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ــاب   ــب و ت جــامــعــه ایــران در ت
فضای اعتـراضـی  .  اعتراض است 

در بین اقشار فقیرتر و بـخـصـوص  
ھـر روز  .  كارگران بشدت بـاالسـت 

شاھد اعتراض بخشی از كـارگـران  
ـلـمـان،  .  ھستیم  ـر مـع اعتراض اخـی

اعتراض كارگران پتروشـیـمـی ھـا،  
ـراض   اعتراض بازنشـسـتـگـان، اعـت
ـرداخـت   وسیع كـارگـران بـه عـدم پ
ـیـن بـودن سـطـح   دستمزدھـا و پـای
ـفـاق   دستمزدھا و غیره، ھـر روز ات

این اعتراضاتی را كـه  .  می افتند 
جامعه از وقوع آنـھـا مـطـلـع مـی  
ـیـن   شود، در واقع درصد بسیار پـای
تری از اعتراضـات كـارگـری انـد  
. كه در آن جامعه در جریان ھستند 

ـراضـات   می شود و بـایـد بـه اعـت
 .وسیعتری دامن زد 

ـران   اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
گفته است که ده ھـزار امضـای  
ــه ســطــح   ــگــر در اعــتــراض ب دی
دستمزدھا و شرایط کار و زندگـی  
ـم   کارگران تحـویـل مـقـامـات رژی

ـیـش  ٣ .  اسالمی داده است   مـاه پ
ــه   ـراضــی کــه ب ھـم طــومــار اعــت

ــزار کــارگــر از  ١٠ امضــای    ھ
ــف کــارگــری در   ــت مــراکــز مــخــل
استانھای مختلف تھیـه شـده بـود  

ایـن آخـریـن  .  تحویل آنھا داده بـود 
طومار توسط کارگران استانـھـای  
ــدران،   ــازن ــان، م ــھــران، کــردســت ت
آذربایجان شرقی، مـرکـزی، یـزد،  
خوزستان و از کارگـران کـارخـانـه  
ھایی ھمچون شرکت بسته بنـدی  
ـنـی ارس،   ـر، چـی ایران، کیـان تـای
داروسازی دانا، رانندگـان شـرکـت  
واحد، نورد پروفیل سـاوه، شـرکـت  
آونگان، شـرکـت صـنـایـع اراک،  
فوالد گزیـن، کـارگـران راه آھـن،  
ــمــانــی، مــوتــور   ــت ــران ســاخ کــارگ
ــریــز،   ــریــت ســازی تــب ســازان، کــب
ــدن کــوشــک و   ــع کــارگــران م
چندین کارخانه دیگر امضاء شده  

در بخشی از این نامه آمـده  .  است 
ـرداخـت دسـتـمـزدھـا،  : " است  عدم پ

بیکارسازیھا، قراردادھای مـوقـت،  
ــمــزدھــای   ــی، دسـت ــی شـغــل نـاامــن
ـقــر و تـورم و   ـر خـط ف بشـدت زی

بسـیـاری از  .  گرانی بیداد میکند 

ــراض بــه وضــعــیــت مــوجــود   اعــت
میتواند و باید اشکال گوناگـونـی  
ـرد و ایـن بسـتـه بـه   به خـود گـی
ــان   ــدگ ــان دھــن ــازم ــار س ــک ابــت

در ھفته گذشـتـه  . اعتراضات دارد 
ـتـشـر شـد کـه   طوماری دیگر من

ـر آن  ١٠ امضا    ھزار کارگر در زی
ــه امضــای   ــوجــه ب ــا ت داشـت و ب
طوماری مشابه ای در چند مـاه  
پیش، جمع امضا کنندگان آن بـه  

ایـن  .  بیست ھزار نفر رسـیـده اسـت 
حرکت چـنـان بـزرگ بـوده کـه  
ـتـوانسـت در   بخشی از حکومت ن
قبال آن سکوت کند و انـعـکـاس  

قابل تـوجـه  .  خبری وسیعی یافت 
ـیـز از   اینـکـه طـومـار دیـگـری ن

سوی کارگران قزوین تـھـیـه شـده  
ــمــزدھــا   ــت ــه کــم بــودن دس کــه ب
اعتراض شده است و بی بی سـی  
فارسی را واداشـتـه کـه بـه ایـن  
ــویســی ھــا کــارگــران   طــومــار ن

اعـتـصـاب کـار  :" بپردازد و بگوید 
ـری  !" (  را بدتر میکند  بـخـش خـب

چشم انداز بامدادی صبح دوشنبـه  
ــدھــد  )  بـی بــی سـی  و ھشــدار ب

ــودن   ــی ب ــانــون ــر ق ــم غــی ــیــرغ ــل ع
ــر شــدت   ــصــاب، کــارگــران ب اعــت
اعـتـصـاب افـزوده انـد و طـومــار  
ـراضـی کـارگـران را   نویسـی اعـت
ھشدار جدی تری قلمداد میکـنـد  
که در ھفته گذشته بـارھـا بـه آن  

 .پرداخته است 

ـتـظـار   اما ھـمـانـگـونـه کـه ان
ـیـدا شـدنـد   میرفت چپ ھایـی پ
که بگویند اینکار درست نیـسـت،  
پوپولیستی و یا در جھـت مـبـارزه  

مـحـفـل  !  طبقاتی کارگران نیـسـت 
فعالین لغو کار مزدی بالفـاصـلـه  
بیانیه داد و دوباره به سندیکاھا و  

و  !  تحزب کمونیستی حمـلـه کـرد 
گفت باید منتـظـر شـد چـرا کـه  

" و  !  مسئله مبارزه طبقاتی اسـت 
این کار در گرو وقوع چند رخـداد  
ـیـش شـرط   و ظھور آشکار چند پ

باید آگاه شـود  )  جنبش . ...( است 
و ھستی آگاه ضد سرمایـه داری  

و  "  خود را وارد میدان جـدال کـنـد 
ــام   ــه ن ــای ب ــاب ــھــرنــگ  " یـک ب ب

ـــدی  ـــویســـی را  "  زن ـــار ن طـــوم
خواند و مدعـی شـد  " پوپولیستی " 

ـتـظـار " که اینکار سیـاسـت بـه   " ان
سـبـک کـار طـومـار  " نشستن و  

در پی رسانـه ای کـردن  "  نویسی 
ـیـسـت  !(  خودش است  خب یکی ن

 اعتراضات را دامن بزنیم
 در حاشیه طومار اعتراضی كارگران 
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معلمان مدارس شھـر سـقـز از  
ـم   روز اول مھرماه در مقابل تصـمـی
ـراج   ـــه اخــ ــوزش و پــرورش ب آم
ھمکارانشان دست به اعتـصـاب و  
تجمع اعتراضی زدنـد و خـواھـان  
ـرورش و   لغو تصمیـم آمـوزش و پ
بازگشت فـوری ھـمـکـاران خـود  

 .شدند 
ـلـمـان   روز شنبه اول مـھـر مـع
سقز ھـمـیـن کـه مـتـوجـه اخـراج  
ــوری،   ــکــر ن ــوب ھــمــکــاران خــود اب
ـیـب فـرزام   حسین عبدی پور، حـب
نیا و و تبعید سـه سـالـه مـحـمـد  
جمال ھبکی به استان یزد شـدنـد،  
بالفاصله دست به اعتصـاب زدنـد  

ـم اداره   ـراض بـه تصـمـی و در اعـت
ــرورش ایــن شــھــر و   آمــوزش و پ
ـر رسـتـمـی   رئیس مرتجع آن مـظـف
که ایـن احـکـام را صـادر کـرده  
ـراضـی   است، دست به تجـمـع اعـت
زدند و ایـن احـکـام را مـحـکـوم  

ــد  ــع  .  کــردن ــم ــج ــصــاب و ت اعــت
اعتراضی معلمان حـداقـل در روز  
. دوم مھرماه نیز ادامه یافته اسـت 

مظفر رستمی معلـمـان را تـھـدیـد  

کرده اسـت کـه حـقـوق روزھـای  
اعتصاب آنھا را پرداخت نـخـواھـد  

 .کرد 
ــان حــزب   ــه کــردســت ــت کــمــی
ـلـمـان   کمونیست کارگری بـه مـع
شھر سقز درود می فـرسـتـد و از  
ــھــا در   ــصــاب و اعــتــراض آن اعــت
حمایت از ھمکاران شان قاطـعـانـه  

حـزب از ھـمـه  .  حمایت می کند 
ــخــواھــد کــه   ــی ــز م ــق ــمــان س مــعــل
ـر   ھمچنان متـحـد و یـکـپـارچـه ب
ـرای لـغـو احـکـام   خواست خـود ب
ـرورش ایـن شـھـر   اداره آموزش و پ

ـیـه  .  ایستادگی کنند  حزب از کـل
دانش آموزان و خانواده ھای آنـھـا  

ــز   ــف ســق ــه مــردم شــری ــی و کــل
میخواھد که فـعـاالنـه از مـبـارزه  
معلمان و خـواسـت آنـھـا حـمـایـت  
ـرورش و   کنند و اداره آموزش و پ
رئیس مزدورش را سر جـای خـود  

روزی کـه مـردم مـبـارز  .  بنشانند 
این شھر حسـاب ایـن مـزدوران را  

 .کف دستشان بگذارند دور نیست 
با شروع مدارس معلمـان سـقـز  
ــتــصــاب را بــه صــدا   ــور اع ــپ شــی

این اعتراض بایـد مـورد  .  درآوردند 
پشتیبانی معلمان و ھمه مـردم در  
شھرھای کردسـتـان و در سـراسـر  

ـری و  .  کشور قرار گیرد  دسـتـگـی
ــد   ــمـان بـای ـل ــد مــع ــعـی ـب اخـراج و ت
متوقف شود و ھمه احکام صـادره  

ــردد  ــغــی گ ــل ــمــان  .  فــورا م ــل مــع
پیمانی باید به اسـتـخـدام رسـمـی  
درآیند، حـقـوق ھـا بـایـد افـزایـش  
یابد، دسـت آخـونـد و مـذھـب از  
ــاه شــود و آمــوزش   مــدارس کــوت

 .کامال رایگان شود 
اینھا بخشی از خواست ھـای  
معلمان، دانش آمـوزان و خـانـواده  
ـروی   ـی ھای آنـھـا اسـت کـه بـا ن

 .متحد ھمه آنھا قابل تحقق است 
ــتــصــاب   ــیــش بــه ســوی اع پ

 عمومی معلمان 
ــان حــزب   ــه کــردســت ــت کــمــی

 کمونیست کارگری ایران 
 مـھـر  ٥ ،  ٢٠١٢  سپتامبر  ٢٦ 
 ١٣٩١ 

 معلمان سقز با شروع مدارس دست به 
 اعتصاب و تجمع زدند
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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  

ــون ھـزیــنـه ھــای   گـذشـتـه تـاکـن
ـر شـده اسـت  ـراب . زندگی چندین ب

ھیچ نوع کاال و یا خـدمـاتـی در  
ـیـدا نـمـیـشـود کـه   این مملکت پ
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  
ـقـا   ـرای ب و خالصه ھر آنچه که ب
و نفس کشیدن یک انسان الزم و  
ـر   حیاتی است گاھا تا چندین براب

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 ــل ــد حــام ــی ســوبس
تعطیلـی کـارخـانـه ھـا بـه خـیـل  
بیکاران نپیوسته باشـنـد و مـوفـق  
به دریافت بـمـوقـع دسـتـمـزدھـای  

ـیـن     ٧٠٠  تـا  ٣٠٠ خـود شـونـد ب
 ."ھزارتومان در ماه است 

ـیـن   ھر كدام از ما اگر در چـن
وضعیتی كه طومار كارگران بیـان  
كـرده اسـت مـجـبـور بـه زنـدگـی  

 باشیم 
ـم   ـراض خـواھـی ، شروع به اعـت

طومار مزبور بخش مـھـمـی  .  كرد 
از اعتراض كارگران را فرمـولـه و  
به افكار عمومی منعـكـس كـرده  

ــت  .  اسـت  مــا امــا گــاھـا وضـعــی
خودمان را، به دالئل مختلـف، بـه  
ـم  ـی . دور و بری ھایمان نمـی گـوی

ــار   ــدگــی، امــری بســی ــوه زن ــی ش
خصوصی است و بـه خـود انسـان  

این مورد ھم یـكـی از  .  ربط دارد 
ھمان مواردی است كـه مـعـمـوال  
گفتنش و جار و جنـجـال حـول آن  

اما  .  راه انداختن، موضعیتی ندارد 
ـرد   ـف ـلـه مـنـحـصـر ب اگر این مسـئ
ــدگــی   ــعــلــت شــیــوه زن ــاشــد و ب ب

خودمان باشد، حـرف نـزدن دربـاره  
ـر  .  اش صدق می كند  ـقـصـی اما ت

ما كارگران نیست كـه روزانـه بـه  
 و یا بیشتـر سـاعـت كـار،  ٨ قصد  

ـم، كـه بـا   ـی از خانه بیرون مـی زن
ــه   ــمــی طــرفــیــم ك ــت و رژی دول
. زندگی را بر ما تلـخ كـرده اسـت 

ـم دزد   این وضعیت را دولت و رژی
. اسالمی بر ما تحمیل كرده اسـت 

منحصر به تعدادی انگشت شمـار  
ـنـوعـی ھـمـه  .  از كارگران نیست  ب

ـتـی   كارگران در یك چنین وضـعـی
نیست  "  معمولی " دیگر  .  قرار دارند 

كه این نوع زندگی ای كه واقـعـا  
بر ما تحمیل شده است را امـری  
خصوصی تلقی كرد و نگفـت كـه  
بچه ھایمان چه مشكلی دارنـد و  
ـر آنـھـا   ـبـاری ب ـت چه وضـع مشـق

باید به ھمدیگر  .  تحمیل شده است 
گفت كه در چه وضعی ھستیم و  
ـیــروی خــودمـان را حــول بــیــرون   ن
ـم  ـی . رفتن از این وضعیت بسیج كن

ــخــش   غــیــرعــادی اســت اگــر ب
وسیعی از یك جامعه از زنـدگـی  
ــن   سـاقـط شــود، امـا اعضـای ای
ـنـد كـه   بخش ساقط شده مھم نـدان
بگویند تقصیر خودشان نیست كـه  

ـنـدھـای  .  چنین است  باید غر و ل
ــك اعــتــراض   ــه ی مــوردی را ب

باید بـه  .  سازمان یافته ارتقا بدھیم 
ـتـه ھـاسـت   ھمدیگر بگوییم كه ھف
ــارك   ــا روی مــب كســی از مــاھ

باید گـفـت  .  گوشت را ندیده است 
ــزو   ــجــات ج ــزی ــوه و ســب كــه مــی

غذاھای لوكسی است كـه دیـگـر  
ــمــی   ــه مــا ن ــه خــان ــایشــان را ب پ

باید گفت كه گور بابـای  . گذارند 
نـمـاز و روزه  .  نماز و روزه و آخوند 

ــه ای كـه شــكــم   و انــرژی ھسـت
گرسنه كودكانمان را سیر نخواھنـد  

باید گفت و پرسید كـه چـرا  .  كرد 
سر سفره آخوند و انگـلـھـا در ایـن  
جامعـه ھـر نـوع غـذای لـذیـذ و  
مقـویـی ای مـوجـود اسـت، امـا  
كودكان كارگران این مـمـلـكـت بـا  
ـیـن مـی   ـر بـال شكم گرسنه سـر ب

ـرسـیـد كـه  !  گذارند  باید گفت و پ
چرا مدیر كارخـانـه دھـھـا و گـاه  
ــه   ـر كـارگــران كـارخـان صـدھـا بــراب

ـرد  بـایـد  .  مزبور حـقـوق مـی گـی
پرسید كـه چـرا حـقـوق و پـاداش  
مدیران و آخوند و آجان آن مملكـت  
یك ثانیه به تعویق نمی افتد، امـا  
كارگر ھر روز باید برای نقد كـردن  
ـنـده   ـرایـش جـان ك دستمزدی كـه ب
ـر   است، با پاسدار و بسیجی درگـی
ـنـگ   ـف شود و با باطوم و لـولـه ت
! آنھا و زندان و شكنجه روبرو شـود 

ـبـكـارانـه خـواھـان حـقـوق   باید طـل
طلبكـارانـه  .  پرداخت نشده مان شد 

بـایـد  .  خواھان زندگی بھتری شـد 
گفت كـه زنـدگـی انسـانـی حـق  

ــم ھــر انســان اســت  ــد  .  مســل ــای ب
ـرچـیـده شـدن   طلبكارانه خـواھـان ب

باید طلبـكـارانـه  .  بساط چپاول شد 
ـم اسـالمـی   خواھان جـواب از رژی
ـتـی   شد كه چرا یك چنین وضـعـی
را بر ما كارگران و خانواده ھایمان  

ــن  .  تـحـمـیـل كـرده انـد  ـی اگــر چـن
وضعیتی برای خانـواده كـارگـری  
خـوب اسـت، چــرا خـود اوبـاشــان  
حکومـت اسـالمـی، گـرسـنـگـی  
نمی كشند؟ مـگـر خـون آنـھـا و  
ـر از   اعضا خانواده شان رنـگـیـن ت
خون ما كـارگـران و فـرزنـدانـمـان  

 است؟  
ــام   ــوق گ ــار ف ــوم امضــا ط
ـتـھـا   مھمی در این راستاست، مـن

بـایـد  .  باید از آن بسیار فراتر رفـت 
. كل جامعه یكپـارچـه آتـش شـود 

ــایــد از ھــر گــوشــه و كــنــاری   ب
بـایـد  .  صدای اعتراض بلنـد شـود 

ھـر كــارخـانـه و كـارگــاھـی، ھــر  
مدرسه و مـحـلـه ای طـومـاری  

طومار فوق را امضـا  .  امضا كند 
از امضا طومار بـه ایـجـاد  .  كنند 

شبكه ھای اجتماعی، بـه ایـجـاد  
ـبـط كـردن   تشكلھای خـود و مـرت

 .این شبكه و تشكلھا برسند 
ـنـد و ایـن   كارگران مـی تـوان
تنھا راه برون رفت از این وضعیـت  

 .جھنمی جلویمان است 
 
 ٢٠١٢  سپتامبر  ٢٩ 

 اعتراضات را دامن بزنیم
 در حاشیه طومار اعتراضی كارگران 

 

 ١ از صفحه  

ـری كـه سـایـت   ـتـن  " بنابه خـب بـول
منتشر كرده اسـت،  "  كارگری چین 

و به نقل از منابع خبـری رسـمـی  
دم و دستگاه دولت چیـن، حـداقـل  

 مـعـدنـكـار در دو حـادثـه در  ٦٢ 
معادن چین در ماه اوت جان خـود  

تـعـداد كشـتـه  .  را از دسـت دادنـد 
شدگان بعد از اینكـه كـار نـجـات  

بقیه مـعـدنـكـارانـی كـه در حـیـن  
حادثه در معادن فوق بودند، حتمـا  

در  .  بیشتر از این رقم خـواھـد بـود 
ـفـجـار روز    اوت در مـعــدن  ٢٩ ان

 Xiaojiawanزغــال ســنــگ  
نزدیك شـھـر پـانـژیـھـوا در ایـالـت  

 مـعـنـدكـار  ٥٥ سیچوان، تا بحـال  
جــان خــود را از دســت داده، از  

ـری در   سرنوشت دو تن دیگـر خـب
ـیـسـت و حـداقـل    تـن  ١٢ دست ن

بسـیـاری  .  آسیب سختی دیده انـد 
از این آسیب دیدگـان در مـعـرض  

در  .  گاز منوكسید كربن بـوده انـد 
ـفـجـار ایـن مـعـدن،     ١٥٤ زمان ان

كارگر در داخل معدن مشغول كار  
 نفر نجات پیدا  ١٠٧ تاكنون  .  بودند 

ــد  ــظــت  .  كـرده ان حــرارت بـاال، غــل
گازھای سـمـی و ریـزش مـعـدن  
ــالش   ــدن ت ــان ــیــم م ــث عــق ــاع ب

در سـاعـات  . امدادگران شده است 
 اوت، در یك انفـجـار  ١٣ اولیه روز  

در معدن جی شنگ حومه شـھـر  
ـیـان كـه در   ـل بایشان در استان جـی

ـرار دارد،     ١٧ شمال شرقی چین ق
معدنكـار جـان خـود را از دسـت  
دادند؛ گرچه این عدد به یقین بـه  

غلظت گـرد  .  نفر خواھد رسید ٢٠ 
ـم   ـی و خاك تالش امدادگران را عـق
ـتـه   گذاشت و مقامات محلی گـف

ـرای نـجـات     ٣ اند كـه امـیـدی ب
ـر   ـر آوار گـی معدنكار دیگر كه زی

ـــمـــی رود  ـــودنـــد ن ـرده ب   ٢٨ .  كــ
ـفـجـار   معـدنـكـار دیـگـر در دو ان
جداگانه در اسـتـانـھـای شـمـالـی  

Shaanxi   وShanxi   ــر اثــر ب
تالش امدادگران و ھمكارانشان از  
ــدر   ـم ب ــمـی جــان ســال مـرگ حـت

مقامات چین در وبسـایـت  .  بردند 
، فـقـط  ٢٠١١ خود برای كل سال  

ـبـت  ١٩   مورد سوانح در مـعـادن ث
 مـاه اول امسـال  ٧ در  .  كرده انـد 

 مورد ثبت شـده انـد،  ٨ نیز، فقط  
ـیـن اوت   ــه مـاه خـون ـنـكـه ب تـا ای

 .رسید 
 
 

 اوت خونین معدنكاران چین
 ناصر اصغری 

 نشریه کارگر کمونیست را بخوانید
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بپرسد اشـکـالـش چـیـسـت؟ چـرا  
حرکات کارگری نباید رسانه ای  
شود یا یـک تشـکـل کـارگـری  
خودش را در سطح وسیعی مطـرح  
کند این موضوعی است که باید  

 )جداگانه به آن پرداخت 
ـیـه مـحـفـل لـغـو کـار   به بیان
مزدی نمیپردازیم چون در نـوشـتـه  
دیگری به این محفـل در ھـمـیـن  
ـم   ـی ـرداخـت شماره به بھانه دیگری پ

اما نوشته بھرنگ زندی مشـتـی  
از نمونه خـروار چـپـی اسـت کـه  
نمی خواھد کاری کـنـد و چـون  
کارگران کاری مـیـکـنـد یـادش  
ـیـسـت   می آیـد یـک واژه پـوپـول
ــشــود االن   وجــود دارد کــه مــی
ـرد، بـدون آنـکـه اصــال   بـکـارش ب
. ربطی بـه قضـیـه داشـتـه بـاشـد 

ایشان یادآور میشود که کسـانـی  
دیگر بودند که طومار نویسـی را  
ـنـد امـا   در دستور کارشان گذاشت
ـرسـد تـوده   اگر به موفقیت ھم مـی
ــه ھــا   ــه فــرمــان آیــت الــل مــردم ب

ــد  ــادن ــت ــوشــان مــی ایس اشــاره  !  جــل
ـیـون   ـل ـیـن یـک مـی ایشان به کمپ
امضا فمنیستھای اسالمی اسـت  
و ایشان حرکت اخیر کـارگـران را  
ـیـون   ـل نیز مانند کمپیـن یـک مـی

:"  امضا قلمداد میکند و میگویـد 

ــوه  ــویســی و  ¬شــی ــار ن ی طــوم
آوری امضاء مخصوصا در  ¬جمع 

ای  ¬ی اخیر به شـیـوه ¬یک دھه 
ـراض و   ـرای اعـت مرسوم و رایـج ب
ـر   ـی رساندن صدا به حاکمیت و تغـی
حداقلی وضعیت موجود در قـالـب  
. قوانین رسمی تبـدیـل شـده اسـت 

ـیـون   ـل ـیـن یـک مـی آخرین آن کمپ
ــــن   ـی ـــ ــــه قــــوان ـی ـــ ـل امضــــاء عـــ

ــود  ¬زن  ـــزب ــی ـرض  ...  ســت ـــا فــ ب
ـیـون  ¬¬جمع  ـل آوری حـتـی دو مـی

امضاء با توجه به ساختار موجـود  

ـنـی  ¬حتی بـه فـرض عـقـب  نشـی
حاکمیت و تصویب دو فوریتی آن  

ھـا نـه  ¬در مجلس، این خـواسـتـه 
ـیـادیـن عـمـلـی   ـن تنھا به صورت ب

شد، بلکه با مقاومت شدیـد  ¬نمی 
بخش بزرگی از جامعـه مـواجـھـه  

گشت، احتمال آنکه مـراجـع  ¬می 
ــدن آن و   ــوان ــا حــرام خ عــظــام ب
مغایرت با شرع اعالم کردنش که  

ی توده ای نیز ھـمـراه  ¬با پشتوانه 
اش  ¬میگشت آن را از بعد عملـی 

خالـی سـازنـد زیـاد دور از ذھـن  
ـیـون  ."  نبود  ـل اگر کمپین یک مـی

امضا موفق نبود سوای سـرکـوب  
ـیـز بـدیـن   ـیـن، ن ـپ فعالین ایـن کـم
ـیـن عـمـال   ـپ خاطر بود که این کم
خیلی عقب تر از جنبش زنان بـود  
که در جریان بوده و ھست و اگـر  
ـرقـدرت اسـت بـدیـن   جنبش زنان پ

ـیـه   خاطر اسـت کـه جـامـعـه عـل
مراجع اعظام است و این پشـتـوانـه  
ـیـن   حقیقی این جنبش است و فعال
ـیـون امضـا در   ـل کمپین یک مـی
ـلـه ای   میان مراجع دنبـال آیـت ال
ـیـسـت بـاشـد  ! میگشتند که فـمـن

من نمیدانم جناب زنـدی از ایـن  ( 
یادآوری که توده مردم به فـرمـان  
فالن آیت الله به مقابله برخـواھـنـد  

