن پ

بازنشستگان فـردا  .  طلب آنھا است 
 صبح نیز قرار است در مـقـابـل  ٩ 

استانداری اصفھان دست به تجمـع  
 .بزنند 

طـبـق گـزارشـی کـه بـه مــا  
رسیده است، جمعیت از ھـتـل پـل  
تا چھاربـاغ و از آنـجـا تـا امـور  
بازنشستگی پخش بود و خـیـابـان  
ـنـد آمـده اسـت  . ھای متعـددی ب

بازنشستـگـان روزنـامـه ای روی  
ـر روی آن   زمین پـھـن کـرده و ب
ـــد و درمـــورد   ـــودن ـــه ب ـت نشـــســ

ــت   ــب ــم صــح مشــکــالتشــان بــا ھ
میکردند و ھرکدام از مسئولین و  
مقامات که میخواست برای آنھـا  
صحبت کند و بھانه و توجیھـاتـی  
مثل تحریم را مطـرح کـنـد او را  

نیروی انتـظـامـی و  .  ھو میکردند 
لباس شخصـی ھـای زیـادی بـه  

گـارد ویـژه بـا  .  محل آمده بودنـد 
ماشین ھای ویـژه حضـور داشـت  

جمعیـت  .  اما جرات دخالت نداشت 
ــد شــعــار مــیــداد   ــن ــل ــا صــدای ب ب

ـراتـی  ـر ب ـراتـی  .  مرگ ب سـردار ب
پاسدار بازنشسـتـه ای اسـت کـه  
. مــدیــر عــامــل ذوب آھــن اســت 

ــگــی   ــازنشــســت ــان امــور ب کــارکــن
ــق   ــری ــت را از ط ــی صــدای جــمــع
ـراتـی پـخـش   ـرای ب گوشی تلفن ب

ــردنــد  ــیــک ــبــق ایــن گــزارش  .  م ط
ھنگامیکه جمعیت میخواست بـه  
ــازنشـسـتـگـی وارد   ـر ب داخـل دفـت
شـود، مسـئـوالن جـلـوی آنـھـا را  
ـرون ھـول   ـی گرفته و جمعی را به ب
میدادند و کـارگـران آنـھـا را ھـو  

ـنـدگـان تـاکسـی و  .  میکردند  ران
بسیاری از ماشین ھای شخصـی  
با راه بندان از این تجمـع حـمـایـت  

کارگران بازنشسـتـه در  .  میکردند 
ـیـمـاتـوم داده   ـت تجمع دیروز خـود ال
بودند که چنانـچـه امـروز حـقـوق  
ـبـه   آنھا پرداخـت نشـود روز دوشـن

قرار تجمـع  .  دست به تجمع میزنند 
ــه ســاعــت   ـب ـرای فــردا دوشــن   ٩ ب

ــداری   ــان ــل اســت ــاب ــح در مــق ــب ص
 .گذاشته شده است 

حزب کمونیست کارگـری از  
کلیـه مـردم شـریـف و آزادیـخـواه  
اصفھان، از جوانان و دانشـجـویـان،  
از کلیه کارگران شاغل و بیکـار،  
از کلیه بازنشستگـان و بـویـژه از  
کارگران و کارکنان ذوب آھـن و  
خانواده ھای آنھا میخواھد وسیعـا  
ـنـد  . در تجـمـع فـردا شـرکـت کـن

متحد و یـکـپـارچـه در دفـاع از  
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
اصفھان و اعتراض بـه تـعـویـق در  
ــحــد و   ــمــزدھـا، مــت ـرداخــت دســت پ
ـر،   ـق ـراض بـه ف یکپارچـه در اعـت
ـراض   گرانی و بیکاری و در اعـت
به حقوق ھای ناچـیـز بـه مـیـدان  

این تنھا راه بیرون کشـیـدن  . بیائیم 
ـیـت   ـل ـقـوم اق حقوق حقه ما از حـل

 .مفتخور سرمایه دار است 
ــا   ــگــی ب ــت ــاد ھــمــبــس زنــده ب
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ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
 اصفھان در سراسر کشور 

زنده باد ھمبستگی و حمـایـت  
ــھــان از   ــی مــردم اصــف ــون ــی ــل مــی

 بازنشستگان ذوب آھن 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون

 ایران 
 

  ١٦ ،  ١٣٩١   شــھــریــور  ٢٦ 
 ٢٠١٢ سپتامبر  

 کارگر ٢٠٠٠: ١اطالعیه 
بازنشسته ذوب آھن 

دست به تجمع زدند و 
برای تجمعات بعدی 

 التیماتوم دادند
 

 شـھـریـور از  ٢٥ امروز شنبـه  

ــح حــدود  ٨ ســاعــت     ٢٠٠٠  صــب
کــارگــر بــازنشــســتــه ذوب آھــن  
ـرداخـت   ـراض بـه پ اصفھان در اعـت

 مـاه دســتـمـزد خـود در  ٤ نشـدن  
مقابل دفتر امور بازنشستگی این  
شھر دست به تـجـمـع زدنـد و بـه  
مقامات التیماتوم دادند کـه اگـر  

ــھـا تـا سـاعــت   ــب آن  فــردا  ٩ طـل
ــرداخــت نشــود، روز   ــبــه پ ــن ــکــش ی
دوشنبه مجـددا دسـت بـه تـجـمـع  

 .خواھند زد 
طـبـق گـزارشـی کـه بـه مــا  
رسیده است، این تجمع به مسـدود  
شدن خیابانھای نشاط، استانداری  
. و چھار راه نقـاشـی مـنـجـر شـد 

کارگران معترض امـروز بـا گـل  
ـــدوق   ـن ـــس صــ ـی مـــحـــمـــدی رئــ

بازنشستگی گفتگو کردنـد ولـی  
ـیـز  .  پاسخی نگرفتند  ـبـل ن ھفته ق

کارگران بازنشسته دست به تجمـع  
زده بودند اما به آنھا پاسخـی داده  

حرف مقامات این است کـه  .  نشد 
ـــوق   ـق ـــدارد حــ ـــول ن ـــک پ ـــان ب

امـا  .  بازنشستگان را پرداخت کند 
ــازنشـسـتـه گـوشـشــان   کـارگـران ب
ـیـسـت و بـا   بدھکار این حرفھـا ن
قاطـعـیـت اعـالم کـردنـد کـه یـا  

ـرداخـت   حقوق چھارماه آنھا فورا پ
ـبـه بـاز ھـم   میشود، یا روز دوشـن

 .تجمع خواھند کرد 
ـبـل خـانـواده   در تجمـع سـال ق
ــز   ـی ھـای کـارگـران بـازنشـسـتـه ن
ـفـا   حضور داشتند و نقش مھمی ای

جای آنھا در تجمع امـروز  .  کردند 

 .خالی بود 
حزب کمونیست کارگـری از  
مبارزه و خواست بـحـق کـارگـران  
بازنشسته اصفھان حمایت میکـنـد  
ـردم   ـران و مــ و ھـــمـــه کـــارگــ
زحمتکـش و شـریـف اصـفـھـان و  
کلیه بازنشـسـتـگـان ذوب آھـن و  
سایر بازنشستگان این شھـر را بـه  
ھمراھی با کـارگـران بـازنشـسـتـه  
ــرکــت فــعــال در   ذوب آھــن و ش

حـزب  .  تجمعات آنھا فرامـیـخـوانـد 
ـیـه کـارگـران و   بویژه بر نقش کـل
کارکنـان ذوب آھـن اصـفـھـان و  
حضــور فــعــال اعضــای خــانــواده  
ــجــمــعــات   ھــای کــارگــران در ت
اعتراضی تاکید میکنـد و ھـمـه  
آنھا را به شرکت گسترده و فـعـال  

 .در این تجمعات فرامیخواند 
ـراضـی   تنھا با تجـمـعـات اعـت
ـتـوان   وسیع و گسترده است که می
ـقـوم   حقوق ھای معوقـه را از حـل

ـنـھـا بـا  .  مفتخوران بیرون کشیـد  ت
اتحاد و اعتراض مستمر ما اسـت  
که میتوانیم خواست ھـای دیـگـر  
از جمله افزایش فوری حقـوق ھـا  

 .را به حکومت تحمیل کنیم 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون

 ایران 
ـــور  ٢٥     ١٥ ،  ١٣٩١ شـــھــری

  ٢٠١٢ سپتامبر  
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پول زیادی، ھر ھفته موھـایـش را  
ــد  ـن ــه  .  آرایـش ك ـریـت كـارخـان مـدی

ــی بــرای   ــن دیســكــوئ ــی ــچــن ــم ھ
 .كارگرانش دست و پا كرده است 

 دالر  ١٢ لی ژنگ ھفته ای  
دستمزد می گیرد و سـاالنـه یـك  
بار با خرج كارخانه و با ترن سـریـع  
السیر، به خانواده اش سـری مـی  

لـی یـكـی از اسـتـخـدامـی  .  زنـد 
اسـت كـه   Hunanھای ایـالـت  

ــا قــطــار از  ٣٠ حـدود    ســاعــت ب
كارخانه ای كـه در آن كـار مـی  

او امـا در دو  .  كند، فاصله دارد 
ــه   ــار ب ــكـب ــه فــقـط ی سـال گــذشـت
ـرای سـر   روستای محل تـولـدش ب
ــواده اش ســفــر كــرده   ــه خــان زدن ب

والدین لی به پـولـی كـه او  .  است 
برایشان می فـرسـتـد تـا زنـدگـی  

لـی  .  شان اداره شود، متـكـی انـد 
به این امیـد بـه كـار ادامـه مـی  
دھــد كــه روزی خــود، كــارخــانــه  
كفش سازی خودش را در ایالت و  
روستای خودش تأسیس و به ھمـه  
روستائیان و بسـتـگـان خـود كـار  

 . بدھد 
ــــز زیــــادی از   ـی لــــی چـــ

منتھا بـا  . گلوبالیزاسیون نمی داند 
ـر او   تمام سختی ای كه ظـاھـرا ب
ـر   ـرات آن ب ـی روا شده است، از تـأث
ـنـد  . زندگی اش قدردانـی مـی ك

می داند كه كفشھایـی را كـه او  
ــكــی از   ــد، از ی ــد مــی كــن تـولــی

ــش  ٣٥٠٠   فــروشــگــاھــھــای كــف
فروشی در ایاالت متحـده سـر در  

  ٢.٥ ھـویـافـونـگ  .  خواھند آورد 
ـیـار   درصد بازار آمریكا را در اخـت

ـیـزاسـیـون، لـی  .  دارد  بدون گـلـوبـال
ژنگ ھمچنان در روسـتـای دور  
افتـاده خـود زنـدگـی و مشـغـول  
ــمــاال   ــود و احـت كشـاورزی مـی ب

در كـارخـانـه  .  شوھر ھم كـرده بـود 
مزبور اما، آزادی و شغلی امن و  
ــــوب دارد  ــــدی خ ــــا درآم . ب

ـرقـی را   گلوبالیزاسیـون فـرصـت ت
بـا ایـن ھـمـه  .  نیز به او داده است 

ـنـد كـه   لی ژنگ احساس می ك
گذشتـه و خـانـواده اش را از او  

 .گرفته اند 
 

 داستان زندگی دوم
ـیـن   كالین واكر استاد تجارت ب

ــی   ــل ــمــل  International)ال
Business)   ــــكــــی از در ی

ــاخــتــه شــده   ــن دانشــگــاھــھــای ش
ــاســت  ــی ــرال ــت او دارای مــدرك  .  اس

ـــجـــارت   ـــد ت از   (MBA)ارش
ـــدن   ـن ــ دانشـــگـــاه بـــارزگـــانـــی ل
( L on d o n  Bu s i n e s s 

School)   ــرای دانشــگــاه ــت و دك
ــانــفـورد اســت  ــا،  .  اسـت ــرالــی در اسـت

ـرای تـدریـس دو كـورس   ـیـن ب كال
دانشگاھی در سال كه مـجـمـوعـا  

 ھـزار دالر  ٨٠  ساعت ھستند،  ٩٦ 
آمریكائی دستمـزد دریـافـت مـی  

ـنـد  ــان  .  ك   ٢٥ او ھــمـراه دانشـجـوی
ـیـن در  .  ھفته ھم تعطیلی دارد  كـال

 ساعت، وقـت زیـادی را  ٩٦ كنار  
ـنـد    ٢٥ در  .  صرف تحقیق مـی ك

ـیـن از دانشـگـاه   ھفته ای كه كـال
ــه یــك شــركــت   ــی دارد ب ــعــطــیــل ت
ـتـی آمـریـكـائـی مشـاوره   چندملی

جدا از پولی كه از ایـن  .  می دھد 
ـنـد، او از   مشاوره دریافت مـی ك
مسافرت با ھواپیمای خصـوصـی  

 .شركت لذت می برد 
ـقـی   گلوبالیزاسیون تأثیـر عـمـی
ـیـا گـذاشـتـه   ـرال بر آموزش در اسـت

كالین در كالسھای درسـش  .  است 
فرصت آشنائی بـا فـرھـنـگـھـای  
زیادی، از جملـه از كشـور ھـنـد،  
ـیـن   چین، كشورھای آمریكای الت
ـیـا   ـرال ـیـن اسـت و اروپائی و ھمـچـن

ـیـن از سـطـح  .  پیدا كرده اسـت  كـال
باالئی از امنیت شغلی و یا آنچه  
ـنـد،   كه به آن تصـدی مـی گـوی

ــاالت  .  بــرخــوردار اســت  اگــر مــق
تحقیقی الزم را منتشر كنـد و بـا  
شكایات زیادی دربـاره تـدریسـش  
مواجه نشود، بازنشستگی خـوبـی  
با مـزایـای بسـیـار عـالـی را در  

 .پیش دارد 
 (BMW)كالین با بی ام و  

 خوابه خـود در  ٥ تازه اش از خانه  
ـتـه بـه  ٣ حومه شھر،    روز در ھـف

سر كار و باشگاه ورزشی رفـت و  
 سال سـن،  ٤٩ او با  .  آمد می كند 

سر حال و تندرست است و ھـرگـز  
ـرس نـكـرده   از كارش احساس اسـت

 .است 

ــرم   ــا آغــوش گ كــالــیــن ھــم ب
او  .  گلوبالیزاسیون را پذیرفته است 

ــان   ــم ــھ ــاد م  Visiting)اســت
Professor)   در ھـنـگ كـنـگ

است و دانشگاه او شعباتی ھم در  
  ٦ كالیـن  . مالزی و سنگاپور دارد 

بار در سال توسط ھواپیما بـه ایـن  
ــم   ــجــا ھ ــات مــی رود و آن شــعــب

ــد  ــدریــس مــی كــن بــرای ھــر  .  ت
ــبــات   ــتــی كــه در ایــن شــع ســاع

ــد   ــدریــس مــی كــن  دالر  ١٥٠ ت
ـرد  از  .  اضافه دسـتـمـزد مـی گـی

ــوكــس و   ــھــای ل ــل اقــامــت در ھــت
مسافرتھایی كه باید بكنـد، لـذت  
می برد و بر این عقیده اسـت كـه  
ـقـاء   این تجارب بـه بـھـبـود و ارت
تدریس او و ھمچنین تـوانـایـی او  
در تحقیقاتی كه می كنـد، كـمـك  

ـنـد  ـن بـا مـوبـایـل،  .  شایانی می ك
كامپیوتر لپتـاپ و مـودومـش بـا  
دنیا در مراوده است و ھـر جـایـی  
می تواند كار بكـنـد و ھـنـوز بـا  
محل كار و خانـه اش در تـمـاس  

دانشگاه وی ھزینه شـركـت  .  باشد 
 كنفرانس بین المللی سـاالنـه  ٣ در  

ــیــن مــی كــنــد  ســال  .  او را تــأم
ــه بــرای شــركــت در ایــن   ــت گــذش
ـیـو و الس   كنفرانسھا از لندن، توك

بـا ایـن ھـمـه  .  وگاس دیـدن كـرد 
كالین می گوید كه كار ساده ای  
نیست كه در عین حـالـی كـه در  
ـنـد، بـا   استرالیـا زنـدگـی مـی ك
تغییرات جـھـانـی در تـمـاس الزم  

 .باشد 
 

 حكایت دنیای ما
 بـعـدازظـھـر،  ٣ حدود سـاعـت  

ـبـاسـھـای  ٣٠ بیش از    چینی بـا ل
عــایــق ضــدآب و چــنــگــكــھــای  
مخصوص مشاھده شده بودند كـه  
با كشیدن قایقی به طـرف سـاحـل  

سفر طوالنی و خسـتـه  . در حركتند 
ــن   ــافــت ــده ای را بــرای ی ــن كــن

 (Cockles)صدفھای دو كپـه  
ـران  . شروع كردند  وقتی كه ماھیگی

محلی طرفھای غروب بـه طـرف  
خانه ھایشان حـركـت كـردنـد، ایـن  
ــان   ـنـی ھــمـچـن ـران چــی مـاھـیـگــی

ـرای  .  مشغول كـار بـودنـد  شـایـد ب
 دالر در ازاء  ١.٨٧ اینكه فـقـط  

 ساعـت دریـافـت مـی  ٩ روز كار  
قیمت ھر تن از صدفـھـای  .  كردند 

  ٣٧٤٠  دالر تـا  ٩٣٥ مزبور بیـن  

ـتـشـان، مـی   ـی ـف ـی دالر، بسته به ك
 . باشد 

 تـن از  ١٩ تا صبح روز بعـد،  
ـر   ـر اث ـنـی ب ـران چـی این ماھـیـگـی

ـیـس  .  امواج غـرق شـده بـودنـد  ـل پ
 (gangmasters)دنبال كسانی  

ـــن   كـــه بـــاور مـــی رود از ای
ـنـد،   ـن ماھیگیران سواستفاده می ك

گفته مـی شـود كـه  .  می گردد 
گانگمسترھا این چینی ھا را در  
اطاقكھای كوچكی نگـه داشـتـه  
و در محیط بسیار آلوده ای نـگـه  
می دارند و آنـھـا را دور كشـور  
ـرای   ـنـد تـا از آنـھـا ب می گـردان
كارھای سـخـت و شـاقـی مـثـل  
ـنـدی غـذا و   كشاورزی، بسـتـه ب
ـفـاده مـی   دیگر ریزه كـاریـھـا اسـت

 .كنند 
این ماجرا نه در چـیـن و یـا  
ـران، كـه در   تركیه و پاكستان و ای
ساحل شمالی انگلیس در فـوریـه  

 . رخ داده بود ٢٠٠٤ 
 

 پسگفتار
نوشته باال، ترجـمـه ای اسـت  
ـتـابـی بـه نـام   آزاد از بخشی از ك

ـروی كـار "  ـی ـیـزاسـیـون و ن " گلوبـال
(Gl oba l i z a t i on  a n d 

Labor)   ـر انـدرویـك ـت ـی نـوشـتـه پ
(Peter Enderwick).   وی

ـلـی در   ـیـن الـمـل استاد تـجـارت ب
ـنـد اسـت  ـل ـیـوزی ـنـد ن . دانشگاه آكل

ـیـن واكـر " بنظر می رسد كـه   " كـال
ـر انـدرویـك در  . خود پیتر باشد  پیت

این كتاب سـعـی كـرده اسـت كـه  
ــون را از زوایــای   ــی ــزاس ــی ــوبــال ــل گ
ـفـی تـوضـیـح دھـد كـه آن   ـل مخـت
پاراگراف كوتاه مربوط به توضـیـح  

را بـاز  "  گلوبالیزاسیون " خود مقوله  
ــان   ــا در ھــم ــایــت ــھ ــد؛ امــا ن كــن
داستانھایـی كـه از زنـدگـی لـی  
ـیـن   ژنگ و كالین واكر و ھـمـچـن
ـران   حكایت غـرق شـدن مـاھـیـگـی
چینی توصـیـف كـرده اسـت، دور  

كتاب پیتر انـدرویـك، بـا  .  می زند 
در نظر داشتن اینكه مـردم شـعـور  
ـــه   ـــد ك ـن ــ ـــی دان ـــد و م دارن
گلوبالیزاسیون چیست، و با كـمـی  
انتقاد از زیاده روی ھایی كه شـده  
ـیـزاسـیـون را از دیـد   است، گلوبـال
ـتـی تـوضـیـح   ـی شركتھای چنـدمـل

ـر وی  .  مــــی دھــــد  ــــظـــ از ن
ـرای ھـمـه خـوب   گلوبالیزاسیون ب

 .بوده است 
ھفته پیش خبر خاكستـر شـدن  

 تن از كارگران دو كـارخـانـه  ٣١٤ 
ـریـن   در پاكستان، یكـی از مـھـمـت

ـر  .  اخبار در سطح جھـان بـود  كـمـت
كســی را امــروز مــی شــود از  
چھارگوشه جھان پیدا كرد كـه در  
ــر كــوچــه اش،   مــغــازه ھــای س
لباسھـای نسـاجـی و كـفـشـھـای  
ـیـدا نـكـنـد  . ساخت پاكستـان را پ

كارخانجاتی كه كارگرانش در یـك  
. چشم به ھم زدنی خاكستر شـدنـد 

كارگرانی كه از طلوع آفـتـاب تـا  
غروب، برای چـنـدرغـازی، مـثـل  

ـنـد  ـن ایـن  .  لی ژنگ جان مـی ك
ـرن    و  ٢٠ گلوبالیزاسـیـون اواخـر ق

 .  است ٢١ اویل قرن  
ـر انـدرویـك را   ـت ـی من كتـاب پ
مدتی پیش خوانده بـودم، امـا بـا  

ـیـش از     ٣١٤ خبر جـان بـاخـتـن ب
كارگر دو كارخانه در پاكستان، بـه  
یاد گلوبالیزاسـیـون افـتـادم و سـر  

سـالـھـا  .  دیگری به این كتاب زدم 
ـرنـامـه رادیـویـی،   پیـش در یـك ب
ـنـدی از زنـدگــی كـارگــران   مسـت
مھاجر پاكسـتـانـی كـه از روسـتـا  
كنده شده و راھی زندگـی بسـیـار  
فقیرانه در كلبه ھایـی در حـومـه  
شھرھای پر جمعیت پاكستان شـده  

كـارگـری،  .  بودند را، شنیـده بـودم 
زندگی اش را توصیف مـی كـرد  
ـیـدنـش، بـدون دیـدن   كه حتی شـن
صورت گوینده، برای حتی كسـی  
مثل من ھم كه زندگی كـارگـران  
ـیــر و زحـمــتـكــش را   و مــردم فــق
ـم، دردآور   ـن سالھاست دنبال می ك

او می گفت كه با این ھمـه،  . بود 
این زندگی را صد بار به زندگـی  
ـرجـیـح مـی دھـد  ـلـی خـود ت ـب . ق

گوینده داستان می گفت كه ایـن  
ـیـد   ترجیح بخاطر خالص شدن از ق
و بندھای خفت و اسارتبار سنتـی  
ــائــی اســت؛ چــرا كــه چــه   روســت
ـیـن   كسی می تـوانـد بـا یـك چـن

 .زندگی ھولناكی خوشنود باشد 
پیتر اندرویك مـی گـویـد كـه  

  داستان دو زندگی

 ١ از صفحه  
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لــی ژنــگ امــیــدوار اســت كــه  
ـتـوانـد كـارخـانـه ای   روزی خود ب
مثل كارخانه ای كـه در آن دارد  
جان می كند، در روستای مـحـل  
تولدش تأسیس كند و ھمـسـایـه و  
ـرد  ! فك و فامیلش را به كار بـگـی

ـر   ـت ـی اگر لی ژنـگ ایـن را بـه پ
اندرویك گفته است، معـلـوم اسـت  

ــم اســت  ــوھ ــت در گــزارش  .  كــه م
CLB   بـخـش از آن  ٣ كه تاكنون 

را ترجمه كرده ام نیز آمده بـود كـه  
بعضی از كارگران مھاجر بـعـد از  
ــھــای   ــد ســال كــار در شــركــت چــن
چندملیتی، خود صاحـب كـارگـاه  

و كارخانه ای در زادگاھشان می  
ـیـن چـیـزھـایـی خـاك  .  شونـد  چـن

پاشیدن محض به چشم كارگرانی  
ـتـه   است كه مثل لـی ژنـگ ھـف

 دالر درآمد دارند و با ایـن  ١٢ ای  
 دالر نه تنھا خود باید زندگـی  ١٢ 

كند، بلكه  شكـم خـانـواده اش را  
ـنـد  ـیـز سـیــر ك   ١ چــیـن حـدود  .  ن

 میلیـون جـمـعـیـت  ٣٠٠ میلیارد و  
ـر   ـف دارد و از این تعداد، میلیونھا ن
كارگرانی ھستند كه با موقعیتـی  
مثل موقعیت لی ژنگ مشـغـول  

ـنـد  واضـح  .  گـذران زنـدگـی ھسـت
است كه انسانھا به امید زنـدگـی  

ای بھتر به زنـدگـی ادامـه مـی  
ـیـسـت   دھند؛ اما این بدان معـنـا ن
كه ھمه این كارگران به این امـیـد  
به كار و زندگی ادامه می دھنـد  
!كه خود روزی كارخانه دار بشوند 

 ؟ 
نكته جـالـب دیـگـری كـه در  
ترجمه باال ھسـت، ایـن اسـت كـه  
ــگ   ــی ژن ــود ل ــی ش ــا م ادع
ـری دارد و   ـــ ـت ــ ــــھ ـــدگــــی ب زن
ـیـزاسـیـون زنـدگـی اش را   گلوبـال

ـر  !  بھشت كرده است  ـت ـی ـتـه پ به گف
ــن   ــگ از ای ــی ژن ــك، ل ــدروی ان
ــی راضــی و   ــان ــادگ ــدگــی پ زن

