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ـراضـات   ـتـه اعـت ھفته گذشته ھـف
چـنـد روز  . كارگران بازنشسته بود 

اعتراض كوبنده و موفقیت آمـیـز،  
ــدن بــه حــداقــل   ــی ــه رس ــر ب مــنــج

ـــد  ـردی ـــاتشـــان گــ ـب ــ ایـــن  .  مـــطـــال
اعتراضات در ابعـاد وسـیـع، تـوده  
ــیــش از   ــتــی ب ــی ای و بــا جــمــع
چھارھزار نفر سازمـانـدھـی و بـه  

 .نتیجه رسید 
كارگـران بـازنشـسـتـه مـحـرك  

ـیـش از  .   اصلی بـودنـد  شـركـت ب
ـرچـم   چھار ھزار نفر و بلند كردن پ

ـیـسـت درصـد حـقـوق و   افزایش ب
ـر شـور كـارگـران،   سخنرانیھـای پ
ــن   ــیــك و مشــوق زنــده ای ــام ــن دی

كارگران از دسـت  .  اعتراضات بود 
گرانی و عدم كفایت حقوق ھـای  
دریافتی خود، فـریـاد مـیـزدنـد و  
كیفرخواست طبقاتی خود را علیـه  
نظام سرمایه و كارفـرمـا و دولـت  

 .ابراز كردند 
ـرشـور ایـن   اوج صحنه ھای پ
 اعتراضات، صرفنظر از تجمع ت 

ـراضـی كـارگـران بـه   طـومـار اعـت
سطـح دسـتـمـزدھـا و امضـای آن  

 ھزار كارگـر از مـراكـز  ٢٠ توسط  
مـخـتــلـف كـارگـری در مــنـاطــق  
مختلف ایران، تجمعات اعتـراضـی  
باشكوه كارگران بـازنشـسـتـه ذوب  

 تـا  ٢٥ آھن اصفھان در روزھـای  
 شھریور و انعكاس وسـیـع ایـن  ٢٧ 

ــر و   ــراضــات در ســطــح شــھ ــت اع
ـروشـیـمـی   ـت ـیـت كـارگـران پ ـق موف
ـراردادھـای   ماھشھـر در کسـب ق
ـفـت و صـدور   مستقیم با وزارت ن
بخشنامه اجرایی آن كـه ده ھـزار  

ـروشـیـمـی مـاھشـھـر و   ـت كارگـر پ
ـر مـیـگـرفـت،   وزارت نفت را در ب
ـراضـات   ـرآمـد مـھـم در اعـت سه ب
كارگری در چند ماھه اخیر اسـت  
كه در اینجا بحث مخـتـصـری در  

 .      مورد ھر یك از آنھا خواھیم داشت 
ــراض بــه ســطــح   ــت طــومــار اع

  ھزار رسید ٢٠ دستمزدھا به  
ــدگــان   ــن ــش امضــا كــن افــزای
ـراضـی كـارگـران بـه   طـومـار اعـت

ـر،  ٢٠ سطح دستمزدھا به   ـف  ھـزار ن
ـر   ـت ـی به طور بیسابقـه ای بـه سـرت
ـتـه در روزنـامـه   مھم اخبار این ھف

ـتـھـای   ھا، خبرگزاری ھـا و سـای
مختلف در داخل کشور و نه تنھـا  
این، بلکه به بحث داغی در درون  

ـبـدیـل شـد  از  .  مجلس اسالمـی ت
روزنامه جمھوری اسالمی گرفتـه  
ـری ای چـون   ـتـھـای خـب تا سـای
ایلنا، ایسنا، کار و کارگر، تـھـران  
ـیـوز،   امـروز، آفـتـاب یـزد، فـردا ن
ـتـصـاد، آرمـان، ھـدف و   دنیای اق
اقتصاد ، تابناک ھمه و ھمه بـه  
تفصیل خبر این حرکت اعتراضـی  
ـتـشـر کـرده و در مـوردش   را مـن

 ٢  صفحه    ھزار رسید٢٠طومار اعتراض به سطح دستمزدھا به 

 برآمدھای مھم اخیر كارگری
 شھال دانشفر 

مساله بازنشستگان مساله 
 كارگران است

 نسان نودینیان 

 ١٣ صفحه  اخبار کارگری

آقـای رضـا رخشـان، اگـر از  
وجود سربازان گـمـنـام امـام زمـان  
بی خبر بودم بـی گـمـان، شـک  
میکردم که سرتان به دیـواری یـا  
چیزی شبیه به دیـوار خـورده کـه  
ـروا بـه زبـان دشـمـنـان   چنین بی پ

 .طبقه کارگر حرف میزنید 
ـم،  "  یـارو " حاال؛ اوال بنده   ـیـسـت ن

ـرای خـودم،   اسم و رسـمـی دارم ب

عرض و طولی دارم کـه شـمـا را  
را  "  یـارو " وادار کـرده کـه جـواب  

دسـتـه مـعـلـوم  "  بعدش ھم  . بدھید 
ــحــال  ــم دارد و  "  ال ــم و رس ــم اس ھ

عــرض و طــولــی دارد کــه مــن  
اسم ایـن  .  اعتبارم را از آن میگیرم 

دسته، حزب کمونیست کـارگـری  
ــش  .  اســت  ــد مــن در جــنــب شــای

کارگری چنان که میگویی بـی  

 نامه یک و نیم به رضا رخشان
 یاشار سھندی 
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ـران اعـالم   اتحادیه آزاد کارگران ای
کرد که امروز ده ھـزار امضـای  
ــه ســطــح   ــگــر در اعــتــراض ب دی
دستمزدھا و شرایط کار و زندگی  
کارگران را تحویل وزارت کـار و  

سه مـاه  . امور اجتماعی داده است 
ـراضـی   قبل نیز اولین طـومـار اعـت
که به امضای ده ھزار کارگر از  
مراکز کـارگـری در اسـتـانـھـای  
مختلف تـھـیـه شـده بـود تـحـویـل  

ــود  ــن  .  وزارت کــار شــده ب در ای
طومار خـواسـتـه شـده اسـت کـه  
حداقل دستمزد در شـش مـاه دوم  

ھـمـاھـنـگ  .  سال نیز افزایش یابد 
کنندگان این طومار در نامـه ای  
که ضمیـمـه طـومـار خـطـاب بـه  

 : وزارت کار شده است نوشته اند 
 
ــمــزدھــا،  "  ــت عــدم پــرداخــت دس

بیکار سازیھا، قراردادھای موقت،  
نا امنـی شـغـلـی، دسـتـمـزدھـای  
ـر و تـورم و   ـق ـر خـط ف بشـدت زی
گرانی بیداد میکنـد بسـیـاری از  
اقالم غذایی و رفـاھـی بصـورت  
ـر قـابـل   روزانه و با سـرعـتـی غـی
ـرچـیـده شـدن از   تصور در حـال ب

از  .  سفره خالی ما کارگران اسـت 
 و بویژه از چند مـاه  ٩٠ اواخر سال  

ــه ھــای   ـن ــه تـاکــنـون ھـزی گـذشـت
ـر شـده اسـت  ـراب . زندگی چندین ب

ھیچ نوع کاال و یا خـدمـاتـی در  
این مملکت پیدا نـمـیـشـود  کـه  
قیمـت آنـھـا در طـول ایـن مـدت  
افزایش دھھا درصدی پیدا نـکـرده  

از عـوارض بـزرگـراھـھـا و  .  باشد 
ـقـل تـا مصـالـح   ھزینه حـمـل و ن
ساختمانی و اجاره بـھـای مـنـازل  
مسکونی تا ھزینه ھای خـدمـات  
بانکی و دفاتر اسنـاد رسـمـی تـا   
قیمت لبنیات و نان و مرغ و تـخـم  
ـنـه   مرغ و گوشت و میوه تـا ھـزی
ھای آموزش و بھداشت و درمـان  
و خالصه ھر آنچه که برای بقا و  
نفس کشیدن یـک انسـان الزم و  

ـر   ـراب حیاتی است گاھا تا چندین ب
ـیـمـت داشـتـه انـد  ایـن  .  افزایش ق

افزایش سرسام آور قیمـتـھـا بـویـژه  
در طول یکسال گذشته در حـالـی  
صورت گرفته است که میانگیـن  
دستمزد ما کارگران در این مـدت  

 درصـد  ١٣ فقط  ) ٩١  و  ٩٠ سال  ( 
افزایش پیدا کرده است و متوسـط  
دریافتی ماھیانه میلیونھا کارگـر  
تازه اگر در این مدت بدلیل قـطـع  
ــرژی و   ــھــای ان ــد حــامــل ــی ســوبس
تعطیلـی کـارخـانـه ھـا بـه خـیـل  
بیکاران نپیوسته باشند و موفق به  
دریافت بموقع دستـمـزدھـای خـود  

 ھزارتومان  ٧٠٠  تا  ٣٠٠ شوند بین  
و در ادامـه نـامـه  ."  در ماه اسـت 

در صورت عدم تـوجـه  : " آمده است 
ــاه   ــار و رف ــاون و ک ــع وزارت ت
ــه   ــھـا و ب ــه خـواســت ــمــاعـی ب اجـت
ـیـونـھـا   ـل زندگی و مـعـیـشـت مـی
کارگر که در زیر چرخھای تـورم  
و گرانی ھای سرسام آور مـوجـود   
در حال نـابـودی اسـت کـارگـران  
نظاره گر به تباھی کشـیـده شـدن  
ھستی و بقا خود نخواھند شـد و  
اعتراضات خود را نسبت به ادامـه  
وضعیت حاضـر تشـدیـد خـواھـنـد  

 ."کرد 
بنا به این گزارش این طـومـار  
توسط کارگران استانھای تـھـران،  
کردسـتـان، مـازنـدران، آذربـایـجـان  
شرقی، مرکزی، یزد، خوزستـان و  
ــه ھــایــی   از کــارگــران کــارخــان
ـران،   ھمچون شرکت بسته بندی ای
ــی ارس،   ـن ــ ـر، چــی ــ ــای ــان ت کــی
داروسازی دانا، رانندگـان شـرکـت  
واحد، نورد پروفیل سـاوه، شـرکـت  
آونگان، شـرکـت صـنـایـع اراک،  
فوالد گزین، کـارگـران راه آھـن،  
ــران ســاخــتــمــانــی، مــوتــور   کــارگ
ــریــز،   ــریــت ســازی تــب ســازان، کــب
ــدن کــوشــک و   کــارگــران مــع
چندین کارخانه دیگر جمـع آوری  

 . شده است 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ــن اقــدام   ــھـادن بــر ای ضـمـن ارج ن
بزرگ، دست سازماندھندگان این  
ابتکار را میفشارد و کـارگـران و  
مزدبگیران زحمتـکـش در سـراسـر  
ــن   ـیـوسـتـن بـه ای کشـور را، بـه پ
طومار اعتراضی فـرامـیـخـوانـد و  
اعالم میکند که حداقل دسـتـمـزد  
و نیز بیمه بیکـاری بـایـد تـوسـط  
ــدگــان مــجـامــع عـمــومــی   ـن نـمــای
کارگران تعیین شود و با توجه بـه  
تورم لجام گسیختـه در سـالـھـای  
ـر افـزایـش   ـراب اخیر باید چـنـدیـن ب

 . یابد 
 

حزب کمونیسـت کـارگـری  
 ایران 

  ٢١ ،  ١٣٩١ اول مـــھــرمـــاه  
 ٢٠١٢ سپتامبر   

 

 
 

 نشریه
کارگر 

کمونیست 
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 بخوانید

 طومار اعتراض به سطح دستمزدھا به 
  ھزار رسید٢٠
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اینھا ھمه نشانگـر ابـعـاد  .  نوشتند 
بـزرگ اجـتـمـاعـی ایـن حـرکــت  

 . اعتراضی مھم کارگری است 
ــار   ــوم ــن ط ــارگــران در ای ك
ـیـن   خواھان افزایش دستمزدھا وتعی
ـنـدگـان   میزان آن بـا دخـالـت نـمـای
ــخــب مــجــامــع عــمــومــی   ــت مــن
کارگـران و خـواسـتـھـای فـوری  
دیگری چون خواست کوتاه شـدن  
دست پیمانکاران از محیـط ھـای  
کار، پرداخت بموقع دستـمـزدھـا و  
پیگرد قضای کارفرمایـانـی کـه  

ــمــوقــع   ــمــزد کــارگــران را ب ــت دس
ایـن  .  پرداخت نمیکننـد، شـده انـد 

طومار اولین بار به ابتكار اتحادیه  
ـراض   آزاد كارگران ایران، و در اعـت
به قطع سوبسیدھا، گـرانـی ھـای  
ـر خـط   سرسام آور، دستمزدھای زی
ــگــر مصــائــبــی کــه   ــر و دی ــق ف
کارگران با آنھا روبرو ھستنـد، در  

 ھـزار امضـا  ٥ اول مه امسال و با  
ــافــت  ــشــار ی ــت ــا  .  ان پــس از آن ب

ـری از   ـیـشـت ـیـوسـتـن كـارگـران ب پ
مراکز بزرگ کلیدی کـارگـری  
ــمــی مــاھشــھــر،   چــون پــتــروشــی
اتوبوسرانی تھران و کـارخـانـجـات  
مختلفی از شھرھای قـزویـن، یـزد  
ـره، ایـن حـركـت در   و تھران و غـی

 استان گستـرش یـافـت و  ٥ سطح  
 .امضاھای آن  به ده ھزار رسید 

بنا بر گزارش منتشر شـده در  
ــحــاد   ــت ات ــه آزاد  ( ســای ــحــادی ات

ـران  مـرحـلـه اول ایـن  )  كارگـران ای

  ٢٧ طومار با ده ھـزار امضـا در  
خرداد مـاه سـالـجـاری بـه وزارت  
ــژآد و   ــمــدی ن کــار، دفــتــر اح
ــس شــورای   ــدگــان مــجــل ــمــایــن ن

امـا بـا  .  اسالمی تحویل داده شـد 
ـنـكـه  در طـول سـه   توجـه بـه ای
ماھی که از تحویل مـرحـلـه اول  
ــار   ــه وزارت ک ــا ب ــن امضــاھ ای
گذشت  و تاکنون ھـیـچ عـکـس  
العملی از این وزارتخانه  و دیـگـر  
نھادھای مسئول نشـان داده نشـده  
بود، ھماھنگ كنندگـان طـومـار  
در اول مھر ماه سال جاری یعـنـی  
ــازگشــایــی مــدارس و   در روز ب

دانشگاھھا مرحله دوم امضـاھـای  
جمع آوری شده را طی نـامـه ای  
به وزارت کار جمھوری اسـالمـی  

ـنـد  ایـن طـومـارھــا  .   ارسـال داشـت
توسط کارگران استانھای تـھـران،  
کردسـتـان، مـازنـدران، آذربـایـجـان  
شرقی، مرکزی، یزد، خوزستان و  
ــه ھــایــی   از کــارگــران کــارخــان
ـران،   ھمچون شرکت بسته بندی ای
ــی ارس،   ـیــن ـــایــر، چــ ــان ت کــی
داروسازی دانا، رانندگان شـرکـت  
واحد، نورد پروفیل سـاوه، شـرکـت  
آونگان، شـرکـت صـنـایـع اراک،  
فوالد گزین، کـارگـران راه آھـن،  
ــی، مــوتــور   ــمــان ــت کــارگــران ســاخ
ــریــز،   ســازان، کــبــریــت ســازی تــب
ــعــدن کــوشــک و   کــارگــران م
چندین کارخانه دیگر جمـع آوری  

ـیـب  . شده است   ھـزار  ٢٠ بدین ترت
کارگر  با نام و نشـان خـود، ایـن  
نامه اعتراضی را امضـا کـرده و  

ــرانــی صــدای   ــر و گ ــق ــه ف ــی عــل
ایـن  .  اعتراضشان را بلند کرده انـد 

در حالیست که  پروین مـحـمـدی  
ـنـدگـان   یکی از ھـمـاھـنـگ کـن
طوماردر گفتگو با ایلنا میگـویـد  

عدم وجود امکـانـات کـافـی و  " 
ھـای اعــمـال شـده بــر    مـحـدودیـت 

    کارگران باعث شده است تا نـامـه 
اعــتــراضــی ارســالــی در دومــیــن  

 ھزار امضا را به ھمـراه  ٢٠ مرحله  
ــر   ــی ــه بــاشــد و در غ ــت خــود داش

ـیـونـی    اینصورت این امضا  ـل ھا مـی
 ." شد   می 

ــن   ــگـر ای ــان ـی  واقـعــیـت نــیـز ب

ــومـــار   ــه ط ــت ک ــوع اس ــوض م
اعـتــراضــی کـارگــران، حــرف دل  
ـلـمـان،   ھمه کارگران، حرف دل مـع
ـلـف   پرستاران و بخش ھـای مـخـت

ـراضـی  .  جامعه است  طـومـار اعـت
ـراض کـل   کارگـران صـدای اعـت

ــع  .  جـامــعــه اســت  ــعــکـاس وســی ان
ــل   ــم ــع خــبــری آن و عــکــس ال
نمایندگـان مـجـلـس اسـالمـی از  
ـر کـل خـانـه   ـی محجوب مزدور دب
ــا   کـارگـر جـمـھــوری اسـالمــی ت
ــمــایــنــدگــانشــان بــه ایــن   ــگــر ن دی
مساله، نشانگر جایگاه اجتمـاعـی  
چنین حرکت اعتراضـی مـھـمـی  

ــان اسـت  ــن  .  اسـت کـه در جـری ای
طومار بطور واقعی بـه یـکـی از  
معضالت اصلی جـامـعـه یـعـنـی  
ــه   ـقــر و گـرانــی دسـت گـذاشــت ف

این طومار تـوانسـتـه اسـت  .  است 
ــد  ــع کــن ــم ــود نــیــرو ج . دور خ

ـیـافـتـه جـایـگـاه   اعتراضی سازمان

تشکلھای مـوجـود کـارگـران را،  
ــی اعــتــراضــات   ــاب در ســازمــایــن

 .کارگری نشان میدھد 
بویژه  این اتفاق در شـرایـطـی  
ـم اسـالمـی   روی میدھد کـه رژی
ھر روز بیشتر زندگی و مـعـیـشـت  
ـر   کارگران و کـل جـامـعـه را زی
فشار قرار داده و تـالش دارد کـه  
بار بحرانش را بر گرده مردم سـوار  

ــد  ــن ــن  .   ک ــی ــن بــه راه افــتــادن چ
ـری   حرکتی با چنین ابعادی، چـت
ـیـه   به اعتراضات کل جامـعـه عـل
ــرای یــک   ــرانــی و ب ــر و گ ــق ف

ــدھــد  ــی ــی م ــه  .  زنــدگــی انســان ب
عبارت روشنتر امروز کارگران بـا  
ـراض   چنین حـرکـتـی فـریـاد اعـت
کل جامعه را بـه صـدا در آورده  
اند و در عـیـن حـال در مـقـابـل  
تھاجم ھر روزه رژیم به زنـدگـی و  
معیشت کارگران و کل جـامـعـه،  

 . سد بزرگی ایجاد کرده اند 
حرکت اعتراضی کارگران بـا  
طومار اعتـراضـی حـول خـواسـت  
افزایش دستمزدھا را باید در کنار  
تظاھرات ھزاران نفره مردم نیشابـور  
علیه فقر و گرانی، تـجـمـعـات بـا  
شکوه کارگران بازنشسته اصفھـان  
ــار   در ھـفــتـه گـذشــتـه و در کـن
ــراضــی   ــر اعــت ــی ــھــای اخ فــراخــوان
معلمان علیه فقر و فـالکـت دیـد  
تا جـایـگـاه و اھـمـیـت کـل ایـن  

 . تحرک، روشنتر گردد 
ــن   ــی  امــروز زیــر فشــار چــن
اعتراض اجتماعی و سازمانیافـتـه  
ـم  مسـالـه   ـی ـن ـی ایست که مـی ب
ــزان حــداقــل   ــی بــررســی مــجــدد م
دستمزدھا و افزایش فوری آن بـه   
موضوع بـحـث در درون مـجـلـس  
. رژیم اسالمی تبـدیـل شـده اسـت 

اینھا ھمه به روشـنـی اھـمـیـت و  
جایگاه این حرکت اعتراضی مھم  
ــان   ــه کــارگــری را بــی ــسـابــق و بــی

ـراضـی  .  میکـنـد  در طـومـار اعـت
ھـزاران کـارگــر بــر ســر خــواســت  

در  :" افزایش دستمزدھا آمـده اسـت 
صورت عدم توجه وزارت تعـاون و  
کار و رفاه اجتماعی به خواستـھـا  
و به زندگی و معیشت میلیـونـھـا  
کارگر که در زیر چرخھای تـورم  
و گرانی ھای سرسام آور مـوجـود  
در حال نـابـودی اسـت کـارگـران  
نظاره گر به تباھی کشـیـده شـدن  
ھستی و بقا خود نخواھند شـد و  

اعتراضات خود را نسبت به ادامه  
وضعیت حاضـر تشـدیـد خـواھـنـد  

 ."کرد 
ــز اعـتــراض   ـی بـطـور واقــعـی ن
ـر و   ـیـه فـق گسترده و سراسری عل
ــن یــک   ــی و بــرای داشــت گــرران
ـنـھـا   زندگی شـایسـتـه انسـان،  ت
راھی است که امروز در مـقـابـل  
. کارگران و کل جامعه قرار دارد 

ــن طــومــار   گــرد  آمــدن حــول ای
فراخوان ھماھنگ کنندگـان ایـن  
ــل   ــه ک حــرکــت اعــتــراضــی ب

 .کارگران است 
 شکی نیست کـه  حـرکـت  
ـیـن ابـعـادی   اعتراضی ای با چـن
پتانسیل و توان بـاالیـی دارد کـه  
میتواند زمینه ساز یـک حـرکـت  
اعتراضی قدرتمند و سراسـری در  

چـون بـطـور  .  سطح جامعـه بـاشـد 
واقعی بر خـواسـتـھـای سـراسـری  

 .کل مردم دست گداشته است 
ـنـکـه طـومـار   خالصه کالم ای
ــه ســطــح   اعـتــراضــی کــارگــران ب
ـفـاق سـیـاسـی   دستمزدھا یـک ات
ــم و یــک گــام بــزرگ در   مــھ
ــحــد شــدن صــف اعــتــراض   مــت
سراسری کارگران و کل جـامـعـه  
علیه گرانی و فقر و در دفـاع از  

بـایـد  .   زندگی و معیشتشان است 
این حرکت اعتراضی مھم را ارج  
ـیـوسـت  . گذاشت و وسیعا به آن پ

من ھمین جا ھمه کارگران، ھـمـه  
معلمان و ھمه بخش ھای جامعـه  
را به پیوستـن بـه ایـن حـرکـت و  
ــومـــار اعــتــراضـــی   ــای ط امض

این طومـار  . کارگران فرا میخوانم 
ـر   ـی را باید در ھمه جا پخش و تکث
ـرا   کرد و زیرش را امضا کرد و آن
ـیـابــی   ـرای ســازمـان بـه بسـتــری ب
ـر گـرانـی   ـیـه و فـق سراسـری عـل

 . تبدیل کرد 
ـراضـی بـاشـكـوه   تجمعات اعـت
ــه ذوب آھــن   ــازنشــســت كــارگــران ب

 اصفھان در ھفته ای که گذشت 
تجمعات با شـکـوه کـارگـران  
بازنشسته صنایع فوالد ذوب آھـن  

 برآمدھای مھم اخیر كارگری
 ١   از صفحه  
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اصفھان یک برآمد مھم دیگر در  
اعتراضات کارگران در مـاھـھـای  

ــر اســت  ــی ــن کــارگــران در  .  اخ ای
 شـھـریـور  ٢٧  و  ٢٦  ،  ٢٥ روزھای  

با تجمعاتی دو  تـا چـھـار ھـزار  
نفره خود توانستند نه تنھـا حـقـوق  
ــافــت   ھـای مـعــوقــه خــود را دری
ـلـکـه در مـقـابـل فشـار   کننـد، ب
اعتراضات آنھا، دولـت نـاچـار بـه  
ـر افـزایـش   صدور حکمی مبنی ب

 .  درصدی حقوق کارگران شد ٣٠ 
ــرایــطــی کــه مــعــضــل   در ش
ــه   دسـتـمـزدھـای پــرداخـت نشـده ب
ــرمــی مــعــمــول در جــمــھــوری   ن

ــت،   ــل شــده اس ــدی اســالمــی تــب
جمعیتی میلیونی از کـارگـران و  
ـلـمـان،   ـلـکـه  مـع نه تنھـا ایـن، ب
ـره   پرستاران و بازنشسته ھـا و غـی
ـرنـد  . روزانه با این مـعـضـل درگـی

اعتراضات بازنشستگان ذوب آھـن  
اصفھان  الگوی خوبی از مـبـارزه  
ـردن   ـــد کــ ـق ــ ـرای ن ــ ـــحـــد ب ـت مــ
دستمزدھای پرداخت نشـده و سـد  
کردن تھاجمات رژیم اسالمـی بـه  
زندگی و معیشتشـان در مـقـابـل  
ـرار داد  .  کارگران و کل جامعه ق

حضور خانواده ھا در ایـن حـرکـت  
ـــی   ـراضـــی، اطـــالع رســـان ــ ـت اعــ
ــاس خــبــر   ــک ــع ــارگــران و ان ک
اعتراضشان از کانال جدید و بدیـن  
ترتیب پخش  وسـیـع آن در شـھـر  
اصفھان و شکستن سکوت رسانـه  
ــاوردھــای مــھــم ایــن   ھــا از دســت
. حرکت اعتراضی کارگـری بـود 

کارگران ذوب آھن با تجمعـاتشـان  
و با موفقیتی که تـا ھـمـیـن جـا  
ـنـد بـار   بدسـت آورده انـد، تـوانسـت
دیگر قدرت متحد و سازمانیافتـه  

 . خود را  ببینیند 
در عین حال تجمعات پـی در  
پی کارگران بازنشسته ذوب آھـن  

اصفھان و موفقیت تا کنونی آنھا   
ـرگـزاری   ـر جـایـگـاه ب بار دیـگـر ب
ـبـدیـل آن   اجتماعات کارگری و ت
ـری و   به محلی برای تصمیم گـی
ـراض   متحد نگاھداشتن صف اعـت

نـکـتـه  .  کارگران تاکید میگـذارد 
اینجاست که این اجـتـمـاعـات را  
ـرگـزار   ـتـه ب باید منظـم و ھـر ھـف

ـبـدیـل بـه تشـکـل و  .  کـرد  ـرا ت آن
ـنـد   سازمان خود کرد تا جرات نکن
دستمزد کـارگـران را مـاھـھـا بـه  
ــوش   ــرنـد و حــق و حـق گـرو بـگـی

 .راندھند 
ـرکـــت   ـر حــ ـــژگـــی دیـــگــ وی

ـقـش زنـان   کارگران بـازنشـسـتـه، ن
ـرانـان زن  .  بازنشسته بود  شما سخـن

ـــد کـــه پشـــت   ــی ـن ــ ــی ــی ب را م
ـیـه   میکروفون قرار میگیرند و عـل
. تبعیض و گرانی سخن میگوینـد 

ـرای   اینھم به نوبه خود الـگـویـی ب
ــر در   ــقــش زنــان کــارگ ــفــای ن ای

بعـالوه  .  اعتراضات کارگری است 
ــای   ــواده ھ ــان ــع خ حضــور وســی

ــجــمــع روز     ٢٧ کــارگــری در ت
شھریـور در مـقـابـل اسـتـانـداری،  
ــه حــرکــت    ــگــری ب فضــای دی
ـیـش از   کارگران داد و تـوانسـت ب
ــن حــرکــت بــرحــق   ــه ای ــش ب پــی
. کارگران چھره اجتمـاعـی بـدھـد 

ـقـش و   ایـن حـرکـت بـار دیـگـر ن
ــواده ھــای   ــگــاه شــرکـت خــان جـای
ـــت و   ـــوی ـق ــ ـری را در ت کـــارگــ
ــمــاعــی کــردن اعــتــراضــات   ــت اج

 .کارگری به ما نشان داد 
ـــارزات   ـب ـــن حـــال مــ ـی در عــ
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
اصفھان بیش از ھر چیز نشـانـگـر  
ـنـــب و جـــوش   ـر جــ فضـــای پــ
ـبـش کـارگـری و   اعتـراضـی جـن

ھمانـطـور  .  اساسا کل جامعه است 
ـفـاقـی   ـر اشـاره کـردم ات که بـاالت

چون تجمعات کارگران بازنشستـه  
ذوب آھن اصفھان را باید در مـتـن  
ھمـان فضـایـی دیـد کـه ھـزاران  
کارگران حـول خـواسـت افـزایـش  
دستمزدھا جمع میشوند و گـرد آن  
ـراضـی وسـیـع   ـبـش اعـت یک جـن
ــر و فــالکــت شــکــل   ــق ــه ف ــی عــل

شما در سخنرانـی ھـای  .  میگیرد 
کارگران در این اجتمـاعـات مـی  
ـنــیـد کــه چــگـونـه از افــزاش   ـی ب

  ١٥ صددرصدی تورم و افـزایـش  
درصدی دسـتـمـزدھـایشـان سـخـن  
ـراضـشـان را   گفته و صـدای اعـت
ــد   ــن ــل ــر و فــالکــت ب ــیــه فــق ــل ع

اینھا ھـمـه بـه روشـنـی  .  میکنند 
ــارزات   ــگــاه مــب ــت و جــای اھــمــی
کارگران بازنشستـه ذوب آھـن را  
در فضای سیاسی امروز جـامـعـه  

ــدھــد  ــن جــا  .  نشـان مــی مــن ھــمــی
کارگران ذوب آھن اصفھان را نیـز  
به امضای طومارھای اعتراضـی  
ــازل   ــطــح ن ــه س ــی کــارگــران عــل
دستمزدھا و جنبشی که حـول آن  

 . شکل گرفته است فرا میخوانم 
ــا   ـم ب ـی ــق ـرارداد مسـت ـقـاد ق انـع
ـفـت و   ھزاران کارگـران صـنـایـع ن

 پتروشیمی 
بدنبال یکسال مبارزه متحـد و  
با شکوه ھزاران کارگر پتروشیمی  

ـتـا در تـاریـخ     ١٠ ماھشـھـر نـھـای
خرداد امسال وزارت نفت با صـدور  
ـقـاد   ـر انـع ـنـی ب بخشنامه ای مـب
ــزاران   ــا ھ ــیــم ب ــق قــرارداد مســت
کارگری که در این مـجـتـمـع و  
ـیـمـانـی   در صنعت نفت بصـورت پ
بکار اشتغال دارنـد، عـمـال پـایـان  
کار پیـمـانـکـاران در ایـن مـرکـز  
ـران را   ــیـدی کـارگــری در ای کـل

 . اعالم داشت 
این  یک موفقیت بـزرگ و  
یک پیروزی مھم برای کارگـران  

نفت و صـنـایـع وابسـتـه بـه آن و  
 . برای کل کارگران در ایران است 

با این اتفاق مھم، دیـگـر دوره  
ــخـش ھــای   تـکــه تـکــه کـردن ب
مختلف کـاری در ایـن صـنـعـت  
ـردن   مھم و کلیدی کارگری و سپ
ھر پخش آن به پیمانکاری، دیگـر  
ــن   ــاســکــاری کــارگــر بــی دوره پ
پیمانکار و وزارت نفت و تضیـعـف  
صف مبارزه سـراسـری اش پـایـان  

ــگـیــرد  ــن  .   مـی ــدنــبـال ای ــون ب اکــن
موفقیت ھزاران کـارگـر صـنـعـت  
نفت و دیگر صنایع وابسته بـه آن  
با قرارگرفتن در زیر یـک سـقـف  

ـم بـودن بـا وزارت   ـی و طرف مستق
ـری   نفت، در موقعیت بسـیـار بـھـت
قرار میگیرند تا خواستھـای خـود  
ـیـش   را متـحـد و سـراسـری بـه پ

اکنون دیگر راه متحد شـدن  .  برند 
این کارگران در مجامع عمـومـی  
خود و حول خواستھـای سـراسـری  

 .شان بیش از ھر وقت فراھم است 
اگر چـه مـوضـوع حـتـی در  
صنعت نفت و پتروشیمی ھا تـمـام  
شده نیست و بخشنـامـه دولـت ده  
ـر   ھزار از ایـن کـارگـران را در ب
ـفـاق و   ـفـس ایـن ات میگیرد، اما ن
استخدام مستقیم ده ھـزار کـارگـر  
در صنعت نفت و صنـایـع وابسـتـه  
ـرای پـایـان   به آن، شروعی است ب
ـرده وار   دادن قطعی به این شکل ب

 .از محیطھای کار 
 کوتاه شدن دست پیمانـکـاران   
ـیـدی صـنـعـت   آنھم در مرکـز کـل
نفت یک اتفاق سیاسـی مـھـم و  
ـبـش   یک پیشروی مھم برای جـن

ـران اسـت  بـویـژه  .  کارگـری در ای
مساله استخدامھای پیمانی تنـھـا  
ـفـت و   مساله کارگران صـنـعـت ن
ـلـکـه   صنایع وابسته به آن نیست، ب
این معضـل بـخـش عـظـیـمـی از  

کارگران در ایران از جمله مجتمـع  
ھای بزرگی چون ایران خـودرو و  
ذوب آھن اصفھان و حـتـی بـخـش  
ھای دیـگـری از جـامـعـه چـون  
ـیـز ھسـت  ـرسـتـاران ن . معلمان و پ

ـروشـیـمـی   ـت موفقیـت کـارگـران پ
ماھشھر، و صنعت نفت و صنـایـع  
ـرای ھـمـه   وابسته به آن، راه را ب
ــاه   ـرای کـوت ـران ب کـارگـران در ای
کردن دست پیمانکاران از محـیـط  

 . ھای کار خود، باز میکند 
خالصه کالم اینـکـه  کـوتـاه  
شدن دست پیمانکاران از مـحـیـط  
کار  اتفاق مھمی است که یک  

ــل امــر   ــاب ــزرگ از مــق ــع ب مــان
ـــن   ــارزات ای ــی مــب ــدھ ــان ــازم س
کارگران و متحد شـدن سـراسـری  
ـفـت   آنان برمیدارد و بـه کـارگـر ن
ـتـوانـد بـار   امکان مـیـدھـد کـه ب
دیگر  جایگاه و موقعیت قدرتمند  
خود را بیش از بیش در تـحـوالت  
ــش   ـب سـیـاسـی جـامـعــه و در جـن

 .کارگری بدست آورد 
ـــور طــــومــــار   ـــک مــــح ی
ـیـه   اعتراضات ھزاران کـارگـر عـل
سطح نازل دستـمـزدھـا ، مـوضـوع  
کوتاه کردن دست پیـمـانـکـاران از  