؟ بـایـد  ! خواست منظورش چیست 
ـلـه ھـا   بترسیم یا خود را با آیت ال

 !)وفق بدھیم 

 بھرنگ زنـدی کـه خـود را  
فعال کـارگـری مـیـخـوانـد وعـده  
میدھد در مقـابـل طـومـارنـویسـی  

ـــاد  ـت ـــع  : "  خـــواھـــد ایســ در واق
ـنـھـا سـبـک کـار   طوماریزم نه ت
مستقل طبقه کارگر نیست بلـکـه  
ــه   ــق ــولــیـزم ســوار شـده بــر طــب پـوپ
ـبـش ریشـه دار   کارگر اسـت، جـن
کارگری در ایران که ھمـیـشـه و  
در ھـر تـاریـخـی تـوانسـتـه اســت  
موازنه ھای قـدرت بـورژوازی را  

ی  ¬به چالش بکـشـانـد بـا نـامـه 
ــن و امضــاء کــردن   ــوشــت عـجــز ن
طومار نه تنھا نمیتواند کـاری را  

ـنـھـا از  ...  به پیش ببرد   من نـه ت
کوچک ترین حـرکـتـی کـه بـه  
ـفـع   نفع جنبش کـارگـری و بـه ن
منافع مستقل طبقه کارگر بـاشـد  

کنم بلکه به عـنـوان  ¬حمایت می 

ی  ¬یک فعال کارگری در وھله 
اول با ھر گونه تعرض پوپولیزم بـه  

..." این جنبش مقابله خواھم کـرد 
ــد کــه  در  "  و ایشــان وعــده دادن

مطلب بعدی به طور مشخـص در  
ــه   ـق مـورد ســیـاسـت مسـتــقـل طــب
کارگر در قبال مـنـافـع خـود در  
جنبش کارگری به طور مـفـصـل  

خـدا رحـم  .  خواھد کـرد "  صحبت  
 !کند 

ـلـی   حقیقتا مـا کـارگـران خـی
ــخــت شــدیــم کــه ھــر کســی   بـدب

خودش را دوستدار ما و فعال مـا  
ــن کــاری کــه   ــد و اولــی ــدان مــی

ـرای  .  میکند، تحقیرمان میکـنـد  ب
حقوقھای عقب مـانـده اعـتـصـاب  
ـنـد فـایـده اش   ـم مـیـگـوی ـی میکن

ــدافــعــی اســت  ــســت ت ــرای  .  چــی ب
ـم   ـی تشکل کارگری مبارزه میکـن
میگویند سـنـدیـکـاسـازی اسـت،  
نتیجه اش میشود سـنـدیـکـاھـای  

ــایــی  ــمــان وســعــت  .  اروپ ــارزات مــب
جھانی میگیرد یـکـی مـیـگـویـد  
ـیـد   آقا به حرف اینھا گـوش نـکـن

ـنـد  ـیـسـت ـنـھـا کـارگـر ن یـکـی  !  ای
مـیـگــویـد تشــکـالت خــودتـان را  
منحل کنید که راھش این نیست  
و آن دیگری میگوید ھنوز خیلـی  
مـانـده تـا یـک تشـکـیـالتـی را  
تشکل مستقل کـارگـری خـوانـد  
ــگــر   ــوشــه ای دی ــکــی از گ ی

میگوید آگاھی طبقاتی میـزانـش  
ـیـسـت یـکـی   کم است یا اصـال ن
دیگر میگوید افق سوسیالیسـم را  
من نمی بینـم و عـده ای دیـگـر  
میگویند برگردیم به انترنـاسـیـونـال  
اول ھـمـه کـوشـشـھـای کـنـونـی  

حـاال کـه  ...  مرتجـعـانـه اسـت و 
طومار اعتراضی جمع آوری شـده  
ـنـد کـه   کسانی کمر ھـمـت بسـت

از خواب شـب و  "  طوماریزم " علیه  
ـلـه بـه آن   روزشان بزنند و به مـقـاب

 .برخیزنند 
ــــکــــه   ـن ــ ـــوض ای ـــان ع ایش
سخنگوی طبقه کارگر شـونـد و  
ــعــرضـی کــارگــران را   حـرکــات ت

برجسته کنند، بلکه ھمـدوش بـی  
بی سی میخواھـنـد نشـان دھـنـد  
که بی فایده اسـت و گـرھـی از  

شایـد  . کار کسی گشوده نمیشود 
ـرای کـارگـران آب   این حرکات ب
نشود اما برای این دسـتـه آدمـھـا  
ـم   ـل نانی شده است که دست بـه ق
ــرنـد و خــودی نشــان دھــنـد و   ـب ب
ــت  ــشــت و زش ــدر ھــم پــل . چــق

طومارھای آخر نه تنھا تـعـرضـی  
ـلـکـه   به جمھوری اسالمی است ب
تعرضی به این جریانی اسـت کـه  
تصمیم خودش را گرفته کـه ھـر  
. حرکت کارگری را تحقیر کـنـد 

ـراضـی نشـان   این حرکتھـای اعـت
ـیـا   میدھد که اینھـا چـقـدر از دن

 پرت ھستند 
 

 !طومار اعتراضی کارگران و پلشتی اعتراض علیه آن
 ١ از صفحه  
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ــھــان   ــن ج در گــوشــه ای از ای
ـیـس حـافـظ  )  افریقای جنوبی (  ـل پ

ــایــه بــروی کــارگــران آتــش   ســرم
ــه   گشـود و جــواب شـکــم گـرســن
ـا سـرب داغ داد  و   کارگران را ب

 نفر از کارگران را قساوت تمـام  ٣٤ 
بعد عده ای از کـارگـران  .  کشت 

ــار   ـنـکـه مسـبـب کشـت بـه جـرم ای
ــد  ــر شـدن ــارزه  !  بـودنـد، دســتـگـی ـب م

کارگران معادن افریقای جنوبی با  
ــروزی   ــه پــی ــوانسـت ب ایـن وجـود ت
ـارزه درس   نسبی برسد، اما این مـب
بزرگی برای کل کارگـران جـھـان  
ـابـت شـود کـه   بود که به عینه ث
مشکل نه عوارض جانبی سرمایـه  
داری مانند آپارتاید یا ناسیونالیسـم  
کـه سـتـم ســرمـایـه را مضـاعــف  

 .میکند، که خود سرمایه داری است 
ــاره شــد   ــانــگــونــه کــه اش ھــم

ـزدیـک   ـفـر از کـارگــران  ٣٠٠ ن  ن
ـاد بـه   ـن ـا اسـت بازداشت شـدنـد و ب
قوانین دوران حاکمیت آپارتاید کـه  
ــن   ــصــاب کــارگــران بــاعــث ای اعــت
ــد   ــن ــاجــعــه شــده اســت، خــواســت ف
ـتـه   ـب کارگران را محاکمه و صد ال
ـا اعـتـراض   ـنـد امـا ب محکوم کـن
گسترده کارگران و انعکاس وسیـع  
آن در جامعه، دولـت مـجـبـور شـد  
ـازداشـتـی را آزاد   کـه کـارگـران ب

اما در ایـن گـوشـه جـھـان  .  کنند 
ما کارگران نیز جواب بایـد  )  ایران ( 

پس بدھیم که چرا دنبال سنـدیـکـا  
ـیـم در حـزبـی   ھستیم یا مـیـخـواھ

کـه خـود ایـن ھـا  !  متشکل شویم 
ـنـد   ـنـد مـان مسبب فاجعه ای مـان

افریقای جنـوبـی خـواھـد  !!!  فاجعه 
ـبـش لـغـو  " محفل  !  بود  فعالیـن جـن

ـزدی  ــ ـار م ــ ـان  " (  ک ــ ـامش ــ از ن
ــد  ــی ــده  !)  نــھــراس ــن ــاره بــه نــویس دوب

ھمیشگی بیانیه شـان اجـازه دادنـد  
ـیـشـگـی خـودش   که با ادبیات ھم

ھـر  )  منظور روده درازی ھـایـش ( 
ـارزه و   ـار مـب ـث چه کینه دارند را ن
ــارگــری در ســراســر   تشــکــالت ک
جھان علـی الـخـصـوص کـارگـران  

ایشان نیز معتقدند کـه  .  ایران کنند 
ـای   ـق مبارزات اخیر کـارگـران افـری
جنوبی و کشتار آنھا نیز درسھایـی  
ـنـدی   داشته است و چنین جـمـع ب

ــد  ــم  :"  کــردن ــی ــن ــک ــیــن ن اگــر چــن
ـیـه سـنـدیـکـاھـا و  (   مـنـظـور عـل

ھـر  )  بخصوص حزبیت تالش نکنیم 
روز و ھر لحظه بر سـر مـا ھـمـان  
خواھد رفـت کـه ھـم اکـنـون در  
ـای   ـق سراسر دنیا و از جمله در افـری

ـیـم  .  جنوبی می رود  سندیکا خـواھ
ــم داشــت،   ــواھــی داشــت، حــزب خ
ـتـی را   ـیـم کـرد، دول انقالب خـواھ
ــگــزیــن   ــی را جــای مــعــزول و دولــت

دولت جدیـد ھـمـراه  .  خواھیم ساخت 
حزب و اتحادیه و دار و دسـتـک  
ـیـمـی از   ھای منتـسـب بـه مـا ن
ـنـد کشـت و   ھمزنجیرانمان را خواھ
ـار آن   نیمی از ما را به جـرم کشـت
ــــد   ـن ــــدان خــــواھـــ ــــه زن ـا ب ھـــ

بـه  )  پرانتز از من اسـت ." (  انداخت 
ـیـف   اتـحـادیـه  " گفتـه ایشـان تـکـل
ـیـش  "  گری وسندیکـا سـازی  از پ

ـیـه اخـیـر را   ـان ـی ـلـوم اسـت و ب مع
ـا  ."  بخصوص علیه حزبیت نوشتند  ت

ــا و   جــائــی کــه بــه اتــحــادیــه ھ
ـیـف   سندیکاسازان مربوط است تکل
روشن است و نیاز به بحث خاصـی  

ـاز  . ... نیست  صد البته که از دیـرب
ـازانـی   تا امروز ھـمـواره اتـحـادیـه ب
ـتـه   وجود داشته اند که مصرانه گف
و می گویند دوسـتـدار سـنـدیـکـا  
ــســت   ــکــالــی ــدی ــد امــا ســن ــن ھســت

برویم به سراغ حزب و  !! ...  نیستند 
حرف اصلی در مـورد  . حزبساالران 

چـکـیـده ای  . "  این جماعت اسـت 
ـیـت   از در افشانی ایشان علیه حـزب

حزبیون در ایـن  "...  را با ھم بخوانیم 
ـا شـروع بـه کـارھـائـی مـی   راست
ـز بـه طـور   کنند، قبل از ھـر چـی
ــار اداری   ــک ســاخــت مــعــمــول ی

رونـوشـت مصـدق   »باتالقی کـه  
ماکتی زشـت و چـنـدش   «اصل  

بار از جامعه سرمایـه داری اسـت  
ـا چشـم کـار  .  بر پای می دارند  ت

ـام   می کند اداره مـی سـازنـد و ن
. این ادارات را کمیته می گـذارنـد 

کمیته ھـا ھـر کـدام بـرای خـود  
دفتر و دستک و تقـسـیـم کـار و  
مشاغل و مناصب و ھیـرارشـی و  
کادر و عضـو و ھـوادار و سـمـت  

ـاگـون دارنـد  عـده ای  .  ھای گـون
. ... رئیس و جمعیتـی مـرئـوسـنـد 

کسانی رھبر و مابقی تـوده ھـمـج  
مجریان ھستنـد  . ...   الرعا ھستند 

که باید به سراغ کارگران برونـد و  
ـنـد   حداکثر کـاری کـه مـی تـوان

ـایـد بـه   انجام دھند این است کـه ب
ھر طریقی، به خواھش، به زور، بـه  
ـلـت راھـی در دل   حالت یا بـه حـی
سنگ تعدادی فعال کارگری باز  

فرض کنیم ھمه چیز بـر  . ... کنند 
وفــق مــراد چــرخ خــورد و ســیــر  
ـاھـای   ـا رؤی رویدادھا مو بـه مـو ب

ـاشـد  ـازان جــور ب امــت  . ..  حـزب ب
ـان   ـلـه کـن کارگر یک کشور ھلھ
ـنـدگـان اعـزامـی   ـای ـال نـم به استقب
ـابـد و در   حزب و امام حزبیون بشـت
ـیـونـھـا   ـل ـی یک چشم به ھم زدن م
کارگر دست بیعت سـران حـزب را  

ـقـه  .  بفشـارنـد  ـیـشـوای طـب حـزب پ
کارگر گردد و کارگران در پشـت  

ـنـد  ـقـالب  ...  سر حزب انقالب کن ان
ـنـک  .  ھم روی می دھد  آنـچـه ای

ما داریم برھوت استثمار و وحشـت  
ـقـر و   و دھشت و گرسـنـگـی و ف
محرومیت ھا و بی حقوقی ھـای  
ـزب   ـــک حــ ـــه داری، ی ـای ــرمــ س
متشکل از رھبران و نـخـبـگـان و  
افاضل دانشور و دھھا میلیون توده  
ـاجـی   کارگر است کـه حـزب را ن
خود پنداشته اند و در پشت سـر آن  

توده کـارگـر  . ... به صف شده اند 
حلق آویز به امر و نھـی نـخـبـگـان  
ــان روشــن   ــده دم ــی ــپ ــزبــی در س ح

اگر خلق السـاعـه  !!  پیروزی انقالب 
ــبـی  »و بــا   ــه   «امــدادھــای غــی ب

ــوع نـخــســت   ــوانــای ن مـوجــودات ت
ـای  !! استحاله نگردند  با دسـت تـوان

حزب حتما  و بدون ھیچ اگر و اما  
ــردگــی مــزدی دوم   ــرھــوت ب بـه ب

ـنـد شـد   مسـلـمـا   ..  گسیـل خـواھ
ـای   ـی سخت است اما مسلما  ھم دن
سرمایه داری ھـیـچ گـاه از ایـن  
ـازان   ـنـدب جاعلین، فریبکاران و تـرف

 . "خالی نخواھد ماند 
براستی اما اینگونه اسـت کـه  
ـازان   جاعلین و فریبکاران و ترفند ب

نـمـونـه اش  .  آرام نخواھنـد نشـسـت 
ھمین محفل از خود راضـی اسـت  
ـا   که از نوشته ھایش کپی بـرابـر ب
ــال جــورج اورول اســت  . اصــل امــث

ایشان به خیال خام انـدیشـانـه خـود  
گویا فرصتی یافتند که ھـر چـه  
ـلـوم   دارند از سر عقده دل کـه مـع
ـار   ـث نیست منـشـا آن کـجـاسـت، ن
فعالیت حزبی و کسـانـی کـه در  
ــارگــر   ــه ک ــق ــب ــاســی ط ــی حــزب س

ـنـد، کـردنـد  ایشـان  .  متشکل ھسـت
ـنـد کـه   ـیـسـت شاید امـا مـتـوجـه ن
ـتـکـار   ـای ـن ـیـس ج ـل ھمدست ھمان پ
ـنـوبـی و ایضـا بـرادران   افریقای ج

ـتـم  .  گمنام امـام زمـان شـدنـد  گـف

شاید چون تکرار مکرر این حرفھـا  
ـاکـیـد   ـیـه ت ـان ـی و اینکه در ھمین ب
ـنـد ھـر چـه در ایـن مـورد   میکن
ـنـد کـم اسـت،   سخن فرسایی کـن
گویای آن اسـت کـه خـود واقـف  

ـنـد  ایـن  .  ھستند کـه چـه مـیـکـن
ـقـه   سخنان که حزب پیـشـوای طـب
ــرھــوت   ــه ب ــارگــر، کــارگــران ب ک
ـثـمــار و وحشـت و دھشـت و   اسـت

رھنمون مـیـسـازد،  ...  گرسنگی و 
سی و چنـد سـال کـه جـمـھـوری  
اسالمی رسما و بارھا در مـورد آن  
سخن گفته و فیلم سـاخـتـه و بـه  
ـا   تئاتر آنرا روی صحنه برده است ت
ـانـه کـارگـران و   کشتار بـی رحـم
فعالین کارگری و کمونیستـھـا را  

ـاشـد  ـان  .  توجیه کـرده ب ایـن دوسـت
گویا بارھا نشسته اند پای فیلمھـا  
ـا   ـاف و ی و نمایشات امثال مخلـمـب
ـیـشـه کـه   ـنـرپ آن کارگردان و آن ھ

 میخواست نانی در کاسه اش باشد   
گـزارش یـک  " فیلمی ماننـد  

را سالھای پیش ساختند و یا  "  قتل 
دلقکانی مانند مھدی فخـیـم زاده  

ـلـھـای فـارسـی  (  کتک خور فیـم
ـاواریـش " فیلم  )  زمان شاه  را کـه  "  ت

ـانـه خـویـش،   ـق به خیال خام و احـم
کمونیسم را به لجن بکشند و ایـن  
ـار زشـت و   دوستان ناشیانه و بسـی
قبیح عوض اینکه سرمـایـه داری  
ــن   ــد، فــعــالــی ــن را مــحــکــوم کــن
ــجــاد   ــی ای کــارگــری کــه در پ
ـنـد و   تشکلی به نام سندیکا ھسـت
ـــی   ـزب ـارگـــرانـــی کـــه در حــ کــ
کمونیستی متشکل شدنـد را، بـه  

وقاحت و بـی  . محاکمه میکشانند 
شرمی ایشان به مرز جنون رسـیـده  

ـبـکـاران و  .  است  ـیـن و فـری جـاعـل
ـام   ترفند بازان که در محفلی بـه ن
لغو کارمزدی جمع شدنـد در پـی  
ھر سرکوبی که بورژوازی اعـمـال  
میکنند بالفاصله و بـی درنـگ  
به محکومیت فعالیـت مـتـشـکـل  

ـاضـی  .  کارگران میپردازند  ـف ھمـه ل
ــبــش ضــد   ــن ــاب ج ــان درب ــا ایش ھ
ــارگــر   ــه ک ــق ــه داری طــب ــای ســرم
برمیگردد به اینکه خود ترفندبازان  
ـار   ـیـن بسـی ـبـکـاران و جـاعـل و فری

ــنـد  ــس  .  زبـردســتـی ھسـت ــی ـل اگـر پ
ـاد بـه   ـن ـا اسـت ـنـوبـی ب افریقای ج
ـایـد بـه سـراغ   قوانین مکتوب آپارت
کارگران رفته است، ایشان متکـی  
به قوانین نانوشتـه سـرمـایـه داری  
علیه کارگران و کمونیـسـتـھـا ھـر  
چــه از زشــت خــویــی اســت، بــه  

اینکه امـا چـرا  .  نمایش میگذارند 

ایشان ھر بار عریانتر و خشن تر بـه  
ـلـه   مبارزه متشکـل کـارگـران حـم
میکنند، دقیقا بدیـن خـاطـر اسـت  
که کارگران در ایران علیرغم ھمـه  
سرکوبگری ھای بورژوازی به ھر  
ــی بـوده تشـکـالت خـود را   سـخـت
ساختند و یا با اتکـا بـه مـجـامـع  
عمومی خویش اعـتـصـاب روزمـره  
خود را سازمان دادند تا امـر خـود  

چـون ایشـان در  .  را به پیش ببرنـد 
ــش   ــب ــن ــکــه ج ــاضــات ایــن پــی اف
شورایی ضد سرمایه داری باید راه  
بیفتد، عـمـال ھـمـه را دعـوت بـه  

ــنـد  ــوز  .  سـکـوت مـیـکـن ـن چـون ھ
وقتش نـرسـیـده اسـت، امـا گـوش  

ـیـسـت  کـارگـر  .  کسی بـدھـکـار ن
ـان   ـا ن نمی تواند شکم امروزش را ب
ـیـن بـه   فردا سیر کـنـد بـرای ھـم
ـا سـرمـایـه مشـغـول   مبارزه دائـم ب
است و ایـن از سـر سـرخـوشـی و  
ھیجان  نیست که مـیـخـواھـد بـه  
مثابه یک انسان مـحـتـرم شـمـرده  
شود، که شعار میدھد معیشـت و  

حـزبـی  .  منزلت حق مسلـم مـاسـت 
مانند حزب کمونیـسـت کـارگـری  
وجود دارد کـه بـه کسـی وعـده  
ـیـم   ـای ـی نداده بگذارید من سـرکـار ب
چنین میکنم و چنان، بلکه ھمین  

صـدای  .  امروز منشا اثر شده اسـت 
و  .  طبقه کارگـر ایـران شـده اسـت 

ـقـه   محفل فوق الذکر صـدای طـب
ـیـن   ـال سرمایـه دار، و گـر نـه فـع
کارگری ایران مسـئـول آنـچـه در  
ــاده    ـت ـفــاق اف ــی ات ـنـوب ـای ج ـق افـری
قلمداد نمیکرد و آنھـا را مـحـکـوم  

این را رسما نـمـی گـویـد  .  نمیکرد 
اما عمال حرفش ھمین است وقتی  

اتحادیه و سـنـدیـکـا  :" ...  میگوید 
و حزب و ھر سـکـت  در تـدارک  
تشکیل حزب نه ساز و کـارھـای  
ـارزه ضـد سـرمـایـه داری کـه   مب
ھمگـی و ھـر کـدام از دیـگـری  
بدتر، سد محکمی بـر سـر راه ھـر  
ــوده ھــای   ــی ت ـاب ـی ـزان سـازمــان مـی

 ."کارگر علیه سرمایه ھستند 
جنبش کارگری ایـران در زیـر  
ـا و   فشار و سـرکـوب بـی مـحـاب
سبعانه حاکمیت اسالمی سـرمـایـه  
ـزرگـی  دسـت   ـاوردھـای ب به دست
یافته است و قرار نیست ھر که از  
راه رسید و کتابـھـای جـورج اورول  
را از بر کرده اسـت، آنـرا تـخـطـئـه  

چـون ایشـان  .  ما نمیگـذاریـم .  کند 
ـام امـام زمـان   به زبان سربازان گمن
ـنـد، افشـایشـان   با ما سخن میگوی

 .میکنیم 

 گند چاله دھان بورژوایی
 یاشار سھندی 



١٣٩١ مھر ١١  کارگر کمونيست  6 

با تشدید بحران و گسترش بیسابقـ   
فقر وبیکاری، بخـصـوص پـس از  
اعمال تحریمھای جدید غرب طی  
ــکــســو   ــه از ی ــکــســال گــذشــت ی
ـیـه   ـر عـل وانقالبات مردم منطـقـه ب
دیکتاتوریھای حاکم  برای نان و  
آزادی و کرامت انسانی از سـوی  
ـیـادیـن در   دیگر، ایجاد تغییرات بن
ـیـش از ھـرزمـان   شرایط موجـود ب
ـر   دیگر به ضرورتی اجتناب نـاپـذی
ـر یـت   و خواست کارگـران و اکـث

 .مردم تبدیل شده است 
ــشــگــی   ــمــی ــای ھ ــھ راه حــل
حــکــومــت، ســرکــوب و ارعــاب،   
کــارایــی خــود را از دســت داده  
ـم در   است و ھمـیـن نـاتـوانـی رژی
ــت در مــیــان   بــرابــر مــردم،  تشــت
باندھای حـاکـم را افـزایـش داده  

ترس و نگرانی حکومت از  .  است 
عمیق تر شدن بحران و خشـم روز  
ـیـکـاری   افزون مردم از گرانی و ب
و فقررا میتوان در عکس الـعـمـل  
ـراضـی   مقامات رژیم به نـامـ  اعـت

 .کارگران بخوبی مشاھده کرد 
اعضائ مجلس و مـقـامـاتـی  
که به این نـامـه عـکـس الـعـمـل  

" حـمـایـت "  نشان داده اند در عین  
ــھــا   از خــواســت کــارگــران از آن
میخواھند که خواستھایشان را در  

 .چارچوب قانون پیگیری کنند 
ـیـس    نادرقاضـی  پـور، نـایـب رئ

فراکسیون کارگری مـجـلـس بـه  
افزایـش تـورم در  :"  گوید   ایلنا می 

ــه   کشـور بـاعــث فشـار زیـادی ب
ھــای کــارگــری کشــور    خــانــواده 

شود و برای این مشکل بـایـد    می 
ــرد  ــی پــیــدا ک . راه حــل مــنــاســب

ـیـمـه   افزایش حقوق کارگران در ن
سال، امر خوب و مناسـبـی اسـت  
ـنـه   که دولـت بـایـد در ایـن زمـی

 ". حساسیت زیادی به خرج دھد 
عباسعلی مـنـصـوری، عضـو  

در  !  فراکسیون کارگری مـجـلـس 
 ھزار کـارگـر بـه  ٢٠ رابطه با نام   

بـایـد  : "  وزیر کار،  مـی گـویـد 
شرایطی ایجاد کرد که با حمایـت  
ــده،   ــن ــد کــن از کــارفــرمـا و تـولــی
ـروت،   ـیـد ث ـیـد و تـول افزایـش تـول

ـتـصـادی   کارگران نیز از شرایط اق
مند شوند و بـا تـوجـه    مناسب بھره 

ــقــوق   ــد، ح ــه ایــن شــرایــط جــدی ب
 ".کارگران تصویب شود 

ـتـوان    ـی ـر نـم ازاین بیشـرمـانـه ت
دسـتـمـزدھـای  "  کارگـرانـی کـه  
شان را بـعـضـا   " بشدت زیر خط فقر 

ماه ھا و سالھا ھم پرداخـت نـمـی  
ــری   ــال پــی گــی ــد را  دنــب ــن کــن
حقشان در چارچوب قانـونـی کـه  

 .تماما  ضد آنھاست، فرستاد 
اینھا کاربدسـتـان حـکـومـتـی  
ھستنـد کـه کـارگـر را بـه جـرم  
شرکت در مراسم اول مـاه مـه بـه  
زندان محکوم میکنند، حکومتـی  