ـیـن واكـر  !  خشنود است  منتھا كـال
كه شرح زندگی اش رفت، با غـر  
و لند و اكراه از وضعیت بـھـشـتـی  
ـرایـش فـراھـم   كه گلوبالیزاسـیـون ب

 . آورده، حرف می زند 
ـیـای   دنیای ما اما حكایت دن

 ماھیگیری شده اسـت كـه  ١٩ آن  
برای زنده مانـدن بـایـد روزانـه بـا  

ـنـد  ظـاھـرا یـك  .  جانشان ریسك كن
چنین زنـدگـی ای عـادی شـده  

عادی اسـت كـه عـده ای  . است 
ـلـچـمـاق جـان   ــه  ٣١٤ ق ـر را ب ـف  ن

 پشه، بـه  ٣١٤ آسانی گرفتن جان  
بازی بگیرند و در یـك چشـم بـه  

ـنـد    ٣١٤ !  ھم زدنی خاكسترشان كن
نفر انسان شریفی كه زندگی شـان  
فدای حرص و طمع سرمایه شـد،  

  ٣١٤ .  دیگر به خانه برنمی گردند 
ــگــر بــر ســر ســفــره   ـفــری كــه دی ن
ــواده حـاضــر نـخــواھــنـد شــد  . خـان

 نفری كـه دیـگـر در  ٣١٤ كودكان  
ــد شــد  . آغـوش گـرفــتـه نـخــواھـن

ـرای انسـان   دنیای نـاامـنـی كـه ب
ــای،   ــجــیــری بــر پ كـارگــر جــز زن
ـیـاورده اسـت  . چیزی به ارمغـان ن
 !این شده است حكایت دنیای ما 
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کمیته آذربایجان حزب 
این : کمونیست کارگری

نامه یکی از زلزله 
زدگان از شھر ورزقان 

 است
این نامه یکی از زلزله زدگـان از  
شھر ورزقان اسـت کـه امـروز بـه  

 دستمان رسیده است 
کار ما شده ھرروز جمع شـدن  
در مقابل فرمانداری و کـار آنـھـا  

ـم و  . شده وعده دادن  ـروی ھر روز می
اعتراض میکنیم و میگوییم بـابـا  
سرما دارد میرسد کاری کنیـد و  
آنھا فقط یک مشت قول و وعده  

 .تحویل ما میدھند 
دو سه روز قبل استاندار آمـده  
بود و میگفت که به روستاھـا بـه  
ـیـون تـومـان   ـل ھر خانواده یا سه می
ـم و یـا کـانـکـس   پول وام میـدھـی
میدھیم که تحویل بگیرینـد و در  

 میلیون به دولت بدھـکـار  ٣ ازایش  
 .میشوند 

مردم چنین بیخانمان شـده انـد  
و حاال بـایـد بـدھـکـار دولـت ھـم  

ـنـھـم  !  واقعا عجیب است .  بشوند  ای

ـبـه شـھـرھـا کـه   ـت از کمـک دول
. گفته اند که کانکس نمـیـدھـنـد 

ـیـد وعـده داده   ھمانطور که میـدان
اند که برای خانه ھـای تـخـریـب  

 میلیـون وام مـیـدھـنـد و  ٢٠ شده  
برای منزلھای تعمیـری از یـک  

ـیـون ٣ میلیون تا   ولـی ھـمـه  .   میل
یک ماه گذشته  .  اش حرف است 

ـنـد  . معلوم نیست منتظر چه ھسـت
چه باید بر سر مردم بیاید تا اینھـا  

 بجنبند؟ 
ــچــاره شــده انــد  ــی . دامــداران ب

خیلی ھا دامھایشان را به ارزانـی  
ـنـد  ـلـکـه کـاری کـن . میفروشند ب

ـبـال یـک   مثال قیمت گاو کـه ق
میلیون بود االن ھمان گـاو را بـه  

 . تومان میفروشند ٥٠٠ 
شب ھا گوسفند ھا و گـاوھـا  

ـنـد  بـعـضـی از  .  از سرما داد میـزن
دامداران حـیـوانـاتشـان را بـخـاطـر  
سرمای شب ھـا دارنـد از دسـت  

یک عده ھم ایـن وسـط  .  میدھند 
ــد و   ــخــرن ــا را ارزان مــی ــھ دام

ـنـد  خـالـصــه  .  سـودجـویـی مـیـکــن
ــت  ــد چــه خــبــر اس ــدانــی ــمــی . ن

ـتـی   فرمانـداری و نـھـادھـای دول
ـنـد و   دیـگـر کــارشـان را مـیـکــن
مردمی کـه شـاغـل ایـن ادارات  
ــرونــد  ــی ــرکــارشــان م ــوده انــد س . ب

وضعیت به این صورت اسـت کـه  
در وسط این ادارات چادر زده انـد  

 .و کارمندان در چادر ھستند 
برای مـدارس ھـم چـادر زده  
اند و در چادر دارند بـچـه ھـا را  

ـنـد  ولـی مـعـلـوم  .  ثبت نام مـیـکـن
نیست وضع کالس درس این بچه  

کسـانـی  .  ھا چگونه خواھـد شـد 
ھم که بیکارند و کـارشـان را از  
دست داده اند با گـرسـنـگـی سـر  

ـفـس مـیـکـشـنـد کـه  .  میکننـد  ن
 .این وضع بدبختی ماست . نمیرند 

ـرود   تازه کمی صدایمان بـاال ب
ـم   فورا تھدید به دستگیری میشوی

نمیدانیـد چـه  .   و اخطار میگیریم 
فضا را  .  نیرویی اینجا کشیده اند 

ـتـی کـرده انـد چـون از مـا   امنی
ھـمـچـنـان نـمـیـگـذارنـد  .  میترسند 

 .کمکھای مردمی برسد 
ـنـسـت کـه   ھمه وحشت ما ای

ـیـسـت  .  فراموش شویم   مـعـلـوم ن

آنوقت با رسیدن سرمای زمسـتـان  
چه بر سر خودمان و فـرزنـدانـمـان  

. مردم دارند روانی میشـونـد .  بیاید 
ـم  ولـی  .  ما ھر روز جـمـع مـیـشـوی

باور کنید گرسنـه  .  دیگر نا نداریم 
 .ایم 

خواھش میکنم این وضـعـیـت  
ـیـد  ـنـد  .  را به ھمه دنیا بگـوی ـن ـی ـب ب

چگونه ما زلزله زدگـان بـه امـان  
 .خودمان رھا شده ایم 

ممنون که شـمـا صـدای مـا  
 .ھستید 

ــط گــوشــه ای از   ــن فــق ای
. وضعیت بازماندگان زلـزلـه اسـت 

میتوان تصور کرد که یـک مـاه  
دیگر با برف و سوز زمستـان چـه  
وضعیت دھشتناکی در مـنـطـقـه  

 .حاکم خواھد شد 
حکومت اسالمی مـیـخـواھـد  
شما زلزله زدگان فرامـوش شـویـد  
تا اینھا بتوانند با خـیـال راحـت و  
ــھــایشــان   ــه دزدی ــراض ب ــدون اعــت ب

ـتـه آذربـایـجـان  .  ادامه دھنـد  کـمـی
ـیـسـت کـارگـری از   حزب کـمـون
ھیچ تالشی دریغ نخواھد کـرد و  

ــزلــه   ــخــواھــد داد شــمــا زل اجــازه ن
. زدگان آذربایجان فراموش شـویـد 

ما صدای شما ھستیم و صـدای  
رنج و اعتراض شما را بـه گـوش  

 .مردم دنیا خواھیم رساند 
میتـوان و بـایـد  در مـقـابـل  

ـتـی ایسـتـاد  زلـزلـه  .  چنین وضـعـی
زدگان قبل از ھر چیز به خـانـه و  

این حکومـت  .  سرپناه احتیاج دارند 
ـراض   را فقط به زور اعتراض، اعـت
گسترده و متحد میتـوان مـجـبـور  
کرد کیسه دزدیھایشان از دسترنـج  
شما مردم زحمتکش را شل کـنـد  

 .و برای مردم خانه بسازد 
کمیته آذربایجان حـزب، شـمـا  
مــردم ایــران مــخــصــوصــا مــردم  
شھرھای آذربایجان را فرامیخوانـد  
به ھر نحو ممـکـن بـه حـکـومـت  
دزدان حــاکــم در ایــران اعــتــراض  

ـتـی  .  کنید  در مقابل نھادھای دول
ـیـد و خـواسـتـه ھـای   تجـمـع کـن
بازماندگان زلزله را در بـا صـدای  

این حکـومـت را  .  بلند فریاد بزنید 
باید با اعتراض خود مجبور کنیـم  
فورا برای بازماندگان زلزله خـانـه  

 .بسازد 
ــجــان حــزب   ــای ــه آذرب ــت کــمــی

 کمونیست کارگری ایران 
 

ــر  ١٧  ــامــب ــت ــپ   ٢٧ ،  ٢٠١٢  س
 ٢٠١١ شھریور  

این نامه یکی از : کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری
 زلزله زدگان از شھر ورزقان است

  به وقت ایران بمدت ٩.٣٠کانال جدید ھر شب از ساعت 
 دو ساعت پخش میشود
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ـیـش از   جاری از بحـرانـی بـودن ب
 كارخانه و به ورشكستگـی  ٢٧٠٠ 

رسیدن و بیكارسازی كـارگـران در  
 كارخانه طی یكسال گذشته  ٣٠٠ 

 .خبر داد 
اتـحـادیـه کـارگـران  " رئیس    -

" قراردادی و پیمانی سراسر کشـور 
ــش از    درصــد  ١٢ از اخــراج بــی

ـیـمـانـی از واحـدھـای   کارگران پ
ـر  ٩٠ بزرگ تولیدی در سال    خـب

ـیـز از   داده و منابع دولتی دیگـر ن
 درصد از كـارگـران  ٣٠ لغو قرارداد  

قراردادی در سال جـاری گـزارش  
 .دادند 
در ھمان اوایل سـال جـاری    -

ـیـس   امیر ھوشـنـگ صـادقـی ری
كانون شركتھای خدماتی، از خطر  

 ھزار شركت خدماتـی  ٢٣ تعطیلی  
ـر  ٣ با بیش از    میلیون كـارگـر خـب

 .داد 
در مرداد ماه امسال فـرھـاد    -

ـره انـجـمـن   به نیا عضو ھیات مدی
ـران از وضـعـیـت   قطـعـه سـازان ای
بحرانی غیر قابل برگشت در ایـن  

او طـی  .  صنایع سخن گفته است 
ـیـکـار   سخنانی ضمن اشـاره بـه ب

  ٤٠ سازیھای انـجـام گـرفـتـه در  
درصد از این صنایع و به تعطیلـی  
ــده شــدن بــرخـی واحـدھــای   کشـی
ـیـکـاری   قطعه سازی، به احتمال ب

ــدود   ــل در  ٧٠٠ ح ــاغ ــزار ش  ھ
صنعت خودرو وقطعه اشـاره کـرده  

ـر مـاه  . است  ـی در ھمین رابطه در ت
سال جاری یکی از سرتیتـر ھـای  
ـــه ھـــا،   ـری رســـان ــ ـب ـم خــ مـــھــ

 ھزار کارگر در  ١١٥ بیکارسازی  
   ٩٠ صنعت قطعه سـازی از سـال  

 .  بود ٩١ تا تیرماه  
ــش از    -  درصــد از  ٤٠ بــی
ھای تولیدی استان مـازنـدران    واحد 
ـیـت  ٥٠ با    درصد از ظرفیت فـعـال
كنند و کارگران بسـیـاری در    می 

ـرار   ـیـکـارسـازی ق خطر اخراج و ب
 .دارند 
حسین امیر یوسـفـی عضـو    -

ــھــان طــی   ــجــمــن ســنــگ اصــف ان
ــی در مـرداد مـاه اعــالم   سـخــنـان

ــعــداد   ــزار  ٣ داشــت کــه از ت  ھ
کارخانه فرآوری سنگ در استان  

ـر از ھـزار و     ٧٠٠ اصفھان کـمـت
ـیـه بـه   ـق واحد آن فعال ھستند و ب
دلیل مشکالت مالی یا اخـتـالف  
بین شرکـا، فـعـال دسـت از کـار  

ـیـت  .  اند   کشیده  ـیـب امـن ـرت بدیـن ت
 ھزار کارگر فـعـال در  ٢٠ شغلی  

ھای اصفھان را تـھـدیـد    سنگبری 
 .کند   می 
عباسعلی منصـوری آرانـی    -

ــس اســالمــی در   ــل ــمــایــنــده مــج ن
شھرسـتـانـھـای کـاشـان و آران و  
بیدگل طی سخنانی در شـھـریـور  
ماه امسال از وضـعـیـت بـحـرانـی  
واحدھای تولیدی آران و بیدگل و  

 ھزار كارگـر در  ٢٠ خطر بیکاری  
 .این مناطق خبر داد 

رضا غالمی معاون برنـامـه    -
ریزی استـانـدار گـلـسـتـان  طـی  
سخنانی در ھمین شھریور مـاه از  
ــی بــرخــی از واحــدھــای   ــل ــعــطــی ت
تولیدی مـوجـود در شـھـرکـھـای  
ـیـل   صنعتی استـان گـلـسـتـان بـدل
مشکالت نقدینگی و بـدھـی بـه  
بانکھا و بیکارسازی کارگران در  

 . این کارخانجات گزارش داد 
ـرده در    - بیکارسازیھای گسـت

استان مازندران و بیکاری ده ھـزار  
ـیـکـار   دانش آموخته کشـاورزی ب
ـلـی   در استان مازندران، خطر تعطـی

ـنـی پـزی در  ٦٠  ـری  کـارگـاه شـی
ــیــکــاری   ــان و تــھــدیــد ب ــت خــوزس
ـــن   ـــل در ای ـــاغ ـران ش ــ کـــارگ
کارگـاھـھـا، فـاجـعـه تـھـدیـد بـه  

ھزار خانوار چـایـکـار  ٦٥ بیکاری  
در استانھای گیالن و مـازنـدران،  

 سال در  ٥٥ اخراج کارگران باالی  
گروھی از شرکت ھای فعـال در  
عسلویه بدون تعلق ھیچگونه حـق  
و حقوقی و باالخره  ورشکستگی  
شرکت ھای مختلف وابسـتـه بـه  
صنایع نظامی زرین شھر اصفـھـان  
و خطر بیکاری ھزاران کارگـر در  
ـرھـای   ـت ـی این صنایع از جمله سـرت

 .خبری ھمین ھفته اخیر است 
 ھزار کارگر نسـاجـی  ١٠٠   -

در شھر اصفھان در خطر اخـراج و  
 . بیكارسازی قرار دارند 

ـنـده    - غالمحسین شیری، نمای
رژیم از ھشترود طی سخنانـی در  

 درصد بیـكـاری در  ٨٠ مجلس به  

 .  این شھر اشاره داشت 
ـر در    - بدنبال وقوع زلزلـه اخـی

آذربایجان شرقی گزارشھـا ھـزاران  
ـیـكـار ایـن   نفر دیگر به جمعـیـت ب

 .  استان اضافه شد 
این سیل عظیم بیکـارسـازیـھـا  
ـیـکـار   در کنار جمعیت میلیونی ب
در جامعه بطور واقعـی بـه یـک  
ــمــاعــی در   ـم اجــت مـعــضــل عــظــی
ـبـدیـل شـده اسـت و بـا   جامعـه ت
ـر ھـای   ـت ـی نگاھی به ھمـیـن سـرت
خبری به روشـنـی ابـعـاد فـاجـعـه  
ـتـوان   ای که در جریان است را مـی

ـنـھـا فـقـط  .  درک و لمس کرد  ای
ــد، ایــنــھــا داســتــان   ــن ــت ــس آمــار نــی
زندگی بخش عظیمی از جـامـعـه  
ھستند که به تباھی کشیده شـده  

داستان اضافه شدن ھر روزه  .  است 
به تعداد کودکان کار و خیابان و  

به عبـارت  .  تالشی خانواده ھاست 
ـم   ــ ـی ـیـــل عـــظــ ـرایـــن ســ ــ ـت ــ ـن روشــ
بیکارسازیھا در کـنـار جـمـعـیـت  
ـیـکـار در   ـیـونـی کـارگـران ب ـل مـی
جامـعـه بـطـور واقـعـی بـه یـک  
ـبـدیـل   معضل عظیم اجـتـمـاعـی ت

 . شده است 
ـرھــا،   ـنـار ھـمــه ایـن خـب در ك
ـر و   ـر و فـق سخن از گرانی بیشـت

قیمت ھا ھـر  .  فالكت بیشتر است 
روزه و ساعتی تغییـر مـیـکـنـد و  

دیگر حتی قیمت نـان  .  باال میرود 
ـیـز افـزایـش یـافــتـه اســت و از   ن

 درصـدی آن  ٣٠  تـا  ٢٥ افزایش  
ـر  .  خبر داده میشود  کل این تصـوی

بیانگر ابعاد فاجعه ای اسـت كـه  
زندگی میلیونھا كارگر و خـانـواده  
كارگری را دارد به نابودی تھدیـد  

 .میكند 
 علل تشدید بیكارسازیھا 

ھم اکنون بحث ھای بسیاری  
ـتـی و رسـانـه   در رسانه ھـای دول
ھای شناخته شده ای چـون بـی  
ـر سـر   بی سی و صدای آمریکا ب
این بیکارسازیھا  و ریشـه ھـایـش  

اشاره این بحث ھا  .  در جریان است 
ـتـصـادی، بـه   ـم ھـای اق به تـحـری
کمبود نقدینگی و گران شدن ارز  
و به اجرایی شدن طـرح ھـدفـمـنـد  
ـره اسـت  . کردن یـارانـه ھـا و غـی

روشــن اســت کــه ھــمــه ایــنــھــا  

ــد کــه فشــار   ــن ــی ھســت عــوامــل
مستقیمشان به زندگی و معیشـت  
. کارگران و کل جامعه بوده اسـت 

اما عامل اصلی این تحریم ھـا و  
ــن بســت   ــن ب ــی ای عــامــل اصــل
اقتصادی حاکم بر جـامـعـه، خـود  

 . جمھوری اسالمی است 
اولین پاسخ مـا بـه ھـمـه ایـن  
بحث ھا اینست که کـارگـر کـار  
ـبـال کـارش،   میکند و بایـد در ق

ـیـمـه  .  تامین باشد  کارگر باید از ب
بیکاری و یک زندگی انسـانـی  

ــاشـد  ـرخــوردار ب ــل و  .  ب ـی ھــیـچ دل
برھانی برای اخراج کارگر و رھـا  
کردن میلیونھا خانـواده کـارگـری  
ـر، قـابـل   ـق به کام گرسنگـی و ف

ھیچ دلیل و برھـانـی  .  قبول نیست 
برای نپرداخـتـن مـاھـھـا دسـتـمـزد  
کارگر و گـروگـرفـتـن حـقـوق و  
ــواده   ــا خــان ــھ ــون ــی ــل ــمــزد مــی دســت
ــکــش،   کــارگــری و مــردم زحــمــت

ـیـسـت  بـا پـولـھـای  .  مورد قبـول ن
میلیاردی که تـک تـک سـران  
این حکومت به جیب زده انـد، بـا  
ــاردی کــه ایــن   ــی ــل ــی ــولــھــای م پ
ــه   حــکــومــت صــرف کــمــک ب
حکومت جنایتکار بشـار اسـد در  
سوریه و جریانات تروریسم منـطـقـه  
کرده است، و با پولھـای کـالنـی  
ــت رھــبــری و   ــه صــرف بــی ک
دستگـاھـھـای عـریـض و طـویـل  
ــگـاھــای ســرکــوب   ــی ودســت ـت دول
رژیم و زندان  و شـکـنـجـه مـردم  
ـریـن   معترض میشود، میتـوان بـھـت
ــدگــی را بــرای کــل جــامــعــه   زن

 . تامین کرد 
ـم کـه   ما بارھا تاکید کرده ای
ــوری   ــھ ــم ــصــادی ج ــحــران اقــت ب
اسالمی ھمزاد بحران سیاسی ایـن  

سـی و سـه سـال  .  حکومت است 
ــا اعــمــال   ــن رژیــم ب اسـت کــه ای
ــاسـت ریـاضــت اقــتـصــادی و   سـی
ــرروزه اش بــه   تشــدیــد تــھــاجــم ھ
زندگی و معیشت مردم، توانسـتـه  

بـه  .  است خود را سرپا نـگـاه دارد 
طرح ھدفمنـد  " اجرا گذاشته شدن   

اوج این تـھـاجـم و  " كردن یارانه ھا 
آخرین تقالی رژیم برای بقـای دو  

از جملـه  .  روز بیشتر حاكمیتش بود 
ــعــاد   ــھــا و اب ــكــارســازی ــد بــی تشــدی
ـرات   ھولناك كنونی آن، یكی از اث
. و تبعات اجرای ایـن طـرح اسـت 

تبعاتی که در کنار گرانی ھـای  

ــدگــی را بــرای   ســرســام آور، زن
ـم کـرده   کارگران، تبدیل بـه جـھـن

سیاستی كه فقر و فـالكـت  .  است 
ـر گـرده جـامـعـه   بیسابقه ای را ب

 .حاكم كرده است 
بـعـالوه ایــنـكـه تــقـارن بـحــران  
اقتصادی مزمن رژیم اسالمی بـا  
ـیـز   بحران جھانی سرمایه داری و ن
ـتـصـادی غـرب و   تحریم ھـای اق
ــت كــنــونــی   ــی ــه وضــع آمــریــکــا ب
جامعه، ابعادی فـاجـعـه بـار داده  

قضیه از این قرار است کـه  . است 
غـرب و آمـریـکــا تـالـشـشـان رام  
کردن این حکومت و کشـانـدن آن  
ـقـالی   بر سر میز مذاکره است و ت
ـقـای دو روز   ـیـز ب رژیم اسالمی ن

ـر  ـم ایـن  .   بیـشـت ـی ـق ـیـجـه مسـت ـت ن
ـقـه   ـیـسـاب وضعیت، فقر و فالکت ب
ـر گـرده کـل   ایست کـه امـروز ب
جامعه تحمیل شده است كه یـک  
ـلـی   عارضه بالفصلـش بـه تـعـطـی
کشیده شدن کارخانجات و بـخـش  
ھای مختلف اقتصـادی و ابـعـاد  
ھولناک بیکارسازیھاییست، کـه  

 .در جریان است 
در چنین شرایطی  صـاحـبـان  
سرمایه ھم ھر چه بیشتر از گـرده  
ـروتـھـای   کارگر کار میکشند و ث
. میلیاردی عاید شـان شـده اسـت 

ـیـز حـامـی   دولت سرمایه حاکـم ن
کارفرمایان و سرمایه داران اسـت  
ـنـد   ـل و ھر جا صدای اعتـراضـی ب
شود با زنـدان و سـرکـوب پـاسـخ  

ـنـكـه دزدی و  .  میگیرد  بعـالوه ای
چپاول و فساد از باال تا پایین این  
حکومت را گرفته است کـه یـك  
قلم آن دزدیھای كالن از صـنـدوق  
بازنشستگی تامین اجـتـمـاعـی و  
ـرای   ـــ ـران ب ــــارگـــ ــــدن ك ـردوان ــ س
دستمزدھای  پرداخـت نشـده شـان  

 . است 
جنگ ھر روزه کارگران 

 با حکومت اسالمی
واقعیت اینسـت کـه جـنـگـی  

 ھر روزه میان مردم و حکومت  

  فاجعه بیكارسازیھای وسیع و راھكار ما

 ١ از صفحه  

 ٢        بقیه در صفحه  
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 مرداد تا ٢٨کودتای 

 نخست وزیری  امینی
جشن تـولـد  (   آبان  ٤ در مراسم  

  ٣١ سـال  )  سالیانه محـمـرضـا شـاه 
ـا دادن شـعـارھـائـی   مخالفین شاه ب
علیه سلطنت، در ورزشگاه امجدیـه  
تھران با نیروھای نـظـامـی درگـیـر  

در جریان این اعتراضـات ده  ,  شدند 
ـز   ـی ـفـر دسـتـگـیـر وتـعـدادی ن ھا ن

ـان مــاه  . زخـمـی شـدنـد  در اواخـر آب
دولت با اعزام نیروھای نظامی بـه  
ـا از   مناطق راه آھن تالش نـمـود ت
ــن   ــران راه آھ ــصــاب کــارگ اعــت

 .جلوگیری نماید 
ـات  ٣١ نیمه دوم سال    اعـتـصـاب

کارگری گسـتـرده ای بـه وقـوع  
ـتـه شـد   پیوست، ھمانگونه که گـف

ـزرگ  ٣١ در سال    تنھا در مراکز ب
ـیـت  ٥٥ صنعتی   ـق  اعتـصـاب مـوف

ـان  . آمیز صورت گـرفـت  درایـن مـی
باید به اعتصاب کارگران راه آھـن  
ــرده کــارگــران   ــصــابــات گســت واعــت

ــز  ــری ــھــا در تــب ــی ــان ,  نســاج ــھ ــف , اص
ـالـــوس  ـان ,  قـــم ,  چــ ـاشــ اھـــواز  ,  کــ

ــاه   ــصــاب مــھــرم ــت ــن اع ــی وھــمــچــن
ـادان و کـارگـران راه   معلمان در آب

دامـنـه ایـن  . آھن جنوب اشاره کرد 
ـفـت در   ـات از کـارگـران ن اعتصاب
جنوب تا کارگران معادن در شمـال  
وحتی کارگاھـھـای چـرم سـازی  
ـز وھـمـدان را در بـر مـی   در تبـری

 .گیرد 
ــن   ــت ای ــری ـث ــطــالــبــات اکـ م

پـرداخـت دسـتـمـزدھـای  ,  اعتصابھا 
ــا ,   مــعــوقــه  ــزدھ ــم ــت ــزایــش دس , اف