از ھـمـیـن  . محیط ھای کار است 
ـفـت و   رو پیوستن ھمه کارگـران ن
ـفـت بـه ایـن   صنایع وابسـتـه بـه ن
ـیـدی   طومار ھا جایگاه مھم و کل

ـــه ایـــن  .  ای دارد  ـم ب ــ ـراخـــوان فــ
کارگران پیوسـتـن وسـیـع بـه ایـن  
طومار و به جنبش وسیعـی اسـت  
ـر و گـرانـی شـکـل   که علیه فـق

باید وسیـعـا بـه ایـن  . گرفته است 
 . حرکت پیوست 
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توده ای كارگـران بـازنشـسـتـه  
ھمراه خـانـواده ھـایشـان، حـمـایـت  
. صمیمانه و انقالبی جـامـعـه بـود 

ــظــاھــرات   ــكــه در مـحــل ت كسـانــی
حاضر بودند، عابرینی كـه از ایـن  
محل در رفت و آمد بودند، مغـازه  
دار ھا و ساكنین این محـل، خـود  
ـنـده از   ـن از نیروی وسیع حمایت ك

ایـن  .  تظاھرات بازنشسته ھا بودنـد 
ـقـطـه   حمایتھای صمـیـمـانـه یـك ن
قوت دائمی جامعه و شھرونـدانـش  
. در ارتباط با بازنشستـگـان اسـت 

ــت،   ــده اس ــســم زن ــانــی ــك ــن م ای
جھانشمول است و مـا در اقصـی  
ـیـا ایـن فضـا و روحـیـه   نقـاط دن
انقالبی و انسانی را داریم تـجـربـه  

 .میكنیم 
روابط و امكانـات زنـدگـی و  
روحیات  كـارگـران و كـارمـنـدان  

مسالـه  !  بازنشسته را باید بشناسیم 
روحیات و مشكالت اجتمـاعـی و  
ـــگـــان و   ـت ـنـــوی بـــازنشـــســ مـــعــ
ـقـات   ـی سالخوردگان موضـوع تـحـق
ــان و   ــاس ـن ــه شــ ــع ــع جـــام وســی

در  .  روانشناسان اجـتـمـاعـی اسـت 
كشورھای اروپایی سعی مـیـشـود  
ــن مشــكــالت راه   ــع ای بــرای رف

ـنـد  ـن ـیـدا ك در  .  حلھای مناسبی پ
ــجــاد   ــا ای ــھــا ب ــدگــی آن مــحــل زن
ـنـده   ـن امكانات رفاھی و سرگرم ك
بخشی از نارساییھای اجـتـمـاعـی  
ــاشــی از شــرایــط   و خــالھــای ن
ــد  ــن ــن ــك ــی ــر م . زنــدگــیــشــان را پ

 سـال كـار  ٣٠ كارگری كه بعد از  
در یـك كـارخـانـه و یـا مـوسـسـه  
ــمــراه   ــھ ــشــود، ب ــه مــی ــازنشــســت ب
بازنشستگـی از بسـیـاری روابـط  
اجتماعی، علقه ھای دوسـتـانـه و  
رفیقانه در محیـط كـار دور مـی  

اینجا مسئله فـقـط تـامـیـن  .  افتد 
ـلـكـه   مادی و مالی آنھا نیست، ب
صحبت از یك مشـكـل روحـی و  

دولـت  .  عاطفی بازنشستگان است 
ــن   ــام ای ــم مــوظــف اســت کــه ت
ـریـحـی   ـف . امـكـانـات رفـاھـی، ت

ـرای بـازنشـسـتـگـان،   پزشکی را ب
ــد  ــای ــم ــن ن ــامــی تشــکــالت و  .  ت

سازمانھای كارگری برای کسـب  

این امكانات رفاھـی و حـقـوق و  
مزایای بازنشستگان، باید فعاالنـه  

 . بكوشند 
جامعه مسئول تامین زنـدگـی  

ــان اســـت  ـــگ ـت ــازنشـــســ ـم  !  ب ـرچــ ــ پ
مطالباتی تظاھـراتـھـای كـارگـران  
بازنشسته اعتـراض بـه گـرانـی و  

بـا  .  پایین بـودن حـقـوق آنـھـا بـود 
وجود بیكارسازیھای وسیع و دو و  
چند شغله شدن بخشھای  بسـیـار  
ـلـمـان و   وسیعی از كارگران و مـع
ـیـدا كـردن كـار   كارمندان، شانس پ

ـر   برای بازنشسته ھا که بعلت فـق
ــردن   وســیــع مــجــبــور بــه کــار ک

ـلـی كـم اسـت  كـار  .   ھستند، خـی
دستفروشی و نظافت ھم به نـدرت  

ــیــشــود  ــدا م ــی خــانــواده ھــای  .   پ
كارگری و فرزندان آنـھـا ھـم اگـر  
دارای شغل و كاری باشنـد، تـوان  
ــدر و مــادر   ــدگــی پ ــن زن تــامــی
سالخورده خود را نـدارنـد، و اگـر  
توان كمك مالـی ھـم بـه آنـھـا را  
ـلـی   داشته باشند، این كمكـھـا خـی

ــت  ــزاس ــاچــی ــارگــران  .  كــم و ن ك
بازنشسته مجبورند با ھمان حقـوق  
ــانــچــه   ــن ــتــگــی، چ دوره بــازنشــس
ـنـد،   ـن ماھانه و سر وقت دریافت ك
زندگی بخور و نمیر خـود را اداره  

ما در ھفته گذشته شـاھـد  .  كنند 

ـرچـمـھـای   ـم كـه یـكـی از پ بودی
ـبـاتـی كـارگـران بـازنشـسـتـه   مطال
صنایع فوالد اصفھان اعتراض بـه  

تـعـداد  .  عدم پرداخت حقوق ھا بود 
مـاه  ٤ زیادی از آنھا ھنوز حـقـوق  

. قبل خود را، دریافت نـكـرده انـد 
فشار گرانی و فقر و كمبود مـواد  
خوراكی در سفره آنھا، صدای ایـن  

ایـن رفـتـارھـای  .  اعتراضات بـود 
ــطــق   ــط در مــن ــی فــق ضــد انســان
توحش نظام سرمـایـه داری، آنـھـم  
ــه   ــتــی ب ــری حــكــوم ــب تــحــت رھ

ــت جــمــھــوری اســالمــی   ــعــی ســب
ـرای سـرمـایـه  .  مشروعیـت دارد  ب

داری، زندگی و جـان كـارگـر تـا  
آنجا و تا آن درجه ای ارزش دارد  
كه بشود نیروی كارش را بـه كـار  

ــت  ــت آورد و  .  گــرف ــدس ــود ب س
ـبـاشـت كـرد  بـمـحـض  .  سرمـایـه ان

ـر یـا از كـار   ـی اینكه كـارگـری پ
ــت   ــاصــی ــود و خ ــش ــاد مــی افــت
ــی اش را از دســت   ســودآفــریــن
میدھد، از نظر سـرمـایـه داری و  
ـیـد او ھـم بسـر   دولتشان عمر مـف

ــت  ــده اس ــت  .   آم ــح در ایــران ت
حاكمیت جمھوری كثیف اسالمـی  
كارگر سالخورده را بحال خود رھـا  

كسی و قانونی مسـئـول  .  میكنند 
. تامین رفاه و زندگی آنھا نیـسـت 

دزدی كالن و باند بازی و فسـاد  
مالی، چیزی است كه امـروز در  
ـنـه شـده اسـت  . این نظـام  نـھـادی

برای خاتمه دادن به این وضـعـیـت  
ــه داری و   ــظــام ســرمــای ــد ن ــای ب
جمـھـوری اسـالمـی را از مـیـان  
برداشت و بجای آن، چنان نظام و  
ـنـا   مناسبات اجتـمـاعـی ای را ب
ـرای رفـاه و   ـیـد را ب نھاد كه تـول
آسایش انسان، از كودك و جـوان و  
سالخورده، سازمان مـیـدھـد و نـه  
ــه   ــاشـت سـود و سـرمـای ـب ـرای ان ب

باید نظام سوسیالیسـتـی و  .  بیشتر 
ـرار كـرد  ـرق . حكومت كارگری را ب

در چنین جامعه ای قطعا تامـیـن  

ـریـح   ـف زندگی، رفاه، استراحت و ت
فرد فرد كارگـران سـالـخـورده ای  
كه طی سالـھـا، كـار بـخـشـی از  
ـیـد   ثروت موجود اجتماعی را تـول
ــه خـود خــواھــد   ــف ــد، وظـی كـرده ان

تا رسیدن به یـك جـامـعـه  .  دانست 
ـم   ـبـایـد بـگـذراری ـیـسـتـی ن سوسیال
ــازنشـســتـه و   زنـدگـی كـارگــران ب
ـر و نـداری و   ـق سالخوردگان در ف
عدم رفاه و تفریح و شادی سپـری  

ــات  .  شــود  ــالــب ــط ــت از م ــای ــم ح
ــون   ـن ــازنشـســتـه ھـم اك كـارگــران ب

ــی اســت  ــد كــارگــران  .  عــمــل ــای ب
ـقـه   بازنشسته و سالخورده را در حـل
ـرار داد  ـبـانـی ق ـی . حمایت و پشـت

جنبش كارگری سنتا از مطالبـات  
كارگران سالخورده در قـطـعـنـامـه  

بـا  .  ھای خود حمایت كـرده اسـت 
نیروی اتـحـاد و تشـكـل، بـھـبـود  
ــخــورده   ــت كــارگــران ســال وضــعــی
بازنشسته را بـه سـرمـایـه داران و  
رژیم جمھوری اسالمـی تـحـمـیـل  

ـر،  . نماییم  برنامه ما یك دنیای بھت
. بر این خواست پافشاری میـكـنـد 

ـرای  » تقلیل سن بـازنشـسـتـگـی ب
 سـال یـا پـس  ٥٥ زنان و مردان به  

 سـال  ١٨ (  سال سابقه کار  ٢٥ از  
پــرداخــت  ).  در کــارھــای ســخــت 

حقوق بازنشستگی معادل باالترین  
. حقوق دریافتی در دوره اشـتـغـال 

ترمیم بیمه بازنشستگی ھـمـراه بـا  
 .«.افزایش سطح دستمزدھا 

ـلـه   مسئله بازنشستـگـان مسـئ
ـم،  !  ھمه كارگران است  كارگر، معل

ـرسـتـار جـوان، امـروز   كارمنـد و پ
ـتـوانـد  نسـبـت بـه وضـعـیـت   ـی نم
كارگران سالخورده در واقع پـدر و  
ـفـاوت   مادر بازنشسته خود، بـی ت

قطعا ھـر كـارگـر و انسـان  . باشد 
شرافتمند و آزاده ای بـا مشـاھـده  
وضعیت كـارگـران سـالـخـورده در  
ـر   ـرتـی عـمـیـق ت ـف ایران كینـه و ن
نسبت به بانیان و حـافـظـیـن ایـن  
ــت حــاكــم احســاس   ــظــام و دول ن

آرزوی  كـارگـران و  .  خواھند کرد 
ــه و   ــازنشــسـت ــدان كــارگــران ب فـرزن
سالخورده  ھر روزه ایـن اسـت كـه  
ــدر و مــادر   ای کــاش وضــع پ
ــبــود  ــن ن ــی ــن .  ســالــخــورده شــان چ

ـرت را   ـف جواب این ھمه خشـم و ن
ـراض،   باید در سـازمـانـدھـی اعـت

تـامـیـن  .  تشكل یابی كارگران داد 
ـــی   ـــاب ـــه درســـت و حس ـــم ـی ــ ب
بازنشستگی یكـی از آن عـرصـه  
ھا و كارھایی است كه باید نسـل  

ـنـد  و  .  جوان امروز برایش مبارزه ك
خشم و نفرت خود از این نـظـام را  
ـیـمـه بـازنشـسـتـگـی   با تحـمـیـل ب
مكفی و با تامین رفاه و تفریح و  
ـیـش   شاد برای سالخوردگان، بـه پ

امر كارگران بازنشسته، امـر  .  ببرد 
 . كارگران است 
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اثر و بـی نشـان بـاشـم، امـا ایـن  
ـیـد   ـیـای حزب، شما چه خوش ات ب
ـر   یا نیایید اثر و نشـان خـود را ب
. جنبش کارگری گـذاشـتـه اسـت 

ـیـد   میخواھید باور کنید یـا نـکـن
ـر ایـن   دسـتـه  " خود شما تحت تاثی

ـیـن  "  معلوم الحال ھستیـد  کـه چـن
ـیـد مـثـال بـا   بی پروا سعی میکن
معلـوم الـحـال خـطـاب کـردن آن،  
تحقیرش کنید وگر نـه، جـریـانـی  
معلوم الحال چه احتیاج است کـه  

معلوم الحال معلـوم  .  کرد "  خرابش " 
الحال است دیگر، الزم نیست شمـا  
دروغ به پایش ببنـدیـد کـه مـثـال  
طرفدار تحریم و ارتش آزاد سـوریـه  

. آنقدر از این حرفھا میزننـد .  است 
مثل شمـا  . شما کمی دیر رسیدید 

میگویند این حزب ھـیـچ عـددی  
ـم چـرا بـه ھـر   نیست اما نمی دان
بھانه ای، یک فـحـشـی نصـیـب  
این حزب مـیـسـازنـد یـا دروغـی  

ـنـدنـد  مـن ھـیـچ پـدر  .  بپایش میب
ــا شــمــا نــدارم کــه    کشــتــگــی ب

شمـا ھـم  . جوابی به نامه تان دادم 
ــد،   ـی ــان ھســت نـمـایــنـده یـک جـری
خواستم جـواب آن را داده بـاشـم،  
ھمانطور کـه شـمـا مشـکـل مـن  

ـتـان  "  یارو "  ـلـکـه مشـکـل نیسـت، ب
حزبی است که من عضوی از آن  

خدا را چـه دیـدیـد شـایـد  .  ھستم 
یکی از این روزھا ھم سـرمـن بـه  
ـم   دیوار خورد و از ایـن حـزب رفـت
اما این حزب ھست، این جریان بـا  
قدرت به حـیـاتـش ادامـه خـواھـد  
داد، چـرا کـه جـوابـگـوی یـک  
نیاز اساسـی جـامـعـه اسـت و آن  
ـرانـگـر سـرمـایـه   تغییر این نظام وی
داری اســـت کـــه ایـــن حـــزب  

ـرای  .  نمایندگـی مـیـکـنـد  اگـر ب
شما این موضوع سخت است مـن  
ـم، شـمـا یــک   بـایـد چـکـار کــن
ـیـد  . فکری به حال خـودتـان بـکـن

فقط مواظب باشید دوسـت عـزیـز  
ـتـان دقـت   یک کـم بـه حـرفـھـای
ـثـمـارگـران   کنیـد کـه حـرف اسـت

 .است 
دوما من در جـواب بـه نـامـه  
اول شما حـرفـھـای دیـگـری ھـم  
ـلـه   زدم، شما چرا فـقـط بـه مسـئ

یارانه ھا اشاره میکنید که بـه آن  
مـن مشـخـصـا  .  ھم خواھم رسـیـد 

ـتـه   پرسیدم آن کارگری که به گف
شما اعتصاب شکن بوده امـا بـه  
یک علت دیگر به زنـدان افـتـاده  
کیست و کجاست و االن چـکـار  
میکند و نکـنـد ایشـان ھـم یـارو  
است و مـعـلـوم الـحـال؟ شـمـا در  
ــد کــه   ــان ادعـا کــردی نـامــه اولــت
کسانی از زندانـی شـدن کـارگـر  
ـنـد   برای خودشان دکان باز میـکـن
و در این نامه دومتان مثال آمدیـد  

" احسـاسـاتـی " درست اش کنید و  
ـتـکـار   حرف نزنید، مدافع قوه جنای
. قضائیه جمھوری اسالمی شدیـد 

ــد  ــگــوی ــه  :"  شـمــا مــی ــت ــاگــف امــا ن
ـبـت را   پیداست که ھمه این مصی
برای این داریم که در کشور مـا،  
ـیـت   ـریـن فـعـال متأسفانه کوچـکـت
ـرخـورد   مستقل کارگری، مـورد ب
ـرد  . مقامات قضائی قرار می گـی

ـنـد مـقـامـات  (   عجب نفھم ھسـت
ـبـود اصـال  !)  قضایی  اگر اینطور ن

کسی ھم امکان آن را پیدا نـمـی  
کرد که به فـرض مـدعـی شـود  
ــت   ــه جــرم فــعــالــی ــی ب کـه، فــالن
سندیکائی بـه شـش ھـفـت سـال  

امـا نـه  .  زندان محکوم شده اسـت 
مقامات قضـائـی اطـالع رسـانـی  

واقعا ایـن مـقـامـات  (  می کنند  
و نه خود دوسـتـان مـا  ..!) خیلی  

که پرونده برایشان تشـکـیـل مـی  
آقا رضا، آقا رضـا مـعـلـوم  .( شود 

ــچ کــس  )  ھســت کــجــایــی؟  ــی ھ
درست نمی دانـد کـه اتـھـام فـرد  

بعد ھم مدعی مـیـشـود  ."  چیست 
ـتـش شـش   فعالیت سندیکای نھای
و ھفت ماه زندانی دارد کـه آنـھـم  
چیزی نیست و نباید کارگـران را  

ـرسـانـد  ــط  !!!  ".... ت داریــم بـه غـل
برای خود و دیگر کـارگـران ایـن  
پیام را ارسال میکنیـم کـه مـثـال  
فعالیت سندیکایی در ایران شـش  
. ھفت سال مجازات در پـی دارد 

ـیـسـت  در  .  در حالی که اینـطـور ن
ـپـه ھـمـه   ھمین سندیکای ھفـت ت
ـره را بـه جـرم   اعضای ھیات مدی
ــکــا و ھــمــه   ــدی ــصــاب و ســن اعـت
چیزھایی که به آن اضافه کردند  
ـم   ـی به شش ماه تا یک سـال و ن

حبس محکوم کـردنـد و از کـار  
ـیـل   ـب بیکارشان کردند و از ایـن ق

ــات  ــدام ــن  .  اق ــه ای ــم ــل ھ ــم ــح ت
امـا  .  مجازاتھا خیلی سخت اسـت 

بین این مجازاتھا تا شـش سـال و  
ــرق   ــلــی ف ــی ھــفــت ســال زنــدان خ

زندان شـش سـال و ھـفـت  .  ھست 
سال مجازات خیلی سنگین تـری  

؟ شـش و ھـفـت سـال  ! جدا "  است 
ــری   ــن ت ــی ــگ ــدان مــجــازات ســن زن
ـنـھـایـی کشـف   است؟ این را به ت
! کردید یا کسی کـمـکـتـان کـرد 

آقا رضا ما را گرفتید یا خـودتـان  
را زدید به نفھمی؟ لـطـفـا مـیـشـه  
ـلـو   راجع بـه حـکـم مـنـصـور اسـان
ــد مــا ھـم روشــن   ــدھـی تـوضــیـح ب

ـم در  .  بشویم  میتوانم خواھـش کـن
ــن   ــگــر فــعــالــی مــورد احــکــام دی

 .کارگری در بند توضیح دھید 
آقـا  .  بعد در مورد یـارانـه ھـا 

اجـرای  ! " .... رضا جان تمام شـد 
طرح ھدفمند کردن یارانه ھا کـه  
در واقع، کمر به برداشتن جھـشـی  
عملی در حرکت بسوی سـرمـایـه  

ـر  ـر و مـدرن ت ." داری پیشرفته ت
خود مجریـان طـرح  .  بود، تمام شد 

اذعان میکنند کـه بـه بـن بسـت  
شـمـا  !  شما کوتاه بیا لطـفـا .  رسید 

یک چیز را راست میگوید، مـن  
مـن  (  نباید میگفتم دوره افتادیـد  

امـا خـواھشـا  )  معـذرت مـیـخـوام 
شما ھم شرم کنید و از احـمـدی  

ـیـد  ."... نژاد فاشیست دفاع نـکـن
ـتـی   اگر گفتیم که دولت نـھـم دول

چراکـه دریـافـتـی  .  انبساطی بود 
ــگــان   ــازنشــســت ھــای کــارگــران وب
ـیـدا کـرد  . افزایش خیلی خوبـی پ

ـیـدا   قدرت خرید کارگر افزایـش پ
از نظر اینا میشیـم طـرفـدار  .  نمود 

ــه داری  ." دولـت، مـدافــع سـرمــای
مگر نیستید؟ این حرفـھـا یـعـنـی  
چی؟ میگویید این ھمه مـاشـیـن  
تولید میشود بخش اعـظـم اش را  

چـون بـا آن  .  کارگـران مـیـخـرنـد 
ــثــمــار   ــت ــا اس ــرکــار ت ــد س ــرون ــی م

نمی توانند بفھمنـد یـا  !!"...  شوند 
امثا ل من معـلـوم  (  نمی خواھند  

مردم بفـھـمـنـد  !)  الحال را میگوید 
که افزایش قدرت خرید کارگرھـا  
ــد یــک مـاشــیـن ھــم   ـرای خـری ب

ـثـمـار   جـزئـی از ھـمـان رونـد اسـت
ــری  .  اســت  ــدگــی شــھ آخــر در زن

ـلـه   جدید مگر می شود بدون وسـی
جل الـخـالـق  "  نقلیه سر کار رفت؟ 

عجب کاشفی داشتیم کـه نـمـی  
چرا پرت و پال میبافیـد  !  شناختیم 

شما اگر نمیدانید، من میدانم اگر  
ــخــرد، کــه   ــی ــن م کــارگــر مــاشــی
میخرد به این قیمت تمام مـیـشـود  
که بخش عظیمی از حـقـوق اش  
را بابت قسط آن بـایـد بـدھـد ایـن  
یعنی ازخیلی چیـزھـای نـداشـتـه  

نگویید فقط چند  .  خود، باید بزند 
ـرای تـھـیـه  .  ماه قسط است  بعد ب

ـر بـار   یک یخچال ھم کارگـر زی
ـرای   قرض میرود این تـمـام شـد ب
تھیه وسیله بعدی تکرار مـیـشـود  

ـر  ....  و  ـنـی زی بعد ھم چه مـاشـی
پایش است؟ قبال پیکان بـود االن  

  ٢٠٦ یک کارگـری اگـر  .  پراید 
بعـد  !  زیر پایش باشد که شاه است 

ـر ایـن کـارگـران بـا   میدانید اکـث
ماشـیـن شـخـصـی شـان مسـافـر  
ـنـد شـکـم   کشی میکنند تا بتـوان
ـیـد یـا   شان را سیر کننـد؟ مـیـدان
نمیدانید؟ اگر میدانید و خـودتـان  
را به نفھمی میزنید این کار اسـم  
قشنگـی نـدارد رسـم خـوبـی ھـم  

بـه  ... ( اگر نمیدانید پس  . نیست 
 !!!الاله االالله ) قول مسلمانان 

ــد  ــگــوی ــق مــن  :" شـمــا مــی رفــی
اگرما کارگران در تـوضـیـح  .... ، 

ـتـصـادی و چـرخـه   منـاسـبـات اق
ـره مـان   سرمایه داری، فقط به سف

ـنـا بـه  (  فکر کنیم  سفره ای که ب
ــا   ــادیــش را ب ــزه کـمــی و زی غـری
ــم   ــنــگــی  شــک ــرس ــری و گ ــی س
)احساس میکنیم و نه با منطـق  

،در معادالت اجتماعی، بـی وزن  
ازینرو برایـن  .  وبی اثر خواھیم ماند 

بـاورم کـه طـبــقـه کـارگـر بــرای  
ــه خـــود را در عــرصـــه   ــک ایــن
بزرگتری نشـان دھـد کـه مـورد  
احترام سایر طیفھای اجتمـاعـی و  
سیاسی اقتصادی واقع شود، بایـد  
در نقد و توضیح مناسبـات کـالن  

تـا دیـدگـاه  .  جامعـه ظـاھـر شـود 
غالب جامعه ما کـه بـه کـارگـر  
بعنوان انسانی بیسواد و دون مایـه  

ـران  ( نگریسته میشود   اصوال در ای
ــودن عــار مــحــســوب   کــارگــر ب
) میشود و ھمه بدنبال میز ھستند 

پرانتز از نـویسـنـده  ."( برداشته شود 

ـقـدش را بـا  .) نامه است  کارگر ن
اعتصاب و مبارزه متـحـد بـه رخ  

ــھـای اجــتـمــاعــی و  "  ــف سـایــر طـی
و  .  مـیـکـشـد "  سیاسی اقتـصـادی 

ــگــی و   ــا از ســر گــرســن ــق دقــی
محرومیت، از عـزت و مـعـیـشـت  
ـر   شروع میـکـنـد کـه ھـمـان سـای
ـفـھـای اجـتـمـاعـی وسـیـاسـی   طی

بـعـد  .  برایـش رقـم زدنـد " اقتصادی 
ــودن   ــر ب ــم چــه کســی کــارگ ھ
ــه   ــداخــت ــودن جــا ان مــعــادل عــار ب

ـبـال مـیـز  " است؟ و    ھـمـه بـه دن
کی ھا ھستند؟ ایـن ھـم  "  ھستند 

. حرفھای ھمان سایر طیفھا اسـت 
کارگر بودن را عار شمـردن تـا از  
ھمان ابتدا تو سرکارگر بزنند کـه  
. چیزی نگوید و چیزی نـخـواھـد 

ـقـه   ـی کارگر ھر روز در مواجھه دق
به دقیقه اش با سرمایه به نقـد آن  
ـتـوانـد ارزش بـودن   میپردازد اگر ن
کاال را بـه صـورت آکـادمـیـک  
ـنـد   ـتـوانـد مـان توضـیـح دھـد، مـی
ھمکار مـن مـدام بـا کـنـایـه بـه   

ــد   ــگـوی مــرگ  " کـارفــرمــایـمــان ب
و اشـاره اش بـه ایـن  !"  برکـارگـر 

ـم را زدی و   است کـه فـالن حـق
ــھــا  .  خــوردی  ــف ــی ــر ط ھــمــان ســای

میخواھند که کـارگـر ھـمـیـن را  
ــر چــرا   ــد شــمــا دیــگ ــم نــگــوی ھ
ـیـد؟   حرفھای آنھا را تکرار میکـن
ـر اسـت  . گوشمان ا زاین حرفھـا پ

ـم   دقیقا من به سفره ام فکر میکـن
ـره ام   برای اینکه لقمه نانی در سف

 ساعت تـن  ١٤  و  ١٣ روزی  . باشد 
ـلـی  .  به استثمار مـیـدھـم  مـن خـی

ساده، ھم معیشت را میـخـواھـم و  
  ٦ مـیـخـواھـم روزی  .  ھم عزتم را 

ـیـه روز بـه   ـق ساعت کار کنم و ب
امــورات شــخــصــی ام بــرســم  و  
چھار تا کتاب بخوانم کـه مـثـال  
بتوانم ارزش بودن کاال را توضـیـح  
ـنـاتـور   ـرمـی دھم یا نه، بتوانم فیلم ت

 را ببینم کـه از فـرط ھـیـجـان  ٢ 
یـا نـه  .  نفسم در سینه حبس شـود 

ـم  ... کارتون شرک را تماشا کـن
ـرم   ـب میخواھم وقتی ماشین را مـی
تعویض روغنی نگران نبـاشـم کـه  
این ھزینـه الزم مـاشـیـن مـوجـب  
میشود فالن قلم را فعال یا اصـال  

ـتـی رضـا  ... نخـرم  ،مـیـخـواھـم وق
ـیـش   رخشان ھا مشکلی برایشان پ

ـتـظـر  )  به قـول شـمـا ( می آید   مـن
ــقـاتــی   ــا طـب ــانـه ی ـق ـی کـمـک رف

 نامه یک و نیم به رضا رخشان
 ١   از صفحه  
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نباشند و این جامعه مسول بـاشـد  
مـیـخـواھــم  ....  کـه بـه او بــرسـد 

شرایط چنان بـاشـد کـه بـا رضـا  
ـم  نـه   رخشان رخ به رخ بحث کـن
اینکه ایشان من را یـارو خـطـاب  
ـیـشـدادیـان   کنـد و بـه سـلـسـلـه پ

ـم  " نسب "  من را برساند، و نه میـدان
ــرف   کــه واقــعــا بــا کــی دارم ح

دوست ندارم شاھد بـاشـم  ...  میزنم 
ـلـو دارد   که ھمکارم فـرزنـد دو ق
وقتی حقوق اش عقب می افـتـد  
ـرد   یکی و دو روز مرخصی میگـی
ــول شــیــر   ــا پ ــایــی ت و مــیــرود بــن

ــد  ــن ــه ک ــی ــرزنــدانــش را تــھ .... ف
میخواھم سالی یکبار ھم شده بـه  
ـنـه و   مسافرت بروم و دغدغه ھـزی

ـنـھـا  ...  جا ومکان نداشته باشم،  ای
ـرای   اگر برای شما غریزه اسـت، ب

 .من عین زندگی است 
عـزیـز مـن  :  و آخر سر اینـکـه 

ــل   ــزی از کســی نــق یــک چــی
بـاشـد  "  یـارو " میکنی حتـی اگـر  

درست و حسابی نقل کن و سعـی  
. نکن خواننده ات را فـریـب دھـی 

بارھا و بارھا تـاکـیـد کـردم کـه  
طرحھای مـثـل ھـدفـمـنـد کـردن  
ـنـد چـه بـه   یارانه چه به ثمر نشـی
ـیـجـه اش   ـت شکست بیانـجـامـد، ن

مـا  .  تباھی زندگی کارگر اسـت 
ھدف مان نه سرمایه داری مـدرن  
و پیشرفته، نه حفظ مـثـال شـکـل  
سنتی آن؛ بلکه سوسیالیسم اسـت  
این را اگـر شـمـا نـمـی فـھـمـیـد  

بله آقـای رضـا  .  مشکل شماست 
ـقـالب   رخشان، مـا در تـدارک ان
ـقـالب   ھستیم و رھـایـی را در ان
میدانیم نه در جلـسـه گـرفـتـن بـا  
نمایندگان جنایتکـار سـرمـایـه در  

شـمـا  .  مجلـس شـورای اسـالمـی 
لطفا راه خودت را برو مـا ھـم راه  

ـم  ـروی ـر  .  خود را مـی امـا یـاد بـگـی
. کمی وجدانت را قـاضـی کـنـی 

ـتـشـر   آنچه که در نامه ھایـت مـن
کرده ای، افـکـار یـک مـدافـع  
سرمایه داری از نوع اسالمی اش  
ــده ام، مــن دشــمــن   اسـت، شــرمــن

 .سرسخت این افکار ھستم 

روز  "  بولتن كارگری چـیـن " سایت  
 سپتامبـر گـزارش دیـگـری از  ٤ 

ــنــگ   ــر چ ــف ــی  Jennifer)جــن
Cheung)   در رابطه با وضعـیـت

ــن   ــراضــات كــارگــری در ای ــت اع
در ایـن  .  كشور منتشر كرده اسـت 

گزارش آمده است كـه بـه عـلـت  
اینكه موقعیت رشد اقتصادی در  
ـیـن   چین برای اولیـن بـار بـه پـای
ترین سطح خود تنـزل كـرده اسـت،  
مناطق ساحلی ھـمـچـنـان مـركـز  
اصلی اعتراضات كـارگـری بـوده  

ـراضـی كـه  ٢٤ از تعداد  .  اند   اعـت
 (CLB)"  بولتن كارگری چیـن " 

در ماه اوت گـزارش كـرده اسـت،  
ـراضـات در  ١٧   عدد از ایـن اعـت

اعتـراض بـه  . كارخانجات بوده اند 
عدم پرداخت دستمزدھا ھـمـچـنـان  
ـراضـات كـارگـران   مركز ثقـل اعـت

ـیـن  .  است  اعتراض بـه سـطـح پـای
دستمزدھا رتبه دوم را اشغال كـرده  
ـرداخـت   است و اعتراض به عـدم پ
ـیـكـاری ھـم دالئـل دیـگـر   بیمه ب
. اعـتـصـاب كـارگـران بـوده اسـت 

چند نمونه ھم از كـارخـانـه ھـای  
ـتـاھـای رودخـانـه   كوچكتر در دل
ــد كــه   ــودن ــد ب ــز و مـرواری ــگــت یـان
ـر   مدیریت یا دستمزدھا را با تـأخـی

پرداخت می كرده و یا تمـام آنـھـا  
. را بسته و كشور را ترك كرده انـد 

اما در ھمه این مـوارد كـارگـران  
دست به اعتراضات خیابـانـی زده  
ـرداخـت دسـتـمـزدھـای   و خواھان پ

 مورد از ایـن  ٣ در  .  خود شده اند 
اعتراضات، تعدادی از كـارگـران  
ـر   ـیـس دسـتـگـی ـل موقتا تـوسـط پ

 تـا  ١٢ مجموعا پلیس در  .  شدند 
ـبـت شـده مـاه  ٢٤ از    اعتصـاب ث

 .گذشته، دخالت كرده است 
 مورد از اعتراضات یـاد  ٥ در  

شده، كارگران در كـارخـانـه ھـای  
ــش   ــزای ــان اف ــی خــواھ غــیــردولــت

ـرای مـثـال در  .  دستمزد بوده اند  ب
یكی از این كارخانجات كه تولیـد  
ـیـكـی در   ـرون كننده وسـائـل الـكـت
منطقه نانجینگ است، كـارگـران  
گفته اند كه دستمزدشان با حـجـم  
كاری كه بـه آنـھـا واگـذار مـی  

ـیـن  .  شود، خوانائی نـدارد  ھـمـچـن
 تـن از كـارگـران  ١٠٠٠ بیش از  

ـنـی ـ   قطعات ماشین سـازی چـی
آمریـكـائـی در شـھـر ووھـان، در  
ـیـن حـقـوق   اعتراض به سـطـح پـای
ـراض دو   پایه، دست بـه یـك اعـت

ــــد  ــــاه اوت،  .  روزه زدن در م
ــھــا و   ــازســازی ــھــا، ب ــكــارســازی ــی ب

جابجائی كارخانجات ھـم بـاعـث  
اعتراض دسته جـمـعـی كـارگـران  

صدھا تن از كارگران شركـت  .  شد 
ـــورال   ـــوت در   (Motorola)م

ـنـگ،   شھرھـای پـكـن و نـانـجـی
ـرای   علیرغم پیـشـنـھـاد شـركـت ب
ـر از حـد   پرداخت غرامتی كه بھت
قانونی بود، با در دسـت داشـتـن  
ــل   ــاب پـالكــارد و شــعــارھـایــی مـق
ساختمان شركت، خواھـان مـذاكـره  

 . با مدیریت شدند 
  ٥ در مـاه اوت،  ..."  بولتن  " 