ست افزایش حـقـوق    که پاسخ خوا  
معلم را با زندان، شکنجه ، اخـراج  

 .و تبعید میدھد 
با شروع دور جدیـد تـحـریـمـھـا  
ـرخـامـنـه ای   وموج گرانیھای اخی
ـتـصـاد   با اعالم شرایط جنگـی، اق
مقاومتی، حمایت از سـرمـایـه و  
ـنـد   وطـنـی و اعـالم   ـیـد کـن تول
ـنـد ھـا را   اینکه مردم باید کـمـرب
صفت کننـد، تـالش کـرد چـھـره  
ای با ثبات و مقتدر از حکـومـت  
برای مقابله با اوضاع ارائـه دھـد،  
امــا در ھــمــان روزھــای اول بــا  
ـراضـات مـردم بـه گـرانـی از   اعت
جمله در نیشابور، معلوم شـد  نـه  
مردم مرعوب این تصویر شـده انـد  
و نه حتی صفوف خود حـکـومـت  
ھم اقتدار آقا و حـکـومـتـشـان را  
ـرغـم ھشـدارھـای   ـی باور دارند وعـل
خامنه ای در بـاره حسـاس بـودن  
ــــظ وحــــدت،   ـف اوضــــاع  وحـــ
کشمکشھـای جـنـاحـھـا ھـر روز  

 . حادتر میشود 
بسـت حـکـومـت    در  مقابل بن 

اسالمی و ناتـوانـی آن در مـھـار  
ـرل اوضـــاع،    ــ ـت ــ ـن ـران و کــ ـــحــ ب
ـبـش   اپوزیسیون راسـت و کـل جـن
ـریـن عـامـل   پرو غـرب،  مـھـم ت
ــر،   ــق ــرانــی، ف ــرش روزانــ  گ ــت گس
بیکاری و زندگی مشقتبار مـردم  
را ناشی از اعمال تحریمھـا غـرب  

سیاستھای نـادرسـت  "  و به دلیل   
حاکمان فعلی معرفی میـکـنـد  "  

و راه حل را، اصالح این سیاستـھـا  
ازطریق پایان دادن بـه کشـمـکـش  
ھسته ای و خصـومـت بـا غـرب،  
ـتـصـادی   ایجاد شرایط سیاسی واق
باثباتی که  سود دھـی سـرمـایـه  
ـیـجـه بـازگشـت   ـت را تضمـیـن ودرن
ایران به بازار جھانـی سـرمـایـه را  

 . ممکن کند، می دانند 
اما واقعـیـت ایـن اسـت کـه،  
ـلـه و   اوال بخشی از صـورت مسـئ
علت وضعیت فالکتبار مـردم، از  
ـــاشـــی از   ـــه در ایــران، ن ـل ــمــ ج
سیاستھای  بازار جھانی سـرمـایـه  
داری و تالش جمھوری اسـالمـی  
ــن   ــا ای ـرای ھـمــاھـنــگ شــدن ب ب

خصـوصـی  .  سیاستھـا بـوده اسـت 
ــه ھــا کــه   ــاران ــھــا وحـذف ی سـازی
رفسنجانی و خـاتـمـی ھـنـوز ھـم  
حسرت اجرای آن را میخورند امـا  
افتخار اجرایش بـه احـمـدی نـژاد  
رسید، دست پخت مھم ترین نـھـاد  
ھای سرمایه داری یعنی بـانـک  
جھانی و صندوق بین المللـی پـول  

در ادام  اعـمـال ھـمـیـن  . بوده است 
سیاستھا ست که بورژوازی ملـی  
و میھنی توانسته است وحشـیـانـه  
ترین شکل استثمار رادر سـالـھـای  
ـیـونـھـا کـارگـر ومـزد   اخیر به مـل

 .بگیرتحمیل کند 
ـتـصـادی   دوما علیرغم رشد اق
ــا،   ــورھ ــی کش ــت در بــرخ مــوق
سالھاست سرمایه داری در چـار  
ـقـی   گوش  جھان دچار بحران عـمـی

ــھــا   .  اســت  ــیــون ــل ــراضــات مــی ــت اع
ــه گســتــرش   کـارگــران و مــردم ب
ــکــاری،   ــی، فــقــر، بــی روزانــ  گــران
کاھش ھزینه ھـای اجـتـمـاعـی،  
افزایش سن بازنشستگی و تشدید  
ـرتـغـال   ـیـا، پ استثمار دریونان، اسپان
ــا کــه جــزء کشــورھــای   ــالــی وایــت
پیشرفت  سرمایـه داری مـحـسـوب  
می شوند، گواھی بر این واقعیت  
است که، بھشت برین اپـوزیسـیـون  
راست در کشـورھـای مـرکـز ھـم  
این روزھا صحن  جدال کـارگـران و  
ــت   ــود وضــعــی ــھــب مــردم بــرای ب

 .معیشتشان است 
تا آنجا که به غـرب مـربـوط  

ــال   ــم ــدف از اع ــود، ھ ــی ش م
تحریمھای اقتصادی عقـب رانـدن  
حکومت اسالمی از برنامه ھـای  
ھسته ای و در نھـایـت رام کـردن  
ـلـی   ـیـن الـمـل آن در توازن قـوای ب

ـنـکـه حـیـات و ھسـتـی  .  است  ای
ملیونھا مردم ایران تحت حکومـت  
قرون وسطایی اسالمی در معـرض  
ـتـی در   نابودیست، کمتریـن اھـمـی

ھـمـانـطـور  .  محاسبات غرب ندارد 
که در عراق و افغانستان و مصـر  
و لیبی حاکمیت جریـانـات مـرتـج  
ـرای غــرب   قـومـی و اسـالمـی ب
پذیرفته است، حکومت اسـالمـی   
رام شده ای که در سھـم خـواھـی  
از بازارھای جھانی و بست منطـقـ   
نفوذسیاسی خود با غرب شاخ بـه  
ـتـی   شاخ نشود، علیـرغـم ھـرجـنـای
ـفـوذخـود   که در مـنـاطـق تـحـت ن
انجام دھد، نه تنھا قـابـل تـحـمـل  
ــابــل رشــد   ــق ــکــه در م ــل اســت، ب
آزادیخواھی و برابری طلبی مـردم  
در کشورھای آسیایی و آفریقایی  

 .تشویق و تجویز ھم میشود 
حکومت اسالمی نمیتوانـد از  

ــد "  ــور کــن ــه عــب ــن مــرحــل نــه  ".  ای
ـر   ـراب ـنـی  در ب امکان عقب نشـی
غرب را دارد و نه قادر به بـھـبـود  

مـردم ایـن  . اوضاع اقتصادی است 
ــد ودر خــالل   ـن ــدان ــی مــی ــخـوب را ب
اعتراضاتشان برای بھبـود شـرایـط  
ـر   زندگی، منتظر فرصت برای بـزی
ــاول و   ــپ ــیــدن کــل بســاط چ کش

 . جنایت حاکمان اسالمی ھستند 
ـیـن راه حـلـھـای   مردم ھمـچـن
اپوزیسیون راست را کـه از حـاال  

کار بیشتر و مزد کمتر را  " وعده  
بــرای بــاز ســازی کشــورپــس از  

به مـردم مـی  "  جمھوری اسالمی 
 . دھد را نپذیرفته اند 

ــامــ    ــطــی ن ــن شــرای ــی در چــن
 ھـزار کـارگـرکـه  ٢٠ اعتراضـی  

ــریــت جــامــعــه را   ــث ــرف دل اک ح
میزنـد، گـام مـھـمـی در مـبـارز    
ــان   ــیـه جـانــی ــھـا عـل ـن مـردم، نـه ت
ـلـکـه نـه   اسالمی حاکـم اسـت، ب
بزرگی به آلترناتیوھایی است کـه  
به اشکال مختلف از ھـم اکـنـون  
ـر   ـراب ـنـد شـرایـط نـاب تالش مـیـکـن
فعلی را پس از جـمـھـوری اسـالم  

 .ھم حفظ کنند، میباشد 
نامه اعتراضـی کـارگـران تـا  
ـنـجـا انـعـکـاس وسـیـعـی در   ھمی

رسانه ھا ی فـارسـی داخـلـی و  
ـلـه  .   داشتـه اسـت   خارجی  فـتـح ال

ــران   ــجــمــن کــارگ ــر ان ــات، دبــی بــی
ـراردادی ھـم اعـالم   ـیـمـانـی و ق پ

رسد طومارھـای    به نظر می :  کرد 
دیگری ھم در این زمینه امضا و  

 . منتشر شود 
ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  
اعتراضی کارگران  در نـامـه بـه  

ــد  ــن ــن ــک ــی : " وزیــر کــار اعــالم م
بدیھی است در صورت عدم توجـه  
ــاه   ــار و رف ــاون و ک ــع وزارت ت
ــه   ــھــا و ب ــمـاعــی بـه خــواسـت 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 بقاء خود نخواھند شد و  
اعتراضات خود را نسبت به ادامه  
وضعیت حاضـر تشـدیـد خـواھـنـد  

 ".کرد 
ـنـده    با توجه بـه  بـحـران فـزای
موجود و نـاتـوانـی حـکـومـت در  
ـراضـات    مھار آن،  بدون شک اعت
کار گران،  ھـمـانـطـور  کـه در  
خود نامه ھـم اعـالم شـده اسـت،   
ـراضـی   بشکل نوشـتـن نـامـه اعـت

ــاقــی  ــفــس      نــمــی   ب ــد، امــا ن  مــان
نوشتن این نامه در تناسـب قـوای  

ـیـش    فعلی   رژیم و مردم، میتواند پ
ــری و   ــراضــات ســراس درآمــد اعــت
ـلـکـه   گسترده نتنھا کـارگـران ، ب
ـرای   بخشھای مختلـف جـامـعـه ب

 باشد  "  ھستی و بقا خود " نجات  
" به ھـر رو در ایـن مـبـارزه  

ـرھـای   کارگران چیزی جـز زنـجـی
خود را ازدسـت نـمـی دھـنـد امـا  

 " دنیایی را بدست خواھند آورد 
 

 جایگاه نامه اعتراضی  کارگران
 بھمن ذاکرنژاد 
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ــل   ــه ای از مـحـف ـرا اطـالعـی اخـی
ــرات   ــظ ــویســان طــرفــدار ن مــیــرزابــن
ارتجاعی و ضـدكـارگـری كـورش  

حـمـایـت از  " مدرسی تحت عنوان  
ــران بــه حــداقــل   ــراض کــارگ اعــت

منتشر شـده اسـت كـه  "  دستمزدھا 
به درسـت تـعـجـب ھـمـه نـاظـران  
ـرانـگـیـخـتـه   مسائل كارگری را ب

ــت  ــا و  .  اس ــه ھ ـــوشــت ـــوز ن ھــن
سمینارھای اینھا در فـراخـوان بـه  

ــه آزاد كــارگــران  " انـحــالل   ــحــادی ات
ـتـی بـه  "  ایران  ـرن ـت ـن از صفـحـات ای

ـرفـتـه اسـت كـه در ایـن   آرشیـو ن
ـریـن اشـاره   اطالعیه، بدون كوچكـت
ــرای   ای بــه تــالــشــھــای خــود ب

ـقـل، از   انحـالل تشـكـلـھـای مسـت
ـنـد   تالش تشكل مزبور یاد می ك
. و نقش آن را یـادآور مـی شـود 

 !انگار مردم شعور ندارند 
ــســت   ــمــونــی مــا در حــزب ك
كارگری از ھمان اولین روزی كـه  
ـرای انـحـالل تشـكـلـھـای   اینھـا ب
كارگری بسیج شدند بر علیه شـان  
ایستادیم و تقالھای ضدكـارگـری  
و ھمسوئی آنھا با خانه كـارگـر و  

ـم  ــن  .  مـحــجــوب را افشــا كــردی ای
ـر بـغـل   ـرنسـیـپ زی جماعت بی پ
ـیـن   ـریـن عـنـاصـر در ب عقبمانده ت
ـنـد و   ـت فعالین كـارگـری را گـرف
رسما خـواھـان ایـجـاد نـھـادھـای  

وابسته به خانه كارگر شـدنـد؛ در  
عین حالی كه در نـوشـتـن انشـاء  

ـتـه  " " ضرورت انحـالل " در باره   كـمـی
ـری " ،  " ھماھنگی  ـیـگـی ـتـه پ ،  " كمی

ــراجــی و  "  ــران اخ ــه كــارگ اتــحــادی
اتـحـادیـه آزاد كـارگـران  " و  "  بیكار 
با ھمدیگر مسابقه گذاشـتـه  " ایران 
اگـر چـنـد تـا كـارگـر در  .  بودند 

كــارگــاه و كــارخــانــه ای اعــالم  
تشكیل تشكلـی را مـی كـردنـد،  
اینھا زودتر از مـحـجـوب و حسـن  
صادقی ابراز نگرانی مـی كـردنـد  

راه درسـت ایـجـاد  " و به اصطـالح  
ــھــا  "  تشــكــل كــارگــری  ــه آن را ب
ما ھمه اینھا  !  یادآوری می كردند 

 !را ثبت كرده ایم 
ھمین یك نمونه افتضاحی كـه  
ــا بـه اصــطـالح دفـاع از   ـنـھـا ب ای

اتـحـادیـه آزاد كـارگـران  " فعالیـت  
ـران  در دامــن زدن بـه طــومــار  "  ای

اعتراضی به بار آورده اند، كـافـی  
ــاســی   ــی اســت كــه یــك حــزب س
ـنـد و از   مسئول را دچار بحران ك

ـلـی كـه  .  ھم بپاشاند  اما از مـحـف

ضرورت تشكیلش دفـاع از حسـن  
ــدا صــدر بــود،   ــت ــق ــه و م ــل نصــرال
ـیـسـتـی و   تضـعـیـف قـطـب كـمـون
ــت   ــكــومــت مــوق ــت در ح شــرك
ـیـمـانـده   حجاریانی بود، و جمع بـاق
ـنـد   آن با یك كودتای پینوشـه مـان
ـرای   سرھمبنـدی شـده اسـت، و ب
سرکوب اعتراضات مـردم تـوسـط  
سربازان گمنام امام زمان، ھـلـھـلـه  
ـتـظـاری زیـادی   ـیـن ان کردند، چن
لوكس و مدرن است كه كسـی در  
بینشان پیدا شود و اصـال بـه ایـن  
فكر كند كه دیروز چه ھذیانھایـی  

محفلی كـه  .  را به ھم می بافتند 
تئوریھایش رونویسی نـاشـیـانـه از  
ـریـن افـراد   ضد منصور حكـمـت ت
ـر از آنـكـه یـك   است، بسیار بیشـت
انسان مدرن و متمـدن فـكـر مـی  
كند، بی پرنسیپ است كه كسـی  
در بینشان باال آوردن افـتـضـاحـی  
را، به مابقی صفوفشـان یـادآوری  

 .كند 
ــن   كــارگــران ایــران و فــعــالــی
كارگری بدانند كه ایـن جـمـاعـت  

ھزار و یك تئـوری مـی آورد كـه  
ـنـد  كـارگـران  .  مردم اعتـراض نـكـن

ـنـھـا خـواھـان ایـجـاد   بدانند كـه ای
ــه كــارگــر در   ــكــه ھــای خــان شــب
مناطق و كارگاه و كـارخـانـجـاتـی  
ھستند كه رژیم موفـق بـه ایـجـاد  

كارگران بدانند كه  !  آنھا نشده است 
ـیـزم  " اینھا به بھانه دفاع از   مـكـان
، بـه مـا  " قانونی اعتراض كارگران 

كه شاخه ھای خـانـه كـارگـر در  
ـر   ـنـد زی مریوان را كه می خـواسـت
ـنـده   ـبـال مـحـمـدی، نـمـای پـای اق
مجلس اسالمی در مریـوان فـرش  
قرمز پھن كنند، حـمـلـه كـردنـد و  

كارگران و فعالیـن  .  بددھنی كردند 
ــا   ــھ ــه ایــن ــد ك ــدانــن ــارگــری ب ك
ھیچكدام از اقدامـات و مـواضـع  
ـر   ضد كارگری و ارتجاعی خود ب
ــھــای   ــل ــران و تشــك ــه كــارگ ــی عــل
كارگری را پـس نـگـرفـتـه انـد و  
ــار   ــشــان از طــوم ــن دفــاع دروغــی
ـرفـنـدی   ـیـز ت اعتراضی كارگران ن

 .  بیش نیست 
 ٢٠١٢  سپتامبر  ٣٠ 

كسانی كه تشكلھای كارگری 
 را منحل می كردند

 ! اقدامات ضدكارگری شما را از یاد نبرده ایم 
 ناصر اصغری 
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سرمایه داری جمھوری اسـالمـی  
نه تنھا سیاست و دیپلـومـاسـی را  
ـرده وبـه لـجـن کشـیـده   به قھقرا ب
ــه   ــصــادش را ھــم ب ــکــه اقــت بــل
ورشکستگی وگـنـدیـدگـی سـوق  

دست به ھر جای ایـن  .  داده است  
جسد متعفن و نیمه جان بـگـذاری  
ـرمـی   ، بوی گندش ھمه جا را ب

ـم  .  دارد   درماه ھای گذشته دیـدی
ـنـد گـچ کـه   که صنـایـعـی مـان
عمدتا دراستان سمـنـان مـتـمـرکـز  
ــاکــارآمــدی   ــت ن ــه عــل اســت، ب
تکنولوژی و گـرانـی سـوخـت رو  
به تعطیلـی مـی رود ودرصـورت  
ــزاران نــفــراز   ــل شــدن، ھ ــطــی ــع ت
ــواده ھــای ایــن   کــارگــران و خــان
ـیـکـاری   بخش از صنایـع دچـار ب

چـرم  .  وگرسنـگـی خـواھـنـد شـد 
سازی نیز ازصنـایـعـی اسـت کـه  
درایران تحت حاکمیت جـمـھـوری  
ــس   اسـالمــی، ازرمـق افــتـاده ونــف
. ھای آخرش را دارد مـی کشـد 

ـتـی،   بنا به گفته ی مقامـات دول
  ٥٠ این صنعت درحال حـاضـر بـا  

ــد   ــت کــارمــی کــن درصـد ظــرفــی
وعنقریب است که باقی مانده ی  
ـران   ـراض درای ـق این صنعت رو به ان

 . از تک و تا بیفتد 
ـر از دبـاغ خـانـه ھـای   به غی

استان ھا که مـعـمـوال از پـوسـت  
حیوانات کشتارشده در کشتارگـاه  
ـنـد   ھای ھرمنطقه تغذیه می کـن
و یا چـنـد کـارخـانـه کـه مـثـال  
ـریـز وھـمـدان وجــود   ـب درمشـھـد وت
دارد، بیشترین کارخانه و کـارگـاه  
ــھــران و   ھــای چــرم ســازی در ت
شھرک صنعتی حوالـی ورامـیـن  

" مستقر شـده اسـت کـه بـه نـام  
درایـن  ".  معروف است  "  چرمشھر  

ــش از   ــه بــی   ١٠٠ شــھــرک ک
کارخانه ی کوچـک و بـزرگ  
چرم سازی و خدمات وابسـتـه بـه  
چرم وجود دارد، به فـراوری انـواع   
چرم و پوست برای کفش و کیـف  
و لباس و روکش ھـای صـنـدلـی  
خودروھا و مبلمان خانگی اشتغال  

ـر از کـارخـانـجـات و  .  دارند   غـی
کارگاه ھایی که دراین شـھـرک  
صنعتی از پوست طبیعی استفـاده  
می کنند، کارگاه ھـای زیـادی  
ھم ھستند که یا چرم مصنـوعـی  

ـنـد و یـا  ) فوم  (  تولید مـی کـن
ـفـاده مـی   درتولید شان از فوم است

آمارھا نشان می دھد که  .  نمایند 
در کارخانه ھا و کـارگـاه ھـای  
صنایع چرم این شھرک، بسته بـه  

  ٨ کوچکی و بـزرگـی شـان، از  
 –  ٥٠  نفر و بعضـا تـا  ١٥ نفر تا  

ـر ایـن  .  نفر کارمی کنند ٦٠  اکـث
ــر   ــران مــھــاج ــران را کــارگ کــارگ

ـر از  .  تشکیل می دھند   بـه غـی
کارگران بومی که از حسـن آبـاد  
فشافویه و علی آباد و ورامیـن و  
پاکدشت و پلشت و پیشوا و جـواد  
آباد ومامازند و خاتون آباد وشـھـر  
ری وحتی تھران می آیند، شـمـار  
زیادی از کارگران اھل گـیـالن و  
لرستان و البته عمدتا افغانستـانـی  
ــن شــھــرک کــارمــی   ــز درای نــی

کارخانه داران سعی مـی  . کنند  
ـیـازشـان را   کنند کارگران مورد ن
بیشتر از میان کارگـران افـغـانـی  
ــد زیــرا کــارگــران   ــن ــخــاب کــن ـت ان

ـرنـد وھـم طـبـق   افغانی ھم ارزان ت
قانون مشمول بیمه نمـی شـونـد و  
شاید به علت این که بـه نـوعـی  

ـنـد،  "  کـارسـیـاه  "  دارند   مـی کـن
عالوه بر ارزان تربودن ، بیشتـر ھـم  

ـنـد  ـرخ  .  کارمی کـن ـقـت ن ـی درحـق
ــراســت  ــمــارشــان بــاالت ــث کــار  .  اســت

درصنایع چرم بـه عـلـت رطـوبـت  
زیاد و گرما و مـواد شـیـمـیـایـی  
ـرسـا   ـف مورد استفاده، سخت و جـان
. وزیان بخش محسوب می شـود  
ــم   ــر آس  –عــارضــه ھــایــی نــظــی

ـیـمـاری    –واریـس    –رماتیسـم   ب
آب مـرواریـد و    –ھای پوسـتـی  

بیـمـاری   –نابینایی ھای زودرس  
ـبـی و  ـل کـارگـران ایـن  ...  ھای ق

. بخش را تـھـدیـد مـی کـنـد   
نظارت ادارات بھداشت و بیمه ی  
تامین اجتمـاعـی درایـن صـنـعـت  
ـراردارد  . درکمترین وضع ممکـن ق

کارفرمایان دربسیاری از مشاغل  

ـیـازی بـه   این کارخانه ھـا کـه ن
تخصص فـنـی و خـاص نـدارد ،  
ازکـارگـران افـغـانـی و روز مـزد  

ـفـاده مـی  ٨٥ وحداکثر     روزه اسـت
کنند تا برای فرار از بیمـه کـردن  

 روز تـعـدارد  ٨٥ کارگران، بعد از  
زیادی از آن ھـا را اخـراج مـی  
ــی شــمــار   ــنــد واز لشــکــر ب ــن ک
ــای کــار، نــفــرات   کـارگــران جــوی
جدیدی را جایگزیـن آن ھـا مـی  
نمایند واین چرخه ھمچنان ادامـه  

 . دارد  
ـر وبـه ویـژه   درسال ھـای اخـی
درماه ھای گذشته کـه از یـک  
ــواع چــرم اعــم   طــرف واردات ان

ازطبیعی و با مصنوعی افـزایـش  
و بـازار ھـای داخـلـی را اشـبـاع  
کرده و ازطرف دیگـر گـران شـدن  
ـنـه   ـنـد ھـزی ھزینه ھای تولید مـان
ـرق و گـازدسـت بـه   ھای آب و ب
ـلـی   دست ھم داده اند و بـه تـعـطـی
این واحدھای تولیـدی انـجـامـیـده  

 درصـد  ٥٠ به طوری کـه  .  است 
  ٥٠ کارگاه ھـا تـعـطـیـل شـده و  

درصد باقی مانده نیـز کـجـدار و  
. مریز به کارشان ادامه می دھند 

درمصاحبه ھایی که بـعـضـی از  
کارخانه داران این صنعـت بـا روز  
نامه ھا کرده اند معلوم می شـود  
که اینان نیز اطمینان و تمایلی به  

اسـاس کـار  .  ادامه ی کارندارنـد 
سـود  .  سرمایه داری بر سود اسـت 

ـریـن   ـرداری، کـوچـک ت را که ب
انگیزه ای برای سرمایـه گـذاری  
. و ادامه ی کارباقی نمی مـانـد 

یکی از ایـن کـارخـانـه داران در  

: پاسخ خبرنگاری که پرسیده بـود 
اگرکارخانه ات را تعطیل کنـی  "  

: ، چه کار می کنی؟  گـفـت  
ـر   ـیـشـت پولم را بـگـذارم بـانـک ب

ـتـه   !..."  درمی آورم   ودیگری گـف
ــول تــوی واردات   بـود کــه اآلن پ

ـم  ).  نقل به مضمون  (  است   مسـل
ــط   ــان فــق ــن مــی اســت کــه درای
کارگرانند که بیکارمی شونـد و  
ــان   ــواده ھــایشـان از ن خـود و خـان
خوردن می افتند و دست شان بـه  

ھـمـان طـورکـه  .  جایی بند نیست 
ـر کـارگـران ایـن   ـیـشـت گفته شد ب
صنعت درچـرمشـھـر، ازکـارگـران  
ـنـد و بـخـش زیـادی   مھاجر ھسـت

ـرارداد و روزمــزد   ازآن ھـا بـدون ق
ـر فـاقـد  ٨٥ و   روزه و ازھمه مھـم ت

ــتــگــی   ــس ــب ــرنــوع تشــکــل وھــم ھ
ـری  .  ھستند  بنابراین برای جـلـوگـی

ــل شــدن قــریـب الـوقــوع   از تـعــطـی
کارخانه ھا و کارگاه ھـای چـرم  
سازی، فعال کاری از دست شـان  