بازگشت به کار کارگران اخـراجـی  
وحـق تشـکـل و آزادی کـارگــران  
ـنـد   زندانی بـود ودر مـواردی مـان

ـا  ٣٠ اعتصابات سراسری    تیر نیز ب
ـاسـی  عـزل  ,  خواسته مشـخـص سـی

 .ھمراه بود , قوام 
ـنـکـه  ٣٢ در سال    با توجه به ای

محمد مصدق اختیارات فراوانی را  
تـمـام تـالش  ,  به دسـت آورده بـود 

ـبـش   دولت وی در جھت مـھـار جـن
ـبـش   ھای اعتراضی وخصوصا جـن

ـیـل  . کارگری بود  دراین سال به دل
ــری ھــای   ــالفــات و درگــی اخــت
ــه   ــت حــاکــم ــئ ــفــاوت در ھــی مــت
ــتــصــادی  ــاع اق ــتــگــی اوض ــف , وآش

ــی   ـیـشـت کـارگـران در شـرایـط مـع
ـزان  .  بسیار دشواری قرار داشتند  می

اعتصابات کارگری در ایـن سـال  
فقط تا پیش از کودتای نـظـامـی   

ــرده  ٧٧ بـه رقـم    اعــتـصــاب گســت
 .میرسد 

ــاســی   ــی ــتــه س ــف وضــعــیــت آش
ـانـی   ـای واقتصادی در مـاھـھـای پ
ــن   ــی ــن حــکــومــت مصــدق وھــمــچ
نارضایتـی کـارگـران از اقـدامـات  
ـال  , دولـت مصـدق،  بـه طـور مـث

ــون   ــت و اصــالح قــان ــی ـن ــون ام ـان ق
ــابــات  ــخ ــت ــونــی بــودن  ,  ان ــر قــان ــی غ

تشکلھای کارگری وتشـکـلـھـای  
باعث گردید کـارگـران  ...  چپ و 

ـیـشـتـر از دولـت مصـدق   ھر چه ب
 . فاصله بگیرند 

در این میان جدا شدن تشکلھـا  
وشخصیت ھایی از جبھه ملی، از  
ــائــی   ــق ــد ب ــن جــمــلــه کســانــی مــان
وکاشانی به دلیل ھراس از قـدرت  
رو به رشد جنبش کارگری وحـزب  
توده و ناتـوانـی دولـت مصـدق در  

ــیــروھــا  ــه  ,  ســرکــوب ایــن ن ــن زمــی
ـار از   مساعدی را برای شاه و درب
یکسو ودولت انگلستان وآمریکا از  

ـا بــا  ,  سـوی دیـگـر  فـراھــم آورد ت
ـان   کودتای نظامی وسرکوب عـری
ـاده   ـت بار دیگر حکومت در خطر اف

 .سرمایه داران را نجات دھند 
ـان اصـلـی   مطابق معمول قربانی
ــن کــارگــری   ــن کــودتــا فــعــالــی ای

نـگـاھـی بـه آمـار  .  وچپ بـودنـد 
ـاتـی   ـق ـلـق طـب دستگیر شدگان وتع
ـان نشـان مـیـدھـد کـه   وسیاسی آن
اکثریت دستگـیـر واعـدام شـدگـان  
پس از کودتا از فعالین کـارگـری  
ـا   وچپ بوده اند ونه جبھه ملی وی

 .افراد نزدیک به این جریان 
ــش   ــب ــن ــائــی کــه بــه ج ــا ج ت
کارگری مربـوط مـی شـود ایـن  
جنبش در فاصلـه سـالـھـای فـوق  
ـتـمـاعـی   الذکر وتالطم سیاسی واج

ـاتـی  ,   این دوره  ـق سـخـنـگـوی طـب
خود را به شکل متشکل ومتحزب  
ـیـل   ـیـن دل در اختیار نداشت به ھـم
ـادی از قـدرت تـعـرضـی   بخش زی
وگسترده این طبقه در جھت چـانـه  
ـات غـیـر   ـان زنی بین احـزاب وجـری

اگـر چـه  .  کارگری صرف میشـد 
ـافـذ   در این دوره گستـرده تـریـن ون

ترین تشکلھای کارگری  شـکـل  
ــصــابــات   ــت اعــت ــدای ــت وھ گــرف
واعتراضات کارگران از این طـریـق  

امـا اکـثـریـت  ,  سازماندھی میشـد 
ــل از   ــق ــارگــری مســت ــن ک فــعــالــی
ــزب   ســیــاســت ھــای عــمــومــی ح

از سیاست و عمل اجتمـاعـی  ,توده  
ــودنـد  ــب ــی بـرخــوردار ن ـل ــق در  .  مسـت

حقیقت طبقه کارگر در این جدالھا  
ـاتـی خـود   از سوی نمایندگان طبق

 .در سطح سیاسی نمایندگی نشد 
ــای   ــاســخ  ٢٨ کــودت  مــرداد پ

بخشی از طبقه حـاکـمـه سـرمـایـه  
دار در ایران بود به معضالتی کـه  
ـانـه   جنبـش کـارگـری وآزادیـخـواھ
جامعه در مسیر حرکت سرمایه به  

 .وجود آورده بود 
ــا   ــای آمــریــک ــقــش دولــت ھ ن

 مـرداد از زاویـه  ٢٨ وانگلستان در  
دیگری نیز باید بررسی شـود کـه  
در اینجا به اخـتـصـار بـه آن اشـاره  

 .میکنم 
ــان  ــت ــس مــورد  ,  در مــورد انــگــل

ھم به لحاظ اقتصـادی وھـم  ,  ایران 
ـیـت   به لحاظ منـطـقـه ای از اھـم

 .ویژه ای برخوردار بود 
در جریان اعتصابات کـارگـران  

  ٣٠  و ٢٥ نفت جنوب در سالـھـای  
ـان   ـبـسـتـگـی در مـی موجی از ھم
کارگران منطقه با کارگران ایرانـی  

ـتــاد  ــد تــا عــراق  .  بـه راه اف ـن از ھ
ـانـکـه  در یـکـی از  .  ومصـر  چـن

ـــت   ــی دول گــزارش ھــای رســـم
ــان آمــده اســت  ــسـت اگــر  " ...  انـگــل

نگرش موجود در ایران به عربستان  
ـار  , یا عراق سرایت کند  کـل سـاخـت

موجود به اضافه توان دفاعی مـا  
ـایـد  ".  دچار فرو پاشی خواھد شد  ب

به خاطـر داشـت کـه در فـاصـلـه  
 در کشـورھـای  ٣٢  تا  ٢٩ سالھای  

مصر وعراق ومـراکـش تـظـاھـرات  
ـیـه   واعتراضات گستـرده ای بـرعـل
,  سلطه انگلستان بر ایـن کشـورھـا 

 .در جریان بود 
ـز از   ـی ـتـصـادی ن به لـحـاظ اق
ـان بـر   دست رفتن سلـطـه انـگـلـسـت
ـتـصـادی   منابع نفتی ایران ضربه اق
ـافـع   جبران ناپذیری بر اقتصاد ومـن
ـا مـحـسـوب   ـی ـان ـت منطـقـه ای بـری

 .میشد 
ــتـه  ــا بـه گــف ـن " آبـراھــامــیــان "  ب

ــس   ــی ــت ایــران وانــگــل ــف شــرکــت ن
بزرگترین پاالیشـگـاه جـھـان را در  

ــار داشــت  ــی ــن شــرکــت  ...  اخــت ای
ـا   ھمچنین برای خزانه داری بریتانی

 ملیون پـونـددرآمـد بـه صـورت  ٢٤ 
 ملیون پوند ارز تامین  ٩٢ مالیات و 
ــکــرد  ــی ــامــیــن  , م  درصــد از  ٨٥ ت

ـیـروی   ـاوگـان ن سوخت مورد نیاز ن
دریائی بریتانیا را بـرعـھـده داشـت  

 درصد سـود سـاالنـه  ٧٥ وھمچنین  
داشت که بخش عـمـده ای از آن  
ـا   ـی ـان در اختیار سھام دارانش در بریت
وھمچنین دیگر سـرمـایـه گـذاری  

ـتـی در کـویـت  ـف عـراق  ,  ھـا ی ن
 "واندونزی قرار می گرفت 

به نظر میرسد آمار ذکـر شـده  
در باال برای توجیه کودتا ودخالـت  
بریتانیا در ایران بـه انـدازه کـافـی  

 .قانع کننده باشد 
 مرداد شاه وارتش  ٢٨ کودتای  

ــاه فضــای رعــب   ــدیــن م ــن تــا چ
ــن   ــی ــری فــعــال ــی ووحشــت ودســتــگ
اجتماعی را بر جامـعـه مسـتـولـی  

ــن  .  کـرد  ـی ـال ـادی از فــع بـخـش زی
شناخته شده کارگری یا دستگـیـر  
ـاطـقـی   وتبعید شدند ویا خود به من
ـاطـق   مھاجرت کردند که در آن مـن

ـبـودنـد  ـاری از  .  شناخته شده ن بسـی
ــای   ــدان ھ ــالــھــا در زن ــا س آنــان ت

 .مختلف محبوس بودند 
 مرداد بـه  ٢٨ پس از کودتای  

ــی کــه ذکــر شــد وفضــای   ـل دالی
ــی کــه حــکــومــت   ــت رعــب ووحش
ــال   ــظــامــی وارازل واوبــاش امــث ن
ــی در جــھــت   ــی وکــاشــان ــھــان ــھــب ب
ـیـروھـای چـپ ایـجـاد   سرکوب ن

ـــودنـــد  ـای  ,  کـــرده ب تشـــکـــل ھــ
ــن   ــعــالــی ــومــا وف کــارگــری عــم
کارگری از حوزه عمل مـحـدودی  

ــد  ــودن در بسـیــاری از  .  بـرخــوردار ب
اخراج ھـای گسـتـرده ای  ,  صنایع 

صورت گرفت که دالیل آن عـالوه  
ـتـصـاد  خـارج  ,  بر اوضاع بحرانـی اق

ـقـه   ـا سـاب کردن کارگران فـعـال وب
مبارزاتی ازمحیط ھای صـنـعـتـی  

ـیـش از  .  بود  تنھا در صنعت نفت ب
نیمی از کـارگـران وکـارمـنـدان از  
ـا کـم کـردن   کار اخـراج شـدنـدو ب
حجم کارگران نفت درایـن دوره در  
سالھای بعد استخدام کـارگـران در  
ـا نـظـارت دسـتـگـاه   این صنـعـت ب

 . ھای امنیتی صورت می گرفت 
جنبش اعتصابی کارگران اگـر  

 فـروکـش  ٣٢ چه از نیمه دوم سال  
کرد اما علیرغم فضای سـرکـوب  

 ایـن  ٣٣ بعد از کودتا،  در سـال  
جنبش مجددا با چـنـد اعـتـصـاب  

در ایـن  .  حضور خود را اعالم نمود 
 مورد اعتـصـاب کـارگـری  ٧ سال  

ـزرگ گـزارش شـده   ـایـع ب در صـن
عموم این اعتصابات بـر سـر  .  است 

دستمـزد وخـواسـت ھـای رفـاھـی  
امـا  .  کارگران صورت گرفته است 

ــریـن اعــتـصــاب کــارگــری   ـت مـھــم
بالفاصله پس از کودتا، اعتـصـاب  
ـادان بـر   مجدد کارگران نفـت در آب
ــود  ــمــزدھــا ب . ســر افــزایــش دســت

ـفـت کـه   کنسرسیوم تازه تاسیـس ن
نتیجه توافقـات پـس از کـودتـای  

پس از  , شاه با بریتانیا وآمریکا بود 
اخراج ھای گستـرده کـارگـران در  

ــصــابــات  ٣٢ ســال   ــمــال اعــت  احــت
کارگری در این بخش  حیاتـی از  
ـفـی شـده   ـت ـن صنایع را تا مدتھا م

اما اعتصـاب کـارگـران  . میدانست 
بـر سـر  ١٣٣٤ آبادان در مرداد سـال  

افزایش دستمزدھا وسـایـر خـواسـتـه  
ــی  ــروع  ,  ھــای رفــاھ ــددا ش ــج م

اعتصابات کارگری در جـنـوب را  
ــصــاب بــا  .  اعــالم کــرد  ــت ایــن اع

موفقیت کارگران به پایان رسید و  
ـاضــای   ــت بــا تــق ـف ــسـرســیـوم ن کـن
ـقـت   افزایش دستمزد کارگران مـواف

 در موارد پراکنـده  ٣٤ از سال  . کرد 
ای اعتصابات کارگـری بـه طـور  

از  .  عـمـومـی گــزارش شـده اسـت 
ــصــابــات مــوردی کــارگــران   اعــت
نساجیھا وراه آھن تا اعـتـصـاب در  

امـا در  .  کارخانه ھای کـوچـک 
ــان ســال   ــت ــارگــران  ١٣٣٦ تــابس  ک

ـار در   مناطق نفتی جـنـوب ایـن ب
مسجدسلیمان وآغـاجـاری سـلـسـلـه  
. اعتصابای ھائی را آغاز نـمـودنـد 

این اعتصاب ھـا عـمـومـا بـر سـر  
مسئله دستمزدھا وخـواسـتـه ھـای  
ـبـه  ,  رفاھی ودر برخی موارد مطـال

به رسمیت شناسی حـق اعـتـصـاب  
ــود  ــل ب ــک ــن  .  وتش ــه ای ــر چ اگ

ـان   ـا زمسـت ـا ت ـاوب اعتصاب ھا متن
 ادامـه داشـت امـا در  ١٣٣٦ سال  

مجموع دولت وکنسرسیوم خواسـتـه  
ـپـذیـر   ھای کارگران اعتصابی را ن
ـانـونـی   فتند ودولت با اعالم غیر ق
بودن اعتصاب رھبران کارگری در  
این اعتصابھا را دستگیر وتعـدادی  

 .از کارگران را اخراج نمودند 
از دیگر اعتصابات کـارگـری  

 )٨(مروری بر تاریخچه اعتصابات کارگری در ایران 
 مرتضی فاتح 
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ــعــداد شــرکــت   ــاظ ت ــح ــه ل کــه ب
 از اھـمـیـت  ٣٦ کنندگـان درسـال  

برخوردار بـود اعـتـصـاب گسـتـرده  
کارگران کوره ھای آجرپزی تھـران  
. وکارگران معادن رباط کـریـم بـود 

ــا در   ــه ھ ــان ــزخ کــارگــران کــوره پ
اعتراض به میزان اندک پرداختـی  
کوره داران بابت تولید خشـت وآجـر  

ــارگــران  ــاقــت  ,   بــه ک وشــرایــط ط
 .فرسای کار دست به اعتصاب زدند 

ــصــاب  ١٣٣٧ ســال    بــا اعــت
ــده   ــی ش ــدھ ــرده وســازمــان گســت

ـاکسـی آغـاز شـد  در  .  رانندگـان ت
ــن سـال  ٢٣  ــن ای   ١٢٠٠٠  فــروردی

راننده تاکسی دست بـه اعـتـصـاب  
نمایندگان رانندگان به ھـمـراه  . زدند 

تعدادی از رانندگان اعتصـابـی در  
ـان دسـت   مقابل مجلس در بھـارسـت
ـنـدگـان   ـای به تجمع زدند که این نـم
توسط نیروھای امنیتی حـکـومـت  

 .دستگیر شدند 
ــی از   ــک ــصــاب ی ــن اعــت ای
ـات در سـالـھـای   مھمترین اعتصاب

 .بعد از کودتا بود 
ـات  ١٣٣٧ اما در سال    اعتـصـاب

ـز گـزارش شـده   ـی متعدد دیگری ن
است از جمله اعـتـصـاب کـارگـران  
کارخانه جات مختلف در اصـفـھـان  
در اعتراض به شرایط دشـوار کـار  

ــت  ــت اس ــشــی ــع ــن  .  وم ــر ای ـث اکـ
اعتصابات در اعـتـراض بـه سـطـح  

نداشتـن خـدمـات  ,  پائین دستمزدھا 
رفاھی و ایمنـی در مـحـل کـارو  
ـاری   ـلـی ھـای اجـب ھمچنین تعطی
ــه   ـان ـا بـھ ـان ب بـود کـه کـارفـرمــای
نرسـیـدن مـواد خـام بـه کـارگـران  

 .تحمیل میکردند 
ـیـن بـه   در این سال باید ھمچـن
ـاری   اعتصاب کارگران بـخـش حـف
ولوله گـذاری در جـزیـره خـارک  
ــه   اشـاره کـرد کـه در اعـتـراض ب
شرایط دشوار کار در این مـنـطـقـه  

ـیـن  .  دست به اعتراض زدند  ھمـچـن
ـز   ـیـت آمـی ـق باید به اعتصاب مـوف

ــور   ــپ ــاھ ــدر ش ــن ــارگــران ب امــام  ( ک
بر سر افزایـش دسـتـمـزدھـا  )  فعلی 

ـنـج  .  اشاره کرد  در این اعتـصـاب پ
ــه   ــی ــور کــل ــدر شــاھــپ ــن روزه در ب
کارگران بندر شرکت کـرده بـودنـد  
واین امر باعث عدم تخلیه کشتـی  
. ھا در طـول اعـتـصـاب شـده بـود 

ـــد   ــر بــاعـــث گـــردی ــن ام ـی ــمــ ھ
ـان پـس از   ـا  ٥ کارفـرمـای  روز  ب

خواست افزایش دستمـزد کـارگـران  
 . تومان موافقت کنند ٢ معادل  

ـال     ١٣٣٨ در فـــروردیـــن ســ

کارگران ریسندگی ھا در اصفھـان  
ــن   ــی در اعــتــراض بــه ســطــح پــائ
. دستمزدھا دست به اعتصاب زدنـد 

ـتـدا   اعتصاب کـارگـران کـه در اب
ــان بــه شــدت   ــارفــرمــای تــوســط ک

ــد   ــردی ــوب گ ــم  .  ســرک ــرغ ــی عــل
دستگیری وزخمی شـدن تـعـدادی  

کارفرمایان پـس از  ,  از اعتصابیون 
 روز ناچار به پذیرش درخـواسـت  ٦ 

ــش   ــر افــزای ــی ب ــن کــارگــران مــب
 .دستمزدھا شدند 

ـیـن سـال   در اردیبھشت ماه ھـم
ـاضـای   ـق کارگران چاپـخـانـه ھـا ت

دستمزدھا را اعـالم  % ٥٠ افزایش  
پس از عـدم پـذیـرش ایـن  .  کردند 

ـان   , تقاضـا از سـوی کـارفـرمـای
کارگران چاپخانـه ھـا تـھـدیـد بـه  
ـیـن   اعتصاب کردند وبا توافق طـرف

ــزان   ــی ــمــزد  %  ٢٥ بــه م ــت ــه دس ب
 .کارگران اضافه گردید 

ـال  ٢٣ در   خـــــــرداد ســــــ
اعتصاب معـروف کـارگـران  ١٣٣٨ 

در  .  کوره پزخانه ھـا آغـاز گـردیـد 
ـفـر کـارگـران  ٣٠ این زمان    ھـزار ن

کوره پزخانه ھا اعتصـابـی مـنـظـم  
ـبـه  .  ومتشکل را اعالم کردند  مطال

اصلی ایـن کـارگـران اعـتـصـابـی  
 درصـدی دسـتـمـزدھـا  ٣٠ افزایش  

اعتصاب یکپارچه وگسـتـرده  .  بود 
کارگران کوره پزخانه ھـا کـه بـه  
ھمراه خانواده ھایشان بـه اعـتـراض  

ـار  ,  پرداخته بودند  مستقیما شاه ودرب
بالفـاصـلـه پـس از  .  را آشفته کرد 

کوره پزخانـه ھـا  ,  اعالم اعتصاب  
ــت   ــی تـوســط ارتــش وســازمــان امــن

کـارگـران  .  وشھربانی محاصره شـد 
که حاضر نبودند به اعتصاب خـود  
ــوسـط نــیـروھــای   ــد ت ـن خـاتـمــه دھ
ـیـروھـای نـظـامـی بـه   امنیتـی ون

ــه شـدنـد  ــولـه بسـت ـار گـل در  .  رگـب
ــق   ـان سـرکـوب کـارگـران طـب جـری

ـلـف   ـفـر  ٥٠ گزارش ھـای مـخـت  ن
در  .  کشته ودھھا نفر زخمی شـدنـد 

جریان سرکوب کـارگـران وخـانـواده  
ــر از کـارگــران   ـف ھـایشـان دھـھــا ن
توسط شھربانی ونیروھای امنیتـی  

 .دستگیر وروانه زندانھا شدند 
اما حکـومـت مـحـمـدرضـاشـاه  
ـانـه   پھلوی علیرغم سرکوب وحشـی
ـاچـار   ـزخـانـه ھـا ن کارگران کوره پ
ـاقـص بـخـشـی از   شد به صورت ن
مطالبات کارگـران اعـتـصـابـی را  

 .برآورده کند 
  ١٧٠٠ ,  در خـرداد ایـن سـال  

کارگر اعتصابی کارخانه وطن در  
ـنـد کـارگـران   اصفھان نیز کـه مـان

کوره پزخانـه ھـا در اعـتـراض بـه  
سطح دستمـزدھـا اعـتـصـاب کـرده  

ـیـروھـای نـظـامـی  ,  بودند  توسـط ن
. وامنیتی  به گلوله بسـتـه شـدنـد 

ـفـر از  ١٠ در جریان این سرکوب    ن
ـنـد   ـت ـاخ کارگـران اصـفـھـان جـان ب

 .ودھھا نفر نیز زخمی ودستگیر شدند 
ــتــصــاب   پــس از ســرکــوب اع

بار دیـگـر  ,  کارگران کارخانه وطن 
ــه ھــای   ــران در کــارخــان کــارگ

ــدگــی  ــن پشــمــبــاف  , شــھــرضــا ,  ریس
ــان دســت بــه   ــھ ــاز در اصــف وشــھــن

با وجـود سـرکـوب  .  اعتصاب زدند 
ــال   ــن کــارگــران وطــن واشــغ خــونــی
کارخانه ھای اعـتـصـابـی تـوسـط  
ــی   ــت ــی ــظــامــی وامــن ــروھــای ن ــی ن

ـلـوی  کـارگـران ایـن  ,  حکومت پـھ
کارخانه ھا متحدانه اعـتـصـاب را  

 روز  ٦ پـــس از  .  ادامـــه دادنـــد 
ـاچـار از  ,   اعتصاب  ـان ن کارفرمای

پذیرش خواسته افزایش دستـمـزدھـا  
 .گردیدند 

اعتصاب مجددا در کـارخـانـه  
شھناز با اعتراض کارگـران زن بـر  
ـانـون کـار   سر دستـمـزد مصـوب ق

کارگران اعـتـصـابـی  .  آغاز گردید 
که دستمزدی پائین تر از حـداقـل  
ـانـون کـار   دستمزد تعیین شده در ق

حداقـل دسـتـمـزد  ( دریافت میکردند 
برای زنان کارگر طبق قانـون کـار  

ـادل   ـــود ولـــی  ٢٥ مـــعــ ـال ب  ریــ
کارفرمایان عموما به کارگران زن  
دستمزدی پائین تر از این پـرداخـت  

ھمزمان سایر کـارگـران  ).  میکردند 
ـبـه   ـا مـطـال نیز در این کـارخـانـه ب
ـیـون   اجرای قانون کار بـه اعـتـصـاب

ـیـروھـای  .  پیوستند  ـز ن ـی ـار ن ایـن ب
نظامی وامنیتی کارخانه را اشغـال  

 تـن از  ١٨ کردند وبا دستگـیـری  
ــراج   ــران واخ ــن  ٨٠ کــارگ ــر ای ــف ن

 .اعتصاب را سرکوب کردند 
  ١٣٣٩ از اعتصابات مھم سال  

ــصـاب کـارگــران   ـتـوان بـه اعـت ـی م
ـا   ساختمانی سددز اشاره کرد که ب
مطالبه افزایش دستمزدھا وکـاھـش  
ساعات کـار دسـت بـه اعـتـراض  

 در اثـر  ٣٩ در دی ماه سال  .  زدند 
ـفـر  ٢١ انفجار در معدن شمشک    ن

ــه   ــن مــعــدن کشــت از کــارگــران ای
این حادثه موجب اعـتـراض  .  شدند 

ــن   وتـظـاھــرات کـارگــران خشـمــگـی
 .گردید 

در این سال ھمچنین کـارگـران  
ــت   ــواس ــه وطــن بــا درخ کــارخــان
ــه کــار کــارگـــران   ــت ب بــازگش

تعیین حداقل دسـتـمـزدھـا  ,  اخراجی 

ـالـوار   وافزایش دستمزد کارگران عـی
دسـت  ,  ومرخصی سالیانه با حقـوق 

ــد  ــصــاب زدن ــه اعــت ــرغــم  .  ب ــی عــل
ـتـی ایـن   ـی ـن فشارھای نیروھای ام
اعتصاب نیز با موفقیت کـارگـران  

 .به پایان رسید 
ـانـی سـال     ٣٩ در ماھھای پای

ـیـل   انتخابات مجلس بیسـتـم بـه دل
ـتـمـاعـی بـه پـروسـه   اعتراضات اج
, رای گیری وانتخاب نماینـدگـان  

منحل گردید ودر اسفند ماه ھـمـان  
سال انتخابات مجددا برگـزارگـردیـد  

  ٢ وعمر کوتاه این دوره مجلس از  
در  .   آغـاز شـد ١٣٣٩ اسفند سـال  

جریان اعتراض به انتخابات مجلـس  
ــــش آمــــوزان   ـــعــــدادی از دان ت
ـتـمـاعـی   ـیـن اج ـال ودانشجویان وفـع