اعتراض دسته جمعـی در بـخـش  
ـیـز گـزارش   ساختمان سازی را، ن

ـراض  ٥ ھمه ایـن  . كرده است   اعـت
. به عدم پرداخت دستمزدھا بـودنـد 

 و  ١ دستمزدھای پرداخت نشده از  
ـیـون یـوان  ١٧ نیم میلیون تا   ـل  مـی

كارگـران در ایـن مـوارد بـه  . بود 
ـنـدان و   تحصن، راھپیمائـی، راھـب
. انواع دیگر اعتراض دسـت زدنـد 

كارگـران عـمـدا بـجـای نـوشـتـن  
طومار اعتراضی به مقامات، بـه  
ـرای جـلـب   اعتـراض خـیـابـانـی ب
ــردم دســت مــی زدنــد  ــوجــه م . ت

ـراضـات در بـخـش   یكـی از اعـت
ساختمان سازی در مـاه اوت كـه  

 تن از كودكـان  ١٣ ھمراه با عكس  

 سـالـه  ١٤  تا  ٥ كارگران از سنین  
ـــن   ـت ـــا در دســـت داشــ بـــود، ب
ـرداخــت   پـالكـاردھــایـی خـواھـان پ
دستمزد پرداخت نشده والدین خـود  

این اعتراض بیشتر از  .  شده بودند 
ھمه و بخاطر انعكـاس وسـیـع در  
رسانـه ھـای اجـتـمـاعـی، جـلـب  

ـرد  ـــوجـــه كــ ـــكـــی از  .  ت روی ی
پالكاردھای این كـودكـان نـوشـتـه  

ـم  xxمـن  : " شده بود  مـی  .  ھسـت
مـی خـواھـم  .  خواھم شیر بـخـورم 

چرا دستمزد پـدرم را  .  كیك بخورم 
ــده را   ــی ــرایــش زحــمــت كش كــه ب

 !"پرداخت نمی كنید 
در این گزارش آمده است كـه  

 مـورد از  ٨ مقامات محلـی در  
این اعتراضات پادرمیانی كـردنـد  

ـراضـات،  ٧ و در    مورد از این اعـت
ــا   كـارگـران مـوفــق بـه مـذاكــره ب

ـیـن  .  مدیریت شدند  جنیفر ھـمـچـن
ـقـل شـده  :  می گوید كه  شواھد ن

حكایت از این دارد كه شركتھـای  
چینی در تقابل با شركتھایی كـه  
صاحبانشان غیرچینی و یا چـنـد  
ملیتی ھستند، كمتر به مطالبـات  

 .كارگران تن می دھند 

 كارخانه ھا ھمچنان مركز اصلی اعتراضات كارگری در چین 
 ناصر اصغری : ترجمه آزاد 
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ـفـاقـات و   در چند ھفته گذشته ات
اعتراضاتی در ایران رخ داده اسـت  
ـتـوانـد   که حائز اھمیت است و مـی
نشانه ھائی از یـک فـاز جـدیـد  

ـران بـاشـد  ـراضـی در ای امــا  .  اعـت
تقریبا تـمـام گـروھـھـا و سـازمـان  
ـنـای حـزب   ـث ھای چپ بـه اسـت
کمونیست کارگری در مورد آنھا  

 .سکوت کرده اند 
ـقــیـت بـزرگ کـارگــران   مـوف
پتروشیـمـی ھـای مـاھشـھـر کـه  
محصول اعتصابات بـزرگ آنـھـا  
ــده شـدن بســاط   بـود و بـه بــرچـی
ـیـمـانـی در کـل   شرکـت ھـای پ
صنایع نفت و پتروشـیـمـی مـنـجـر  
ـفـاقـات مـھـم   شد، یکی از این ات

این روند معکوسی نسـبـت  .  است 
در  .  به دو سه دھـه گـذشـتـه بـود 

ــه جــمــھــوری   ــت دھــه ھــای گــذش
ـران   اسالمی و کـل بـورژوازی ای
بی امان به طبقه کارگـر تـعـرض  
ـروی   ـی کرده و بخش عظیمی از ن
ـــزرگ و   ـراکـــز ب کـــار در مــ
کوچک کارگری و بـخـشـی از  
ـبـدیـل بـه   معلمان و پرستاران را ت
ـیـمــانـی کـرده اســت  . کـارگـران پ

ـروشـیـمـی   ـت مبـارزات کـارگـران پ
ـم   ـی ھای ماھشھر در یـکـسـال و ن
گـذشـتـه، از جـمـلـه اعـتـصـابـات  
بسیار سازمان یافته و درخشـانـی  
ـریـن   بود که در مھمترین و بـزرگـت
مراکز صنعتی کشـور جـھـت را  

ـرگـردانـد  بسـاط شــرکـت ھــای  .  ب
پیمانکار را نه تنھا از پتروشیـمـی  
ـفـت   ھا بلـکـه از کـل صـنـعـت ن
ــود  ــم ــه جــمــع کــردن ن . شــروع ب

ــی   ـف فـراخـوان تشـکـل ھـای صــن
معلمان به تجمع سراسری در روز  

ـفـاق مـھـم  ١٨ شنبه    شـھـریـور ات
دیگر بود و صرفنظر از اینکـه در  
ـلـمـان امـکـان   چه شھرھـائـی مـع

ـر  (تجمع پیدا کردند   ما فـقـط خـب
ـم و   ـی تجمع معلمان ھمدان را داشت
در غرب تھران و شـاه آبـاد غـرب  
نیز گزارشاتی داشتیم که معلمـان  
ـیـل   به محل رفته بـودنـد امـا بـدل
قرق شدن محل قادر نشدند تجـمـع  

اما نفس این فراخـوان کـه  )  کنند 

ـــســــت   ـــه دو روز نش در ادام
ـتـشـر شـد   ـلـمـان مـن نمایندگان مع

ـر گـرایـش راسـت در  .  مھم بـود  ب
ـبـه کـردنـد و   ـفـی غـل کانون صـن
ــد و اعــالم   ــجــمــع دادن فـراخــوان ت
کردند در صورتی که به خـواسـت  
شـان رسـیـدگـی نشـود بـا شــروع  
مدارس اعتراضات خـود را شـروع  

ــد کــرد  ــواھــن ــگــر  .  خ ــاق دی اتــف
مبارزات ھزاران کارگر بازنشسـتـه  
ذوب آھن اصفھان در ھمین یـک  
ـرغـم   ـی ھفته گذشته است کـه عـل
ـیـه   تجمع و سخنرانی و شـعـار عـل
ـروھـای   ـی مقامات و حـکـومـت، ن

ـیـه   سرکوب قادر بـه اقـدامـی عـل
چندین تجـمـع ھـزاران  .  آنھا نشدند 

ـرپـا کـردنـد، زنـان کـارگـر   ـره ب نف
سخنرانی کردند، التیماتـوم دادنـد،  
پیگیرانه به تجمعات ادامـه دادنـد  
و باالخره خواست خود را تـحـمـیـل  

ـراض  .  کردند  در کنار این سه اعـت
که به معلمان، کارگران شاغل و  
بازنشستگـان مـربـوط مـیـشـود و  
بـخــش عــظــیـمــی از جــامـعــه را  
تشکیل میدھند، بـایـد بـه زلـزلـه  
آذربایجان و تحرک وسیـعـی کـه  
از طــرف مــردم انســانــدوســت، از  
ــای   ــخــش ھ ــان و ب طــرف جــوان
دیگری از مردم در سراسر کشـور  
به راه افتاد اشاره کرد که ھـم از  
نقطه نظر انسانی مھم و موثر بـود  
و ھم از نـظـر سـیـاسـی تـودھـنـی  

مـعـضـل  .  بزرگی به حکومت بود 
ــوان و   ــزار پــیــر و ج ــا ھ صــدھ
کودکی که قربانی فقر و خـانـه  

ھای گلی شدند آنھم در سـرمـای  
شدید این منطقه ھمچـنـان بـاقـی  
است و از ھر جریانی که خـود را  
در قطب چـپ جـامـعـه مـیـدانـد  
انتظار میرود با حسـاسـیـت بـه آن  

 .برخورد کند 
ـراضـات در شـرایـطـی   این اعت
که فقر و گرانی گریبان مـردم را  
گرفتـه اسـت، در شـرایـطـی کـه  
ــی مــدارس و   ــازگشــائ ــطــرف ب ب
ـیـون ھـا   ـل دانشگاه ھا میرویم و می
ــای   ــازھ ــن نــی ــامــی ــواده از ت خــان
کودکانشان مثل شھریه و کـفـش  
ـنـد و   و کیف و لوازم التحریر ناتوان

زمینه عصیان ھـای بـزرگـی در  
ــشــود،   ــده مــی ســراســر کشــور دی
ـراضـاتـی   ـر از اعـت ـیـشـت اھمیتی ب

ـنـھـا  .  پراکنده و معمولی دارد  نه ت
ـر   سنگرھائی برای مقابلـه بـا بـدت
ـیـن   شدن اوضاع است بلکه ھمـچـن
سنگری برای ایجـاد آمـادگـی و  

ــعـدی اسـت  ــن  .  تـعــرضـات ب ھـمــی
مبارزات است که فضای جامعـه  

 .را زنده نگه داشته است 
ایـن مــبـارزات بــرای ھــر آدم  
ـرای   سوسیالیست و آزادیخواھی، ب
ھر حزب و گروھـی کـه خـود را  
چپ و کمونیست میداند، حـتـی  
اگر به عـنـوان نـمـونـه ھـائـی از  
یک فاز تازه در مـبـارزات تـوده  
ای ارزیابـی نشـود، امـا بـعـنـوان  
مبارزاتی مھم بـایـد مـورد تـوجـه  

ولی بـخـش قـابـل  . قرار میگرفت 
توجھی از گروھھای چپ نسبـت  
ـفـاقـات سـکــوت   بـه ھـمـه ایـن ات

ـراضــات  .  کـردنـد  ظـاھـرا ایـن اعـت
حتی ارزش درج در سـایـت ھـای  
ــانــات را ھــم نــداشــت  ــری . ایــن ج

متاسفانه اینھا سـرشـان در الک  
ـیـای   خودشان است و چنان در دن
فرقه ای و ایـدئـولـوژیـک خـود  
غرق ھستند که مبارزات واقـعـی  
را نمیبینند و بویژه مـوقـعـی کـه  
ـیـسـت   منبع خبری ھم حزب کمون
کارگری باشد سکتاریسم حـاکـم  
بر اینھا مشکالتشان را دو چنـدان  
ـنـائـی   میکند و موجـب بـی اعـت

و  .  کامل به این مبارزات میشـود 
ایکاش مساله فقط به اینجا ختـم  

یـکـی از سـازمـان ھـای  .  میشد 
ـیـسـت   چپ اطالعیه حزب کـمـون
کارگری درمورد فراخوان معلمـان  
ـتـش درج کـرد کـه تـا   را در سای
ــی اســت امــا   ــجـا کـار درسـت ـن ای

ــســـت   ــمـــونــی ــای حـــزب ک امض
کارگری را حذف کرد و در متـن  
نیز اسمی ساختگی بـجـای اسـم  
حزب گذاشت و سرانـجـام بـخـاطـر  
ـر   ـیـشـت ـری از افـتـضـاح ب جلـوگـی
عطایش را به لغایش بخشید و از  

حتـی بـاورش  .  سایتش حذف کرد 
 .سخت است 

علت این سکوت در اصـل بـه  
نگرش این جریانات به جامعه، بـه  
مکانیزم ھـای واقـعـی مـبـارزات  
مردم و به حاشیه ای بـودن آنـھـا  

رفتار سکتاریسـتـی  .  مربوط است 
ـیـسـت   اینھا در قبال حـزب کـمـون
کارگری نیز از نگرش عـمـومـی  
ـر   ـیـات غـی ـق ـل تر این جریانـات و ت
ــک  ــوژی ــول ــدئ ــمــاعــی و ای  -اجــت
ـرد  . سکتی آنھا سرچشمه مـیـگـی

جریاناتی که مدام شعار میـدھـنـد  
ـیـدا   اما در زمین واقعی حضـور پ

ـنـد  .  نمیکنند  خود را چپ مـیـدان

اما چپ ترین اعتراضات جامـعـه  
خـود  .  آنھا را به کاری وانـمـیـدارد 

ـنـد امـا   را مدافع کـارگـر مـیـدان
ــال   ــب ــرا در ق ــیــســت چ ــوم ن ــل مــع
ـیـن   مبارزاتی اینچنیـن مـھـم چـن
ـنـد و ایـن   القیدانه برخورد مـیـکـن
مبارزات حتی احسـاسـی ھـم در  

این گـرایشـی  .  آنھا ایجاد نمیکند 
قــدیــمــی در چــپ ایــران اســت،  
چپی انزواطلب که بـه واقـعـیـات  
کاری ندارد و خـود را مـلـزم بـه  

ـنـد  ـی ـب ـی مـواردی کـه  .  دخالت نـم
ـروز   گفته شد یک شکل آشکار ب

ــرایــش اســت  ــن گ ــم  .  ای بــھــانــه ھ
ھمیشه ھست و تئوری ھائی ھـم  
ـنـدی مـیـشـود  . برای آن سر ھـم ب

فالن مبارزه کارگری نیـسـت، بـا  
شعارھـا و مـواضـع سـازمـان مـا  
خوانائـی نـدارد، خـواسـتـش رفـرم  
است و سرنگونی طلبانه نیسـت و  

 .ھزار بھانه دیگر 
ـر اجـتـمـاعـی،   این گرایش غی
فرقه ای و علیـرغـم شـعـارھـایـش  
غیر رادیکال است، سر سوزنی بـه  
ـیـسـم و مـبـارزه   کارگر و سوسیـال
برای رھائی مردم ربطـی نـدارد و  
ــار زده شــود  ــن . بــایــد کــامــال ک

جامعه، بویژه در شرایـط کـنـونـی  
که در آستانه تحوالتی عـمـیـق و  
ـیـاج   زیر و رو کننده قرار دارد، احت
ـیـسـمـی   مبرم به چپ و سـوسـیـال
ــارزات   ــب دارد کــه نســبــت بــه م
جــاری بشــدت حســاس و فــعــال  
ـر بـگـذارد   باشد، دخالت کند، تاثی

ــد  ـــدھ ـــه آن افـــق ب حـــزب  .  و ب
کمونیست کارگری خود را مـلـزم  
میبیند که ضمن دخالت فعال در  
مبارزات جاری کارگران و مـردم  
زحمتکش و ھر مبارزه حق طلبانـه  
ــن گــرایــش را   ــت ای ای، مــاھــی
ــالــم،   ــد و رگــه س ــح دھ ــوضــی ت
ـــعـــا   ـــکـــال و واق ـــول، رادی ـئ مســ
سوسیالیستی در چپ جامـعـه را  

 .ھرچه بیشتر تقویت کند 

 اعتراضاتی مھم و سکوتی غیر قابل توضیح
 اصغر کریمی 
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از انقالب سفید تا 
 استقرار حکومت اسالمی

ــوی   ــھــل حـکــومــت مـحــمــدرضــا پ
ـری   ودولت امینی که از اوج گـی
ـری   ـــش کـــارگــ ـب ــ ـن مـــجـــدد جــ
واعتراضات اجتمـاعـی در ھـراس  

در شھـریـور مـاه از سـوی  ,  بودند 
را در  "  کنفرانس کـار " وزارت کار  

بـا وجـود  .  تھـران تشـکـیـل دادنـد 
ــرانــس بــه   ــف ــن ایــنــکــه در ایــن ک
نمایتدگان کارگران اجازه شـرکـت  

ـرانـس در  ,  داده نشد  ـف اما ایـن کـن
قطعنامه پایانی خود بـه مـواردی  

ـیـن مـجـدد حـداقـل  ,  از قبیل  تـعـی
تحت پوشش قانـون کـار  , دستمزد  

, قرار گرفتن کارگران کشـاورزی 
ــه   ــی روی ــوگــیــری از اخــراج ب جـل
کارگران و رعایت موارد ایـمـنـی  

ایـن  .  در کارخانـه ھـا اشـاره شـد 
ــت   ــن از دول ــی ــرانــس ھــمـچــن ــف کـن
درخواست نمود تا حـق اعـتـصـاب  

 .را نیز به قانون کار اضافه نماید 
ــا   در ایــن ســال حــکــومــت ب
ـرخـی از مـواد   تجدیـد نـظـر در ب
ــمــه کــارگــران   ــون کــار وبــی ــان ق
ـرخـی از   وھمچنین اجازه تاسیس ب
ـم شـدن   سندیکـاھـا وقـانـون سـھـی

تــالش  ,  کــارگــران در ســود ویــژه 
ـراضـات کـارگـری را   کرد تا اعت

ـبـش  .  آرام کند  اما با تشـدیـد جـن
فعالین رشتـه  ,  اعتصابی کارگران 

ھای مختلف بار دیگـر بـا اعـالم  
ـقـل   خواست ایجاد تشکلھای مسـت

 .کارگری پا به میدان نھادند 
 کــارگــران  ٤٢ در آبــان مــاه  

ـنـده رود بـا اشـغـال   ریسندگی زای
کارخانه ومسدود کردن انبـارھـای  
پارچه دست بـه اعـتـصـاب زدنـد  
ـرداخـت دسـتـمـزدھـای   وخواستار پ

ـیـن  ,  معوقه خود گردیدنـد  ھـمـچـن
ـفـی   ـل در موارد و زمان ھای مخـت
ـفـت وراه آھـن در ایـن   کارگران ن
ـراض   سال دست به اعتصاب واعـت

 .زدند 
ـرداد ســــال     ١٣٤٣ در خـــ

ــاف   ــران کــارخــانــه پشــم ب کــارگ
ــراض بــه عــدم   ــت ــھــان در اع اصــف
پرداخت سھم سود ویـژه کـارگـران  

در آذر ماه  .  دست از کار کشیدند 
  ١٦٠٠٠ ھـمـیـن سـال بـار دیـگـر  

رانــنــده تــاکســی دســت از کــار  
با وجود اینکه حکومـت  . کشیدند 

ــش   ــات تــرابــری ارت ــان ــک از ام
ــف   ــی در جـھــت تضــعــی ــان وشـھــرب
ــصــاب شــکــنــی   ــصــاب واعــت اعــت

با این وجود پـس از  ,  استفاده کرد 
ــحــدانــه  ــت ــتــصــاب م , ســه روز اع

رانندگان موفق شدند تا نرخ اجاره  
تاکسی ھا را به نفع خود کاھـش  

 اعـتـصـاب  ١٣٤٤ در سـال  . دھند 
کـه  ,  کارگـران مـعـدن سـرب قـم 

ـلـگـرافـخـانـه   ضمن اعتصاب در ت
ــودنــد  ــجــان تــحــصــن کــرده ب ,  دلــی

ــدارم ھــا وعــوامــل   ــه ژان ــل بــوســی
 .کارفرما سرکوب شد 

در این سالھا مـراسـم رسـمـی  
اول ماه مه توسط سنـدیـکـاھـایـی  
ــظــارت وزارت کــار   ــحــت ن کــه ت
ـرگـزار مـیـشـد   تشکیل شده بـود ب
وعـمـومـا ایـن مـراســم بـا صــدور  
قطعنامه ھائی دولتی کـه گـاھـا  
برخی خواستھای کارگران نیز در  

بـه پـایـان  ,  آنھا منعکس می شـد 
 . میرسید 

ــایــع  ١٣٤٧ در ســال   ــن  در ص
نساجی  تعدادی از اعـتـصـابـات  
. کــارگــری گــزارش شــده اســت 

ــادی از   ــداد زی ــع ــن ت ــی ــچــن ــم ھ
ــادان در   ــت در آب ــارگــران نــف ک
اعتراض به سطح دستمزدھا دسـت  

 .به اعتصاب زدند 
  ١٣٤٩  و ١٣٤٨ در سـالـھـای  

اعتصابـات کـارگـری در مـوارد  
از  .  متفاوتی گـزارش شـده اسـت 

مھمترین این اعتصابھا میتوان بـه  
اعتصاب کارگران کارخانـه نـورد  
ـیـن اعـتـصـاب   لوله اھواز وھمـچـن
کارگران در صنایع نسـاجـی یـزد  
ـیـد   واصفھان وچند کـارخـانـه تـول

ـریـن  .  پارچه نام برد  اما از مـھـمـت
 اعـتـصـاب   ١٣٤٩ اعتصابات سال  

ـنـدگـان شـرکـت   و اعتراضـات ران
 .واحد اتوبوسرانی بود 

  ١٣٥٠ در اردیبھشت ماه سال  
کارگران کارخانه جھان چیـت در  
اعتراض بـه شـرایـط دشـوار کـار  

وسطح پائین دستمـزدھـا دسـت بـه  
ــد  ــصــاب زدن ــران  .  اعــت ــن کــارگ ای

ـرای رســانـدن صــدای اعــتــراض   ب
ـم  ,  شان به گوش مسئولیـن  تصـمـی

گرفتند از کرج بـه سـمـت تـھـران  
ـنـد  در مـیـانـه راه  .  پیاده روی کن

ــری   ــدارم ــظــامــی ژان ــروھــای ن نــی
وارتش در کاروانسـرای سـنـگـی،  
راه کارگران را سد کردند وآنان را  

ــد  ــن ــت ــولــه بس ــل ــه گ ــریــان  .  ب در ج
 نفر کشـتـه  ٢٠ سرکوب کارگران  

در ایـن  . ودھھا نفر مـجـروح شـدنـد 
ـنـدگـان   سال کلیه کـارمـنـدان وران
شـرکـت واحـد مـجـددا دسـت بـه  

 . اعتراض زدند 
ــال   ــارگــران  ١٣٥٣ در س  ک

پاالیشگاه تھران در ابتـدای فصـل  
. تعمیرات دست به اعتصاب زدنـد 

خواست کارگران رفع تبعـیـض در  
ــه ھــای   ــت ــط کــار وخــواس ــی مــح

  ٥٠ پس از اعتصاب  .  رفاھی بود 
نفر از فعاالن از پاالیشـگـاه اخـراج  

ھمچنین کارگران نفـت در  .  شدند 
آبادان باردیگر دست به اعـتـصـاب  
زدند که این اعـتـصـاب بـا وجـود  
افت وخیـزھـا مـدت طـوالنـی در  

 .جریان بود 
ــصــاب کــارگــران ایــران   اعــت

ـــال در ســـال   ـــون ـی ـــاســ   ١٣٥٤ ن
واعتصاب کارگران نفت ونساجـی  

 از اعـتـصـابـات  ١٣٥٥ ھا در سال  
عمده گزارش شده در این دو سـال  

 بـا شــروع  ١٣٥٦ در سـال  .  اسـت 
ـیـه   ـر عـل اعتراضات اجـتـمـاعـی ب

ــوی   ــھــل ــش  ,  حــکــومــت پ جــنــب
اعتصابی کارگـران اوج تـازه ای  

ــت  ــن  .  گــرف ــه شــروع  ای ــط نــق
اعتراضات نیز از شـھـرک ھـای  
حـاشـیـه ای اطـراف  شـھـرھــای  
بزرگ بود که ساکنان آن عموما  
کارگـران وزحـمـتـکـشـان شـھـری  

 .بودند 
با شروع اعتراضات خـیـابـانـی  
ــه   ــان ــی ــر از م ــم ــت بــه شــکــل مس

 که شروع جدی انقـالب  ١٣٥٦ سال 
ــود ١٣٥٧ ســال   ــات  ,   ب ــصــاب اعــت

ـرده ای   کارگری در مقیاس گست
اعتصابات ایـن سـال  .  آغاز گردید 

ــددی از   ــع ـت ــوارد مــ ــل م ــام ش
اعتصاب در کارخانه ھا ومـراکـز  

ـلـف مـیـشـود  ایـن  .  تولیدی مـخـت
ـراضـات   اعتصابات به ھـمـراه اعـت
ـری   خیابانی منجر به شـکـل گـی
ــھــای کــارگــری   مــجــدد تشــکــل
ــارگــری   ــای ک ــوراھ ــاد ش ــج وای
وکمیته ھای اعتصاب در مناطق  

اعـتـصـابـات ایـن  .  مختلف گردید 
ـرتـعـداد وبـه لـحـاظ   دوره چـنـان پ

ـبـاتـی  سـیـاسـی ورادیـکـال  ,  مطـال
است که پرداختن به ھر یـک از  
ـیـل   آنھا میتواند موضوع یک تحل

اعـتـصـاب ھـزاران  .  مستقل بـاشـد 
ــتــی و   ــع ــن ــراکــزص ــر در م کــارگ
تولیدی مختلف در جنوب، مرکـز  
وشمـال کشـورنشـان دھـنـده آغـاز  
ـــارزات   ـب ــ ـــدی در م ـــدی دوره ج

 .اعتصابی کارگران است 
اعتصابات ایـن دوره بـا آغـاز  
ــزاران    ــارچــه ھ ــکــپ ــصــاب ی اعــت
ـیـمـه سـال   کارگر نفت جنوب در ن

.  وارد مـرحــلـه جـدیــدی شــد ٥٧ 
ـر   اعتصابـی کـه مـیـخ اصـلـی ب
تابوت  حکومت مستبدانه وفاسـد  

 .پھلوی بود 
ــش   ــل جــنــب ــی ــحــل ــه وت ــجــزی ت
اعتصابی کارگران در سـال ھـای  

ـبـش  ٥٧  و ٥٦    تنھا در سـایـه جـن
ـیـه   ـر عـل انقالبی عمـومـی کـه ب
ساختار سیاسی واقتـصـادی آغـاز  

به نظر میـر  .  میسر است ,  شده بود 
 بـه  ٥٧  و ٥٦ سد اعتصابات سـال  

میـزان بسـیـار زیـادی بـه لـحـاظ  
ـبـش اعـتـصـابـی   اجتماعی به جـن

ــاھــت دارد ٣٠  و ٢٠ دھــه   .  شــب
ـبـش   تفاوت ھای این جنبش با جـن
اعتصابی دھه ھای یـاد شـده در  
میزان تشکل و فعالین کـارگـری  

 .این دوره متبلور میشود 
برای شناخت بھتر از وضعیـت  
ـقـه کـارگـر در ایـن   عمومی طـب
ــیــرات کــمــی   ــه تـغــی ــد ب ــای دوره ب
ـقـه   وکیفی صورت گرفته در طـب

  ١٣٣٢ کارگر در فاصله سالھای  
ــا   ــال  ١٣٥٦ ت  وخصــوصــا از س

 نگاھی داشـتـه  ٥٦  تا سال  ١٣٤٢ 
 .باشیم 

ــات   ــات واعــتــراض ــصــاب اعــت
کـارگــری در ســالـھــای پــس از  

 مرداد ھـمـچـنـان بـا  ٢٨ کودتای  
تکیه بر موقعیت و وزن اجتماعـی  

 ادامـه  ٣٠ طبقه کارگر در دھـه  
این طبقه پس از کودتا از  .  داشت 

ـبـل   تشکلھا وآزادی عـمـل دوره ق
وبه لحاظ موقعیـت  , برخوردار نبود 

اقتصادی وکمیت اجـتـمـاعـی تـا  
ــار  ١٣٤١ ســال   ــیــرات بســی ــغــی  ت

ـــود  ـرده ب ـــدکـــی کــ عـــمـــوم  .  ان
ــر ســر   ــری ب ــتــصــابــات کــارگ اع
ــی   ــت ــش ــی ــل مــع ــمــزد ومســائ ــت دس
ــیــرغــم   ــود کــه عــل کــارگــران ب

 ھـمـچـنـان  ٣٢ سرکوب ھای سال  
ـری   ـــن کـــارگــ ــوســـط فـــعـــالــی ت

از سـال  .  سازمـانـدھـی مـی شـد 
ـتـصـادی  ١٣٤١   وپس از رفـرم اق

واجتماعی پیشنھادی غـرب وھـم  
ـفـت ودر   ـیـمـت ن زمان افـزایـش ق
آمدھای نفتی حکومت در اواخـر  

 , ٥٠  تـا اواسـط دھــه  ٤٠ دھـه  
ـتـصـادی   موقعیت اجـتـمـاعـی واق
ــخــوش   ــز دســت ــه کــارگــر نــی ــق طـب

 .تغییرات زیادی گردید 
 تـا سـال  ٤١ در فاصله سـال  

ــه لــحــاظ  ٥٦  ــر ب ــه کــارگ ــق  طــب
ـر گـردیـد ٥ جمعیتی   ـراب ھسـتـه  .   ب

ـیـش از   ـقـه ب وبخش اصلی این طب
ـیـون کـارگـر صـنـعـتـی   یک مـل
ـیـدی بـا   بودند که در مراکـز تـول
بیش از صد نفر کـارگـر بـه کـار  

ـرش  .  اشتغال داشتد  صنـعـت گسـت
ـرده  ,  یافته ساختـمـان  بـخـش گسـت

ـقـه   ای از جمعیت تازه وارد  به طب
. کارگر را در خود جای داده بـود 

ــت  ٤٢ از سـال    در مــیـان جــمـعـی
ــخــش عــظــیــمــی از   ــری ب کــارگ

نسل اول خـانـواده ھـای  ,  کارگران 
ـــــوب   ـــــس ـــــح ـری م ــــ ـــــارگ ک

ــد  ــشــدن  کــارگــر در  ٦٠٠٠٠٠ . مـی
ـیـش از     ١٠ کـارگـاھـھـائـی بـا ب

ــودنــد   کــارگــر مشــغــول بــه کــارب
ـر در  ١٠٠٠٠٠ و  ــــ  کــــــارگ

ــرانــی   کــارگــاھــھــائــی بــا کــارگ
 .مشغول به کار بودند , کمتر 

به طور مثال در اعـتـصـابـات  
,  تنـھـا در جـنـوب  ٥٧  و ٥٦ سال  

 کـارگـر صــنـایـع فــوالد  ١٠٠٠٠ 
ــواز   کــارگــر کشــت  ٧٠٠٠ ,  اھ

ـر    ٤٠٠٠ , وصنـعـت کـارون شـوشـت
  ١١٠٠٠ ,  کارگر شرکت حـفـاری 

  ١٠٠٠٠ , کارگر پاالیشگـاه آبـادان 

 قسمت آخر  -مروری بر تاریخچه اعتصابات کارگری در ایران
 مرتضی فاتح  
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کارگر نفت در جزیره خـارک در  
ـردنـد  در  .  اعتصاب به سـر مـی ب

اینجا فـقـط بـه کـارگـران بـخـش  
تولید صنعتی بزرگ اشـاره شـده  

اگـر بـه ایـن ارقـام تـعـداد  .  اسـت 
ــمــان  ــدان رده ھــای  ,  مــعــل کــارمــن

ـران شـھـری را  ,  پائین  ومـزد بـگـی
ـم از مـیـزان اھـمـیـت   ـی اضافه کن
ـتـصـادی کـارگـران   اجتماعی واق
ــه دســت   تصــویــر روشــن تــری ب

 .خواھیم آورد 
بر اساس آمارھای تقریبا قابل  
ــھــا در   ــھــا تــن اتـکــا در ایـن ســال

ـر   ـر  ٣٠٠٠٠ صنعت نفت بالغ ب ـف  ن
ـنـا بـه  .  مشغول به کار بـوده انـد  ب

برآوردھای جمعیتی در میانه دھـه  
ـر  ٥٠   ٣٥  مزدبگیران شھری بالغ ب

نیروی کار کشور را تشکیل  %  
 .میدادند 

با تـوجـه بـه آمـارھـای فـوق  
ـقـه   میتوان به وزن اجـتـمـاعـی طـب
کارگـر در تـحـوالت اجـتـمـاعـی  
ـرد  . وسیاسـی در ایـن دوره پـی ب

تغییرات جمعیتی این سالھا از دو  
ـر بـافـت   ـفـاوت ب جنبه کامال مـت
ـرات   ـی ـقـه تـاث ارگانیـک ایـن طـب

ـروز  .  مھمی بر جـای گـذاشـت   ب
ـتـوان   اجتماعی این تاثیرات را مـی
ـقـه در   ـقـش ایـن طـب در دخالت ون

ـقـالب بـه  ٥٧ انقالب    ونتایج این ان
 . خوبی مشاھده کرد 

  ٣٢ پس از سرکوبـھـای سـال  
ـیـن بـا   بخش بسیار زیادی از فعال
تجربه کارگری یا روانـه زنـدانـھـا  
ـلـف   شدند ویـا بـه مـنـاطـق مـخـت

ــد  ــردن ــیــجــه  .  مــھــاجــرت ک ــت در ن
ــی   ــاس ــه ســی ــدان ــب فضــای مســت
واجتماعی دوران پـھـلـوی کـه بـا  
شکل گیری ھـر گـونـه تشـکـل  
ـلـه   مستقل کارگری شدیـدا مـقـاب

ـران  ,  میکرد  طبقه کارگـر از رھـب
ـیـن بـا تـجـربـه خـود   عملی وفعـال

 .محروم شد 
ــات   ــصــاب ــوب اعــت ــا ســرک ب

 بخـش  ٤١  و ٤٠ کارگری سالھای  
ـر   ـت ـیـن جـوان ھای دیگری از فعـال
ـیـز از ادامـه کـار در   کارگری ن

بـا  .  میان کارگران بازداشته شدنـد 
ــش فضـــای اعــتــراضـــی   چــرخ

ــکــران جــوان در دھـه   ــف   ٤٠ روشـن
وایـجـاد سـازمـانـھـای مسـلـح بـه  
ــھــای اجــتــمــاعــی   جــای ســازمــان

بخش ھای زیـادی از  , وسیاسی  

ـنـد   ـتـوانسـت نیروھای جوان کـه مـی
جــای خــالــی ســازمــنــدھــنــدگــان  
ـنـد  ـر کـن , کارگری دوره قبل را پ
ـنـد  در  . به این گرایش جدید پیـوسـت

نتیجه سرکوب ھر گـونـه تشـکـل  
اجتماعـی وسـیـاسـی وکـارگـری  
توسط حکومت پھلـوی بسـیـاری  
از معترضین جـوان بـا خـاسـتـگـاه  
ــکــش   ــمــت ــای کــارگــری وزح ھ
ــی   ــخــف ــارزه م ــه مــب شــھــری ب

 .وغیرکارگری روی آوردند 
ــرش   ــا گســت ــر ایــن ب عــالوه ب
کمی طبقه کارگر در اواخر دھـه  

ــت  ٤٠   وادامــه افــزایــش جــمــعــی
بر جمـعـیـت  ,  ٥٠ کارگران در دھه  

آن بخش از طبقه کـه بـا مـبـارزه  
متشکل وطبقاتی کارگر آشنائی  
نداشته ودر این زمینه تـجـربـه ای  

رشد عمومـی  .  نداشتند افزوده شد 
وجوان بودن جمعیت کشور طبیعتـا  
ـر مـتـوسـط سـنـی   تاثیر خود را ب

ایـن  .  طبقه کارگر نیز مـی نـھـاد 
مسئله به معنی افـزوده شـدن بـه  
آن بخش از طبقه بود که ھنوز از  
ــســجــمــی   ــی مــن ــان ــق آگــاھــی طــب