ـنـی  .  برنمی آید  ـی ـپ مگرآن که کـم
ـنـد  . براه بیندازند و طومارجمع کـن

چراکه تجربه تاکنونی و ازجـمـلـه  
تجربه ی اخیر کارگران بازنشستـه  
ی ذوب آھن اصـفـھـان نشـان داده  
است که فـقـط بـا ھـمـبـسـتـگـی  
ــشــکــل و   ــاتــی و اقــدام مــت ــق طــب
ــوان   ــه اســت کـه مـی ت ــحـدان مـت
ـنـده ی   سرمایه داران و دولت نمـای
آن را به عقب راند و مـجـبـورشـان  
ــای   ــه ھ ــواســت ــه خ کــرد کــه ب

 . کارگران گردن بنھند  
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ـیـه   ـرك قرار است دولت اسـالمـی ت
 تن دیگر از فعالین كارگـری،  ٦٩ 

كنفدراسـیـون  " كه اینبار ھمگی از  
اتحادیه ھای كـارگـری خـدمـات  

ھستند، روز   (KESK)" عمومی 
ـروریسـم "  اكتبر به اتھام جعلی  ٤  " ت

ـنـد  ـیـه در  .  محاكمه ك ـرك دولـت ت
چند سال گـذشـتـه و بـخـصـوص  

بعد از اعتصاب كارگـران شـركـت  
ــی   ــكــل ــات ال ــات و مشــروب دخـانــی

TEKEL   كه انعـکـاس جـھـانـی
ـر   ـت ـی پیدا کرد و برای مدتھـا سـرت
ـراضـات كـارگـری   اخبار مھم اعت
ـبـه بـه   بود، حملـه ای ھـمـه جـان
فعالین كـارگـری را شـروع كـرده  
است كه این مـورد آخـر ھـم، در  

" جرم تروریستـی . " ھمین راستاست 
ـــت در   ـرك ــ ـران، ش ـــارگــ ـــن ك ای

ـراضـات كـارگـری اسـت  در  .  اعـت
پرونده ھای این فعالین كارگـری،  
عكس و ویدیوی شركت آنـھـا در  
اعتراضات كارگـری، شـركـت در  
كنفرانسھای مطبوعـاتـی در بـاره  
اعتراضات و وضعـیـت كـارگـران،  
مكالمات ضبط شده تلفنـی آنـھـا  
ــوان   ـن ـنـی بـع ــی ــن چـن و مـوارد ای

ــات " و  "  شــواھــد "  شــركــت در  "  اثــب
ـروریسـتـی "  ـتـھـای ت ـی جـمـع  "  فعـال

 ! آوری شده است 
ـرای   دنیایی را كه بورژوازی ب
كارگران درست كرده است و شیـوه  
زندگی ای را كه به ما كارگـران  

ـراض   تحمیل كرده است، فقط اعـت
ما را بدنبال خواھد داشت؛ حـتـی  
اگر تمام ما را به ھر جرمـی كـه  
می خواھند محاكمه و مـحـكـوم  

اینھا ھمانند كـبـك سـرشـان  . كنند 
را زیر برف كرده و نمـی خـواھـنـد  
ــه ای كــه   ــای وارون ــن دنــی ــه ای ب
ـبـاه كـرده اسـت،   زندگی مـا را ت
اعتراف كنند و جـز رو آوری بـه  
سركوب و فشارھای فیـزیـكـی و  
ـرای جـواب بـه   قانونـی، راھـی ب
ــاقــی   ـرایشــان ب اعـتــراضـات مـا ب

 .نمانده است 
ـیـن كـارگـری   كارگران و فعال
در تركیه، ھمانند كارگران در ھـر  
گوشه دیگر ایـن جـھـان حـقـشـان  

ـراض   است كه به این وضعیت اعـت
این جھانی كه ثروت از سـر  .  كنند 

و گــوشــش مــی بــارد، حــاصــل  
مـا  .  زحمات مـا كـارگـران اسـت 

حقوق و سھم شایسته خـود را از  
تا رسـیـدن  . این ثروت می خواھیم 

ـم   ـراض خـواھـی به آن، ھر روز اعـت
ـرض   كرد و رفقا و ھمكـاران مـعـت
خود به این وضعیت را صمیـمـانـه  

كـارگـران و  .  حمایت خواھیم كـرد 
ــارگــری   ــن ك  KESKفــعــالــی

 . شایسته بھترین حمایتھا ھستند 
 ٢٠١٢  سپتامبر  ٣٠ 

دولت تركیه فعالین كارگری 
 را محاكمه می كند

 ناصر اصغری 

ـتـشـر شـده،   بنا بر خبرھای من
روز دوشنبه سوم مھـر مـاه عـلـی  
ـره   نجاتی از اعضای ھـیـات مـدی
سندیكای نیشكر ھفت تپه بعـد از  
یكسـال زنـدان، بـا پـایـان یـافـتـن  
یكسال محكومیتش از زنـدان آزاد  

آزادی او را به وی و خانواده  .  شد 

اش و كارگران نیشكر ھفته تپـه و  
ـریـك   ـب ھمه انسانھای آزادیـخـواه ت

 .میگوییم 
علی نـجـاتـی سـال گـذشـتـه  
توسط شعبه دادگاه تـجـدیـد نـظـر  
ـبـال   اھواز علیرغم اتھاماتی كـه ق
در دادگاه بدوی رژیم اسالمی در  

شوش تبرئه شده بود، به یـك سـال  
ـرغـم   ـی زندان محكوم گردیـد و عـل
ـیـد   ـبـی و تـاك ـل بیماری شـدیـد ق
پزشكان مبنی بر خطر نگاھـداری  
وی در بازداشت، این مدت را در  

 .زندان بسر برد 
ــی از   ــاب ــھ ــا ش ــون رض اكــن
اعضای ھیات مدیره سـنـدیـكـای  
واحد، بھنام ابراھیم زاده ، شـاھـرخ  
ــراحــی از   ــی و مــحــمــد ج زمــان
ـرای   ـری ب ـیـگـی اعضای كمیتـه پ
ایجاد تشكلھای كارگـری، رسـول  

ــی   ــف ــن بــداغــی عضــو كــانــون ص
ـبــری   ـن ـرضــا ق ـلـمـان و عـبـدال مـع
معلمی معترضی كه خطر اجـرای  
ـرار   ـر روی سـرش ق حكم اعـدام ب

ـنـد  ھـمـه كـارگـران  .  دارند در زندان
زندانی و زندانیـان سـیـاسـی بـایـد  

 .  فورا از زندان آزاد شوند 
ـرای آزادی كـارگـران   كمپین ب

 زندانی 
  ٢٠١٢  اكتبر  ٢ ،  ٩١  مھر  ١١ 

Shahla_daneshfar@ya
hoo.com 

Bahram.Soroush@gm

ail.com 
h t t p : / / fr ee-t h em -

now.blogspot.com 

 ٧٠ اطالعیه شماره  
 علی نجاتی از زندان آزاد شد

 

ـر کـل   بر اساس اظھارات مـدی
تـعـاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی  
ــان خــراســان رضــوی طــرح   اســت

شاگـردی جـھـت اجـرا در    -استاد 
سراسر کشور به تصویب رسـیـد و  
برای اجرا به سازمان فنی حـرفـه  

ـتـه  .  ای کشور ابالغ شـد  بـه گـف
این طـرح پـس  " علی اکبر لبافی  

ــع   ــق و رف ــای دقــی ــھ از بــررســی
ـنـاد بـه نـظـام   ابھامات و بـا اسـت
ـــاوری   ــارت و فــن ــھ ــوزش م آم

  ٩٠ مصوب مورخ اول آبانماه سـال  
 قانـون  ٢١ ھیات وزیران و نیز ماده  

برنامه پنجم تـوسـعـه بـه مـنـظـور  
استفاده از ظرفیت ھای آمـوزشـی  
ـتـی   محیط کار در بخش غیر دول
و بکارگیری پتانسیـل ھـای ایـن  
بخش در تـوسـعـه آمـوزش ھـای  
فنی و حـرفـه ای مصـوب شـده  
که می تواند منشا اثرات بسـیـار  

خوبی در مسیر اشتـغـال و حـرفـه  
 "آموزی جوانان باشد 

ـرگـزاری   بر اساس گزارش خـب
فـارس رئــیـس ســازمـان فــنـی و  
ـتـه   حرفه ای در باره این طرح گـف

با این روش در سـال اول  : "  است 
ـیـون   ـل پیش بینی میشود یک مـی

 ھزار شغل ایـجـاد خـواھـد  ٥٥٠ و  
 .شد 

کارگران و جوانان در سـراسـر  
 کشور 

ــه و از ھــم اکــنــون   ــت ــا گــف ن
پیداست که این طـرح نـه صـرفـا  
ـلـه   طرحی برای ساماندھـی مسـئ
ـلـکـه اسـاسـا   آموزش کارگـران، ب
ـری   طرحی است برای بـکـار گـی
بــرده وار کــارگــران در مــراکــز  

ـر اسـاس  .  تولیدی و صـنـعـتـی   ب
این طرح از این پس کـارفـرمـایـان  
میتوانند کارگران فـاقـد مـدرک  

مھارت سازمان فنی حرفه ای را  
تحت عنوان دوره آموزشی بـمـدت  

ـرنـد  در ایـن  .  سه سال بـکـار بـگـی
مدت کلیه کارگران مشمـول ایـن  
طرح از شمول قانون کـار کـامـال  
ــود و حــداقــل   ــد ب ــن خــارج خــواھ
دستمزد مصوب نیز به آنان تـعـلـق  

 .نخواھد گرفت 
بر اساس این طـرح کـارگـران  
پس از پـایـان دوره آمـوزشـی سـه  
ساله به سازمان فنـی حـرفـه ای  
ــن   ــافــت مــدرک ای ــت دری ــھ ج
سازمان معرفی  خـواھـنـد شـد و  
ــن   ــافــت مــدرک ای پــس از دری
سازمان جزو آندسته از کارگـرانـی  
ـتـوانـد تـحـت   خواھند بود کـه مـی

 .پوشش قوانین کار قرار بگیرند 
 از طرف دیگـر بـا تـوجـه بـه  
ــن مــدرک   ــکــه امــروزه داشــت ـن ای
ــی حــرفــه ای در   ســازمــان فــن
بسیاری از مشاغل اجبـاری شـده  
است  و از سـوئـی داشـتـن ایـن  
مدرک یک مزیت در کاریـابـی  
کارگران محسـوب مـیـشـود  بـه  

ھمین دلیل  از ایـن پـس صـدھـا  
ــای کـــار    ــزار کـــارگــر جـــوی ھ
باالجبار ناچار خواھنـد بـود بـدون  
ـیـن کـار   اینکه تحت پوشش قـوان
قرار بگیرند و یا حداقـل دسـتـمـزد  
ـنـد بـمـدت   مصوب را دریافت کـن
سه سال برای کارفرمایان مفت و  

ھمچنین پدید  .  مجانی کار کنند 
آمدن چنین شرایطی بـه  خـودی  
بخود زمینه مساعـدی را فـراھـم  
خواھد کرد تا کارفرمـایـان بـطـور  
مداوم و ھر سه سال بـه سـه سـال  
ـری کـارگـران فـاقـد   با بکار گـی
مدرک سازمان فنی حـرفـه ای  
از نیروی کار مفـت و رایـگـانـی  
ـیـب   ـرت برخودار شونـد و بـه ایـن ت
ھمیشه صدھا ھزار کارگر تـحـت  
ـریـن شـرایـط در مـراکـز   برده وارت
ـیـدی صـنـعـتـی و خـدمـاتـی   تول

 .ناچار بکار خواھند بود 
ــکــاران در   ــم کــارگــران و ھ

 سراسر ایران 
شاگردی یـک    -طرح استاد  

ــغــایــت بــرده وار و ضــد   ــرح ب ط

کارگری جھت تامین و تضـمـیـن  
ـرای   ــ ـــی ب ـــجـــوم ـــای ن ـــودھ س
کارفرمایان و صـاحـبـان سـرمـایـه  

این طرح ھـیـچ ربـطـی بـه  . است 
ـلـکـه   آموزش ما کارگران نـدارد ب
ــار   ــار افس ــاجــم بســی ــھ ــک ت ی
ـر   گسیخته به طبقه کارگر ایران ب
ـیـصـال   متن  فقر و بیکاری و است
و درماندگی فی الحـال تـحـمـیـل  

ـم  .  شده بر ما کارگران است  تنـظـی
کنندگان و مجریان چنین طرحـی  
ــنــد تــا مــا را   ــت درصــدد آن ھس
ـیـش   ھمچون بردگان ھزاران سـال پ
ــار   ــی ــم در اخــت ــت و مســل مــف
کارفرمایان و صـاحـبـان سـرمـایـه  

باید در مقابل تحـمـیـل  .  قرار دھند 
ــاکــی از   ــن ــت ــیــن ابــعــاد وحش چــن
ــارچــه   ــپ ــک ــحــد و ی ــت بــردگــی، م
ایستادگی کرد و خواھـان تـوقـف  

 .فوری اجرای این طرح شد 
 –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ١٣٩١ نھم مھر ماه  
 

 شاگردي –در باره طرح استاد 
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 ھزار ٢٠طومار
کارگربرای افزایش 

دستمزدھا و تقالھای 
 !خانه کارگریھا

ــشــار طــومــار   بــه دنــبــال انــت
ــیــش از   ــراضــی ب ــت  ھــزار  ٢٠ اع

کارگر در مورد ضرورت افـزایـش  
ــه   ــوجـه ب ــمــزدھـا بـا ت دوبـاره دسـت
ـرھـایـی   گرانی ھای مـوجـود، خـب
ــه طــومــارھــای   ــی حــاکــی از تــھ
دیگری خطاب به مقامات وزارت  
کــارحــکــومــت در بــاره افــزایــش  

در طــول  .  دسـتـمـزدھـا مــی رسـد 
ـتـشـار   بیش از یک ھفته که از ان
این طومار میـگـدزد، ھـنـوز کـه  
ھنوز اسـت وزارت کـار و دولـت  
واکنشی به این طومارنشان نـداده  

از اواخر ھفته گذشته با اعـالم  . اند 
پیوست کارگران در برخـی دیـگـر  
از استانھای کشور به این سبک  

فراکسیون کارگـری  " از اعتراض،  
ـــس  ـل ـم  و شـــخـــص  "  مـــجــ ــ رژی

محجوب، به ایـن نـامـه واکـنـش  
ــه   ــان ــوه خ ــه شــی نشــان داده و ب
کـارگـریـھـا،سـربـازان گـمـان امــام  
زمان که زیرپرچـم تشـکـل ھـای  
ضد کارگـری وابسـتـه بـه خـانـه  
ــزنــنــد،   ــنــه مــی ــی کــارگــر رژیــم س
ــه ھــایــی   ــی ــھــاتــی و تــوص ــی ــوج ت
ـیــرامـون اھـمــیـت ایـن نـامــه، و   پ
ــی   ــون ــان ــگــیــری ق ضــرورت پــی
ـنـاد بـه   مطالبات کارگران با اسـت
قانون کـار و مصـوبـات شـورای  

داده اسـت  کـه  ...  عالی کار و  
در نوع خود جالب و قـابـل تـعـمـل  

واکنش مـحـجـوب در  . می باشد 
خبرگزرای ایلنای خـانـه کـارگـر  

 .منعکس شده است 
البته الزم به توضیح است کـه  
ـنـا کـه در دسـت   ـل خبرگـزاری ای
ـتـه   خانه کارگر است، از اواخر ھـف
گذشته ناچار شده این واقعه مھـم  
در جنش کارگـری و مـبـارزاتـی  
ــراه  ابــرام   ــا اک ــران را  ب کــارگ

ـری "  درھـمـیـن  .  بـدھـد "  پوشش خـب

ـرگـزاری چـنـدیـن   رابطـه ایـن حـب
ـره   مورد اخبار و گـزارشـات مـخـاب
ــری   کــرده اســت کــه جــھــت گــی
ـرای   ـقـال ب عمومی آن تـالش و ت
ـراضـی،   مصادره این حـرکـت اعـت
یعنی طومار اعتراضی کارگـران،  
ـفـع ایـن دار و دسـتـه ھـای   بـه ن

ـتـدا در  .  حکومتی مـی بـاشـد  اب
ـر کـه از  ٢٠ مورد طومار   ـف ھزار ن

دستشان درفـت و بـخـشـا نـاچـار  
ـنـد  در  .  شدند آن را منعکس بـکـن

ـیـن و   مورد واکـنـش ھـای فـعـال
تشکل کارگری غیر وابسـتـه بـه  
خانه کارگر و حـکـومـت، بـویـژه  
انجمن ھای صنفی کـارگـران، و  
جایگاه مھم ایـن تشـکـل ھـا در  
بسیج کارگران برای پیگیری امـر  
ـنـا و خـانـه   افزایش دستمزدھا، ایل
کارگریھا صالح حکـومـتـشـان را  
در این دیده اند که  دیـگـراز ایـن  

ـنـد و مـوضـوع  "  اشتباھات   نـکـن
ــر واقــعــی " را  ــنــد "  غــی ــدھ ــوه ن . جــل

درھمین رابطه با انتشار خبری در  
 ھـزار کـارگـر در  ٣ مورد طومار  

استان قزوین، ضمن مخابره نصـف  
و نیمه این خبر، بعد از یـک روز  
ــداد    ــع اعــالم کــرده اســت کــه ت

 ھـزار و  ٢ امضا کنندگان طومار  
 ...! ھزار بوده است ٣ نه  

ــش   ــه واکــن امــا بــرگــردیــم ب
محجوب  : محجوب به این موضوع 

ـر کــل خـانـه کـارگــری   ـی کـه دب
جــمــھــوری اســالمــی ایــران مــی  
ـــه   ــا خـــودش ب ــخـــص ــد، ش ــاش ب

ــوان  ــن ــده تشــکــل ھــای  " ع ــمــایــن ن
منظور خانه کـارگـر و  "  کارگری 

... شوراھای اسالمی و حراست و 
عضو بلنـد پـایـه شـورای عـالـی  
کــار جــمــھــوری اســالمــی مــی  

ـم  .  باشد  شورای عـالـی کـار رژی
مرکب از نمانیدگان کارفرمایـان؛  
دولت و شوراھای اسـالمـی کـار  

این شورا با استناد بـه  .  می باشد 
ـبـه گـرایـی "  ھـر  "  نگرش سـه جـان

ساله مـوضـوع دسـتـمـزدھـا را در  

دستور خود داشته و میزان و نحـوه  
افزایش دستمزدھا را با استناد بـه  
ــم و   ــری رژی قــانــون ضــد کــارگ
مالحظات دولـت و کـارفـرمـایـان  

در مـذاکـرات  .  تعیین مـی کـنـد 
ـنـد سـال    جـنـاب  ٩٠ بھمن و اسـف

  ١٢ محجوب پیـشـنـھـاد افـزایـش  
درصدی دستمزد را داده و دولـت  

ــرده یــک درصــد  "  لــطــف " ھــم   ک
ــا   ــق ب ــواف ــه در ت ــت ــگــر، الــب دی
کارفرمایان به  آن اضافه کرده و  

 درصـدی  ١٣ بدین ترتیب افـزایـش 
ـیـد و   دستمزدھای حکومت را تـائ

موافقت محجـوب  . تصویب کردند 
ـرخـی   نـق  " با این افزایش بخـشـا ب

خانه کاگریھای سابق و  "  زدنھای 
ـرخــی وزرای کــار ســابـق رژیــم   ب
ازجمله توکلـی و سـرحـدی زاده،  
ـنـی را بـه   کمالی و صفدر حسـی

ـقـدنـد  .  دنبال داشت  ـت این باندھا مع
بودند که  افزایش دستـمـزدھـا بـا  
ــم پــیــش،   ــورم یــک ســال و نــی ت
مبنای تعیین حداقـل دسـتـمـزدھـا  
ـر   ـث قرار گرفته کـه در عـمـل تـائ
چندانی در باال رفتن قدرت خریـد  

بدنبال ایـن  .  کارگران نداشته است 
این نق زدنھا، محجوب و شـورای  
عالی کا در ھمکـاری بـا دولـت  

ـم  " به قول خودشـان در صـدد  ـرمـی ت
ـرآمـدنـد "  دستـمـزدھـا  ـیـشـنـھـاد  .  ب پ

محجوب و فراکسیـون کـارگـری  
ـم، احـتـسـاب یـارانـه   مجلـس، رژی
نقدی در دستمزد و باال بردن سـھـم  

ـرای  "  سھام عـدالـت " نیم درصدی   ب
معنای عملی ایـن  .  کارگران بود 

ـیـشـنـھـاد، حـوالـه دادن افـزایـش   پ
احتمالی دستمزدھای کارگران بـه  
مراکز و باندھای دیگر حکـومـت  

این تا آنجا که  بـه مـوضـوع  . بود 
نقش محجوب در تائید و تصویـب  
سیاستھـای حـکـومـت بـویـژه در  
. مورد میزان افزایـش دسـتـمـزدھـا 

جناب محجوب درواکنش بـه ایـن  
حرکت اعتراضی کارگران، یعنی  
طومارخواسـت افـزایـش دسـتـمـزد  
کارگران، عین نمایندگان شـورای  
عالی کار رژیم  و فـراکسـیـونـش  
ـیـن   در مجلس، موضوع را به قـوان
و مقررات و مصـوبـه ھـای ضـد  
ـــانـــون   ـری جـــاری در ق کـــارگــ
کاررژیم ارجـاع  داده و خـواھـان  
ھدایت این موضوع در مجـراھـای  

ـبـصـره  .  قانونی شده است  چندین ت

و قانون را در توجیه ایـن اقـدام و  
این حـرکـت  "  قانونمند کردن "برای  

ـیـشـنـھـا کـرده اسـت  . اعتراضی پ
خالصه کالم مـحـجـوب و خـانـه  
ـــون   ـی ــ ـراکس ــ ـــا ف ـرش ب ــ کـــارگ
کارگریش در مجلس به صـرافـت  

ــد کــردن "  ــمــن ــون ــان ــوه  "  ق ــن شــی ای
اعتراض کـارگـران و مصـادره آن  
به نفع باند و دار و دسته خـودشـان  

ــد  ـرآمــده ان حــرف مــحـجــوب را  .  ب
ـرخـی از   مجلـسـی ھـا، بـخـشـا ب
ـیـد   اصولگرایان حکومتی نیـز تـائ
کرده و ھمـگـی ھشـدار داده انـد  

مواظب بـاشـیـد مـوضـوع از  "که  
". مجراھای قانـونـی خـارج نشـود 

نگرانی مـحـجـوب، حـکـومـت و  
مجلس از باال گرفتن ایـن شـکـل  
ـیـدا   و شیوه اعتراضی، دست باال پ
ـران   کردن فعالین کارگری و رھـب
ـراضـــات جـــاری   ــ ـت ـــی اعــ ـل ــمــ ع
کــارگــری اســت کــه خــارج از  
کنترل دار و دسته ھـای شـورای  
ــگــر   ــھـای دی اسـالمــی  و ارگــان

ــد  ــاشــن ــجــا  .  حـکــومــت مــی ب ایــن
مــحــجــوب در صــدد نشــان دادن  

ــر "  ــوه  "   خــط ــن شــی بــاب شــدن ای
اعتراض و تالش برای ھـدایـت آن  
به مجراھای قانونـی جـاری کـه  
خودش  و شوراھای اسالمی اش  
ـنـد را، بـه عـنـوان   در راسش ھست
ـرای رسـیـدگـی بـه   تنھا راه حل ب
موضوع درخواست افزایش مـجـدد  
ـرآمـده   دستمـزدھـا ی کـارگـران ب

در ھمین رابطه است که بـا  .  است 
ـنـدھـای   اشاره به مفاد قوانیـن و ب
ـم،   قانون کار ضـد کـارگـری رژی
خواھان برگرداندن اعتراضات روبـه  
رشد و مبارزات جاری کـارگـران،  
ــش   ــزای ــوع اف ــوض ــه م ــمــل از ج
دستمزدھا به مجـراھـای قـانـونـی  

ــن  .  شــده اســت  امــا در ورای ای
تقالھای محجوب و خانه کـارگـر  
و در یک کـالم کـب بـانـدھـای  
حـکــومـت، نـکــات بســیـار مـھــم  
دیگری قرار دارد کـه خـواب آرام  
را از مــحــجــوب و حــکــومــتــش  

مھمترین این نـکـات  .  گرفته است 
 :اینھا عبارتند از 

به میدان آمدن کـارگـران  : اول 
و نسلی از رھبران کـارگـری کـه  
ـیـه تشـکـل   ـر عـل درنقد و مبارزه ب
ـر شـوراھـای   ھای حکومتی نـظـی
ــجــمــن ھــای   اســالمــی کــارو ان

اسالمی و در یک کالم تشـکـل  
ـتـی مـی   ھای دست سـاخـت دول

ـیـن  .  باشد  نسلی از رھبران و فـعـال
کارگری که موفق شـده انـد در  
طول بیش از دودھـه از تـحـمـیـل  
ـر گـرده   تشکل ھای حکومتـی ب
ـراضـی و   ـبـش اعـت کارگران، جـن
اجتماعی کارگران راشکل داده و  
بخشا تشکل ھای کارگری غیـر  
وابسته به دولت و به یک مـعـنـا  
کارگری را به حکومت دوفاکتو  

 .تحمیل نمایند 
نفس این کار اعالم پـایـان  : دوم 

و شـکـسـت سـیـاسـت جـمـھـوری  
ـلـھـای   اسالمی در جا زدن تشـکـب
ــدگــان   ــمــایــن ــوان ن ــه عــن ــی ب دولــت

بـه  .  قانونی کارگران مـی بـاشـد 
اعتراف خود حـکـومـت تـا اواخـر  

 در کل کشـور فـقـط  ١٣٨٩ سال  
 تشکل حکومتـی، یـعـنـی  ٤٢٠٠ 

شــورای اســالمــی کــار، شــکــل  
ــیــل   ــه و کــارگــران بــه دل ــت گــرف
مشکالت عدیده  این تشکـل ھـا  
ــن   ــی بــه عضــویــت در ای ــت ــب رغ