در بخش ھـائـی از  .  دستگیر شدند 
ـتـی جـنـوب  , تـھـران ,  مراکز صـنـع

ــان  ــھ ــف ــز واص ــری ــب ــارگــران در  ,  ت ک
اعتراض به ایـن دسـتـگـیـریـھـا بـه  
ـات  یـکـروزه ای دســت   اعـتـصــاب

 .زدند 
 دھـه  پـر  ١٣٤٠ با آغاز سال  

 شـمـسـی آغـاز گـردیـد  ٤٠ التھاب 
ـنـد سـراسـرایـن   ابتدای این سال مـان

ــر جــنــب وجــوشــی  ,  دھــه  شــروع پ
 .داشت 

این سال از سالھای پر از افـت  
و خیز  جنبش اعتصابی کـارگـران  

ـای     ٢٨ ومزدبگیران پس از کـودت
 .مرداد است 

در فروردین این سال کـارگـران  
ـا   ـاز ب ـن کارخانه ھای نخ تاب وشـھ
ــمــزدھــا   ــه افــزایــش دســت مــطــالــب
ــران   ــه کــار کــارگ ــت ب وبــازگش
اخراجـی ودر اعـتـراض بـه سـطـح  
. معیشت دست به اعتـصـاب زدنـد 

در اردیبھشت ماه کارگران نفت در  
مسجدسلیمان در اعتراض بـه عـدم  
تعیین سطح دستـمـزدھـا دسـت بـه  

ـنـدگـان شـرکـت  .  اعتصاب زدند  ران
ـز در   ـی ـتـی ن ـف نفت در حوزه ھای ن
ـارگـــران   ـا کــ ــ ـــگـــی ب ـت ـــســ ـب ــ ــم ھ

اقدام به تـظـاھـرات  ,  مسجدسلیمان  
ـامـه   ـن کردند و ھمچنین طی قـطـع
ای خواھان تعیین حداقل دسـتـمـزد  

ــد  ــا شــدن ــه  .  ھ ــارخــان ــارگــران ک ک
تعطیل شده فارس در اعـتـراض بـه  
ــــرداخــــت   ـازی وپ ـار ســـ ــــکـــ ـی ـــ ب
ــرداخــت   ــمــزدھــای مـعــوقــه وپ دسـت
دستمزد ماھھای تعطیـل در بـرابـر  
استانداری در شیراز دست به تـجـع  

کارگران نساجـی  .  و تظاھرات زدند 
در رشت که در حدود یـکـمـاه بـود  
بیکار شده بودنـد در مـرکـز شـھـر  

 .رشت دست به تحصن زدند 
ــر   ــگ ــرداد مــاه بــار دی در خ
ـا   کارگران نساجی ھای اصفھـان ب
ــمــزدھــای   ــرداخـت دســت ــه پ مـطــالــب

در  .  معوقه دست به اعتصاب زدند 
شھریور ماه این سال آتش نشانھـا و  
ـنـگـرود   ـتـی شـھـر ل کارگران نظاف

ـــد  ــردن ـاب ک ـــصــ ـت ـــه  .  اعـ ـت خـــواســ
 سـاعـت کـار  ٨ اعتصابیون تعیین  

ـتـه   ـف روزانه وتعطیلی یـکـروز در ھ
در مـھــر مــاه کــارگــران در  .  بـود 

. منجیل دست به اعـتـصـاب زدنـد 
ـنـدگـان کـارگـران   ـای در آبان ماه نـم
ـابـل نـخـسـت وزیـری   بیکار در مق

در دیـمـاه کـارگـران  .  تجمع کردند 
ـا حـمـل   بیکار ضمن راھپیـمـائـی ب
ـابـل نـخـسـت   ـق پالکاردھائی در م
ــد   وزیــری دســت بــه تــجــمــع زدن
وخواھان رسیدگی بـه وضـع خـود  

ھمزمان کـارگـران اخـراجـی  . شدند 
ــل   ــاب ــت در مــق ــف ــوم ن ــی ــســرس ــن ک
کارگزینی شرکت نفـت دسـت بـه  

 .تظاھرات وتجمع زدند 
در دی ماه ھمچنین کارگـران   

) مـاھشـھـر ( بیکار در بندر معـشـور 
ـا  ٣٠٠٠ که بالغ بر    نفر میشـدنـد ب

ــار   ــظــاھــرات خــواســت ــرگــزاری ت ب
ـان و   رسـیـدگـی بـه مشـکـالت آن

ایـن کـارگـران در  .  اشتغـال شـدنـد 
ـــل   ـا حـــم ــ ـــرات ب ـاھ ـــظــ طـــول ت
ـنـد   پالکاردھائی از مردم میخواسـت

ـیـن  .  تا به آنھا ملحق شونـد  در ھـم
ماه کارگران حریر بافـی اصـفـھـان  
به دلیل بی توجھی کـارفـرمـا بـه  
ـان دسـت از کـار   خواسته ھـای آن

به ھمه ایـن اعـتـصـابـھـا  . کشیدند 
اعـتـصـاب  ,  باید اعتصاب نانوائیھـا 
اعـتـصـاب   ,  اردیبھشت ماه معلـمـان 

ـان سـازمـان آب  , اخطاری کـارکـن
اعتصاب کارمندان پست وتلگـراف  

تھدیـد بـه اعـتـصـاب  ,  وتلفن تھران 
کارمندان بانکھا و ھمچنین تھدیـد  
ــت   ــصــاب کــارگــران نــف ــه اعــت ب
ورانندگان اتوبوس شھری در تھـران  

 .اشاره کرد 
ـال   ـا ادامــــه  ١٣٤١ ســـ ـــ  ب

ــن  ٤٠ اعـتـراضـات سـال    و چـنـدی
مورد اعتصاب در کارخـانـه ھـای  
متوسط وکارگران کشاورزی آغـاز  
گردید در تیرماه این سال بار دیگـر  

ـا  ٢٥   ھزار کارگر کوره پزخانه ھا ب
درخواسـت پـرداخـت دسـتـمـزدھـای  

بیمـه کـارگـران و اجـرای  ,  معوقه 
ـزخـانـه ھـا   قانون کـار در کـوره پ

 .دست به اعتصاب زدند 
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مرتضوی جانی و متھم 
کھریزک در تامین 

 !اجتماعی ماندگار شد
سعید مـرتضـوی درسـمـت ریـاسـت  
صندوق تامین اجتماعـی مـانـدگـار  

ـتـه در  . شد  ـر ایـن ھـف این آخرین خب
ـرتضــــوی،   ـرای مـــ ــــاجـــ ــــاره م ب
کشمکشھـای و دعـواھـای دولـت  
احمدی نژاد و باندھای حـکـومـتـی  

ـتـه  .  می باشد  گفتـه ھـا  و نـاگـف
ـتـی ھـا   ھای این دوئل سیاسی دول
ـقـش خـامـنـه   با قوه قضائیه رژیم، ن
ـرل و   ـت ای و عناصر بانفوذ تحت کن
باجگیر و باج ده از زبـان بـانـدھـای  
ـتـی ھـا و دیـوان   ھای مافیای دول
ـرده از   ـیـه، پ محاسبات و قوه قضـائ
روی ابعاد مافیـای اسـالمـی کـل  

ـیـایـی  .  حکومت برداشته اسـت  مـاف
ـری وصـل   ـیـت رھـب که سرش بـه ب
بوده و توسط شـخـص خـامـنـه ای  

مـاجـرای سـعـیـد  .  ھدایـت مـیـشـود 
خـدمـات بـی دریـغ  " مرتضوی که  

، از جـمـلـه در  " برای نظام انجام داده 
جنایات کھریزک دسـت داشـتـه و  
ـبـل   به اعتراف آملی الریجانـی و ق

مھره مھم در صـف  " از آن شاھرودی  
بـوده و  "  سربازان گمنـام امـام زمـان 

است، به گفته مقامات باالی نـظـام  
. را نـدارد "  ارزش چـانـه زدن " اینقـدر 

چــرا کــه ھــمــه روھــروان  والیــت  
ــکــر و ذکــرشــان   ــه ای، ف خــامــن

ــظــام "  ــه ن ــاع  .  اســت "  خــدمــت ب دف
ـر خـالص زدن از   ـی احمـدی نـژاد ت
ھمکار شریفش مـرتضـوی مسـئـول  
اجرای شعبه احـکـام اعـدام ھـا در  

 در دادسـتـانـی  ٨٨  و  ٨٧ سال ھای  
تھران، اسپانسوری مرتضوی تـوسـط  
مشایی و بقایی در جریان مـاجـرای  

دفـاع تـمـام  " دستگیریش و بـاالخـره  
خامنـه ای از وی، نشـان داد  "  قد 

ـرپـا   که حکومت تیرخالص زنـھـا وب
کنندگان چوبه ھای دار و اعـدام،  
نھایتا به تصمیم بیت رھبری گـردن  
نھاده و در نظر دارند قـال قضـیـه را  

ــد  ــن ــن ــاشــد  .  بــک ــر چــه ب حــکــم  " ھ

که در دست خامنه ای  "  حکومتی 
است، اولین و آخـریـن حـرف را در  

 .باره نظام میزند 
در این میان مجلسی ھـا و در  
ــان، از   ــگــری ــھــا اصــول راس ھــمــه آن
توکلی و مطھری گرفته تا الھام و  

که در جنـگ  ... مصباحی مقدم و 
و دعوا بر سر ماجرای مرتضـوی و  
انتصابش به ریاست صندوق تـامـیـن  
اجتماعی، به قول رحـیـمـی مـعـاون  

راه  "  قیل وقـال الـکـی " احمدی نژاد  
ــل   ــودنـد، بـاالخــره سـرعــق انـداخــتـه ب

خود مرتضوی که مـطـمـئـن  .  آمدند 
بـود احــمـدی نـژاد و خـامــنـه ای  
پشتش را گرفته انـد، حـتـی شـروع  

به قوه قضائیـه و دیـوان  "  تعرض " به  
محاسبات کرده و تھدیـد کـرد کـه  
ـرداشـتـه   حکم لغو ریـاسـتـش بـایـد ب

ـر رفـتـه  .  شود  مرتضوی حتی جلـوت
ــه   ــان ــی و مــحــجــوب و خ ــال کــم
کارگریھا را به میدان آورد و بیانیـه  
ــش در   ــاســت ــان ری داد کــه از زم
ــمـــاعـــی   ـت ــن اجــ ـی ـــامــ ـــدوق ت صــن

در ایـن سـازمـان  "  بھبودھای جدی " 
بـانـدھـای ھــوادار  .  روی داده اسـت 

دولت و مرتضوی یـک نـمـونـه از  
ــودھــا " ایــن   ــب ــھ بــه گــردش  "  را  "  ب

انداختن سرمایه ھنگفت مالـی ایـن  
سازمان و ایجاد اشـتـغـال در بـخـش  

ـرنـد "  خـدمـات  ـراســاس  .  نـام مــی ب ب
ـیـش   اخباری که حدود یک مـاه پ
ــاســت   ــر شــد، از زمــان ری ــش ــت ــن م
ــن   ــامــی ــدوق ت مــرتضــوی بــر صــن
اجتماعی، ھتل ھای بـزرگ ھـمـا   
در سراسر کشور توسط این سازمـان  
و با سرمایه مالی آن خریداری شـده   

ـر  .  کرده اند "  حفظ اشتغال " و   عالوه ب
این، سرمایه مالی صنـدوق تـامـیـن  
اجتماعی در جھت خریـد کـارخـانـه  
ھــا و واحــدھــای ورشــکــســتــه بــا  
ــوده و   ــان ب ــت در جــری کـمــک دول
ھزاران میلیارتومان پول و سھام ایـن  

ایـجـاد  " واحدھا را خریده  و مشغول  
ـرخـی  .  می بـاشـنـد " اشتغال  ـر ب ـنـاب ب

اخبار منتشر شـده کـارخـانـه ھـای  

دارو سازی که با وزرات بـھـداسـت  
طرف قرارداد ھستند، بخشـا تـوسـط  

 . این سازمان خریداری شده اند 
در یک کشمکش دولتی ھا و  
ــگــرای   ــه ھــای اصــول دار و دســت
مجلس با حمایت خامنه ای، بـازی  
ــژاد و   فــعــال بــه نــفــع احــمــدی ن
ــد  . مـرتضـوی دارد پـایـان مـی یـاب

ـنـشـسـتـه   طرف مقابل اما سـاکـن ن
پور مـحـمـدی کـه در راس  .  است 

ـرار دارد بـه   دیوان محاسبات رژیم ق
ــراه تــوکــلــی ھــنــوز دارنــد زور   ھــم
میزنند کـه جـلـوی ادامـه ریـاسـت  

ـرنـد  شـخـص پـور  .  مرتضوی را بگـی
مــحــمــدی دوبــاره مــاجــرای دزدی  
رحیمی معاون احمـدی نـژاد را رو  
کرده و ادعا کرده اسـت کـه دولـت  
ـران از دزدان   ـیـمـه ای در مـاجـرای ب

ـتـی  .  حمایت کرده است  متقابـال دول
ــن   ھـا و رحـیـمـی و بـانـدھـایـش ای
ادعاھا را رد کرده  و پور محـمـدی  

 .فرا خوانده اند " رعایت قانون "را به  
ـیـب دار و دسـتـه ھـا   ـرت بدین ت
ــف   ــق و مــخــال ــای مــواف ــدھ ــان وب
ــت آن   ــدام دس مــرتضــوی ھــر ک
دیگری و دزدیھایشـان را دارنـد رو  

عـقـالی  " در این مـیـان  . می کنند 
و  "  گـذشـت "ھر دو طرف را به  " نظام 

عمده نکردن مـوضـوع دزدیـھـایشـان  
به نظر میرسد کـه  .  دعوت کرده اند 

در جنگ دزدان و تیر خالص زنھـا،  
خامنه ای افسار ھمه را محکم در  

بده و بسـتـانـھـای بـانـد  .  دست دارد 
ـنـدھـایشـان   ھای حکومتی، زد و ب
ـرای   ـر از تـالش ب در این ماجرا، خب

و  "  معضل مـرتضـوی "پایان دادن به  
" یـکـدسـت " ارائه تصویر حکومـتـی  

در برابر مردم را دارند سر و سـامـان  
 .میدھند 

ــای "  ــھ ــق زدن ــان  "  ن ــگــرای اصــول
حـکـومـتـی مـخـالـف ھـر دو بـانـد  
ــصــاب   حــکــومــت در مــاجــرای انــت
ـیـدن   مرتضوی، آب در ھـاوون کـوب

ـرخـی از چـھـره ھـای  .  بود  این را ب
شاخص این جـمـاعـت اعـالم کـرده  

بیت رھبری، دولت، بخشا سـپـاه  . اند 
و بسیج، فـعـال تـا دعـوای بـعـدی  
دزدان جانیان اسالمی، صالح را در  

ـلـه اخـتـالفـات  "این دیده اند که   فتی
را پائین بـکـشـنـد، چـرا  "  حکومتی 

که به اعتراف سران حکومت نبـایـد  
ـم در آن   در این  وضعیتی کـه رژی

" دشـمـن " بسر میبرد، بھانه بـه دسـت 
ـم   در باره عدم کارآیی نظام و سیسـت

معـنـای ایـن تـوصـیـه  !  قضایی داد 
 .خامنه ای خفه کردن دعواھا می باشد 

ـرتضــــــوی،   ــــ ـرای م ــــ ـــــاج م
افشاگریھای باندھای سھیـم در آن  
ــگـر از   ـرده ای دی ــن حــال پ در عـی
سری دزدیھـای حـکـومـتـی ھـا و  
باندھای رنـگـارنـگـشـان اسـت کـه  

دعوای اصلـی  .  ادامه خواھد داشت 
ـقـال و   ھمه باندھـای حـکـومـتـی ت
ـرای دزدیـھـای قـانـونـی و   تالش ب
. شرعی بازھم بیشتر بوده می باشـد 

حکومت قاتالن و دزدان، کاری بـه  
جز اعدام، زندان، سرکـوب و دزدی  

حکومت جمھوری  .  نداشته  و ندارد 
اسالمی، حکومت تیر خالص زنھـا،  
از احمدی نژاد و مرتضوی گرفـتـه  
تا پور محمدی، رحیمی، مشـایـی،  
توکلی، و در راس ھمه اینھا رئیـس  
دزدان و قاتالن مـردم، کـل سـران و  
مقامات رژیم، خود خامنه ای مـی  

اینھا ھـمـه سـربـازان گـمـنـام  . باشد 
امام زمانشان ھستند کـه در دفـاع  
از بربریت و جنایت و تـوحـش دسـت  
. به ھـر کـاری زده و خـواھـنـد زد 

ـر و   دزدی و غــارت، تـحــمـیـل فـق
ـر گـرده   فالکـت و بـی حـقـوقـی ب
مردم، کار اصلی این جانیان بـوده و  

حـکـومـت خـامـنـه ای  .  می باشد 
رئیس آدمکشان بدون مرتضـویـھـا و  
احمدی نـژادھـا، بـدون صـدھـا تـن  
ازمقامات و مسئوالن قتل عـام ھـا  
و کشتار مردم، در یک کالم بـدون  
ھمه عناصر نـظـام اسـالمـی قـابـل  

ــاشــد  ــی ب ــم ــوری  .  تصــور ن ــھ ــم ج
اسالمی جمھوری خون و جنـایـت و  

سـربـازان ایـن تـوحـش  .  بربریت اسـت 
قرون وسطایی مریدان امام زمـانشـان  

حـکـومـت  . و خامنه ای می باشند 
امام زمـانشـان بـدون ایـن جـنـایـات  
ــن چــھــره ھــای   ــدون ای وبــربــریــت، ب
ــل   ـیــر خــالص زدن و قـات ــور ت ـف مـن
مردم، حتی یک روز نـمـی تـوانـد  

ــاورد  ــان  .  دوام بــی حــکــومــت جــانــی
اسالمی و بربریت و توحش سرمـایـه  

 . داری اسالمی را باید به زیر کشید 
 

دستمزد ریالی و زندگی 
نوسانات دالر، !دالری

 !اثرات و تبعات
ـیـمـت   موضوع  افزایش مداوم ق
ـرزنـدگـی   ـبـعـاتـش ب دالر، اثرات و ت

کارگران و مردم، روز بروز معیـشـت  
و تامین حداقل ھای زندگی بخـش  
اکثریت مردم را پیش از پیش تحـث  

ـیــر قــرار مــیـدھــد  ــامـات و  .  تـاث مـق
ـئـــوالن و دســـت انـــدرکـــاران   مســ
حکومتی که خود عامل و ھـدایـت  
کننده و سـازمـانـده ایـن نـوسـانـات  
ارزی ھستند، در تحمیل گـرانـی و  
ـر زنـدگـی   فقر در ھمه عرصه ھـا ب
ـم   ـی ـق ـقـش مسـت کارگـران و مـردم ن
ـرو گـرانـی و   داشـتـه و بـخـشـا فـق
فالکت را با سیاستھای ارزی شـان  

ـیـجـه  .  مدیریت می کننـد  ـت یـک ن
بالفصل سیاست ھای ارزی بانـک  
مرکزی و دولـت کـه ھـر دو کـل  
بازرا ارز و دالر را در دسـت داشـتـه  
ـنـه   وھدایت میکنند،گرانتر شدن ھـزی
ھای زندگی و تـامـیـن مـایـجـتـاج  
ـم   عمومی مورد مصرف بخش عظـی

دخـالـت و ھـدایـت  .  مردم می باشد 
دولت در تعیین قیمت دالر،  نـحـوه   
ـیـمـتـھـا بـا   و حتی ساعت اعـالم ق
ـیـمـت   توجه به نوساسانات جھانـی ق
دالر، درآمدھـای افسـانـه دولـت از  
قبل این نوسانات، بخشا ساخـتـگـی  
و با تصمیم دولت و بانک مرکـزی  
بوده  و خود این جـمـاعـت مسـئـول  
مستقیم این نابسامانـی ھـا بـوده و  

اما ماجرای افزایش قیمـت  .  ھستند 
دالر چیـسـت؟ چـه کسـانـی سـود  

 میبرند؟ 
ـیـن حـکـومـتـی،    بر طبـق قـوان
ـیـن   بـانـک مـرکـزی مسـئـول تـعـی

و ارزھــای  "  دالر مــرجــع "  قــیــمــت  
دیگر با توجه به نوسانات بـازار ارز  

ـــاشـــد  ـــایـــد  .  مـــی ب ـم ب ـــت ھــ دول
سیاستھای ارزی اش را بـا بـانـک  

بـدیـن  .  مرکزی ھمـاھـنـگ نـمـایـد 
ـیـب دسـت بـانـک مـرکـزی و   ـرت ت
دولت در اعمال سـیـاسـتـھـای ارزی  

" قانونـی " کامال باز بوده و اینھا کار 
نتیجه این سیاست بـطـور  . می کنند 

بانـک مـرکـزی  .  خالصه این است 
و دولت کنترل و ھدایت بـازار ارز و  
از جمله دالر و تعیین قیمتھـا را در  

این دو عرضه کننـده  .   اختیار دارند 
ایـن  .  اصلی دالر به بازار می باشند 

دوتصمیم میگریند چـه مـیـزان ارز،  
ـرای   در چه سـاعـاتـی از روز، و ب
ـیـمـت بـایـد بـه بـازار   چه مـیـزان ق

بانک مرکزی طـبـعـا  . عرضه شود 
را در  "  توصیـه ھـای ارزی دولـت " 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ــظــر   ــشــه در ن ــن مــورد ھــمــی ای
به عبارتی سیـاسـتـھـای  .  میگیرد 

ــت در عــرضــه   ــظــر دول مــورد ن
بازارارز، اولویت بـانـک مـرکـزی  

ــیــشــود  ــی  .  م ــان ــب ــجــه ایــن ت ــی ــت ن
ــک   ــان ــت و ب ــســت؟  دول چــی
ـرل و ھـدایـت بـازار   ـت مرکزی کـن

ـرخ  " خودشان  . دالر را دست دارند  ن
ــار بــرای دالر  اعــالم  "  مــرجــع ســی

 تـومـان شـرع  ١٢٠٠ از  .  کرده اند 
 تومان  قیمـت دالر  ٢٠٠٠ شده تا  

دالر آزاد کـه  .  دولتی می بـاشـد 
 تـومـان  ٢٢٢٠ به ادعای اینھا از  

شروع شده و در روند افـزایـش آزاد  
قیمت ارزھای خارجی در بـازا و  
ــزم ھــا و   ــی بــا تــوجــه بــه مــکــان

خــودش در  " عـمــلـکــردھـای بـازار، 
ـیـن   بازار قیمتش را، البته آزاد تـعـی

ـقـش  ".  میکند  یعنی دولت ظاھرا ن
ـیـمـت آزاد   ـیـن ق و دخالتی در تعی

ــدارد  ــن یــک ادعــا و  !  دالر ن ای
ــیــســت  ــیــش ن دالر را  .  دروغــی ب

خودشان و بـانـدھـایشـان و بـخـشـا  
ــکــھــایــی کــه دالر عــرضــه   ــان ب
ـتـی   ـیـمـتـھـای دول میکنند، بـه ق
اعـالم شــده از بـانـک مـرکــزی  
خریده و به قیمتھای جاری ورایـج  
ــان ارز   ــاضــی ــق ــه مــت ــازار ب در ب

خـودشـان اعـالم کـرده  .  میفروشند 
ـیـمـت دالرشـان تـا مـرز   اند که ق

خـودشـان  .  تومان می باشد ٢٠٠٠ 
حساب و کـتـاب کـرده انـد کـه  

 تومانی قیمت  ٨٠٠  تا  ٦٠٠ تفاوت 
ــت   ــای ارزی دول ــدھ دالر، درآم
وبانک مرکزی را افـزایـش داده  
که دوباره این درآمدھا به صـورت  
ـــخ ھـــای   ــاری ـــا ت ـــی ب وام ھـــای
ــه   ــه ب ــرداخــت چــنــدیــن ســال بــازپ

ـبـل آن  "  مشتریان "  داده شده و از ق
بھره بـانـکـی بـدسـت مـی آورنـد  

ــخــش ھــایــی  ... و  ــط ب ــھــا فــق ایــن
کوچکی از نقش دولت و بـانـک  
ــای ارزی کــل   مــرکــزی ومــافــی
حکومـت اسـت کـه بـازار ارز و  
درآمدھای افسانه اش را مدیریـت  

 .و کنترل می کند 
یکی از جنگ و دعـواھـای  
اصلی بـانـدھـای حـکـومـتـی در  
ـرل   ـت ھمین عرصه بـازار ارز و کـن

مجلسـی ھـا دولـت  .  برآن میباشد 
ـری "را مسئول   ـی سـیـاسـت  "  بی تدب

ـیـمـت دالر   ارزی و بـاال رفـتـن ق
کـمـیـسـیـونـھـای ارزی  .  میداننـد 

تشکیل میدھند  کـه در تـالش  
ھستند دولت و سیاست ارزی اش  

دار و دسته ھا  .  نمایند "  ھدفمند " را 
ـره دولـت   و باندھایی که خارج دای
ـنـد، مـدام بـه دولـت   وبانک ھست

می آورند که سیـاسـت ار  "  فشار " 
ـر بـدھـد  ـی ـی بـخـش  .  زی اش را تـغ

ھای از حکومت سـیـاسـت ارزی  
ـرکـــزی   ــ ـــک م ـــان ـــت و ب دول

" اقتصاد مقـاومـتـی " رامتناقض با  
مورد نظر خامنه ای دانسـتـه  و  
ــه ای   ــامــن ــه دامــان خ دســت ب

غولھای بـزرگ مـالـی  .  میشوند 
ــصــادی چــه آزاد و چــه   و اقــت
دولتی، از بانک ھـا گـرفـتـه تـا  

در دایره امن دولت و  .. نفتی ھا و 
ـرار داشـتـه  و در   حمایتھـایـش ق
ـقـالھـای   عمل ھمه  و ھر گونه ت
مخالفان سیـاسـت ارزی دولـت را  