 . برخوردار نبود 
عوامل فوق که اختـصـارا بـه  

آن اشاره شـد بـاعـث گـردیـد کـه  
ـنـکـه   ـرغـم ای ـی طبقـه کـارگـر عـل
ـنـده در   ـیـن کـن نیروی اصلی وتعی

اما  ,   بود ٥٧ تحوالت انقالبی سال  
ــدالــی کــه بــر   ــوانســت در ج نــت
ـیـجـه ایـن   ـت سرشـکـل دھـی بـه ن

بـه  ,  حرکت عظیم در جـریـان بـود 
نباید فراموش  .  پیروزی دست یابد 

کرد که شکل گیـری حـکـومـت  
اسالمی در ایران اساسا در جـھـت  
نابود کردن فضائ اجتماعـی بـود  

ـیـل حضـور  ٥٧ که در سال    بـه دل

طبقه کارگر با مشـخـصـه ھـای  
ــد  ــدی ــت  ,  ج ــاس ــه ســی در عــرص

 .پدید آورده بود , اجتماعی  
جنبش اعتصابی کارگران در  

 اگر چـه بـا شـکـل  ٥٧  و ٥٦ سال  
گیری شوراھا ویا تشکلھائـی در  

ــراه بــود  ــرخــی مــوارد ھــم امــا  ,  ب
نتوانست سازمان ھای اجتـمـاعـی  
را به وجود آورد که کـارگـران بـا  
ـنـد از   ـتـوان متشکل شدن در آنھا ب
ـر بـخـش ھـای   حقوق خـود وسـای
جامعه به شکل مسـتـمـری دفـاع  

ـراضـات  .  کنند  مسلما از دل اعـت
روزمره وخود به خـودی کـارگـران  
اشکالی از سـازمـان اجـتـمـاعـی  
ظاھر خواھد شد اما این شکل از  
ــتـوانســت ســازمـانــی   ـی ــم تشـکــل ن
ــا عــمــق   ــاســب ب ــن ھــدایــتــگــر مــت
ـردی بـاشـد کـه   ـب وگستـردگـی ن

بـه  .  طبقه کارگردر آن درگیر بـود 
ـتـوان گـفـت وزن   ـیـان دیـگـر مـی ب
وتاثیر وتعیین کنندگی اجتماعـی  
طبقه کـارگـر بـا سـازمـان یـابـی  
سیاسی وتحزب وتشکل این طبقه  

ـیـل حضـور  .  تناسبی نداشت  به دل
ـر کـارگـران ومـزد   چشمگیر وموث
ـیـل فضـای   بگیران شھری وبه دل

ـبـانـه ای   آزادیخواھانه وبرابری طـل
که این حضور در جامـعـه ایـجـاد  
کرده بود تـا مـدتـھـا بـانـد ھـای  
اسالمی قادر بـه سـرکـوب ھـمـه  
دستاوردھای زحمتکشان در سـال  

امـا بـاالخـره پـس از  .   نبودنـد ٥٧ 
ـرور   جنگ وگریـزھـای بسـیـار وت
واعدام و لشکر کشیھای متفاوت  

بـانـدھـای اسـالمـی بـا  ,  نظـامـی 
ــی   ــل ــروھــای م  –ھــمــکــاری نــی
  ٦٠ مذھبی موفق شدند در سـال  

نه فقط زنان وجوانان را سـرکـوب  

بلکه با دستگیری واعـدام  ,  نمایند 
ـیـن چـپ   وترور بسیاری از فـعـال
وسوسیالیست کـارگـری ضـربـات  
مھلکی بر جنبش کارگـری وارد  

 . آورند 
پی گیری جنبش اعـتـصـابـی  
کارگران پس از استقرار حکـومـت  

ــه  ٦٠ اسـالمــی در دھـه   ــاز ب  نــی
ـبـایـد  .  فرصت دیگری دارد  امـا ن

فراموش کرد که بالفاصـلـه پـس  
از اینکه دولـت مـوقـت اسـالمـی  
ــه دســت   ــت را ب زمــام اداره دول

ـرفـــت  ـــش  ,  گــ ـب ــ ـن ـرکـــوب جــ ســ
. اعتراضی کارگران آغاز گـردیـد 

ــدای ســال   ــظــاھــرات  ٥٨ در ابــت  ت
کارگران بیـکـار در انـدیـمـشـک  
واصفھان با یورش نیروھای مسلـح  
حکومت اسالمی به خون کشیـده  

این وقایع اعـالم تـولـد شـوم  .  شد 
ــن   ــکــی از ضــد کــارگــر تــری ی
حکومت ھـا در تـاریـخ مـعـاصـر  

 .است 
اعتصابات کارگری از ھـمـان  
ــری   ــی اولــیــن روزھــای شــکــل گ

بسیاری  .  حکومت جدید آغاز شد 
ـفـه   از این اعتصابھا با توجه به وق

ــد مــاھــه  ــن ادامــه ھــمــان  ,  ای چ

دولـت  .  اعتصابات دوره انقالب بود 
ـنـھـا   موقت وحکومت جدیـد نـه ت
اقدامی در جـھـت رسـیـدگـی بـه  
خواسته ھای کارگرانـی کـه بـه  
ـیـشـیـن را   نیروی خود حکومـت پ

, نـمـی کـرد ,  سرنگون کرده بودند 
ـروی   ـی بلکه تالش می نمـود بـا ن
ـتـه ھـا   ارازل واوباشی که در کمی
ــد   ــودن ــده ب ــح ش ــام مســل ی ام

نمـونـه  .  کارگران را سرکوب نماید 
ھای بسیار زیادی از مـواردی از  
اعتصابات کارگری در این سالھا  

ـر سـر ربـودن ویـا   وجود دارد که ب
ـنـدگـان شـوراھـا   دستگیـری نـمـای
وتشکلھای کارگری در کارخانـه  
. جات مختلف شکل گرفته اسـت 

ــدادی از   ــع ــه ت ــه ب ــون ــم بــرای ن
ــدای ســال   ــات ابــت ــصــاب ــت   ٥٨ اع
  ٦٠ وتعدادی از اعتصـابـات سـال  

ـم  ـر اشـاره مـیـکـن . مختصرا در زی
اشاره به این اعتصابات از ایـن رو  
ـنـده بـدانـد   صورت میگیرد تا خوان
آنچه که اولیـن ھـدف حـکـومـت  
اســالمــی بــه شــمــار مــی رفــت  
ــش   ــارگــران وجــنــب ــوب ک ســرک
کارگری وسازمانھای چـپ ای  
است که در این فضـا سـعـی در  
ـقـالب اسـالمـی   مقابله با ضـد ان

در تمام سالھای ابتـدائـی  .  داشتند 
شکل گیری این حکومت مبـارزه  
رادیکال اعتصـابـی کـارگـران در  

 پس از  ٦٠ جریان بود حتی دردھه  
سرکوبـھـا وکشـتـار ھـای دسـتـه  
ـنـی وحـکـومـت   جمعی که خـمـی
ــد  . اســالمــی اش ســازمــان دادن

ــن   ــی ــیــری جــمــعــی فــعــال ــتــگ دس
ونمایندگان کارخانه ھا و مـراکـز  
صنعتی علیرغم گستـردگـی ایـن  

ــراج ھــا   ــریــھــا واخ ــی در  ,  دســتــگ
فضای کشتاری کـه حـکـومـت  
ــواداران   ــان وھ اســالمــی از جــوان
واعضا سازمانھای سیاسی ایجـاد  

کمتر جلب توجـه کـرده  ,  کرده بود 
ــن  .  اســت  در مــوارد بســیــاری ای

ـروھـای   ـی اعتـصـابـھـا بـا حـمـلـه ن
ـری   ـتـل ودسـتـگـی نظامی سپاه وق
. دھھا کارگر سرکوب شـده اسـت 

ــال  ــوان مــث ــه عــن ــصــاب  ,   ب اعــت
ـیـات در سـال     ٦٢ کارگران دخـان

ـیـات وحـمـلـه   که با محاصره دخان
در  .  سپاه پاسداران سرکوب گردیـد 

ــاســداران بــه   ــدازی پ ــران ــان تــی جــری
 کـارگـر  ٤ کارگران اعـتـصـابـی  

ـر   کشته و دھھا کـارگـر دسـتـگـی
ـنـه بـایـد بـه  .  شدند  در ھمین زمـی

, اعتصاب کارگران کـفـش مـلـی 
 . وماشین سازی کاوه اشاره کرد 

حضور کارگران پس از بھـمـن  
 در راھپیمائی اول ماه مـه بـه  ٥٧ 

شکلی گسترده زنگ خطر جـدی  
در  .  برای حکومت اسـالمـی بـود 

این راھپیمائی ھـزاران کـارگـر از  
ـیـدی شـرکـت   مراکز مختلف تـول

کارگرانی از چـاپـخـانـه  .  داشتند 
, کارگران راه آھـن , تکنوکار , ھا 
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نمایندگان کارگران  ,  شرکت بوتان 
ــع   شـرکـت لـولـه سـازی و صـنـای

کارگران پاالیشگاه تـھـران  ,  فوالد 
, شـرکـت زامـیـاد ,  وکارگران نفت 

ــال  ــران نــاســیــون , ســیــمــان ری ,  ای
ـیـکـار و  ,  متـوسـاک  کـارگـران ب
, آریـا ,  کـارگـران وزنـه ,  پروژه ای 

ـتـس  ـنـدگـان  ,  ماگیـروس دوی نـمـای
ــمــان  ــی , کــارگــران از مســجــد ســل

 ...ابادان و , گچساران 
تـــعـــدادی از فـــاالنـــژھـــای  
اسالمی تالش نمـودنـد بـا ایـجـاد  
درگیری راھپیمائـی کـارگـران را  

ـرده  ,  مختل کنند  اما نیروی گسـت
ــدن   ــجــمــع وخــوان ــا ت کــارگــران ب
قطعنامه پایانی بـه مـراسـم خـود  

 . خاتمه داد 

در اینجا فھرست وار به چـنـد  
ــصــاب در ابــتـدای ســال     ٥٨ اعـت

ـم  کـارخـانـه پـارچـه  :  اشاره میکـن
ـبـھـشـت بـا  ٨ بافی مقدم در    اردی

خواست افزایش دستمزد وکـاھـش  
اعتصاب وتـحـصـن  . ساعات کار  

ــشــیــر در   ــمــن ــھ   ١٥ کــارگــران ب
اعـتـصـاب کـارگـران  .  اردیبھشـت 

ـبـھـشـت ١٠ صنایع فوالد در   .  اردی
, اعتصاب کارگران مـس کـرمـان 

ـراضـات کـارگـران   اعتصاب واعـت
, شرکت حـفـاری در خـوزسـتـان  

ــحــصــن کــارگــران   ــصــاب وت ــت اع
ــی آرمــه تســا در   ــمــان   ١٧ سـاخــت

اعـتـصـاب کـارگـران  ,  اردیبھشـت 
ـــن اھـــواز در   ـی ـروگـــاه رامــ ــ ـی ــ ن

اعتراضـات کـارگـران  ,  اردیبھشت 
ــگــیــری   ــه دســت ــواز ب ــورد اھ ن

,  خـرداد ٢ نمایندگان کارگران در  
اعتصاب کارگران کـوره پـزخـانـه  

,  اردیبھشـت ٨ ھای خاتون آباد در  
اعتصاب کارگران بندر خـرمشـھـر 

ـنـال (  ـرمـی ـران ت   ٢٧ در  )  شرکت ای
اعـتـصـاب در گـروه  ,  اردیبـھـشـت 

  ١٩ صنعتی ساختمانی آکـام در  
ــصــاب کــارگــران آذر  ,  خـرداد  اعــت

ــز در خــرداد   ـری , الـکــتــریـک تــب
ــصــاب کــارگــران شــرکــت   اعــت

... ,  مینوی خـرم دره در خـرداد 
این تنھا تعدادی از اعتـصـابـھـای  

ایـن  .   اسـت ٥٨  ماھه اول سـال  ٣ 
جنبش اعتصابی ھمچنان تا سـال  

ـرای  ٦٣   با شـدت ادامـه داشـت ب

نمونه به تعدادی از اعتـصـابـھـای  
ــی کــه  ٦٠ ســال   ــی ســال ــعــن  ی

حکومـت اسـالمـی بـه سـرکـوب  
وکشتار نیروھای سیاسی پرداخـت  

 .اشاره میکنم 
ــصــاب    نــفــری  ١٠٠٠٠ اعــت

ــال در   ــون ــاســی کــارگــران ایــران ن
راھپیمائی کارگـران  ,  ٦٠ فروردین  

ـنـدر امـام بـا شـعـار مـرگ بــر   ب
ـراضـات  ,  ٦٠ پاسدار در آبـان   اعـت

ــران   واعــتــصــاب اخــطــاری کــارگ
ــه   ــع فــوالد در اعــتــراض ب ــای صــن

ـر  ـف ـری ن ـنـدگـان  ١٢ دستـگـی  نـمـای
اعتصاب در پاالیشـگـاه  ,  کارگران 

ــصــاب در   ــی اعــت شــیــراز در پ
ـریـز و  ,  پاالیشگاه ھای اصفھان  تب

اعـتـصـاب  ,  ٦٠ تھران در مھرمـاه  
کارگران کارخانه  اطـاق سـازی  

ــتــصــاب   ,  ٦٠ خــاور در آبــان   اع
ــمــان در   ــه ســی کـارگــران کــارخــان

  ....٦٠ شھریور سال  
ــط گــوشــه ای از   ــن فــق ای
اعتصابات کارگری در ایـن دوره  

ـیـل  .  است   این تاریخ ھا به این دل
ــر شــد تــا خــوانــنــده تصــویــر   ذک
ــی   ــصــاب ــش اعـت ــی از جـنــب روشـن
کارگران در بدو تشکیل حکومـت  
ـیـن سـالـھـای   اسالمی و ھـمـچـن
کشتار وسرکـوب ایـن حـکـومـت  

 .    داشته باشد 
ــات   ــصــاب ــه امــروز اعــت ــا ب ت
ــار   ــی ــری در ســطــحــی بس کــارگ
. گسترده ھمچنان در جریـان اسـت 

ـیـش از ھـر   اعتصاب کـارگـران پ
ـفـس شـرایـط  ,  چیز  اعتراضی به ن

بـه ھـمـیـن  .  موجود زندگی است  
دلیل این اعتصابات بـا ھـر درجـه  
از سرکوب ویا بگیر وببند بـه ھـر  

اما عوامـلـی  .  حال در جریان است 
وجود دارد که درقـدرت یـاضـعـف  
ـر بـه سـزائـی   این اعتصابات  تاثی

از جمله این عوامل مـیـزان  .  دارند 
ــی کــارگــران  وجــود  ,  تشــکــل یــاب

تشکلھای توده ای کارگری ویـا  
ـیـن   تشکلـھـای مـربـوط بـه فـعـال

میـزان آگـاھـی  ,  جنبش کارگری 
ـقـاتـی کـارگـران   وھمبستکی طـب
ــه   ــن ــحــزب در زمــی ــا ت ــایــت ــھ ون
نمایندگی سیاسی طبقـه کـارگـر  

وجـود ویـا عـدم وجـود ھـر  .  است 
ــد   ــتـوان یـک از ایـن عـوامـل مـی
ــشــت   ـر ســطـح مــعـی ــیـمــا ب ــق مسـت
ــمــاعــی   ــوذ اجــت ــدگــی و نــف وزن

 . کارگران تاثیر گذار باشد 
ـتـه   بنا بر آنچه تا به اینجا گـف
شــد در فــاصــلــه مــیــان انــقــالب  

ـبـش   ,  ٥٧ مشروطه تا انقالب   جـن
ـبـدیـل بـه   اعتصـابـی کـارگـران ت
یکی از مولفه ھای شناخته شـده  

ـران گـردیـده اسـت  بـه  .  جامـعـه ای
ــه   ـق مـوازات رشـد وگسـتــرش طــب

این جنبش بـه اشـکـالـی  ,  کارگر 
ـقـش   متفاوت در حیات اجتماعی ن
. مھم وکلیدی را ایفا نموده اسـت 

ــاعــی   ــم ــارزه اجــت ــیــرغــم مــب عــل
ــا   ــری کــه کــارگــران  ب ــم ــت مس

ــت   ـفـاوت حـاکـمـی شـکـلـھـای مـت
, متاسفـانـه ,  سرمایه داشته اند اما 

این طبقه ھیچگاه نتوانستـه اسـت  
ـــخـــی   ــاری ــای ت ــگـــاه ھ ـــزن در ب
نمایندگـان سـیـاسـی خـود را بـه  
عنوان دولت وحاکمیت بـه قـدرت  

آخرین نمـونـه ایـن ضـعـف  .  برساند 
,  اسـت ٥٧ تاریخی انقالب بھـمـن  

ـروی اصـلـی   ـی طبقه کارگر که ن
ـتـی   ساقط کننده حکومت سـلـطـن

ـیـل کـه از حـزب  ,  بود  به ایـن دل
وسازمان طبقاتی مـتـشـکـل خـود  
ـیـجـه ای   ـت بی بھره بود نتوانست ن
ــه   ــن حضــور خــود ب دلـخــواه از ای

 تـا  ٢٠ در سـالـھـای  .  دست آورد 
 نیز که یکی از درخشان ترین  ٣٢ 

دوره ھای مـبـارزه مـتـشـکـل در  
ـیـل  ,  جنبش کارگری اسـت  بـه دل

درھم تنیدگی سیاسی وسازمانـی  
,  فعالین کارگری بـا حـزب تـوده 
ـبـود  , که حزب طبقاتی کارگران ن

این طبقه نتوانست از مبارزه خـود  
 .نتایج مطلوبی به دست آورد 

ــی از   ــک ـــان ی ــن مــی در ای
ـقـه کـارگـر ایــران   مـعـضـالت طـب
ـقـه   اعمال دیکتاتوری تـوسـط طـب
ـنـای   سرمـایـه دار بـه عـنـوان روب

این فضـای  .  سیاسی کشور است 
ــی   ــاس ــه ســی ــدان ــب ــه ومســت بســت

ـرھـه  ,   واجتماعی  حداقل در دو ب
ـنـه   باعث گردیده است تا در زمـی
ـقـاتـی گسـسـت   انتقال تجـربـه طـب

درمیان کارگران صـورت  ,   نسلی 
 . پذیرد 

ـبـش   ھمچنانکه گفته شد جـن
ــی کــارگــران در ھــر   ــصــاب اعــت
ــه از   ــا ھــر درج ــی وب ـــط شــرای
ـیـز جـریـان   دیکتاتوری وسرکوب ن

شاھد این مدعا اعتصـابـات  ,  دارد 
ـر   کارگری در ھمین سالھای اخـی

ـبـش  . است  اما در صورتی این جـن
ـری   می تواند منجربه شـکـل گـی
ـرده وسـراســری   اعـتـصـابـات گسـت

ــن  ,  گـردد کــه  کـارگــران وفـعــالــی
ـر   کارگری با شنـاخـت وتـکـیـه ب
تجربه ھای متفاوت طبقه کارگـر  

خـود را  ,  در یکصد سال گذشته  
متشکل وبه عنوان  سـخـنـگـویـان  
ـراضـات   کل جامعه در عرصه اعت

ــد  ــمـاعــی ظـاھــر شــون بــرای  .  اجـت
ـقـشـی  کـارگـران  ,   ایفای چنین ن

باید از دل اعتصابات خود نـوعـی  
ــوده ای را   ــای ت از تشــکــل ھ

ــه   ــجـرب ــا ت ــنـاســب ب قــدرت و  , مـت
ـقـه کـارگـر   گستردگی امروز طـب
ـــن   ــا ای ــد ت ــمـــایــن ـراج ن ــخــ اســت
ـتـوانـد ابـزار اعـمـال   سازمانیابی ب

به  .  اقتدار سراسری کارگران باشد 
 قول الھوتی 

ـران وحـــدت  "   ــ ـب ـــجــ چـــاره رن
 ".   وتشکیالت است 
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ــه   CLBبــخــشــی از گــزارش   ب
ای  " ایـزولـه " اعتراضـات مـجـرد و  

اشاره می كند كه جرقه ای مـی  
ـر  . شوند برای اعتراضـات وسـیـعـت

ــادآور   ــوعــی ی ــه ن ــخــش ب ــن ب ای
ــران   ــری در ای ــراضــات كــارگ اعــت

ـراضـات ظـاھـرا  .  امروز اسـت  اعـت
جزئی، جرقه ای مـی شـونـد بـه  
بـاروت خشــم كـارگــران در مــورد  
مسائل و مطالباتی كه ھـمـچـنـان  
ـبـاشـه شـده   بی جواب مـانـده و ان

، جـرقـه  ٢٠٠٩  فوریه  ١٣ روز  . اند 
ــه   ــان ــارخ ــارگــران ك اعــتــراض ك
(Thermo King Dalian 
T r a n s p o r t a t i o n 

Refrigeration Co.)   در شنژان
ــرا   ــرتــی كــه ظــاھ را لــغــو مســاف
ـیـب مـی داده،   كارخانه ساالنه ترت
ـریـت آن را لـغـو كـرده   زد كه مـدی

" اعتراض به لـغـو مسـافـرت . " بود 
فوق، ناگھان به اعتراض به سطـح  
. پایین دستمزدھا و مزایا انجامـیـد 

ظاھرا كارگـران نـاگـھـان یـادشـان  
آمد كـه شـركـت دسـتـمـزدشـان را  

!  سال افزایش نداده اسـت ١٢ برای  
ـرداخـت پـاداش   خبر شایعه عـدم پ

 United)ساالنـه در كـارخـانـه  
Win Technology)   ،در سوژو

 كـارگـر  ٢٠٠٠ به اعتراض بیش از  
 ژانـویـه  ١٥ این كارخـانـه در روز  

كارگران اعتراض  .   انجامید ٢٠١٠ 
خود را متوجه افزایش چنـد سـال  
پی در پی افزایـش حـجـم كـار و  
سطح پایین دستـمـزدھـا و كـاھـش  
ــر   ــگ ــای دی ــزحــمــه و مــزای حــق ال

ــد  ــی  .  كــردن ــا اعــتــراض اصــل ام
 تـن  ٦٠ كارگران حول مسمومیـت  

از كارگرانی كه در مـعـرض مـاده  
ماده تمـیـز  (  n-hexaneشیمایی  

ـرار گـرفـتـه  )  كننده صفحه آیفون  ق
ــی زد  ــد، دور م ــودن   ٢٤ روز  .  ب

، چـنـد صـد تـن از  ٢٠١٠ فوریه  
كارگران كارخـانـه سـویـچ سـازی  

Lifeng   در شھر ھیـژو از بـولـوو
جـرقـه ایـن  .  دست از كار كشیـدنـد 

اعتراض را، مطالبه پرداخت فـقـط  
ــوان  ٢  ــعــن ــوان ب ــوش  "  ی ــول خ پ

در تـعـطـیـالت سـر سـال  "  شانسی 
ـراض بـه  .  زد  كارگران در این اعـت

ـیـن دسـتـمـزدھـای خـود   سطح پـای
  ١٠٠٠ اعتراض كردند كه دستمزد  

یوان در ماه، فقط ھزینـه خـورد و  
ــزلشــان مــی   خــوراك و اجــاره مــن

 تـن  ٣ شایعه ضرب و شتـم  .  شود 
از كارگران توسط گارد مـحـافـظ  

ــه در روز   ــان ــه،  ٢٨ كــارخ ــوری  ف
آغازگر اعتراض دیگری در ھیـژو  
و اینبار در كارخانه باطری سازی  

Chaoba ١٠٠٠ نزدیك به  .  ، شد  
تن از كـارگـران ایـن كـارخـانـه بـا  

ـر    راھبنـدان خـیـابـان  ھـای دور و ب
ــع رفــت و آمــد   ــان ــه م ــان كــارخ

اعتراض كـارگـران  .  خودروھا شدند 
به لغو تدریجی مزایا از جمله لغـو  
حق مسكن رایـگـان، لـغـو پـاداش  

ـره بـود   مـه  ٢٣ روز  .  ساالنه و غی
ــش از  ٢٠١٠  ــن از  ١٠٠ ، بــی  ت

ـــه ای در   ـــان ـــارخ ـران ك كـــارگــ
ـبـال مـرگ   چونقوینگ و بـه دن
یكی از كارگران این مجموعه كه  
زیر فشـار كـار و اضـافـه كـاری  
ــود، دســت بــه   ــاده ب ــش ایســت ــب قــل

وی مـجـبـور بـه  .  اعتصاب زدنـد 
كار در روزی شده بود كـه ظـاھـرا  

مـرگ ایـن  .  روز تعطیلی او بـود 
ــه ســطــح پــایــیــن   ــل كــارگــر، مســئ
دستمزدھا و حجم زیاد كار را كـه  
مورد اعتراض و شـكـایـت مـكـرر  
كارگران بود، بـار دیـگـر بـجـلـوی  

 .صحنه راند 
ـیـجـه مـی   CLBگزارش   ـت ن

ـرای   گیرد كه دنبال بھانه گشتن ب
شروع اعتراضات كارگـری، نشـان  
دھنده رابطه شكننده بین كـارگـران  

و از آنـجــا كــه  .  و كـارفــرمـاســت 
ــرای   ــران كــانــال دیــگــری ب كــارگ
مطرح كردن مطالبات خود ندارنـد،  
ھرگونه بھانـه ای بـاعـث سـرریـز  
شدن خشم فروخورده كارگران مـی  

ــش از  .  شــود  ــن از  ٤٠٠٠ بــی  ت
كارگران كارخانه كیـف سـازی در  
منطقه گوانگژو پونیا كه مـتـعـلـق  

ای اسـت، از    به سرمایه داران كـره 
ـریـت   آنجا كه مردان عـوامـل مـدی
ـبـاس   سرزده وارد اتـاق تـعـویـض ل

  ٢٠ كارگران زن شـده بـودنـد، روز  
 دسـت بـه اعـتـصــاب  ٢٠١١ مـه  
كارگران در ایـن اعـتـصـاب  .  زدند 

ــه   ــن ب خــواھــان احــتــرام گــذاشــت
كارگران و افزایش دسـتـمـزد شـده  

یكی از كارگران بـه یـكـی  . بودند 
از روزنـامـه ھـا مـی گـویـد كـه  
مدیریت كـره ای بـه مـا بـعـنـوان  

دیگر نـمـی  .  انسان نگاه نمی كند 
ـیـش از ایـن   توانیم خشم خود را ب

 .كنترل كنیم 
ـراضـات خـود   كارگران در اعـت
مطالبات متعددی را مطرح مـی  
كنند، اما مطالبه اصلی كـارگـران  
در چیـن، امـروزه ھـمـان افـزایـش  

كارگران مـوقـعـیـت  . دستمزد است 
خود و سطح دستمزدھای خـود را  
ــن و   ــصــادی چــی ــا رشــد اقــت ب
ــرســام آور مــدیــریــت   ســودھــای س
ـر   ـروز ب مقایسه می كنند و روز ب
مطالبـه افـزایـش دسـتـمـزد خـود،  

گـزارش در  .  مصمم تر می شونـد 
ادامه مـی نـویسـد كـه یـكـی از  
دالیلی كه دسـتـمـزد كـارگـران در  

 افزایش نیافت، بـحـران  ٢٠١٠ سال  
بسیاری از  .  مالی بین المللی بود 

ــدی ســعــی در   ــولــی ــھــای ت شـركــت
ـیـد كـرده كـه در   كاھش ھزینه تول
ـیـكـارسـازی و كـاھـش   نتیجه به ب
ـیـد و   دستمزد و لغو پاداشھای تول
غیره و ھمچنین مزایای كارگران،  

ـرای مـثـال روز  .  دست زدند    ٣١ ب
 تـن از  ٢٠٠٠ ، بیش از  ٢٠٠٩ مه  

كـارگـران یـكـی از كـارخـانـجــات  
ـیـد وسـائـل ورزشـی در شـھـر   تول
جینجیانگ از منـطـقـه فـوجـیـان،  
بعد از اینكه كارخـانـه مـزبـور كـه  
كار را بشـکـل قـطـعـه كـاری بـه  
ــرخ   ــکــرد، ن كــارگــران واگــذار مــی

 یـوان  ٣ تولید ھر عدد كفش را به  
كـاھــش داده بـود، كـارگــران وارد  
ــصــاب و خــواھــان افــزایــش   ــت اع

كـارخـانـه  .  دستمزدھای خود شدند 
مزبور ھمچنین با ھـر بـھـانـه ای  
دستمزد كارگران را به تعویق مـی  

 . انداخت 
ــه   ــك ب ــزدی ــن از  ١٠٠٠ ن  ت

كارگران یكـی از نسـاجـی ھـای  
ـنـان روز   شھر ھایكو در ایالت ھـای

ــوامــبــر  ١١  ــه  ٢٠٠٩  ن  دســت ب
اعتراض كـارگـران  . اعتصاب زدند 

ـریـت بـود كـه   به دنبال تصمیم مدی

اعالم كرده بود از ایـن تـاریـخ بـه  
بعد پاداش آخر سال ھـر كـارگـری  
ـنـد،   كه اولین اخطار را دریـافـت ك

با  .   درصد كاھش خواھد یافت ٢٥ 
 درصـد  ٥٠ اخطار دوم، این پاداش  

اعـالم شـده بـود  . كاھش می یابد 
كه اگر كارگری اخـطـاری جـدی  
بگیرد، این پـاداش بـالـكـل قـطـع  

ـنـد كـه  . خواھد شد  ـت كارگران گـف
مسئله اخطاریـه كـارگـران كـامـال  
اختیاری است و قطع ایـن پـاداش  
ـر   مشكل جدی غیرقابل تحملـی ب
. معیشت آنھا تحمیل خواھـد كـرد 

 كـارگـر یـكـی از  ٢٠٠٠ بیش از  
ـلـمـان سـازی در   كارخانـجـات مـب

  ٢٠١٠  فـوریـه  ٢٦ دونگـان، روز  
ـر   ـنـی ب بدنبال تصمیم مدیریت مـب

ــه  ٢٤٠ لـغـو   ــه مــاھـان  یـوان یـاران
ــه   مسـكــن و مــعــیـشــت، دسـت ب

گزارش در ادامـه  .  اعتصاب زدند 
می نویسد كه حـتـی بـا دخـالـت  
ـرای   ـتـی ب دولتھای محلی و ایـال
ـلـه   افزایش دستمزد، شركتھا با حـی
و نیرنگھای مختلفی سعـی مـی  
ــد كــه از ھـزیــنـه تـولــیـد از   كـردن

ـلـه  .  راھھای مختلفی بكاھـنـد  حـی
ھای مدیریـت از جـمـلـه ریـخـتـن  
طرحھایی بود كه افزایش دستمـزد  
را با قطعه كاری و افزایش حـجـم  
كار، لغو پاداشھا، لغو سـوبسـیـد و  
غیره به زیر افزایـش اسـمـی مـی  

ـــد    ٢٠١٠  مـــارس  ٢٠ روز  .  ران
صدھا تـن از كـارگـران كـارخـانـه  
كانون در اعتراض به این حیله ھـا  

  ٩ روز  .  دست به اعـتـصـاب زدنـد 
 تـن از كـارگـران  ٥٠٠ ژوئن حدود  

كارخانه ای در ژوھای به ھـمـیـن  
ـیـش  .  دلیل، وارد اعتصاب شدنـد  ب

از صد تن از كـارگـران كـارخـانـه  
ـر و  ٧ ای در ژنژن روز   ـتـامـب  سـپ

صدھا تـن از كـارگـران كـارخـانـه  
ـر بـه  ٥ فاكس كان ھم روز    نـوامـب

ـــه   ــت ب ــھـــی، دس ــل مشـــاب دالی
ـراض بـه  .  اعتصاب زدنـد  در اعـت

ھمین فریبھا، كـارگـران كـارخـانـه  
وسائل الكترونیكی در شھر شیمـن  

ــن  ٣ روز    در صــحــن  ٢٠١٠  ژوئ
ـیـش از  .  كارخانه تحصـن كـردنـد  ب

صد تن از كارگران كـارخـانـه ای  

 نـوامـبــر  ١٨ در شـھـر ژنـژن روز  
ــای دور و بــر  ٢٠١٠  ، جــاده ھ

 .كارخانه را بستند 
ـراض   یكی دیگر از دالئل اعـت
ــیــن   ــتــالف درآمــد ب ــران، اخ كــارگ

مـثـال در  .  كارگران و مدیران است 
ـران   كارخانه ھوندا در نانھای، مـدی

 برابر كارگران دستـمـزد  ٥٠ بیش از  
در تحقیق تشكلـھـای  .  می گیرند 

دولتی چیـن كـه در مـاه مـارس  
 منتـشـر شـده اسـت، آمـده  ٢٠١٠ 

است كه مدیران در كارخانه ھـای  
 برابر دستمـزد كـارگـران  ١٨ دولتی  

ــنــد  ــافــت مــی كــن ــمــزد دری . دســت
كارگران كارخانه گیربوكس سازی  

  ٢٠١٠  مـه  ٢٣ چونگقینگ روز  
در اعتصابی اعالم كرده بودند كـه  
حتی بعد از اضافه كاری و كـار  
در روزھای آخر ھفتـه ھـم، آنـچـه  
كه ماھانه دستگیرشان می شـود،  

در  .  فقط چـنـد صـد یـوان اسـت 
ـیـش از   حالیكه مدیران رده بـاال ب

ــد از كســر  ١٣  ــع ــوان، ب  ھــزار ی
ـنـد  . مالیات و غیره دریافت میکـن
ـیـش از     ٨ مدیران رده پایین ھـم ب

ـرنـد  روز  .  ھزار یوان دستمزد میـگـی
 كارگران یكـی از  ٢٠١٠  اوت  ١٤ 

كارخانجات در استـان یـونـان وارد  
اعتصاب می شوند كـه دسـتـمـزد  

  ٩٠٠ ماھانه شان چـیـزی حـدود  
كـارگـران اعـتـصـابـی  .  یوان اسـت 

ـر   ـران عـالوه ب گفته انـد كـه مـدی
 ھـزار  ٨٠ دریافت پاداش سـاالنـه  

 یـوان را  ٩٠٠ یوانی، ھمین مقدار  
ـنـزیـن   ـنـه ب در ماه فقط برای ھـزی

ــد  ــن ــافــت مــی كــن گــزارش  .  دری
CLB   ـیـز دو اعتصاب دیگر را ن

  ٢٤  و  ٢٠١٠  مـه  ١ در روزھای  
 در دو شھر مختلف بـه  ٢٠١٠ مه  

 .دالیل مشابه گزارش كرده است 
 

 ادامه دارد 
 

 )٤(در معرفی جنبش کارگری چین ھمبستگی قدرت است 
 ناصر اصغری
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طومار اعتراض به حداقل 
 دستمزدھا

 ھزار کارگر را وادار ٢٠مشكالت معیشتی 
 به امضای طومار كرد

ـنـدگـان نـامـه   پروین محمدی یكی  از ھمـاھـنـگ کـن
 ھزار کارگر به وزیر کار بـه تشـریـح شـرایـطـی  ٢٠ ارسالی  