تشکـل یـابـی  . تشکھا نمی بینند 
کارگران خانه کارگر و شوراھای  

 .اسالمی را دور زده است 
ـران  :  ســـوم  ـر کـــارگــ از نـــظــ

شوراھای اسالمی و تشکل ھای  
ــع   ــوق ــچ م ــت ھــی ــاخ ــت س دس
ــدگـان کـارگــری نــبـوده و   ـن نـمــای

ـنـد  ـر ایـن اسـاس، بـخـش  .  نیسـت ب
ـیـن کـارگـری و   ھـایـی از فـعــال
رھبران مبارزات جاری کـارگـری  
ــی   ــاب ــانــی ــگــر ســازم اشــکــال دی
ــرفــتــه   کــارگــران را در پــیــش گ

ـیـن  . اند  علیرغم سرکوب ھای خـون
ــای گســتــرده،   ــھ ــکــارســازی و بــی
کارگران بخشا مـوفـق شـدنـد در  

 مـوضـوع تشـکـیـل  ٦٠ اواخر دھه  
انجمن ھای صنفـی کـارگـران را  
ــن   ــل کــرده و ای ــحــمــی ــه رژیــم ت ب
موضوع در بخش مربوط به نـحـوه  
تشکل یابی کـارگـران در کـنـار  
شورای ھای اسالمی ، به عنـوان  
یک تشکـل و جـمـع کـارگـری  
وارد شد و به قانون کار جمھـوری  

ـنـکـه تـا  .  اسالمی تحمیل شـد  ای
ــه   ــب ــن مـوضــوع جـن ــدازه ای چـه ان
اجرایی دارد، وکارگران واقعا حـق  
ـفـی را   تشکیل انجمن ھـای صـن
ـری در ایـن   ـی داشته و دارند، تـغـی
واقعیت نمی دھد که کارگـران و  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ــارزه شــان فشــارھــایــی را بــر   مـب
در اواخـر  .  حکومت وارد کرده اند 

ــاد و تــا اواســط دھــه   ــت دھــه ھــف
ـنـد   ھشتاد با استنـاد بـه ھـمـیـن ب
ـم،   تعبیه شده در قـانـون کـار رژی
دھھـا تشـکـل و انـجـمـن صـفـی  
کارگری شکل گرفته که بخشـا  
ــرات مــھــمــی در مــبــارزات   ــاثــی ت
ــد  ــه ان . جــاری کــارگــران داشــت

جمھوری اسالمی و خانه کـارگـر  
و باندھای وابسته اش ناچار شـده  

ایـن آن  .  اند به این امر تن بدھـنـد 
ــه مــزاج   ــه ای اســت کــه ب نـکــت
محجوب و حکومت خـوش نـمـی  

 .آید 

ـیـن  :  چھارم  دربطن یـک چـن
اوضاع و احوال و شـنـاخـتـی کـه  
کارگران از تشکلھای دست سـاز  
حکومتـی داشـتـه و دارنـد و بـا  
ـیـن   توجه به توازن قوای موجـود ب
حکومت و کارگران، بخش ھایـی  
از کارگران پیگیر امر تشکل ھا،  
ـفـی کـارگـری   انجمن ھـای صـن
غیر وابسته به دولت و ارگانـھـای  
دولتی شده اند کـه در مـاجـرای  
ــخــش از   ــن ب ــار اخــیــر ای طــوم
ــراه   ــران مــتــشــکــل بــه ھــم کــارگ
رھبرانشان، نقش مھمی داشـتـه و  

و این آن خطر جـدی اسـت  .  دارند 
ــای   ــط تشــکــل ھ ــه فــق کــه ن
ـلـکـه   حکومتی را آچمـز کـرده، ب
قدرت مانور قدرتمند کـارگـران و  

رھبران و مـحـافـل کـارگـری در  
رویارویی با این دار و دسته ھا را  
بـخــشـا بـه  اوبـاشــان شــوراھــای  

نمونـه  . اسالمی تحمیل کرده است 
ـنـدگـان شـورای   برخورد ھای نمای
ـلـف   اسالمی کار استانھای مـخـت

 ھزار امضـا، دفـاع  ٢٠ به موضوع  
شرمگینانه و توجیه گرانـه بـخـش  
ھایی از مسـئـوالن اسـتـانـی ایـن  
باندھا از این درخواست کـارگـران،  
بیانگر قدرت و پتانسیل مـحـافـل  
ــای   ــکــل ھ ــارگــری  و تش ک
کارگری در سرو سامان دادن بـه  
.  این حرکت اعتراضی می بـاشـد 

حرکت اعتراضـی کـه در مـیـان  

میلیونھا کارگر مشروعیت داشته  
ـبـش   ـبـدیـل بـه جـن و میرود کـه ت
ـرای افـزایـش   اعتراضی گسترده ب
دستمزدھا و برعلیه فقر و گـرانـی  

 .می باشد 
ـبـش کـارگـری و  :  پنـجـم  جـن

مبارزات جاری کارگران در یک  
رویارویی خونین و پراز سرکوب و  
ـرانـش بـعـد از   اعدام نسل اول رھـب

، نسـل جـدیـدی از  ٥٧ قیام سـال  
ـران کـارگـری را   ـیـن و رھـب فعال
تربیت  و وارد عرصـه اجـتـمـاعـی  
ـرای   در رویارویی بـا حـکـومـت ب
دفاع از خواستھای کارگران شـده  

و نه فـقـط در قـالـب آحـاد،  .  اند 
ـران و یـا حـتـی تشـکـلـھـای   رھب
صنفی مخفی و علنی، بلکـه در  

ـــاعـــی و   ـــم ـت ـــود اجــ ـراز وج ــ اب
دخالتگری در سیاست و جـامـعـه  

با یک نـگـاه  .  را سازمان داده اند 
ساده به اعـتـصـابـات و مـبـارزات  
ــد   ــدی ــش رھــبــران ج ــاری، نــق ج
کارگری و جـایـگـاه اجـتـمـاعـی  
. شان بر ھـمـگـان روشـن مـیـشـود 

جنبش کارگری االن دھھا چـھـره  
و رھبر گمنام و با نام دارد  کـه  
ــه   ــارھــا ب ــارزات جــاری ب ــب در م
خیابان آمده و ادعا نـامـه شـان را  
ــرمــایــه داری   ــظــام س ــه ن ــی ــرعــل ب

ــد  ــه  .  اســالمــی اعــالم کــرده ان ب
عبارتی توازن قوای بین کارگـران   
و حکومت و دار و دسـتـه ھـای  

ـــاز   ـــت س ـــای دس ـــل ھ تشـــک
ـفـع   حکومـتـی، مـدتـھـاسـت بـه ن
ــل کــارگــری   کــارگــران و عــم
ــخــشــا   ــحــد و ب ــت ــکــال  و م رادی
اجتماعی و سازمانیافتـه؛ عـوض  

 . شده است 
ــیــن اوضــاع و   ــن در یــک چ
احوالی محجوب، خانه کاگـریـھـا  
و دار و دسته ھای حکومتـی بـه   
ـرای   ـقـــال بــ تـــک و تـــا و تــ

تشـکـل ھـای دسـت  "  بازگرداندن " 
سازبه صحنه و مھار و کنترل  و  
نھایتا سرکوب مـبـارزات جـاری،  
از جمله موضوع طـومـار افـزایـش  
. دستمزدھای کارگران افتـاده انـد 

ـقـالھـا تـا چـه حـد   اینکه ایـن ت
امکان عملـی شـدن دارنـد، خـود  

ــات  .  زیــر ســوال اســت  ــصــاب اعــت
ـراف  .  کارگران ادامه دارد  بـه اعـت

ــا   ــش ــخ ــا و ب ــھ ــارگــری ــه ک ــان خ
خبرگزاری این تشکل حکـومـتـی  

ــیــن   ــه ب ــارزه  ٤  الــی  ٢ روزان ــب  م
ـبـات   کارگری حول و حوش مطـال
ـرد کــه   کـارگـران شـکـل مـیـگــی
محوراصلی آن خـواسـت افـزایـش  
ـر و   ـیـه فـق دسـتـمـزد ھـا و بــرعـل

ـنـجـا  .  گرانی می بـاشـد  تـا ھـمـی
ــه کــارگــریــھــا و شــوراھــای   خــان
اسالمی مجبور شـده انـد  فـعـال  
اگر با این خواست کارگران نـمـی  
توانند و نـمـی خـواھـنـد ھـمـسـو  
بشوند، به موضع انفعالی و بخشـا  

 .سکوت بیفتند 
تقالھای اخیر خانه کارگریھـا  
ــت ســـاز   ــای دس ــل ھ ــک و تش
ـنـجـا بـه جـایـی   حکومتی تا ھمی

ــده اســت  ــرســی ــھــا مــوضــع  .  ن ایــن
کـارگـران و  .  تدافعی گرفته انـد 

ـران   محافل کارگری و بخشا رھـب
ــلــی   دســت انــدر کــارعــرصــه اص
مبارزات جاری کارگـری، دسـت  

دستمزدھای ناچـیـز،  .  باال را دارند 
گرانی و فقر و فالکت  تـحـمـیـل  
ـــک   ـردم،ی ــ ـرده م ـر گــ ــ ـــده ب ش
ـرای   مشروعیت عظیم اجتماعـی ب
افزایش دستمزدھای کـارگـران را  

 . بوجود آورده است 
ــا جــنــبــش ھــای   کــارگــران ب
ــل   ـرای تـحــمـی ـراضــی شــان ب اعـت

ــان بــر   ــق ش ــای بــرح ــھ ــواســت خ
ــات و   ــصــاب ــا اعــت حــکــومــت، ب
ـیـشـروی   مبارزاتشان وبخـشـا بـا پ
ھایشان، کـل حـکـومـت و خـانـه  
کارگریھا در عرصه یک مـبـارزه  
ـرده بـه   اجتماعـی وسـیـع و گسـت

کارگران وارد  .  مصاف طلبیده اند 
اشـکـال و شـیـوه  .  صحنه شده اند 

ـــکـــارات   ـت ــ ھـــای جـــاری و اب
مبارزاتی کارگران نھایتا بایـد بـه  
ـرسـد کـه تشـکـل ھـای   اینـجـا ب
قدرتمند وبا نفوذ اجتماعی شـکـل  
ــه مــحــوری   ــا مـطــالــب ــه، ب گـرفــت
افزایش دستمزدھا؛ حق تشـکـل و  
اعــتــصــاب و دھــھــا خــواســت و  

مطلبه کارگری دیـگـر؛ بـایـد در  
ـر کشـیـدن   راس مبارزه برای به زی
حکومت اسالمی سـرمـایـه داران  

ــگـیــرد  ـرار ب ــه کــارگــر و  .  ق ــق طــب
ـر   ـی ـق میلیونھا مردم زحمتکش و ف
ـرار دارنـد  . در صف این مـبـارزه ق

برای پـایـان دادن بـه ایـن اوضـاع  
باید متـشـکـل شـد و بـه مـیـدان  

ـنـد  .  آمد  ـتـوان فقـط کـارگـران مـی
ــایــت   جـمــھـوری جــھـل و  و جـن
وسرکوب سرمایه داران اسـالمـی  
را به زیر کشـیـده و نـویـد یـک  
ـراز رفـاه وآزادی و   ـر پ دنیای بھت
ـرای   یک زندگی  انسـانـی را ب

 . ھمگان به ارمغان آورند 
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 ھزار امضا٢٠ویژه طومارھای 
 ھـزار  ٢٠ توضیحی جھت رفع شـبـھـات؛ مشـخـصـات  

 کارگر امضاکننده نامه به وزیر کار در ایلنا موجود است 
ــی در بــرخــی ســایــت  ــشــار مــطــالــب ھــا و    درپــی انــت

ـر ابـھـام در مشـخـصـات    خبرگزاری  ـنـی ب ھای داخلی، مـب
ـر کـار و  ٢٠ امضاکنندگـان نـامـه    ھـزار کـارگـر بـه وزی

ـر از سـوی   ـیـه ایـن خـب ـتـشـار اول ھمچنین بـا تـوجـه بـه ان
ـرای رفـع   خبرگزاری ایلنا، برخود الزم دیدیم تا مطالبی را ب

نکته نخست اینکه، متن کـامـل ھـر دو  .  ابھام اعالم کنیم 
 ھزار کـارگـری کـه  ٢٠ نامه و ھمچنین مشخصات کامل  
اند، اعـم از نـام و نـام    در دو مرحله این نامه را امضا کرده 

ـریـه   خانوادگی، نمونه امضا و محل کار این افراد، در تحـری
ـتـشـار   خبرگزاری ایلنا موجود و در صورت ضرورت، قابل ان

لذا ھرگونه تشـکـیـک و ابـھـام در  .  و ارائه به عموم است 
ــل   ــاب ــامــه، ق ــدگــان ایـن ن ــن ــه مشــخــصــات امضــاکــن ــن زمـی

در وھله دوم بایـد بـه ایـن نـکـتـه تـوجـه  .  پاسخگویی است 
داشت، که در قانون اساسی و دیگر قوانین جـاری کشـور،  
ـرای   تاکیدی بر مراجعه کـارگـران بـه نـھـادھـای خـاص ب
پیگیری مطالباتشان نشده است، و ھر کارگر بعـنـوان یـک  

ـبـات خـود در    شھروند عادی می  تواند برای پیگیری مـطـال
چارچوب قانون اقدام کند، لذا نگارش درخواست به صورت  

ـرقـانـونـی و خـارج از    امضای نامه، نمی  تواند فعالیتی غـی
گفتنی است آقـای ھـادی ابـوی،  .  عرف و چارچوب باشد 

سخنگوی کانون عالی انجمنھای صنفی کارگران کشـور،  
ـرگـزاری  ھـای کشـور، ضـمـن    در مصاحبه با یـکـی از خـب

ـری    انتقاد از نحوه جـمـع  ـیـگـی آوری امضـا و تـوصـیـه بـه پ
از طـریـق سـه تشـكـل رسـمـی،   «تنـھـا »مطالبات كارگران  

ابھاماتی را نیز در زمینه نویسندگان و امضاکنندگان نامـه  
ـر کـار مـطـرح کـرده بـودنـد کـه  ٢٠   ھزار کـارگـر بـه وزی

. امیدواریم با انتشار این توضیح، ابھامات نیز رفع شده باشد 
اما در خصوص انتقاد این مقام رسمـی كـارگـری از نـحـوه  

ـبـات كـارگـران    جمع  آوری امضا و توصیه به پیگیری مـطـال
ـفـاوتـی از   «تنھا » از طریق سه تشكل رسـمـی، نـظـرات مـت

ــری مــطــرح مــی  ــه  .  شــود   فــعــاالن كــارگ ــم نــمــون در حــك
ـرکـل   ـی علیرضامحجوب، نماینده تھران در مجلـس نـھـم و دب

ـنـا ضـمـن    خانه کارگر، در مصاحبه  ـل ـرگـزاری ای ای بـا خـب
ھـرکسـی در  :  حمایت از اقدام کـارگـران اعـالم کـرده بـود 

تواند و موظف اسـت نسـبـت بـه    ھرجایگاھی که باشد، می 
پیگیری حقوق خود از نـھـادھـای مسـئـول، اقـدام کـنـد و  

ـرای    ھمچنین تاکید می  کنیـم کـه درخـواسـت کـارگـران ب
  . قانون کار قابل پیگیری است ٤١ افزایش حقوق، با استناد به ماده  

كارگران فارس در تدارك نامه  اعتراضی 
 دیگری به وزیر كار

 ھرار امضایی کارگـران خـطـاب  ٢٠ پس از انتشار نامه  

ـر   ـره کـارگـری، سـای ـف به وزیر کار توسط یک تیـم شـش ن
ـرای تـھـیـه نـامـه   تشکل  ھـای    ھای کارگری نیز در تالس ب

رئیس کانون ھماھنگی شورای اسـالمـی  . مشابھی ھستند 
 ھـزار  ٢٠ کار استان فارس ضمن اعالم حـمـایـت از نـامـه  

ـنـا از اجـرای طـرح   ـل ـتـگـو بـا ای امضایی کارگران، در گف
ای بـا    ھـم اکـنـون نـامـه . مشابھی در استان فارس خبر داد 

مضمون افزایش دستمزد کارگران در سـطـح اسـتـان فـارس  
توسط کارگران در حال امضا شدن است و به محـض آنـکـه  

ـر کـار    امضا  ـرای وزی ـرسـد، ب ھا به حد نصاب قابل قبولی ب
ـیـار اسـتـانـدار و   ارسال خواھد شد و رونوشتی از آن در اخـت

ـرار خـواھـد  )  دبیرکـل خـانـه کـارگـر ( رضا محجوب    علی  ق
در حال حاضر کارگران در شرایط معیشتـی بسـیـار  . گرفت 

 .نامطلوبی قرار دارند 
 

ناتوانی : عضو كمیسیون اقتصادی مجلس
دولت در كنترل تورم دلیل نامه اعتراضی 

 كارگران به وزیر بود
ـر كـار را  ٢٠ نامه اعتراضی    ھزار كارگر خطاب بـه وزی

بـا وجـود  .  به دلیل ناتوانی دولت در كنترل نرخ تـورم دانسـت 
اینکه نرخ تورم به صورت روزانه در حال افزایـش اسـت امـا  
دولت نظارت دقیقی ندارد و در حال حاضر بیشتریـن خـدشـه  

باتوجه به میزان تـورم و  .   شود   به زندگی کارگران وارد می 
شرایط اقتصادی کشور باید ترتیبی اتخاذ شود کـه حـقـوق  

تشـکـیـل  .  ھا باشد   کارگران بتواند پاسخگوی افزایش قیمت 
تـوانـد    جلسه اضطراری برای افزایش حـقـوق کـارگـران مـی 

انجام گیرد اما پذیرش افزایـش حـقـوق از سـوی دولـت بـا  
. رسـد   توجه به شرایط اقتصادی کنونی به نظـر مـحـال مـی 

ـیـز بـا مشـکـالت   عالوه بر کارگران دیگر اقشار جـامـعـه ن
کنند اما قشر کـارگـران بـه    اقتصادی دست و پنجه نرم می 

  .بینند    دلیل شرایطی که دارند بیشترین آسیب را می 
 

 اخبار اعتراضات كارگری
 

تجمع رانندگان اتوبوسرانی شیراز در مقابل 
 شورای شھر

 تن از رانندگان سازمان اتوبوسرانی شیراز بـا حضـور  ٥٩ 
ـراض   در مقابل ساختمان شورای اسالمی این شھـر، در اعـت

ـیـن    ھـا را عـدم تـحـقـق وعـده   به آنچه کـه آن  ھـای مسـئـول
این تعداد از رانندگان که از سـال  .  خواندند تجمع کردند   می 

اند، رعایت نشدن حـداقـل     از این سازمان باز خرید شده ١٣٨١ 
ـرداخـت حـق   حقوق و مزایا، رعایت نشدن عنوان شغلی در پ
ـبـدیـل   بیمه و عدم تحقق وعده رییس جمھـور در خصـوص ت

ـریـن    وضعیت قرارداد نیروھای شرکتی را به عنـوان اصـلـی  ت
یکی از این راننـدگـان در  .  اند   دالیل اعتراض خود بیان کرده 

پس از بازخرید اجبـاری در اواخـر سـال  :  این خصوص گفت 
، با تصمیم مسئوالن وقت سازمان اتوبـوسـرانـی در ازای  ٨١ 

ـنـدگـان   بستانکاری رانندگان از سازمان، بـه ھـرکـدام از ران
یک اتوبوس واگذار شد که این واگذاری آغاز مشـكـالت  

ھایی که سـازمـان بـه مـا    اتوبوس :  این راننده افزود .  ما بود 
واگذار کرد، مستعمل بودند کـه ھـرکـدام از مـا مـجـبـور  

ـبـغـی    شدیم در آن سال برای راه اندازی ھر کدام از آن  ھـا مـل
این در حالـی اسـت کـه  .  میلیون تومان ھزینه کنیم ٣ حدود  

 تـومـان در آن زمـان و  ٢٥ به گفته این راننده کرایه نفری  

ـرات    عدم تخصیص یارانه به رانندگان جھت ھزینه  ھای تعـمـی
ھـا را بـا    ھا، زندگی بـعـضـی از آن   و نگھداری این اتوبوس 

یـکـی دیـگـر از ایـن  .  مشكالت جدی مواجـه كـرده اسـت 
: ھای ھـمـکـار خـود گـفـت   رانندگان نیز در تکمیل صحبت 

اگر سازمان اتوبوسرانی حق و حقوق ما را به عـنـوان یـک  
شویم و بسیاری از    راننده پرداخت كند ھمه ما بازنشسته می 

ـتـه  خـودش  .  شود   مشکالتمان حل می  این راننده که بـه گـف
از سـالـی کـه مـا بـاز  :  گوید    سال سابقه بیمه دارد می ٢٢ 

ایم و به اجبار در بخش خصوصی مشغول بـه كـار    خرید شده 
شدیم، بیمه ما نه به عنوان راننده بلکه بـه عـنـوان وردسـت  
اعمال شده و ھمین تخلف باعث شده تـا شـغـل مـا شـامـل  

از  :  وی ادامـه داد .  شرایط مشاغل سخت و زیان آور نشـود 
ـروھـای   ـی آنجا وعده رییس جمھور مبنی بر تغییر وضعـیـت ن
شرکتی محقق نشده است، ما حتی از داشتن یـک کـارت  

 .شناسایی معتبر ھم محروم ھستیم 
ـرای کسـب اطـالع از مسـئـوالن   ـیـکـه تـالش ب در حال

 .نتیجه ماند   سازمان اتوبوسرانی در این خصوص بی 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  
 

 کارگر کارخانه ٨٠تعویق سه ماه حقوق 
 آلدا در دامغان

 کـارگـر  ٨٠ :  دبیر خـانـه کـارگـر سـمـنـان اعـالم کـرد 
کارخانه آلدا به علت مشکالت مـالـی کـارخـانـه سـه مـاه  

 .اند   متوالی حقوق دریافت نکرده 
ـنـا گـفـت  ـل ـر بـه ای : حبیب الله محقق با اعالم ایـن خـب

 سال سابقه تولید در ایـن  ٢٧ کارخانه آلدا دامغان با بیش از  
حوزه به علت مشکالت نقدینگی ناچار شده است از عـھـده  

 .پرداخت سه ماه از حقوق کارگران خود بر نیامده است 
ــدا   ـنـكـه كـارخـانـه آل ایـن فـعـال كــارگـری بـا اشــاره ای

ھـای    تولیدكننده یراق آالت خطوط انتقال نیرو و کلمپ پست 
عدم پرداخت مطالبـات مـعـوقـه از سـوی  :  برق است، افزود 

ـتـی و   خریدارانی ھمانند وزارت نیرو و سایر ارگـانـھـای دول
خصوصی باعث شده که این کارخانه توان مالی خود را از  

 .دست داده و دچار کمبود منابع مالی شود 
 

" صنایع بھداشتی یاس خرمشھر"کارگران 
 شش ماه است که حقوق دریافت نکرده اند 

 نفر از کـارگـران صـنـایـع  ١٣٠ معوقات حقوقی بیش از  
 . ماه پرداخت نشده است ٦ بھداشتی یاس خرمشھر به مدت  

کارفرمای کارخانه صنایع بھداشتی یاس خـرمشـھـر از  
ـیـدی  ١٣٠  ماه حقوق و بیمه  ٦ پرداخت    کارگر این واحد تول

این کارخانـه بـعـد از ایـام تـعـطـیـالت  .  خوداری کرده است 
 ھیچ گونه تولیدی ندارد و کارگران آن روزانـه بـا  ٩١ نوروز  

چنـد سـاعـت حضـور در کـارخـانـه تـعـطـیـل سـرگـردان و  
ـنـده یـاس  .  شـونـد   بالتكلیف روانـه مـنـزل مـی  صـنـایـع شـوی

خرمشھر در گذشته وابسته به بنیاد شھید بـود کـه در پـی  
اجرای طرح خصوصی سازی به مـالـك خصـوصـی واگـذار  

در سال گذشته حقوق کارگران با تاخیر دو ماھه واریـز  .  شد 
شد که به دالیل نامعلومی باادامـه ایـن رونـد در سـال    می 

ـرداخـت  ٦ جاری حقوق کارگران با بیش از    ماه تاخیر ھنوز پ
 نفر از کارگران این کارخانه در شـرف  ٥٠ حدود  . نشده است 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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بازنشستگی ھستند که به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیـمـه  
. از جانب کارفرما امکان بازنشستگی برایشان وجـود نـدارد 

ـنـده   ـیـد کـن گفتنی است کارخانه صنایع بھداشتی یاس تـول
ـر    انواع صابون .  گلیسرین  ـنـده، زی ھای جامد وسایر مواد شـوی

 .است ) کف (مجموعه صنایع بھداشتی داروگر  
 

عدم پرداخت مزایای جانبی کارگران در 
 واحدھای تولید قطعات خودرو

عدم پرداخت مزایای جانبی چند ماھه کارگران توسـط  
ـپـا و    کارخانه .  ھای ساخت قطعات خودرو    شرکت  ھای سـای

ھـای    ایران خودرو به دلیل عدم پرداخت به موقع ھزینه خـریـد 
ھای قطعات خودرو و به ویـژه شـرکـت آذیـن    خود از شرکت 

ـبـع    خودرو، مشکالت بسیاری را برای این شرکت  ھا و بـه ت
ــاری از  .  انـد   شــان ایـجــاد کــرده   آن بــرای کـارگــران  در بســی

ھا و مزایای جانبی متعلق بـه کـارگـران    ھا کمک   کارخانه 
 .نصف شده است 

 
 کارگر پی وی سی ٨٠ ماه حقوق ٥تعویق 
 سمنان

در حالی که ظاھرا این کارخانه مشکلی در خصـوص  
تامین مواد اولیه و فروش محصوالت ندارد امـا کـارفـرمـا  
دلیل تعویق حقوق کارگران را فقدان نقدینـگـی اعـالم كـرده  