ـنـھـا  .  نقش برآب کرده اند  ھـمـه ای
ــه ای از قــبــال   ســودھــای افســان
ــه   ــت ب ــای ارزی دول ــھ ــاســت ســی

ـر  .   جیبـھـایشـان واریـز مـیـشـود  ب
ــان   ــالــف ــخ ــای م ــاس بــرآوردھ اس
ــت و   ــاســت ھــای ارزی دول ــی س
ــانــک مــرکــزی، در آمــدھــای   ب
ارزی دولت از قبل بـاالرفـتـن ھـر  
ـیـمـت دالر و   روزه و ھر ساعتـه ق
ـر ارزھـای خـارجـی، بـعـد از   سای
ـفـت   درآمدھای حاصل از فروش ن
ـبـع   و مواد پتروشیمی، سومین مـن
ـبـط   درآمد دولت و بانکـھـای مـرت

خـودشـان بـا حسـاب  .  می بـاشـد 
کردن تفاوت قیمت دالر دولتی بـا  
دالر آزاد، میزان درآمدھای روزانـه  
ــارد   ــی ــل ــاالی ھــزار مــی ــت را ب دول

ـیـجـه  .  تومان تخمین میزنند  ـت در ن
عرصه سـیـاسـت ارزی و دالری  
ــع درآمــدھــای   ــب ــم، مــن کــل رژی
ــای   ــدھ ــان ــه ای بــرای ب ــان افس

ـیـعـتـا  .  حکومتی مـی بـاشـد  طـب
ـری سـھـم   خامنه ای و بیـت رھـب
ــافــت مــی   ویــژه خــودش را دری

ـرات و  .  کنند  ـم بـه اث ـرگـری امـا ب
ـیـمـت   تبعات بـالفصـل افـزایـش ق
دالر بر تامین ھزینه ھای زندگـی  

 .مردم 
ــمــزدھــا در   اول از ھــمــه دســت
مــقــایســه بــا گــرانــی کــه خــود  
حکومت اعالم کرده اسـت، بـایـد  

 درصـد داشـتـه  ٢٤ افزایش باالی  
گـرانـی را  .  باشد که چنین نشـده 

 درصد اعـالم  ٦٠  تا  ٣٥ اینھا بین  

نتیـجـه ایـن سـیـاسـتـھـا  . کرده اند 
پائین آمدن قدرت خرید  کارگـران  
.  و مزدبگیران جامعـه مـی بـاشـد 

به عبارتی دستمزدھای کـارگـران  
به ریال پرداخت شـده و کـارگـران  
مجبورند ھزینه ھای زنـدگـیـشـان  
را با قیمت دالر در بازار خریداری  
نمایند، دالری که ھر روزه و ھـر  
ساعته با ھدایت دولـت و بـانـک  
ــاال مـیــرود  ـیـمــتـش ب . مـرکـزی ق

بخش اعظم مایحتاج عـمـومـی و  
کاالھای مورد مصرف کـارگـران  

با نوسانات  "  ھمسویی " در بازار در  
قیمت دالر و سـیـاسـتـھـای ارزی  
ـیـن و   دولت و بانک مرکزی تعـی

بـه زبـان  .  به بازار عرضه مـیـشـود 
آدمیزاد یعنـی گـره زدن افـزایـش  
ـیـمـت دالر  . قیمت ھا با افزایش ق

ـقـاضـای بـازار   رابطه عـرضـه و ت
ـنـده   برای دالر، مستقیما تعیین کن
رابطـه قـدرت خـریـد کـارگـران و  

ایـن را  .  دستمزدھا قرار مـیـگـریـد 
خود حکومت  و دولـت ھـر روزه  

ــد  ـن ــه عــبـارتــی،  .  اعـالم مــیـکــن ب
کارگر باید قدرت خـریـدش را بـا  
ـــھـــای رایـــج در بـــازار   ـت ـــمــ ـی ــ ق

ــمـایـد "  ھـمـاھـنـگ " دالر  ــی  .  ن یـعـن
ــریــد   ــری بــرای خ ــشــت ــی قــیــمــت ب
ــه   کـاالھــای مــورد مصــرف روزان

نتیجـه بـالفصـل ایـن  .  اش بپردازد 
سیاست سقوط مداوم و ھر ساعتـه  
ـــا   ـران ب ـریـــد کـــارگــ قـــدرت خــ
. دستمزدھای ریـالـی مـی بـاشـد 

دستمزد ریالی و زنـدگـی دالری  
ـیـجـه بـالفصـل سـیـاسـت   یک نت
ـم و   ھای ارزی دولت و کـل رژی
ـر   ـر ب ـیـشـت تحمیل گرانی باز ھـم ب
. گرده کارگران و مردم می باشـد 

دولت و مـافـیـای بـزرگ ارزی  
اش که چـنـگـالـش را بـه ھـمـه  
ـتـصـاد و زنـدگـی   عرصه ھای اق
ـریـت   مردم  فرو کـرده اسـت، مـدی
ـنـه ھـای   گرانی سـرسـاو آور ھـزی
ــدگــی کــارگــران را در دســت   زن

اینھا دالر آزاد می فروشـنـد  .  دارد 
ـر خـطـر   ـراب و زندگی زیر چندین ب
فقری که خـودشـان اعـالم کـرده  
. اند را، بر جامعه تحمیل میکننـد 

دولت  وسـیـاسـتـھـای ارزی اش،  
بانک مرکزی و مراجع مافیـای  
ـیـت   ـرده دور ب ارزی و مالی گست
رھبری، مسئول مستقیم تـحـمـیـل  
ـر گـرده کـارگـران   این وضعـیـت ب

سیاست ھای اقتصـاد  .  می باشند 
مقاومتی خامنه ای یک پایه و  
اصل اساسی اش تحمیل و تثبیـت  
ـر کـارگـران مـی   این وضـعـیـت ب

" مخالفـان " علت نق زدنھای  .  باشد 
ــت و   ــاســت ھــای ارزی دول ــی س
ـرای   بانـک مـرکـزی،  تـالش ب
گرفتن سھم بیشتر از درآمـدھـای  

در ایـن مـورد  .  ارزی می بـاشـد 
کــل  .  ھـمـه بـا ھـم تـوافـق دارنـد 

ــری و   ــب حــکــومــت، از بــیــت رھ
خامنـه ای گـرفـتـه تـا دولـت و  
مافیای عظیم مالی و ارزی دور  
وبرشان، از بانکھا و سـیـاسـتـھـای  

.... پولی شان تا مجلسـی ھـا و 
بر سر یک نکته ھمیـشـه بـا ھـم  

و آن تحمیـل  .  توافق داشته و دارند 
گرانی، دستمزدھای زیر چـنـدیـن  
برابر خط فقر، گـرانـی مـایـجـتـاج  
ــورد   ــای م ــومــی و کــاالھ عــم
ـردم،   ــ ـران و م ـرف کـــارگــ مصــ
ــارزه   ــوب اعــتــراض و مــب ســرک

ـر و فـالکـت  . کارگران  رنج و فـق
ــارگــران  ــده بــر ک ــل ش ــمــی ــح .  ت

سیاستھایی که ھمه دار و دسـتـه  
ھای حکومتی از آن دفـاع کـرده  

ـرده  .   وبه اجرا گذاشته اند  پشـت پ
ـــای   ـــدھ ـــان ـــای ارزی ب دعـــواھ
حکومت در کنار سـھـم خـواھـی  
ـروژه   بیشتر باندھای حکومـتـی، پ
ـر و   ـر فـق ـیـشـت تحمـیـل بـاز ھـم ب
فالکت و گران شـدن ھـمـه چـیـز  
برای نجات اقتصاد بـحـران زده و  
ـراردارد  . ورشکسته حـکـومـتـی ق

ـتـصـاد مـقـاومـتـی و سـیـاسـت    اق
ـرار اسـت سـتـون   ارزی حکومت ق
ـرای کـل حـکـومـت از   فرجـی ب

ــاشـد  بـار ایـن بـجــران  .  بـحـرانـش ب
اقتصادی را، کارگران دارند مـی  

طبقه کارگـر چـاره ای  .   پردازند 
ــارزه   ــب جــز ایــن نــدارد کــه بــا م
ـیـایـد   سراسری و  متحد  بمیدان ب
تا بتواند با این سیـاسـتـھـای ضـد  

ـر  .  کارگری مقابله کند  مـبـارزه ب
علیه سیاست ھای حـکـومـت در  

ـــان اســـت  ـتــراضـــات و  .  جــری اعــ
مبارزات کارگران و بـخـش ھـای  
ــه عــدم   ــی ــف مــردم بــر عـل مـخــتــل

... پرداخت دستمزدھا، گرانـی و  
ــراتــر رفــتــه و در قــالــب   ــایــد ف ب
جنبشی قدرتمند تر برای رھـایـی  
ـبـار بشـود  . از این وضعیت فالکـت
. کارگران باید وارد صحنه بشـونـد 

تنھا با اتحاد و مبـارزه سـراسـری،  
با طرح شعار ھا و مطالبات ھـمـه  
ــرش   ــا گســت گــیــر و مــردمــی، ب
ـر   اعتصابات و مبارزات سراسری ب
علیه کل سیاستھای اقتصادی و  
سیاسی جمھوری اسـالمـی اسـت  
که میشود حکومـت را وادار بـه  
ــود  ــم ــی وادار ن ــب نشــیــن . عــق

کارگران پرداخت دستمزد ریالی و  
تامیـن زنـدگـی دالری را نـمـی  

کل این وضعـیـت وارونـه  .  خواھند 
ـرای پـایـان  .  را باید عوض کـرد  ب

ــد   ــای ــت ب ــن وضــعــی ــه ای دادن ب
حکومت دزدان و قاتالن کـارگـران  
ـر   ـیـن قـدم بـه زی و مردم را در اول

 .کشید 
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نه برگزاری  اجـالس سـران غـیـر  
متعھد ھـا در تـھـران، نـه انـرژی  
ـاال   ھسته ای و غنـی سـازی و ب
ــه   ــوژھـا، ون ـف ــری ـت بـردن تـعــداد ســان
کوبیدن گاه وبیگاه بر طبل جنگ  
ــودی   ــاب ــرح  ن ــخــصــوص ط و ب
ــدن   ــش کشــی ــه پــی ــل، ون اســرائــی
ـار   ـــکــ ـــل ان ـث ـاتـــی مــ مـــوضـــوعــ
ھولـوکـاسـت و ادعـای مـدیـریـت  

ــی   ــرای  ... .. جـھــان ــچــکــدام ب ـی ھ
جمھوری اسالمی فی نفسه مـھـم  
ـنـد  . و ھدف واقعی ونھایی   نیسـت

این  مسائل اساسا  و در مـواردی  
مثل انرژی ھسته ای نه از طـرف  
غــرب وامــریــکــا، کــه از طــرف  
جمھوری اسالمی طرح وپیگـیـری  
میشوند، نیاز و شـگـرد جـمـھـوری  
ـنـد  . اسالمی  بـرای مـانـدن ھسـت

ھمه ی این موضوعات و مسائل،  
ـاسـی جـمـھـوری   ـانـه ھـای سـی بھ
ـاسـی   اسالمینـد، شـگـردھـای سـی
سران آنند، بھانه ھا وشـگـردھـایـی  
ــه   ــی ب ــالم ــوری اس ــھ ــم ــه ج ک
کمکشان تالش میکند مشکـالت  
ـا مـردمـی را  کـه   داخلی اش ب
دیگر گردن به ایـن نـظـام واحـکـام  
ـتـرل   دینی اش نمی دھند،    کـن

بـرخـالف تصـورات ســاده  .   بـکـنـد 
* لوحانه ی  برخی از چپ ھـا  

جمھوری اسالمی از تـک تـک  
این مسـائـل ومـوضـوعـات عـیـن  

ـار " عنکبـوت    مـیـسـازد  کـه  "  ت
جنبش سرنگونی و انقالب  مـردم  
ـا   ـار مـیـسـازد ت را در ھم بکوبد، ت
ـار   ـب برای خودش در دل جامعه اعـت
ـتـراشـد   سیاسی الزم  برای ماندن ب
ومردم را مرعوب و از ایـن طـریـق   
مرگ محتومش را چند صباحی  

ـایـد  . عقب بیاندازد  جبھه  انقالب نب
ـازی ھـا را بـخـورد   . فریب این ب

بخصوص در این سالھا و ایـن دوره  
ـتـی دارد،   از تاریخ بشر بحران ھـوی
وجودش بی مسمـاسـت، یـکـی از  
بی ربط تـریـن مـوجـودات عصـرو  

در عصر مـاھـواره و  .  زمان ماست 
اینترنت و فیسبوک و یوتیوپ و  

 .تویتر، وجود اسالم بیر بط است  
 - شگرد ھسته ی 

  نه ھسته  و نه انرژی ھسته  

ای، ھیـچـکـدام خـودشـان  بـرای  
ـنـد  ـیـسـت . جمھوری اسالمی مھم ن

ـقـط و  "  ھسته  و انـرژی اش  "  ف
فقط بھانه ھایی بودند که احمدی  
نژاد با انھـا در صـحـنـه جـامـعـه،   
بازی سیاسی راه انداخت   و عـمـر  
ـتـر کـرد  ـی .  حکومت اش را طـوالن

اینھا ھمه برگھای  سیاسی  بودنـد   
ـبـش   ـا مـردم  وجـن برای مقابلـه ب
ـیـروی   سرنگونی و انقالب آنھا به پ
! از سابقه تاریـخـی دکـتـر مصـدق 

جمھوری اسالمی برای زندگی و  
ـا کـارت   بقا مـجـبـور اسـت کـه ب
ـازه   ـازی ت بحران ھویت خود مدام ب

انرژی ھسته ای بخصـوص  . بسازد 
ـتـی کـه در غـرب   بدلیل حسـاسـی
ــرای جــمــھــوری   ــد کــرد، ب ــولــی ت
اسالمی یک کارت سیاسی بـود  

ـا    ـاق ضـد  " ،کارت سیاسی که اتف
ھم بود، برای فریب  "  امپریالیستی  

ـیـسـت جـامـعـه   ـال ـپـری بخش ضد ام
مـوضـوع و  **.  کاربرد ھم داشت 

بھانه  ھسته ای فقط سیاسیـسـت،  
یک اپسیلون  انرژی  ھـم در آن  

ـاھـو ھـا  !  . نیست  ـی شا ن نزول این ھ
ومنجمله کوبیدن بر طبـل جـنـگ  
ــحــرانـی اســالم در    بـه وضــعــیـت ب
ـاش   داخل ایران وبقای حکومت اوب
اسالمی، به خطر تالشی اسالم  و  
جمھوری اسالمی  بـر مـیـگـردد،  
ــی در حــال   ــع ــور واق ــط اســالم ب
ـا تـمـام   فروپاشی ست وپیـراونـش ب
کالشی ھای ممکن، دارند سـعـی  
می کنند نـگـذارنـد ایـن تـالـشـی  
صورت بگیرد، والبته  تـالش شـان  

برخالف برخی چـپ  .   عبث است 
ـلـی از   ـی نماھـای بـی مـایـه و خ
ـا سـران   ـاق ـف بخشھای اپوزیسیون، ات
ـاسـی انـد،   جمھوری اسـالمـی سـی
کار و بارشان سیاسی است، اصـال  
ـاھـوھـای   ـی شرط بقایشـان را بـه ھ

در حـالـی   .  سیاسـی گـره زده انـد 
که چپ نما ھا مشـغـول کـارگـر  
پرستی اند، جمھـوری اسـالمـی و  
سرانش  در صـحـنـه جـامـعـه  در  
شکل وشمایلی  به شدت سیـاسـی   

ــد  ــنــد و دارن ــتــه  .  حضــور داشــت ــب ال
ــز   ــی ــمــا ھــا  ن حــرکــت چــپ ن
سیاسیـسـت، چـپ نـمـا ھـا  در  
ـارھـا بـه سـران   سیاست قافیه را ب
ــد،   ـاخــتـه ان جـمـھــوری اسـالمــی ب
یکبار بخشی از آنان دنبال خاتـمـی  
راه افتادند و بار بعد بخش دیگـری  
ـال   ـب از این مدل چپ، عمال بـه دن
احمدی نژاد راه افتاد ،سیاستـھـای  
ـیـد   ـای احمدی نـژاد را در عـمـل ت

کرد، تالش کرد بـگـویـد احـمـدی  
نژاد بورژوازی متعادل ایـران اسـت  
نتیجه اما فاجعه بود، لذا این مـدل  
چپ برای آنکه خودش را چـپ  
نگاه دارد به کارگر پرسـتـی روی  

ــر  .  آورد  ــه کــار گ روی آوری ب
ـیـه   ـاف ـاز ایـن چـپ ق ـی پرستی  ن
باخـتـه بـرای حـفـظ آبـروسـت، بـه  
کارگر چسبیده اند کـه بـه مـلـت  
ثابت بکنند چـپ انـد در حـالـی  
ـیـجـه کـارگـری پـرسـتـی،   ـت که ن
باختن دنیای سیاست به جمـھـوری  

ــســت  ــظــام  .  اســالمــی ــن ن ــران ای س
ـا   ـنـد ب ارتجاعی  تـالش مـی کـن
ـاد زدن   ـا ب بازی ھای سیـاسـی، ب

ـافـع   " مـلـی  " ناسیونالیسم  و مـن
خودشان را در صحنه ای جـامـعـه  
صاحب قدرت جلوه بدھنـد،ت الش  
ــای   ــا زدن حــرفــھ ــد ب ــن ــن مــی ک

به نظر برسنـد، و  "  بزرگ " بزرگ،  
ـاسـی سـت  . این یک حرکـت سـی

اتفاقا جمھوری اسالمی بـر خـالف  
ھیاھویش، از داخل کامال پوسـیـده  

 .موریانه تمامی ارکانش را خورده است  . است 
  - طبل جنگ 

ـنـد    بر طبل جنگ مـی کـوب
ــه در عــرصــه   ــک ــل آن ــدلــی ــه ب ن
ـاریسـم  کسـی   ـت ـی گردنکشی ومل
ـابـل دول   ـق ھستند و قادرند مثال م
غربی بایستند، نه اتفاقا از ھرکس  
دیگری بھتر به  ضـعـف و قـوت  
خودشان واقفند، از ھرکس دیگری   
ـنـد   ـیـسـت بھتر می دانند که قادر ن
ـیـرو بسـیـج   مثل جنگ با عـراق ن
بکنند و گوشت دم توپ به جبھـه  
ـتـر از ھـرکـس   ـاز بـھ بفرستند و ب
ـنـد کـه امـریـکـا و   دیگری میدان
ـتـه   ـب اسرائیل ھم عراق نیستند  و ال
ھم  سران جمھوری اسـالمـی ابـدا  
بدنبال جنگ نیستند، دست به ھـر  
ـنـد کـه بـحـث   ـزن بازی کثیفی می
ـاشـد  ولـی تـن بـه   ـاز ب جنگ ب

اینان به بھانه ھـای   .  جنگ ندھند 
جنگ و حق ھسته ای، کارگـران  
را در بد ترین شرایط زندگی نـگـاه  
ـیـشـروی   داشته اند، انقالب را از پ
ـان را مـحـجـبـه   باز داشته انـد، زن
نگاه داشته اند و  بساط کشـت و  
ــھــن شــده   ــار را کــمــاکــان پ کشــت

کوبیدن بـر جـنـگ  .  نگھداشته اند 
با امریکا و اسرائیـل، طـرح مـحـو  
ـیـش ایـن   اسرائیل وغیـره، اول خـوب
ــجــیــده   اســت کــه بــا بــزرگــان ســن

وقتی چپ مـا دارد در  ! میشوی 
معبد  بت  کارگری سـجـده مـی  
ـتـکـده   ـان مسـجـد وب کند، صـاحـب

ـا قـدر قـدرت ھـا بـه   خودشان را ب
مقایسـه مـی گـذارنـد کـه نشـان  
ـای   ـی بدھند کسی ھستند، ودر دن
سیاسی مـوجـود، ایـن دومـی ھـا  

ھـیـچ  .   ھستند که ب رنـده تـرنـد  
ـار   کس با جنگ و کشـت وکشـت
موافق نیست، چپی کـه چـپ و  
ـال   راست اطالعیه  مسئوالنه در قب
ـقـط   خطر جنگ میداد، فقط  و ف
در گرداب بازی سیاسی جمھـوری  

نـه،نـه،  .  اسالمی تاب مـی خـورد 
ـا ایـجـاد   موضوع این اسـت کـه ب

ـــگ "  ـن ــ ـــطـــر ج ـــرح  " خ ـا ط ــ ، ب
موضوعاتی مثل ھـولـوکـاسـت و  

و کال  با طـرح   .... محو اسرائیل   
ــانــی در   ــامــعــه جــھ ھــر انــچــه ج
مقابلش موضع دارد، مـیـشـود در  
صحنه جامعه و بـخـصـوص روبـه  
داخل  گفت، سالم ھم کسیست و  
ـایـد جـامـعـه   مو جودیت دارد و ب

 !مطیع  و مرعوبش  بماند 
ــعــھــد    ــر مــت اجــالس ســران غــی

 -ومدیای جمھوری اسالمی   
ــوری   ــھ ــروز جــم  مــدیــای ام
اسالمی ھمه  لحظاتـش ھـمـه ی  
ـاسـیـت،   مطالب و موضوعاتش سـی
ـیـل فـالن   ـال و تـحـل ـب گزارش فـوت
ــظــات   ــح ــمــام ل ــدارد، ت ــر ن دکــت
ـایـش    وموضوعـات ومـطـالـب مـدی

ـا سـت  ـاش اسـالمـی  .   برای بق اوب
ـارت   عیـن ھـمـان مـوقـع کـه سـف
امریکا را النه جاسـوسـی کـردنـد،  
ـنـد،   ـت سفارت انگلیس را ھـم گـرف
حاال ھم دارند با بر گزاری اجـالس  
ـازی   ـاسـتـش  ب غیر متھد ھا و ری
سیاسی  می کنند، با اجالس  و  
برگزاریش باد بـه غـب غـب مـی  
اندازند، اینطور ژست مـی گـیـرنـد  

در حـالـی کـه  .  که کسی ھستند 
ھیچ کس نیستند، در حـالـی کـه  

ضدیـت   در ھمان خانه ھای خودشان  
 .با دین یقه شان را گرفته است 

ـزان کـه      درست و به ھـر مـی
در صحنه جامعه و در تک تک  
روزنه ھایش اسالم و جمھوری اش  
کوپنشان  ھر چه بیشتر میسـوزد،  
ـیـدن بـر طـبـل جـنـگ و راه   کوب
اندازی سانتریفیوژ و محو اسرائیـل   

به مانند شرط  بقاء بـرایـش   ...... و 
ـا  . ضروریتر میشود  ـق انـکـار  راز ب

ی ھیوال ی اسالمی ھمین اسـت،   
باد زدن خطر نابودی کل جـامـعـه  
برای جلو گیری از نابودی اسـالم  

امــا در دنــیــای  .  ســت ! ســیــاســی 
واقعی، جنبش اسالمی یاد گرفته  
است که با سیاست امـرار مـعـاش  

ـا   ـتـه اسـت کـه ب بکند، یاد گـرف
ــھــای   ـا کـارت سـیــاسـت و بــازی ب
خطرناک، رو بـه جـامـعـه حـرف  

ـلـف  .  بزنند  ـانـه ھـای مـخـت بـه بـھ
ـیـکـور مـی گـیـرد کـه   طوری ف
گویا ابر قدرتی اسـت،  خـود ابـر  
قدرت شدن را ھم صرفا بـرای ایـن  
نیاز دارد که باید مدام جـامـعـه را  

ــد  ــکــن اســالم ظــرف  .  ســرکــوب ب
ـیـسـت، اسـالم   سیاسی این زمانه ن
ظرف سیاسی زمـانـه ای خـودش  
ھم نبـود، بـرای حـفـظ حـکـومـت  
ـانـه تـراشـیـد،   اسالمی باید مدام بھ
این سر نخ را سرمقاله ھای کیھان  

ھــر روز کــه  .  بــدســت داده اســت 
ـزرگـش عـوض مـی   کیھان تیتر ب
ـازه را   ـاسـی ت شود یک بھانه سـی

بھانه سیاسـی بـه  .  خلق کرده است 
ـان و آب   بـرای مـانـدن یـک  مثابه ن
راه سـرنـگـونـی  !  جنبش تاریـخ گـذشـتـه 

ــالب از داالن ســیــاســت مــی   ـق وان
گذرد، سیاست کارگری زدن کـل  
ــبــش اســالم   ــن ــای ج شــاخ وبــرگــھ

سیاستی کـه در پـی  . سیاسیست  
ـان آدمـھـا   ـی آزادی بی قید وشرط ب
است، سیاستی کـه در پـی لـغـو  
ــوق   ـاق حـق مـجـازات اعـدام و احـق

ــان اســت   ھــمــگــی  ....... کــودک
ــت   ــد، امــا ســیــاس ــری ان کــارگ
ـایـد ھـیـچ    کارگری نمی تواند ونب
ــان   لــحــظــه ای از زدن تــوی دھ
گشـاد ســران اســالمــی در تــک  
ـا  بـه   تک عرصه ھایی کـه فـوق
بعضی از آنھا اشاره شد، خیلیـھـای  