ـراضـی را   پرداخت که در حال حاضر تھـیـه ایـن نـامـه اعـت
ـنـا    و   پروین محمدی در گـفـت .  کند   ضروری می  ـل گـو بـا ای
ـم :  اظھار داشت  ھـا    مسائلی ھمچون نوسانات نرخ ارز، تـحـری

به صورت روزانه بر ھزینه تھیه مواد غذایی، تحصیـل،  ...  و 
ـر مـی  ـی گـذارد    مسکن و به طور کلی معیشت کارگران تاث

و ما از وزیر کار به عنوان فردی که مسئول رسیدگـی بـه  
ـم کـه پـاسـخـگـوی   ـتـظـار داری مشکالت کارگران اسـت ان

او با انتقاد از عـدم  .  مطالبات جامعه کارگری کشور باشد 
پاسخگویی وزیر کار به مرحله اول امضاھای این نـامـه در  

 ھزار کارگر امضـاء شـده  ١٠  خرداد، که  توسط  ٢٧ مورخ  
بایست متوجه باشند کـه عـدم وجـود    ایشان می :  بود، گفت 

ـر کـارگـران    امکانات کافی و محدودیت  ھای اعمال شـده ب
ـراضـی ارسـالـی در دومـیـن    باعث شده است تا نـامـه   اعـت

 ھزار امضا را به ھمراه خـود داشـتـه بـاشـد و در  ٢٠ مرحله  
ـیـونـی مـی   غیر اینصورت این امضا  ـل ایـن فـعـال  .  شـد   ھا می

کارگری وضعیت کـارگـران کشـور را بسـیـار نـامـطـلـوب  
وضـع مـعـیـشـت کـارگـران بـه  :  توصیف کرد و بیان داشت 

ـر    جایی کشیده شده است که آنان حاضر شده  اند با نـام و اث
ـراضـی ارسـالـی را امضـا    انگشت خود زیر نامـه  ھـای اعـت

محمدی در پایان عدم واکنش مناسب و شایستـه از  .  کنند 
سوی مسئوالن و به خصوص وزیر کار را باعث بیشتر شـدن  

 .ھا در جامعه کارگری اعالم کرد   نارضایتی 
 

  ھزار نفری دیگری در راه است ١٠طومارھای 
ـراردادی طـومـار    ھـزار  ٢٠ رئیس اتحادیـه کـارگـران ق

امضایی کارگران را که برای وزیر کار ارسال شده اسـت و  
اعتراضاتی از این دست را تا تداوم وضع معیشـتـی فـعـلـی  

ـنـا  .  کارگران ادامه دار عنوان کرد  ـل ـیـات بـه ای ـلـه ب فتح ال
با حذف یارانه ھا، میزان افزایش دسـتـمـزد کـارگـران  :  گفت 

ـنـاسـبـی   جوابگوی مخارج آنان نیست و با گرانی فـعـلـی ت
کارگران ھم اکنون فشار زیادی را از نظر اقتـصـادی  .  ندارد 

وی با اشاره به ادامه دار بـودن مـوضـوع  . شوند   متحمل می 
ـری  ١٠ این طومار و طومارھـای  :  این نامه گفت  ـف  ھـزار ن

دیگری در راه است تا بلکه تلنگری به مسئـوالن زده شـود  
نھایت مشکالت معیشتی کارگران کشور را حـس      و آنان در 

ـراردادی در پـایـان اظـھـار  .  کنند  رئیس اتحادیه کارگران ق
ای که صـحـبـت از عـدالـت مـحـوری زده    در جامعه :  کرد 
ـیـن وضـعـیـت    می  شود، شایسته نیست که کارگران در چـن

ـرد  ـرار گـی دولـت و مسـئـوالن بـایـد  .  معیشتی نـاگـواری ق
 .تمھیداتی بیندیشد تا این مسئله ھر چه زودتر حل شود 

 
  ھزار کارگر توجه کند ٢٠دولت باید به خواست 

ـیـس فـراکسـیـون کـارگـری   نماینده ارومیه و نـایـب رئ
  ٢٠ مجلس نھم، بر توجه دولت به ویژه وزیر کار به خـواسـت  

ھزار کارگر امضا كننده نامه اعتراضی به وزیر كار تاکـیـد  
گو با ایلنا و با اشاره به نـامـه    و   پور در گفت   نادرقاضی .  کرد 
افزایش تورم در کشـور  :   ھزار کارگر به وزیر کار گفت ٢٠ 

ــواده  ھـای کــارگـری کشــور    بـاعـث فشــار زیـادی بـه خـان
ـیـدا    می  شود و برای این مشکل بایـد راه حـل مـنـاسـبـی پ
افزایش حقوق کارگران در نیمه سـال، امـر  : وی افزود . کرد 

ـنـه   خوب و مناسـبـی اسـت کـه دولـت بـایـد در ایـن زمـی
حساسیت زیادی به خرج دھد، چـرا کـه بـا کـاھـش ارزش  
ـتـصـادی جـامـعـه   پول ملی و افزایـش تـورم، مشـکـالت اق

ـم از ارومـیـه  .  کارگری دو چندان شده اسـت  ـنـده رژی نـمـای
اگر نظام ما مبتنی بر حفظ جایگاه اقتـصـادی  :  تاکید کرد 

و اجتماعی مردم بنا شده است، باید شرایـطـی ایـجـاد شـود  
ـنـه   که صدای کارگران به گوش مسئوالن برسد و در زمـی

ھـای    ھای این قشر زحـمـتـکـش، حسـاسـیـت   توجه به خواسته 
ـرکـار  :  پـور تصـریـح کـرد   قاضی .  ویژه وجود داشته باشد  وزی

ـیـمـه   باید درخواست کارگران را مبنی بر افزایش حقوق در ن
ـیـجـه   ـت دوم سال جاری، از طریق ھیات دولت بررسی کند و ن
را اعالم کند چرا که دولتمردان باید به نیروی کار کشـور،  

ھای اصلی تولید و صـنـعـت کشـور اھـمـیـت    بعنوان سرمایه 
 .ای دھند   ویژه 

 
حقوق متناسب با میزان تورم حق ھمه 

 کارگران است 
  ٢٠ نماینده مجلس اسالمی  رژیم، در واکنش به نـامـه  

ھزار کارگر به وزیر کار تعیین دستمزد متناسـب بـا مـیـزان  
ـتـصـادی کشـور را از حـقـوق اسـاسـی   تورم و شـرایـط اق

عـبـاسـعـلـی  .  کارگـران عـنـوان و از ایـن حـق دفـاع کـرد 
گو با خبرنگار ایلنا، با اشـاره بـه نـامـه    و   منصوری در گفت 

ـیـمـه  ٢٠   ھزار کارگر به وزیر کار برای افزایش حقـوق در ن
ـنـاسـب بـا  :  دوم سال جاری گفت  افزایش حقوق کارگران مت

ھای اقتصاد کشوری و ھمچنین با توجه به مـیـزان    شاخص 
تورم در کشور، از حقوق طبیعی و اساسی کـارگـران اسـت  

 .که دولت باید به این مساله اھمیت دھد 
 
 ھزار کارگر خواستار افزایش دستمزد ٢٠

 در نیمه دوم سال شدند
 اسـتـان، بـه جـمـع  ٨  ھزار کارگر دیگـر از  ١٠ بیش از  

ـر کـار    امضا  ـراضـی خـطـاب بـه وزی ـنـدگـان نـامـه اعـت کـن
 ھزار کارگران واحدھای صنعتی و خـدمـاتـی  ١٠ . پیوستند 
ھای اصفھان، تھـران، کـردسـتـان، یـزد، خـوزسـتـان،    از استان 

ای    آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی بـا امضـای نـامـه 
االسالمی، وزیر تعاون، کار و رفـاه    خطاب به عبدالرضا شیخ 

ـیـکـار    اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد  ھا، ب
امنی شغلی، دسـتـمـزدھـای    ھا، قراردادھای موقت، نا   سازی 

بسیاری از اقـالم  :  اند   ھشدار داده ... و  «بشدت زیر خط فقر »
ـر قـابـل   غذایی و رفاھی بصورت روزانه و با سـرعـتـی غـی
ـره خـالـی مـا کـارگـران   تصور در حال برچیده شـدن از سـف

ـر آنـچـه  .  است  کارگران امضا کننده این نامه بـا تـاکـیـد ب
 «ھا در طول یک سـال گـذشـتـه   آور قیمت   افزایش سرسام »

ــرده  ــیــن  ١٣ انــد، از افــزایــش    عــنــوان ک ــگ ــان ــی  درصــدی م
 انتقـاد کـرده و خـواسـتـار  ٩١  و  ٩٠ دستمزدشان در سالھای  

ما بـا تـاکـیـد و  »: اند   افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده 
ھا در شـش    اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد 

ماھه بـاقـی مـانـده سـال، ده ھـزار امضـای دیـگـر را در  
ھا و دیگر شـرایـط کـار و زیسـت    اعتراض به سطح دستمزد 

ـر تـامـیـن    کارگران تحویل شـمـا مـی  ـم و بـار دیـگـر ب دھـی
ـر    ھای میلیون   خواسته  ـراضـی ب ھا کارگر که در طومار اعـت

ـم   ھا صحه گذاشته شده است پای مـی   آن   ھـزار  ١٠ «. فشـاری
: انـد   کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نـوشـتـه 

ـر تـعـاون، کـار و رفـاه  » در این شرایط شما به عـنـوان وزی
ـیـمـت فـروش   اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین ق

ـیـن    نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کـرده  ایـد و تـعـی
ـرار داده  ایـد نـه    حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود ق

تنھا صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویـی  
به خواست کتبی و امضا شده ھزاران کارگر را نیز به خـود  

اید وزارتـخـانـه شـمـا ھـیـچ    طوری که به نظر می .  اید   نداده 
در   «. ربطی به کارگران و زندگی و مـعـیـشـت آنـان نـدارد 

 ھزار کارگر با امضـای  ١٠  خرداد سال جاری نیز  ٢٧ تاریخ  
ھا بـا    ای خطالب به وزیر کار، از قانون ھدفمندی یارانه   نامه 

ـرده  «ھا   قطع یارانه »عنوان    و بـا تـوجـه بـه وضـعـیـت    نـام ب
ھا براساس تـورم    اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد 

گفتنی است کـارگـرانـی از واحـدھـای  .  موجود شده بودند 
ـنـی ارس،    خدماتی و کارخانه  ھایی ھمچون آذر مـرغ، چـی

ـران،   پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ای
نساجی کردستان، فوالد گزین، مـعـدن کـوشـک، راه آھـن  

ـنـدگـان ایـن  ...  یزد، پرسو، فوالد بھمن و  از جمله امضا کـن
متن کامل نامه کـارگـران خـطـاب  .  روند   نامه به شمار می 

 : به وزیر کار  
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ االسالمـی  

ما به عنـوان  .  با سالم این دومین نامه ما به جنابعالی است 
ھـا و    ھماھنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دسـتـمـزد 

ای را در تـاریـخ    دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامـه 
 ھزار امضـا تـحـویـل وزارتـخـانـه  ١٠  به ھمراه  ٩١  خرداد  ٢٧ 

گـذرد و شـمـا    از آن تاریخ بیش از سه مـاه مـی . شما دادیم 
. ایـد   ھیچ پاسخی به طومار اعتراضی ھزاران کـارگـر نـداده 

ـیـکـار سـازی   عدم پرداخت دسـتـمـزد  ـراردادھـای    ھـا، ب ھـا، ق
ـر و    موقت، نا  امنی شغلی، دستمزدھای بشدت زیر خـط فـق

بسیـاری از اقـالم غـذایـی و  .  کند   تورم و گرانی بیداد می 
رفاھی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حـال  

از اواخـر سـال  . برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است 
ھای زنـدگـی     و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون ھزینه ٩٠ 

ھیچ نوع کاال و یا خدماتی در ایـن  .  چندین برابر شده است 
ھـا در طـول ایـن مـدت    شود که قیمت آن   مملکت پیدا نمی 

ــاشــد   افـزایــش ده  ــکــرده ب از عــوارض  .  ھــا درصــدی پــیـدا ن
ھا و ھزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجـاره    بزرگراه 

ـنـه  ھـای خـدمـات بـانـکـی و    بھای منازل مسکونی تا ھزی
تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نـان و مـرغ و تـخـم    دفا 

ھای آمـوزش و بـھـداشـت و    مرغ و گوشت و میوه تا ھزینه 
ـفـس کشـیـدن   ـقـا و ن ـرای ب درمان و خالصه ھر آنچه که ب

ـر    یک انسان الزم و حیـاتـی اسـت گـا  ـراب ھـا تـا چـنـدیـن ب

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـیـمـت .  اند   افزایش قیمت داشته  ھـا    این افزایـش سـرسـام آور ق
بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته اسـت  

 و  ٩٠ سال  ( که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت  
 درصد افزایش پیدا کـرده اسـت و مـتـوسـط  ١٣ فقط  )  ٩١ 

تازه اگر در ایـن مـدت  ( ھا کارگر    دریافتی ماھیانه میلیون 
ھـا    بدلیل قطع سوبسید حاملھای انرژی و تعطیلی کـارخـانـه 

به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریـافـت بـمـوقـع  
 ھـزارتـومـان در  ٧٠٠  تـا  ٣٠٠ بین  ) دستمزدھای خود شوند 

ـلـه انـگـشـت  .  ماه است  ما در نامه قبلی خود بر ایـن مسـئ
ـم کـه   گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کـردی

ھـا کـفـاف اجـاره    چنین دستمزدی بویژه در مـراکـز اسـتـان 
آنـوقـت و  .  دھـد   ترین منزل مسکونی را نیز نـمـی   بھای حقیر 

تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفـاه  
ـیـمـت فـروش   اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین ق

ـیـن    نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کـرده  ایـد و تـعـی
ـرار داده  ایـد نـه    حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود ق

تنھا صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویـی  
به خواست کتبی و امضا شده ھزاران کارگر را نیز به خـود  

اید وزارتـخـانـه شـمـا ھـیـچ    طوری که به نظر می .  اید   نداده 
جـنـاب  .  ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنـان نـدارد 

در طول سه ماھی که از اولین نـامـه مـا و تـحـویـل  !  وزیر 
طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفـاه و تـامـیـن  

ـیـمـت   اجتماعی می  ھـا    ھـا، در ده   گذرد عالوه بر افـزایـش ق
کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناھار و بسیـاری از  
مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بـھـره وری کـار  

ـرداخـت    را نیز قطع کرده ...  و  اند و به آنان فقط مزد پایه را پ
ـنـه   نموده  ـیـن درآمـد و ھـزی ھـای    اند و به این ترتیب فاصله ب

جاری زندگی به مرز فـاجـعـه بـاری رسـیـده و ھسـتـی و  
ـرار داده    حیات خانواده  ھای کارگری را در معرض نابودی ق

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عـاجـل و فـوری  . است 
ھا در شش ماھه باقی مـانـده سـال، ده ھـزار    حداقل دستمزد 

ھـا و دیـگـر    امضای دیگر را در اعتراض به سطح دسـتـمـزد 
ـم و بـار    شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما مـی  دھـی

ـیـون   دیگر بر تامین خـواسـتـه  ـل ھـا کـارگـر کـه در    ھـای مـی
ھا صحه گـذاشـتـه شـده اسـت پـای    طومار اعتراضی بر آن 

 .فشاریم   می 
 

  ھزار کارگر٢٠واکنش به اعتراض 
افزایش نرخ ارز، افزایش میزان تورم و به صورت کـلـی،  
افزایش شدید قیمت کاالھای اساسی در کشور، شـرایـطـی  

ــوق مصــوب حــدود     ٣٩٠ را فــراھــم کــرده اســت کــه حــق
، بـا کـاھـش ارزش  ١٣٩١ ھزارتومانی کارگران برای سال  

ھای کـارگـری کشـور    درصدی، بخش زیادی از خانواده ٣٠ 
سـبـب شـد تـا  .  را با مشکالت اقتصادی مواجه کرده است 

 ھزار کارگر با امضـای  ١٠  خرداد سال جاری  ٢٧ در تاریخ  
ھـا بـا    ای خطاب به وزیر کار، از قانون ھدفمندی یارانه   نامه 

ـرده  «ھا   قطع یارانه »عنوان    و بـا تـوجـه بـه وضـعـیـت    نـام ب
ـراسـاس    شان خواستار افزایش حداقل دسـتـمـزد   اقتصادی  ھـا ب

این درخواست در شرایـطـی مـطـرح شـده  .  تورم موجود شوند 
بود که ھنوز نوسانات نرخ ارز، قیمت ھر دالر در بـازار آزاد  

ـرسـانـده بـود و مشـکـالت  ٢٥٠٠ تھران را به حدود    تومان ن
ـبـع   ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و کاھش تولید و به ت
آن اخراج و تعدیل کارگران گریبانگیر جامعه کاگری نشـده  

ـرای  ١٠ بود، از این رو، نامه   ـر کـار ب  ھزار کـارگـر بـه وزی
افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری در شرایطـی مـطـرح  

ـر کـار بـدون    می  شود که نامه نخست این کارگران بـه وزی
 .پاسخ باقی ماند 

ـر کـار کـارگـران امضـا   محتوای نامه کارگران به وزی
کننده این نامه که کارگرانـی از واحـدھـای خـدمـاتـی و  

ھایی ھمچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیـل سـاوه،    کارخانه 
ـران، نسـاجـی   ـنـدی ای رانندگان شرکت واحد تبریز، بسـتـه ب
کردستان، فوالد گزین، معدن کوشک، راه آھن یزد، پرسـو،  

روند، در نامه خـود خـواسـتـار    به شمار می ... فوالد بھمن و 
کـارگـران  .  توجه دولت به وضعیت اقتصادی کارگران شدند 

ھـا    افزایش سرسام آور قیمـت : اند   در بخشی از نامه خود آورده 
بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته اسـت  

 و  ٩٠ سال  ( که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت  
 درصد افزایش پیدا کـرده اسـت و مـتـوسـط  ١٣ فقط  )  ٩١ 

تازه اگر در ایـن مـدت  ( ھا کارگر    دریافتی ماھیانه میلیون 
ھـا    بدلیل قطع سوبسید حاملھای انرژی و تعطیلی کـارخـانـه 

به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریـافـت بـمـوقـع  
 ھـزارتـومـان در  ٧٠٠  تـا  ٣٠٠ بین  ) دستمزدھای خود شوند 

ـلـه انـگـشـت  .  ماه است  ما در نامه قبلی خود بر ایـن مسـئ
ـم کـه   گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کـردی

ھـا کـفـاف اجـاره    چنین دستمزدی بویژه در مـراکـز اسـتـان 
آنـوقـت و  .  دھـد   ترین منزل مسکونی را نیز نـمـی   بھای حقیر 

تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفـاه  
ـیـمـت فـروش   اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین ق

ـیـن    نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کـرده  ایـد و تـعـی
ـرار داده  ایـد نـه    حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود ق

تنھا صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویـی  
به خواست کتبی و امضا شده ھزاران کارگر را نیز به خـود  

اید وزارتـخـانـه شـمـا ھـیـچ    طوری که به نظر می .  اید   نداده 
 «.ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد 

ـتـشـار   واکنش نمایندگان مجلس و فعالین کـارگـری ان
ـیـمـه  ٢٠ نامه    ھزار کارگر کشور برای افزایش دستمزد در ن

ـنـدگـان مـجـلـس بـه ویـژه   دوم سال جاری، با حمـایـت نـمـای
. اعضای فراکسیون کـارگـری مـجـلـس نـھـم مـواجـه شـد 

پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نـھـم    نادرقاضی 
افـزایـش تـورم در کشـور  :  گـویـد   در این زمینه به ایلنا می 

ــواده  ھـای کــارگـری کشــور    بـاعـث فشــار زیـادی بـه خـان
ـیـدا    می  شود و برای این مشکل بایـد راه حـل مـنـاسـبـی پ
ـیـمـه سـال، امـر خـوب و  . کرد  افزایش حقوق کارگران در ن

ـنـه حسـاسـیـت   مناسبی است که دولـت بـایـد در ایـن زمـی
زیادی به خرج دھد، چرا که با کاھش ارزش پـول مـلـی و  
ـتـصـادی جـامـعـه کـارگـری دو   افزایش تورم، مشکالت اق

باید شرایطی ایجاد شود کـه  :  وی افزود . چندان شده است 
صدای کارگران به گوش مسئوالن برسد و در زمینه تـوجـه  

ھـای ویـژه    ھای این قشر زحمـتـکـش، حسـاسـیـت   به خواسته 
ـنـده  .  وجود داشته باشد  ھمچنین عباسعلی منـصـوری، نـمـای

افزایش حقوق کارگران متناسب بـا  : مجلس اسالمی، گفت 
ھای اقتصاد کشوری و ھمچنین با توجه به مـیـزان    شاخص 

تورم در کشور، از حقوق طبیعی و اساسی کـارگـران اسـت  
 . که دولت باید به این مساله اھمیت دھد 

ـیـمـانـی و   ـر انـجـمـن کـارگـران پ ـی ـیـات، دب فتح اللـه ب
  ٢٠ قراردادی کشور نیز در اظھارنـظـری درخصـوص نـامـه  

ـراض اصـلـی  :  ھزار کارگر به وزیر کار، به ایلنا گـفـت  اعـت
کارگران در این طومار، به عدم تنـاسـب افـزایـش دسـتـمـزد  

ھـا     با میزان افزایش تورم بعد از ھـدفـمـنـدی یـارانـه ٩١ سال  
بـه نـظـر  :  وی افـزود .  است که باید فکری به حال آن شود 

ـنـه امضـا و    می  رسد طومارھای دیگری ھـم در ایـن زمـی
منتشر شـود چـرا کـه جـامـعـه کـارگـری درصـدد اسـت  

ھـا    مسئوالن را نسبت به این مساله ھشـیـار کـنـد و بـه آن 
ـبـال افـزایـش تـورم   اعالم کند که جامعه کـارگـری بـه دن

ـر عـیـوضـی،  .  دچار نقصان و مشکل شده است  عـلـی اکـب
ـنـه بـه   عضو کمیته مزد شورایعالی کار نیـز، در ایـن زمـی

تفاوت میزان افزایش تـورم بـا افـزایـش  :  خبرنگار ایلنا گفت 
ـرای   حقوق کارگران در ابتدای سال جاری، مشکالتـی را ب
ـنـه بـه فـکـر   این قشر ایجاد کرده است که باید در این زمی

 چاره بود 
 

انعکاس وسیع خبر بیست ھزار امضا در 
 مدیای رژیم اسالمی

ـم   ـتـھـای رژی اسامی روزنامه ھا، خبرگزاری ھـا و سـای
ـیـسـت ھـزار امضـا در آنـھـا   ـر طـومـار ب اسالمی  که خـب

 : انعکاس یافته است 
ـتـصـاد،   ـیـای اق خبرگزاری کار ایران ایلنـا، روزنـامـه دن
ـتـصـاد، روزنـامـه   روزنامه تھران امروز، روزنـامـه ھـدف و اق
آفتاب یزد، روزنامه کارو کارگر، روزنامه آرمـان، روزنـامـه  
جمھوری اسالمی، روزنامه مردم نو، سایت تابناک، سـایـت  
ـیـت،   ـلـی مـل ـی تحلیلی خبری عصر ایران، پایگاه خبری تحـل

صـدای  ( سایت فردا نیوز، پایگاه خبری تحلیلی اقتصـاددان  
ـیـوز،  ) اقتصاد ایران  ، سایت خبر فیس نمـا، سـایـت آفـتـاب ن

مجله اینترنتی پرفو، سـایـت دبسـتـان در بـدسـتـان، سـایـت  
–خبری تحلیلی فرارو، خبرگزاری دانشجو، پایگاه خبـری  

تحلیلی قدس آنالین، سایت تیبان نیوز، اتحادیه پیشکسوتـان  
مشـاور سـرمـایـه گـذاری  ( جامعه کارگری، سایت تحلیلھـا 

 ،  ...)موفق 
  

 اخبار اعتراضات كارگری
 

 تجمع اعتراضی كارگران در گرگان
ـیـدی قـطـعـات   تعدادی از کارگران یـک شـرکـت تـول

ـرداخـت   ـراض بـه عـدم پ  مـاه  ٨ صنعتی در گرگان در اعـت
ـراسـاس ایـن  .  دستمزدھای معوقه خود دست به تجمع زدنـد  ب

ـیـدی   گزارش، تجمع اعتراضی کـارگـران ایـن شـرکـت تـول
قطعات صنعتی در حالی صورت می گیرد که آنان عـالوه  

 ماه دستمزد، ھنوز عیـدی و بـن  ٨ بر محرومیت از دریافت  
گزارش مـزبـور مـی افـزایـد  .  خود را نیز دریافت نکرده اند 

ھیچ مقام مسئولی تـاکـنـون در ایـن راسـتـا پـاسـخـگـوی  
 .کارگران نبوده است 

 
 ١٩اعتراض کارگران ابر صنعتی ایران به 

 ماه بالتکلیفی 
ـران بـا   ـر صـنـعـتـی ای جمعی از کـارگـران کـارخـانـه اب

ـیـش از    امضای نامه   مـاه حـقـوق  ١٩ ای به عدم دریافت ب
ـراض کـردنـد  ـر  ٢٦ .  معوق خـود اعـت  کـارگـر کـارخـانـه اب

ای    صنعتی ایران واقع در شھرک صنعتی قـزویـن در نـامـه 
ـنـا امضـاء کـرده  ـل انـد بـه شـرح    که خطاب به خبرگرازی ای
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ـیـد   مشکالتی که باعث شده اسـت بـا مـتـوقـف شـدن تـول
ـرنـد،     کارگر  آن ماه ٢٧ کارخانه   ـب ھا در باالتکلیفی به سر ب

کارخانه ابر صنعتی ایران بـا ادعـای  :  اند    و آورده   انتقاد کرده 
ـیـش از    مـاه  ١٩ کمبود نقدینگی تا ھم اکنون از پرداخت ب

ـنـاع کـرده اسـت ٢٧ حقوق و سنوات   بـه  .   کارگر خـود امـت
گفته کارگران، کارفـرمـای خصـوصـی ایـن کـارخـانـه از  
ـرداخـت   فروردین ماه سال گذشته حقوق کارگـران خـود را پ

وعـده  :  انـد   در این نامه کارگران تصـریـح کـرده .  نکرده است 
ـرداخـت مـعـوقـات حـقـوقـی   ـرای پ کارفرمـای کـارخـانـه ب
کارگران ھمچنان عملی نشـده اسـت و وی بـا حضـور در  

در پی شکایت کارگران قـول  )  ١٠٢ شعبه  (دادگاه کیفری  
ـبـل از مـاه   داده بود که بخشی از مطالبات کـارگـران را ق
مبارک رمضان پرداخت کند که متـاسـفـانـه ھـنـوز انـجـام  

ھـر مـاه  :  انـد   این کارگران در ادامه اظھار داشته .  نشده است 
کارگران کارخانه ابر صنعتی برای اجـرای رای اداره کـار  

کنند کـه تـا ھـم اکـنـون     شھرستان مراجعه می ٢ به شعبه  
ـر اسـاس  .  نتیجه بوده اسـت   ھا بی   گیری   این مراجعات و پی  ب

 سـال تـا  ١٨ ای کارگران از    اطالعات این نامه، سوابق بیمه 
 سال است که به جھت عدم پرداخت حق بیمـه از جـانـب  ٢٨ 

کارفرما، اغلب آنان برای بازنشسـتـه شـدن دچـار مشـکـل  
ــد   شـده  ــاســف از دو ســال  . ان ــا ابــراز ت ــان کــارگــران ب ــای در پ
ـر    بی  توجھی مسئوالن نسبت به رفع مشکـالت کـارگـران اب

این کارخانه در زمان فعالیت مشـکـلـی  :  اند   صنعتی، افزوده 
ـیـد و   در خصوص تولید نداشته و به ھمین جھت تـوقـف تـول
ـرای آنـان نـامـعـلـوم اسـت  . عدم پرداخت حقـوق کـارگـران ب

ـنـج   گفتنی است کارخانه ابر صنعتی ایران تولید کننده اسـف
ـر بـه جـھـت کـمـبـود   و فوم سبز در طـی چـنـد سـال اخـی
ـر   نقدینگی تعطیل شده و از پرداخت حقوق و سنـوات و سـای

 .مزایای قانونی کارگران خودداری کرده است 
 

اعتصاب غذای سازمان بازرگانی استان 
 خراسان جنوبی

نامه رسیده از طرف کارمندان سازمان صنعت ، مـعـدن  
و تجارت استان خراسان جنوبی بـه پـایـگـاه اطـالع رسـانـی  
کارمندنیوزاز زمان ادغام سـازمـان بـازرگـانـی بـا سـازمـان  
صنایع و معادن در جھت یکسان سازی حـقـوق و مـزایـای  
کارمندان این دو سازمان ، وزارتخانه اقدام به اضافه نـمـودن  
ـنـی کـارمـنـدان   فوق العاده بھره وری در احـکـام کـارگـزی

  ٩٠ سازمان بازرگانی نمود که این مھم در اسفند ماه سـال  
در احکام کارگزینی کارمندان سازمـان بـازرگـانـی اسـتـان  
ـر ایـن   خراسان جنوبی لحاظ گردید لذا تمامی کـارمـنـدان ب
ـیـکـن ایـن   اساس برنامه ھزینه ای خود را تنظیم نـمـودنـد ول

ـیـس  ٩١ ایتم تنھا در خرداد و تیر ماه سال    واریـز شـد و ری
سازمان علیرضا جمیع در مرداد ماه اجازه پرداخت این مـزایـا  
را ندادند و طـی پـرس جـو کـارمـنـدان بـازرگـانـی ایشـان  

ـرداخـت  )  اقای سعیدی  (  فرمودند رییس خزانه استان  اجازه پ
ـبـات انـجـام گـرفـتـه بـا   را نمی دھد در ھر حال طی مکات
وزارتخانه و جوابیه صادره از معاونت محترم توسـعـه مـنـابـع  
انسانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اظـھـار کـردنـد در  
ـیـس   پی رفع موانع قانونی این امر ھستند و می بایست ری
سازمان تا ارائه پاسخ نھایی اقدام به رفع مـوانـع در اسـتـان  
نمایند در اینجا شایان ذکر است که استـانـھـایـی از جـمـلـه  
تھران ، اصفھان ، شیراز ، کرمان ،خراسان شمالـی ، یـزد ،  

ـرداخـت مـی  ...  سیستان و بلو چستان و  این فوق العاده را پ
نمایند به ھر حال طی اعتراضات کارمندان رییـس سـازمـان  
ـنـکـه   ـرفـتـه اسـت بـا ای زیر بار پرداخت فوق العاده مذکور ن
مشخص شده است دیـوان مـحـاسـبـات کـل کشـور حـتـی  
پرداخت ایتم فوق العاده بھـره وری بـه کـارمـنـدان سـازمـان  
صنایع و معادن را نیز غیر قانونی اعالم نموده ولی این امـر  
ـرای کـارمـنـدان سـازمـان   ظاھرا در استان خراسان جنوبـی ب
ـرای کـارمـنـدان سـازمـان   صنایع و معادن قدیم مـجـاز و ب
بازرگانی قدیم این استان غیر مجاز اعالم گردیده اسـت لـذا  
به دلیل تبعیض صورت گرفته یکی از کارمنـدان سـازمـان  
ـبـه در ایـن   بازرگانی قدیم استان اعالم نموده از روز پنجـشـن
ـر تـا   سازمان بست می نشیند و دست به اعتصاب غذای ت
رفع این تبعیص می نماید ضمنا این کارمنـد اعـالم کـرده  
به دلیل عدم پرداخت اضافه کار از ابتدای سـال تـا کـنـون  

ـنـدگـی  .  در خواست پرداخت آن را نیز دارد   اینجانب به نـمـای
ـم ضـمـن اطـالع   گروھی از ھمکاران از شـمـا خـواھشـمـنـدی
ـراری عـدالـت و رفـع   ـر ق رسانی این موضـوع در جـھـت ب

 .تبعیض ما را ھمیاری نمایید 
 

 در جامعه" فساد"بیكاری و گسترش 
اظھارات سردمداران خانه كارگر در ارتباط با گسـرش  »

در جامعه در شرایط كنونی خود بر یـك واقـعـیـت و  "  فساد " 
درد اجتماعی طبقـه كـارگـر را كـه از زبـان ایـن مـزدوران  

ـر نـگـاه  .  جاری میشود را بخوبی بیان میـكـنـد  بـه ایـن خـب
ـرش   «ـ كارگر كمونیست . كنید  ـیـکـاری بـه گسـت افزایـش ب

دبیر خانه کارگر کرمـان  .  فساد در جامعه منجر خواھد شد 
ـیـکـاری در جـامـعـه مـوجـب   معتقد است روند رو به رشد ب

عـبـاس  .  شـود   ھای اجتماعی مـی   ھا و انحراف   افزایش آسیب 
بـا تـوجـه بـه  :  کاربخش در تشریح این ادعا به ایلنـا گـفـت 

ـر ھـم اکـنـون    افزایش تورم، فقر و بیکاری در سال  ھای اخـی
شاھد افزایـش خشـونـت، بـزھـکـاری و فسـاد در جـامـعـه  

بـدیـل    استـان کـرمـان از فـرصـتـھـای بـی : او افزود . ھستیم 
ھـای کشـاورزی، گـردشـگـری،    سرمایه گذاری در عـرصـه 

صنعتی و خدماتی برخوردار است که متاسفانه بسیـاری از  
جوانان تحصیلکرده و آماده به کار ایـن اسـتـان بـا اشـتـغـال  

ـیـکـاری  .  گذرانند   کاذب روزگار می  به گفته کـاربـخـش، ب
ترین مشکل امروز جوانان است به نحوی کـه بسـیـاری    مھم 

از جوانان کشور و استان به دلیل بیکـاری و عـدم اشـتـغـال  
اند به سـوی مشـاغـل کـاذب کشـیـده    مناسب مجبور شده 

شوند و این امر باعث افزایش درصد بزھکاری در جـامـعـه  
ـیـز در   شده است او با بیان اینـکـه کـاھـش سـطـح درآمـد ن

ـریـحـات  : شود افزود   مواردی باعث ایجاد فساد می  فقدان تف
ــاســب و شــادی و نشــاط در جــامــعـه و وجـود فــقــر،   مـن

ـیـاد و    باعث می .. بیکاری  شود در جـامـعـه خشـونـت، اعـت
 .فحشا، دزدی صورت بگیرد 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  
 

 ماه ١٩: کارگران کارخانه ابر صنعتی ایران
 حقوق طلبکاریم

ـران بـا   ـر صـنـعـتـی ای جمعی از کـارگـران کـارخـانـه اب
ـیـش از    امضای نامه   مـاه حـقـوق  ١٩ ای به عدم دریافت ب