 .است 
 

  ماه حقوق کارگران سد کالن مالیر٨تعویق 
ـروژه حـقـوق    کارگران سد مالیر علی  رغم اتمام نیافتـن پ

ـرخـی  .  اند   ھشت ماه گذشته خود را دریافت نکرده  به گفته ب
ـروی کـاری کـه در  ٥٠ از کارگران این پروژه، بیش از   ـی  ن
اند حدود ھشت مـاه اسـت کـه    این طرح مشغول به کار بوده 

کـارفـرمـای ایـن طـرح  .  انـد   حقوق و مزایایی دریافت نکرده 
ـیـمـانـکـار ایـن طـرح    شرکت آب منطقه  ای استان ھـمـدان، پ

شرکت کترا و مشاور این طرح شرکت مـھـنـدسـیـن مشـاور  
ـره شـرکـت  .  بندآب بوده است  ـئـت مـدی حیدی راد، رئیس ھی

طـرح سـد  :  گـویـد   پیمانکاری کترا در این باره به ایلنا مـی 
ـرداری   ـیـت بـھـره ب ـل کالن مالیر تقریبا تمام شده است و قـاب

  ٥ ھا تعطیل شده و البتـه حـدود    در حال حاضر کارگاه .  دارد 
 کـارگـر مـجـمـوعـه  ٤٠  الی  ٣٠ شود که     ماھی می ٦ یا  

ــکــرده  ــافــت ن ــوق خــود را دری ــد   حـق مــا یــک ســری از  .  ان
ـم تـا از ایـن    ھای سنگین خود را می   ماشین  خواھیم بفروشـی

 .طریق حقوق کارگران را تامین کنیم 
ای اسـتـان    ھمچنین مدیر عـامـل شـرکـت آب مـنـطـقـه 

ـیـان   ـیـز ب ھمدان که شرکت کارفـرمـای ایـن طـرح اسـت ن
ـر تـمـام  ٩٧ ھم اکنون  :  کند   می   درصد پروژه سد کالن مـالی

. شده و فقط یک سری خـرده کـاری بـاقـی مـانـده اسـت 
 کـارگـر مشـغـول در  ٥٠ : دھد   مھندس کمندانی ادامه می 

 مـاه اسـت کـه حـقـوق خـود را  ٥  الـی  ٤ این طرح حدود  
ـیـت آن   دریافت نکرده  ـتـه مسـئـول ـب ھـا بـا شـرکـت    اند کـه ال

ھای پیمانکاری برای آنکه بتوانـد    شرکت .  پیمانکاری است 
بر روی کارگران مدیریت داشـتـه بـاشـنـد مـعـمـوال حـقـوق  

 .کند   کارگران را با چند ماه تاخیر پرداخت می 
ـروژه شـرکـت   ـر پ در ھمین زمینه مھندس زھـرایـی مـدی

ای استان ھـمـدان از تسـویـه حسـاب    کارفرمای آب منطقه 
ـر داده   نھایی با کارگران این مجموعه در پایان مھر ماه خـب

حجم باالی حقوق معوقه کارگران ایـن کـارگـران بـه  .  است 
ـیـه    مستنداتی دسترسی دارند که نشان مـی  ـلـغ اول دھـد مـب

قرارداد احداث سد کالن مالیر و تاسیسات وابسته به آن بـه  
 اردیبھـشـت مـاه سـال  ٢١  در تاریخ  ٢٢٠/١٠٠/٤٩٤٢ شماره  

ـرارداد  ١٤  به میزان  ٨٤  ـیـه ق ـلـغ اول ـیـارد تـومـان و مـب ـل  می
احداث برج آبگیر، پل دسترسی و ساختمان شیرخانه این سـد  

 خـرداد مـاه سـال  ١٣  در تاریـخ  ١٠٠/٣١٨/٥٦٩٥ به شماره  
ایـن در حـالـی  .   میلیارد تومان بوده است ١/٥  به میزان  ٨٧ 

است که سخنان کارگران این طرح گـویـای آن اسـت کـه  
 ھـزار تـومـان بـوده کـه  ٤٠٠ ھا به مـیـزان    حداقل حقوق آن 
ـیـون تـومـان  ٢٠ ھا حـداقـل مـاھـانـه    مجموع حقوق آن  ـل  مـی

ـرای یـک سـال مـحـاسـبـه    می  شود که اگر این میزان را ب
شود که ایـن     میلیون تومان می ٢٤٠ کنیم این میزان معادل  

 . جدای از مزایا و عیدی آنھاست 
 
 نفر از كارگران سد نعمت اسدآباد ٧٠

استان ھمدان از مھر ماه حقوقی دریایفت 
 نكرده اند

 نفر از کارگران سد نعمت آباد اسدآباد استان ھمـدان  ٧٠  
 . اند   نیز از مھر ماه سال گذشته حقوقی دریافت نکرده 

 اخراج و بیكارسازی ھا  
  کارگر بنیان دیزل ٤٠٠ تعطیلی كارخانه و بیکاری  

 . کارگر در کارخانه بنیان دیزل تبریز ٤٠٠ بیکار شدن  
 
 کارگر بومی متروی اھواز به مرخصی ٢٠٠

 اجباری رفتند
 آغـاز شـده،  ٨٥ براساس قرارداد، این پروژه که از سـال  

ـرداری     بـه بـھـره ٨٩  ماه اجرا و در سـال  ٤٨ باید در مدت   ب
ـبـار مـکـررا    رسید؛ در حالی   می  که به دلیل عدم تامین اعـت

.  موکول شـده اسـت ٩٣ به تاخیر افتاده و افتتاح آن به سال  
ـروژه وارد   در این میان شاید بیشترین آسیـب بـه کـارگـران پ
شده که ھر چند یک بار اخباری از اعتراض و اخراج آنـھـا  

ـر  ٤٠٠  بیش از  ٩٠ ششم شھریور ماه  .  رسد   به گوش می  ـف  ن
از کارگران قطارشھری اھواز در بزرگترین تجمع خـود و در  
اعتراض به عدم دریافت ھفت ماه حقوق، حـدود یـک مـاه  

ـرضـان  .  دست از کار کشیدند  مدتی بعـد تـعـدادی از مـعـت
اکنون نیز با گذشت یک سـال مشـکـل حـل  .  اخراج شدند 

نشده و روند اخراج کارگران قـطـارشـھـری ھـمـچـنـان ادامـه  
 . دارد 

 
 کارگر كارخانه الکتریک خودرو شرق ٢٠٠

 بیكار شدند
ــکــی از   ــرق، کــه ی ــریــک خــودرو ش ــرکــت الــکــت ش

ھای موفق در حوزه خود بود و امکـانـات خـوبـی را    شرکت 
ــار کـارگــران خــود قــرار مـی  ـی ـیـز در اخــت ــل    ن ـی داد، بـه دل

ـرارداد    فشار   تـن از کـارگـران  ٢٠٠ ھای اقتصادی وارده، ق
ـیـل  .  قراردادی و پیمانی خود را تـمـدیـد نـكـرده اسـت  بـه دل

ھا، این شرکت در تھیه یـکـی از قـطـعـاتـی کـه در    تحریم 
شـد بـه    شـود و از فـرانسـه وارد مـی   ھا استفاده مـی   خودرو 

مشکل بر خورد و مـجـبـور شـد ایـن قـطـعـه را از طـریـق  
ـم   واسطه  ھـا در ایـن    ای در دبی وارد کند که با تشدید تحـری

مجموعه این مسائل تاثیر خـود  .  امر نیز به مشکل بر خورد 
ـراردادی و   را گذاشت و باعث شد تعـدادی از کـارگـران ق

 سـال از کـار  ١٥  یـا  ١٤ پیمانکاری حتی با سوابق باالی  
 .خود مرخص شوند 

ـروھـای خـود را    اکثر واحد  ـی ھای تولیدی مـوجـود یـا ن
 .اند و یا مشکل حقوق معوقه دارند   تعدیل کرده 

 
اخراج دیپلمه ھای بومی از عسلویه در 

 آستانه زمستان
اتفاق جدیدی كه در فازھای عسلویه در حال بروز مـی  
ـیـن بـومـی در آسـتـانـه   باشد، اخراج نیروھای دیپلمه بـه پـای

 .زمستان می باشد 
ـنـده در  ٩٠   نفر از این اخراجی ھا دو روز پیش به دفتر ب

كنگان مراجعه داشته و عنوان كردند كه در آستانـه زمسـتـان  
ـیـت در فـازھـا و   و مناسب تر شدن شرایط جوی، از فـعـال
ـربـومـی   ـروھـای غـی ـی بخش ھای دیگر اخراج شده انـد تـا ن

 . دیگر استان ھا بازگردانده شوند 
 

 کارگر پویا خودرو شرق طی ١٣٠٠بیکاری 
  ماه٨

 نفر از کارگران کـارخـانـه پـویـا خـودرو  ١٣٠٠ بیكاری  
مـالـکـان  .  این كارخانه ھم اكنون تعطـیـل شـده اسـت .   شرق 

خصوصی کارخانه قطعه سازی پویا خودرو شرق بـه سـبـب  
ھای خودرو ساز کـه نـاشـی    انعقاد قرارداد تولید با کارخانه 

از بحرانھای اقتصادی طی سالھای اخیـر صـورت گـرفـتـه  
 به مـرور تـمـامـی  ٩٠ اند از بھمن ماه سال    است، ناچار شده 

 کارگر خود را اخراج کرده و این کارخانه را تعـطـیـل  ١٣٠٠ 
كارگران از اردیبھشت ماه سال جاری ھـیـچ حـقـوقـی  . کنند 

 . اند   دریافت نکرده 
 
 کارخانه پنبه در استان گلستان تعطیل ٢٨

 .شده است
 عـدد از ایـن  ٣ کارخانه پنبه در استان گلستان که  ٢٨ 
آباد کتول وجود داشته تـعـطـیـل    ھا در شھرستان علی   کارخانه 
 .شده است 

 
 مرخصی اجباری کارگران بوشھر مسواک

کارخانه بوشھر مسواک که وسایل بھداشتی ھـمـچـون  
ــخ دنـدان و  ــد مــی ...  مسـواک و ن ــه    تـولــی ـرا ب کــنـد اخــی

ـرخـورده اسـت کـه بـاعـث شـده تـعـدادی از   مشـکـالتـی ب
 . کارگران خود را به مرخصی اجباری بفرستد 

 
طوالنی شدن مرخصی اجباری کارگران 

 کارخانه آزمایش
تعطیلی یک ماھه کارخانه آزمایش در اسـتـان فـارس   
کارخانه آزمایش از حدود یک ماه پیش کارکنـان خـود را  
به مرخصی اجباری فرستاده است و این در حالی است کـه  

.  ھفته اعـالم شـده بـود ٢ میزان اولیه این مرخصی اجباری  
کارخانه آزمایش یکی از بھترین تولیدکنندگان یـخـچـال و  
کولر در سطح استان بود که به دلیل آنچه مدیران کـارخـانـه  

 .کنند به این حال افتاده است   عدم نقدینگی عنوان می 
تغییر شیفت و کاھش ساعت کاری کـارگـران سـیـمـان  
دشتستان تغییر شیفـت و كـاھـش سـاعـت كـاری كـارگـران  

 ھـزار  ٣٠٠  الـی  ٢٠٠ سحمان دشتستـان مـوجـب کـاھـش  
بـا  .  تومانی دستمزد و حقوق دریافتی کارگـران شـده اسـت 
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ـر سـوخـت   ـی ـرای تـغـی توجه به اجـبـار کـلـی و سـراسـری ب
ھـا    ھای سیمان از گاز به مازوت، اکثر این کارخانه   کارخانه 

ــرخــورده  ــه مشــکــل ب ــه   .  انــد   ب ــن ــر ســوخــت، ھــزی ــی ــن تــغــی ای
 برابر کرده است که ایـن فشـار را  ٣ ھای سیمان را    کارخانه 

 . بایست تحمل کنند   در وھله اول کارگران می 
 

 اخراج كارگران كاشی كسرا
ـنـدج ، کـارفـرمـای کـارخـانـه   گزارش دریافتی از سـن

تعدادی از کـارگـران خـود را از کـاراخـراج  "  کاشی کسرا 
کـارفـرمـای کـارخـانـه کـاشـی کسـرا جـمـعـی از  .  نمـود 

سـیـد طـالـب خـالـدیـان، رسـول  " کارگران خود به نام ھـای  
" صالحی، سیروان اسدی، خلیل محمدی و رامیار صـالـحـی 

این کـارگـران در حـالـی اخـراج  . را از کار اخراج کرده است 
ـقـه کـار دارنـد ٦  تـا  ٥ می شوند که ھرکدام   .  سـال سـاب

ھمچنین دو ماه است که حقوق مـعـوقـه خـود را دریـافـت  
الزم به ذکر است که تعدادی از کـارگـران ایـن  .  نکرده اند 

کارخانه نیز به دلیل شرایط سخت کاری و بیماری و پائیـن  
. بودن دستمزدھا بعد از سالھا مجبور بـه اسـتـعـفـا شـده انـد 

ـنـدج ـ  ٢٥ کارخانه کاشی کسرا در   ـری جـاده سـن  کیلومـت
 .دھگالن واقع است 

 
  درصد چاپخانه ھای استان قم ٣٠تعطیلی 

ـیـل بـحـران  ٣٠  ـم بـه دل  درصد چاپخانه ھـای اسـتـان ق
اقتصادی و براثر نوسانات قیمت کاغذ و ھمچنیـن افـزایـش  
ـر تـعـطـیـل شـده انـد  . ھزینه ھای انرژی طی ماھھای اخـی

 تـا  ٣٠٠ بسیاری از چاپخانه ھا تیراژ کارھای خود را بـه  
 نسخه کاھش داده اند و بسیاری از افـراد شـاغـل در  ٤٠٠ 

 .این چاپخانه ھا نیز دچار بیکاری شده اند 
 

 نا امنی محیط كار
 

  ساله در پی ریزش آوار٤٠کشته شدن کارگر 
آوار در شھرستان آذرشھر بـاعـث كشـتـه شـدن یـك    ریزش 
 صـبـح  ١٠:٣٠ این حادثه در سـاعـت  .   ساله شد ٤٠ کارگر  
ھای پـزشـکـی گـزارش    به اپراتور فوریت _   مھر ٨ _  امروز  

ـیـسـیـن  ھـای پـزشـکـی    ھـای فـوریـت   شد و به دنبال آن، تکن
عملیات امـداد و  . پایگاه آذرشھر به محل حادثه اعزام شدند 

 ادامـه داشـت، امـا  ١٤:٣٠ نجات این کارگر تـا سـاعـت  
ھای اعزامی نتواستند جان کارگر را نـجـات    متاسفانه گروه 

 .دھند 
 

كشته شدن دو كارگر آلومینیوم ساوه در 
 تصادف سرویس كارخانه

ـفـت شـب   خواب آلودگی راننده سـرویـس کـارگـران شـی
سـرویـس  .  کارخانه آلومنیوم سـازی سـاوه حـادثـه سـاز شـد 

 نفر از کارگران شیـف شـب کـارخـانـه  ٩ مینی بوس حامل  
آلومینیوم سازی شھرک ساوه ھنگام انتقال کارگران دچـار  
ـر   ـف حادثه تصادف با یک تریلی شد که در این حادثه دو ن

ـریـن بشـدت مصـدوم شـده  .  انـد   از کارگران جان باخته و سـای
راننده خواب آلود ھنگام خروج از شھرک صنـعـتـی و ورود  
ـم ھشـدار دھـنـده و   به محور اصلی شھر به دلیل نبود عـالئ
سرعت گیر، با یک دستگاه تریلی برخورد کـرده اسـت كـه  
در این حادثه تمامی سرنشینان مینی بوس مصـدوم شـده و  

شـدگـان حـادثـه را    اسـامـی كشـتـه . انـد   دو نفر نیز کشته شده 
با ھـمـکـاری  .   مھدی شجاع و سید سجاد جلیلیان  ھستند 

ـیـوم سـازی كـارگـران مصـدوم بـه   مسئوالن کارخانه آلـومـن
بیمارستان شھید چمران و شـھـیـد مـدرس شـھـرسـتـان سـاوه  
ـیـل كـمـبـود امـکـانـات درمـان آنـان   منتقل شدند كه بـه دل

ـبـود آمـبـوالنـس تـوسـط    بی  نتیجه ماند و این کارگران در ن
اتومبیل شخصی مدیرعامل به بیمارستان سـرنـا و شـھـریـار  

 . اند   تھران انتقال یافته 
 

  کارگر بر اثر ریزش ساختمان٢مصدومیت 
ریزش قسمتی از دیوار ساختمان در حال احداث در بلـوار  

پـایـگـاه  .   کـارگـر را در پـی داشـت ٢ دستواره مصدومیت  
نشانی تھران، ستاد فرماندھی آتش نشانی تـھـران    خبری آتش 

 کـارگـر  ٢ در پی تماس شھروندان مبنی بر محبوس شـدن  
 را به مـحـل حـادثـه در  ٨٣ در زیر آوار آتش نشانان ایستگاه  

در مـحـل حـادثـه  .  جنوب به شمال بلوار دستواره اعزام کـرد 
ـرمـربـع و  ٤٠٠ زمینی گودبرداری شده به مساحت حدود   مـت

شد که با توجه به ریزش قسمتـی     متر مشاھده می ٦ ارتفاع  
ـر آوار  ٢ از دیواره شمالی،    کارگر که مشغول کار بودنـد زی

ـرو بـا   ـی محبوس شده بودند که خوشبختانه قبل از رسـیـدن ن
کمک دیگر کارگران از زیر آوار بیرون کشیـده شـدنـد امـا  

 .دچار مصدومیت شدید شده بودند 
 

 كشته شدن دو كارگر ساختمانی در استان البرز 
در حادثه نخست براثر انفجار گاز شـھـری در مـجـتـمـع  

 سالـه جـان  ٣٢ مسکونی در بلوار حدادی کرج یک كارگر  
باخت و دو زن و مرد دیگر مجروح شدند که به بیـمـارسـتـان  

قربانی این حادثه یك کارگر بود کـه درحـال  .  انتقال یافتند 
کار در ملک مجاور مجتمع مسکونی بر اثر تخـریـب آوار  

حادثه دوم صبح دیروز در خیابان بـھـار کـرج بـه  .  جان باخت 
ـراصـولـی و ریـزش   ـرداری غـی وقوع پیوست که در اثر گودب

ـرار     ساله ٣١ دیوار حایل یک ملک، کارگر   ـر آوار ق ای زی
 .گرفت و جان خود را از دست داد 

 
 جانباختن یك كارگر در سنندج

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد  "به گزارش  
یک کارگر اھـل کـامـیـاران بـه نـام  "  تشکلھای کارگری 

در حین انجام کار در یک ساخـتـمـان در  " داریوش روحانی " 
حال احداث در سنندج، سقوط کرد و  جان خود را از دسـت  

 سـالـه، اھـل  ٢٤ برپایه این گزارش داریوش روحـانـی،  .  داد 
از توابع شـھـرسـتـان کـامـیـاران، در حـیـن  "  کاشتر "روستای  

انجام کار در ساختمان در حـال احـداث دادسـرای اسـالمـی  
ـیـل  "  ھادی ضیاالدینی " رژیم واقع در بلوار  ـنـدج ، بـه دل سـن

نبود امکانات ایمنی از طبقه چھارم این ساخـتـمـان سـقـوط  
ـرد  ـتـه .  کرد و در دم جان سپ ـرای   ¬کـمـی ی ھـمـاھـنـگـی ب

ـبـود شـرایـط   ¬کمک به ایجاد تشـکـل  ھـای کـارگـری ن
ھای کار را عـامـل اصـلـی   ¬ایمنی و استاندارد در محیط 
  . داند  ¬این گونه حوادث ناگوار می 

 بیمه بیكاری
 

 «اقشار»بیمه بیکاری کارگران تعدیل شده 
 شود پرداخت نمی

ـیـکـاری بـه   ـیـمـه ب ـرداخـت نشـدن ب در استان فارس؛  پ

 ماه گذشته شغـل خـود  ٣ کارگران کارخانه اقشار که طی  
 کارگر تعدیل شده ایـن  ٢٠٠ از مجموع  . را از دست داده اند 
ـیـکـاری     نفر موفق شده ٤٠ واحد تولیدی تنھا   ـیـمـه ب اند از ب

ـنـدگـان  . استفاده کنند  شرکت اقشار که یکی از تولیـد کـن
ـبـل  ٣ کمربند ایمنی خودرو است، از    کـارگـر  ٢٠٠  مـاه ق

ـیـل ایـن  .  خود را تعدیل کرده است  ـران ایـن شـرکـت دل مـدی
ـپـا   تعدیل نیرو را کاھش تولید خودرو توسط دو کارخانه سـای

 .اند   و ایران خودرو اعالم کرده 
 

 خط فقر
 

كارگران با دستمزد قانونی قادر به تامین 
 ھزینه مسكن نیستند

برخی از واحدھای تولیدی چـنـدیـن مـاه اسـت حـقـوق  
بـا تـوجـه بـه دسـتـمـزد  .  انـد   کارگان خود را پرداخت نـکـرده 

قانونی  و وضعیت معیشتـی كـارگـران، اجـاره مسـکـن در  
شھر سنندج در شریط بسیار نامناسبی قرار دارد و كـارگـران  

 .قادر به تامین ھزینه مسكن نیستند 
 

ھا  تناسبی معقول بین نرخ دستمزد و ھزینه
 برقرار شود

ـیـمـت  ھـای    ھـا خـانـواده   دبیر خانه کارگر؛ بـا افـزایـش ق
كارگری حتی با دریافت دستمزد قانونی قـادر بـه تـامـیـن  
ـیـل   معاش خود نیستند و این در شزایـطـی اسـت كـه بـه دل
ـیـكـار   ادامه بحران در واحدھای تولیدی بخشی از كارگران ب

مـیـزان  .  اند   شده یا برای چندین ماه دستمزدی دریافت نكرده 
ـنـه   دریافتی  ھـای جـاری    ھای کارگران را در مقایسه با ھزی

ـیـن  . بسیار ناچیز خواند  شورای عـالـی کـار بـایـد در تـعـی
دستمزد کارگران تجدید نظر کرده  و با افـزایـش اظـطـراری  
ـرخ دسـتـمـزد و   ـیـن ن ـقـولـی ب دستمزد كارگران، تناسـب مـع

ـنـد   ھزرینه  ـیـش از  .   ھای زندگی برقرار كن  درصـد از  ٩٠ ب
ـرارداد مـوقـت مشـغـول بـه كـار   کارگران استان ھمدان با ق
ھستند،  قرار دادھای موقت و سفید امضاء امنیت شـغـلـی  

كند به طوری كـه نـگـرانـی آنـان از    کارگران را تضییع می 
 .بابت نداشتن امنیت شغلی بسیار مشھود است 

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

احضار فرھاد ابراھیمی به دادگاه انقالب 
 سنندج

کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ھای کارگر؛ فرھاد ابراھـیـمـی فـعـال کـارگـری و عضـو  

ـیـش بـه مـدت    روز  ٢ کمیته ی ھماھنگی که چـنـدی پ
ـقـالب   بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شـده بـود بـه دادگـاه ان

نام برده بر اسـاس ایـن  .  شعبه یک سنندج احضار شده است 
 بـه دادگـاه مـراجـعـه  ٨/٧/١٣٩١ احضاریه می باید شنبـه  

کمیته ی ھماھنگی ضمن مـحـکـوم کـردن احضـار  .  نماید 
این فعال کارگری، بازداشت و احضار فعاالن کـارگـری را  
محکوم کرده و خواھان آزادی کلیه فعالین و کـارگـران در  
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 .بند می باشد 
 

عدم رسیدگی  – ٣٩اطالعیه شماره 
مسئوالن زندان اوین به وضعیت وخیم 

 جسمی رضا شھابی 
بنابر اخبار رسیده جـای عـمـل  
رضا شھابی ھمچنان عفونـت دارد  
و از محـل زخـم عـمـل کـه روی  
ـرون   ـی گردن او قرار دارد عـفـونـت ب

الزم به ذکـر اسـت رضـا  .  می آید 
پس از انجام عمل جراحی سنگین دیسک گردن و علیـرغـم  

ـراحـت در  ٢ " نظر پزشکان مبنی بر لزوم دست کم    مـاه اسـت
 زنـدان اویـن  ٣٥٠ راھی بند  " عدم توان تحمل کیفر "و  " منزل 
ھمچنین ھر دو پای رضا به شکل آزاردھـنـده ای درد  .  شد 

با توجه به وضعیت جسمی حاد رضا و عـفـونـت  .  می کند 
ـیـن دردھـای آزار دھـنـده، اعضـای   جای عمل او و ھمچـن
کمیته ی دفاع از رضا شھابی به شدت نگران سالمتـی او  
ھستند و مسئولیت ھر گونه عوارض نـاشـی از نـگـھـداری  
رضا در زندان و عدم رسیدگـی و مـداوای مـنـاسـب او را  
ـنـد  ـتـی مـی دان ـی . مستقیما  متوجه مقامات قضایی و امـن

رضا شھابی باید فورا  از زندان آزاد شود و به سرعـت مـورد  
 .مداوا قرار بگیرد 

 ١٣٩١  مھرماه  ٥  -کمیته دفاع از رضا شھابی  
 

 !پایان محکومیت علی نجاتی
بر اساس خبر ارسالی به کمیته ی ھمـاھـنـگـی، حـکـم  
یک سال حبس تعزیری علی نجاتی روز دوشنبه سوم مـھـر  

 دادگاه تجـدیـد نـظـر  ١٣ نجاتی توسط شعبه  .  به پایان رسید 
اھواز بابت اتھامی که قبال در دادگاه بـدوی شـوش از آن  
تبرئه شده بود به یک سال زندان محکوم شـده بـود کـه او  
این مدت را با وجود ناراحتی شدید قلبی و تأکید پزشـکـان  