ـاه  *   دیگر کـه اشـاره نشـد،  کـوت
جنگ و ھسـتـه و اجـالس  .  بیاید 

فقط بھانه ھای سرکوبنـد، و  .... و 
ـلـه  .  باید مـدام رسـوا بشـونـد  ـاب ـق م

سیاسی مدام با سیاست بازی ھـا،  
 .شرط الزم برای ھژمونی کارگریست 

بـحـران  " رجوع کنید به نوشته   * 
ـانـه ھسـتـه   ھسته ی یا بحران به بـھ

آقای مدرسـی  . کورش مدرسی  "  ی 
از فریب چـپ  در چھار مقاله نمایشی  

 .ساده لوح را براه اندخت 
ـالـه ی  **  ـان مـق باز ھم به ھم

 .آقای کورش مدرسی مراجع کنید 
 به نوشته ھای مظفر محـمـدی  

 .مراجع بکنید 
مسائلی مثل توقیـف فـالن    * 

ھمه در ایـن رده  .. فیلم، فالن کتاب  
جمھوری اسالمـی تـوقـیـف  .  ھستند 

مـا   .  می کند که مرعوب بـکـنـد  
ـابـل  طرفداران آزادی بیان باید در   ـق م

 این توقیفات بایستیم 

سیاست 
 کارگری

   منصور ترکاشوند 
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 اخبار اعتراضات كارگری

 
 تجمع بازنشستگان ذوب آھن اصفھان 

ـر کـانـون   ـراب تجمع اخیر گروھی از بـازنشـسـتـگـان در ب
ـرونـده مشـکـالت    ھـزار  ٢٣ بازنشستگان ذوب آھن، دوباره پ
ـیـش از    ھـزار  ٣٠ بازنشسته این صنعت عظیم کشـور بـا ب

 .بازنشسته را باز کرد 
به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون بازنشستگان ذوب آھـن  
اصفھان در یکی دو سـال گـذشـتـه، مـحـل گـردھـم آمـدن  

ـراض بـی  سـر و صـدای    کارگران سابق این کارخانه و اعـت
ھا عقب افتادن حقـوقشـان بـوده و بـه یـکـی از    ھا به ماه   آن 

 .ھای اداری اصفھان تبدیل شده است   ترین ساختمان   خبرساز 
 ھـزار بـازنشـسـتـه ذوب آھـن  ٢٣ مشکل تعویق حقـوق  

اصفھان که سالھای سال بود ادامه داشت، سـرانـجـام آذرمـاه  
ھا را لبریز كـرد و ایـن افـراد بـا    سال گذشته کاسه صبر آن 

ـر کـانـون بـازنشـسـتـگـان    برگزاری تجمع  ـراب ھای پیاپی در ب
تھران و حتی مجلس شورای اسالمی خواسـتـار رسـیـدگـی  
به بدقولی صندوق بازنشستگان صـنـعـت فـوالد کشـور در  
واریز حقوق ماھانه خود شدند، اما این صندوق که سالھـای  
سال، بخشی از حقوق کارکنـان صـنـعـت فـوالد کشـور را  

کرد تا در زمان پیری و بازنشستگی به عـنـوان    دریافت می 
ـیـل ھـر   مستمری به آنان برگرداند خالی بود و به ھـمـیـن دل

ھـای    چند ماه یک بار و با کـمـک یـکـی از کـارخـانـه 
 .پرداخت   فوالد، بخشی از حقوق بازنشستگان را می 

این مشکل با تامین منـابـع مـالـی حـل شـد امـا روز  
 مـاه، دوبـاره بـازنشـسـتـگـان  ٩ گذشته و پس از سپری شدن  

ـراض   ذوب آھن در برابر دفتر این کانون تجمع کردند تـا اعـت
ـرداخـت  ھـای چـنـدمـاه    خود را به عقب افـتـادن حـقـوق و پ

 .درمیان آن، اعالم کنند 
 

 مسئوالن پاسخگو نیستند
بازنشستگان حاضر در این تجمع بر این باور بـودنـد کـه  
ـرای رسـیـدگـی بـه   چون ھیچ یک از مسووالن مربوطـه ب

ـرای حـل    مشکـالت آن  ـبـودنـد، خـودشـان ب ھـا پـاسـخـگـو ن
 .اند   مشکالت به دفتر رییس کانون مراجعه کرده 

آھن اصفھان که از مرداد مـاه    یکی از بازنشستگان ذوب 
ـتـگـو بـا   تاکنون مستمری خود را دریـافـت نـکـرده در گـف

متاسفانه با اینـکـه تـعـویـق  :  خبرنگار ایلنا در اصفھان گفت 
در پرداخت این مستمری نـاچـیـز ادامـه دارد، ھـیـچ کـس  

 .حتی کانون بازنشستگان ھم پاسخگو نیستند 
گوید دریافتی بسـیـاری از ایـن بـازنشـسـتـگـان    او می 

سالھاست افزایش نیافته و در مقابل وضعیت گرانی و تـورم  
 .بسیار ناچیز است 

ـرض، تـعـداد   در میان این گروه از بـازنشـسـتـگـان مـعـت
انـد و بـا    زیادی از زنانی حضور دارند که سرپرست خـانـواده 

دریـافــت مســتـمــری ھــمــسـران فــوت شـده خــود، روزگــار  
 .گذرانند   می 

مـن  :  یکی از این بانوان در گفتگو با ایلنا اظھار داشت 
یک دختر و پسر محصل دارم و پسر بزرگترم سـربـاز اسـت،  
سال گذشته گفتند مشکل حل شـده امـا ھـمـچـنـان ادامـه  

ـرای    دارد، ما که نمی  ـم و ب ـی توانیم به این وضع عادت کـن
ـتـظـر شـوم دو سـه مـاه یـک بـار،    تامین مخارج آن  ھا مـن

 .ھا واریز شود   حقوق 
 

ذوب آھن سھم خود را کامل نپرداخته 
 است

اما یکی از نمایندگان بازنشستگان ذوب آھن اصـفـھـان  
ــازنشـسـتـگــان  :  گـویـد   در ایـن بـاره مـی  ـرار بـود حـقـوق ب ق

ـرمـجـمـوعـه آن    را شـرکـت  «ایمـیـدور »زیرمجموعه   ھـای زی
انـد    ھا این کار را انـجـام داده   پرداخت کنند، بقیه این شرکت 

ـتـه   اما ذوب آھن به تعھدات خود عمل نـکـرده و فـقـط ھـف
ـرداخـتـه  ٥ گذشته    میلیارد تومان از سھم تعھد شده خود را پ

 .است 
وی با اشاره به پیگیری رییس صـنـدوق بـازنشـسـتـگـان  

در آخـریـن  :  صنعت فوالد کشور برای حل این مشکل گفت 
تماسی که با این مسووالن داشتیم گفتند تا آخر وقت مبلـغ  
الزم برای پرداخت حقوق معوق بازنشستگان ذوب آھن واریـز  

 .شود   ھا حل می   و مشکل آن 
 

  ھزار بازنشسته٣٠عدم پرداخت حقوق 
ـیـز در    رییس کانون بازنشسـتـگـان ذوب  آھـن اصـفـھـان ن

ـبـار  ٢٠ گفتگو با ایمنا، از کمبود   ـیـارد تـومـانـی اعـت ـل  مـی
آھـن     ھزار بازنشسـتـه ذوب ٣٠ برای پرداخت حقوق مرداد ماه  

برخی از بازنشستگان این شـرکـت  :  اصفھان خبر داد و گفت 
ـیـدی حـقـوق   به دلیل پرداخت سھم بعضی از واحـدھـای تـول

 ھزار نفر از بـازنشـسـتـگـان  ٣٠ اند، اما    خود را دریافت کرده 
جاری خود را دریـافـت    این شرکت تاکنون حقوق مرداد سال 

 .اند   نکرده 
دشتی درباره واکنش مسـووالن اسـتـان در    اکبر خرم   علی 

اسـتـانـداری  :  ھا، تصریح کـرد   ای آن   برابر اعتراض یک ھفته 
اصفھان با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این مسـالـه را  

انـد را ھـنـوز    که چه پاسخی گرفتـه   منعکس کرده، اما این 
 .بنده اطالعی ندارم 

ـیـل کسـری صـنـدوق،   به گفتـه وی تـا کـنـون بـه دل
ـنـد،   سازمان بازنشستگی نتوانسته نقدینگی را پرداخـت کـن
ـر از   اما در حال پیگیری ھستیم و بـه مـحـض واریـز کـمـت
ـرداخـت   یک ساعت حقوق عقب افتاده بـازنشـسـتـگـان را پ

 .کنیم   می 
قرار بود سھام بخشی از واحدھـای  :  وی خاطرنشان کرد 

ــارکــه، ذوب  ــب ــدی فــوالد م ــی ــرخــی مــعــادن    تــول آھــن و ب
ــدوق    زغــال  ســنــگ و ســنــگ آھــن بــابــت کســری صــن

بازنشستگان صنعت فوالد پرداخت شود، اما تا ایـن لـحـظـه  
ھـا تـوافـق نشـده در    ھنوز بر روی تقسیم سھام برای شرکـت 
گرفت، بـازنشـسـتـگـان    حالی که اگر این توافق صورت می 

 .ذوب آھن برای دریافت حقوق خود مشکلی نداشتند 
 

 ذوب آھن نباید مشکل مالی داشته باشد
ـیـس صـنـدوق بـازنشـسـتـگـان   این در حالی است که ری
ـرداخـت نشـدن   ـنـا مـوضـوع پ ـل صنعت فوالد در گفتگو با ای
چندین ماه حقوق بازنشستگان کارخانه ذوب آھـن اصـفـھـان  

فقط حقوق ماه گذشته این افراد عـقـب  : را رد کرد و گفت 
افتاده و در تالش ھستیم که تا پایان وقت اداری امروز ایـن  

 .مبالغ به حساب بازنشستگان ذوب آھن واریز شود 
احمدی پرداخت به موقع و منظم حـقـوق بـازنشـسـتـگـان  

ھـای    این کارخانه را منوط به ھمکاری ذوب آھن و شرکت 
: تحت پوشش صندوق بازنشستگان فـوالد دانسـت و افـزود 

این مشکالت تا زمانی که دولت بدھی خود را به صنـدوق  
 .پرداخت نکند ادامه خواھد داشت 

 
 ھا  درصدی حقوق٤٠افزایش 

ـرداخـت   ـرسـش کـه تـا زمـان بـازپ وی در پاسخ به این پ
ـرداشـت   مبالغی که دولت از صندوق بازنشسـتـگـان فـوالد ب

ـر    کرده، آیا واگذاری حقوق بازنشستگان به شـرکـت  ھـای زی
در ھـر  :  مجموعه ایمیدرو کار درستی خـواھـد بـود، گـفـت 

صورت بدھی سنگینی که دولت به این صندوق و تـامـیـن  
ـرداخـت شـود امـا ذوب آھـن   اجتماعی دارد باید کم کـم پ

ـیـمـت ھـزار و    کارخانه    ٩٠٠ ای است که میلگرد را بـه ق
کند نباید مشکل مـالـی داشـتـه    تومان در بازار عرضه می 

 .باشد 
رییس صـنـدوق بـازنشـسـتـگـان صـنـعـت فـوالد کشـور  

 درصـدی حـقـوق  ٤٠  تـا  ٣٠ ھمچنین از دسـتـور افـزایـش  
ـر داد و گـفـت  : بازنشستگان زیر پوشـش ایـن صـنـدوق خـب

امیدواریم این افزایش کـه بـه زودی در حـقـوق دریـافـتـی  
شود، بتواند بـخـشـی از مشـکـالت    بازنشستگان اعمال می 

 .ھا را جبران کند   آن 
 

 خطر ادغام صندوق فوالد با تامین اجتماعی
ـیـز اعـالم   در ھمین رابطه دبیر خانه کـارگـر اصـفـھـان ن

مشکل تاخیر پرداخت حقـوق بـازنشـسـتـگـان صـنـعـت  :  کرد 
فوالد ھمچنان پابرجاست و ھنوز اقدام عـمـلـی جـھـت رفـع  
مشكالت خیل عظیم كارگرانی كه در ھنگام كـار ھـر مـاه  

ـرای بـازنشـسـتـگـی پـس  انـداز    بخشی از حـقـوق خـود را ب
: این فعال كـارگـری ادامـه داد .  كردند مرتفع نشده است   می 

در پی اعتراض بازنشستگان شرکت ذوب آھن و فـوالد بـه  
صندوق بازنشستگان فوالد کشور که نسبت بـه عـدم رفـع  

شـان    مشکالت تاخیر در پرداخت و ھـمـسـان سـازی حـقـوق 
صورت گرفته بود متاسفانه با خبر شدیم که مشـکـالتشـان  

 .ھنوز مرتفع نشده است 
صندوق بازنشستگان فوالد کشور جـوابـگـوی  :  او افزود 

ـر و   تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان خود نبـوده و ذخـای
ھای این صندوق تامین کننده حقوق بـازنشـسـتـگـان    اندوخته 
 .نیست 

ـیـسـت کـه  :  این فعال کارگری اضافه کرد  این در حـال
صندوق بازنشستگان فوالد کشور بـا تـوجـه بـه مشـکـالت  

ـنـه  ـر    مالی خود قصد دارد ھـزی ھـای تـامـیـن حـقـوق و سـای
مخارج بازنشستـگـان خـود را از مـنـابـع صـنـدوق تـامـیـن  

 .اجتماعی تامین کند 
به گفته برشان بازنشستگان فوالد کشور تـاکـیـد دارنـد  

ھا بیمه فوالد بماند و خـدمـات صـنـدوق فـوالد    که بیمه آن 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .ھا کماکان ادامه داشته باشد   برای آن 
او در ادامه با اشاره به مشکالت بـازنشـسـتـگـان فـوالد  

این بازنشستگان  محق دریافـت حـقـوق  : کشور اضافه کرد 
ـنـه   ـنـد کـه در ایـن زمـی و سایر مطالبات قانونی خود ھست

 .صندوق بازنشستگان فوالد کشور کوتاھی کرده است 
ـنـکـه اگـر   ـیـان ای دبیر اجرایی خانه کارگر اصفھان بـا ب
قرار باشد صندوق بازنشستگـان فـوالد کشـور از تـعـھـدات  
ـتـھـای خـود را   قانونی خود شانه خالی کند و ھمه مسئولی
برای تامین منابع حـقـوقـی بـازنشـسـتـگـان خـود بـه دوش  
صندوق تامین اجتماعی بیاندازد نسبت به تعھدات قـانـونـی  
خود کوتاھی کرده و حقوق سایر بازنشـسـتـگـان را پـایـمـال  

 .کرده است 
ادغام صندوق بـازنشـسـتـگـان فـوالد  :  او در خاتمه گفت 

کشور با تامین اجتماعی بار مالی زیادی را برای صنـدوق  
 تامین اجتماعی  ایجادخواھد کرد 

 
رانندگان شرکت واحد کرمانشاه اعتصاب 

 کردند 
ـبـه   رانندگان شرکت واحد کرمانشاه از صبـح امـروز شـن
دست به اعتصاب زدند رانندگان شرکت واحد در گفتگو بـا  
کرمانشاه پست عدم پرداخت یارانه گازوئیل در طی یکسـال  

اخیر و پایین بودن کرایه ھا را از علل اصلی اعتصاب خـود  
آنھا ھمچنین از فـرسـوده بـودن اتـوبـوس ھـا  .  عنوان کردند  

ـریـت  . ابراز گالیه می کنند   تماس کرمانشاه پست با  مـدی
. سازمان اتوبراسی کرمانشاه تا کنون بی نتیجه بوده اسـت  

ـنـکـه اعـتـصـاب پـایـان   مسئول دفتر مدیریت با اکتفا به ای
ـر نسـبـت بـه عـلـل اعـتـصـاب   ـیـشـت یافته از دادن جزییات ب

 .خودداری کرد  
 

 ماه است ١٨کارگران کارخانه قند اھواز 
 که حقوق دریافت نکرده اند

ـیـل  ٥٠٠ کارخانه قند اھواز با داشـتـن    کـارگـر بـه دل
اختالف بین بانک ھای ملی و مـلـت بـا وزارت صـنـایـع  

 مـاه اسـت  ١٨ کارگران این کارخـانـه   .  تعطیل شده است  
 تن از این کارگران روز  ١٠٠ .  که حقوق دریافت نکرده اند  

دوشنبه در مـقـابـل اداره صـنـعـت اھـواز دسـت بـه تـجـمـع  

 . اعتراضی زدند  
 

تجمع اعتراضی کارگران یک کارگاه قنادی 
 در سنندج

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـلـھـای  " 
کارگران یک کارگاه قنادی در سنندج، ھـمـراه  "  کارگری 
ھای خود در مقابل این کارگاه دست به تـجـمـع   ¬با خانواده 

ـنـدج  .  اعتراضی زدند  چندی پیش اداره بھداشت رژیم در سـن
ـنـی   ¬به بھانه  ـری ھای واھی، به کارگران یک کارگاه شـی

اعـالم  "  ھتل آبیدر " کوچه  "  فردوسی " فروشی واقع در خیابان  
کرده بود که به دلیل استفاده از رنـگـھـای خـوراکـی، ایـن  
کارگاه باید تعطیل شود که با مقاومـت کـارگـران مـواجـه  

در پی این اعتراض، ماموران بھداشت به کـارگـران  .  گردید 
ـنـد،   این کارگاه وعده دادند که اگر تجمع خود را به ھم بـزن

 ساعت پلمپ خواھد شد و بـعـد از  ٤٨ این کارگاه فقط تا  
. توانند به سر کارخود بازگـردنـد  ¬ ساعت کارگران می ٤٨ 

 سـاعـت دیـگـر  ٤٨ کارگران اعالم کرده اند چـنـانـچـه تـا  
نتوانند به سر کار خود بازگردند، این بار در مقابل یکـی از  

 .نھادھای دولتی تجمع خواھند نمود 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده 
  

 ماه ٢٥کارگران نساجی مازندران بیش از 
 حقوق دریافت نکرده اند

 کارگر نساجی مـازنـدران شـامـل کـارخـانـجـات  ٧٠٠  
  ٢٥ تالر، گونی بافی، طبرستان و چند واحد دیگر بیش از  

تـوجـھـی    انـد و مسـئـوالن بـی   است که حقوق دریافت نکرده 
کـارگــران نسـاجــی مــازنـدران مــتـشــکــل از  .   کــنــنـد   مـی 

ـرسـتـان و چـنـد واحـد   کارخانجات تالر، گونی بافـی، طـب
انـد،     ماه است که حـقـوق دریـافـت نـکـرده ٢٥ دیگر بیش از  

ـریـت    مشکالت اقتصادی، عدم بازسازی به موقع، سـوء  مـدی
ھـای    سـازی را از جـمـلـه چـالـش   و اجرای قانون خصوصـی 

ـیـدی شـمـال کشـور   فراروی یکی از بھترین واحدھای تـول
 .عنوان کرد 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا 

 
 كارگر اخراج شدند٢٨٠
پیمانکار متـروی اھـواز  "  کیسون "  کارگر شرکت  ٢٨٠  

ـبـه   ـنـجـشـن نیز به دلیل مشکالت مـالـی ایـن شـرکـت از پ
ایـن گـزارش  . گذشته به مرخصی اجباری فرستاده شده اند  

می افزاید که کارگران شرکت کیـسـون از فـروردیـن مـاه  
 .امسال تاکنون حقوق دریافت نکرده اند  

 
" فرو آلیاژ" کارگر کارخانه ١٤٠بیکاری 

 خرم آباد
ـیـاژ     ١٤٠ با اتمام قرارداد پیـمـانـکـار کـارخـانـه فـرو آل

ـیـکـار   کارگر با سوابق کاری یک مـاه تـا چـھـار سـال ب
ـبـه    شده  اند و این در حالی است که شغل این کـارگـران جـن

دائمی دارد و اصل وجود پیمانکار در مشاغل دائمی جـای  
ـم بـا    سئوال دارد و کارفرما می  ـی ـق بایست بـه صـورت مسـت
ـیـمـانـكـار بـه  .  کرد   کارگران قرارداد امضا می  نفس وجـود پ

ـبـه مسـتـمـر   عنوان دالل نیروی انسانی در مشاغلی كه جـن
ھای قانونـی كـارفـرمـا در    دارند به نوعی فرار از مسئولیت 

ـنـده  .  قبال كارگران است  ـیـد کـن کارخانه فرو آلیاژ ازنا، تـول
ـریـن  (فروسیلیسیم ومیکروسیلیکا   ـت ـی به عنوان یکی از اصـل

 تـاسـیـس  ١٣٦٥ در سـال  )  مواد اولیه صنایع فوالد و چـدن 
ـرار  ١٣٧٢ شد و در بھمن ماه   ـرداری ق  رسـمـا  مـورد بـھـره ب

 .گرفت 
 

     بیمه بیکاری کارگران شھاب خودرو
 شود پرداخت نمی

بسیاری از کارگران پیمانی مجـمـوعـه شـھـاب خـودرو  
که در آغاز امسال بیكار شده بودند، پس از گـذشـت شـش  

. انـد   ماه از سال ھنوز بیمه بیکاری خود را دریـافـت نـکـرده 
ــران رســمــی کــه مــوعــد   ــاری از کــارگ ــی ــیــن بس ــن ھــمــچ

ھا فرا رسیده است ھـمـچـنـان در مـجـمـوعـه    بازنشستگی آن 
. شـود   مشغول به کارند و حکم بازنشستگی آنان صادر نـمـی 

ـر نـظـر آسـتـان   الزم به ذکر است کارخانه شھـاب خـودرو زی
 کـارگـر ایـن  ٦٥٠ کند و بیش از    قدس رضوی فعالیت می 

مجموعه بدلیل عدم موافقت آستان قدس رضوی بـا حـکـم  
ـرای بـه   شورای تامین مبنی بر توانایـی ایـن مـجـمـوعـه ب
ـرارداد مـوقـت      کارگیری دوباره این کـارگـران، بـا اتـمـام ق

 .شان در فروردین ماه امسال بیكار شده بودند   كاری 
 

سازی   واحد قطعه٥٠تعدیل نیرو در 
 خودرو در قزوین

ـیـد  ٥٠  شدت گرفتن تعدیل نیروی کار در    واحـد تـول
سـازنـدگـان  .   کننده قطعات خـودرو در ایـن اسـتـان قـزویـن 

ـنـگـی در   قطعات خودرو در استان قزوین به دلیل بحران نقـدی
ـیـل در    وضعیت دشواری به سـر مـی  ـرنـد و بـه ھـمـیـن دل ب

 واحـد  ٥٠ ھای اخیر شاھد شدت گرفتن تعدیل نیـرو در    ماه 
ـنـگـی  .   سازی استان قزوین ھستیم   قطعه  به دنبال بحران نقـدی

ـرخـی واحـدھـای    در ماه  ـرو، ب ـی ھای اخیر، عالوه بر تعدیـل ن
ـلـی  .  انـد   قطعه سازی نیز به طور کامل تعطـیـل شـده  تـعـطـی

ـر    سـازی در مـاه   تعدادی از این واحدھـای قـطـعـه  ھـای اخـی
... ھمچون پارس واشر، قفل سازی ایران، ماشیـن المـپ و 

ـر واحـدھـای  .  خبر داده میشود  این وضعیت بحرانی در سـای
سازی خودرو رو به گسترش بوده و به شرایط غیرقـابـل    قطعه 

 .شود   بازگشت نزدیک می 
 

ھای بروجردی بیكاری  برای خانواده
 شان نامی جز بحران ندارد جوانان

  ٣٠  ھزار نفری ایـن شـھـرسـتـان، حـدود  ٤٠٠ از جمعیت  
ـروجـرد  .  ھزار نفر جویای کار ھستند  بیکاری در شھرستـان ب

نسبت به سالھای گذشته افزایش داشته و در ھـر خـانـواده  
ـلـکـرده جـویـای   بروجردی حداقل یک الی دو جوان تـحـصـی
کار وجود دارند كه این وضعیت برای آنان نامی جـز بـحـران  

ـیـش از  .  ندارد  ـروجـرد ب ـرسـتـان و ب نرخ صحیح بیکاری در ل
ـلـکـرده  ھـای ایـن    آمار اعالم شده است و بخش اعظم تـحـصـی

ـنـد  مسـئـوالن اسـتـانـی در جـھـت رفـع  .  استان بیکار ھسـت
تفاوت بوده و ھـم اکـنـون حـتـی    مشکالت اشتغال استان بی 

. افراد شاغل نیز دغدغه از دست دادن شغـل خـود را دارنـد 
ای نیسـت و    ھای اشتغال در این شھرستان ریشه   برنامه ریزی 

طی ده سال اخیر ھیچ واحد عمرانی که در زمینه اشـتـغـال  
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 .دائم موثر بوده باشد احداث نشده است 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
صدور حکم زندان برای فعال کارگری در 

 سنندج
فرزاد احمدی فـعـال کـارگـری  
ــالب   ــق ــنــدج در دادگــاه ان ــن اھــل س

شـعـبـه  .  سنندج به زندان محکوم شد 
ـنـدج فـرزاد   ـقـالب سـن یکم دادگاه ان
ـیـغـی   ـل ـب احمدی رابه اتھام فعالیت ت
علیه نظام به نفع یکی ازگروھـھـای  

احـمـدی  .  ماه حبس تعزیری محکوم کرد ٤ مخالف، به تحمل 
ـری کـردن   در اوایل تیرماه سال جاری بازداشت و پس از سـپ
ـرا  بـه   ـتـی، اخـی مدتی در بازداشتگاه یکی از نھادھای امنی

گـردد    یـاد آور مـی .  زندان مرکزی سنندج منتقل شده اسـت 
ـیـه   این فعال کارگری سال گذشته نیـز بـه اتـھـام اقـدام عـل

 .امنیت مدتی را در زندان به سر برده بود 
 
 

شھناز سگوند ھمسر کارگر زندانی محاکمه 
 شد

ھـای    کمیته  ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل 
 شھناز سگوند ھمسر علـی  ٩١/٦/٢٠ کارگری، روز دوشنبه  

نجاتی کارگر زندانی، پس از احضار به شعبه  دوم دادیـاری  
ـبـاط و   دادگاه شوش، به اتھام تبلیغ علیه نظام از طـریـق ارت
مصاحبه با رادیوھای بیگـانـه و نشـر اکـاذیـب و تشـویـش  