ـراض کـردنـد  ـر  ٢٦ .  معوق خـود اعـت  کـارگـر کـارخـانـه اب
ای    صنعتی ایران واقع در شھرک صنعتی قـزویـن در نـامـه 

ـنـا مـنـعـکـس شـده، ضـمـن شـرح   ـل ـرگـزاری ای که در خـب
ـیـد   مشکالتی که باعث شده اسـت بـا مـتـوقـف شـدن تـول

ـرنـد،     کارگر آن ماه ٢٧ کارخانه   ـب ھا در باالتکلیفی به سـر ب
ـران بـا ادعـای کـمـبـود  : اند   آورده  ـر صـنـعـتـی ای کارخانه اب

 ماه حـقـوق و  ١٩ نقدینگی تا ھم اکنون از پرداخت بیش از  
ـتـه ایـن  .   کارگر خود امتناع کرده اسـت ٢٧ سنوات   بـه گـف

کارگران، کارفرمای خصوصی این کـارخـانـه از فـروردیـن  
ـرداخـت نـکـرده   ماه سال گذشته حقوق کـارگـران خـود را پ

ــح کــرده .  اســت  ــری ــران تص وعــده  :  انــد   در ایــن نــامــه کــارگ
ـرداخـت مـعـوقـات حـقـوقـی   ـرای پ کارفرمـای کـارخـانـه ب
کارگران ھمچنان عملی نشـده اسـت و وی بـا حضـور در  

در پی شکایت کارگران قـول  )  ١٠٢ شعبه  (دادگاه کیفری  
ـبـل از مـاه   داده بود که بخشی از مطالبات کـارگـران را ق
مبارک رمضان پرداخت کند که متـاسـفـانـه ھـنـوز انـجـام  

ھـر مـاه  :  انـد   این کارگران در ادامه اظھار داشته .  نشده است 
کارگران کارخانه ابر صنعتی برای اجـرای رای اداره کـار  

کنند کـه تـا ھـم اکـنـون     شھرستان مراجعه می ٢ به شعبه  
ـر اسـاس  .  نتیجه بوده اسـت   ھا بی   گیری   این مراجعات و پی  ب

 سـال تـا  ١٨ ای کارگران از    اطالعات این نامه، سوابق بیمه 
 سال است که به جھت عدم پرداخت حق بیمـه از جـانـب  ٢٨ 

کارفرما، اغلب آنان برای بازنشسـتـه شـدن دچـار مشـکـل  
ـراز تـاســف از دو ســال  .  انـد   شـده  ــا اب ــان کـارگـران ب در پـای
ـر    بی  توجھی مسئوالن نسبت به رفع مشکـالت کـارگـران اب

این کارخانه در زمان فعالیت مشـکـلـی  :  اند   صنعتی، افزوده 
ـیـد و   در خصوص تولید نداشته و به ھمین جھت تـوقـف تـول
ـرای آنـان نـامـعـلـوم اسـت  . عدم پرداخت حقـوق کـارگـران ب

کارخانه ابر صنعتی ایران تولید کننده اسفنج و فوم سبـز در  
طی چند سال اخیر به جھت کمبود نقدینگی تعـطـیـل شـده  
ـر مـزایـای قـانـونـی   و از پرداخت حقـوق و سـنـوات و سـای

 .کارگران خودداری کرده است 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

 کارگر واحدھای تولید قطعات ٣٠٠بیکاری 
 خودرو در قزوین 

 کارگـر واحـدھـای  ٣٠٠ طی یک ماه گذشته بیش از  
این كـارگـران كـه بـا  .   اند   تولیدی قطعات خودرو بیكار شده 

ھای تولید قـطـعـات خـودرو     سال در واحد ١٨  الی  ١٠ سوابق  
ـیـک   ھمچون پلی اوتان، سندان ایرانیان، ادریش خودرو، مـال

اشتغال مجدد برای کارگرانی کـه  .   اند   فعال بوده ... سان و 
دارای سوابق زیاد كاری و به تبع كھولت سن ھستند بسـیـار  
دشوار است چرا که ایـن کـارگـران در ھـیـچ کـارگـاھـی  

 .شوند   پذیرفته نمی 
 

حذف یک نوبت کاری ایران خودروی 
خراسان و تمدیدنشدن قرارداد تعدادی 

 ازکارگران
 شیفت کـاری خـود را  ٣ شرکت ایران خودروی خراسان  

کارگر خود را تـمـدیـد  ٦٠٠ شیفت کاھش داده و قرارداد  ٢ به  
ـفـت کـاری ایـن  .  نکرده است  در واقع  کارگران یـک شـی

ـیـمـانـی شـرکـت  .  شرکت اخراج شده اند  یکی از کارگران پ
ایران خودروی خراسان با ارسال پیامک به روزنامه خـراسـان  

ایـن کـارگـر  .  رضوی، خواستار پیگیری این مـوضـوع شـد 
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: مـی گـویـد  «خـراسـان رضـوی »ساله در گفت وگو با  ٢٦ 
نفر از کارگران ایران خودروی خراسان بـا شـرکـت  ٦٠٠ حدود  

ـلـی  )  پیمانکار (تعاونی مھندسی   قرارداد دارند و بنا بـه دالی
ـران خـودرو از   مسئوالن اعالم کردند شیفت کاری شرکت ای

ـران  ٢ شیفت به  ٣   شیفت کاھش یافته و کارگران پیـمـانـی ای
 .خودرو اخراج می شوند 

 
خطرتعطیلی کارخانه ھای تولید مداد و  

 بیکاری کارگران
 نفـر کـارگـر دارد  ٢٥٠  تا  ١٥٠ ھر واحد تولید مداد بین  

که بیکاری آنھا مشکالت زیادی را ایجاد خـواھـد کـرد و  
ـیـز بـار مـالـی   عالوه بر این، پرداخت حقوق سوابق کار آنھا ن

ـرخ  .  کند   زیادی را به کارفرما تحمیل می  افزایـش شـدیـد ن
ـنـھـا     ٣٠ ارز تولیدات داخل را کاھش داده و در حال حاضر ت

در حـال  .  ھـا فـعـال اسـت    درصد از ظرفیت کـارخـانـه ٣٥ تا  
شـود    ھا تـأمـیـن مـی   حاضر نیاز بازار از طریق موجودی انبار 

ـیـد داخـلـی  ٦ وگرنه واردات از    ماه پیش کاھش یافته و تـول
 تـا  ١٥٠ ھر واحد تولید مداد بین  . نیز به شدت کم شده است 

 نفر کارگر دارد که بیکاری آنھا مشکالت زیـادی را  ٢٥٠ 
ایجاد خواھد کرد و عالوه بر این، پرداخت حقوق سوابـق کـار  

. کـنـد   آنھا نیز بار مالی زیادی را به کارفرما تحـمـیـل مـی 
ظـرفـیـت  اگر شرایط تولید در سال آینده نیز مانند امسال باشد  

  . درصدی ھمراه خواھد بود ١٠ ھا با کاھش    تولید کارخانه 
عدم گردش چرخ صنعت درشیروان 

 وبیکارشدن کارگران
ـنـد   کارخانه الیاف و اسفنج شیروان به ھمراه کـارخـانـه ق

ـرار  ٥٧ این شھر در سال   ـیـار دولـت ق  مصادره شد و در اخـت
 بود که دولت، این کارخانه را بـه  ٧٢ گویا در سال  .  گرفت 

 سال بـعـد از آن ھـم  ١٠ بخش خصوصی واگذار کرد که تا  
ـلـی کـارخـانـه  ٨٣ فعال بود، اما از سال    به این سو با تـعـطـی

که دلیل آن از سوی مالکان، شرایط دشوار اقتصادی و بـه  
صرفه نبودن ادامه تولید عنوان شـده اسـت، تـمـام کـارگـران  
شاغل در آن به جرگه انبوه بیکاران شھـرسـتـان اضـافـه شـده  

پیرمرد در حال آب پـاشـی مـحـوطـه مـقـابـل اتـاقـک  .  اند 
نگھبانی خود بود تا شاید برای دقایق کوتاھی در آن بـعـد  
از ظھر گرم، ھم از شـدت ھ رم گـرمـا رھـایـی یـابـد و ھـم  
مجبور نباشد گرد و خاکی را که از تـخـریـب بـخـشـی از  
دیوار سوله ھای وسیع کارخانه برپا شده بود، بـه ریـه ھـای  

نگھبان پیر وقتی از این کارفـارغ شـد، یـک  . خود فرو برد 
ـرای مـن آورد  عـلـی  ».  صندلی برای خودش و یکی ھـم ب

 سال در این کارخانه کار کرده، چند سـالـی در  ١٧  «محمد 
ـری کـرده   کار بازار بوده و مدتی را ھم در کارخانه قند سـپ
است و حاال دوران بازنشستـگـی خـود را بـا نـگـھـبـانـی از  
کارخانه بزرگی پشت سر می گذراند که روزگاری، نام آن  
ـران سـال   با نام شیروان گره خورده بود؛ به این امید که به جب
ھا بیکاری فرزندانش، اندک پس انـدازی فـراھـم کـنـد تـا  

در  .  شرایط برای داماد شدن پسر کوچک ترش مھیـا شـود 
خالل صحبت ھایمان نیم نگاھی به خودروی مشـکـی مـدل  

  ٤ باالیی می اندازد که بیرون کارخانه متوقف شده است و  

. سرنشین آن در حال گفت وگو با یکدیگر دیـده مـی شـونـد 
ـروان بـود و یـک  »:  مـی گـویـد  «علی محـمـد  یـک شـی

 تـا ھـزار کـارگـر و  ٨٠٠ کارخانه الیاف زمـانـی ایـن جـا  
مھندس داشت و کامیـون ھـا مـرتـب مـی آمـدنـد و مـی  

با افسوس سری تکان مـی دھـد؛   «! رفتند، ولی حاال چه؟ 
انگار در پستوی خاطراتش به یادآوری روزھـای خـوش ایـن  
ـروان بـا   کارخانه و اھالی آن می پردازد؛ روزھـایـی کـه شـی

ـنـج  »کارخانه قند و با ھمین کارخانه   الیاف سنتتیک و اسف
ـم  «خراسان  ـقـسـی ـبـل از ت ، دومین شھر صـنـعـتـی خـراسـان ق

 کـامـیـون از  ٢٠ محسوب می شـد و بـعـضـی روزھـا تـا  
ـقـاط   ـری و بـه اقصـی ن تولیدات ھمین کارخانـه را بـارگـی

او که بزرگ ترین مشـکـل جـوانـان  .  کشور حمل می کرد 
شیروان را بیکاری می داند، سپس از خودش می گـویـد و  

 «دیـار غـربـت »فرزندانش که در جست وجوی شغل، راھی  
ـر آن ھـا االن در مشـھـد  ٣  پسر دارم کـه  ٤ »: شده اند  ـف  ن

 ساله اسـت مـدرک  ٢٨ زندگی می کنند و چھارمی که  
لیسانسش را گرفته ولی بیکار است و چون شـغـلـی نـدارد،  

کارخـانـه   .«ھر چه اصرار می کنیم، تن به ازدواج نمی دھد 
ـنـد ایـن شـھـر در   الیاف و اسفنج شیروان به ھمراه کارخانه ق

ـرار گـرفـت ٥٧ سال   گـویـا  .   مصادره شد و در اختیار دولت ق
 بـود کـه دولـت، ایـن کـارخـانـه را بـه بـخـش  ٧٢ در سال  

 سال بعد از آن ھـم فـعـال  ١٠ خصوصی واگذار کرد که تا  
ـلـی کـارخـانـه کـه  ٨٣ بود، اما از سال    به این سو با تـعـطـی

ـتـصـادی و بـه   دلیل آن از سوی مالکان، شـرایـط دشـوار اق
صرفه نبودن ادامه تولید عنوان شـده اسـت، تـمـام کـارگـران  
شاغل در آن به جرگه انبوه بیکاران شھـرسـتـان اضـافـه شـده  

اینک نیز با فروش ماشین آالت و تـخـریـب سـولـه ھـا  .  اند 
ـرار   یکی پس از دیگری، زمین کارخانه در معرض فروش ق

 سرنشین آن خودروی مشکـی مـدل بـاالی  ٤ گرفته است و  
ـرای خـریـد   پارک شده مقابل کارخانه، سرگرم چانه زنـی ب
این زمین وسیع ھستند که حاال با قرار گرفتن در مـحـدوده  

سال ھـاسـت  .  شھری، ارزش افزوده ای دو چندان یافته است 
که کسی در شیروان صدای سوت کارخانه الیاف را نشنیـده  
است و از صدھا کارگر و مھندس و تکنسیـن کـه ھـر روز  
. صبح از دور و نزدیک به این جا می آمدند، خبری نیـسـت 

کارخانه ای که حل مشکالت و فعال سازی دوبـاره آن، از  
جمله مصوبه ھای سفر نخست ھیئت دولـت بـه اسـتـان بـوده  
ـروان   ولی اکنون رئیس اداره صنـعـت، مـعـدن و تـجـارت شـی

دیـگـر ھـیـچ وقـت راه انـدازی نـخـواھـد  »معتقد است که  
: در توضیح این گفته خود اظھار می کند  «غیرتمند ».«شد 

طلبکاران فشار آورده اند و حاال مدیران ایـن کـارخـانـه مـی  
ـبـات آن ھـا را   خواھند با فروش ماشین آالت و زمین، مطال

مدیرعامـل ایـن شـرکـت  :  وی ادامه می دھد . تسویه کنند 
دیگر به ادامه کار تمایلی ندارد، چون بـدھـی دارد و مـی  

 .گوید که در این شرایط حمایتی ھم از آن ھا نمی شود 
 دانش آموزان

 
 سال تحصیلی جدید خارج از مدرسه

ھـای    ھستند کسانی که شرایط مدرسه   -نعیمه دوستدار  

ھا را راضـی    کنونی و نظام رسمی آموزش و پرورش ایران آن 
نکند و ترجیح بدھند خودشـان در خـانـه یـا در سـیـسـتـمـی  

. ھای رایـج فـرزنـدشـان را آمـوزش دھـنـد   مستقل از مدرسه 
ھای آمـوزشـی را دارنـد یـا    کسانی که خودشان دانش نظام 

ـنـد، مـعـمـوال  جـزو   منتقد جدی وضع موجود آموزشی ھسـت
ـنـد   اینگونه خـانـواده  ـران تـعـدادی از  .  ھـا ھسـت اکـنـون در ای

ھا را خـارج از    موسسات آموزشی مستقل، کار آموزش بچه 
نـمـونـه ایـن  .  دھـنـد   نظام رسمی آمـوزش کشـور انـجـام مـی 

ھـای خصـوصـی در قـالـب مـدرسـه    ھا در مـوسـسـه   مدرسه 
ـرخـی از آنـھـا کـه از اول    مشارکتی فعالیت می  کنند و ب

اند، حـاال ورودی راھـنـمـایـی ھـم دارنـد؛    دبستان شروع کرده 
ـراسـاس  .  انـد   شان سـال بـه سـال بـاال آمـده   آموزان   یعنی دانش  ب

ھا خـارج از قـانـون فـرض    ھای رسمی، این نوع مدرسه   قانون 
آموزان آنھا کودکانی بازمانده از تـحـصـیـل    شوند و دانش   می 

ھستند؛ اما برای ھمسان شدن با دیگران، باید در پـایـان ھـر  
مقطع تحصیلی مثال  پنجم دبستان کـه االن بـه سـال شـشـم  
ـنـده   تبدیل شده است، یک امتحان معادل بدھند تا اگر در آی
ـیـسـانـس   ـم یـا ل ـل ـپ نیاز شد به نظام رسمی بپیوندند و مثال  دی

ھا ھـم    برخی موسسه .  بگیرند، بتوانند این کار را انجام بدھند 
ـرخـورد   ـر ب مانند یک مـھـد کـودک، امـا بـا قـالـب بـازت

ھا تاکید بر این است که شـرایـطـی    در این مدرسه .  کنند   می 
 .مانند محیط زندگی فراھم شود و اصرار بر یادگیری مستقیم نباشد 

ـیـن    آموزش آزاد، با تکیه بر خالقیت ھرچند تـعـداد چـن
ھا به آنـھـا    ھایی ھنوز زیاد نیست، اما تمایل خانواده   مجموعه 

ـرخـی مـدرسـه .  شود   روز به روز بیشتر می  ـر    حتی ب ھـای غـی
ھای آزادی كـه مـجـبـور    كنند در ساعت   انتفاعی سعی می 

ـنـد،   ـن ـبـال ك نیستند در آن روال رسمی آموزش و پرورش را دن
ـنـد   مشابه مدرسه  در  .  ھای خارج از نظام آموزشی عمـل کـن

ـیـن    یکی از موسسه  ـبـت ٦٠  تـا  ٤٠ ھا ب نـام     دانـش آمـوز ث
ھایی که از تاسیس ایـن مـدرسـه    البته در طی سال .  اند   کرده 

اند و بعد از چـنـد سـال    ھایشان را آورده   ای بچه   گذشته، عده 
انـد کـه یـا ھـمـچـنـان    دیگرانی ھم از میانه راه آمده .  اند   برده 

به گفته یک مربی که در این مـدارس  .  اند   اند یا رفته   مانده 
ھـا     این مدرسـه   ھای آموزشی   ھا و روش   کند، مدل   تدریس می 

ـیـاژه،    بیشتر بر اساس نظریه  ـنـد پ ھای آموزشی كسـانـی مـان
ـر اسـاس  .  تدوین شـده اسـت ...  مونتسوری، رژیو امیلیا و   ب

گرایی بـه مـوضـوع آمـوزش    ھای رفتارگرایی و انسان   نظریه 
كنند و مثال  معتقدند كالس اول و دوم مـعـنـا نـدارد    نگاه می 

ـر اسـاس آن چـه دوسـت دارد، مـی  تـوانـد در    و کـودک ب
ـنـد، یـا در   ـنـشـی كالسی كه مثال  موضوعش ریاضی است ب

ـیـت  .  کالس نقاشی شـرکـت کـنـد  ـرب ـر مـحـقـق ت تـاکـیـد ب
ــادگــیــری   ــاكــیـد بــر ی ــازی، ت کـودکــان، مــجــال مــفـصــل ب
ـفـاده از   غیرمستقیم به جای آمـوزش، مشـاھـده خـوب، اسـت

ـرنـامـه ...  حواس پنجگانه، سفر و   ھـای آمـوزشـی ایـن    در ب
کـنـد    این کارشناس آموزشی تاکید می . ھا قرار دارد   مدرسه 

ھا الـزامـا  بـا سـرعـت یـكـسـان و    ھا، بچه   که در این مدرسه 
ـنـد و حـتـی شـایـد در    كتاب درسی رسمی حركت نـمـی  ـن ك

محاسبات ریاضی و به اصطالح حفظیات كندتر از ھمـسـاالن  
ـم    خود در مدرسه  ھای دولتی و غیردولتی باشند، اما مـفـاھـی
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ـلـف    ھا ویژگی   دانند، به جای نام   را می  ھای چیزھای مخـت
پدر مھدیار که امسـال وارد مـدرسـه  ...  شناسند و    را می 

او  .  ھـا تـجـربـه دارد   شود، درباره یکی از این مجمـوعـه   می 
ای    ما مھدیار را از سه سـالـگـی در مـوسـسـه : " گوید   می 

از  .  ھا کـار کـنـد   گذاشتیم که قرار بود روی خالقیت بچه 
کردیم و بحـث    ھمان سه سالگی روی این موضوع کار می 

ـم   داشتیم که او را در مدرسه ثبـت  ـی بـعـضـی از  .   نـام نـکـن
خـود  .  ھا نیز در آن موسسه این کار را کـرده بـودنـد   خانواده 

ھـای زیـادی را در آن مـوسـسـه    من ھم به شخصه بـحـث 
نگاه من این بود که ما دریافتـی خـوبـی از دوران  .  داشتم 

ھـا را    خواستم فرزندم ھم آن تجـربـه   مدرسه نداشتیم؛ پس نمی 
ھـایـی بـودنـد    اتفاق خوب این بود که خـانـواده .  داشته باشد 

که این جسارت را به خرج دادند، امـا مـن و ھـمـسـرم در  
بنفشه ھـنـوز  ."  نھایت نتوانستیم این جسارت را داشته باشیم 

او  .  فرزندی ندارد، اما درباره این موضوع زیاد شنیـده اسـت 
ـران    فکـر مـی : " گوید   به زمانه می  ـم ایـن روزھـا در ای کـن

ـم    دھند بچه   کسانی ھستند که ترجیح می  ھایشان از سیـسـت
ـیـه   ـنـد؛ یـعـنـی چـیـزی شـب آموزش خصوصی استفاده کن

ـم خـانـواده   سیستمی   ـروتـمـنـد اروپـایـی    کـه در قـدی ھـای ث
ـم کـه بـچـه .  داشتند  اش بـه یـک    زمانی ھمکاری داشـت

ھـای    آنـھـا کـتـاب .  رفت    می   مدرسه خصوصی غیر رسمی 
ـیـد    دبستان را نـمـی   رسمی   خـوانـدنـد و مـدرک مـورد تـائ

ـر    ھمکـارم مـی . آموزش و پرورش ھم نداشتند  ـیـشـت گـفـت ب
ھـایشـان را بـه خـارج از    ھا قصد دارند بچـه   والدین این بچه 

ـیـاز بـه مـدرک آمـوزشـی   ـنـد و احسـاس ن ـرسـت کشور بف
گفت بچه با سفر و تفریح و اردو    یادم ھست می .  کنند   نمی 

ـم اجـبـار و فشـاری وجـود    درس می  خواند و ھیچ سـیـسـت
ـران  ."  ندارد  او درباره اعتقاد خودش درباره نظـام آمـوزشـی ای
ـلـی بـه    من چون فرزندی ندارم، ھـیـچ : " گوید   می  وقـت خـی

انتخاب یک مدرسه خوب و اینکه چطور باید باشد فـکـر  
ـم آمـوزشـی خـوبـی    ام، ولی احساس می   نکرده  کنم سـیـسـت
ـر  ٣٣ من در  . نداریم  ـیـشـت  سـالـگـی ھـنـوز ھـم کـابـوس ب
ام یـا نـمـره بـدی    ھایی است که جا مـانـده   ھایم امتحان   شب 

ـم، نشـان  . ام   گرفته  داد    تجربه کوتاھی که از تدریـس داشـت
گـرچـه  .  آموزان اضطراب مدرسه دارنـد   ھنوز ھم بیشتر دانش 

ــم چــه راه   نــمــی  ــی وجــود دارد   دان ــل در زمــان تــدریــس  .  ح
ھـا بـا    دانستم چه روشی را باید پیش بگیرم کـه بـچـه   نمی 

ـنـد و در عـیـن حـال مـورد   عالقه کالس را ھمراھـی کـن
ـرار    شماتت مسئوالن مدرسه برای روش  ـرمـعـمـول ق ھای غـی

نگیرم و شاید به ھمین دلیل ترجیح دادم از ایـن فضـا دور  
راستش یکی از بدترین مسائلی که در ایران ھمیـشـه  .  شوم 

کند و در عین حـال از فـکـر    ذھن مرا به خود مشغول می 
ام، ھمین بـحـث آمـوزش اسـت چـون از    کردن به آن فراری 

اگـر  دانم    رسم و نمی   ای نمی   فکر کردن به آن به ھیچ نتیجه 
 ."ای داشته باشم باید برای آموزش او چه کنم   روزی بچه 

ـرده نـظـام    مدرسه یا کانون مشکالت؟ مشکالت گست
ھـا را بـا ایـن دغـدغـه    آموزشی ایران، خیلی زود خـانـواده 

شان چه روشی را    کند که برای آموزش فرزندان   رو می   روبه 
غزاله، مادر یک کـودک سـه سـالـه و  . در پیش بگیرند 
با اینکه ھـنـوز تـا زمـان مـدرسـه رفـتـن  . روانشناس است 

کودکش فرصت زیادی دارد، اما او ھـم بـه ایـن مـوضـوع  
ـرورش   فکر کرده و معتقد است چون مشکالت آموزش و پ
ـفـاوت   زیاد ھستند و این مشکالت بسته به ھر مـدرسـه مـت

ـیـق و    نام بـچـه   است، مردم برای ثبت  ھـا بـایـد بسـیـار تـحـق
ـیـن    او مشکالت مدرسه .  وجو کنند   پرس  ـران را چـن ھا در ای
ـتـا  بـاالی مـدارسـی کـه  : "کند   بندی می   طبقه  ھزینه نسـب

سطح باالتری دارند نسبت به درآمدھای خانوار و در نتیـجـه  
عدم امکان استفاده سطح متوسط جامعـه از ایـن مـدارس،  
ـیـل مـغـایـرت   ایجاد تضادھای مذھبی در کـودکـان بـه دل

ـیـش از    آموزش  ھای مذھبی در مدارس با خانه، تـمـرکـز ب
ـرداخـتـن بـه آمـوزش  ھـای    حد مدارس بر امور آموزشی و نپ

ـیـات،    ضروری پرورشی چون مھارت  ھای زندگـی و اخـالق
انتظارات تحصیلی باال از دانش آمـوزان و ایـجـاد احسـاس  

ـیـت را    ناکامی   ـق در کودکان از این لحاظ که معیار مـوف
ـرنـد   عمدتا  موفقیت تحصیلـی در نـظـر مـی  او دربـاره  .  گـی
من بـه ایـن  : " گوید   تصمیمش در مورد آموزش دخترش می 

ـقـدم    فکر نکرده  ـت ام که دخترم را مدرسه نگـذارم؛ چـون مـع
ـیـعـی بـایـد صـورت    رشد اجتماعی بچه در محیط  ھای طب

ھـایـی بـا    ھایی که بچه بتواند در کنار بچـه   محیط .  بگیرد 
ـنـوع    ھا و فـرھـنـگ   خلق و خوی متفاوت و تربیت  ھـای مـت

قرار بگیرد، با مشکالتی مواجه بشود و قدرت حل مسئلـه  
ـم  .  و کنار آمدن در او تقویت بشود  ـیـدا کـن اگر جایی را پ

که اسمش مدرسه نباشد اما این اھداف تامین بشود حتـمـا   
ـنـد کـه مشـکـالت  ."  کنم   بررسی می  مادران دیگری ھسـت

ـیـن مـواد   ـیـت پـای ـف بھداشتی و مذھبی بودن دروس و کـی
 به قرار دادن فرزندانشان در    آموزشی را از دالیل عدم تمایل 

ای در     سـالـه ٣٢ مادر  .  کنند   این نظام آموزشی عنوان می 
ام را بـه مـدرسـه    خواھد بچه   دلم نمی : "گوید   این زمینه می 

ھـای    بـچـه .  ھای دیـگـر اسـت   بفرستم، دلیلش ھم رفتار بچه 
ـنـا  بـه   من خیلی معصومند، اما بعضی پدر و مادرھـا عـل

دھند که گـرگ بـاشـنـد و مـثـال  از    شان آموزش می   بچه 
ـنـد  ـران رواج دارد عـقـب نـمـان در  ."  قافله زرنگی که در ای

مقابل، مخالفانی ھم وجود دارند که این شیوه برخورد را بـا  
ـنـد   نظام آموزشی درست نـمـی  اش مـھـتـا، مـادر    نـمـونـه .  دان

ـیـن کـاری    کسی را ندیده :" گوید   جوانی که می  ام که چـن
ام را مـدرسـه    ام کـه بـچـه   بکند و خودم ھـم فـکـر نـکـرده 

ام که بـچـه مـن تـافـتـه جـدا    وقت فکر نکرده   ھیچ .  نفرستم 
دانم که حتـی اگـر اشـکـاالتـی در    این را می .  بافته است 

مدارس ھست، بازھم با فرھنگ و جامعه ھمـخـوانـی دارد  
ـم، مسـلـمـا     و اگر بـچـه را از بـچـه  ھـای دیـگـر جـدا کـن

ـم   مشکالتی برای کودک خودم ایـجـاد مـی  مـمـکـن  .  کـن
ـری در زنـدگـی تـجـربـه کـنـد،    است شکست  ـیـشـت ھـای ب

شخصیت ضد اجتماعی پیدا کند، از باال به دیگـران نـگـاه  
ھای دوستی داشته باشد یا اعـتـمـاد بـه    کند و نتواند رابطه 

ـرود  ـیـن ب ـرار کـردن از ب امـیـن، پـدر  .  نفسش در ارتباط برق
دیگری است که در این زمینه با زمانه گفت و گـو کـرده  

من و ھمسرم خیلی بـه ایـن مـوضـوع  : " گوید   او می . است 
ـم ایـن کـار را    ایم و اگر بشود حتمـا  مـی   فکر کرده  خـواھـی

دانشگاه ھستیم و بـه    ما ھر دو عضو ھیئت علمی  .  بکنیم 
در ایـن نـظـام  .  خوبی از معایب سیستم آموزشی خبر داریم 

رود و در عمل آموزش صحیح بـه    بیشتر وقت بچه ھدر می 
ـم بـچـه .  شود   او داده نمی  مـان را    از طرفی آخرش مـجـبـوری

بفرستیم تا از او امتحان بگیرند تا مدرک داشتـه بـاشـد و  
ـریـن    باز باید یه سری چیزھای بی  خود ھم بخـوانـد در بـھـت

ھـا بـه    دوران زندگی با باالترین زمینه ھوش و تربیت، بـچـه 
ـرده مــی  ــط یـک   سـمـت و سـویـی ب ســری    شـونـد کــه فـق

راه و روش آمـوخـتـن،  .  شـود   محفوظات به آنـھـا داده مـی 
ـنـھـا آمـوزش داده    جست  وجو کردن، خالقیت و نوآوری نـه ت
فقط به آنـھـا یـاد  .  شود   شود که در وجودشان نابود می   نمی 
 ."شوند   دھند که باید برنده شوند و برای شکست آموزش داده نمی   می 

 دوگانگی در تربیت، فقدان امکانات نـگـرانـی عـمـده  
ـران مشـکـل    خانواده  ھایی که با نظام رسمی آمـوزش در ای

ـقـای شـیـوه  ـر ال ای    دارند، تالش آموزش و پرورش رسمـی ب
. خاص از تفکر و دوگانگی تربیتی در نسـل جـدیـد اسـت 

ـقـه تـدریـس   اسماعیل، معلمی با بیش از پـانـزده سـال سـاب
معتقـدم در مـدارس مـا    با اینکه خودم معلمم،  : " گوید   می 

ـر از بـچـه .  آموزش صفر است  ـیـشـت ھـا اذیـت    آدم خـودش ب
ھـا و از ھـمـه    مشکالت در کادر اداری، تبعیض . شود   می 
پروری در مدارس که من واقـعـا  خـودم    تر رواج جاسوس   مھم 

ـریـن و    بچه .  با آن مشکل دارم  ـر بـدت ھای مـعـصـوم بـایـد ب
ـنـد   ترین صندلی   ناراحت  ـن ھـا تـھـویـه و نـور    کـالس .  ھا بنشی

ـراژ زیـادی صـرف  .  کافی ندارند  ـتـدایـی، مـت در مدرسه اب
ھا زمین بازی و اتـاق    وقت بچه   شود آن   ساختن نمازخانه می 

ارزشیابی صرفا  بر اساس نمـره و  .    فیلم و موسیقی ندارند 
تکرار یکسری محفوظات حتی تا مـرحـلـه  .  حفظیات است 
ھای رفتاری بر اسـاس ھـنـجـارھـای    ارزش .  آموزش عالی 

ـرنـده   ـر بـاشـد ب ـرروت ناھنجار جامعه است؛ یعنـی ھـرکـس پ
ـری دارد و   است، ھرکس قلدرتر باشد دوست  ـیـشـت ... ھای ب

ـنـش    معلم  ـر اسـاس ارزشـیـابـی درسـت گـزی ـران ب ھـا در ای
ـیـدا مـی    میان   شوند و ھمه جور آدمی   نمی  شـود کـه    شـان پ

 .کنند   گاھی با یک حرف بچه را سرخورده می 
ھـای      او در واکنش به نظر منتقدان آموزش در مدرسه 

بـعـضـی فـکـر  : " گـویـد     خارج از نظام رسمی آموزشی مـی 
ھایمان را از بقیـه    کنند ما منظورمان این است که بچه   می 

ـر    نه، می !  جدا کنیم  ـیـشـت شود بچه در اجتماع باشـد ولـی ب
ـرورش   ـرانـگـر آمـوزش و پ عمرش پشت ایـن مـیـزھـای وی

ـرد و    قطعا  چیزھای بیشتری یاد می .  سامان نگذرد   نابه  گـی
اش    اوقات فراغتش برای یادگیری چیزھای مـورد عـالقـه 

ـرورش فـعـلـی، ھـم  .  شود   بیشتر می  در سیستم آموزش و پ
ـرادھـای اسـاسـی دارد، ھـم    نظام آموزشی و کـتـاب  ھـا ای

بسیاری فـقـط  .  بسیاری از معلمان مشکالت اساسی دارند 
االن بـعـضـی  .  دنبال وقت تلف کردن و پول در آوردن ھستند 

ـنـد کـه در شـان یـک مـدرس    معلمان کارھایی مـی  کـن
ـرود   من دوست ندارم بچه . نیست  . ام در این سیستم مدرسـه ب

وشـو دھـنـد؛ در خـانـه یـک    دوست ندارم مغزش را شسـت 
ـلـه  .  حرف بشنود و در مدرسـه یـک حـرف  دوسـت نـدارم ب

ھرچند ایـجـاد  ."  قربان، چشم قربان گفتن را به او یاد بدھند 
ـیـت رسـمـی نـظـام    چنین مجموعه  ھایی، چیزی از مسـئـول

کند و تمایل روزافزون به ایـن نـوع    آموزشی کشور کم نمی 
افـزاری و    ھا، به معنای بیشتر شدن خالھای سـخـت   مدرسه 

ـران اسـت، امـا بسـیـاری از   بنیادی در آموزش  پرورش ای
کنند کـه دوسـت دارنـد امـکـان ایـن    ھا تاکید می   خانواده 

 . انتخاب برایشان وجود داشته باشد 
 پیام كارگران

 
رضا شھابی "پیام مشترك دو كارگر زندانی

به مناسبت اول مھر " و بھنام ابراھیم زاده
 روز بازچشایی مدارس 

  ٣٨ طی اطالعیه شمـاره  "  کمیته دفاع از رضا شھابی " 
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رضـا  " خود از انتشار پیام مشـتـرک دو کـارگـر زنـدانـی  
ـم زاده  بـه مـنـاسـبـت اول مـھـر روز  "  شھابی و بھنام ابراھـی

ـر داد  ـیـام  .  بازگشـایـی مـدارس خـب در بـخـشـی از ایـن پ
ـلـی جـدیـد در  : " مشترک از جمله آمده است  سـال تـحـصـی