ـتـه  .  مبنی بر عدم توان تحمل کیفر در زندان به سر برد  کمـی
ی ھماھنگی ضمن تبریک آزادی این کـارگـر مـبـارز بـه  
خانواده ی وی و فعاالن کارگری، خواھان آزادی کارگـران  

 .و فعالین کارگری در بند است 
 

 بازنشستگان
 

اعتراضات : رئیس کانون بازنشستگان سمنان
بازنشستگان در مورد بیمه تکمیلی دی 

 مورد توجه قرار نگرفت
: رئیس کانون بازنشستـگـان شـھـرسـتـان سـمـنـان گـفـت 

ـیـمـه دی کـه   ـرارداد مـجـدد بـا ب ـقـاد ق بازنشستگان با انع
توانایی ارائه خدمات به بازنشستگان را ندارد و به تـعـھـدات  

ـراض دارنـد   بیمه  ـیـسـت اعـت ـلـه  .  ای خود پایبنـد ن ـیـب ال حـب
ھر روزه تعداد زیادی از بازنشستـگـان و مسـتـمـری  :  محقق 

بگیران تامین اجتماعـی بـا مـراجـعـه بـه کـانـون از نـحـوه  
خدمات درمان تکمیلی بیمه دی شکایت کرده و از کـانـون  

ـر  .  خواستار پی گیری مشکالتشان ھستند  او بـا تـاکـیـد ب
ضرورت بیمه تکمیلی برای بـازنشـسـتـگـانـی کـه عـمـدتـا  

مسئوالن کانون و  :  دارای کھولت سن ھستند، اظھار داشت 
ھای بازنشسـتـگـان از    سازمان تامین اجتماعی به نارضایتی 

ـیـمـه   بیمه تکمیلی دی توجھی نکردند و مـجـددا بـا ایـن ب
ـرار داد    گذار بدون نظر کانون  ھای استانی و بازنشستـگـان ق

رئیس کانون بازنشستگان سمـنـان بـا طـرح  .  اند   امضاء کرده 
این پیشنھاد که اختیارات بیمه تکمیلی بـازنشـسـتـگـان بـه  

ھـر  :  ھای سراسر کشور واگذار شود عنوان کرد   تر کانون   دفا 
ـیـمـه    کانون بطور مجزا می  ـرار داد بـا ب ـقـاد ق ـتـع تواند با ان

ـرار داد امضـاء   گذاری که به تعھدات خود پایبنـد اسـت ق
ھا ھم اکنون به عـلـت عـدم    کند اما در شرایط فعلی کانون 
ـر مشـکـالت    دسترسی به بیمه گذار نـمـی  ـنـد پـی گـی تـوان

ـیـمـه  :  او اضـافـه کـرد .  بازنشستگان باشـنـد  بسـیـاری از ب
ـیـمـه دی بـعـد از   شدگان با ارسال مدارک پزشکـی بـه ب

ـنـه   ھا ھنوز نتوانسته   گذشت ماه  ھـای درمـان خـود را    اند ھزی
 .دریافت کنند 

 قرارداد موقت
این قرداد که توسط یـکـی از کـارگـران ایـن  :  توضیح 

ای از    شرکت برای کمیته ھماھنگی فرستاده شـده، نـمـونـه 
ـیـون  ـل ھـا کـارگـر    قراردادھای ضد کارگری است که به مـی

گردد و کاملن یک سـویـه و در جـھـت    ایرانی تحمیل می 
ـم گـردیـده اسـت  ـنـظـی . تشدید استثمار وحشیانه مزدبگیران ت

ـم آشــکـار کـارفــرمـاھــا و   ــن ظــل ــا ای ــه ب ــھـا راه مــقـابــل ـن ت
ھـای    داران، اتحاد و ھمدلی از طریـق ایـجـاد تشـکـل   سرمایه 

مجتمع غذایـی سـیـانـا در سـراسـر  .  مستقل کارگری است 
ـنـدگـی دارد  ایـن  .  ایران در تمام استانھا دفتـر فـروش ونـمـای

مجتمع دارای صدھا کارگر است که به شـیـوه ی بسـیـار  
غیر انسانی کارگران را استثمار می کنند  بعضی از ایـن  

ـراردادی مشـغـول بـه  ١ کارگران بیشتر از    سال بدون ھیچ ق
ـرارداد   کار بوده اند و به جای حق بیمه وعیدی سنوات بـا ق
موقت روبرو شده اند این شرکت ھر گاه بـخـواھـد کـارگـررا  
ـرار داد   اخراج و  نیروی بی کار را جایگزین  می کـنـد؛ ق

 موقت کار 
بین صنایع غـذایـی  /   /    ٩١ این قرارداد در تاریخ   -١ 

ــــ   ــ ــ ــ سیا نا از طرف و شخص کارگر به شماره شناسـنـامـه ـ
ـــ خـیـابـان   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ بـه ادرس ـ ــ ــ ــ ــ فرزند ـ ــ ــ ــ متولد ــ ــ صادره ـ

ـــــ    ــ ـــ  . ــ ــ ـرار داد شـاغـل نـامـیـده مـی  . کوچه ــ که در این ق
 .به شرح ذیل منعقد می گردد .شود  
نامشـخـص  . مدت کا ر موقت با شاغل برای مدت    -٢ 

طبق مقررات وضوابط شرکت قرار داد مـنـعـقـد مـی گـردد  
وپس از انقضاء مدت در صورت نیاز به تخصـص شـاغـل و  
رضایت طرفین قرار داد از طرف شرکت ودر مـورد مـعـیـن  

 .تعیین خواھد شد 
ـیـه    -٣  شغل ویزیتوری می باشـد و مـوظـف اسـت کـل

ـرسـت   امور مربوط به خودرا زیر نظر شرکت یا نماینده یا سرپ
 .مستقیم انجام دھد 

دست مزد بر اساس توافق طرفین طبق بخشنامه در    -٤ 
 .آخر ماه پرداخت خواھد شد 

 .ساعت کار شاغل با توافق طرفین خواھدبود  -٥ 
ـنـده مشـخـص گـردد خـدمـت    -٦  در صورتی که در آی

شاغل منع قانونی داشته و یـا اظـھـارات شـاغـل در فـرم  
ـرار داد   استخدام صحت نداشته و خالف آن ثابت شود ایـن ق
ـرار داد بـه مـنـزلـه   خود به خود باطل می شود و امضاء ق

 .استعفاء شاغل خواھد بود 
در صورتی که در نتیجه قصور و یا تقصیـر شـاغـل   -٧ 

ـران   خسارتی متـوجـه شـرکـت گـردد شـاغـل مـلـزم بـه جـب
خسارت وارده بوده و شرکت حق ھر گونه اقـدام قـانـونـی را  

 .برای خود محفوظ می دارد 
شاغل موظف است اموال وابزاری که در اختیـار او    -٨ 

بنا به اقتضای شغل قرار می گیرد حفاظت ورعایت امانـت  
را بنماید و در صورت تعدی ضامـن مـی بـاشـد وشـرکـت  
ـرار   مجاز ومحق است ضمن دریافت خسارت اقدام به فسخ ق

 .داد نموده و از طریق مراجع ذیصالح قانونی اقدام نماید 
ـررات شـرکـت  -٩  ـیـه مـق شاغل توافق می نماید که کل

اعم از مقرراتی که زمان استخدام او  وجود دارد ویـا بـعـدا  
ـر   ایجاد می گردد کامال تبعیت نموده و وظایف محوله را ب

 طبق مقررات انجام دھد 
چنانچه شاغل در راستای عدول از وظـایـف خـود   -١٠ 

سه اخطار کتبی از مدیر قسمت خود دریافت نماید شرکـت  
ـرده را  بـالفـاصـلـه   مختار خواھد بود  قرار داد کاری نامب

 .فسخ وبا وی قطع ھمکاری نماید 
 مـاده و یـک نسـخـه  ١١ این قرارداد  شامل  :  توضیح 

ـرار  ٣ تنظیم شده است  اما مجتمع مذکور بند    را در ایـن ق
شخص شاغل ناچار است پس از مطالـعـه  .  داد نگنجانده اند 

کامل متن قرار داد با شرایط  فوق حاضر به ھمـکـاری بـا  
 .این شرکت شود و این قرارداد ضد انسانی را بپذیرد 

 گزارش
 

حذف یک نوبت کاری ایران خودروی 
خراسان و تمدیدنشدن قرارداد تعدادی 

 ازکارگران
ـــه   ـران؛ ب ــ ـران ای ــ ـــارگ ـــه آزاد ك ـــادی ـــح ـــت ات ـــای س

ـران خـودروی خـراسـان  ٢٨ گزارش    ٣ شھریورخراسان،شرکت ای
ـرارداد  ٢ شیفت کاری خود را بـه   ـفـت کـاھـش داده و ق شـی

کارگر خود را تمدید نکرده است و این به آن معـنـاسـت  ٦٠٠ 
که کارگران یک شیفت کاری ایـن شـرکـت اخـراج شـده  

یکی از کارگران پیمانی شرکت ایران خودروی خـراسـان  . اند 
ایـن  .  با ارسال پیامک خواستار پیگیری این مـوضـوع شـد 

مـی   «خـراسـان رضـوی »ساله در گفت وگو بـا  ٢٦ کارگر  
نفر از کارگران ایران خودروی خـراسـان بـا  ٦٠٠ حدود  : گوید 

قرارداد دارند و بنـا بـه  )  پیمانکار ( شرکت تعاونی مھندسی  
ـران   دالیلی مسئوالن اعالم کردند شیفـت کـاری شـرکـت ای

 شیفت کـاھـش یـافـتـه و کـارگـران  ٢ شیفت به  ٣ خودرو از  
تبعیض ھـای فـراوان؛  .  پیمانی ایران خودرو اخراج می شوند 

وی که دارای یک فرزنـد کـوچـک اسـت بـا اشـاره بـه  
ـراردادی و   ـیـن کـارگـران ق وجود تبعیض ھای بسیار زیاد ب

کـارگـران  :  پیمانی شرکت ایران خودروی خراسان می افزاید 
ـلـی،   ایران خودرو از حق اوالد، حق شیفت شب، بیمـه تـکـمـی

ـلـی، غـذا و سـرویـس رایـگـان و   ... حقوق روزھای تعـطـی
. برخوردارند ولی کارگران پیمانی از این مـزایـا مـحـرومـنـد 

قرارداد سفید امضا؛ وی در پاسخ به ایـن سـوال کـه پـایـان  
: قرارداد شما با شرکت چه تاریخی بوده است، مـی گـویـد 

من ھم مانند دیگر کارگران برگه قرارداد فاقد تاریخ پـایـان  
قرارداد را امضا کـرده ام و شـرکـت از ایـن شـرایـط سـوء  
استفاده کرده و تاریخ را ھرطور که خود مـی خـواھـداعـالم  

ـران  .می کند  ـیـان ایـن کـه شـرکـت ای این کارگر جوان با ب
خودروی خراسان در زمین کشاورزان بینالودی ساخـتـه شـده  
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این درحالی است که برخـی از کـارگـران  : است، می گوید 
ھستند ولـی  ... قراردادی از شھرھای ھمدان، بندر ترکمن و  

ـنـد و در   کارگران پیمانی بومی منطقه را اخـراج مـی کـن
كـارگـر  ٧٠٠ .  یک کالم تبعیض از زمیـن تـا آسـمـان اسـت 
بـا ایـن کـه  :  جوان؛ کارگر اخراجی دیگری ھم می گـویـد 

دولت مصوب کرده بود کـه شـرکـت ھـا و سـازمـان ھـای  
دولتی برای تامین نیرو حق انعقاد قرارداد بـا شـرکـت ھـای  
خصوصی را ندارند اما شرکت تعاونی مھندسی تحـت نـظـر  

ـبـل بـا   کـارگـر جـوان  ٧٠٠ شرکت ایران خودرو آذرماه سال ق
از آذر سـال  :  وی می افزاید . قرارداد سفید امضا، منعقد کرد 

ـرای شـرکـت  ١٨ قبل تا   ـراردادی ب شھریور ھمانند کارگران ق
شھریور به مـن  ١٨ ایران خودروی خراسان کار می کردم اما  

و از ھـمـان   «از فردا شرکت نیا تـو اخـراجـی »اعالم کردند  
ـبـال   روز با این که یک فرزند دارم بیکار شده ام و بـایـد دن

سـالـه  ٢٥ محرومیت از حقوق خود؛ این کـارگـر  .  کار بگردم 
این شرکت پیمانـکـار حـق و  :  با صدایی غم آلود می گوید 

حقوق کارگران را از شرکت ایران خودرو دریافت مـی کـرد  
ولی فقط به مقدار پایه حقوق و مقداری اضافه کـاری بـه  
کارگران پرداخت می کرد و بر ھمین اساس از حـق اوالد و  

وی با بیـان ایـن کـه در مـاه  . محروم بودیم ...  حق شیفت و  
ھـزار تـومـان حـقـوق  ٢٥٠ ھای اردیبھـشـت و خـرداد فـقـط  

تاکنون حقوق مرداد و شـھـریـور  :  دریافت کردیم، می گوید 
وی از قراردادھای سفید امضـا در  . به ما پرداخت نشده است 

: شرکت ھای پیمانکاری انتقاد مـی کـنـد و مـی افـزایـد 
ـرارداد   کارگر مجبور است که برای کسب درآمد کـم ھـم ق
سفید، امضا کند اما این ظلم بسیار زیـادی اسـت کـه ھـر  
ـرس و اضـطـراب   روز را بدون داشتن امنیت شغلی و بـا اسـت
ـیـجـه   فراوان ھمانند کارگران قراردادی کار کند و آخر ھم نت

ـیـار  .  ای از این خدمت نبیند  شرکت پیمانکـار صـاحـب اخـت
است؛ مدیرعامل شرکت ایران خودروی خراسان در پاسـخ بـه  
ـرو   ـی خبرنگار ما درباره کاھش شیفت ھای کاری و تعدیل ن

ـراردادی پـایـان  :  می گوید  ـروھـای ق ـی ـرویـی از ن ـی ھـیـچ ن
سـیـد مـھـدی  . قراردادشان اعالم نشده است و ھمه سـرکـارنـد 

ـفـت  :  سیادت می افزاید   ـیـد شـی در پی کاھش ظرفیت تـول
 شیفت کـاھـش یـافـتـه اسـت  ٢  شیفت به  ٣ ھای کاری از  

وی  .  ولی از نیروھای قراردادی کسی تـعـدیـل نشـده اسـت 
ـراردادی  ٢ البته قرارداد  :  ادامه می دھد  درصد از نیروھـای ق

در ھر سال به دلیل ناتوانی در انجام صحیح کار و نامناسـب  
سیادت دربـاره  . بودن شرایط پایان می یابد و تمدید نمی شود 

ـر  : تعدیل نیروھای پیمانی نیز می گوید  کارگران پیمانی زی
ـیـمـانـکـار   ـنـد و خـود پ نظر شرکت پیمانکار کار مـی کـن

وی دربـاره ایـن کـه چـه  . صاحب اختیار نیروھای خود است 
مـن از  :  تعداد از کارگران پیمانی تعدیل شده اند می گویـد 

از آن جا که مدیرعامـل شـرکـت  . این موضوع اطالعی ندارم 
ـیـمـانـکـار را   ایران خودروی خراسان حتی نام رئیس شرکت پ

 -شرکت تعاونی فنـی ( نمی دانست، شماره شرکت پیمانکار  
 گرفتیم اما تـمـاس ھـای  ١١٨ را از  ) مھندسی ایران خودرو 

 .ما با این نمایندگی بی پاسخ ماند 
 

: اوتان تشریح كرد یك كارگر قدیمی پلی
 سالی کاری کارگران در سنین میان تبعات بی

یکی از کارگر کارخانه پلی اوتان قزوین کـه بـا وجـود  
اش تـمـدیـد     سال سابقه کار در ماه گذشته قراردادکـاری ١٧ 

ـیـن مـیـان   سـالـی    نشده است، از مشکالت بیکـاری در سـن
ـتـدای  ١٧ صادق زارع که با  . گفت  ـقـه کـار از اب  سـال سـاب

ـنـا مـی  ـل : گـویـد   شھریورماه بیکار شده است در این باره به ای
ـرارداد مـن و   ـلـی اوتـان ق ـر  ٩٠ کارفرمای کـارخـانـه پ ـف  ن

کارگران با سوابق باال را را ظرف سه ماه گذشته بـه بـھـانـه  
ـیـد اخـراج کـرده اسـت   تحریم  او  .  ھا و نداشتن مواد اولیه تـول
اشتغال مجدد برای کارگری ھـمـچـون مـن کـه بـا  :  افزود 
سـالـی    ھا کار در این واحد تولیدی اکنون در سنین میـان   سال 

قرار دارم بسیار دشوار است چرا کـه کـارفـرمـایـان در ایـن  
دھـنـد کـارگـران جـوان و ارزان    شرایط اقتصادی ترجیح مـی 

قیمت را استخدام کنند و برای امـثـال مـن کـه تـکـنـسـیـن  
صنعتی ھستیم ھیچ فرصتی در ھیچ کـارگـاه کـوچـکـی  

 از یـکــی از  ٧٦ صـادق زارع کـه در سـال  .  وجـود نـدارد 
اوتان بـه قـزویـن    روستاھای رودبار برای کار در کارخانه پلی 

 سال کـار، بـدون ھـیـچ  ١٧ بعد از  »گوید    آمده بود حاال می 
ایـن کـارگـر  .«ای روی بازگشت به روستایم را نـدارد   سرمایه 

ـنـد، در روزھـای    که دو نفر از سه فرزندش دانش  آمـوز ھسـت
ھـا در    یکی از بـچـه :  گوید   نخست سال تحصیلی جدید می 

حـتـی در زمـانـی  .  دوره ابتدایی و دیگری دبیرستانی اسـت 
کردم ھم به سختی از عھده مـخـارج تـحـصـیـل    که کار می 

یکی دیگر از مشـکـالت ایـن کـارگـر  .  آمدم   ھا بر می   بچه 
که بیمار دیابتی است، تامین چندین واحد انسولین در طـول  

برای پیدا کردن کار بـه  :  گوید   ھفته است، با این حال او می 
ام مـن را بـه    ام، خواستـه   کنید سر زده   ھر جایی که فکر می 

ـنـد  امـا بـا وجـود  .  عنوان یک کارگر سـاده اسـتـخـدام کـن
ھای مـن    ھمه جوان آماده به کار که مشکالت و بیماری   این 

. را ھم ندارند تا امروز ھیچ کارگاھی من را نپذیرفته اسـت 
گویـد کـه بـا     سال کار می ١٧ ھایش در طول    او درباره امید 

 مـرداد  ٣١ وجود ھمه مشکالت این واحد تولیدی تا تـاریـخ  
ـر خـالف روال ھـر    ماه سال جاری که قرارداد کاری  اش را ب

 .اند، به سختی توانسته بیکاری را باور کند   ساله تمدید نکرده 
 

 رحم مبتنی بر عرضه و تقاضا بازار بی
ـلـی  ٩٠ طی سه ماه گذشته بیش از    نفر از کـارگـران پ

اشتغـال مـجـدد  .  اند    سال بیکار شده ١٨  تا  ١٠ اوتان با سوابق  
ـیـدی کـار    برای کارگرانی که سال  ھا در یـک واحـد تـول

اند در شرایط فـعـلـی بـازار    مشخصی با یک دستگاه داشته 
کار ایران که عرضه چندین برابر تقاضاست ناممکن است و  

ـرفـتـه نـمـی  . شـونـد   این کارگران در ھـیـچ کـارگـاھـی پـذی
کارخانه پلی اوتان که تولید کننده صندلی خودرو اسـت در  

 کارگر داشت که ھـم اکـنـون ایـن تـعـداد بـه  ٥٠٠ گذشته  
 . کارگر کاھش داشته است ٢٠٠ 
 

مشکالت اقتصادی، علت تعدیل و اخراج 
 کارگران آلومینیوم دورال

ـیـوم   چندی پیش تعدادی از کـارگـران کـارخـانـه آلـومـن

ـقـه در صـنـعـت   دورال، یکی از کارخانجات قدیمی و با ساب
آلومینیوم، در تماسی با خبرگزاری ایلنا مدعی شـدنـد کـه  
علیرغم داشتن قرارداد دائم، از سوی کارخانه از کـار اخـراج  
ـر   ـری ایـن خـب ـیـگـی و بیکار شدند و در این راستا خواستار پ

ـیـوم دورال، یـکـی از کـارخـانـجـات  .  شدند  ـن کارخانه آلومـی
ـتـه   ـیـومـی اسـت کـه بـه گـف تخصصی تولید قطعات آلومن

ـنـه  ھـای    مدیرعامل این کارخانه، برای جبران بخشی از ھـزی
ـیـل عـدم تـوان رقـابـت بـا دیـگـر   تولید کارخانه کـه بـه دل

شود، اقدام بـه    ھا و کارخانجات به راحتی تامین نمی   کارگاه 
.  نفر از کـارگـران کـارخـانـه کـردنـد ٥٠  تا  ٤٠ تعدیل حدود  

ـتـصـادی  ٥٠ تعدیل نزدیک به    کارگر به دلیل مشکالت اق
ـیـوم دورال و   ـن طبق اعالم تعدادی از کارگران کارخانه آلومی

 کـارگـر بـه  ٥٠ تصدیق مدیرعامل این کارخانه، نزدیک به  
دلیل عدم نیاز کارخانه به حضور این افراد مشمول تعدیـل و  

 ماه حقوق به ازای ھر سال كـار شـدنـد  ٣ بازخرید با پرداخت  
که در این میان تعدادی از این کارگران کماکان پیـشـنـھـاد  

 تـن از  ٣ ای بـه امضـای    در نـامـه .  انـد   بازخرید را نپذیرفته 
در تـاریـخ اول  :  کارگران مشمول تعدیل این کـارخـانـه آمـده 

ـر قـطـع ھـمـکـاری بـا    اردیبھشت امسال، نامه  ـنـی ب ای مـب
شرکت دریافت کردیم که توسط امور اداری شرکت بـه مـا  

ـتـی  .  ابالغ شد  در ادامه در تاریخ سوم اردیبھشت ماه، شـکـای
ـم   را از شرکت در وزارت کار شھرستان اسالمشھر ثبت کـردی

 ماه بعد، طبق رای دادگاه، حکـم بـازگشـت بـه  ١ که حدود  
کار ما صادر شد که با تایید عینـی رای در ھـیـات حـل  

حکم بـازگشـت بـه کـار کـارگـران  . اختالف، رسمیت یافت 
مذکور در شرایطی صادر شـده اسـت، کـه تـا ایـن لـحـظـه  
تعدادی از این کارگران ھنوز اجازه بازگشت به مـحـل کـار  
خود را ندارند و از آنجایی که پیشنـھـاد بـازخـریـد از سـوی  

ھـا تـوسـط    کارخانه را نیز نپذیرفتند، اجـبـارا مـحـل کـار ان 
مدیرعامل به کانکسی در گوشه کارخانه منتقل شده است  

صـدور حـکـم  . که از نظر امکانات شرایط مـنـاسـبـی نـدا   
بازگشت به کار از سوی دادگاه؛ طبـق اعـالم رای شـعـبـه  

 تـن از ایـن  ٣  دادگاه عمومی حقوقی مطھری تھران،  ١٨٩ 
کارگران که نامشان نزد خبرگـزاری مـحـفـوظ اسـت، بـایـد  
ـیـوم دورال، مـجـددا بـه   توسط کارفرما یعنی شرکت آلومین
ـیـت خـود ادامـه دھـنـد، کـه   محل کار بازگشته و به فعـال

با پیگیری کارگـران،  . .کند   کارفرما از این کار امتناع می 
ـیـار ایـن   ـنـی را در اخـت کارفرما بخشـی بـعـنـوان کـارگـزی

دھد تا به فعالیت خود در کارخانـه ادامـه    کارگران قرار می 
ـرعـامـل  .  دھند  ـتـه مـدی نکته قابل تامل اینجاست که به گف

کارخانه، به دلیل عدم نیاز به این کـارگـران، ایـن افـراد بـه  
ـقـل شـدنـد کـه اجـازه حضـور در   ـت ـنـی مـن بخـش کـارگـزی

این درحالی است که بـه  .  ھای فنی کارخانه را ندارند   بخش 
ـیـسـیـن  ھـای تـخـصـصـی    گفته کارگران، این افـراد از تـکـن

ـیـت در   ـنـد و امـادگـی فـعـال کارخانه آلومینیوم دورال ھسـت
ـرارداد  . بخش کارگزینی کارخانه را ندارند   این افراد دارای ق

ـیـل  ١٨ ای    رسمی با شرکت و سابقه   ساله ھستند کـه بـه دل
در حـالـی کـه  .  مشکالت کارخانه، مشمول تعـدیـل شـدنـد 

ـر  ٥ کارگران تعداد افرادی که به کارخود بازگشتند را   ـف  ن
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کند، مدیرعامل کارخانه این تـعـداد را نـزدیـک    اعالم می 
این كارگران ھمچنین اعـالم كـردنـد كـه  .  نفر اعالم کرد  ٤٥ 

مسئوالن كارخانه، با جابه جایـی ایـن افـراد از مـحـل كـار  
تخصصی آنھا، بـه كـانـكـسـی در مـحـوطـه كـارگـاه، ایـن  
كارگران را از حضور در محیط اصلی كـار مـحـروم كـرده و  
ـنـی كـارخـانـه شـده   خواستار فعالیت آنھا در قسمت كـارگـزی
ــھــاســت  ــی آن . اسـت كــه دور از شــان كـاری و شــخـصــیــت

مدیرعامل کارخانه آلومینیوم دورال، با اشاره به طرح تعدیـل  
بـا تـوافـقـی کـه بـا ھـمـکـاری شـورای  :  کارگران گـفـت 