 .اذھان عمومی، محاکمه گردید 
 

شکنجه و آزار و اذیت فعالین کارگری 
زندانی و تعقیب قضایی خانواده ھای 

 کارگران زندانی
بنا به گزارش کمیته ھماھنگی  
برای کمک به ایجـاد تشـکـلـھـای  

ــی  " کــارگــری   ــوم ــت عــم وضــعــی
علیرضا عسگری، فعـال کـارگـری  
ــه ی   ــت ــمــی ــد و عضــو ک در بــن

ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری،  
ـتـظـار   ھمچنان وخیم و وی با شرایط نامناسب جسمـی در ان

ـنـد، از  .  حکم دادگاه تجدیدنظر است  این فعال کارگـری درب
بیماری مزمـن و حـاد  :  بیماری ھای متعددی رنج می برد 

روده، آسیب دیدگی شدید لگن و مھره ھای تحتانـی کـمـر،  
ناراحتی قلبی که بیشتر اوقات دست چپ او را تحت تاثیـر  
ـبـا    قرار داده و بی حس می کند، کم خونی شدید کـه غـال
او را می آزارد و حتی ایستادن را برای او سخت می کـنـد  

ـر  (  و بیماری ھای پوستی   قارچ و دمل ھای چـرکـیـن زی
که خارش بسـیـار آزاردھـنـده ای دارد، از جـمـلـه  )  پوستی 

مشکالتی است که ضرورت رسیدگی و معالجه ی جـدی  
ـتـه  ."  و فوری را در مراکز ویژه ی درمانی می طلبـد  کـمـی

ـبـل از  " ھماھنگی تاکید میکند که   علیـرضـا عسـگـری ق
". دستگیری و بازداشت حال عمومی مناسبی داشـتـه اسـت 

ـر شـدگـان   کامال روشن است که ھماننـد تـمـامـی دسـتـگـی
ـرار   یورش کرج که به شدت و وحشیانه مورد ضرب و شتم ق
ـیـز در تـدوام بـازداشـت و   ـرضـا عسـگـری ن ـی گرفتنـد، عـل
دربازجویی ھا تحت اذیت و آزارھای فیزیـکـی و شـکـنـجـه  

 .ھای جانیان جمھوری اسالمی در زندان قرار گرفته است 
عالوه بر این، کمیته دفاع از رضـا شـھـابـی در آخـریـن  
اطالعیه خود گزارش داده است که سالمتی رضـا شـھـابـی  

کمیتـه دفـاع  .  بدنبال انتقال دوباره وی به زندان در خطر است 
پـس از  " از رضا شھابی اعالم کرده است رضا شھابـی کـه  

ـرغـم نـظـر   ـی انجام عمل جراحی سنگین دیسک گردن و عـل
"  ماه استراحت در مـنـزل ٢ " پزشکان مبنی بر لزوم دست کم  

 زنـدان اویـن شـد،  ٣٥٠ راھی بند  "  عدم توان تحمل کیفر " و  
دچار مشکالت جدی شده است؛ به نحوی که جای عـمـل  
روی گردن چرک و عفـونـت کـرده و کـتـف ھـا و دسـت  

شـرایـط  .  راست او به شکل آزار دھنـده ای درد مـی کـنـد 
جسمی رضا به حدی وخیم شده است که حال عـمـومـی او  
نسبت به قبل ازعمل بسیار بدتر است و خطر آسـیـب رسـیـدن  
ـیـل عـفـونـت وی را   به بافت ھای عصبی و نخاعی بـه دل

 ."تھدید می کند 
 نا امنی محیط كار

 
دست و انگشتان دو کارگر زرندی در حین 

 کار قطع شد
دست یک کارگر در دھستان محمدآباد زرنـد در حـیـن  
ـیـن انـگـشـتـان کـارگـر دیـگـری در   کار قطع شد و ھمچـن

ـرداشـت گـنـدم قـطـع شـد   روستای باب  . تنگل زرند ھنگـام ب
آبـاد     ساله به نام علی مختاری در دھستان محمـد ٥٥ کارگر  

ـراکـتـور مـتـصـل    زرند با استفاده از دستگاه سم  پاش که به ت
ـبـاسـش    پاشی باغ   بود در حال سم  ـیـن ل ھای پسته بود که آست
بـا داد و  .  پاش اصابت و دست وی را له کـرد   به کاردان سم 

ـراکـتـور خـامـوش شـد و   فریاد وی توسط دیگر کارگران ت
بالفاصله وی را که بیھوش شده بود به بیـمـارسـتـان زرنـد و  

ـقـال دادنـد و ھـم  ـت اکـنـون    سپس به بیمارستان باھنر کرمان ان
 .دست وی از باالی آرنج قطع و در بیمارستان بستری است 

ـیـزاده در   ـلـه عـل ھمچنین یک کارگر دیگر به نـام یـدال
کـوب    تنگل زرند ھنگام برداشت گندم با خـرمـن   روستای باب 

تراکتور انگشت دستش به کاردان خـرمـن کـوب اصـابـت و  
ـیـونـد   موجب قطع انگشت وی شد و مورد عـمـل جـراحـی پ

 .قرار گرفت 
 عدم امنیت شغلی

 
عدم پرداخت حقوق کارگران صنایع فلزی 

 ایران 
ـران  ٦٠٠ حدود    نفر از کارگران مجموعه صنایع فلـزی ای

ـر و مـرداد خـود را دریـافـت    حقوق ماه  ـی ھای اردیبھشـت، ت
ـرار دارنـد   نکرده  . اند و در وضعیت اقتـصـادی نـامـنـاسـبـی ق

حقوق چند ماه اخیر تعـدادی از کـارگـران ایـن مـجـمـوعـه  
ـیـز  .  پرداخت نشده است  این در حالی است كه پیش از ایـن ن

بخش وسیعی از حقوق این كارگران در پی تجمـعـات مـكـرر  
آنان در مقابل نھادھای مختلف، سـرانـجـام از سـوی وزارت  

ھمچنین به دلیل عدم پرداخـت حـق  .  صنایع پرداخت شده بود 
 این مجموعه از  ١  تن از کارگران بازنشسته واحد  ١٥٠ بیمه  

ھـا صـادر نشـده و    سوی کارفرما، حکـم بـازنشـسـتـگـی آن 
در ھمین رابطـه  .  ھمچنان مجبور به کار در مجموعه ھستند 

پروین محمدی، یكی از كارگران بازنشستـه صـنـایـع فـلـزی  
 میلیارد تومانی سنوات بازنشستـگـان  ٢ ایران از عدم پرداخت  

ایـن فـعـال كـارگـری  .  چند سال اخیر این مجموعه خبر داد 
ضمن تاكید بر عدم رابطه نوسانات بازار ارز با مشكالت ایـن  

حوزه كاری مجموعه صنایع فـلـزی  :  مجموعه، اظھار داشت 
ایران به گونه ای است كه رابطه ای با نـوسـانـات بـازار ارز  

 .ندارد 
 

طرح حذف سھمیه بیمه کارگران ساختمانی 
 روی میز مجلس 

 رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمـانـی مـازنـدران از  
ــمـه کـارگــران   ـی ــی رفـع مــوانـع ب ـت ارائـه طـرح یــک فـوری

ـر داد  ـیـمـه  .  ساختمانی در مـجـلـس خـب طـرح رفـع مـوانـع ب
ھـای    کارگران ساختمانی با ھماھنگی کانون عالی انـجـمـن 

کارگری  و کارفرمایی کشور  و مشارکت سازمان فـنـی  
ھای تعاون، کـار و    خانه   ای و تامین اجتماعی و وزارت   حرفه 

رفاه اجتماعی و راه مسکن و شھر سازی به مجلس ارائه و  
طـرح   .  در آخرین جلسه کمسیون اجتماعی مجلس برسی شـد 

یک فوریتی حذف سھمیه بیمه کارگران ساختـمـانـی طـی  
روزھای آینده پس از اتمام برسی در کمـیـسـیـون اجـتـمـاعـی  

 خـواھـد    مجلس در صحن علنی مجلس به رای گـذاشـتـه  
ھر ساله برای بیمه کارگران ساختمانی سھمیه کمتـری  .  شد 

ـفـی در نـظـر گـرفـتـه    نسبت به تقاضای انـجـمـن  ھـای صـن
شود، میزان سھمیه بیمه کـارگـران سـاخـتـمـانـی بسـیـار    می 

ـرای رفـع   کمتراز تقاضای کارگران است و به ھمین دلیـل ب
موانع بیمه کارگران ساختمانی طرح حذف سھمیه بیمـه ایـن  
ـیـمـه   ـفـاده از ب کارگران به مجلس ارائه شده تا امـکـان اسـت
برای ھمه کارگران سـاخـتـمـانـی در سـراسـر کشـور فـراھـم  

ـرای کـارگـران سـاخـتـمـانـی  . شود  ـیـمـه ب اختصاص سھمیه ب
مشکالتی را برای آنان ایجـاد کـرده اسـت کـه امـیـدحـذف  
ـرار   سھمیه کارگران ساختمانی بیشتری تحت پوشش بیـمـه ق

ای و تـامـیـن    ھـمـکـاری سـازمـان فـنـی و حـرفـه .  گیرنـد 
 صنفی کارگران ساختمانی برای تـحـقـق    اجتماعی با انجمن 

 .این طرح ضروری است 
 

کارگران شھرداری سوسنگردازحداقل 
دستمزد تعیین شده ھم کمترحقوق می 

 گیرند
ـر از کـارگـران شـھـرداری  ٢٦٠ بنابه گزارش منتشره،  ـف  ن

ـلـغ    ھـزار تـومـان  ٢٥٠ سوسنگردسال گذشته با دریافت مـب
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 ھزار تـومـانـی،  ٥٠ مشغول کار بوده اند و امسال با افزایش  
ـر از حـداقـل دسـتـمـزد  ٣٠٠   ھزار تومان حقوق یعنـی کـمـت

ـنـد  . تعیین شده ازطرف شورای عالی کار دریافت مـی کـن
ــه شــورای عــالــی کــارکــه حــداقــل   ــه مصــوب بــاتــوجــه ب

را برای کارگران و مشـمـوالن قـانـون کـار  ١٣٩١ دستمزدسال 
 تومان تعیین کرده اسـت کـه جـوابـگـوی  ٧٥٤  ھزار و  ٣٨٩ 

ھزینه یک ھفته زندگـی خـانـواده ھـای کـارگـری نـمـی  
تـومـان ھـم  ٧٥٤ ھـزارو ٨٩ باشد،کارگران شھرداری سوسنـگـرد 

ـرغـم حـکـم  . کمترحقوق می گیرند  ـی بنا بھمیـن گـزارش،عـل
ھیات حل اختالف مبنی برپرداخت حقوق کارگـران مـطـابـق  
مصوبه شورای عالی کار،شھرداری سوسنگرداین دسـت آن  

ھزارتومان حقوق بـه کـارگـران  ٣٠٠ دست می کندوکماکان  
ــنــد  بــدنــبــال صــدورحــکــم شــورای حــل  .  پــرداخــت مــی ک

ـرداخـت حـقـوق   اختالف،شھرداری سـوسـنـگـردجـھـت عـدم پ
در حال حاضر بـا  .  کارگران، درخواست فرصت ازدادگاه کرد 

توجه به اینکه فرصت داده شده از سوی دادگـاه ھـم پـایـان  
 .یافته است ھمچنان حق این کارگران را پرداخت نمی کند 

 معلمان
شنبه ھفته جاری، معلمان مناطق مختلف 

شھر ھمدان مقابل سازمان آموزش و 
 .پرورش این شھر تجمع کردند

ــمــاع حــدودا    ــت ــلــی ایــن اج ــه  اص ــت ــری  ١٠٠ خــواس ــف  ن
ـرواقـعـی افـزایـش     ١٥ عذرخـواھـی سـازمـان از اعـالم غـی

درصدی حقوق کارمندان و ایجاد شرایط مـنـاسـب رفـاھـی  
ـتـصـاد کشـور بـود  . برای معلمان با توجه به تورم واقعی اق

رو خـیـابـان فـرھـنـگ    پس از حدود دو ساعت تجمع در پیاده 
ـرورش اسـتـان ھـمـدان (  حسـنـی  )  محل سازمان آموزش و پ

ـیـن خـود   محتشم مدیر کل آموزش و پرورش به ھمراه معـاون
معلمان را به داخل محوطه دعوت کرد و از ایشان خـواسـت  

ھای ھمدیگـر را    به سالن اجتماعات بروند تا طرفین صحبت 
رو شـد و    بشنوند، که این درخواست با مخالفت حاضران روبه 

ـنـد     در  ـر اسـاس  .   ھمان محوطه باز سازمان بر زمین نشـسـت ب
این گزارش حسنی محتشم با گزارش تغییـرات و تـحـوالت  
چند سال اخیر در آموزش و پرورش ایران خصوصا  بـا اشـاره  

ـرافـتـخـار   به اقدامات حاجی  ـریـن دوره     بابایی، این دوره را پ ت
ای    آموزش و پرورش خواند و مدعی شد که در ھـیـچ دوره 

ایـن  .  تا این حد به شأن و مقام معلم اھمیت داده نشده اسـت 
اظھارات با اعتراض حاضـران مـواجـه شـد و چـنـد تـن از  

ھای صـوری و    معلمان به اظھارنظر در مورد آمار و گزارش 
ھای نھم و دھـم بـه    ھای دولت   خانه   کذب که در تمام وزارت 

در این لـحـظـه چـنـد  .  صورت امری عادی درآمده پرداختند 
کنندگان متوجه شدند که در تمـام ایـن مـدت    تن از تحصن 

ـرداری    از یکی از پنجره  ھا شخصی با دوربین مشغول فیلـمـب
ھـای    کنندگان است که با شعار دادن مانع صحـبـت   از تجمع 

ـیـن   بیشتر مسئولین حاضر شده و اظھـار کـردنـد تـا مسـئـول
فضای اعتماد و ھمدلی ایجاد نکنند و برخورد امنیتـی بـا  

وگـوی    این قبیل مسایل نداشته باشند، انجام ھرگونه گـفـت 
یکی از نمایندگان معلمـان ھـم  .  سالم غیرممکن خواھد بود 

در پایان به حسنی محتشم یادآور شد در صورتی که فـقـط  
یک نفر از ھمکاران حاضر در تجمع به ھر صـورتـی مـورد  

ـلـمـان بـه    احضار و بازخواست قرار گیرد یا خواسته  ھـای مـع
ـنـده    ـیـل تـجـمـعـات در آی ـب دست فراموشی سپرده شود این ق

ایـن  .  تر از وضع فعلی ادامه خواھـد داشـت   نزدیک و شدید 
تجمع در حدود سه و نیم ساعت به طول انجامید و سـاعـت  

 .دوازده و نیم پایان یافت 
 

 كارگاه ھای باالی ده نفر
 

ھای صنعتی باالی  آغاز سرشماری کارگاه
  نفر در کردستان١٠

مدیر کل دفتر آمارو اطالعـات اسـتـانـداری کـردسـتـان  
  ١٠ ھای بـاالی    طرح سرشماری و شناسایی کارگاه :  گفت 

این طـرح بـا ھـدف  .   نفر در سطح استان کردستان آغاز شد 
ھـای فـنـی و اجـرایـی ایـن    ھا و توانـایـی   شناسایی ظرفیت 

.  رسـد   ھا در مسیر برنامه توسعه استان به انجـام مـی   کارگاه 
ـنـدی شـده از پـانـزدھـم   ـرنـامـه زمـان ب طرح مذکور طبق ب
شھریور آغاز و تا ابتدای بھمن ماه سال جاری ادامه خواھـد  

ـران  .  داشت  ـنـش آمـارگـی برای اجرای این طرح فراخوان گـزی
ـنـش      انجام و در   نھایت طی مراحل ثبت نـام، آزمـون و گـزی

ـیـن طـرح  ٩ تعداد    نفر آمارگیر و نیز یک نفر به عنوان بـازب
ـر  .  انتخاب و در ادامه رسما اجرای طرح آغاز گردیده اسـت  ب

 واحـد و کـارگـاه  ١٥٠ این اساس این آمارگیران به بیش از  
صنعتی فعال و غیر فعال در سطح استان مراجعه و نسـبـت  

ھـا اقـدام    به تکمیل پرسشنامه طرح از صـاحـبـان ایـن واحـد 
ـر  .  خواھند کرد  این مقام مسئول، جمع آوری اطالعاتی نـظـی

نوع فعالیت، تعداد نیروی کار فعال، نحوه مصرف و تـامـیـن  
ـر ارزش   ـیـات ب مواد اولیه مصرفی، یررسی اجرای طرح مال
افزوده، میزان و نحوه اجرای قوانین پرداخت دستمزد و برخـی  

ـریـن اھـداف    دیگر از موارد آماری در این رابطه را از مـھـم  ت
 .طرح برشمرد 

 
 دانش آموزان

 
افزار دو دانش آموز، درآمد  ھزینه نوشت

 بلعد یك ماه خانواده كارگری را می
ـیـدی كـه   با توجه به وضعیت نامساعـد واحـدھـای تـول
گریبانگیر كارگران نیز شده اسـت، در آسـتـانـه بـازگشـایـی  

افـزار    مدارس الزم است با اخـتـصـاص بـن و تـوزیـع نـوشـت 
با نزدیک شـدن بـه مـاه  .  ای از كارگران حمایت شود   یارانه 

ــوشـت  ــه ن ــھـی افــزار بــرای    مـھــر و شــروع فصــل مــدارس، ت
کارگرانی که با حـداقـل حـقـوق مـعـاش خـود را تـامـیـن  

در پی افزایش قیمت ناگھـانـی،  . كنند بسیار دشوار است   می 
ـرای یـك دانـش   اكنون ھزینه نوشت  آمـوز در    افزار ضـروری ب

ـرای    تـھـیـه نـوشـت .   ھـزار تـومـان اسـت ١٥٠ حدود   افـزار ب
ھای كارگری كه دو دانش آموز دارند تقریبا تمـامـی    خانواده 

 .بلعد   درآمد یك ماه آنان را می 
 
روستایی به علت  تحصیل دختران ترک

 جنسیتی جداسازی
ـر و پسـر در   اجرای طرح جداسازی دانـش آمـوزان دخـت

ھای روستایی شھرستان بویر احمد، منجر به تـرک    دبیرستان 
این طـرح،  .  تحصیل عده ای از دانش آموزان دختر شده است 

آمـوزان در مـدارس    موجب به حدنصاب نرسیدن تعـداد دانـش 
ھرچند در صـورت  . برخی روستاھا و تعطیلی آنھا شده است 

تعطیلی مدارس روستایی، شاگردان پسر آنھا مـمـکـن اسـت  
بتوانند برای ادامه تحصیل به روستاھای ھمجوار یا مـراکـز  
بخش بروند، اما این امکان برای دختران کمتر فـراھـم اسـت  
ـیـب، بسـیـاری از آنـان چـاره ای جـز تـرک   ـرت و به این ت

ـیـده عـده ای از  .  تحصیل نـدارنـد  از سـوی دیـگـر بـه عـق
کارشناسان، در صورت اصرار بر تشکیل مـدارس جـداگـانـه  
برای پسران و دختران، این احتمال وجود دارد کـه بـه عـلـت  
ـرخـی   ـران در روسـتـاھـا، در ب درصد پایین تر تحصـیـل دخـت
مناطق روستایی تعداد شاگـردان پسـر بـه حـد نصـاب الزم  

در  .  برسد اما چنین حد نصابی برای دختران به دست نیـایـد 
ـر و پسـر در مـدارسـی   ـران دانـش آمـوزان دخـت شھرھای ای
جداگانه درس می خوانند، اما در بسیاری از روستـاھـا، بـه  
ـلـف،   علت تعداد کم دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مـخـت
ـلـی   برای دختران و پسران یا دانش آمـوزان مـقـاطـع تـحـصـی

این در حالـی  . مختلف، کالس ھایی واحد تشکیل می شود 
ـرش   است که اخیرا عده از مسئوالن ایرانی، بر اھمیت گسـت
جداسازی جنسیتی در کلیه محیط ھای تحصیلی تـاکـیـد  

 .کرده اند 
 بازنشستگان

 
خودداری برخی شعب بانک رفاه شھرری 
 از ارائه خدمات حضوری به بازنشستگان 

ـره کـانـون کـارگـران بـازنشـسـتـه و   ـئـت مـدی رئیس ھـی
مستمری بگیران تامین اجـتـمـاعـی شـھـرسـتـان ری اعـالم  

ـر    علی :  کرد  ـنـی ب رغم وعده مدیرعـامـل بـانـک رفـاه مـب
اختیاری بودن استفاده از عابر بانک جھت دریـافـت حـقـوق  

بگیران تـامـیـن اجـتـمـاعـی، اغـلـب    بازنشستگان و مستمری 
ـرای   ـرچـه بـانـکـی ب ـفـاده از دفـت شعب شھرری امکان است
بازنشستگانی که تمایلی به استفاده از عابر بانـک نـدارنـد  

بانک رفاه تـوجـھـی بـه مشـکـالت و  .  کنند   را فراھم نمی 
سـواد نـدارد، بسـیـاری از    ھـای بـازنشـسـتـگـان کـم   دغدغـه 

ـیـل کـھـولـت سـن تـوان   مستمری بگیران کـم سـواد بـه دل
ـیـکـی رفـاه    دریافت حقوق خود از طریق کارت  ـرون ھای الکت

را ندارند و در این زمینه مدیران بانک رفاه کارگـران بـایـد  
ـم بـازنشـسـتـه   توجه بیشتری به رفع مشکل این قشـر عـظـی

کـم رنـگ بـودن خـدمـات درمـان تـامـیـن  .  داشته بـاشـنـد 
اجتماعـی بـه کـارگـران و بـازنشـسـتـگـان در بـعـضـی از  

ھا بسـیـار مشـھـود اسـت کـه بـایـد    ھا و درمانگا   بیمارستان 
 .سازمان تامین اجتماعی نظارت خود را در این بخش بیشتر کند 

 گزارش
 

 کارگر پتروشیمی ٥٠٠سایه بیکاری بدنبال 
 اصفھان 

ـتـی بـا یـک   اختالف میان یـک کـارخـانـه شـبـه دول
ـروشـیـمـی اصـفـھـان   ـت کارخانه خصوصی که به تعطلیلـی پ
ـفـت و اسـتـانـدار   انجامید قرار است با میانجی گری وزیر ن

 کارگر این کـارخـانـه  ٥٠٠ اصفھان تا آخر ھفته حل شود تا  
ـیـکـاری نـجـات یـابــنـد  ــه  .  خصـوصـی، از خـطــر ب کـارخـان

 سـال  ١٣ پتروشیمی اصفھان، صنعت پایین دستی است که  
ـبـدیـل مـواد خـام   بعد از احداث پاالیشگاه اصفھان و برای ت

ھـای رنـگ سـازی، سـم    پاالیشگاه به مواد اولیه کارخـانـه 
ـنـدگـان مـحـصـوالت   ـیـدکـن سازی، پالستیک سـازی، تـول
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... شوینده صنایع نظامی، الیاف پلی استر، خـودروسـازی و 
اما این ھمکاری با خصوصی سازی پتروشیمی  .  ایجاد شد 

ـر شـد تـا    و شبه دولتی ماندن پاالیشگاه روز به روز دشـوار  ت
ـروشـیـمـی   ـت جایی که سرانجام ھفتـه گـذشـتـه، کـارخـانـه پ

ـیـش از  :  تعطیل شد و مدیرعامل آن اعالم کرد  متاسـفـانـه ب
 روز است که تعطیل ھستیم، اما به دلیل عـدم تشـویـش  ٧٠ 

ـرای مسـئـوالن امـر،   ـبـود گـرفـتـاری ب اذھان عمومـی و ن
 .ایم   سکوت را اختیار کرده 

دالیل اختالف كارخانه شبه دولتی با بـخـش خصـوصـی  
ـفـت  ٢٠   درصد از سھام پاالیشگاه اصفھان متعلق به وزارت ن

ـتـی  ٣٠ و امور کشور و    درصد نیز به نام سھام عدالت و دول
است است، با وجود اینکه این کارخانه را خصوصی قلمـداد  

کنند، نیست زیرا این شرکت به طور کامل دولتی بـوده    می 
و باید بر اساس مقررات و قوانین مدیریت آن نیز باید تـوسـط  

آغاز اخـتـالف طـلـب و بـدھـی  .  وزارتخانه نفت اجرایی شود 
ـبـل  ٥ .  ٤ پاالیشگاه و پتروشیمی اصفھان  مربوط به    سـال ق

ھای این شرکت بـه پـاالیشـگـاه اصـفـھـان    حجم بدھی . است 
ـفـت تـا خـرداد امسـال    گذاری برنامه   طبق نرخ  ریزی وزارت ن
ـر  ١٧٩ حدود    میلیارد تومان است، اما مسووالن پاالیشگـاه ب

ـرآورد  ٢٤٠ اساس محاسبات خود آن را   ـیـارد تـومـان ب ـل  مـی
ـر اسـاس  .  اند   کرده  تامین خوراک مورد نیـاز شـرکـت را ب

 بشکه در  ٧٠٠  ھزار و  ٩ میزان تحویل از پاالیشگاه اصفھان  
 درصـد  ٣٠  شامـل  ١٣٨٨ روز اعالم  شده این میزان از سال  

تخفیف بوده، اما بتدریج کاھش یافته و در حال حـاضـر بـه  
ھـنـگـام ورود بـخـش خصـوصـی بـه  .   درصد رسیده است ٥ 

شرکت پتروشیمی بـحـث تـامـیـن خـوراک مـطـرح بـوده و  
ـروشـیـمـی بـدون خـوراک   ـت موضوعی با عنوان کارخانـه پ
نبوده، مگر امکان دارد که بیان کرد که پتروشیـمـی را بـا  