 مـاه اسـت از  ٢٧ شرایطی آغاز می شود که فرزندان مـا  
ـبـت   مھر پدری محروم اند، آنھم در سنینی که نیاز به مـراق

ـیـام  ."  و رسیدگی و کمک و آموزش دارند  در ادامه ایـن پ
ـم کـه  : " خطاب به کودکان ایرانی آمده است  ـی ما مـی دان

ـیـد و   ـر زنـدگـی نـمـی کـن ھمه شما عزیزان در شرایط براب
بخش زیادی از شما از نعمت پدر یا مادر یا از داشتن غـذا  
ـم مـنـاسـب مـحـرومـیـد،   و سرپناه کافی یا مدرسه و مـعـل
شماری از ھم سن و سالھای شما به اجبار از تحصـیـل بـاز  

ـبـی  .  مانده اند    ٢٧ ما نیز به دلیل آزادیخواھی و برابری طل
ـلـه ھـای زنـدان و بـه دور از   ماه از عمرمان را پشـت مـی

ـلـی  .  خانواده و فرزندانمان به سر می بریم  در این سال تحصی
فرزندان ما نیز به جز محرومیت ھای اقتصادی و تحصـیـل  
باید محرومیت از پدر را تجربه کنند، و با اضطراب، مـثـل  

بـا ایـن  .  شما به مدرسه رفته و در سر کالس حاضر شـونـد 
ـنـده سـاز   وصف ما نگران وضع زندگی ھمه شما عزیزان آی

 ."این مرز و بوم ھستیم 
 طبقه بندی مشاغل

 
مناسبات ضد کارگری در نیروگاه سیکل 

 ترکیبی قلیا ن سنندج
ـروگـاه سـیـکـل   ـی طبق گـزارش رسـیـده کـارفـرمـایـان ن
ترکیبی قلیان سنندج در شرایطی ضد کارگری، کـارگـران  
ـقـه   نیروگاه را بر اساس معیارھایی کامال ضد انسانـی طـب
ـقـه   ـر اسـاس ایـن طـب بندی نموده و رفتاری ضد انسانی ب

ـرایـن  مـوجـود   . بندی با کارگران دارند  طبـق شـواھـد و ق
معیارھایی از قبیل غیر بومی بودن  کارگران، وابسـتـگـی  

ـره ( به نھادھا و سازمان ھای دولتی   و داشـتـن  )  بسیج وغـی
شامل شرایطی است کـه  ....  ارتباط با مدیریت نیروگاه و  

ـفـا   می تواند در ارتقاء موقعیت کارگران نقش مھمی را ای
ـر  .  نماید  ـیـب زی ـرت بر این اساس طبقه بندی کـارگـران بـه ت
که از لحاظ حـق وحـقـوق، شـرایـطـی بـه  :  سازمانی :  است 

مراتب مناسب تر از سایر کارگران دارند به نحوی کـه ھـم  
از بیشترین امنیت شغلی برخوردار می باشنـد وھـم مـیـزان  
ـرداخـت مـی   حقوقشان بیشتر بوده و به مـوقـع حـقـوقشـان پ

ــرایــط  :  رســمــی .  گــردد  ــا حــدودی از ش ــران ت ایــن کــارگ
مناسبتری نسبت به سایر کارگران برخـوردار مـی بـاشـنـد،  
اما آنان به طور مداوم حقوق یک ماھشان جھـت تضـمـیـن  

ـرار  :  قراردادی . نزد شرکت نگه داشته می شود  کارگران ق
ـرخـوردار بـوده و مـیـزان   ـیـت شـغـلـی ب دادی از حداقل امن
ـر   حقوقشان به مراتب از کارگران سازمانی و رسـمـی کـمـت

 ماه از حقـوق آنـان  ٥  الی  ٣ می باشد، با این وجود ھمیشه  
کـه در حـال  ( به صورت معوقه نزد کارفرمایان می ماند  

حاضر نیز  کارفرمایان از پرداخت چھـار مـاه حـقـوق انـھـا  
کارگران پیمانـی بـه ھـیـچ  :  پیمانی ).  خوداری می کنند 

ـریـن    وجه از امنیت شغلی برخوردار نبوده و با غیر انسانی ت
آنـان از  .  و ضد کارگری ترین شرایط  استثمار می شـونـد 

حداقل مزایا و حق وحقوق استفاده می کنند و ھـر لـحـظـه  
ـرنـد  ـیـز  .  در خطر اخراج و بیکار شدن بـه سـر مـی ب آنـان ن

 ماه از حقوقشـان  ٥  الی  ٣ مانند کارگران قراردادی ھمیشه  
بـا ایـن اوصـاف  .  به صورت معوق نزد کارفرما می بـاشـد 

ـنـدج طـی   ـیـان سـن ـل کارفرمایان نیروگاه سیکل ترکیبـی ق
 نفر از کارگران شـاغـل خـود  ٨٠٠ یک سال گذشته حدود  

ـیـکـار کـرده و آنـان را   را به بھانه ھای مختلف از کـار ب
اخراج نموده اند تا  بدین وسیله، بار دیگر بر مناسبات ضـد  
ـیـد   کارگری و ضد انسانی حاکم بر نیروگاه قلیان مھر تـای

 .نھاده باشند 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

علیرضا :اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 عسگری آزاد شد

 طبق خبرھای منتشر شده از سوی کمیته ھماھنـگـی  
عصـر روز  , برای کمک به ایجاد تشکل ھای کـارگـری  

ـر اسـاس رای  ١٣٩١/٦/٢٨ سه شنبه    علیرضا عسـگـری ب
ـر اسـاس  .  شعبه تجدید نظر دادگاه انقالب کـرج آزاد شـد  ب

رای دادگاه تجدیدنظر، یک سال حبس تعزیری ایـن فـعـال  
بـا الـزام بـه  (  سال حبس تعلیقـی  ٣  سال در  ١ کارگری به  

ـتـی   ـی ـبـدیـل شـد )  معرفی ھر ماھه بـه مـقـامـات امـن . ت
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تبریک آزادی این فـعـال  
ـیـن کـارگـری و   ـیـب از فـعـال کارگری، خواستار منع تعق

 .آزادی دیگر زندانیان کارگری و عقیدتی می باشد 
 

از سوی " رصا امجدی"محكومیت اخراج 
 كارگران جوشكار و فلزكار سنندج

جمعی از کارگران جوشکار و فلزکار سنندج با انتشـار  
کارگر مجـتـمـع صـدف  "  رضا امجدی " اطالعیه ای اخراج  

در بخشـی از ایـن اطـالعـیـه از  . سنندج را محکوم کردند 
در شرایطی که مسئله حذف یارانه ھـا و  : " جمله آمده است 

ـر زنـدگـی کـارگـران   بحران اقتصادی سایه شوم خـود را ب
ـلـی کـارخـانـه ھـا و   انداخته است و روزانـه شـاھـد تـعـطـی
ـم کـه رضـا   ـی ـت ـم، اطـالع یـاف ـی کارگاھھای تولیدی ھسـت
امجدی کارگر مجتمع صدف سنندج طی یـک دسـیـسـه  

مـا  .  از پیش طـراحـی شـده از کـار اخـراج گـردیـده اسـت 
کارگران جوشکار و فلزکـار ضـمـن دعـوت کـارگـران بـه  
اتحاد و ھمبستگی، اخراج رضـا امـجـدی را مـحـکـوم و  

 ."خواستار بازگشت بکار وی می باشیم 
 

 آزادی مشروط علیرضا عسكری
ـرای کـمـک بـه     بنا به گزارش کمیته ھماھنگـی ب
ـرضـا عسـگـری، فـعـال   ـی ایجاد تشکل ھای کارگری، عل
کارگری و عضو کمیته ھماھنگی، بر اساس رای شـعـبـه  

، بـه  ٢٠١٢  سپتامبر  ١٨ تجدید نظر دادگاه انقالب کرج، در  
پیشتر دادگاه انقالب اسالمـی کـرج  .  طور مشروط آزاد شد 

علیرضا عسگری را به یک سال حبس تعزیـری مـحـکـوم  
اما بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر، یـک سـال  .  کرده بود 

حبس تعزیری این فعال کارگری به یک سال در سه سـال  
با الزام به معرفی ھـر مـاھـه بـه مـقـامـات  ( حبس تعلیقی  

ـقـالب  ٤ ی    قاضی شـعـبـه .  تبدیل شد ) امنیتی    دادگـاه ان
اسالمی کرج ھمچنین ریحانه انصاری و جلیل محمدی را  

ـقـی   بـا الـزام  ( ھر کدام به یک سال در سه سال حبس تعلی

ـتـی  مـحـکـوم کـرده  )  به معرفی ھر ماھه به مقامات امنی
یورش سبعانه مامواران جمھوری اسالمی بـه مـجـمـع  .  بود 

عمومی کمیته ھماھنگی در کرج، که منجر به ضـرب و  
 فعال کارگری گـردیـد،  ٦٠ شتم وحشیانه و بازداشت حدود  

با انزجار جنبش کارگری ایران و بین المللی مواجـه شـد و  
اگـر چـه اکـنـون  .  در سراسر دنیا قـویـا مـحـکـوم گـردیـد 

تمامی دستگیر شدگـان یـورش کـرج آزاد شـده انـد، امـا  
ـرضـا عسـگـری و   ـی تعدادی ھمچون ریحانه انصـاری، عـل
جلیل محمدی کماکان با توجه به حبسھای تعلیقی تـحـت  

ـیـن  .  فشار و اذیت و آزار قرار خواھـنـد داشـت  بـعـالوه فـعـال
کارگری ھمچون رضا شھابی، شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد  
جراحی، بھنام ابراھیم زاده بـا اتـھـامـات کـامـال واھـی در  
زندانھای تھران و تبریز به حبسھـای ظـالـمـانـه و طـوالنـی  

 .محکوم شده اند 
 نا امنی محیط كار

 
  كارگر افغان در راور٢كشته شدن 

ـر سـقـوط در چـاه   دو كارگر افغان در راور كرمان بر اث
ـر  )  پـدر و پسـر ( این دو كـارگـر  .  كشته شدند  مشـغـول حـف

چاھی در راور بودند که فاضالب چاه ھـمـجـوار بـه درون  
ـر گـاز   ـر اث این چاه نفوذ کرد و پدر کـه درون چـاه بـود ب
. گرفتگی و نفوذ فـاضـالب از پسـرش کـمـک خـواسـت 

رسد، پدر خـفـه شـده و    ھنگامی که پسر به درون چاه می 
ھـا تـوسـط    جنازه .  پیوندد   پسر که راه فرار نداشته به پدر می 

نشانی شھرداری راور و امدادرسانان جـمـعـیـت    ماموران آتش 
ـیـه    ھالل احمر این شھرستان و آشنایان کشته  ھا پس از تـخـل

 .فاضالب چاه از درون چاه بیرون آورده شدند 
 

کارگرویک راننده درتصادف قطارھای ٢
 متروتھران مجروح شدند

ـرخـورد دو  :  معاون مرکز اورژانس تـھـران اعـالم کـرد  ب
قطار مترو در نزدیکـی ایسـتـگـاه شـھـرری کـه شـامـگـاه  

دو تـن از  .  چھارشنبه رخ داد، سـه مـجـروح داشـتـه اسـت 
مجروحان کارگران مترو و دیگری راننده یکی از قـطـارھـا  

دو کـارگـر از طـریـق یـک  .  بوده که حالشان وخیم نیست 
ـقـل   ـت ـر مـن ـی دستگاه آمبوالنس اورژانس به بیمارستان ھفتم ت
ـرو بـه مـراکـز   ـیـز تـوسـط مسـئـوالن مـت شده اند و راننده ن

ـر روابـط عـمـومـی  .  درمانی انتقال یافته است  پیش تر مدی
مترو تھران گفته بود که در این حادثه تنھا راننده یکـی از  

یـکـی از  .   قطارھا به صورت سطحی مجـروح شـده اسـت 
 کـھـریـزک در مـحـدوده    -قطارھـای خـط تـجـریـش  

دچار نقص فنی می شود که قطار دیگری پـس    شانت 
از تخلیه مسافران برای قالب کردن آن به مـحـل مـی رود  

 .که این حادثه رخ می دھد 
 

  متری چاه١٥مرگ کارگرجوان در عمق 
ـری  ٣١ به گزارش   ، ظـھـر روز  ١٢٥ شھریورپایـگـاه خـب

گذشته، یکی ازکارفرمایان یک پروژه ساختمـان تـجـاری  
 آتش نشانی تھران تـمـاس گـرفـت و اعـالم  ١٢٥ با سامانه  

کرد که یک کارگرچاھکن بـه عـمـق چـاه رفـتـه ولـی  
ـیـسـت  ـنـا بـه اظـھـار كـارفـرمـا  .  ساعت ھا از او خبری ن ب

وكارگران این پروژه تجاری واقع در میدان تجریـش خـیـابـان  
ـلـه   ـنـام سـیـف ال   ٢٥ الـف   -جعفری ، یک مقنی افغانی ب
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 صبح ھـمـان روز وارد چـاه شـده وتـاایـن  ٥ ساله از ساعت  
ـیـسـت  ـنـی افـزود .  لحظه خبری از وی ن نـجـاتـگـران  :  امـی

بیدرنگ با فرستادن دستگاه ھواساز به داخل چاه اقدامـات  
ـبـاس   اولیه را آغاز کردندوسپس یک نجاتگر با پـوشـیـدن ل

وی در ادامـه  .   متری آن رفت ١٥ مخصوص چاه به عمق  
این كارگر جوان بـا کـمـک نـجـاتـگـران بـا  :  اظھار داشت 

ـرون کشـیـده شـد   ـی استفاده از تجھیزات ویژه از داخل چـاه ب
 .که پس از معاینه عوامل اورژانس مرگ وی تائید شد 

 كودكان
 

 ٢٤ھای کوچه  راز بچه
ـنـدی   ـررسـی حـادثـه کـوچـه  »   -شھزاده سـمـرق   ٢٤ ب

ای    عنوان نمایش تـازه  «٢٤ راز کوچه  »یا   «سینا   خیابان ابن 
از امید نیاز، کارگردان نمایش کودک و نوجوان است کـه  
با ھمکاری یونیسف، سازمان صندوق کودکان ملل متـحـد  

کـوچـه   «نان و عـروسـک »گروه  .  روی صحنه آمده است 
 را برای کودکان و نـوجـوانـان بـه دو زبـان فـارسـی و  ٢٤ 

ـیـز اجـرا   ـنـد ن ـل ـریـش و ھ آلمانی در کشورھـای آلـمـان، ات
ـنـج کـودک را روایـت  ٢٤ کوچه  .    کند   می   ماجـرای پ
بـازی   «٢٤ کـوچـه  »ای بـه نـام    ھا در کوچه   آن .  کند   می 
ـم،    شان به شیشه خانه اشرف    کنند که ناگھان توپ   می  خـان

ولی این دفعه اشـرف  .  شکند   خورد و می   پیرزن ھمسایه می 
ـرون نـمـی   خانم بر خالف روزھای قبل از خـانـه    ـی آیـد و    اش ب

ـنـد و در کـوچـه    ھا فـرار مـی   بچه .  کند   اعتراض نمی  کـن
ـنـھـان     خودشان را بین بشکه   بیست و پنجم  ھای خالی نفت پ

ـنـد کـه اشـرف   ھا پیش خودشان فکر مـی   آن .  کنند   می      کـن
ـیـسـت  ـری ن . خانم احتماال  از ترس جان داده کـه از او خـب

دھـنـد، در    ھا با این فکر خود را به پلیس تحـویـل مـی   بچه 
خانم در لحظه شکسـتـه شـدن شـیـشـه در    حالی که اشرف  

ـیـن   «نان و عروسک »تر    پنج بازیگر گروه تئا .   خانه نبوده  ب
امید نیاز که نویسنـده و کـارگـردان  .   سال دارند ١٣  تا  ١٠ 

ـقـش   این تئا  ـنـی ھـم مـی   تر است در این نمایش ن . کـنـد   آفـری
ــور  » تــحــت پــروژه ســازمــان  ٢٤ کــوچــه   ــت ــدر کــول ــن کــی
در حال برگزاری   (kinderkulturkarawane) «کاروانه 

ـبـه،    تور اروپایی    ٢٣ اش است و به ایـن جـھـت روز یـکـشـن
سپتامبر تنـھـا یـک روز در الھـه بـه نـمـایـش گـذاشـتـه  

نویس و بـازیـگـر    امید نیاز، کارگردان، نمایشنامه .  شود   می 
وگویی که با رادیو زمانه داشت گـفـت    این نمایش در گفت 

که در آلمان از این نمایش  استقبال بسیار خوبی شـده و از  
ـنـج مـاه در یـکـی از    او دعوت کرده  اند کـه بـه مـدت پ

امـیـد  .  مدارس شھر بوخوم به کودکان مدرسه آموزش دھـد 
ـران   نیاز ھمچنین از استقبال اندک تماشاگران ایرانی در ای

 .تر با ما سخن گفت   ھا نسبت به تئا   و از عالقه کم آن 
 عدم امنیت شغلی

 
تھدید امنیت شغلی كارگران وابسته به 
 صنایع پتروشیمی در پی نوسانات بازار 

ـیـدی بـویـژه واحـد    اکثر واحـد  ھـای وابسـتـه    ھـای تـول
مستقیم به صنایع پتروشیمی با توجه به روند مـعـامـالت و  
نوسانات قیمت در بازار سھام پتروشیمی، قدرت خرید مـواد  

ـیـت    اولیه تولید را از دست داده  انـد و ادامـه ایـن رونـد امـن
. شغلی كارگران این واحدھا را به مخاطره خـواھـد انـداخـت 

ھر واحدی که به نحوی در تھیه مواد اولیه و حتی بسـتـه  
بندی نیازمند به این صنعت ھستند بـا تـوجـه بـه افـزایـش  
قیمت ارز و به تبع آن نوسانات قیمت در بازار سـھـام دچـار  

ـیـمـت سـھـام ایـن  .  انـد   تردید در خرید مواد اولیه شده  اگـر ق
ـنـدی   محصوالت در بازار بورس ثبات نداشته باشند بودجه ب
ـرات   ـی واحدھای تولید کننده و مصرف کننده دستخوش تغـی

 .زیادی خواھند شد 
 خط فقر

 
ھا، روزانه از قدرت خرید  افزایش قیمت
 كاھد كارگران می

ـره کـانـون انـجـمـن   غالمرضا عباسی رئیس ھیئت مـدی
متاسفانه ھمه اخبار حـوزه  :  صنفی کارگران استان میگوید 

ـر در سـال  . کارگری خبرھای بد است  برای مثال خـط فـق
 ھزار تومان بود و این درحالی است که کـف  ٨٤٠ گذشته  

ـم نـدارد و   ـتـی بـا ایـن رق ـراب دسـتـمـزد کـارگـران ھـیـچ ق
ـقـاد از  .  جوابگوی نیازھای کارگران نیست  ـت عباسی بـا ان

ـبـوع خـود در   وزارت کار به دلیل عدم دعـوت تشـکـل مـت
متاسفانه در مراجعی مانند شـورای  : مراجع مختلف، گفت 

ـتـه اسـتـان  ھـا، ھـیـات    عالی اشتغال، شورای حفاظت، کمـی
کنند که بـه    ما را دعوت نمی ...  مدیره تامین اجتماعی و 

ای حـق کشـی از كـارگـرانـی اسـت كـه ایـن نـھـاد    گونه 
وی بـااشـاره بـه دسـتـمـزد انـدک  .  كند   شان می   نمایندگی 

در سال گـذشـتـه بـا کـمـک دو تشـکـل  :  کارگران گفت 
ـم و    دیگر برای افزایش حداقل دستمزد رایزنی  ـی ھایـی داشـت

ھـا در دو    رویه قیمت   به نتایجی نیز رسیدیم، اما افزایش بی 
ـر آن افـزایـش حـقـوق   ماھه اول سال جاری خیلی سـریـع اث

ـیـازی، در سـال  . ابتدای سال جاری را از بین برد  به گفته ن
ـم و در  ١٣٠  الی  ١٢٠ جاری با تورم   ـی  درصدی روبرو ھسـت

افـتـد،    ھا به صورت روزانه اتفاق مـی   حالی که تغییر قیمت 
ـر  .  شـود   روز به روز از قدرت خرید کارگران کاسته مـی  ـی دب

: کانون انجمن صنفی کارگران استان تھـران اظـھـار داشـت 
ـیـون    یکی از مسوولیت  ـل ھای دولت این است که از سی می

شان حمایت کنند، برای مـثـال    ھای   کارگر کشور و خانواده 
سھام عدالت که قرار بود به کارگران اختصـاص داده شـود  

ـیـن  . ای میان آنان توزیع نشده است   به صورت شایسته  ھمچن
ـیـار    بن کارت  ھای یک و نیم میلیونی که قرار بود در اخت

ـیـد داخـل را   کارگران قرار گیرد تـا بـا آن کـاالھـای تـول
ـفـاھـم دولـت و بـانـک  ھـای    خریداری کنند به دلیل عدم ت

 ..عامل به نتیجه نرسیده است 
 

ھای  تاوان نابسامانی نرخ ارز را خانواده
 پردازند كارگری می

دبیر خانه کارگر اصفھان معتقد است با اختـصـاص ارز  
دولتی به تولیدکنندگان داخلـی نـوشـت افـزار در آسـتـانـه  
بازگشایی مدارس، عالوه بر اینکه نرخ این محـصـوالت در  

ھـای کـارگـری بـه جـھـت    یابـد، خـانـواده   بازار کاھش می 
ـیـدات داخـلـی مـی  در  .  شـونـد   صرفه اقتصـادی جـذب تـول

ـتـی بـه   آستانه آغاز سال تحصیلی و عدم اختصاص ارز دول
ـنـدگـان داخـلـی نـوشـت افـزار، بـه خصـوص در   تولید کـن

ـیـمـت ایـن    واحد  ـر، شـاھـد افـزایـش ق ھای تولید کننده دفت
بسیاری از کارگاھای دفتـر سـازی و  .  محصوالت ھستیم 

سایر تولید کنندگان محصوالت نوشت افـزاری بـا حـداقـل  

ـرو مـواجـه   ـی ـیـز بـا تـعـدیـل ن ظرفیت تولید دارند و برخی ن
تواند ھمانند کتابھـای    وزارت آموزش و پرورش می .  ھستند 

درسی برای تامین سایر مایحتاج عمومی دانش آمـوزان از  
ـر و مـداد و خـودکـار ( جمله لوازم اولیه تحصیل   در  )  دفـت

ـرنـامـه  ـرد تـا مصـرف    کلیه سـطـوح ب ھـایـی را بـکـار گـی
ـرخ مـنـاسـب خـریـداری   کنندگان بتوانند این لوازم را بـا ن

 .کنند 
 

نحوه تعیین مالیات بر حقوق کارگران 
 ناعادالنه است

رئیس کانون ھماھنگی شورای اسـالمـی کـار اسـتـان  
ـیـات تـعـلـق   اصفھان قانون مصوب مـجـلـس در مـورد مـال

ـر  .  گرفته به حقوق کارگـران را نـاعـادالنـه عـنـوان کـرد  ب
حقوق کارمندان و کارگران از یک مقدار مـعـیـن بـه بـاال  

گیرد و در حالی که مالیـات کـارمـنـدان    مالیات تعلق می 
میزان ثابتی دارد، مالیات کارگـران بـه صـورت صـعـودی  

ـیـات تـعـلـق  :  وی تصریح کرد . یابد   افزایش می  مـیـزان مـال
 درصد كـل دسـتـمـزد  ١٥ گرفته بر حقوق کارمندان ثابت و  

آنھا است، در حالی که مالیات دستمزد کارگران بستـه بـه  
شـود و     درصـد شـروع مـی ١٠ میزان مبلغ دریافتی آنان از  

معینی در پـایـان بـا  .  رود    درصد نیز پیش می ٣٠ حتی تا  
اشاره به دستمزد دریافتی کارگران و مالیـاتـی کـه بـه آن  

ـتـدای سـال  : گیرد، بیان کرد   تعلق می  در حالـی کـه در اب
 درصد به مـیـزان دسـتـمـزد کـارگـران  ١٨ جاری حداكثر تا  

ـیـات ھـم بـه حـقـوق دریـافـتـی  ٩ اضافه شد،    درصـد مـال
 .گیرد   كارگران تعلق می 

 
  درصد گدایان پایتخت١٥ھا؛  از كارافتاده

اگرچه داستان متكدیانی كه در گوشه و كنار شھر، بـا  
رو رفته و صورتی غمگین، دسـتـشـان را    و   ھای رنگ   لباس 

كنند تا اسـكـنـاسـی را صـاحـب    سوی شھروندان دراز می   به 
شوند، دیگر به داسـتـانـی تـكـراری بـدل شـده اسـت؛ امـا  

ـیـد كـه    شك ھمه آنھا را با یك چوب نمی   بدون  زنید اگر بـدان
چـنـدان     درصد از متكدیان، روزگـاری نـه ١٥ تنھا در تھران  

اند؛ شغلی كه شاید از درآمـد آن    دور، شغلی آبرومند داشته 
آمد اما برخوردار نشدن از بیمه سبـب    خرج خانواده بیرون می 

ھا، در زندگی ایـن افـراد نـه از    شد كه پس از گذشت سال 
ـبـانـی   ـی مستمری بازنشستگی خبری بـاشـد و نـه از پشـت

ـری »این آمار را  .  نھادھای حمایتگر  مـعـاون   «رضا جـاگـی
ھـای    خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشـاركـت 

اعـالم كـرده   «امـروز   تـھـران »اجتماعی شھرداری تـھـران بـه  
ـیـش ایـن افـراد كـه  .  است  به گفته او تا ھمین چند سال پ

ـرنـام داده  ـی ـی انـد، نـان بـازوی خـود را    حاال به متـكـدی تـغ
خوردند و ھرروز صبح در حالـی كـه روزی خـود را از    می 

ـرك مـی   خدا طلب می  امـا در،  .  كـردنـد   كـردنـد، خـانـه را ت
پیری و ناتـوانـی از راه  .  چرخد   ھمیشه روی یك پاشنه نمی 

ـر  .  رسید و آنھا دیگر توان كار كردن نداشتند  ـر اث شاید ھـم ب
ـرایشـان    اند و دیـگـر چـاره   سانحه ای از كار افتاده شده  ای ب

حـتـی  .  نمانده جز اینكه كنار خیابان بنشینند و گدایی كنند 
ـركـل امـور اجـتـمـاعـی  «مـنـش    محمدعلـی عـرفـان » مـدی

ای اشـاره    استانداری تھران نیز روز گذشته با اینكه به عـده 
ای و برای تشكیالت خـاصـی وارد    كرد كه به صورت حرفه 

معتقدیم بخشی از ایـن  »شوند، تاكید كرد كه    این حوزه می 
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ـیـازھـای خـود دچـار آسـیـب  ـرای رفـع ن ھـای    افراد تنھا ب
گویند نداشتـن حـمـایـت    كارشناسان می  «. اند   اجتماعی شده 

ھای دولتی سبب شده تـا روز بـه روز    ھا و خأل نظارت   بیمه 
ـفــروشـان كشـور بـه ویـژه در   ــان و دسـت ـر تـعـداد مـتـكـدی ب

ـنـار  !  معتاد نیستم، كمك كن .  كالنشھرھا افزوده شود  مـرد ك
بار شھرداری در خیابان رسالت نشسته و    یكی از میادین تره 

ـنـارش مـی .  بردار نیست   دست  گـذرد او    ھر عابری كـه از ك
ھر چی از خدا میخوای بھـت  »:كند به دعا كردن   شروع می 

یك شلوار وصله زده بـه پـا   «! كمك كن !  از كار افتاده ام ! بده 
  ٧٣  «اسماعـیـل ».  دارد و یك پیراھن چھارخانه چرك به تن 

ـر در خـانـه دارد ٤ ساله اسـت و   خـواھـد    دلـش مـی .   دخـت
شـان،    دخترانش ازدواج كنند و زودتر بروند سر خانه و زندگـی 

كشد و ادامـه    گوید آه می   اما ھمین كه از این آرزویش می 
ـره؟   كی دختر یه گدا رو مـی »: دھد   می    سـالـی  ٩ ــ ٨  «گـی
ـیـش از آن در    می  شود كه دیگر توان كار كردن ندارد اما پ

ــزرگ خصــوصــی كــار مــی  . كــرده اســت   یــك شــركــت ب
ھمـه در شـركـت بـه سـرم قسـم  .  آبدارچی بودم »: گوید   می 
ببیـن روزگـار بـا مـا چـه كـار  .  امانتدار بودم .  خوردند   می 

اسماعـیـل از روزی   «.كس ھم به فكر ما نیست   كرد؟ ھیچ 
آوری    گوید كه به ھمراه متكدیان دیـگـر در طـرح جـمـع   می 

ـر خـودرو كـرده انـد و بـه یـكـی از   متكدیان او را سـوار ب
ـیـه فـرق  »: اند   سامانسراھای شھرداری انتقالش داده  من با بق

ـم كـه    نه معتادم و نه مثل خیلی .  كنم   می  ھای دیـگـر ھسـت
ـنـد   گروھی برای گدایی مـی  ـلـی .  آی ھـا بـه مـن كـمـك    خـی

كنند كه معتادم و برای پـول مـواد    كنند چون فكر می   نمی 
ــا از    ھــای ســازمـان   از گـروه  «. كــنــم   گـدایــی مـی  ــافــتـه ت ی

ھا از میان رھگذرانی كـه بـا عـجـلـه از خـیـابـان    كارافتاده 
ـلـه »گذرند، كمتر كسی بـه    طالقانی می  تـوجـه   «شـمـس ال

ـلـه ھـر روز    شمـس .  كند كه گوشه خیابان نشسته است   می  ال
روی    آیـد تـا بسـاطـش را روبـه   صبح از قرچك ورامین مـی 

وزارت نفت پھن كند و با فروش جلد شناسـنـامـه یـا كـیـف  
ـر   مدارك خودرو بتواند شكم سه فـرزنـد و ھـمـسـرش را سـی

ـرسـم سـری تـكـان مـی   از درآمدش كـه مـی . كند  دھـد و    پ
ـیـش بـود كـه گـوشـت  »: گوید   می  آخرین بـار شـش مـاه پ

 سـال  ٤٠ .  شمس الله كارگر گچ كـار بـوده اسـت  «! خریدم 
آزگار نان بازوی خود را به خانه برده است امـا ایـن روزھـا  

 سـالـه اسـت  ٦٠ گویـد كـه    می . دیگر توان كار كردن ندارد 
اش جـلـو زده     سالی از شناسنامه ١٠ ھای صورتش    اما چین 

 ھـزار  ١٨٠ از  .  از بی كسی و بـی پـولـی گـلـه دارد .  اند 
. اش را بـدھـد    متری ٥٠ تومانی كه باید در ماه كرایه خانه  

باید دوا  .  دیابت دارد »: از اینكه شرمنده ھمسر بیمارش است 
ـر  بـا   «. درمان كند اما نه پول دارم و نه بیمه كه ببرمش دكت

توان متكدیانـی را دیـد كـه تـا    گردشی در كالنشھرھا می 
ـیـش آرایشـگـر یـا كـفـاش بـوده انـد  از  .  ھمین چند سـال پ

ـر   كارگران ساختمانی گرفته تا صاحبان مشاغل دیگر نـظـی
    .شود   در میان این افراد دیده می ... نجاری، خیاطی و 

 دانشجویان
 

دانشجویان ایرانی بدون بورسیه از دریافت 
 ارز دولتی محروم شدند

ـتـی دانشـجـویـان   وزیر اقتصاد ایران از قطع شدن ارز دول

غیربورسیه خبر داد و گفت ایران به اندازه کـافـی ظـرفـیـت  
برای تربیت دانشجو در داخل کشور دارد و جـز در مـوارد  

  ٣١ جـمـعـه  .  ضروری لزومی ندارد ارز از کشور خارج شود 
الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایـی    شھریور شمس 

گـفـت    گوی تلویزیونی سـخـن مـی   و   ایران که در یک گفت 
ای از دانشـجـویـان خـودشـان    عده : " با بیان این مطلب افزود 

تصمیم گرفتند برای تحصیل از کشـور خـارج شـونـد کـه  
ای ھم نیستند و طبیعی است بانک مرکزی ھـیـچ    بورسیه 

ـنـد    وقت برای تأمین ارز آنھا تعھدی نداشته و آنھا مـی  تـوان
وی در مورد دریافت ارز دولتی بـه  ."  از بازار استفاده کنند 

ـنـد  : " دانشجویان بورسیه گفت  دانشجویانی که بورسیه ھسـت
ـنـد از ارز    اند مـی   و در سازوکارھای رسمی اعزام شده  تـوان

این در حالی اسـت کـه دانشـجـویـان  ."  مرجع استفاده کنند 
بورسیه نیز برای دریـافـت ارز دانشـجـویـی بـا مشـکـالت  

کـه اواخـر سـال گـذشـتـه    پس از آن .  رو ھستند   زیادی روبه 
ـرداخـت ارز دانشـجـویـی بـه    برخی بانـک  ـران از پ ھـای ای

ھای دانشجویان ایرانـی خـارج از کشـور خـودداری    خانواده 
ارسـالن  .  ھای حذف ارز دانشجویی شنیده شـد   کردند زمزمه 

پور، رئیس کمیسیون اقتـصـادی مـجـلـس دھـم کـه    فتحی 
پیش از این، پیشنـھـاد حـذف ارز مسـافـرتـی را داده بـود  

ـتـه بـود  ـرخـی از  : " مردادماه سال جاری به خبرآنالیـن گـف ب
تواند شامـل    ارزھای غیرضروری که ارز دانشجویی ھم می 

حـذف  " کـه    وی با  بیان این ."  آن شود قابل حذف شدن است 
ـرد   ارز دانشجویی جلوی فرار مغزھا از کشور را مـی  ،  " گـی

دانشجویانـی کـه خـارج از کشـور تـحـصـیـل  : " افزوده بود 
انـد و حـاال    سال با ھزینه دولت تحصـیـل کـرده ١٢ کنند    می 

ـنـد مشـخـص   ـت ھم که برای تحصیل به خارج از کشـور رف
ـرایـن   ـنـاب نیست که پس از پایان تحصیل به ایران بازگردند، ب
این افراد نیز باید مانند سایر مردم از بازار آزاد ارز تـأمـیـن  

ـرای گـرفـتـن ارز دانشـجـویـی  ."  کنند  امسال دانشجویان ب
ـرداخـت آن    مشکالت فراوانی داشتند و برخی بانک  ھا از پ

کسانی ھم کـه مـوفـق بـه دریـافـت  . کردند   خودداری می 
تـا  .  اند   اند مبالغی کمتر از رقم اعالم شده دریافت کرده   شده 

ـرداخـت ارز   ـفـه اصـلـی پ پیش از مھرماه سال گذشته، وظـی
دانشجویی از سوی پنج نفر از کارشناسان اداره کل بـورس  

اعزام با ھزینه  " ( نشا " شد اما وزارت علوم سامانه    انجام می 
انـدازی کـرد تـا    را برای ثبت نام متقـاضـیـان راه )  شخصی 

تر شود اما پس از آن بـانـک مـرکـزی    ھا آسان   کار پرداخت 
مقررات ارزی را تغییر داد و ارز دانشجـویـی را در صـوت  

 .آوری پرداخت کرد   تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن 
 معلمان

 
جمع معلمان حق التدریسی در دومین روز 

 بازگشایی مدارس 
ـیـان زن حـق  ١٠٠ نزدیک به   ـلـمـان و مـرب ـر از مـع ـف  ن

التدریسی صبح امروز در مقابل مجلـس شـورای اسـالمـی  
ـراض بـه عـدم  .  تجمع کردند  ـیـان در اعـت این معلمان و مرب

ـراردادشـان بـا مـراکـز   مشخص شدن وضعیت استخـدام و ق
ھـای کشـور در مـقـابـل    پیش دبستانی و دیگر آموزشـگـاه 

. مجلس حاضر شده و به سردادن شعـارھـایـی اقـدام کـردنـد 
ـرگـزاری تـجـمـع بـه   یکی از این معلمان در زمینه علـت ب

در اینجا جمع شدیم تا اعتراض دوبـاره  :  خبرنگار ایلنا گفت 

خود را به عدم روشن شدن وضعیت اسـتـخـدامـی خـود بـه  
گوش نمایندگان مجلس برسانیم، اما ھنوز اتفاقـی در ایـن  

ـم زن افـزود .  زمینه نیافتاده است  ـرگـزاری  :  این معل طـی ب
ھای قبلی، نمایندگان شھرھای مختلف با حضـور در    تجمع 

ـررسـی ایـن درخـواسـت در    جمع ما، وعده  ـر ب ھایی مبنی ب
ـفـاق رخ   صحن علنی مجلس داده بودند کـه ھـنـوز ایـن ات

ـم   نداده و ما در بالتکلیفی به سـر مـی  ـری ایـن در حـالـی  .  ب
ـنـدگـان مـجـلـس شـورای   است که به گفته یکی از نـمـای
اسالمی احتمال دارد، با برگزاری یـک آزمـون، وضـعـیـت  
ـتـدریسـی بـه زودی مشـخـص   استخدامی نیروھای حـق ال

آمـیـز و    گفتنی است، این تجمع به صورت مسالمت  .  شود 
 .با ھمراھی نیروی انتظامی در حال برگزاری است 

 
تجمع اعتراضی معلمان پیش دبستانی در 

 مقابل مجلس شورای اسالمی
جمعی از معلمان پیش دبسـتـانـی در مـقـابـل مـجـلـس  

جـمـعـی از  .  شورای اسالمی رژیم تجمع اعتراضی کـردنـد 
ـراز و   معلمان پایه پیش دبستانی استانـھـای اصـفـھـان، شـی
ـرای چـنـدمـیـن بـار مـقـابـل مـجـلـس   چند استان دیگر  ب

آنـان اعـالم کـردنـد،  .  شورای اسالمی رژیم  تجمع کـردنـد 
ـرای اسـتـخـدام مـا   درخواست ما این است که دستور الزم ب
صادر شود، چرا که ما چـنـدیـن سـال اسـت کـه در اداره  
آموزش و پروش کار کرده ایم و در حـال حـاضـر ھـم بـدون  

 .ارائه ھیچ دلیلی ما را از کار اخراج کرده اند 
 گزارش

 
ھای کارگری  ھا امسال برای خانواده مدرسه
 شوند تر باز می سخت

قیمت نوشت افزار نسـبـت بـه سـال گـذشـتـه افـزایـش  
این افزایش قیمت بـه  .  محسوس و چشمگیری داشته است 

ھـا از جـمـلـه کـارگـران    ای است که برخی از خانواده   گونه 
برای تھیه نوشت افزار فرزندان خود دچار مشـکـل شـده و  

ـنـگـاه .  اند   در تنگنا قرار گرفته  ھـای    با وجـود مشـکـالت ب
ھـا    اقتصادی که به سبب اجرای قانون ھدفمند کردن یارانـه 

و افزایش قیمت حاملھای انرژی رخ داده اسـت، آن دسـتـه  
ـرای    از کارگرانی که شغل خود را از دست نـداده  انـد ھـم ب

ـنـد، از ایـن   دریافت حقوق حداقلی خود دچار مشکل ھسـت
ای یـافـتـه    رو قدرت خرید کارگران کاھش قابـل مـالحـظـه 

 .است 
ـاقـی   در حالی که تنھا چند روز تا بازگشایی مدارس ب

خواھند که با کـیـف، کـفـش و    است، ھمه دانش آموزان می 
ـنـد   نوشت  در ایـن  .  افزار جدید سال تحصیلی خود را آغاز کـن

افزار خود را بیش از سایر اقـالم بـر    میان افزایش قیمت نوشت 
کند چرا که فـرزنـدان جـامـعـه    زندگی کارگران تحمیل می 

ـاده    اند از وسایل ضـروری   کارگری آموخته  ـف ـان اسـت شـان چـن
کنند که در صورت نیاز قابلیت استفاده مـجـدد بـرای سـال  

ـات آغـاز    جدید را داشته باشند اما خرید نوشت  افزار از ضروری
ـیـمـانـکـاری  .  سال تحصیلی جدید است  آقای بھزاد، کارگر پ

ـا   ـن ـل ـاره بـه ای یک کارخانه تولید قطعات خـودرو در ایـن ب
ـزار در حـال  :  گوید   می  ـاب و نـوشـت اف ھزینه مدرسـه، کـت

ھای تولیدی بـه    حاضر بسیار سنگین و حقوقی که در واحد 
بخشـی از ایـن  . شود بسیار ناچیز است   کارگران پرداخت می 

ـیـروی کـار تصـاحـب    دستمزد ناچیز ھم توسط واسطه  ھای ن
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ـنـه    ھای خانواده   من به زحمت نیاز .  شود   می  ام را در ایـن زمـی
فشار اقتصادی به حدی اسـت کـه فـرزنـد  .  کنم   تامین می 

ھای بعدی خود را    رفت تا ھزینه   من در تابستان سر کار می 
ـیـت  :  دھد   او ادامه می . فراھم کند  ھم اینک به دلیـل وضـع

بد اقتصادی کشور، بسیاری از ھمکاران مـن از کـار خـود  
این فشار اقتصادی تا حدی است که فرزنـدان  .  اند   اخراج شده 

. انـد   رونـد و شـاغـل شـده   برخی از آنان دیگر به مدرسه نـمـی 
ھـای نـوشـت    ایرانی یا خارجی؟ اگر به یکـی از فـروشـگـاه 

افزار در کشور مراجعه کنیم، شاید آنچه که بیـش از ھـمـه  
ـا    آید نوشت افزار   به چشم می  ـنـد کـه ب ھـای وارداتـی ھسـت
 -ھای جذاب خـود دل ھـر دانـش آمـوزی را    رنگ و طرح 

فارغ از اینکه پدر او با چه نوع قراردادی مشغول کار اسـت  
ـفـوذ    حتی برخی از کار . برند   را می  -و یا نیست   شناسان از ن

ـنـد    درصدی لوازم التحریر وارداتی در بازار خـبـر مـی ٩٠  . دھ
ـات نـرخ   عدم حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی، نـوسـان

تر از ھمه عدم جذابیت مـحـصـوالت    ارز، گرانی کاغذ و مھم 
ھا از عمـده    ھای وارده بر آن   تولیدی داخلی به دلیل محدودیت 

. انـد   دالیلی ھستند که باعث به وجود آمدن وضع فعلی شـده 
در ھمین رابطه، اسماعیل حق پرستی، یک فعال کارگـری،  
ـازار   با اشاره به افزایش محصوالت متنوع نوشت افزاری در ب

ـا  :. دارد   تھران اظھار می  انواع نوشت افزار خارجی کـه عـمـدت
ـا طـرح  ـا ب ھـا و رنـگـھـای    از کشورھای جنوب شرقی آسـی

ـابـت    جذاب و مختلف وارد بازار ایران شده  اند فرصتی برای رق
ـازار  .  انـد   محصوالت ایرانی باقی نگـذاشـتـه  در حـالـی کـه ب

خرید محصوالت نوشت افزار ایرانی به خودی خود با تـوجـه  
به آنچه گفته شد کم رونق است، مسئوالن به جای برداشتـن  

ـزار   محدودیت  ـیـد نـوشـت اف ھـای جـذاب و ایـجـاد    ھـای تـول
ـا    تسھیالت برای تولید کنندگان این عرصه، گمان می  برند ب

ـیـن    ای خود مـی   ھای بخشنامه   دستور العمل  ـنـد در قـوان تـوان
اقتصاد بازار دست برده و شرایط را مطابق میل خـود عـوض  

اخیرا معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پـرورش  . کنند 
ـتـحـریـر   در دستورالعمل جدیدی اعالم کرده که ورود لـوازم ال

 شود   خارجی به مدارس از مھر ماه امسال ممنوع می 
 

افزایش دستمزد كارگران با محاسبه نرخ 
 تورم 

ـیـمـه دوم   افزایش دستمزد كارگران با محاسبه نرخ تورم ن
 ھـزار تـومـان  ٣٩٠ سال  در شرایطی که کارگران با دریافت  

در ماه آثار تورم را به صـورت روزانـه در زنـدگـیـشـان حـس  
ـزایـش دسـتـمـزد    می  ـا اف ـفـه دولـت اسـت کـه ب کنند، وظـی

ھای حمایتی مانـع    کارگران در نیمه دوم سال و طراحی بسته 
    ھـای   گـرانـی .  اضمحالل بیشتر قشر تولیـدگـر جـامـعـه شـود 

ـا   روزانه کاالھای اساسی، از گوشت و مرغ و شیر گرفته ت
بـگـیـران کـه بـخـش اعـظـم    مسکن و اجاره بھا، برای حداقل 
دھند نگران کننده شده اسـت    جامعه کارگری را تشکیل می 

و ادامه این روند باعث نابودی انگیزه آنان برای کار و تولیـد  
ھـای    تواننـد حـداقـل   شود چرا که با حاصل این کار نمی   می 

ـنـکـه  .  شان تامین کنند   زندگی را برای خانواده  با توجه به ای
ـار آن ھـم بصـورت غـیـر   تصویب نرخ دستمزد در سـال یـکـب

ـزایـش حـقـوق    واقعی افزایش مـی  ـابـد، تـجـدیـد نـظـر در اف ی
ـاشـد   کارگران در نیمه دوم سال می  . تواند راه کار مناسبـی ب

ـیـدی   وضعیت معیشتی کارگران به تبع وضع واحدھای تـول
مطلوب نیست و تورم لگام گسیخته نیز مزید بر عـلـت شـده  

ھـا و نـھـادھـای    مسئوالن باید از تـوان تـمـام تشـکـل .  است 
ـیـد   کارگری در جھت رفع معضالت کار و صـنـعـت و تـول
ـتـرل نـرخ تـورم   ـز بـه مـوضـوع کـن ـی استفاده کنند و خـود ن

ـافـت  .  بپردازند  ـا دری  ھـزار تـومـان در مـاه،  ٣٩٠ کارگران ب
ـازھـای    ھزینه  ـی ھای پوشاک، بھـداشـت، آمـوزش و سـایـر ن

 کنند   تامین می  «ھنرمندی »زندگی خانواده خود را با  
 

  درصدی قدرت خرید کارگران ٣٠کاھش 
 درصـدی قـدرت خـریـد کـارگـران در پـی  ٣٠ کاھش  

ـای   ـازار ارز کشـور، زوای افزایش نرخ ارز نوسانات اخیر در ب
ـیـن    پنھان  تری از افزایش قمیت کاالھای وارداتـی و ھـمـچـن

ـیـد و   کاھش میزان تولید کشور در سال حمایت از کـار، تـول
ـا بـه کـاھـش    سرمایه ایرانی دارد، که می  توان در این راسـت

 مـاه  ٦  درصدی قدرت خرید کارگران کشور با گذشـت  ٣٠ 
ـیـن  .  از آغاز سال جدید اشاره كرد  به گزارش ایلنا، طـبـق قـوان

ـتـه مـزد   ـی موجود در قانون کار جمھوری اسالمی ایران، کـم
شورایعالی کار موظف است در پایان ھـرسـال، کـف حـقـوق  
کارگران را برای سال آینده مشخص کـرده و بـه نـھـادھـای  

  ٣٩٠ تصویب حقـوق حـدود  .  پرداخت کننده حقوق ابالغ کند 
، انتقاداتـی را در  ١٣٩١ ھزار تومانی برای کارگران در سال  

ـات ارز و  در  ...  پی داشت از جمله اینکه نـرخ تـورم، نـوسـان
تعیین این میزان از حقوق کارگران به درسـتـی لـحـاظ نشـده  
ـا   است، اما این شرایط امروز وارد مـرحـلـه جـدیـدی شـده، ت

 تومانی دالر در اسفند گـذشـتـه بـه  ١٩٠٠ جایی که قیمت  
ـیـش  ٢٥٠٠ قمیتی در حدود    تومان رسیده که به این ترتیب ب

حـذف اقـالم ضـروری از  .   درصد افزایش داشته اسـت ٣٠ از  
ـال آن   ـب سبد خانوار مزدبگیران افزایش قیـمـت دالر، و بـه دن
ـابـل   ـیـر ق ـاث کاھش قدرت خریـد خـانـوار مـزدبـگـیـر ایـران، ت

ھـای    ھـا بـه ویـژه خـانـواده   ای در استفاده این خانواده   مالحظه 
شـود کـه    می ...  کارگری، از امکانات آموزشی، درمانی و 

ـتـصـادی    می  ـتـمـاعـی و اق ـیـرات اج ـاث تواند در بلند مـدت ت
ـاشـد   زیادی برای این خانواده  . ھا و جامعه به ھمـراه داشـتـه ب

ـتـصـادی در ایـن   ـلـگـران اق ـی علیرضا حیدری، یکی از تـحـل
ـبـع  :  گوید   زمینه به ایلنا می  کاھش ارزش پـول مـلـی بـه ت

ھـای    افزایش نرخ ارز، حقوق مردمـی اسـت کـه در دھـک 
ـای سـرمـایـه داران قـرار   پایین جـامـعـه قـرار دارنـد و زیـرپ

ـبـعـات  .  گیرد   می  او معتقد است کاھش ارزش پول مـلـی، ت
کـاھـش قـدرت خـریـد  .  جبران ناپذیری برای کـارگـران دارد 

مزدبگیران در ایران، جھت گیری زنـدگـی ایـن افـراد را بـه  
ـیـن    سمت فقر و تنگدستی سوق می  دھد، چرا که حقوق تعی

ھـا بـرای    شده برای کارگران در ابتدای سـال، کـف تـوان آن 
 درصـدی  ٣٠ امرار معاش بوده است که در صورت کاھـش  

این توان، عمال امکان تنظیم مجدد الـگـوی مصـرف وجـود  
ـیـر  ـق ـنـد کـه روز بـه روز ف تـر    ندارد، لذا این کارگـران ھسـت

ـیـل  . شوند   می  ـب ـتـه، مسـئـول ایـن ق درکشورھای توسعه یاف
ـتـصـادی    مشکالت اقتصادی، دولـت  ـزان اق ـامـه ری ھـا و بـرن

ھستند که طبق اصول و عرف، مسئولیت این مشـکـالت را  
اصالح نظام مالیاتی، راه حل جـلـوگـیـری  . گیرند   برعھده می 

ـزایـش نـرخ   از افزایش فاصله طبقاتی درصورت ادامه روند اف
ارز و کاھش قدرت خرید کارگران و دیگر طبقات مزدبـگـیـر  
ـزان درآمـد جـھـش   جامعه ایران، اختالف طبقاتی از زاویه مـی

چـرا کـه افـراد دارای  .  گـیـرد   چشمـگـیـری بـه خـود مـی 
ـزل، کـارخـانـه، مـغـازه،    ھای سرمایه   دارایی  ـیـل مـن ـب ای از ق

ھای خود و تبدیل آن به ارز،    با فروش سرمایه ...  اتوموبیل و 
شوند که ھیچ نقشی در    عمال سود ھنگفتی را صاحب می 

ـزایـش درآمـد .  اند   تولید آن نداشته  ھـای ایـن    به بیان دیگـر، اف
ھـا    ھا و دسـتـمـزد   افراد معدود، بر اساس افزایش طبیعی کاال 

ـابـرایـن   ـن ـیـد ایـجـاد نشـده اسـت، ب و به طور کلی ھزینه تول
اگرچه ممکن است حقوق کـارگـران در ایـن شـرایـط بـرای  

ـا  ٥٠ مثال    ھزارتومان افزایش یابد، اما این اختـالف درامـد ب
ـنـھـا بـه    دھک  ـاالسـت کـه ت ھای باالی جامعه به قدری ب

 .شود   تشدید فاصله طبقاتی منجر می 
 

گزارشی در باره آتش سوزی شركت 
 پتروشیمی

طبق گزارش دریافتی، جمعه ھفته گذشته بر اثر نشـت  
گاز در شرکت پتروشیمی مـاھشـھـر آتـش سـوزی رخ داد  

در پـی  .  که در نتیجه آن دھھا نفر کشته و زخمـی شـدنـد 
وقوع آتش سوزی در شرکت پتروشیمی مـاھشـھـر، بـعـد از  
ـرای مـھـار آن وارد   آنکه مامورین آتش نشانی بالفاصله ب
محل شدند ناگھان انفجاری رخ داد و دو نفر از مـامـوریـن  

ـر دیـگـر بـه شـدت  ١٥ آتش نشانی در دم جان باختند و   ـف  ن
 و  ٨٠  نفر از آنان بـاالی  ٥ شدت سوختگی  . مصدوم شدند 

بعد از آن مامورین خـود را بـه درمـانـگـاه  .   درصد بود ٩٠ 
رساندند و به اھواز انتقال داده شدند و بعد از یـک روز بـه  

برخی از آنان را  .  بیمارستانی در جنوب تھران فرستاده شدند 
ـنـکـه دو روز در  .  ھم بـه اصـفـھـان فـرسـتـادنـد  بـعـد از ای

ـیـمـارسـتـان   بیمارستانی نامناسب و آلوده بستری بودند بـه ب
ـنـه   سوانح سوختگی در تھران منتقل شدند و امـا از مـعـای

ـتـدا     ٢٥٠ مصدومین خودداری شد تا شرکت پتروشیمـی اب
طی دو سـه  .  میلیون تومان به حساب بیمارستان واریز کند 

ـر مـامـور آتـش نشـانـی کـه دچـار  ٥ روز گذشته ھر   ـف  ن
ـنـد ٨٠ سوختگی باالی   .  درصد بودند متاسفانه جـان بـاخـت

الزم به ذکر است که ماموریـن آتـش نشـانـی در ھـنـگـام  
وقوع این حادثه به رغم وجود لباس ایمنی در انبار امـا بـه  

گوینـد لـبـاس ھـای ایـمـنـی  دلیل منع کارگزاران رژیم که می  
 .گرانقیمت ھستند، لباس ایمنی به تن نداشتند 

 اخبار بین المللی
 

تظاھرات گسترده در مادرید علیه  -اسپانیا 
 دولت سیاست ریاضت کشی

به گزارش یورو نیوزھزاران نفر از ساکنان شھر مـادریـد،  
ـرده  ١٥ روز شنبه   سپتامبر با شـرکـت در تـظـاھـراتـی گسـت

ـراض کـردنـد  ـتـصـادی دولـت اعـت .  نسبت به سیاستھای اق
ـتـصـادی از   یک روز پس از اعالم طرح جدید ریـاضـت اق
ـلـمـان و شـاغـالن در خـدمـات   سوی دولت، پرستـاران، مـع
اجتماعی ضمن برپایی تظاھراتی گسترده مخالفت خـود را  
ـیـا   با افزایش مالیات ھا و کاھش بودجه عمومی در اسـپـان

ـرفـتـه کـه در مـقـابـل  .  اعالم کـردنـد  ـیـا پـذی دولـت اسـپـان
ھای ریاضتـی    ھای مالی بیشتر اتحادیه اروپا، طرح   کمک 

اسپانیا در حال حـاضـر  .   سختگیرانه تری را به اجرا بگذارد 
با بیشترین میزان بیکاری در مـیـان کشـورھـای اروپـایـی  

ـیـا  .   مواجه است  ـر اسـپـان دولت ماریانو راخوی، نخست وزی
ـیـارد  ٥٦ ماه ژوییه گذشته از تصمیم خود برای کاھش    میل

ـیـا  .  دالری بودجه عمومی خبر داده بود  در ھمسایگی اسپان
نیز مردم پرتغال برای برپایی تظاھراتی مشابه در لیسبون و  

.  انـد    شھر دیگر در اقصی نقاط ایـن کشـور آمـاده شـده ٢٥ 
ـرو  ١٤ پیش درآمد این تظاھرات بزرگ، روز جمعه   ـتـامـب  سپ

ـرتـغـال از   ـر پ طی بازدید پدرو پاسوش کوئیلو، نخـسـت وزی
ـریـن  . شھر اپورتو صورت گرفت  معترضان نسبت بـه تـازه ت

تدابیر اعالم شده ریاضتی از سـوی دولـت، واکـنـش نشـان  
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حمله پلیس به خوابگاه  -آفریقای جنوبی 
 کارگران اعتصابی

 سپتامبر بـه مـحـل  ١٥ پلیس آفریقای جنوبی روز شنبه  
ـنـده مـعـدن   اقامت و خوابگاھھای معدنچیان اعتصاب کـن

این اقدام یک روز پس از آن صـورت  .   ماریکانا یورش برد 
گرفت که معدنچیان معدن لون مین پیشنھاد مـالـی ارائـه  

درحالیکه اعـتـصـاب  .   شده توسط کارفرمایان را رد کردند 
کنندگان حقوقی معادل ده برابر بیش از حقوق فعـلـی خـود  
ـنـده مـعـدن بـه   را درخواست کرده بودند، شـرکـت اداره کـن
کارکنان پیشنھاد افزایش دستمزدی معادل حدود نود یـورو  

کارکنان شـرکـت لـونـمـیـن بـا دسـت  .  در ماه را ارایه کرد 
کشیدن از کار، از حدود یک ماه پیش معدن ماریکانا را  

 . اند   از کار انداخته 
این اعتصاب ھمچنین به درگیری خونین بین نیروھـای  

ـر  ٤٤ پلیس و معدنچیان منجر شده بود که در جریان آن   ـف  ن
ـیـان کـارگـرانـی بـودنـد کـه بـا  .  کشته شدند  ـربـان اغلب ق

ـیـس از پـای درآمـدنـد  ـل دولـت  .  شلیک گلوله نیروھـای پ
 .داند   آفریقای جنوبی این اعتصاب را غیر قانونی می 

 
کارگران اعتصابی  -آفریقای جنوبی 

 پیشنھاد کارفرمایان را رد کردند
کارگران اعتصاب کننده معدن در آفریقای جنـوبـی بـا  
رد پیشنھاد مالی ارائه شده توسط کارفرمایان وعـده دادنـد  

ـنـده  .  که به اعتصاب خود ادامه می دھند  شرکت اداره کن
معدن به کارگران پیشنھاد افزایش دستمزدی معادل حـدود  

ـنـدگـان ده  .  نود یورو در ماه را ارائه کرده بود  اعتصاب کـن
اعتصاب معدنـچـیـان  . برابر این رقم را درخواست کرده بودند 

از دید دولت آفریقای جنوبی غیرقانونی است و دولـت ایـن  
ـر سـخـتـی   ـی کشور اعالم کرده است که به دنبال اتخاذ تداب

ـری  .  برای پـایـان دادن بـه اعـتـصـاب اسـت  ـر دادگسـت وزی
دولت ما در پیـامـی آشـکـار  »: آفریقای جنوبی می گوید 

ـرقـانـونـی   از ھمه مردم می خواھد که دست از اقدامات غی
بردارند و با ھمکاری با نھـادھـای قـانـونـی اجـازه بـدھـنـد  

ـرگـردد  کـارگـران اعـتـصـابـی   «. اوضاع به شرایط عـادی ب
شرکت لون مین با دست کشیدن از کار، معدن مـاریـکـانـا  

این اعتصاب حدود یک ماه قبل به  .  را از کار انداخته اند 
درگیری خونین بین نیروھای پلیس و معدنچیان انـجـامـیـد  

ـر کشـتـه شـدنـد ٤٤ که در جریان آن   ـف ـیـان  .   ن ـربـان اغـلـب ق
ـیـس از   ـل کارگرانی بودند که با شلیک گلوله نیروھـای پ

 .پای درآمدند 
ھا ھزار نفر دست به  صد -پرتغال 

 تظاھرات زدند
ـر صـدھـا ھـزار  ١٥ روز شنبه   AFPبه گزارش    سپتامـب

ـر   ـی نفر در لیسبون، پورتو و دیگر شھرھای پرتغال علیـه تـداب
ریاضت اقتصادی دولت که در مقابل دریافـت کـمـک از  
صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا بکار گـرفـتـه شـده،  

ـنـدگـان مـی گـویـد .  تظاھرات کردند  : یکی از تـظـاھـرکـن
دولت نتوانست به ھیچ یک از تعھداتـش عـمـل کـنـد و  ” 

. ھمچنان مردم ھستند که قربانی این وضعیت مـی شـونـد 
ــرات بــاشــد  ــی ــی ــغ ــجــمــع آغــاز رونــد ت ــن ت ــدوارم ای ــی “ . ام

تظاھرکنندگان با تجمع در مقابل دفتر نمایندگی صـنـدوق  

ـرتـاب کـردنـد  . بین المللی پول به سوی آن گوجه فرنگی پ
ـروگـم شـو ” آنھا با سردادن شعار   ،  ” صندوق بین المللی پول ب

ـر و گـرسـنـگـی دانسـتـه و   این نھاد مالی را عـامـل فـق
ھمچنین خواستار استعفای دولت راست میانـه ایـن کشـور  

دولت پرتغال اخیرا از کاھش حـقـوق کـارمـنـدان بـه  .  شدند 
 .میزان یک ماه در سال خبر داده بود 

 
ھا ھزار کارگر صنایع  ده -بنگالدش 

 بافندگی دست به اعتراض زدند
ھـا ھـزار     سپتامبـر ده ١٦ روز یکشنبه   AFPبه گزارش  

کارگر صنایع بافندگی با خواست کاھش سـا عـات کـار  
ایـن کـارگـران  .  اعتصاب کردند و دست به راھپیمایی زدند 

ـری  ٢٠ در   Narayangariدر منطقه صنعتی    ـلـومـت  کـی
ـنـد  ایـن کـارگـران  .  جنوب داکا، پایتخت مشغول بکار ھست

 ساعت در روز و تعدادی از آنھـا تـا  ١٠ گویند حد آقل    می 
آنھا خواھـان تـوقـف کـار  .   ساعت در روز کار میکنند ١٦ 

پلیس برای متفـرق کـردن  .   بعد از ظھر ھستند ٥ در ساعت  
ـیـکـی    کارگران از گاز اشک آور و گـلـولـه  ھـای پـالـسـت

استفاده کرد و کارگران نیز در جواب به پست پلیس حـمـلـه  
بـه  .  کردند و چندین خودروی پلیس را بـه آتـش کشـیـدنـد 
  ١٠٠ گفته رئیس پلیس منطقه تعداد کارگران معترض بـه  

این کارگران به دسـتـمـزدی حـدود  .  ھزار نفر میرسیده است 
ـرای مـارک ٤٠  ھـای     دالر در ماه تولید کننده پـوشـک ب

 .ھستند  H & Mمعروف بین المللی از جمله  
 

اعتصاب متروی مادرید و  -اسپانیا 
 بارسلونا را از کار انداخت

ـر  ١٧ به گزارش یورو نیوزاعتصاب روز دوشنبه    سپتـامـب
کارکنان مترو در مادرید و بارسلونا باعث اختالل در بخـش  

کـارمـنـدان  .   حمل و نقل عمـومـی در ایـن دو شـھـر شـد 
ـرو بـه نشـانـه   اعتصاب کننده در ورودیھـای ایسـتـگـاه مـت

شرکـت اداره  .   اعتراض به کاھش دستمزدھا تحصن کردند 
ـتـی اسـت اعـالم کـرد کـه   کننده متروی اسپانیا کـه دول

.  قطار پرسرعت را از کـار انـداخـتـه اسـت ٣٠٠ اعتصاب،  
اتحادیه ھای کارگری با مدیران توافق کرده اند که پنجـاه  

اتـحـادیـه ھـای  .  درصد خطوط به کار خود ادامـه بـدھـنـد 
ـقـل کـه   کارگری می گویند اصالحات در بخش حمل و ن
قرار است از سال آینده آغاز شود، باعث اخـراج کـارمـنـدان  

 درصـد اسـت و  ٢٥ میزان بیکاری در اسپانیـا  .  خواھد شد 
اقتصاد بحران زده این کشور دومین رکود خـود را در سـه  

 .سال اخیر تجربه می کند 
 

گسیل ارتش برای  -آفریقای جنوبی 
 مقابله با معدنچیان

ــوبــی از ارتــش بــرای ســرکــوب   ــای جــن ــریــق ــت آف دول
ـبـه  .  معدنچیان اعتصابی کمک می گیرد    ١٧ روز دوشـن

سپتامبر سربازان ارتش بـا خـودرو و زره پـوش در مـقـابـل  
اعتصـاب  .  معدن طالی سفید منطقه ماریکانا حاضر شدند 

ھزاران معدنچی معدن النمن پنج ھفته پیش و با درخواسـت  
ـبـه  . افزایش دستمزد شروع شد  ـیـز  ١٥ روز شـن ـر ن ـتـامـب  سـپ

ھزاران معدنچی گرسنه و خشمگین یکبار دیگر دسـت بـه  
راھپیمایی زدند که با تیراندازی مشقی و گاز اشـک آور  

 اوت بـا  ١٦ اعتصاب معدنچیان در روز  .  پلیس روبرو شدند 

 درصد کارگران شروع شد، پلیس به روی آنـھـا  ٩٧ شرکت  
 تـن از  ٧٨  معدنچی کشته و  ٣٤ آتش گشود و در نتیجه  

رسـانـه ھـای داخـلـی آن را یـکـی از  .  آنان مجروح شدند 
ـبـعـیـض نـژادی نـامـیـدنـد  .  تلخترین حوادث دوران پس از ت

شرکت مـالـک مـعـدن وعـده داده آرامـش را بـه مـعـدن  
بازگرداند اما با مطالبه اصلی معدنچیان مـوافـقـت نـکـرده  

  ٥٠٠ معدنچیان خواھان افزایش دستمزد مـاھـانـه از  .  است 
 . دالر ھستند ١٥٠٠ دالر به  

 
سرمایه دارن عقب  -آفریقای جنوبی 

  ھفته اعتصاب٦نشستند، پایان 
به گزارش رویترز کارگران معدن پالتینوم لـونـمـیـن روز  

 سپتامبر بـعـد از مـوافـقـت کـارفـرمـایـان بـه  ١٨ سه شنبه  
ـنـج  ٢٢ افزایش   ـنـد از روز پ ـت  درصد دستمزد، تصمیم گـرف
 ھفته اعتصاب کار خـود را از  ٦  سپتامبر پس از  ٢٠ شنبه  

ـیـش از  .  سر بگیرند  این موفقیت نتیجه اتحاد و پـایـداری ب
 ھزار کارگر این معدن بود که با ھیچ ترفـنـدی دسـت  ٢٨ 

ھـا    از تھدید به اخراج تا قتل وحشیانه ده . از مبارزه نکشیدند 
ـتـوانسـت کـارگـران را بـه    تن  از آنان توسط نیروھای پلیس ن

ـنـد و  .  کار باز گرداند  سرانجام کارفـرمـایـان عـقـب نشـسـت
 درصـد افـزایـش  ٢٢ ھـا را تـا    موافقت کردند که دستمـزد 

)  دالر ٢٤٤ (  ھـزار رانـد  ٢ دھند، ھمچنین به ھر کـارگـر  
ـنـده کـارگـران مـعـدن و  .  پاداش نیز پرداخت مـیـشـود  نـمـای

ــد  ــخـش ســاخــتـمــان مــی گــوی ــن  ” : کـارگــران ب امضــای ای
توافقنامه آغاز فصل جدیدی اسـت کـه بـه مـا یـادآوری  
ـر و بـھـبـود زنـدگـی   ـی ـی می کند ھنوز راه درازی برای تغ

ما به ھمـان انـدازه  . طبقه کارگر آفریقا پیش روی ما است 
ـم افسـوس   ھم از فقدان کسانی که در این راه از دست دادی

 “.می خوریم 
ـر صـورت مـی   افزایش دستمزد  ـب ـرد   ھا از اول اکـت . گـی

ـر   گفته میشود کارگران معادن دیگر نیز با شنیدن ایـن خـب
در تدارک اعتصاب و اعتراض برای افـزایـش دسـتـمـزد و  

 . بھبود شرایط کار خود ھستند 
 

تظاھرات ھزاران نفر در  -گرجستان 
 اعتراض به شکنجه

ـامـبـر ھـزاران  ١٩ به گزارش رویترز روز چھار شنبه   ـت ـپ  س
نفر از مردم گرجستان در تفلیس پایتخت این کشور و چـنـد  

ـتـرض بـه  .  شھر دیگر تظاھرات کردند  تظاھرات کنندگان مع
ھای این کشور با مسـدود    شکنجه بازداشت شدگان در زندان 

ـاری وزرای     خیابان اصلی ٢ کردن   ـار بـرکـن  این شھر خـواسـت
 شـکـل    ایـن اعـتـراضـات زمـانـی .  ارشد کابینه کشور شدند 

گرفت که ویدئویی منتشر شد کـه در آن مـامـوران یـک  
زندان ضمن تجاوز به زندانیان، آنھا را مورد شـکـنـجـه و آذر  

مقامات دولتی برای فرو نشانـدن خشـم مـردم  .  قرار میدھند 
 نفر از جمله سرپرست زندان تفلیس و مـعـاون او  ١٠ تا کنون  
ـازداشـت کـرده انـد و وزیـر    و چند تن   از نگھبانان زندان را ب

ھای گرجستان ھم اعالم کرده است که از سـمـت خـود    زندان 
تظاھرات وسیع مردم حکـومـت را  .  کناره گیری خواھد کرد 

ـیـس جـمـھـور   ـا جـایـی کـه رئ به وحشـت انـداخـتـه اسـت ت
    گرجستان، میخایل ساکاشویلی این عمـل را غـیـر انسـانـی 

. سـت   ھا را داده    خوانده و وعده مجازات عاملین این شکنجه 
در این تظاھرات ھمچنین تعداد زیادی بر علیه رئیس جمھور  

 .شعار دادند و خواھان برکناری او از قدرت شدند 