ـم،   ـی ـت اسالمی کار، وزارت کار و کارگران شد، تصمیم گرف
ـرداخـت    بخشی از نیرو   مـاه حـقـوق بـه  ٣ ھا را تعدیل و با پ

ـم کـه ایـن امـر    ازای ھر سال خدمت، آن  ـی ھا را بازخرید کـن
ـرار گـرفـت و افـراد   مورد استقبال بسیاری از کـارگـران ق

ـنـد  ـم .  دیگری ھم این امر را نپذیرفت : زاده تصـریـح کـرد   رسـت
درحال حاضر امکان بازگشت به کـار ایـن افـراد بـه چـنـد  

ھـایـی کـه    دلیل وجود ندارد، نخست اینکه بسیاری از پست 
ـیـن رفـتـه و یـا   این افراد در آن مشغول به کار بودنـد، از ب

ھـای    کارھای مربوط به آن را، افرادی که مسئولیت پسـت 
ــجــام مــی  ــرعــھــده دارنــد، ان ــگــر را ب ــن رو  .  دھــنــد   دی از ای

شود صـحـت    ھایی که درباره جذب نیروی جدید می   صحبت 
ھای مـنـحـل شـده در شـرکـت    وی با اشاره به پست .  ندارد 

ھـا بـاتـوجـه بـه    اکثر ایـن پسـت :  آلومینیوم ایران دورال گفت 
ـبـود، از سـوی   ـیـازی بـه وجـودشـان ن تغییر فاز کارخانه، ن

ھای دیگر که کـارگـرانشـان تـعـدیـل    دیگر، بخشی از پست 
شدند، به افراد دیگر شاغـل در کـارخـانـه واگـذار شـد تـا  

ـرعـامـل کـارخـانـه  .  ھزینه پرداخت دستمزد کاھش یابد  مـدی
ایران دورال در ادامه سـخـنـان خـود بـا اشـاره بـه کـانـکـس  

این بخش را  :  استقرار کارگران تعدیل شده در کارخانه گفت 
ـم تـا وارد مـحـیـط   ـی ـت برای اسکان این کارگران درنظر گرف
ـیـازی بـه ورود ایـن افـراد   کارگاه نشوند، عالوه بر اینکه ن
نیست، و از آنجایی که این افراد حکم بازگشت به کـار را  
در اختیار دارند، قرار شد تا زمانی که به توافق مورد نـظـر  
برسیم، در بخش کارگزینی بخشی را به ایـن افـراد واگـذار  
. کردیم که مساله قفل زدن به این کانـکـس صـحـت نـدارد 

در کانکس دیگـری کـه بـا ھـمـیـن  :  زاده تصریح کرد   رستم 
شرایط در آنجا قرار دارد، بخشی از مـھـنـدسـان رده بـاالی  
کارخانه نیز مشغول به کار ھستند و مشکلی وجود نـدارد،  
اما این طبیعی است که ھر کس دربـخـشـی کـه بـه وی  

مدیرعامل آلومینیـوم  .  شود، به کار مشغول شود   واگذار می 
ـیـل  :  دورال در پایـان سـخـنـان خـود خـاطـرنشـان کـرد  بـه دل

ـرون  ٩٠ مشکالت مالی،   ـیـد شـرکـت ب  درصد خـطـوط تـول
ھا حذف شده است، اما با اینھمـه    سپاری و بسیاری از پست 

سرمایه گذار کارخانه به اعـالم انـحـالل شـرکـت مـوافـقـت  
ای فراھم کنیم کـه    نکرد و ما در تالشیم شرایط را به گونه 

ـم امـا زمـان ایـن امـر   ـرسـی با کارگران معترض به توافـق ب
بخش زیادی از نقدینگی کارخانه به مـنـظـور  . معلوم نیست 

ـرات و   ـیـه و تـعـمـی پرداخت حقوق کارگران، تامین مواد اول
شود و ایـن در حـالـی اسـت    ھا ھزینه می   نگھداری ماشین 

که دریافت کارکرد از مشتریان کارخانه، اغلب به فـاصـلـه  
ـرد و ھـمـیـن    چندین ماه پس از تحویل کار صورت مـی  گـی

مساله کارخانه را با مشکالتی مواجه کرده است از سـوی  
ـر     ٤٠  الـی  ٣٠ دیگر، قیمت آلومینیوم طی چنـد مـاه اخـی

ـیـمـت  ھـا بـه    درصد افزایش پیدا کرده است که عدم ثبـات ق

ـیـت   کارخانه صدمه می  ھـای    زند، چرا کـه مـعـمـوال فـعـال
ـر انـجـام   ـی ـی ـر قـابـل تـغ شرکت با قراردادھای ثـابـت و غـی

گفتنی است کلیـه مـدارک کـارگـران، اعـم از  .  شود   می 
نامه قطع ھمکاری شرکت، شکایت از کارخانه و ھمچنیـن  
احکام دادگاه و ھیات حل اختالف در مـورد بـازگشـت بـه  
کار این کارگران نزد خبرگزاری ایلنا محفوظ و در صـورت  

 .لزوم قابل انتشار است 
 اخبار بین المللی

 
گسترش اعتراض  -آفریقای جنوبی 

 معدنچیان به معادن دیگر
اعتصاب معدنچیان در معادن طالی آفریقـای جـنـوبـی  

 . گسترده تر شده است 
ساعاتی پس از عقب نشینی شرکت النمین، اعـتـصـاب  

ـرده  ـر    در معدن متعلق به شرکت آمریکـایـی آمـپـالتـز گسـت ت
ـر ایـن اعـتـصـابـھـا بـه  ٢٠ اما از روز پنج شنبه . شد   سپتامـب

ھـا دو مـعـدنـچـی    بنا به آخـریـن گـزارش .   خشونت گرایید 
ھـا بـه ضـرب گـلـولـه و دیـگـری    کشته شدند، یکی از آن 

 . بوسیله خودروی پلیس زیر گرفته شد 
ـر   ـفـی ب ـرات مـن ـی اعتصاب و توقف کار این مـعـدن تـاث
اقتصاد آفریقای جنوبی و واحد پول ایـن کشـور سـرشـار از  

 . معدن طال داشته است 
ـبـرگ در مـجـاورت   ـن معدن آمپالتز در مـنـطـقـه روسـت

 درصد از فـلـز مـورد  ٤٠ ماریکانا قرار دارد و تامین کننده  
ـرای سـاخـت قـطـعـات   ـیـا ب نیاز در صنعت خـودروسـازی دن

 . روکش دار است 
  ٦ کارگران معدن ماریکـانـا پـس از یـک اعـتـصـاب  

ای موفقیت آمیز و توافق با شرکت انگلیسی مـالـک    ھفته 
ـبـه کـار   معدن النمین برای افزایش دستمزد، از روز پنـجـشـن

 .خود را از سرگرفتند 
 

 تظاھرات ھزاران زن در لندن -انگلستان 
 سپتامبر، لنـدن شـاھـد  ٢٢ به گزارش یورو نیوز روز شنبه 

ـیـه   ـراضـی عـل حضور ھزاران زن و دختر در راھپیـمـایـی اعـت
ھـای    کارکرد دستگاه قضایی بریتانیا در رسیدگی به پرونـده 

 . آزار جنسی علیه زنان بود 
ـنـھـا در ھـفـت درصـد از   به گفته فعاالن حقوق زنان، ت
شکایات مربوط به تجاوز جنـسـی، رای بـه مـحـکـومـیـت  

 . شود   مردان خاطی داده می 
ـروش  »راھپیمایی روز شنبه لندن توسط جنبـش   ـف ـن رژه ت

 . بریتانیا سازماندھی شد  «ھا 
ـبـش ھـر رابـطـه   آناستازیا ریچاردسون، از فعاالن این جـن

ــجــاوز مــی  ــل زن را ت ــای ــم ــارج از ت ــســی خ ــد و    جــن دان
تجاوز تـجـاوز اسـت، حـتـی اگـر دامـن کـوتـاه  »: گوید   می 

پوشیده باشید یا مست باشید رابطه با یک مرد که بیـسـت  
تواند تجاوز باشد؛ اگر پناھجـو    سال است ھمسر شماست می 

باشید در یک کمپ بـه شـمـا تـعـرض شـود؛ اگـر یـک  
کارگر جنسی مھاجر ھستید، و مشتری بـه شـمـا تـعـرض  

به ھر حال تجاوز تـجـاوز اسـت و مـا ھـمـه خـواھـان  . کند 
  «حمایت ھستیم 

 در پی انتشار سـخـنـان یـک  ٢٠١١ در سوم آوریل سال  
ـرای حـفـظ   مقام پلیس تورنتو کـه از زنـان خـواسـتـه بـود ب

ـبـاس  »امنیت خود در برابر تعرض جنسی   مانند فاحشه ھا ل
ـنـد و از    ھا ھزار زن کانادایی به خیابان   ده  «نپوشند  ھا ریـخـت

ـر حـفـظ   ـیـت دولـت ب ـر مسـئـول آزادی پوشش خود دفاع و ب
ـروش  »این جنبش که به  .  امنیت زنان تاکید کردند  ـف ـن رژه ت

معروف شد، به بسیاری از شھرھای اروپا و آمـریـکـا   «ھا  
 .شمالی گسترش یافت 

 
تھدید رانندگان کامیون  -آفریقای جنوبی 

 به اعتصاب
رانندگان کامیون که مسول حـمـل و   AFPبه گزارش  

تحویل سوخت و مواد غذایی ھستند اعالم کرده اند کـه از  
ایـن  .   سپتامبر دست از کار خواھند کشـیـد ٢٥ روز دوشنبه  

ھـا    بـا سـر افـزایـش دسـتـمـزد   ھا چانه زنـی   تصمیم بدنبال ماه 
 .گرفته میشود 

ــتـه اســت کــه   ــه کـارگــران حــمـل و نــقـل گــف اتـحــادی
کارفرمایان پیشنھاد درصدی از افزایش دستمزد را داده انـد  

او اعالم نکرد که کارفرمـایـان بـا    شود ولی   که باید بر رسی 
 .چند درصد موافقت کرده اند 

 . درصد افزایش دستمزد ھستند ١٢ کارگران خواھان  
ـرد   گفته میشود که چنانچه این اعتصاب صورت بـگـی
تحویل مواد سوختی به سـراسـر کشـور را مـخـتـل خـواھـد  

ـیـت آمـیـز  .  کرد  ـق بنظر میاید که بـعـد از اعـتـصـاب مـوف
ـیـز عـزمشـان    کارگران معدن، کارگران بخش  ھـای دیـگـر ن

ـر    برای تحمیل خواست  ھای خود به کـارفـرمـایـان را جـزم ت
 .کرده اند 

 
اعتراض به شالق خوردن یک  -افغانستان 

  ساله١٦دختر 
 سپتامبـر حـدود صـد زن در کـابـل در  ٢٤ روز دوشنبه  

اعتراض به اجرای حکم شالق یک دختر شـانـزده سـالـه در  
تظاھرکنندگان کـه چـنـد مـرد  .  مال عام راه پیمایی کردند 

ھم در میـان آنـھـا وجـود داشـت خـواھـان اجـرای قـانـون و  
 . برقراری عدالت شدند 

ـلـه سـه   ـر نـوجـوان کـه بـه وسـی ھفته گذشه یک دخـت
ــاط   ــن ارتــب ــه داشـت ــی ب ــی مــحــلـی در والیــت غـزن روحـان
غیرشرعی با جنس مخالف محکوم شده بود در مال عام بـا  

 . صد ضربه شالق مجازات شد 
ـرضـان حضـور   شفیقه، خواھر این دختر که در بیـن مـعـت

 . داشت می گوید به خواھر او تجاوز شده بود 
  ٢٢ چند ماه قبل انتشار ویدیویی از سنگسار یک زن  

ـرشـرعـی   ساله در نزدیکی کابل به جرم رابطـه جـنـسـی غـی
 .اعتراض مدافعان حقوق بشر را به ھمراه داشت 
ـنـده در ایـن    صدف فطـرت، از دانشـجـویـان شـرکـت  کـن

ھدف از برگزاری این تظاھـرات ایـن اسـت  : " تظاھرات گفت 
ھای خودسرانه در ھیچ جـای افـغـانسـتـان    این طور محکمه 

 ."برگزار نشود و ھیچ کسی مورد ظلم قرار نگیرد 
مقامھای محلی و مجلس نمایندگان افغانسـتـان اعـالم  

ـنـد و در صـورتـی    اند که این قضیه را بررسی می   کرده  کـن
ـیـه آنـھـا   که صحت این خبر ثابت شود، دست به اقدام بر عل

  .خواھند زد 
دولت عقب نشینی کرد، یک  -پرتغال 

 پیروزی برای مردم
 سپتامبر با حضـور وسـیـع در  ٢١ مردم پرتغال روز جمعه  
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برابر کاخ ریاست جمھوری پرتغال، صدای خشم خـود را بـه  
ـراضـات  .  گوش مقامات این کشـور رسـانـدنـد  وسـعـت اعـت

مردمی احزاب سیاسی و حتی اتحادیه ھای کـارگـری را  
ھا مخالفت قطعی خود را نسـبـت    آن .  شگفت زده کرده است 

ـلـو،    به آخرین تدابیر سخت گیرانه  ـی ای که پدرو پاسوس کـوئ
  ٢٠١٣ نخست وزیر این کشور خواستار اعـمـال آن در سـال  

 . بود نشان دادند 
ـقـاعـد   پس از جلسه ھشت ساعته دولت، نخست وزیر مـت

ـنـد  بـه ایـن  .  شد که باید از آنچه درسـر داشـت عـقـب نشـی
  ١١ ترتیب او از افزایش کسورات از حـقـوق کـارکـنـان از  

ـیـز کـاھـش سـھـم  ٢٠١٣  درصد در سـال  ١٨ درصد به    و ن
 . درصد منصرف شد ١٨  درصد به  ٢٤ کارفرمایان از  

بـه صـدای  " نخست وزیر این کشور پس از اعالم اینکه  
جام زھر را سر کشید و اعـالم کـرد  "  مردم گوش خواھد داد 

 . که این طرح اجرا نخواھد شد 
رکود اقتصادی که سه درصد تولید نـاخـالـص داخـلـی  
پرتغال را دربرگرفته در سال آینده نیز ادامه خواھد داشـت و  

 .ظاھرا چشم انداز روشنی پیش روی این کشور نیست 
 

درگیری شدید پلیس با تظاھر  -اسپانیا 
 کنندگان

ـبـه   ـیـوز روز سـه شـن ـر  ٢٥ به گزارش یـورو ن ـتـامـب  سـپ
ـبـش   تعدادی از تظاھرکنندگان خشـمـگـیـن وابسـتـه بـه جـن

ـبـش  “  ناراضیان اسپانیایی ”موسوم به   ـرگـرفـتـه از جـن کـه ب
است در محکومیت آنچه کـه آنـھـا  “  ناراضیان وال استریت ” 

مـی  “  انـحـصـار بـازارھـای مـالـی ” دموکراسی درآمده در  
نامند، با حضور در مقابل پارلمـان ایـن کشـور در مـادریـد  
سعی در شکستن حصار ایجاد شده توسط پلیس و ورود بـه  

 .آن را داشتند 
ـرضـان  ٩ به دنبال این درگیری حداقل    تـن از ایـن مـعـت

 . تن دیگر ھم دستگیر شدند ١٥ زخمی و  
صدھا پلیس ضدشورش از صبح روز سه شنبه با بسـتـن  
ـرل کـارتـھـای شـنـاسـایـی   ـت خیابانھای اطراف پارلمان و کن
افراد، فقط به نمایندگان و ساکنان خیابانھای مجاور اجـازه  

 . تردد می دادند 
ایـن حـکـومـت  ” تظاھرکنندگان با سردادن شـعـارھـای،  

ـم ” ،  ” دیکتاتوری است  آنـھـا  ” و  “  دموکراسی را نجـات دھـی
ـتـصـادی  “  نماینده ما نیستند  ـر ریـاضـت اق به شدت به تدابی

 .دولت محافظه کار ماریانو راخوی اعتراض کردند 
ـیـا ھشـدار داده   به دنبال اعالم این تظاھرات، دولت اسپـان
بود که کسانی که در عـمـلـکـرد پـارلـمـان اخـتـالل ایـجـاد  

 .کنند، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواھند شد 
 

 ١١اعالم شرکت شارپ برای اخراج  -ژاپن 
 ھزار کارمند

 سپتامبر گزارش دادنـد  ٢٥ ھای ژاپنی روز سه شنبه   رسانه 
ـیـکـی مصـرفـی   ـنـده لـوازم الـکـتـرون شرکت بزرگ تولیدکـن
شارپ قصد دارد به منظور متحول کردن اوضاع مالی خـود،  
یازده ھزار تن از کارکنان خود را در سراسر جھان اخراج کـنـد  

ـارد و    ھا و کارخانه   و دارایی  ـی ـل ـی ھای خود را بـه ارزش دو م

 .ھفتصد میلیون دالر بفروشد 
به گزارش کیودو نیوز با اشاره به طرح شـارپ کـه روز  

ھای طلبکـار ارائـه شـد، اعـالم کـرد ایـن    دوشنبه به بانک 
ـلـه   شرکت که شھرت خود را مـدیـون لـوازم خـانـگـی از جـم

ـان    تلویزیون  ـیـن حـقـوق کـارکـن ھای ال سی دی است، ھمچن
 .خود را کاھش خواھد داد 

ـتـظـار مـی  رود    به محض اینکه طرح جدید نھایی شود، ان
ای به ارزش در مجموع سیصد و شصت    ھای تازه   ھا وام   بانک 

ـار  )  چھار میلیارد و ششصد میلیون دالر (میلیارد ین   ـی در اخت
 .این شرکت بحران زده قرار دھند 

ـان   ـای ـا پ کیودو اعالم کرد براساس طرح جدید، شـارپ ت
ـنـجـاه و   ماه مارس سال دو ھزار و چھارده، نوزده درصـد از پ
ھفت ھزار و صد و ھفتاد نیروی کار خود را در سراسر جـھـان  

 .اخراج خواھد کرد 
براساس این گزارش، شارپ ھمچنین به منـظـور صـرفـه  

ـنـه  ـزی ـنـی در ھ ھـایـش در سـال    جویی تقریبا پنجاه میلیارد ی
ـزده، حـقـوق  ھـا و    منتھی به ماه مارس سـال دو ھـزار و سـی

 .ھا را کاھش خواھد داد   پاداش 
به گزارش خبرگزاری فـرانسـه از تـوکـیـو، شـارپ کـه  
ـنـی کـرده اسـت در سـال   ـی ـیـش ب قدمتی صد ساله دارد، پ
ـنـجـاه   ـزده، دویسـت و پ منتھی به ماه مارس دو ھـزار و سـی

 .ضرر خواھد کرد ) سه میلیارد و دویست میلیون دالر (میلیارد ین  
 

ھای کارگری به  فراخوان اتحادیه -یونان 
 اعتصاب سراسری

ـان فـراخـوان بـه اعـتـصـابـی    اتحادیه  ھای کـارگـری یـون
ـاسـت ٢٦ سراسری در روز چھارشنبه  ـیـه سـی ھـای     سپتامبر عـل

 . تازه ریاضت اقتصادی دولت این کشور دادند 
ـیـه دولـت   این اعتصاب عمومی نخستین اعـتـصـاب عـل
ائتالفی یونان است که ماه ژوئن پس از پشت سرگذاشتن دو  

ـیـمـایـی .  نیتجه تشکیل شد   انتخابات بی  ـپ ھـای    اعتصاب و راھ
 . مشابه پیش از این در یونان به خشونت گراییده است 

ھدف این اعتصاب که احتمال دارد با راھپیـمـایـی ھـزاران  
ـتـر بسـتـن   ـازه مـحـکـم کارگر ھمراه شود، اعتراض بـه دور ت
ـانـک   ـازرسـان ب کمربندھای اقتصادی است کـه از سـوی ب
ـلـل   ـیـن الـم مرکزی اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا و صندوق ب

 . پول موسوم به تروئیکا درخواست شده است 
دسپونیا اسپانو، عضو ھیات مـدیـره اتـحـادیـه کـارمـنـدان  

دولـت در پـی تصـویـب سـخـت  »:  گـویـد   بخش خدمات مـی 
ـاکـنـون بـه رای    گیرانه  ـیـری اسـت کـه ت ترین مجموعه تداب

دالر   میلیون  ٩٠٠  میلیارد و  ١١ ما درباره  . گذاشته شده است 
ـرای جـامــعـه  ــم کــه در حــال حــاضـر غـارت شــده    ای حـرف مــی   ب ـی زن

  «.است 
ـامـه     درصد یونانی ٩٠ بیش از   ـاورنـد کـه بـرن ھا بر ایـن ب

کاھش بودجه عمومی منصفانه نیست و به زیان قشر محروم  
گـویـد کـه درگـیـر    جامعه است؛ با این ھمه دولت یونان مـی 

ـافـت کـمـک نـمـی  تـوانـد بـه    بحران بدھی است و بـدون دری
 .عضویت خود در حوزه یورو ادامه دھد 

 
ھا نفردر نوار غزه  تظاھرات صد -فلسطین 

 علیه سازمان حماس
 فلسطینی در نوار غزه علیـه  ٥٠٠ به گزارش دویچه ویله  

این تـظـاھـرات کـه  .  سازمان اسالمی حماس تظاھرات کردند 

در اردوگاه پناھندگان بریج روی داد به خاطـر مـرگ یـک  
ـنـگـام قـطـع بـرق    ساله در اثر آتـش   پسر بچه سه  سـوزی بـه ھ
 .اردوگاه بود 

پس از قطع برق در اردوگاه پناھندگان بریج، یـک خـانـه  
کردن شمع آتش گرفت و دختربچـه ایـن خـانـواده    در اثر روشن 

 .نیز به شدت زخمی شد 
تظاھرکنندگان به شیوه حکـومـت حـمـاس بـر نـوار غـزه  

 «.مرگ بر دولت »: دادند   آنھا شعار می . کردند   اعتراض می 
ناخرسندی از شیوه حکومت حماس در نوار غزه و شرایـط  

ـزایـش اسـت  دسـتـرسـی  .  بد زندگی در این منطقه در حـال اف
ـاکـنـون در   مردم این منطقه به برق از ماه فوریه سال جاری ت

 .روز تنھا شش ساعت است   ھر شبانه 
 

و تظاھرات  اعتصاب عمومی -یونان 
 گسترده

اعتصاب عمـومـی اعـالم شـده تـوسـط اتـحـادیـه ھـای  
 .کارگری یونان به خشونت کشیده شده است 

 سپتامبر تـظـاھـر  ٢٦ روز چھار شنبه    سی   بی   به گزارش بی 
کنندگان در مقابل ساختمان پارلمان یونان در آتـن بـه سـمـت  
ـیـس   ـل پلیس ضد شورش کوکتل مولوتف پرتاب کرده اند و پ
ـاده کـرده   ـف برای متفرق کردن مردم از گـاز اشـک آور اسـت

این اولین اعتصاب عمومی در یونان از زمان تشـکـیـل  .  است 
 .دولت راستگرا در آن کشور است 

کـاران، کـه در مـاه    دولت جدید، تحت رھبری محـافـظـه 
ـتـی    خواھد ھزینـه   ژوئن سال جاری تشکیل شد، می  ھـای دول

ایـن کـاھـش شـدیـد در  .  میلیارد یورو کـاھـش دھـد ١١.٥ را  
بودجه دولت، پیش شرط اتحادیه اروپا بـرای دادن قسـط دوم  

ـفـر    ھم .  وام به یونان است  زمان با اعتصاب عمومـی، ھـزاران ن
ھم در آتن، پایتخت یونان، مقابل ساختمان پارلـمـان آن کشـور  

 .اند   تجمع کرده 
ـاسـت اعتصاب عمومی یونان در پی اعتراضات به   ھـای    سی

 .ریاضت اقتصادی در اسپانیا و پرتغال صورت می گیرد 
ـا،  ٢٥ روز سه شنبه   ـی ـان ـپ  سپتامبر در مادرید، پایتخـت اس

ـابـل   ـق ـتـرضـان در م ـا مـع پلیس از گلوله مشقی در برخورد ب
 . نفر بازداشت شدند ٣٨  نفر مجروح، و  ٦٤ . پارلمان استفاده کرد 

ـات   ـی ـزایـش مـال در پرتغال نیز، دولت ناچار شد از طرح اف
 .کارمندان را به دلیل تظاھرات گسترده چشم بپوشد 

ـانـعـت از ورشـکـسـتـگـی    دولت یونان می  گوید برای مـم
 میلیارد یورو دارد،امـا  ٣١   احتیاج مبرم به قسط دوم وام یعنی 

ـقـر زنـدگـی   مردمی که اکنون یک سـومشـان زیـر خـط ف
 .کنند   ھای ریاضتی بیشتر مقاومت می   کنند در مقابل سیاست   می 

ھای جـاری    دولت یونان قصد دارد عالوه بر کاھش بودجه 
 سـال  ٦٧ و عمرانی به طور مشخص سن بازنشستگی را بـه  
 .افزایش دھد و حقوق بازنشستگی را ھم کاھش دھد 

ـرده  ای از مـردم، از پـزشـکـان گـرفـتـه تـا    اقشار گسـت
ـبـت در اعـتـصـاب عـمـومـی شـرکـت   ـرج مـراق کارکنان ب

اند و بسـیـاری از مـغـازه    ادارات دولتی تعطیل شده .  اند   کرده 
ھـای کسـب    داران آتن ھم برای پیوستن به اعتصـاب مـحـل 

 .اند   خود را بسته 
ـر    با این حال، خـطـوط اتـوبـوس  رانـی شـھـری ھـنـوز دای

شود رانندگان اتوبوس برای آوردن مـردم    ھستند و گفته می 
 .کنند   به محل تظاھرات ھمچنان کار می 
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