 .دھیم   قیمت خوراک گران و حتی عدم فروش تحویل می 
ـراداد   ٤ خودداری از پرداخت بدھـی    سـالـه و امضـاء ق

ـیـه  ای    روابط عمومی شرکت پاالیشگاه اصفھان با ارسال بیان
ـلـی   ـر واقـعـی دربـاره دالیـل تـعـطـی از انتشـار مـطـالـب غـی

ـقـاد کـرد و گـفـت  ـت ـفـت  :  پتروشیمی ان شـرکـت پـاالیـش ن
ـفـاده  ـری از سـوء اسـت ھـای    اصفھان، تا کنون برای جـلـوگـی

ـلـی بـه رسـانـه  ای کـردن    احتمالی داخلی و خـارجـی تـمـای
ـر   ـنـوی موضوع نداشته اما ناگزیر، برای رفـع ابـھـامـات و ت
افکار عمومی موارد ذیل را در ارتباط با موضوع و عـلـت  

. دارد   تعطیلی پتروشیمی اصفھان و سـوابـق امـر اعـالم مـی 
پاالیشگاه اصفھان از بدو تأسیس پتروشیمی اصفھان تاکنـون  
ـیـه   ـیـن، خـوراک اول براساس تعھدات و قراردادھای فیمـا ب
پتروشیمی اصفھان را تأمین کرده است، اما از مھرماه سـال  

ـرارداد و  ١٣٨٧   تاکنون پتروشـیـمـی اصـفـھـان از امضـاء ق
ـیـه   پرداخت کامل وجوه مربوط به تأمین خوراک و مواد اول
ـفـت اصـفـھـان   خودداری کرده، با این وجود شرکت پاالیش ن
در طول چھارسال گذشته بر برای حفظ مصالح ملـی و بـه  

ھای مـعـوق،    امید توجه مدیران پتروشیمی به پرداخت بدھی 
 ھمچنان خوراک رسانی به پتروشیمی را ادامه داده است 

ـرھـای دیـگـری خـرج شـد .  . درآمد پتروشیمی، در مسی
ـیـمـت  ـر ق ھـای    ھمچنین پتروشیمی اصفھان درسال ھای اخـی

ـیـف   تکلیفی دولت و مصوب را نپذیرفتـه و خـواسـتـار تـخـف
ـیـن   بیشتری بوده و بھای خوراک دریافتی را بر اساس قـوان

ای    و مصوبات موجود ثبت نکرده و بنابراین اخـتـالف عـمـده 
ـر مـالـی پـاالیشـگـاه اصـفـھـان و    ھا بین دفا   در ثبت بدھی  ت

بـه طـوری کـه در  .  پتروشیمی اصفھان به وجود آمده اسـت 
تر مالی پتروشیمی اصفھان و گـزارش    حال حاضر حسب دفا 

مسئولین این شرکت، مانده بدھی پتروشیمی به پـاالیشـگـاه  
 میلیاردتومان اعالم گردیده، اما طبق مصـوبـات  ١٧٩ حدود  

ـیـارد  ٢٤٢ مربوطه و دفاترپاالیشگاه اصفھان این عدد،   ـل  مـی
پتروشیمی اصفھان یک شـرکـت بـورسـی  .  باشد   تومان می 

تر این شرکت در دسترس عـمـوم    است و اطالعات مالی دفا 
ـرمـالـی ایـن شـرکـت نشـان  .  است  جریان نقدینگی در دفـات

دھنده فروش کل مواد تحویلی و محصوالت تولیدی اسـت  
ھـا، قـابـل    و وجوه تأمین شده از این بابت در طـول ایـن سـال 

ھـا بـوده    پرداخت به پاالیشگاه بابت بدھیھای انباشته و تعھـد 
ـرھـای دیـگـری را طـی کـرده و        است، اما متاسفانه مسـی
ھمان طور که در صورتھای مالی این شـرکـت بـه وضـوح  

 .شود، منجر به وضعیت بحرانی موجود گردیده است   دیده می 
ـروشـیـمـی   ـت مشکل فقط با تعامل منطقی و قـانـونـی پ

توجھی پتروشـیـمـی    شود با توجه به این شرایط و بی   حل می 
به پرداخت بدھی ھای معوق و مطالبه سھام داران شـرکـت  
پاالیش نفت اصفھان، ابتدا خوراک پتروشیمی در مقاطـعـی  
ـرمـاه امسـال خـوراک   ـی کاھش یافت و سـپـس از اوایـل ت
ـروشـیـمـی،   ـت ـران پ پتروشیمی قطع گردید بـا ایـن حـال مـدی

انـد    ھا برنـداشـتـه   ترین قدمی در جھت پرداخت بدھی   کوچک 
ـرای    ھای رسانه   و با جو سازی و جنجال  ای، پاالیشگـاه را ب

ـرارداده و از سـوی   برقراری دوباره خوراک تـحـت فشـار ق
ـرداخـت ایـن بـدھـی  ھـای مـعـوق و    دیگر متأسفانه حتـی پ

 ساله را مشروط بـه دریـافـت خـوراک جـدیـد و  ٤ انباشته  
ـرداخـت از مـحـل سـودآوری  ـنـده مـوکـول    امکـان پ ھـای آی

پاالیشگاه اصفھان نیز در جلسات و مکاتبات خـود  .  اند   نموده 
ـفـت   ھمین موارد را به مسئولین و مدیران استـان و وزارت ن

باشند و موضـوع    انعکاس داده که در جریان کامل امور می 
ـرخـورد و  .  باشد   در حال پیگیری می  ـم بـا ب بنابراین امیدواری

ـروشـیـمـی مشـکـالت   ـت تعامل منطقی و قانونی از طـرف پ
ـنـصـورت ایـن شـرکـت از طـریـق   ـر ای مرتفع گردد، در غـی
مجاری قانونی در پیشگیری از تضییع حقوق سھامداران و  

 .وصول مطالبات مربوطه اقدام خواھد نمود 
ـفـت   بازگشایی پتروشیمی با پادرمیانی استاندار و وزیر ن
ـلـی و   اما درپاسخ به این پرسش که آیـا راھـی جـز تـعـطـی
جنجال، برای حل مشکل این دو کـارخـانـه وجـود نـداشـت،  

در حال حاضر اسـتـانـدار و  :  مشاور استاندار در امور صنعت 
وزیر نفت برای حل مشکل پتروشیمی و پاالیشگـاه در حـال  
ـقـسـیـط و در   رایزنی ھستند و قرار شده بدھی پتروشیمـی ت

 ماھه به طور کامل پرداخت شـود و بـا  ٨  تا  ٦ بازه زمانی  
فرمول قیمت جدید، روند تولید در پتروشیمی اصفھان ادامـه  

ـرارداد  .  داشته باشد  وی اظھار امیدواری کرد با امضـای ق
ـرطـرف شـود و   بلندمدت، مسائل دو طـرف طـور کـامـل ب

ـروشـیـمـی  :  گفت  ـت قرار است تا پایان ھمین ھفته کارخانـه پ
ـیـز  ٥٠٠ تولید خود را از سر گیرد و    کارگر این کـارخـانـه ن

  .از خطر بیکاری نجات خواھند یافت 
 اخبار بین المللی

 
تظاھرات مردم اسپانیا علیه طرح ریاضت 

 اقتصادی
به گزارش خبرگزاری فرانسه از مادرید، ده ھـا ھـزاران  

نفر از مردم مناطق مختلف اسپانیا روز شنبـه بـا تـجـمـع در  
ـنـه کـاھـش   مادرید به طرح ھای ریاضـتـی دولـت در زمـی
بودجه ھای عمومی به منظور پایین آوردن سـطـح کسـری  

 .بودجه این کشور اعتراض کردند 
تظاھرکنندگان در قالب گروه ھـایـی در خـیـابـان ھـای  

ـفـان  .  مرکزی مادرید تجمع کردند  راھپیمایی اصـلـی مـخـال
ـتـصـادی در مـیـدان کـولـون مـادریـد   طرح ھای ریاضت اق

 .برگزار خواھد شد 
در میان تظاھرکنندگان نمایندگـان گـروه ھـا و حـرفـه  
ـلـمـان، کـارکـنـان بـھـداشـت و   ـیـل مـع ـب ھای مختلف از ق

 .کارمندان بخش دولتی حضور دارند 
بیش از یک ھزار دستگاه اتوبوس مردم را از مـنـاطـق  
مختلف کشور برای شرکت در تظاھرات شـھـر مـادریـد بـه  

این تظاھرات به دعـوت دو اتـحـادیـه  .  این شھر منتقل کرد 
 .عمده اصناف اسپانیا برگزار می شود 

ـیـا   دولت ماریانو راخوی نخست وزیر محافظه کار اسپـان
قصد دارد برای کاھش کسری بودجه ایـن کشـور تـا سـال  

ـنـه  ٢٠١٤   میالدی بیش از یکصد و دو میلیارد یورو در ھزی
 .ھای خود صرفه جویی کند 

  ٢٠١٠ دولت اسپانیا که حقوق کـارمـنـدان را در سـال  
ـیـه امسـال   میالدی پنج درصد کاھش داده بود در مـاه ژوئ
ـتـی را کـه مـعـادل   نیز ھدیه سال نوی کارکنان بخـش دول

 . ھفت درصد حقوق ساالنه آنھاست لغو کرد 
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اعتصاب مھمانداران و لغو ھزار  -آلمان 

 پرواز شرکت ھواپیمایی لوفتھانزا
 ساعته مھمانداران لوفت ھانزا باعـث لـغـو  ٢٤ اعتصاب  

 پرواز روزانه اصلی ترین خـط ھـوایـی  ١٨٠٠  پرواز از  ١٠٠٠ 
 .  سپتامبر شد ٧ آلمان تا نیمروز جمعه  

  ٢٤  پرواز دیگر و خـاتـمـه ایـن اعـتـصـاب  ٨٠٠ تکلیف  
ـر رسـمـی روز   ـتـگـوھـای غـی ساعته بستگی به نتیجه گـف

 .جمعه اتحادیه با مقامات لوفت ھانزا دارد 
 درصـد افـزایـش  ٥ مھمانداران اعتصابی خواھان افزایش  

ـرادادھـای   دستمزد و امنیت شغلی در مقابل اسـتـخـدام بـا ق
اتـحـادیـه  ( به گفته اتحادیه یـواف او  .  کوتاه و ارزان ھستند 
 مھماندار شـرکـت  ١٩٠٠ که دو سوم از  ) مستقل مھمانداران 

لوفت ھانزا را نمایندگی می کند، طی سه سـال گـذشـتـه  
 .مھمانداران افزایش دستمزد نداشته اند 

ـنـھـا   اعتصاب مھمانداران لوفت ھانزا ھشت روز پیش، ت
 ساعت و در فرودگاه فرانکفـورت شـروع شـد، امـا  ٨ بمدت  

ـم در صـد   ـی زمانیکه لوفت ھانزا تنھـا حـاضـر بـه سـه و ن
ـر   افزایش دستمزد شد، اعتصاب به برلین، ھامبورگ وسسای

 . فرودگاه ھا ھم گسترش یافت 
  ١٠ گفته می شود ایـن اعـتـصـاب تـا کـنـون بـاعـث  

میلیون یورو خسارت مالی بـه شـرکـت لـوفـت ھـانـزا شـده  
 .است 

ھا کـارمـنـدان بـا بـدسـت آوردن    بر اساس آخرین گزارش 
ھایشان از جـمـلـه مـمـنـوعـیـت اسـتـخـدام    بخشی از خواسته 

ـرار اسـت کـه   کارمند موقت به سر کار باز گشته اند و ق
دادگاه وظیفه میانجی گری بین کارگـران و کـارفـرمـایـان  

 . ھای دیگر را به عھده بگیرد   برای مذاکره بر سر خواسته 
 ادامه کاھش دستمزد ھا  -پرتغال  

به گزارش یورو نیوز دولت پرتغال از اعمال تدابیر جـدیـد  
 .ریاضتی خبر داد 

ـرداشـتـی از   مطابق این تصمیم، ھزینه تامین اجتماعی ب
حقوق کارمندان بخش دولتی و خصوصـی در بـودجـه سـال  

 . درصد افزایش خواھد یافت ١٨  به  ١١  از  ٢٠١٣ 
این اقدام به معنای کاھش حقوق کارمندان بـه مـیـزان  

 .حدود یک ماه از حقوق آنھا در سال است 
یک شھروند پرتغالی با ناعادالنه تـوصـیـف کـردن ایـن  

ـم  ” : اقدام برای اقشار کارگر می گوید  من فکـر مـی کـن
که دولت می تواند از راھـھـای دیـگـری ھـم پـول بـدسـت  

این که بگویند این کار ایجاد اشتـغـال خـواھـد کـرد،  .  آورد 
 “.دروغ است 

شھروند دیگری ھم با اشاره به این که کسـری بـودجـه  
: دولت کمتر شده ولی زندگی مردم بھتر نشـده مـی گـویـد 

ـم کـه  ”  ـن بیکاران زیادی در کشور وجود دارند و من مـطـمـئ
 “.این کار نخواھد نتوانست از میزان بیکاری بکاھد 

دولت پرتغال اعـالم کـرده کـه نـمـی تـوانـد از شـرایـط  
ـیـارد یـورویـی بـه ایـن کشـور  ٧٨ کمک بین المللی   ـل  مـی

 .سرپیچی کند 
ـیـکـاری در ایـن کشـور کـوچـک   ھم اکنون میـزان ب

 . درصد تجاوز کرده است ١٥ اروپایی عضو یورو از  
اعمال تدابیر ریاضت اقتصادی که در چھارچوب طـرح  
ـراضـات   کمک جھانی نجات پرتغال صـورت گـرفـتـه، اعـت
گسترده مردمی را طی یک سال و نیم گذشتـه بـه ھـمـراه  

  .داشته است 
ھای گسترده علیه  تظاھرات -یونان 
 ھای ریاضت اقتصادی سیاست

حمایت اتحادیه اروپا از یونان برای ماندن این کشـور در  
حوزه یورو، اگرچه برای دولت آنتونیس سـامـاراس، نـخـسـت  

ـیـھـا بـه    وزیر این کشور خوشایند به نظر می  رسد امـا یـونـان
ـر بـه    خوبی می  ـیـشـت دانند که این رضایت و دریـافـت وام ب

 . معنای تشدید سیاستھای ریاضت اقتصادی است 
 سپتامبر بازنشستـگـان،  ٨ به گزارش یورو نیوز روز شنبه  

ـرپـایـی تـظـاھـراتـی   کارگران و دانش آمـوزان یـونـانـی بـا ب
گسترده در مقابل پارلمان یونان اعتراض خود را نسـبـت بـه  

 . سیاستھای دولت و کاھش بودجه عمومی ابراز کردند 
ھمزمان ھرمن ون رومپوی، رئیـس اتـحـادیـه اروپـا کـه  

ـر بـه    و   برای دیدار و گفت  گو درباره شرایط اعطای وام بیـشـت
ـر یـونـان    و   یونان سفر کرده بود پس از گفت  گو با نخسـت وزی

آقـای سـامـاراس در ایـن نشـسـت مـن را  »:  ظھار داشـت 
متقاعد کردند که کابینه وی و ھمه افرادی که در دولـت  

ـراری    ایشان فعال ھستند درباره اجرای برنامه  ـرق ھایی برای ب
ثبات اقتصادی و مھمتر از آن احیای جامـعـه یـونـان مصـم  

  «.ھستند 
ـبـال ذکـر  »: آقای ساماراس نیز افزود  ھمانگونـه کـه ق

ـردبـاری   ـر و ب کردم، صبر مردم به سر رسیده است و این صب

ـتـصـاد    باید نتیجه  ای در بر داشته باشد که ھمان احـیـای اق
  «.کشور با سرعت ھرچه بیشتر است 

ـیـارد و  ٣١ در صورت توافق نھایی   ـیـون  ٥٠٠  میل ـل  مـی
شـود کـه بـخـشـی از وام    یورو دیگر به یونان وام داده مـی 

ـلـی پـول و اتـحـادیـه   وعده داده شده توسط صندوق بین المـل
ـر  .  اروپاست  ـی ـیـز وعـده داده کـه تـداب ھمزمان دولت یونـان ن

ـیـارد و  ١٣ اقتصادی از جمله کاھش   ـل ـیـون  ٥٠٠  مـی ـل  مـی
 .یورویی را مد نظر قرار دھد 

 
معدنچیان اعتصابی به  -آفریقای جنوبی 

 کار باز نگشتند و دست به راھپیمایی زدند
کارگران اعتصاب کننده معدن در آفریقای جـنـوبـی بـا  
ـنـایـی بـه ضـرب االجـل بـازگشـت بـه کـار، روز   بی اعـت

ـر سـر کـار دسـت  ١٠ دوشنبه   سپتامبر به جای حاضر شدن ب
آنھا در این راه پیمایی بار دیگر خواھـان  . به راه پیمایی زدند 

 .افزایش حقوق خود شدند 
کارگران اعتصابی شرکت لون مین با دست کشیدن از  
 .کار معدن ماریکانا را از یک ماه قبل از کار انداخته اند 

ھمزمان ھزاران کارگر شرکت گلد فیلدز که چھارمیـن  
شرکت تولید کننده فلزات گرانبھای جھان است اعـتـصـاب  

 .خود را آغاز کردند 
یک سازمان غیردولتی نیز برای حمایت از معدنـچـیـان  

 .اعتصاب کننده و خانواده ھایشان به آنھا غذا اھدا می کند 
ـروز مـا  »:  یکی از مسئوالن این سازمان می گـویـد  دی

ـر  . به افراد حاضر در اینجا غذا دادیم  ـف بیـش از سـه ھـزار ن
ـر  .  جمع شده بودند  ـف ـم چـنـد ن ـی ـن ـی ـب ـم تـا ب امروز ھم آمده ای

ـم بـود تـا بـه  . حضور دارند  فکر می کنم ما قـادر خـواھـی
 «.حداکثر پنج ھزار نفر غذا برسانیم 

ـبـل بـه   اعتصاب کارگران لون مین حـدود یـک مـاه ق
درگیری خونین بین نیروھای پلیس و معدنچـیـان انـجـامـیـد  

ـر کشـتـه شـدنـد ٤٤ که در جریان آن   ـف ـیـان  .   ن ـربـان اغـلـب ق
ـیـس از   ـل ـروھـای پ ـی کارگرانی بودند که با شلیک گلوله ن

  .پای درآمدند 
 

افزایش نرخ بیکاری در  -جمھوری چک 
 این کشور

ـراگ  ١٠ اطالعات رسمی که روز دوشنبه   سپتامبر در پ
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دھد نرخ بیکاری در جمھوری چـک    منتشر شد، نشان می 
 .در ماه اوت به ھشت و سه دھم درصد رسیده است 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پراگ، وزارت کـار و  
امور اجتماعی جمھوری چک اعالم کـرد چـھـار صـد و  
ھفتاد و دو ھزار و صد و بیست فرد جـویـای کـار در ایـن  

 .کشور در ماه اوت ثبت نام کردند 
این تعداد در مقایسه با ماه ژوئیه، یک ھزار و صـد و  
پنجاه و شش نفر و در مقایسه با ماه اوت سـال دو ھـزار و  

 .یازده، شش ھزار و صد و پنجاه و دو نفر افزایش یافته است 
نرخ بیکاری در جمھوری چک در مـاه اوت سـال دو  

 .ھزار و یازده، ھشت و دو دھم درصد بوده است 
 

عقب نشینی تشکیالت  -فلسطین 
 خودگردان در برابر اعتراضات مردم

ـر   ـراب ـنـی سـرانـجـام در ب تشکیالت خـودگـردان فـلـسـطـی
 . اعتراض مردم به افزایش مالیات عقب نشینی کرد 

از ھفته گذشته افزایش مالیات بر روی برخـی کـاالھـا  
ـنـزیـن مـوجـب تـظـاھـرات   ـیـمـت ب و خدمات و نیز افزایش ق

 . گسترده مردم در کرانه باختری رود اردن شده بود 
ـنـی   سالم فیاد، نخست وزیر تشکیالت خودگردان فلسطی
: روز سه شنبه از کاھش دوباره قیمت ھا خبر داد و گـفـت 

ـم، بـویـژه  » ـی ما روند افزایش قیمت ھا را متوقـف مـی کـن
مالیات بر ارزش افـزوده را بـه  .  قیمت سوخت و حمل و نقل 

 درصد باز می گردانیم، و این کمترین رقمی اسـت کـه  ١٥ 
این تصمیـم ھـا از  . در حال حاضر می توانیم در نظر بگیریم 

 «.روز اول اکتبر قابل اجرا خواھند بود 
ـریـن   در ھمین حال صدھھا نفر از ساکنان الخلیل، بـزرگـت

 سپتامبر با برتاپ کـفـش  ١٠ شھر کرانه باختری روز دوشنبه 
به عـکـس سـالم فـیـاد خشـم خـود را از سـیـاسـت ھـای  

 . اقتصادی وی و افزایش ھزینه زندگی در این منطقه ابراز کردند 
ـتـی و   ـی ـروھـای امـن ـی این راھپیمایی منجر به دخالـت ن

 .بازداشت شماری از تظاھرکنندگان شد 
 

 ھزار معلم ٢٩اعتصاب و اعتراض  -آمریکا 
 در شیکاگو

 
ـیـش از  ١٠ به گزارش رویترز روز دوشنبه     ٢٩  سپتامبر ب

در مرکـز شـھـر    ھزار معلم دست از کار کشیدند و ھزاران تن 
آنھا خواھان بھـبـود شـرایـط کـار و  . دست به تظاھرات زدند 

 .بھبود وضعیت مدارس ھستند 

این اعتراض که روز شه شنبه برای دومـیـن روز ادامـه  
 ھـزار دانـش آمـوز از  ٣٥٠ یافت باعث باز ماندن بیـش از  

 سپتامبر ھنگـامـی  ٩ این اعتراض روز یکشنبه  . مدرسه شد 
ـنـدگـان دولـت   ـلـمـان و نـمـای که مذاکرات بین اتحادیـه مـع

 .نتیجه ماند، فراخوان داده شد   بی 
 

 کارگر ٢٩٠جان باختن حدود  -پاکستان 
  کارخانه٢در اثر آتش سوزی در 

 سپتامبـر در  ١١ به گزارش اسوشیتد پرس روز سه شنبه  
ـیـد پـوشـاک در    پی  وقوع آتش سوزی در یک کارخانه تول

 کارگر کشته و شـمـار زیـادی  ٢٠٠ ، بیش از    شھر کراچی 
ـبـل از آن آتـش سـوزی  .  زخمی شدند  ـیـن یـکـروز ق ھمچـن

  ٢٥ دیگری در یک کارخانه تولید کفش در شـھـر الھـور  
علت این آتش سـوزی اخـتـالل در  .  کشته بر جای گذاشت 

 .عملکرد ژنراتور برق اعالم شده است 
ھـای خـروج    بنا بر این گزارش ھر دو کارخانه فـاقـد راه 

ـرای   اضطراری بوده اند که باعث شده تعدادی از کارگران ب

 .نجات جانشان خود را از پنجره به پایین پرتاب بکنند 
گفته میشود در پاکستان تعداد زیادی از کارخـانـجـات  
فاقد سیستم ایمنی، از جمله خروج اضطراری، سیستم اطـفـا   

کارفرمایـان در اغـلـب  .  حریق، زنگ خطر و غیرو میباشند 
ـتـی از نصـب ایـن   موقع با پرداخت مبلغی به مقامـات دول

 .ھا خود داری میکنند   سیستم 

 
معترضان در اتن زنجیر  -یونان 
 تشکیل دادند انسانی

به گزارش یورو نیوز بیش از دوھزار یونانی متشـکـل از  
ـبـه    ١٢ کارمندان شھرداری، پزشکان و معلمان روز چـھـارشـن

 .سپتامبر در آتن دست به تظاھرات زدند 
آنھا بار دیگر درمخالفت با سیاستھای ریاضتـی دولـت،  
ـتـی کـه یـکـی از   به کاھش دستمزدھا و یارانه ھـای دول
شروط تحمیلی وام دھندگان به دولت یونان اسـت، دسـت از  

 . کار کشیدند 
مـا حـتـی از یـک  ” :  یک خدمتکار ھتل می گویـد 

از مزایای شـغـلـی  .  یوروی حقوقمان ھم صرفنظر نمی کنیم 
ـیـز نـمـی   اضافی ھم که از دستـمـزد خـودمـان مـی آیـد ن

ـرای خـودمـان و  .  گذریم  ما یـک کـار درسـت حسـابـی ب
 “فرزندانمان می خواھیم 

ـنـد ایـن خـدمـتـکـار ھـتـل بسـیـاری از   درحالیکه ھمان
شھروندان یونان تمایلی به کاھـش حـقـوق و مـزایـای خـود  
ندارند، دولت آتن برای برخورداری از مرحله بعدی کـمـک  
ھای بین المللی، به وام دھندگان وعـده اعـمـال اصـالحـات  

 .مورد نظر آنھا را داده است 
 

 افزایش تعداد کارکنان پاره وقت -بریتانیا 
ـیـا،    بر اساس تازه  ـتـان ترین گزارش موسسه آمار دولتی بری

نرخ بیکاری در بریتانیا کاھش یافته و بر تعـداد کـارکـنـان  
 . پاره وقت افزوده شده است 

 ھزار فرصت شغلی، طـی دو مـاه مـه و  ١٣٤ با ایجاد  
. ١٢ ژوئن، تعداد کارکنان پاره وقت در بریتانیا بـه رکـورد  

 . میلیون تن رسیده است ٨ 
ـرادادھـای پـاره وقـت را عـدم    کار  شناسان دلیل رشـد ق

ھا به ایجاد قرارداھای دائمی و یا بلند مـدت    تمایل کارخانه 
 . دانند   می 

 
 
 

 

 

 
 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد


