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ـیـان "  ـب ـی اسـتـاد  "  دکتر مـحـمـد طـب
دانشگاه و رییس سـابـق مـوسـسـه  
ــگــو   ــت ــکــداری در گــف ــان ــی ب عـال
:  باسایت حکومتی فرارو میگـویـد 

ـرای حـل  "  راھکاری که اکـنـون ب
این بحران وجود دارد سیاسی اسـت  
ــصــادی وجــود   و راھــکــاری اقــت

ـلـه  .  ندارد  بحران کـنـونـی بـه وسـی
یک پروسه سیاسـی ایـجـاد شـده  
است که دولت آن را ھدایت کـرده  
و راه حــلـی ھــم کـه وجـود دارد  

مـا ھـیـچ اھـرم  ... سیـاسـی اسـت 
ـرای حـل ایـن بـحـران   اقتصادی ب

ھر اقتصاددانی ھم بخواھـد  .  نداریم 
ـتـصـادی ارائـه دھـد،   راه حـلـی اق
. حرف او اساسی نـخـواھـد داشـت 

ـتـصـادی و   ما در ھیچ کتـاب اق
در ھیچ تجربه از ھـیـچ کشـوری  
اھرم ھایی نداریم که برای شرایـط  

لذا این بحـث  .  فعلی کارساز باشد 
سیاسـی اسـت و راه حـل آن ھـم  

ــاب  ."  سـیـاسـی مـی بـاشــد  و جـن
دکتر بایزید مردوخی رئیس سـابـق  
ھیات امنای صندوق ذخیره ارزی  
در گفتگو با ھمان سایت تـاکـیـد  

ــد  ــکـن ــچ  . " مـی چــاره کــار در ھــی
ــیــچ   ــصــادی و در ھ ــت کــتــاب اق
ـتـصـادی وجـود نـدارد  . تئـوری اق

ـتـی   چاره کار تنھا سیاسی و امنی
ــگـی و ھــمـدلــی مــی   و ھـمــاھـن

 ."باشد 
این بخشی از سخـنـان کسـی  
ـرار اسـت راھـی جـلـو   است که ق
پای حکومت بگـذارد ولـی خـود  
ـیـن درمـانـده و عـاجـز مـانـده   چـن

بـا زبـان بـی زبـانـی اشـاره  .  است 
میکند که  چاره کار، سیاسی و  
ـنـد   امنیتی است و به واقع میگـوی
باید سـرکـوب کـرد، کـه ایـن را  
ـر از ھـمــه   دیـگـر حــکـومـت بـھـت

 روز،  ریـال  ١٠ در عرض  ! میداند 

ـرنـا،   ـری ای به گزارش سـایـت خـب
مرتضوی جنایتکار، متھـم ردیـف  
ـر عـامــل   اول کـھــریـزک و مـدی
سازمان تامین اجتماعی جمھوری  
اسالمی در نشـسـتـی بـا حضـور  
ـره   رییس و اعضـای ھـیـات مـدی
کانون کارکـنـان بـازنشـسـتـه ایـن  
ـیـش نـویـس   سازمان، از تکمیـل پ

" اجتمـاعـی تامین  " اولیه قانون جدید  
 . ظرف دو ھفته آینده خبر داد 

بنا به خبری در ھمیـن رابـطـه  
ـیـل مـھـم   در سایت ایلنا یـک دل
ــن   ــامــی ــون ت ــان ــیــرات در ق ــغــی ت
ــن   ــشــی گــرفــت ــاعــی پــی ــم اجــت

ھای سازمان بر منابـع آن و    ھزینه 
ـتـصــادی   ــوب اق وضـعـیـت نـامـطـل

ـیـد شـده اسـت  ھـمـیـن  .  کشور، ق
گفته تـا ھـمـیـن جـا حـاکـی از  
تھاجمی دیگر به سطح زندگـی و  
معیشت کارگران و اینبار اسـاسـا  

 . کارگران بازنشسته است 
قانون تامین اجتماعی 

قانون بی تامینی و 
 فالکت کارگران

ـم،   قانون تامین اجتمـاعـی رژی
ـنـی و فـالکـت   قانـون بـی تـامـی

قانونی اسـت کـه  .  کارگران است 
ــشــی در   ــق ــران نــه ن خــود کــارگ
ــگــی   ــه در چــگــون ــش و ن ــدویــن ت
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 ١١ اطالعیه شماره  
قبال اطالع دادیم که کارگران  
بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان در  
ـرداخـت حـقـوق   اعتراض به عـدم پ

 مھـر در  ٢٢ ھای خود، روز شنبه  
ــگــی در   ــت ــازنشــس ــل اداره ب ــاب مــق
خیـابـان نشـاط دسـت بـه تـجـمـع  

 نــفــر از  ٢٠ اعــتــراضــی زدنــد و  

ـری   ـیـگـی ـرای پ ـنـدگـانشـان ب نمـای
خواست خود راھی تھران شـدنـد و  

 بعدازظھر شنبه خـود را  ٢ ساعت  
ــژاد   ـر احــمـدی ن ــل دفــت ــاب بـه مـق

ـر رحـیـمـی،  .  رساندند  مسئول دفـت
مـعــاون احــمـدی نـژاد، در جــمــع  
نمایندگان کارگران ظـاھـر شـد و  
اعالم کردد که عـلـی الـحـسـاب  
ـرداخـت حـقـوقـھـای   مبلغی بابت پ
معوقه کارگران بـه حسـاب ذوب  

امـا  .  آھن اصفھان خـواھـد ریـخـت 
کارگران به این جواب ھای کلـی  

ـبـه     ٢٣ قانع نشدند و روز یـکـشـن
مھر نیز در مقابل خـیـابـان نشـاط  
ـیـدن   دست به تجمع زدند، بـا خـواب
ـرا مسـدود کـردنـد،   در خـیـابـان آن
ـیـن شـعـار دادنـد و   علیه مسـئـول
تصمیم گرفتند که قـاطـعـانـه بـه  
ـراضـی خـود ادامـه   تجمعات اعـت

 . دھند 
طـبـق گـزارشـی کـه بـه مــا  

ـبـه   رسیده است در تجـمـع روز شـن
 نفر شرکت داشتند و  ٢٠٠٠ حدود  

تعداد زنان بازنشسته و نقـش آنـھـا  
ـر بـود  یـکـی از  .  بسیار چشمـگـی

زنان شرکت کننده در تـجـمـع بـه  
ــی در   ــمــاســب ــاز طــھ اســم شــھــن
ــی و   ــی اش از گــران ــران ســخــن
. مشکالت کارگران صحبت کـرد 

کارگران دیگری نیز بلند شدند و  
. رو به جمعـیـت صـحـبـت کـردنـد 

ـراض   جمعیت یکپارچه شور و اعـت
صدای شعار رئیسامـون کـه  .  بود 

ــد،   ــی مـزدن دزدنـد کـارگــرامـون ب
بترسید بلرزید ما بازنشسته ھـا بـا  
ـیـاقـت   ـیـس بـی ل ـم، رئ ـی ھم ھسـت
ـیـن   ـر فضـا طـن استعفا اسـتـعـفـا ب

ـتـظـامـی  .   انداخته بود  ماموران ان
ــد امــا   ــن در مــحــل حضــور داشــت
ــی در تــجــمــع کــارگــران   ــت دخــال

ـیـز  . نکردند  از طرف اسـتـانـداری ن
تعدادی در محل حاضر شـدنـد و  
ـرداری از تـجـمـع   ـلـمـب ـی مشغول ف

ــد  ــدن ــارگــران ش دو نــفــر از  .  ک
ماموران استانداری عـلـت تـجـمـع  
کارگران را از آنھا پرسیدند که بـا  

در  .  تمسخر کارگران مواجه شدنـد 
 کارگر از  ١٢٠٠ این روز نزدیک  

صبح تا ساعت دو عصـر تـجـمـع  
ـیـز  .  داشتند  فضای روز یکشنبه ن

ــراض بــود و   ــت ــر از شــور و اع پ
کارگران خیابان نشاط را بـا دراز  

 . کشیدن در خیابان مسدود کردند 
ـتـه اسـت   اکنـون چـنـدیـن ھـف
محل دفتر بازنشستگی ذوب آھـن  
ــجــمــعــات ھــر روزه   بــه مــحــل ت
کارگران بازنشسته تبدیـل شـده و  
کارگران اعالم کـرده انـد کـه بـا  

ــن بــه خــانــه   ــی وعــده ھــای دروغ
نخواھند رفت و تا زمانی که بـه  
ــد، دســت از   خـواســت خــود نــرسـن
تجمعات اعتراضی شان برنخواھند  

حزب کمونیست کارگـری  . داشت 
به کارگران بازنشسـتـه ذوب آھـن  
درود میفرستد و کلیه کارگـران و  
مردم شریف اصفھان را به شـرکـت  
فعال در این تجمعات و حمایت از  
خواست بحق کارگران بـازنشـسـتـه  

ــد  ــرامــیــخــوان ــن حــرکــت  .  ف در ای
اعتراضی کارگران خیابـان نشـاط  
ــان   ــاب ــدن در خــی ــا دراز کشــی را ب

 .مسدود کردند 
  

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
 ایران 

ـر  ١٥ ،  ١٣٩١  مھر  ٢٤  ـب  اکـت
 ٢٠١٢ 
 
 

 :کارگران بازنشسته ذوب آھن
 رئیسا دزدند، کارگرا بی مزدند

 بترسید بلرزید، ما بازنشسته ھا با ھم ھستیم 
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ایران یک سوم ارزش خـود را از  
ایـن بـدان مـعـنـا  .  دست داده است 

است کـه دسـتـمـزد کـارگـران در  
ھمین مدت نیز یک سـوم ارزش  

در  .  خـود را از دســت داده اسـت 
 ماه گذشته با تـوجـه بـه  ١٠ طی  

 درصدی ریال درمقـابـل  ٨٠ سقوط  
ــمــزدھــا یــک   ــت ــوط دس دالر، ســق
ــار را بــرای   ــمــام عــی فــاجــعــه ت

اکـنـون  .  کارگـران رقـم زده اسـت 
وضع به گونه ای است که حتـی  
نمی توان برای حقوق دریافتی از  
پیش نقشه کشـیـد کـه چـگـونـه  
ـروز   ھزینه شود، چون قیمتـھـا روزب

ـرود  کـاالیـی کـه امـروز  .  باال مـی
میخری فردا نمی توانی به ھمـان  

کاالھا گـویـی  .  قیمت تھیه کنی 
برای توده مردم ناشناش شـده انـد  
ـرای خـریـد آن   چـرا کـه ھـربـار ب
میپرسند قیمت آن چنده؟ یا چـنـد  
ـر مـتـوجـه   شده؟ این جنـابـان دکـت

چـاره  "  بحران کنـونـی " ھستند که  
ـرده   کار را بدسـت تـوده مـردم سـپ
است که باید کار این حـکـومـت  

ـنـد  یـک سـوی ایـن  .  را تمام کن
ماجرا، گرسنگی روزافـزون اسـت  
ــرنــگــونــی   ــر آن س و ســوی دیــگ
حکومت، راه حل دیـگـری وجـود  

راه حل واقعا سیاسی اسـت  .  ندارد 
،  " بـحـران " چـون اسـاســا ھـمــیـشـه  

 .سیاسی بوده است 
ـقـب  "  بـحـران کـنـونـی " آنچه   ل

گرفته، ادامه بحـران ھـمـیـشـگـی  

اسـاسـا  .  این حکومـت بـوده اسـت 
قرار نبوده این حـکـومـت مشـکـل  
ـر   ــ ـــظ ـــورژوازی از ن گشـــای ب

ایـن  .  باشـد "  شکوفایی اقتصادی " 
ـرار بـوده کـه از نـظـر   حکومت ق
ـران را سـرکـوب   سیاسی مـردم ای
کند کـه بـا وجـود ھـمـه گـونـه  
وحشی گری و جنایاتی که اگـر  
ـبـاشـد، کـم   ـر ن در تاریخ بی نـظـی
ـتـوانسـتـه شـرایـطـی   ـر بـوده، ن نظی
ـران   فراھم آورد که سـرمـایـه در ای
ـران بـه   دوبـاره حـس کـنـد کـه ای

تبدیـل شـده اسـت و  " جزیره ثبات " 
دیکتاتوری بسیار خشن حکومـت  
ـبـات را   اسالمی حفظ این جزیره ث

ــد  ــکــن ــن مــی حــکــومــت  .  تضــمــی
ــس   ــکــه نــف اســالمــی بــرای ایــن
ـیـد   وجودی خـود را مـدام بـازتـول

" بحران سیاسـی  " کند، ھمیشه به  
ـر فـریـدون  . " نیاز داشته است  دکـت

ـتـصـادی رادیـو  "  خاونـد  مـفـسـر اق
ـری   ــــ ـی ــــ ـــــس ـف ــــ ـردا در ت ــــ ف

ــد  ــگــوی ــی ــث  :"... م ــل ــث عــزت،  »م
ــحــت  ــل ، شــعــار  «حــکــمــت و مص

ــمــاســی جــمــھــوری   ــل ــپ اصــلــی دی
اشـاره ایشـان بـه  . ( اسالمی است 

ــود   ــه خ ــت ک ــی اس ــای ــھ ــحــران ب
حکومت، بخصـوص در سـیـاسـت  
) خارجی مسـبـب آن بـوده ھسـت 

ـتـصـادی   البد بازیگران صـحـنـه اق
ایران، که این روز ھا دراداره امـور  
تولیدی و بـازرگـانـی و بـانـکـی  
خود با کـوھـی از دشـواری ھـا  

ـنـد   ـرم مـیـکـن از  ( دست و پنجه ن
ـقـل و   گرفتن ویـزا گـرفـتـه تـا ن

، بیش از ھمـه بـه سـه  ) انتقال پول 
ـنـد  ." جزء این شعار فـکـر مـیـکـن

ـنـھـا   حقیقت ایـن اسـت کـه نـه ت
ـلـمـاسـی جـمـھـوری اسـالمـی   دیپ
بلکـه کـل مـوجـودیـت سـیـاسـی  
حکومت، چون ھـمـیـشـه خـود را  
پدیده ای موقـت حـس مـیـکـرده،  

البته اگر خزعبالت امپراطـوری  (  
اسالم شـیـعـی و حـکـومـت امـام  

ـم  ـری اسـاس  !)  زمان را جـدی نـگـی
اقتصاد خود را بر غارت و چـپـاول  

ــت  ــه اس ــه  .  گــذاشــت ــم ــالش ھ ت
ـنـد مـردوخـی و   اقتصـادانـھـا مـان
خاوند و فالن مشاور فارسی زبـان  
اتحادیه اروپا که میخواستند ایـن  
ـتـصـادی بـه   حکومت را از نظر اق
حـکـومـتـی مـتـعـارف بـورژوایــی  
تبدیل کنند، اگر به ثمر ننشـسـتـه  
ــن   ــن خــاطــر اســت چــون ای ــدی ب
حکومت اساسا نامتعارف تـعـریـف  

ــن  .  شــده اســت  ــیــچ گــوشــه ای ھ
حکومت را نمـی تـوان دسـت زد  

 .بی آنکه شیرازه آن از ھم نپاشد 
ھدفمند کـردن یـارانـه نـمـونـه  
ـرای   بارز تـالش ایـن حـکـومـت ب

ــدن    عــزت وحــکــمــت و  " رســی
بـود؛ چـون در  .(  بـود "  مصـلـحــت 

) ھمین مثال مرحله اول س قط شـد 
آن ســه جــزء شــعــار مــذکــور را  
حکومت در غارت ثروت جـامـعـه  
جستجو میکنـد و از ایـن جـھـت  

ـتـه  ـف ـری ـف ھـر  .  ھیچگاه خودش را ن
ــم کــه   کــدام از کــارگــزاران رژی
دست شان برسد دسـت بـه غـارت  
میزنند و به قولی حتی بـه فـکـر  
ـنـد کـه   فرزندان خودشان ھم نیـسـت

وارث حـکـومـت  )  محال (در آینده  
ـنـد  جـھـش مـدام  .  ابوی شان ھسـت

ــکــســال   ــمــت کــاال در طــی ی قــی
گذشته و سـقـوط ریـال، بـخـاطـر  

توطئه نبوده و دست ھیچ خارجـی  
ـتـی   ـبـوده و بـی کـفـای در کـار ن
ــوجــود نــیــاورده   ــردی آنــرا ب ــم دولــت
ـیـجـه وجـودی   ـت است، بلکه ھمه ن

شـایـد  .  خود این حـکـومـت اسـت 
اگر ھدفمند کـردن یـارانـه ھـای  
ـرسـیـد دول   حکومت به نتیجه مـی

را تـحـمـل  "  ایران ھسته ای " غرب  
بخصوص وقتی به یـاد  .  میکردند 

ــدای طــرح   ــاوریــم کــه در ابــت مــی
ــه ھــا، از   ھــدفــمــنــد کــردن یــاران
اپوزیسـیـون بـورژوایـی حـکـومـت  
گرفته تا دولتھای غربی، منتـظـر  
ـیـجـه چـه   ـت ـنـد کـه ن ـن ـی ـب بودند ب

ـتـدا، صـنـدوق  . میشود  در ھمان اب
بین اللملی پول از نحوه استـارت و  
اجرایی آن به شـدت راضـی بـود،  
ـم کـه در   اما در ادامه شاھد بودی

ـیـارد تـومـان  ٣ یک قلم   ـل ھزار مـی
اختالس صورت گرفت کـه آنـھـم  
ــدن گــوش   ــچــان ــط بــرای پــی ــق ف

ــد  ــژاد رو ش ــدی ن ــار  .  احــم فش
فزاینده دول غرب که با تحریـمـھـا  
اجرا میشود، برای ان نیـسـت کـه  
ـلـکـه،   مردم را به خیابان بکشاند ب
ـرار   اساسا زندگی مردم را ھدف ق
داده تا به معنی واقـعـی کـلـمـه،  

ـیـن و چـانـه  " سیاست   فشار از پای
ــاال  ــان را اجــرا  "  زنـی از ب حــجـاری
ـم کـه بـا  .  کرده باشند  شاھد بـودی

اعتراض خیابـانـی تـوده مـردم در  
ـم  ١٢   مھر در تھران بالفاصله خـان

ـیـغـام فـرسـتـاد کـوتـاه   کلینتـون پ
! بیایید تا ھمه چیز فراموش شـود 

)  مـھـر ٢٤ (قرار است روز دوشنبه  
ـری   اتحادیه اروپا تحریمھای بیشـت
ــد کــه   ــن ــه ایــران اعــمــال ک ــی عــل
ـیـکـاری   ـیـمـا مـنـجـر بـه ب ـق مست
بیشتری از کارگران خـواھـد شـد  

ــظــر از فــاجــعــه ھــای  (   ــن صــرف

امـا  )  دیگری که رقم خـواھـد زد 
جالب این است کـه دولـت سـوئـد  
مخالف است چون منافع شـرکـت  
سوئدی اریکسون بـه خـطـر مـی  

ـرای  .  افتد  دولتھایی که ظـاھـرا ب
حقوق بشر در ایران نگران ھستنـد،  
ـنـد   تجھیزاتی به دولت ایران فروخت
ـر   که میدانستند در سرکوب بیشـت
ـفـاده خـواھـد شـد  . مردم ایران اسـت

حکومت اسالمی برای بورژوازی  
ھم مرده اش بال اسـت ھـمـه زنـده  

با وجـود ھـمـه مسـاعـدتـھـا  . اش 
طی سه دھـه گـذشـتـه از سـوی  
دولتھای غـربـی، ایـن حـکـومـت  

" بـحـران " ھیچگـاه قـادر نشـده از  
رھایی یابد، چون ھمانگـونـه کـه  

 .اشاره  شد وجودش نشانه بحران است 
ھـم، سـیـاسـی  " بحران کنونی " 

ــابـان دکـتــرای   اسـت و بــقـول جـن
ـیـد دانشـگـاه در   اقتـصـاد و اسـات
ھیچ کتاب اقتـصـادی راه حـلـی  

این مشـکـل  .  برای آن وجود ندارد 
وقتـی حـل مـیـشـود کـه اسـاس  
بحران یعنی حکـومـت جـمـھـوری  
ـقـالب تـوده   اسالمی بـه قـدرت ان
مردم به رھبری کارگران سرنگـون  

سرنگونی این حکـومـت در  .  شود 
این روزھا بـه  . دستور جامعه است 

شدت در میان کارگران این بحـث  
مطرح است که بـایـد خـود مـردم  

ـرای  .  کاری بکنند  بحثھای که ب
ـیـش کـلـی   اثبات آن تا یـکـمـاه پ
انرژی از ما مـیـگـرفـت، اکـنـون  

امـروز ایـن  .  بحث روز مردم اسـت 
وظیفه کمونیـسـتـھـای کـارگـری  
است که ممکن بودن اداره جامعه  
ـردم   ـــوده مــ بـــه دســـت خـــود ت
ــکــش را، رو بــه جــامــعــه   ــت زحــم

 .بگیرد 
 

 حکومت بال پرور
 یاشار سھندی 

 ١  از صفحه  
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ــد  ــش دارن ــورم ھــر روز  .  اجــرای ت
ــزان   افـزایـش مـی یـابـد ولـی مـی
مستمری پرداختـی بـه کـارگـران  
ـنـاسـبـی بـا ایـن   بازنشسته ھیچ ت
افزایش ندارد و سطح نـازل آن بـه  
ھیچوجـه کـفـاف زنـدگـیـشـان را  

ــه در ســال  .  مــکــیــدھــد  ــل از جــم
ـنـھـا   گذشته حقوق بازنشستگـان ت

 درصـد افـزایـش داشـت و ایـن  ٦ 
ـراض و   خود یـک مـوضـوع اعـت
ـراضـی آنـان بـود  . تجـمـعـات اعـت

ھمچنین یک خواست دیگر آنـان  
ھمسان سازی حقوق بازنشستـگـان  
با کارگران شاغل است، ھر چـنـد  
که  دسـتـمـزد کـارگـران شـاغـل  
ـر   خود نیز چندین برابر زیر خط فـق

طبق قانون تامین اجتماعی  .  است 
ـر اسـاس   حق بیمه بازنشستـگـان ب
میانگین حقوق دو سال آخـر آنـھـا  
ـلـغ آن   ـرداخـت مـیـشـود کـه مـب پ

  ٥٠٠  تا  ٤٠٠ نھایتا چیزی حدود  
ـر   ـیـشـت ھزار تومان و یـا کـمـی ب

ــت  ــه اکــثــر  .  اس ــک ــالوه ایــن ــع ب
ھای بیمه تامین اجتـمـاعـی    ھزینه 

. بر دوش خـود کـارگـران  اسـت 
بــرای مــثــال در یــک آزمــایــش  
ساده، اکثر ھزینه انـجـام آزمـایـش  
بر عھده بیـمـه شـده اسـت و تـازه  
برای برطرف کردن این نقـایـص از  
ـلـی   عناوینی ھمچون بیمه تـکـمـی

شود که بـاز ھـم    استفاده می ...  و 
ـر روی   فشـار و بـار مــالـی آن ب

ایـن  .  افـتـد   کارگر بیمه شـده مـی 
وضعیت یک میلیون و شـشـصـد  
ھـزار کــارگـر بـازنشـســتـه تـحــت  
. پوشش تامیـن اجـتـمـاعـی اسـت 

تازه اگر ھمین مسـتـمـری را ھـم  
ـنـد  در  .  بموقع به آنان پرداخـت کـن

آمارھای خودشان سخن از اینست  
ــتــگــان  ٨٠ کــه    درصــد بــازنشــس

ـر   ـر خـط فـق تامین اجتـمـاعـی زی
ـنـد  و بسـیـاری از  .  زندگی میکن

آنھا ناگزیر به اشتغال بـه كـار در  
سنین كـھـولـت و یـا زنـدگـی در  

 .كنار فرزندانشان ھستند 

ـر آمـاری دیـگـر از   ـنـا ب باز ب
ـتـی   خود جمھوری اسالمی جمـعـی

 درصد از بازنشـسـتـگـان  ٤٠ حدود  
كه اساسا كارگـران كـارگـاھـھـای  
ــگــی، كشــاورزی،   كــوچــك، خــان
ساختمانی و طبـعـا زنـان مسـنـی  
ھستند كه تمام طول عمر جـوانـی  

انـد، از    خود را در خانـه كـار كـرده 
ای    ھیچگونه حقوق بازنشسـتـگـی 

ـیـجـه ایـن  .  برخوردار نیستند  ـت در ن
بخش از کارگران بازنشسـتـه پـس  
از سالھا کار کردن ناگزیر وابستـه  
ـر   به فرزندان خود ھستند و در فـق
ـر روزه روزگـــار   ـیــر ھــ ــ ــحــق و ت

 . میگذرانند 
ـم   قانون تامین اجتـمـاعـی رژی
را باید ھـمـچـون  قـانـون کـار و  
دیگر قوانینش به زباله دان تـاریـخ  

ـنـسـت کـه  .  پرتاب کرد  واقعیت ای
سطح زندگـی کـارگـران و مـردم  
ـیـن   ایران را ھیچکدام از ایـن قـوان
رقم نمیزند، بلکه در یک مـبـارزه  
بی وقفه و دایمی است کـه بـایـد  
حق و حقوق خود را از حلقـوم ایـن  

نـکـتـه مـھـم  .  رژیم بیرون کشـیـد 
ــون رژیــم   ــجــاســت کــه اکــن ایــن
ـر در   ـی ـی اسالمی  تحت عنوان تـغ
قانون تامـیـن اجـتـمـاعـی تـھـاجـم  
بیشتری را بـه سـطـح زنـدگـی و  
معیشت کارگـران بـازنشـسـتـه در  

بـایـد در  .  دستور گـذاشـتـه اسـت 
ـرا   مقابل این تـھـاجـم ایسـتـاد و آن
ــه   ھـمــچـون دیـگــر طــرحـھــایـش ب

 . شکست کشاند 
 

طرح تغییر در قانون 
تامین اجتماعی، طرح 

 فالکت بیشتر 
 به زغـم  سـعـیـد مـرتضـوی  
ـــز    ـی ــ ـــالد  و ن ـــت ج ـری ــ ـــدی م

تـامـیـن  "  کارشناسان اقتـصـادی  " 
اجتماعی ھمـیـن پـولـی ھـم کـه  
ــه   ــازنشــســت ــه کــارگــران ب امــروز ب
پرداخت میشود، اضافـی اسـت و  
استداللشان اینست کـه تـورم بـاال  
ـر بـاعـث شـده   در چند سال  اخـی

ــزان پــرداخــت ایــن   ــی اســت کــه م
ــگــان در   ــت ســازمــان بــه بــازنشــس

ھای اخیر به طور ناگھانی از    سال 
ـیـدا کـنـد "  حد معمول "  . افزایش پ

ـیـان،   حد معمول نیز برای ایـن جـان
ــاھــی   ــب ــنــگــی مــطــلــق و ت گــرس

اینـھـا  .  خانوادھای کارگری است 
ـر در   ـی ـی در واقع میخواھند بـا تـغ
قانون تـامـیـن اجـتـمـاعـی سـطـح  
دستمزد این کارگران را از ھـمـیـن  

 .حدی که امروز ھست پایینتر بیاورند 
ــن   ــامــی ــون ت ــان ــاس ق بــر اس

 درصد حق بیمـه  ٣٣ اجتماعی  از  
ـیـكـاری،   ـیـمـه ب ـر  ٧ و ب  درصـد ب
ـر  ٢٣ عـھـده کـارگـران،    درصـد ب
ـیـز  ٣ عھده کارفرمایان و    درصد ن
ـیـب  .  بر عھده دولت است  ـرت بدین ت

ــقــوق  ٧ ھــر مــاھــه    درصــد از ح
کارگران به صندوق بازنشستـگـی  
واریز میگردد تا ھر گـاه کـه بـه  
ــد،   ــدن ــگــی رســی ــازنشــســت ســن ب
. چندرقازی به آنھا پرداخـت شـود 

ـم کـه بـعـد از   ـی ـن ـی اکنون مـی ب
سالھا این پولھا به سرمایه کالنی  
ـبـدیـل   در دست تامین اجتماعی ت

بطـوریـکـه ھـم اکـنـون  . شده است 
ـنـگـاه رده   این سازمان بـه یـک ب
ـم   باالی بزرگ سرمایه داری رژی

داسـتـان  . اسالمی تبدیل شده است 
ــه در ســـال   ــی ک ــزرگ دزدی ب
گذشته از صندوق بـازنشـسـتـگـی  
بر مال شد و به خبری جـنـجـالـی  
در درون حکومت و سطح جـامـعـه  
ـرده از   تبدیل گردید، به روشنـی پ
روی این حقیقت و آنـچـه کـه در  
ـر   تامیـن اجـتـمـاعـی مـیـگـذرد ب

ـیـمـان  .  میدارد  در ھمان ھنگام سـل
ـیـق و   جعفرزاده عضو کمیته تـحـق
ــمــاعــی   ــن اجــت ــی ــام ــحــص از ت تــف
مجلس اسالمی در گفتگویی بـا  
ـیـارد   ـل مھر از اختالس یکھزار مـی

ـرکـــت  ١٥٠ تـــومـــانـــی در    شــ
زیرمجموعه سازمان بازنشستـگـی  

ـئـت  .  و شستا خبر داد  بعدا نیز ھـی
رئیسه مجلس با سیاسی خـوانـدن  
این پرونـده، بـخـاطـر تـرس پـخـش  

ابعاد واقـعـی  ایـن دزدی ھـا و  
ـرای   مدعی بودن بازنشـسـتـگـان ب
گرفتن حق و حقوقشان از یـکـسـو  
و از سوی دیگر در دل دعواھـای  
ـیـق   درونی حکومت، از ادامه تحـق
و تفحص در مورد ایـن دزدی ھـا  

اما بعدا خودشـان  .  جلوگیری کرد 
  ٦٠ گفتند که اگر ایـن کـار تـا  

ـیـدا مـیـكـرد،   روز دیـگـر ادامـه پ
ـیـش از سـه ھـزار   ـنـد ب میتـوانسـت
میلیارد تـومـان اسـنـاد و مـدارك  
ـبـات   ـتـھـا را اث تخلف در این شرك

ھمه اینھا حاكی از اینـسـت  . كنند 
ــن   كـه كـل سـرمــایـه ھـای تـامــی
اجتماعی که از جـیـب کـارگـران  
ــه   ــده شــده اســت، ب ــی ــرون کش ــی ب
شركتھای كوچك و بزرگی تبدیـل  
شده است كه به تملك آقازاده ھا و  
بستگان مختلف سـران حـكـومـت  

 . درآمده است 
اکنون که اینھمه پول را بـاال  
کشیده انـد، یـک مـعـضـل ایـن  
حضرات افزایش تعداد مسـتـمـری  

ـران از   ـر در  ١،٢٥٦،٥٧٢ بگی ـف  ن
ـر در  ٢،٢١٦،٦٠٧  به  ٨١ سال   ـف  ن
ـیـجـه  ٩٠ سال   ـت  است و بـه ایـن ن

رسیده اند که پرداختـی ھـای تـا  
کنونی به کارگران بازنشسـتـه از  

ـر بـوده اسـت و  "  معمول " حد   بـاالت
ـر   ـی ـی بنابراین باید قـانـونشـان را تـغ

ــد  ــطـی کــه  .  دھـن ــویـژه در شــرای ب
ــه   ــی ب ــالم ــاد رژیــم اس ــص اقــت
فروپاشی رسـیـده اسـت و طـبـعـا  
شرکتھای زیر پوشش این سازمـان  
ـرو شـده انـد،   نیز با دست انداز روب
میخواھـنـد بـا سـرکـیـسـه کـردن  
بیشتر کارگران، مفری برای خـود  

 . پیدا کنند 
 

ـتـن    این بحث ھا و سخن گـف
ــن   ــامــی ــون ت ــان ــیــر در ق ــغــی از ت
ـر از   اجـتـمـاعـی بـه روشـنـی خـب
تدارک تھاجم دیگـری از سـوی  
ـم بـه یـکـی از بـخـش ھـای   رژی

ھـدف  .  محروم و فقیر جامعه است 
ـر   ـیـشـت این طرح مستمنـد کـردن ب
ــران   ــونــی کــارگ ــی ــل ــی جــمــعــیــت م
ــواده ھــایشــان،   ــه و خــان ــازنشــســت ب
ـیـمـه   ـر وضـع ب ـیـشـت نابسامـانـی ب
ـبـاھـی   درمانی این کـارگـران و ت
ـرای ایـن بـخـش مـحـروم   ـر ب بیشت

اما کارگران ایـن را  . جامعه است 
 .نمی پذیرند 

طرح تغییر در قانون 
تامین اجتماعی را به 

 شکست میکشانیم
ــصـادی ایـن رژیــم   ـت بـحـران اق

امـروز در  .  بحرانی سیاسـی اسـت 
متن فضای انفجـاری جـامـعـه و  
بـاالگـرفــتـن کشـاکشــھـای درون  
حکومت، در متن تشدیـد انـزوای  
ـیـن   رژیم اسالمـی در سـطـحـی ب
المللی، اقتصـاد جـامـعـه بـه حـد  

مـا بـارھـا  .  فروپاشی رسیده اسـت 
ـم کـه مـعـضـالت   اعالم کـرده ای
ــن رژیــم راه حــل   ــصــادی ای اقــت

بـطـور مـثـال از  .  اقتصادی نـدارد 
محتوم بودن شکست طرحی چـون  

" ھدفمند کـردن یـارانـه ھـا " طرح  
ـم و امـروز خـودشـان   ـی ـت سخن گـف
دارند رسما به شکستـشـان اذعـان  
ـیـز تـوقـف   میکنند و مجلسشان ن
اجرای مرحله دومش را نیز اعـالم  

سـرنـوشـت طـرحـھـای  .  کرده است 
دیگری چون تغییر در قانون کـار  
ــن   ــی ــام ــون ت ــا قــان اســالمــی و ی
ـیـز چـیـزی جـز ایـن   اجتماعـی ن

ـر  .  نخواھد بود  خصوصا اینکه فـق
و فالکت جامعه را به حد انفجـار  

 ھـزار  ٢٠ طـومـار  .  رسـانـده اسـت 
کارگر علیه فقر و فالکـت و بـا  
ــا،   ــمــزدھ خــواســت افــزایــش دســت
ــات اعــتــراض ھــر روزه   ــع ــجــم ت
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
ـراضــی   اصـفـھـان، تـجــمـعـات اعـت
مراکزی چون صنایـع فـلـزی در  
تھران که در ھمین ھفته شـاھـدش  
بودیم و مبارزه ھر روزه کـارگـران  
در این کارخانـه و آن کـارخـانـه،  
یـک صــف بــنـدی مــھــمــی در  
مقابل رژیم اسالمی و تـھـاجـمـات  
ھر روزه اش به زندگی و معیشـت  

 . کل جامعه است 
طبعا تا آنجا کـه بـه مـبـارزه  
ـم بـه زنـدگـی   ـیـه تـھـاجـم رژی عل
ـر در   ـی کارگران تحت عنـوان تـغـی
طـرح قـانـون تـامـیـن اجـتـمـاعــی  
ـروی   ـی برمیگردد، بازنشـسـتـگـان ن
ـنـد  . جلوی صف این اعتراض ھست

 طرح تغییر در قانون تامین اجتماعی،
 حمله به معیشت کارگران

 شھال دانشفر 
 ١  از صفحه  
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ـر   خصوصا اینکه در دو سـال اخـی
ـراضـات و بـا   این کارگران با اعـت
ـقـش   تجمعاتشان بـه سـھـم خـود ن
مـھــمــی در فضــای اعــتــراضــی  

از جـمـلـه روز  .  جامعه داشته انـد 
ــان  ٢٩  ــوامــبــر ٢٠ (  آب ــال  )   ن س

گذشته بیش از سه ھـزار كـارگـر  
که بیشترشان کارگران بازنشسـتـه  
ـم   بودند در اعتراض به تھـاجـم رژی
اسالمی به زنـدگـی و مـعـیـشـت  
ـر در   ـی خود، تحت عنوان طرح تغـی
قانون كار ضـد کـارگـریشـان، در  
مقابل مـجـلـس اسـالمـی تـجـمـع  
ـر   كردند و با شعـارھـای مـرگ ب
ـر قـانـون كـار،   ـی ـی سرمایه دار، تـغ
ـراض   والستریت ایران دست بـه اعـت

ـــد  ـــه  .  زدن ـت ـــازنشـــســ ـران ب کـــارگــ
ھمچنین به اشکال مختلـف و بـا  
بر پایی تـجـمـعـاتشـان در مـقـابـل  
ــلــس   ــن اجــتــمــاعــی و مــج ــی ــام ت
اســالمــی و غــیــره ھــمــواره حــول  
ـرداخـت   ـلـی چـون تـعـویـق پ مسای
دستمزدھایشان و یا اضافـه کـردن  

 درصـد بـه سـطـح نـازل  ٦ صرفـا  
دستمزدھایشان و یا انتصاب جـالد  
ـریـت سـازمـان   مرتضـوی بـه مـدی
ــه   ــمــاعــی، دســت ب ــت ــن اج ــی تــام

ـــد  ـراض زده ان ــ ـت ــ ـــن  .  اع در ای
ـیـه   اعتراضات با شعار ھا و با بیان

ھایشان خواستھای خود را اعـالم  
اعالم کرده اند کـه ھـر  .  کرده اند 

ــن   ــی ــر تــام ــت ــابــل دف ــق مــاه در م
اجـتـمـاعـی جـمـع خــواھـنـد شــد،  
ــا   ـرپ مـجـمــع عــمـومــی خــود را ب
خواھند کرد و آنرا به محل اتحـاد  
ــل   ــدی ـب و مــتـشــکـل شـدن خـود ت

ـیـب در  .  خواھند کرد  ـرت و بـدیـن ت
ـم   مقابل طرحھـای ریـاضـتـی رژی

 .  ایستاده اند 
بخـش دیـگـری از کـارگـران  
بازنشسته، بازنشسـتـگـان صـنـایـع  
ـنـد   فوالد ذوب آھن اصفھـان ھسـت
که ھم اکنون خبر ھا حـاکـی از  
منتقل شـدن آنـھـا تـحـت پـوشـش  

ــمــاعــی اســت  ــت ــیــن اج ــن  .  تــام ای
کـارگـران در طـول مـبـارزات دو  
ساله خود نمونـه ھـای خـوبـی از  
اتحاد و مبارزه را در مقـابـل کـل  
جنبش کارگری و کـل جـامـعـه  
قرار داده انـد و بـا تـجـمـعـات و  
ـر   ـراضـاتشـان بـطـور واقـعـی ب اعت
فضای اعتراضی شـھـر اصـفـھـان  
ـیـز   تاثیر گذاشته اند و ھم اکنون ن
ــراضــات ادامــه دارد و    ایــن اعــت
ــای داغ   ــون ھ ــی از کـــان ــک ی

 .اعتراضات کارگری است 
ھمه این مبارزات شواھدیسـت  
ـرو و بـا ایـن   ـی بر اینکه بـا ایـن ن

ـنـھـا   ـتـوان نـه ت قدرت اتـحـاد مـی
طرحھای حمله رژیم به زندگی و  
معیشت کارگران را به شـکـسـت  
ــا   ــوان ب ــت ــکــه مــی ــد، بــل کشــان
خواستھای سراسری خود به جـلـو  

 . گام برداشت 
 ما کارگران چه میگوییم؟

ـر   جمھوری اسالمی عامل فـق
و فالكت و بیكاری جوانان و ھمـه  
مصائبی است كه امـروز جـامـعـه  

ـیـان  .  با آن دست بگریبان است  جـان
اسالمی به ھمین چندرقاز پـولـی  
که به کارگر بـازنشـسـتـه تـعـلـق  
ــد و   ــه ان ــگــیــرد، چشــم دوخــت مـی
ــامــه   ــد طــرح و بــرن بــرایــش دارن

ــریــزنــد  ــراضــی  .  مــی ــت ــایــد بــا اع ب
ـرده، پـاسـخ گسـتـاخـی  ھـای    گست

مقامات تامین اجتماعی و دولـت  
را داد و ھمه این طـرحـھـایشـان را  
ـر بـه   ـیـشـت که چیزی جز تعرض ب
ــشــت مــا مــردم   زنـدگــی و مــعــی

 . نیست، را به شکست کشاند 
بازنشستگی مكفی و انسانی  
ـیـمـه   برای ھمه بـازنشـسـتـگـان، ب
بیكاری مكفی برای ھمه جـوانـان  
ــراد آمــاده بــکــار، افــزایــش   و اف
ـــمـــزدھـــا،   ـت فـــوری ســـطـــح دســ
خواستھای فوری ھمـه کـارگـران  
ـــل   ــاب ـق ـردم در مــ ــمـــه  مــ و ھ

. ھـای حـكـومـت اسـت   گستاخـی 
 سـال از  ٥٥ باید ھمه افراد باالی  

بیمه بازنشستگی دولتی و یـک  
. زندگی انسانی برخوردار بـاشـنـد 

بویژه خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  
ـرای حـق و   ـنـایـی ب به عنوان مـب
ــگــان، خــواســت   ــوق بــازنشــســت حــق
ـیـونـی   ـل فوری ایـن جـمـعـیـت مـی
محروم جامعه نیـز ھسـت و بـایـد  

ـیـش  .  باشد  اینجاست كه بیش از پ
پیوند منافـع كـارگـران شـاغـل و  
ــر ســر خــواســت   ــه را ب ــت ــازنشــس ب
ـتـوان دیـد  . افزایش دستمزدھـا مـی

بنابراین اکنـون کـه کـارگـران بـا  
ـر سـر  ٢٠ طوماری   ـره ب ـف  ھـزار ن

خواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا بـه  
میدان آمده اند، باید بازنشستـگـان  
ــن حــرکــت   ــه ای ــعــا ب ــز وســی نــی

 .اجتماعی مھم بپیوندند 
 برخورداری از یک زنـدگـی  

بـایـد  .  انسانی حق ھمه مردم است 
ھمه مردم از مسـکـن، درمـان و  
ــگــان   ــاســب و رای ــھــداشــت مــن ب

بایـد اعـالم کـرد   .  برخوردار باشند 
ـر   ـراب که در برابر افزایش چندیـن ب

ـیـمـت  ــد    ق ـیـز بـای ھـا دسـتـمــزدھـا ن
چندین برابر افـزایـش یـابـد، بـایـد  
ـر بـار گـرانـی   اعالم کرد  كـه زی
نمیرویم  و زنـدگـی انسـانـی حـق  

ـنـکـه   مسلم ماست و خـالـصـه ای
مبارزه متحد و سـراسـری مـا  و  
بیان صریح و روشن خواستـھـایـمـان  
پاسخ درخور جانیان دزد اسـالمـی  

اینھا ھـمـه بـایـد مضـمـون  .  است 
ـر   ـراب بیانیه ھای ما کارگران در ب
ـر در   تعرض رژیم تحت عنوان تغیی

 . قانون تامین اجتماعی باشد 
ـنـسـت   در خاتمه ھمه سخنم ای
که تا وقتی جامعه و امورش بـه  
دست کارگزاران بـورژوازی بـاشـد  
در به روی ھمین پـاشـنـه خـواھـد  

سازمان تامین اجتمـاعـی  .  چرخید 
ـر کـنـی کـه   با این عنوان دھن پ
دارد ھدف ھمیشگی اش چـیـزی  
ـبـوده اسـت  . جز سودآوری بیشتر ن

با وجود جـمـھـوری اسـالمـی نـه  
تنھا از رفاه ھیچ خبری نـخـواھـد  
بود، بلكه فقر و فالکت کارگـران  
ـر از   ـیـشـت و کل جامعه ھـر روز ب

برای  .  روز گذشته تضمین میشود 
رھایی از این وضعیت تنھا یـک  
ـرار دارد، آنـھـم   ـر مـا ق ـراب راه در ب
سرنگونی انقالبی ایـن حـکـومـت  

جمھوری اسـالمـی  .  است و الغیر 
با ھمه قوانین و طرحھایشان بـایـد  
برود این حرف ھـمـه کـارگـران و  

 . کل جامعه است 
 

ترس از اعتصابات كارگری طـول  
ـیـز   موج گفتگوھای آخوندھا را ن

لحن شـرور و  .   عوض  كرده است 
ـنـھـا،   ـر بـاالی ای سركوب با ریشـت
اكنون بر روی امواج ھر روزه تـرس  

جـالـب  .  از اعتصاب افـتـاده اسـت 
ــش   ــب ــن جــن ــی اســت، بــرای فــعــال
كارگری و رھبران و سـخـنـگـویـان  
این اعتراضات از ھمین االن بـایـد  
ـبـت   ـیـت را ث ـق این پیروزی و موف

شبح اعـتـصـاب را از زبـان  .  كرد 
ــه   ــه ھــای ب یــكــی از آیــت الــل

ـم؛    »اصطالح اقتصاددان بشـنـوی
: نایب رئیس کمیسیون اقتصـادی  

 در گـرو    موفقیت دولـت یـازدھـم 
ـنـده  .  توجه به كارگـران اسـت  نـمـای

مردم شاھین دژ در مجلس تاکیـد  
اگر کـارگـران فـقـط یـک  :  کرد 

ھـا    روز کار نکنند، قدر و نقش آن 
ــر مشــخــص   ــشــت در جــامــعــه بــی

روح الله بیگی در ایـن  .  شود   می 
نباید شرایط را  : باره به ایلنا گفت 

ای    برای کار کارگـران بـه گـونـه 
ھا به فکر کـار    فراھم کرد که آن 

امـا  .  نکردن بیفتند تا دیـده شـونـد 
ھـا بـه    توجـھـی   متاسفانه برخی بی 

ـیـت را   برخی کـارگـران ایـن ذھـن
 .«ھا پر رنگ کرده است   برای آن 

" اظھـارات " ھمین اندازه از بیان  
ــكــار   ـت ــای ایـن تـعــداد از ســران جــن
جمھوری اسالمی كافی است كـه  
ـیـه   قدرت نارضایتی كـارگـران عـل
ـر و   ـر و گـرانـی در دوره اخـی فق

ـراضـات را در   انعـكـاس ایـن اعـت
" حـاكـمـیـت "میان باالیی ھا یعنی  

 . دید 
ــده   جــامــعــه، كــارگــران را دی

ـراضـی و  .  است  ـیـام قـدرت اعـت پ
ـر و   ـیـه فـق نارضایتی كارگران عل

طومـار  . گرانی را لمس كرده است 
بیش از بیست ھزار امضا، تـجـمـع  
ـران در   کارگران صنایع فـلـزی ای
ــع   ــم ــج ــار، ت ــل وزارت ک ــاب مــق

ـراض  ـنـدگـان شـركـت    اعـت آمـیـز ران
واحد در مقابل ساختـمـان شـورای  
شھر، تجمع رانندگان و کـارگـران  
شرکت واحد اتوبوسرانی تھـران بـا  
لباس فـرم در مـقـابـل سـاخـتـمـان  
اصلی شھرداری تھران، اعتـصـاب  
رانندگان کارخانه سیمان ارومـیـه،  
ـراضـی کـارگــران   تـجـمــعـات اعــت
ــل   ــاب ــق ــنــدگــی خــاوررشــت م ریس

ــالن، اعــتــراض   ــداری گــی ــان اســت
ــروژه قــطــار شــھــری   ــران پ کــارگ

  ٣ مشھد به پرداخت نشدن حـقـوق  
ماھه اخیرشان، ھمگـی در چـنـد  
ھفته اخیر اتفاق افتاده اسـت کـه  
ــد   ــر ایــن واقــعــیــت تــاكــی خــود ب
ـتـكـار    میگذارد كه ترس سران جنای
ـراز وجـود   رژیم اسالمی از شبح اب
ـر و گـرانـی و   كارگران علیـه فـق
اعتصاب، کامال موجه میباشد و  

فضـای سـیـاسـی ـ  .  واقعی است 
اجتماعی  جامعه  قـطـبـی شـده  
است و نگاھھا بطرف كـارگـران و  
قدرت اعتراض و اعتصابات آنـھـا  

بی دلیل نیـسـت  . دوخته شده است 
ــایــتــكــار و مــزدور   كــه ســران جــن
ــح   ــوری اســالمــی از شــب ــھ جــم

اگر کـارگـران   »اعتصاب بخوانید 
فقط یک روز کار نکنند، قدر و  

ــش آن  ـق ھــا در جــامـعــه بــیـشــتــر    ن
. ھـراس دارنـد  «شود   مشخص می 

طول موج ارتجـاع ضـد كـارگـری   
اینھا از اقتصاد مال خر اسـت، بـه  
موقعیت قدرت طبقاتی كـارگـران  
ــت  ــده اس ــه چــرخــی ــع ــام . در ج

گامھای اول اما قدرتمند تـعـرض  
كارگری، در جـامـعـه شـروع شـده  

 . است 

 شبح اعتصاب
 نسان نودینیان 
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عده معدودی كـه خـود را چـپ  
ـیـجـه   ـت می دانند با مراجعـه بـه ن
ای كه از اعتراضات توده ای در  
ـیـن در   لیبی و سـوریـه و ھـمـچـن
مصر و تونس حاصل شـده اسـت،  
ـقـالب نـمـی   این اعتراضـات را ان

ـبـی و سـوریـه  .  دانند  ـی در مورد ل
ـفـاوت اسـت، امـا   شاید شرایط مت
درباره تونس و مصر به این نتیـجـه  
رسیدن، كمی غیرمترقبه بـه نـظـر  

در مورد خـود مـقـولـه  .  می رسد 
مشاجرات زیادی صـورت  " انقالب " 

من در ایـن نـوشـتـه  .  گرفته است 
چیز زیادی ندارم كـه بـه تـعـریـف  
ـم؛ امـا سـعـی   ـن انقالب اضافـه ك
خواھم كرد كـه نـظـر خـودم را تـا  
ــه و   ــول ــن مــق ــاره ای حــدودی در ب
. دالئل بروز انقالبات توضیح بـدھـم 

نوشته محمد اشرفی تحت عنـوان  
ــی صــابــر و  "  ــالب  " مصــطــف انــق

برای من منبع خـوبـی  "!!!"  ١٣٨٨ 
است كه با رجوع به آن نكاتی كـه  
در آن نوشته ھستند، بـحـث خـودم  

 .را مستدل كنم 
 

 لحظات انقالب
ـــمـــھـــا و   ـل ــ ـی ـــالبـــات، فــ ـق ــ ان
سناریوھای از قبل نـوشـتـه شـده،  
ـبـل   ـراضـات از ق اعتصابات و اعت
تدارك دیده و برنامه ریزه شده و یـا  
ـبـل تـدارک دیـده   جنگھای از ق

ـــد  ـن ــ ـت ـــســ ـی ــ ـــالبـــات  .  شـــده، ن ـق ــ ان
داستانھایی نیستنـد كـه نـویسـنـده  
چندین بار بازخوانی و بـازنـویسـی  

ــاشــد  ــات ھــمــانــنــد  .  كــرده ب ــالب ــق ان
آتشفشانھای ھستند كه بـه مـرور  
زمان به نقطه انفجار مـی رسـنـد،  
ـقـا در   ـی ـر نـدارد دق اما كسی خـب
ــد  ــکــن ــاز مــی ! کــدام روز، ســر ب

ـنـد كـه  "  اتفاقاتـی " انقالبات   ـیـسـت ن
ـیـد شـروعـش را   ـل روزی  كسی ك
بزنـد و روز بـعـد، كـس دیـگـری  

مـی تـوانـد  !  سوت پایانش را بزنـد 
ـبـاكـو بـا   ـن ـبـش ت ھمانند شروع جـن
. شالق زدن چند تاجر شـروع شـود 

ــونــس بــا   ــد ت ــد ھــمــانــن ــوان مــی ت
خودسوزی محمد بوعزیزی شـروع  

ـقـالب  .  شود  ـنـد ان می تواند ھـمـان

ـقـالب فـرانسـه  ١٩١٧ روسیه    و ان
ــازار  ١٧٨٩  ــا كــمـبـود نـان در ب  ب

ـنـد  .  شروع شود  مـی تـوانـد ھـمـان
. ایران با شبھای شعر شـروع شـود 

 بـا  ١٩٠٥ می تواند ھمانند روسیه  
. توھم بـه پـادشـاھـی شـروع شـود 

می تواند ھمانند مصـر بـا الـھـام  
ـره و   گرفتن از انقالب تونس و غـی

ـره شـروع شـود  ھـیـچ كـتـاب  .  غـی
با موعظـه  . آسمانی را بند نیستند 

ھیـچ كشـیـش و راھـبـه ای، بـا  
ـران حـرفـه   سخنرانی ھـیـچ سـخـن
ای، با آھنـگ و صـدای ھـیـچ  
ــا   ــده خــوش صــدایــی و ب ــن خــوان
شعرھای ھیچ شاعری راه نـمـی  

از ھـیـچ اصـول خـاصـی  .  افتنـد 
 .پیروی نمی كنند 

انقالبات كار احزاب، تشكـل و  
ـران   نھادھا، كـار اشـخـاص و رھـب
كاریزماتیـك و حـتـی كـار ھـیـچ  
ــه خــاصــی ھــم   ــق ــب ــف و ط ــن ص

انقالبات كار توده ھـاسـت  .  نیستند 
و معموال در زمان خـاصـی و بـه  
ـــالب   ـق ــ ــل خـــاصـــی وارد ان دالئ

ھر انقالب مشخصی در  .  میشوند 
ــدی ھــا را   ــن ــب پــروســه خــود صــف
ـران خـود   مشخص می كند و رھـب

ـیـن  .  را پیدا می كند  مـعـمـوال اول
ـتـھـای شـنـاخـتـه   كسان و شخـصـی
ـنـد مـی   ـن شده، كه توده ھا فكر ك
توانند چند نفر را دور ھـم مـتـحـد  
ــن   ـی ــد، اول ــگـه دارن و مـتـشــكـل ن

تـوده  .  رھبران انقالبات می شـونـد 
ـقـالب   ـروسـه ان ھای انقالبـی در پ
این رھبران را بھتر می شناسند و  
در ادامه، به رھبر ماندن آنھا مھـر  
ـنـه اش   تأیید و یا دست رد بر سـی

حال با این چند جـمـلـه  .  می زنند 
ـم سـراغ   ـروی بعنوان معرفی بحث، ب
بحث محمد اشرفی درباره انقـالب  

 . و خود مقوله انقالب ٨٨ 
محمد اشرفی می گویـد كـه  
ـراضـات سـال   ـر اعـت مصطفی صاب

 ایران را انقالب خوانده اسـت و  ٨٨ 
این نمی تواند حـاصـل افـكـار و  " 

اندیشه كارگری و ماركسـیـسـتـی  
او از اینكه این اعتراضـات  ".  باشد 

را نمی توان انقالب خواند، نتیـجـه  

ـرایـن تـعـریـف  : "...  می گیرد  بناب
ـروزمـنـدانـه ی   حرکتھای حتی پی
ـیـز ھـیـچـکــدام   تـونـس و مصــر ن
ـلـکـه   انقالب محسوب نمی شود ب
ـنـد   ـقـالب ھسـت بخشی از یک ان
ــر   ــدی در راه بســت ــن کــه گــام بــل
ـرداشـتـه   ـقـالبـی ب سازی جـھـش ان
ـنـد تـوده ھـای   است که می توان
زحمتکش این کشورھا امکـانـات  
بسیار را جھت حرکـت بـه سـمـت  

ـقـاد  ." " انقالب خود بردارند  من اعـت
ـنـد   دارم کسانی که فکر می کن
جریان جنگ دو ارتجاع در سوریـه  
ـقـالب اسـت و طـرفـداران   جریان ان

ـرکــیـه    –امـریـکـا   و دیـگــر    –ت
ــای   ــی نــیــروھ ــای عــرب کشــورھ
انقالبی ھستند ھمگی بال استثنـا  
ــده   ــحــراف و پــیــرو زائ دچــار ان

او در ادامـه  ."  لیبرالیسم شـده انـد 
ـنـد  "  اصول " بحثش به   اشاره می ك

و می گوید كـه مـاركسـیـسـتـھـا  
اصولی در رابطه با تعریف انقـالب  
و دیگر مقوالت دارند كه نباید از  

 .آن عدول كرد 
 

 انقالب چیست؟
ـبـل از وارد شـدن بـه   شاید ق

بـھـار  " مسئله انقالبات معروف بـه  
و بحثـھـای مـوجـود حـول  "  عربی 

ــن   ــی ــچــن ــم ــات و ھ ــاق ــن اتــف ای
ـران،  ٨٨ اعتراضات و یا انقالب    ای

به خود مقوله انقالب یك نگـاھـی  
محمد اشرفی از اینـكـه  .  بیاندازیم 

 ایران را نمـی تـوان  ٨٨ اعتراضات  
ـرد  : انقالب خواند، نتیجه مـی گـی

درک من از انقالب در شـرایـط  " 
کنونی سیر مداوم اعتراضـات بـه  
اشکال مختلف و رشد یابنده اسـت  
که در روند و پروسـه خـود دچـار  
فرود و فرازھایی می گـردد کـه  
ھیـچ وقـت بـخـش ھـایـی از آن  
مانند یک یا چند فرود یا فـراز،  
انقالب محسوب نمی گردد بلـکـه  
ــی فــرود و   ــام ــم ــه ت ــوع ــم مــج
فرازھای آن در طی روند خـود تـا  
حد سرنگونـی سـیـادت سـیـاسـی  
ـراری   ــ ـرق ــ ـــه داری و ب ـرمـــای ســ
ـقـه کـارگـر یـک   حاکمـیـت طـب

ــالب مــحــســوب مــی شــود  ." انــق
مشكل من با این بحث این اسـت  
ـقـالب   كه این نگرش نتیجه یـك ان
ـفـی   موفق و سوسیالیستی را تعـری
ـقـالبـات دیـگـر مـی   برای ھمه ان

با ایـن مـنـطـق نـمـی شـود  .  داند 
 در  ١٨٤٨ گفت آنچه كه در سال  

ـقـالب بـود  . اروپا اتفـاق افـتـاد، ان
ـقـالب    روسـیـه،  ١٩٠٥ ھمانطور ان

ــود  ــالب نــب ــالب  .  انــق   ١٨٣٠ انــق
ــود  ــب ــقــالب ن ــقــالب  .  فــرانســه ان ان

ـقـالب  .   ایران انقالب نبـود ١٣٥٧  ان
ــود  ــالب نــب ــق ــروطــه ایــران ان . مش

ـر   ـی ـب ـقـالب ك انقالب آمـریـكـا و ان
امـا ھـمـه  .  فرانسه انقالب نبـودنـد 

می دانیم و حتما محمـد اشـرفـی  
ــن   ــول دارد كــه ھــمــه ای ــم قــب ھ

ـرشـمـردم   و یـا  ( مواردی را كـه ب
ــھــا  ــخـش زیـادی از آن ) حـداقــل ب

ـقـالبـات  . انقالب بودند  خود لنین ان
ـبـل از   ـنـجــا  ١٩١٧ ق  كــه مـن ای

ـقـالب مـی دانسـت  . برشمردم را ان
ـقـالبـات   ،  ١٧٨٩ خـود مـاركـس ان

 اروپـا را  ١٨٤٨  فرانسه و  ١٨٣٠ 
ـیـجـه  .  انقالب مـی دانسـت  ـت در ن

می خواھم بگویم كه درك محـمـد  
اشرفی با درك ماركس و لنیـن از  
ـفـاقـاتـی   انقالبات و اینكـه چـه ات

ایـن  .  انقالب ھستند، مغایرت دارد 
ـرادی   مسئله به نظر مـن ھـیـچ ای
ندارد كه كسی بگوید من با درك  
لنین و یا ماركس و یـا ھـر كـس  
دیـگـری در ایـن و یـا آن مــورد  
موافق نیستم و درك من چنیـن و  

ـرای  .  چنان است  اما كسـی كـه ب
تعرفـی كـرده  " اصولی "ماركسیسم  

كه نباید از آنھا عدول كند، داشتن  
ــــاوت او را وارد   ـف ـــ ـت درك مـــ

 .پیچیدگیھای مذھبی می كند 
با این مقدمه شاید بھتر باشـد  
از اینجا شروع كنیم كه منظورمـان  

ـقـالب " از انقالب چیست؟ كلمه   " ان
در دنیای معاصر بـه رویـدادھـای  
متفاوتی الصاق میشـونـد؛ و ایـن  

ـقـه   ـی  Exact)ھـم در عـلـوم دق
Sciences)   صادق است و ھم در

ـره  . جامعه شناسی و اقتصاد و غی
ـــالب   ـق ــ ـــی، ان ـــعــت ـن ـــالب صــ انــق
ــم   ــالب در عــل ــمــاعــی، انــق اجــت
ـیـك،   ـفـورمـات ـن ـقـالب ای پزشكی، ان
انقالب الكترونیك و غیره، ھمـه از  

ــوع  ــن ن ــد   ای ــن  .  ان ــه ای ــه ك ــچ آن
اصطالحات در نگاه اول بـه ذھـن  
مخاطب مـیـاورد، ایـن اسـت كـه  
ـقـالب عـبـور از یـك   منظور از ان

ھا، به مرحلـه    مرحله از تاریخ پدیده 
ای کـه در    مرحـلـه .  دیگری است 

ــابـل بــرگشــت اســت  ــرق . واقـع غــی

ــروتســكــی در   ــالب  " ت ــق ــاریــخ ان ت
: در باره انقالب مـیـگـویـد "  روسیه 

ـقـالب،  "  بارزترین خصوصیت ھـر ان
ـم تـوده  ھـا در    ھمانا مداخله مستقی

در ادوار  .  حوادث تـاریـخـی اسـت 
عادی، دولت، چه سلطنتی بـاشـد  
و چه دمكراتیك، خود را به سطـح  
ـقـا مـیـدھـد و آن   مافوق ملت ارت
گاه تاریخ به دسـت مـتـخـصـصـان  
ــان، وزرا،   ــاھ ــادش ــه پ ــن حــرف ای
ــس و   بـوروكــراتـھــا، وكـالی مــجـل

اما  .  نگاران ساخته میشود   روزنامه 
در لحظات حساس، ھنگامی كـه  

ـرای تـوده  ھـا تـحـمـل    نظام كـھـن ب
ھا موانـعـی را    ناپذیر میشود، توده 

ــاســت دور   ــه ســی كــه از صــحــن
ــت در ھــم   ــداش ــان مــی ــگــاھش ن

ـتـی    می  ـنـدگـان سـن شكنند، نـمـای
ـنـد، و بـا   ـروب ـنـار مـی خود را به ك

ـیـن پـایـه  ھـای    مداخله خود نخـسـت
ـریـزنـد  . ... رژیم تـازه را پـی مـی

تاریخ ھر انقالب برای ما پیش از  
ھـا بـه    ھر چیز ورود قھرآمیز تـوده 

ـر سـرنـوشــت   ــت ب عـرصـه حــاكـمـی
ای كـه    در جـامـعـه . خویشتن است 

ــالب شــده اســت،   ــق دســتــخــوش ان
 ."ستیزند   طبقات با یكدیگر می 

ـم در   ـــن ھــ ـی ــ ـن ــ ـــوط  " ل ـق ســ
دربـاره شـرایـط  "  انترنـاسـیـونـال دوم 
علی الـعـمـوم  : "انقالبی می گوید 

عالمتھای یک موقعیت انقالبی  
ـم   چیست؟ مطمئنا اشتباه نـخـواھـی
ـر   کرد اگر به سه عالمت عمده زی

ـقـات حـاكـمـه  )  ١ :  اشاره کنیم  طب
ـروائـی   امکان نداشته باشند فرمـان
ـیـشـیـن حـفـظ   خود را به شـکـل پ

" باالیی ھـا " کنند؛ بحران در میان  
ـقـه حـاكـم   یعنی بحران سیاست طب
موجب پیدایش شکافی می شود  
ـتـگـی   ـرآشـف که نـاخـرسـنـدی و ب
طبقات ستـمـدیـده در آن راه مـی  

برای شروع انقـالب مـعـمـوال  . یابد 
ـیـسـت کـه   ـنـی " کافی ن ـی ھـا    پـای

ـر روال سـابـق زنـدگـی  " نخواھند  ب

 باز ھم درباره انقالب
 ناصر اصغری 
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کنند، بلکه عالوه بر آن الزم اسـت  
ـنـد " که   ـتـوان بـه  "  باالیی ھـا ھـم ن

ـنـد،   ) ٢ روال سـابـق زنـدگـی کـن
ـر و   تشدید بیش از حد عادی فـق

ـم زده،   ـقـات سـت ) ٣ بدبختـی طـب
ترفیع قـابـل مـالحـظـه نـاشـی از  
علل پیش گفته فعالیت تـوده ھـا  

به آرامی مـی  "  آرام " که در دوران  
ـنـد ولـی در   گذارند غارتشان کـن
ـر   ـی ادوار بـحـرانـی چـه تـحـت تـأث
ـلـه   مجموع بحران و چـه بـه وسـی

به مـیـدان عـمـل  "  باالیی ھا " خود  
ـقـل کشـانـده مـی   تاریخـی مسـت

 ." شود 
نـظـم  " از  " حمید تقوائی ھم در  

ـقـالبـات نـویـن "  نـویـن  مـی  !"  تـا ان
ـبـش و  : " نویسد  انقالب یـک جـن

ـر   ـنـا ب حرکت توده ای است که ب
تعریف مساله قدرت سیاسـی امـر  

نـه  .  محوری آنرا تشکیل مـیـدھـد 
ھر انـدازه ھـم    -جنبش اعتراضی  

 -وسیـع و رادیـکـال و کـارگـری 
بدون بچالش کشیدن دولت انقالب  
ــدون   ــت ب ــیــر دول ــغــی ــه ت اسـت و ن

کودتـا    -جنبش توده ای و از باال  
" انقالب مـخـمـلـی " و رژیم چنج و  

. انقالب نامـیـده مـیـشـود   -و غیره 
ـبـی  ...   انقالب یک حـرکـت سـل
ـرای  . است  انقالب جنبشی اسـت ب

ـیـه   بزیر کشیـدن حـکـومـت و عـل
ـنـاق   وضع موجود، علیه فقر و اخت
و بیحقوقی و تبعیـض و دولـت و  
نظامی که موجد و حـافـظ ایـن  

ـقـالب یـک  . ...  وضعیت است  ان
ـر فـراز و   پدیده زنده و متحول و پ
نشیب است که سرنوشت و فرجـام  
ـروھـای   ـی آن تماما به عـمـلـکـرد ن

از ھـر    -سیاسی فعال در جامعـه  
گـره    -دو جبھه انقـالب و ارتـجـاع 

 ."خورده است 
ــدیـا ھــم از جــك   ــی پــی ویـكــی

 (Jack Goldstone)گولدستون  
كه یكـی از جـامـعـه شـنـاسـانـی  
است كه كارش تحقیق و مـطـالـعـه  
ـبـشـھـای اجـتـمـاعـی و   درباره جن
انقالبات است، نقـل قـولـی دربـاره  
: تعریف انقالب، چنین آورده اسـت 

ـر نـھـادھـای  "  ـرای تسـخـی تالش ب
ـرای كسـب   سیـاسـی و تـوجـیـه ب
قدرت سـیـاسـی در جـامـعـه كـه  
ـررسـمـی   ھمراه است با بسـیـج غـی
توده ھا و اقدامات غیررسمی كـه  
قدرت مـوجـود را بـه خـطـر مـی  

این تعریف بسـیـار جـالـب  ."  اندازد 
ــرف   اســت، بــخــصــوص كــه از ط
ــه خــود از   ــد ك ــی آی كســی م

 .مشاورین دولت آمریكا است 
ھزاران سال قبل ھم ارسطـو در  

درباره انقالب می  "  سیاست " كتاب  
ـم،  : " گوید  ) ١ دو نوع انقالب داری

ــانــون   ــیــری كــامــل از یــك ق ــغــی ت
اساسی به قانون اساسی دیگـری،  

ـــون اســـاســـی  )  ٢  ـــان اصـــالح ق
 ." موجود 

ھـمـه ایـن تـعـاریـف و تــالش  
برای یك تعریف ملموس، بـه یـك  
ـر   ـی ـی چیز اشاره دارند كه مسئله تغ
ـقـل   و تالش برای تغییر در مركز ث

اینـكـه بـعـد  .  یك انقالب قرار دارد 
از یك سال، دو سال، ده سال و یـا  
ـر سـر   حتی بیشتر از اینھـا چـه ب
تالش اولیه برای تغییر مـی آیـد،  

شـایـد یـكـی از  .  امریست ثانـوی 
بزرگترین انقالبات جھان، انقـالبـات  

ـفـاق  .   اروپا باشد ١٨٤٨  قریب به ات
مورخین بر این امـر تـوافـق دارنـد  
ـقـالبـات شـكـسـت   كه ھمه ایـن ان
ـر بـالفـاصـلـه ای   ـی خوردند و تـأث

امـا كـدام تـاریـخـنـگـار  .  نداشتنـد 
منصف و جدی می تواند مـنـكـر  
ـرات بـعـدی و   ـی این باشد كـه تـأث
تدریجی این انقالبات، عمیق تریـن  
ــرات تــاریــخ دویســت ســال   ــی ــی تــغ

كدام مـطـلـع  !  گذشته را رقم زدند؟ 
سیاسی جدی می تـوانـد مـنـكـر  

ـران  ٥٧ این امر باشد كه انقالب    ای
توقع انسان را، حداقل در ایران، از  

ـم  ! خود عوض كرد؟  به غیر از رژی
ــع   ــل ــی ھــا، امــا كــدام مــط ــق ســاب
سیاسی منصف و جدی را سـراغ  
ـقـدرت رسـیـدن   دارید که بـعـلـت ب
جمھوری اسالمی پس از سـقـوط  
رژیم سلطنت، قیام و انقالب مـردم  

ــرده  ٥٧ در ســال    را مــحــکــوم ک
 باشد؟ 
 

گفتم كه در ھمه تعاریف بـاال،  
ـر   ھمانطور كه حمید تقوائـی ھـم ب
آن تأكید می كند، مسئلـه قـدرت  
ـقـالب   ـلـه اصـلـی ان سیاسی مسـئ

ھـیـچ کسـی  .  تعریف شـده اسـت 
اعتراض و تحوالت انقالبـی و یـا  
ـنـایـی   ـرا، مـب نتایج حـاصـل از آن

ــالب " بــرای   ــا  "  انــق ــدن و ی ــوان خ
ـرار نـداده   نخواندن آن تـحـوالت، ق

 . است 

 
 و انقالبات ٨٨انقالب 

 "بھار عربی"
ــیــن   ــعــضــی از فــعــال ــحــث ب ب
سیاسی و محمد اشرفی ھم، ایـن  

ــالب   ــســت كــه انــق ــی  ایــران  ٨٨ ن
ـنـی   شكست خورده و یا عقب نشـی
ــه ایـن خـرده مــی   ـلـكـه ب كـرده؛ ب
ـراضـات   گیرند كه چرا به این اعـت
ـتـدا   و وقایع انقالب می گویید؟ اب
این را بگویم كه تـعـدادی از ایـن  
ــقــوالت   ــاســی از م ــی ــیــن س فــعــال
سیاسی، مقدسات مـذھـبـی مـی  

ــحـوالتــی  .  سـازنـد  از نـظــر آنـھــا ت
نامـیـدن دارنـد كـه  "  انقالب "ارزش  

ـرای   ابعادش در سطوحی از قبل ب
ـم و وسـیـع   آنھا تعریف شده، عـظـی

واضح است ـ از نظـر مـن ـ  .  باشد 
به ھر اعتراضی نمی توان انقـالب  
گفت؛ بلكه باید ـ باز به نظـر مـن  
ـ ابعادش چنان گسترده باشـد كـه  

بایـد  .  باعث تكانھای مھمی شود 
مسئله بچالش كشـیـدن دولـت در  

ـــان بـــاشـــد  ـی ـبـــش .  مــ ــ ـن ھـــای    جــ
ای كه دولت حـاكـمـه را    اعتراضی 

به چالش نـكـشـنـد، بـعـدشـان ھـر  
ـــاشـــد،   ـم ب ـــع ھــ ـی ـــدر وســ ـق چــ
ـنـد و   رادیكالیسمشان ھر چـقـدر ت
كارگری ھم باشد، باز به نظر مـن  
ـرنـد  . نمی توانند انقـالب نـام بـگـی

ـنـجـا   ـراض ای بعد گستردگی اعـت
مورد بحث نیست؛ میـشـود جـای  

اینجـا  .  دیگری ترازو دست گرفت 
 .اما كمكی به بحث ما نمی كند 

ــحــث مــحــمــد اشــرفــی ایــن   ب
بحث ایشان این اسـت كـه  .  نیست 

ـقـالب   وقتی به یـك واقـعـه ای ان
می گوئید باید نتیجه سیاسی آن  

او  !  حاكمیت طبقـه كـارگـر بـاشـد 
ــد  ــی  : "...  مــی گــوی ــگــون ســرن

سیادت سیاسی سرمـایـه داری و  
ـقـه کـارگـر   برقراری حاکمیت طـب

." یک انقالب محسوب می شود 
شاید بنوعی می توان گـفـت كـه  
ـیـن ھـم مـی   از این نقل قـول چـن
شود نتیجه گرفت كه در برابر ھـر  
ـیـامـی،   نوع اعتراض و شورش و ق
باید منتظر ماند كه سرنوشتش بـه  
كجا ختم میشود و بعد اگر باعـث  
ــاســی   ــادت ســی ــی ســی ــگــون ســرن
سرمایه داری و برقراری حاكمیـت  
طبقه كارگر شد، آنگاه نام انقـالب  

 !بر آن بگذاریم 

ــطـور كـه بـاالتــر   و بـاز، ھـمـان
گفتم، بحث محـمـد اشـرفـی ایـن  

ــقــالب   ــران،  ٨٨ نــیــســت كــه ان  ای
انقالب نبود به این دلیل كه وسـیـع  
نبود و شكست خورد و یـا عـقـب  

ــد .  نشـســت  بــرای  : " او مـی گــوی
یافتن جواب  سوالـھـای خـود بـه  
ـم و   سراغ مارکس و انگـلـس رفـت
نوشتـه ھـای آنـھـا در رابـطـه بـا  
ـقـالب را تـا حـدود الزم   مقولـه ان
خواندم، آنچه نتیجه شد اینکه در  

ــل و  ٨٨ اعـتــراضــات   ــچ دلــی  ھــی
عاملی وجود نداشت و نـدارد کـه  
ـتـوان گـفـت آن   ـر آن ب با تکـیـه ب
ـیـش   اعتراضـات حـتـی در حـد پ

ـقـالب بـوده بـاشـد  ." درآمدی از ان
وی باالخره تعدادی حـكـم صـادر  
ــه اش   ــوشــت ــد امــا در ن مــی كــن
ــد كــه آن   ــمــی گــوی ــا ن ــراحــت ص

ـراضـات چـه بـودنـد  ـقـالب  :  اعـت ان
بود؟ جنگ بین دو ارتـجـاع بـود؟  
ـرای   ـراض بـود؟ تـالش ب یك اعـت
رژیم چنج بود؟ بھرحال زیاد مـھـم  
ــه او چــه دركــی و   ــســت ك نــی

او  .  توضیحی برای آن وقایـع دارد 
ـلـه   بـھـار  " از این موضوع به مسـئ

می پردازد و نتیـجـه مـی  "  عربی 
. گیرد كه اینھا ھم انقالب نبـودنـد 

بلكه در بھترین حـالـت مـی تـوان  
ــونــس را   ــاقــات در مصــر و ت اتــف
ـقـالب نـام   اعتراضاتی در جھت ان

ــتــم كــه وی  .  نـھــاد  ــاالتــر گــف و ب
ـفـاقـات   زمانی قبول دارد كه این ات
انقالب ھستند، كه حكومت طبقـه  
كارگر نتیجه نـھـائـی ایـن وقـایـع  

 .باشد 
محمد اشرفی امـا در مـورد  

ـقـاد  : " سوریه می گـویـد  مـن اعـت
ـنـد   دارم کسانی که فکر می کن
جریان جنگ دو ارتجاع در سوریـه  
ـقـالب اسـت و طـرفـداران   جریان ان

ـرکــیـه    –امـریـکـا   و دیـگــر    –ت
ــای   ــی نــیــروھ ــای عــرب کشــورھ
انقالبی ھستند ھمگی بال استثنـا  
ــده   ــحــراف و پــیــرو زائ دچــار ان

اما مـن فـكـر  ."  لیبرالیسم شده اند 
می كنم كه كسانی كه فكر مـی  
كنند جریان جنگ بین طـرفـداران  
ـقـالب   آمریكا و بشـار اسـد یـك ان
است، كسـانـی مـثـل مـجـاھـدیـن  

ــد  ــن خــود در یــك  .  خـودمــان ھســت
ــن ارتــجــاع قــرار دارنــد  . طــرف ای

ـر اسـاس كـدام   محـمـد اشـرفـی ب

ــســت   ــونــی ــم ــت از حــزب ك ــاك ف
ــن بــرداشــت را كــرده   كـارگــری ای
ـم جـنـگ   است كه ما اعتقاد داری
بین دو قطب طـرفـداران آمـریـكـا،  
ـیـه و عـربسـتـان سـعـودی بـا   ترك

با ھمیاری و  ( نیروھای بشار اسد  
) ھمراھی قطب تروریسیم اسالمـی 

ـم  ! انقالب است؟  صریحا می گـوی
ـلـه در   كه كسـی كـه تـمـام مسـئ
ـیـن ایـن دو   سوریه را به جنـگ ب
قطب ارتجاعی خالصه می كنـد،  
ـر جـلـویـش نـمـی   دو راه حل بیشـت

یا از یكی از این دو قـطـب  :  ماند 
ـنـكـه پـاسـیـو   حمایت بكند و یا ای
می نشیند و نـاظـر ایـن كشـت و  

كمونیستھا مـی  .  كشتار می شود 
ـقـالب در سـوریـه از   گویند كه ان
خیابانھا شـروع شـد و ھـنـوز ھـم  
بخش عمده ای از وقایع سوریه را  
ـم سـوریـه و   ـیـن رژی نه جـنـگ ب
ــبــخــش   ارتــش بــه اصــطــالح آزادی
سوریه، بلكه  جنگ بین مـردم و  
رژیم بشار اسد در مرکز تـحـوالت  
ـر مـتـن آن   است، تحوالتی کـه ب
قطب ارتجاع در اپوزیسیون خود را  
با كمك آمریكا، تركیه و عربسـتـان  
مسلح و مـتـشـكـل كـرده و مـی  
. خواھد سوار انقـالب مـردم بشـود 

این نگرش نـه نـظـاره گـر وقـایـع  
است و نه خـود را مـجـبـور مـی  
بیند كه زیر عـبـای یـكـی از دو  
ــجــود  ــاخــن ب . قـطــب ارتـجــاعــی ن

ایـن  : " محمد اشرفی مـی گـویـد 
ـنـد   روزھا که دشمنان انقـالب مـان
تمامی کشورھای سرمایـه داری  
از جمله آمـریـکـا و طـرفـدارانـش  
ــدافـــع   ــی و م ــالب ــود را انــق خ

جدید قلمداد می کننـد  "  انقالبات " 
و گروھھای ارتجاعی را مسـلـح  
ـقـالبـی تـوده   کرده حـرکـتـھـای ان
ـراه کشـانـده   ھای مردمی را به بی
و دست نشانده ھـای خـود را بـه  

ـنـد  ." عنوان انقالبیـون جـا مـی زن
ـنـد   انسان چقدر باید آماتور فكر ك
ـنـد آمـریـكـا و دیـگـر   كه خیال ك
ـنـد و   ـن ـنـشـی نیروھای ارتجاعـی ب
نظاره كنند كه توده ھای ستمدیـده  
انقالب كنند و رژیم ھار دیكتـاتـور  
را بزیر بكشند و حكومت خـود را  

برای اطـالع كسـانـی  ! برقرار كنند 
كه تاریخ را خوب دنبـال نـكـرده و  

  ١٧٨٩ نمی كنند، از ھمان انقالب  
ــطــب   ــه امــروز، ق ــا ب فــرانســه ت
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ضدانقالب ھمیشه جلوتر از قـطـب  
مترقی و چپ، آلترناتیو خـود را  
. برای انقالب معرفی كـرده اسـت 

مگر انقالب ایران، اسالمـی بـود؟  
چطور شد كه خمینی را بـه مـاه  
ـقـالب كـردنـد؟   بردند و آلترناتیـو ان
مگر در انقالب روسیه نـظـاره گـر  

ـنـھـا  .  نشستند  دھـھـا كشـور نـه ت
ـیـد را كـمـك مـالـی و   ارتش سـف
تسلیحاتی كردند، بلكه بعضی ھـا  
رسما نیرو برای براندازی حكومـت  
ــد  ــادن ــه فــرسـت . شـوروی بـه روسـی

مـگـر نـظـاره گـر كـمـون پـاریــس  
شدند؟ مگر نظاره گر سـرنـگـونـی  

ــزده در ســال     ١٧٨٩ لــوئــی شــان
شدند؟ چرا كودتا بعد از كودتا در  
ـیـن سـازمـان نـدادنـد؟   آمریكـا الت
مگر نه این است كه دیگـر نـمـی  
ــھـای طـرفــدارشــان   ـت خـواھــنـد دول
سقوط كرده و مثل كوبا بـه دسـت  

ـتـد  ـف ـی ـنـشـان ب ـی آنـجـا كـه  .  مخالف
نتوانند، مثل گرانـادا از زمـیـن و  
ھوا و دریا حـمـلـه نـظـامـی مـی  
ـنـد  . كنند كه حكومت را ساقط كن

ـریـن راه   ـبـی بـھـت ـی در سوریـه و ل
ـرگـزیـده انـد   ممكن برای خود را ب
ـقـالبـی ھـم بـه   كه مشـروعـیـت ان

كسـی كـه  .  آلترناتیو خود بـدھـنـد 
فكر می كند جنگ در سوریه و  
لیبی، فقط جنگ بین دو قـطـب  
ـیـا را از روزنـه   ارتجاعی بـود، دن
بی بی سی، صـدای آمـریـكـا و  

 .سی ان ان می بیند 
حــدس و گــمــان مــن دربــاره  
موضع محمد اشـرفـی در مـورد  

ـری  ٨٨ انقالب    این است كـه رھـب
ـراضـــات در دســـت   ــ ـت ـــن اعــ ای
ـبـود؛   كمونیستھا و طبقه كـارگـر ن
در نتیجه كسی كه ایـن وقـایـع را  
انقالب می خواند، دچار انـحـراف  
. و پیرو زائده لیبرالیسم شـده اسـت 

ـر و   ـن ـقـالب بـا شـعـار و ب كدام ان
ـیـسـتـی  " پالكارد   حكومت سوسـیـال

شروع شد؟ كـدام  "  ایجاد باید گردد 
انقالب بـا اعـتـصـابـات كـارگـری  
ـری   شروع و به پایان رسـیـد؟ رھـب
كدام انقالب از ھمـان اوایـل دسـت  
كمونیستھا و طبقـه كـارگـر بـود؟  

ـنـدی كـذائـی را   ـم ب من آن تقسـی
ــا در ســال   ــدارم كــه گــوی ــول ن قــب

ــالب،  ١٩١٧  ــه دو انــق ــی  در روس
ـم  ـی ـر، داشـت ـقـالب  .  فوریه و اكتب ان

ــه   ــه در فــوری  و بــا  ١٩١٧ روســی
فشار توده ھای گرسنه و شـكـاف  
در باالی حكومت شروع شد و در  

ھمان سال با حمـلـه  )  اكتبر (نوامبر  
ـروز   ـی بلشویكھا به كاخ زمستانی پ

ـنـدی كـه گـویـا  .  شد  این تقسیم ب
انقالب فوریه مال بورژواھا بـود و  
انقالب اكتبر مال كارگران، حداقـل  
امروز دیگر مسخره به نـظـر مـی  

 .رسد 
یا اینكه گویا انقالب فـرانسـه  
با حمله ژاكوبنھا و سانس كلـوتـھـا  

این روایـت  .  شروع و به پایان رسید 
فقط این را به ما می گویـد كـه  
گوینده این روایـت از تـاریـخ، یـا  
خیلی سـطـحـی اسـت و یـا كـاله  

ـردار سـیـاسـی  ـقـالب فـرانســه  .  ب ان
 بـا شـورش  ١٧٨٩ اتفاقا در سـال  

اشراف علیه لوئی شانزده شـروع و  
ـرونـدنـھـا   بعدھا با قدرت گرفتن ژی

ـنـھـا و سـپـس بـا تــالش   و ژاكـوب
كه كمونیست آن  ( طرفداران بابوف  

ــود  ـر قــدرت  )  دوره ب بــرای تســخــی
ھمراه بود و در آخر ھم با كودتـا و  
ـئـون بـه پـایـان   ـل سر كار آمـدن نـاپ

 . رسید 
ـرش  ١٩٠٥ انقالب    ھم كه رھـب

یك كشیش مرتجع بود كه بعـضـی  
از روایتھای تاریخی او را مـأمـور  

ـنـد  ـیـس مـی دان ـقـالب  .  پل ایـن ان
ـقـالب روسـیـه بـود كـه   سرآغاز ان

 در  ١٩١٧ طومار تزار را در سـال  
كسی كـه فـكـر مـی  .  ھم پیچید 

ــد انــقــالب   ــن ــه دفــاع از  ٨٨ ك  ب
آرمانھای خمینی و به طـرفـداری  
از موسوی و كروبی بود، جـامـعـه  
ایران زیر چكمه ھای اسالمـی را  
به دو كمپ طرفدار احمدی نـژاد  
و خامنه ای و طرفداران موسـوی  

 . و رفسنجانی تقسیم كرده است 
ــالب بـایـد بـاز ھــم   ـق دربـاره ان

ـــوشـــت  ـــواب  .  ن ـم ج ــ ـــد دائ ـــای ب
ھر چقـدر تـوده  . مخالفینش را داد 

ـنـد و   ھا و كارگران به خیابان بیـای

ـــاتـــورھـــا و   ـت ـــد دیـــكــ ـن ـــخـــواھــ ب
ـر بـكـشـنـد،   ـثـمـارگـران را بـزی است
ـئـوریـھـای   ھمانقدر ھم سر و كله ت
ـــه اصـــطـــالح   عـــجـــق وجـــق ب

ـیـدا خـواھـد  "  ماركسیستـی "  ھـم پ
ـیـدا  .  شد  ـقـدر ھـم كسـانـی پ ھمان

خواھند شد كه تئوری ببافنـد كـه  
این انقالب فالن و بـھـمـان اسـت،  
رھبرش فالنی است، فـالن كسـان  
در آنھا شركت كرده انـد و بـا ایـن  
ـئـوری، خـود را بـی   تعاریف و ت
ــه   ــخــطــئ ــف و انــقـالب را ت ــی تـكــل

ـقـالبـات بـا تـمـام  .  خواھند كـرد  ان
اینھا و با تمام وجود، ھمچـنـانـكـه  
در ابتدای این مـطـلـب اشـاره وار  
ــه حـرف ایــنـھــا گــوش   ــتــم، ب گـف

ـنـد مـوش كـور  .  نخواھد داد  ھمـان
نقب زنان راه خود را باز كرده و بـه  

 .پیش خواھد رفت 
 ٢٠١٢  اكتبر  ١٣ 
 

ـر نـھـار گـرم کـردن در   درگـی
ھر کسی چـیـزی  .  کارگاه بودیم 

ـیـن   میگفت و شوخـیـھـا روزمـره ب
در ھـمـیـن  .  ھمکاران در جریان بود 

اوس  " کش واکش بودیم که گویا  
. از چـیـزی نـاراحـت شـد "  کاظم 

بـه  : "  یکی از کـارگـران داد زد 
! سـالمـتـی اوس کـاظـم صـلـوات 

یکی گفت و یکی نگفـت، نـالـه  
:" ای شکل گرفت بـدیـن شـکـل 

ــه ھـم صــلـی  ـل ــه شــد  ...."  ال ـی بــق
ـیـه ویـز کشـیـدن  در  .  چیزی شـب

ـیـده شـد  ھـمـان  .  واقع صلوات مـال
که صلوات خواسته بود در حـالـی  
که  سـعـی مـیـکـرد خـودش را  

ایـن  : "  ناراحت نشان دھـد گـفـت 
چه طرز صلوات فـرسـتـادنـه؟ بـه  

ــوات   ــی اوس کــاظــم صــل سـالمــت
ـیـجـه  !"  مردونه بفرست  ـت این دفعه ن

ـلـی نشـد  ـب اول صـدای  .  بھتر از ق
محکمی شکل گرفت بـعـد شـد  

زمـانـه  :"  اوس کاظم گـفـت . ھمان 
ـقـاد   بدی شده ھیچکی دیگه اعـت

ــداره  ــاظــم  "  ن ــی از اوس ک ــک ی
اوس کـاظـم ادامـه  .  دلجویی کرد 

ـرنـدارنـد کـه : " داد  ـر  .  تقصی ـقـصـی ت
آخوندھا و حکومته که ھمـه بـی  

ــن شــدن  ــاظــم ھــم،  !"  دی اوس ک
ھمچین مسلمان سفت و محکمی  

ماه رمضانی سـه و چـھـار  .  نبود 
روز اول روزه میگرفـت و نـمـازی  

:" به جا می آورد بـعـد مـیـگـفـت 
ـیـسـت کـه تـو   روزه مال کارگر ن

ــیــکــنــه  !" گــرمــا کــار ســخــت م

روزھای اول ھمه مـا را شـمـاتـت  
میکرد که چه بی پروا شـدیـد و  
ــو چشـم آدم روزه دار، چــای   جـل
میخورید و بعد خـودش بـه جـمـع  

ـپـوسـت  روزه مـال شـکـم  ."  ما مـی
و سیگار  !"  گنده ھا و آخوندھاست 

 .بعد از چای را روشن میکرد 
ـنـا   ـل اینھا را گفتم چـون در ای

ـران " گزارش شده بـود کـه   ـق " دارآل
خانه کارگر بـا سـالم و صـلـوات  

ـتـاح شـده !)  البد مـردونـه (  ـت و  .  اف
بخاطـر قضـا و  (  جناب محجوب  

قدر در نام فامیلی اش از حـجـب  
و حیا گفته شده و گـر نـه از آن  
ـنـام حـکـومـت   بی چشم روھای ب
ــکـار جـمــھـوری اسـالمــی   ـت جـنـای

ــت  ــت )  اس ــه اس ــان داشــت : " بــی

مجموعه کارگران سراسـر کشـور  
ـنـد کـه  ١٠  ـر ھسـت ـف   ٢  میلیون ن

ھا با خانه کـارگـر    میلیون نفر ازآن 
در ارتباط ھستند و ھر ساله بیـش  

 ھزار نفر نیز به این تـعـداد  ١٥٠ از  
ـیـش  ."  شوند   اضافه می  و ایشـان پ

ـیـانـه  : "  بینی ھم فرمودند که  سال
 ھــزار نــفــر از کــارگــران و  ٢٦٠ 

ــواده  ــان ــای آن   خ ــا از راه   ھ ــای    ھ ھ
ـرحضـوری   مختلف حضوری و غـی

ــرنـد  ــگـی ـرآن را فـرا ب ." آمـوزش ق
ـر   ـف مشاھده میکنید کـه یـک ن
آدم بایـد چـقـدر بـی چشـم و رو  

بـا  .  باشد که اینگونه حـرف بـزنـد 
ھمین آماری که ایشان دادند کـه  

 ھـزار کـارگـر  ١٥٠ ساالنه بیش از 
به تعداد خانه کارگریـھـا اضـافـه  
میشود، طی سـی سـال گـذشـتـه  
ــشــود   ــا مــی ــع ــم ــل ج کــه حــداق

ـر ٢  نفر نه  ٤٥٠٠٠٠٠  ـف .  میلیون ن
شاید این نشان از ھمان مـحـجـوب  
بودن ایشـان دارد کـه نـخـواسـتـه  

ــد  ــایـی کـن امــا ایــنـکــه  .  خـودسـت
 ھزار نفر از کـارگـران  ٢٦٠ ساالنه  

ــان قــرآن فــرا   ــواده ھــای آن و خــان
میگیرند، از ھمان اوس کاظم مـا  
پیداست که سالی دو سـه روزی  
یادش ھست که آداب مسـلـمـانـی  
به جا آورد، آنـھـم فـقـط نـمـاز و  

ـم اگـر  . (  روزه  از انصـاف نـگـذری
ماه مبارک در زمستان باشـدکـه  
روزھا کوتاه و سرد است سی روز  

ـرد  ؛ بـھـرحـال  !) را شاید روزه بـگـی
ــه   ــودج ــاالخــره ب دارالــقــرآن ھــم ب

ـنـه  .  میخواھد  این بودجه بایـد ھـزی
شود و این ھزینه را ھم باید امثـال  
محجوب تعیین کننـد کـه کـجـا  
صورت گیرد کـه مـعـمـوال چـون  
ــن پــولــھــا امــانــت امــام زمــان   ای
ـبـاشـد تـوی حسـاب بـانـکــی   مـی

خدا بـده  . " ایشان پس انداز میشود 
ـنـد  .  برکت  ـل محمدیھاش صلوات ب

 !"  ختم کنند 
  
 

 خانه کارگر" دارآلقران"صلوات 
 یاشار سھندی 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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در اخبار بـه  :   کارگر کمونیست 
ـرسـت سـخـنـگـوی   ـپ نقل از مھمـان
وزارت امور خارجه رژیم آمده بـود  
که جمھوری اسالمی آماده اسـت  

ـیـق غـنـی  ـل ـر سـر تـع سـازی    که ب
ــد  ــذاکــره کــن ــه  .  م ــت ــد الــب ــع ب

مھمانپرست گـفـت کـه گـویـا ار  
صحبتھایش برداشت دقیقی نشـده  

ــت  ـــا  .  اس ــت؟ آی ــس ــان چــی جــری
ــب   جـمــھـوری اسـالمــی دارد عـق

 نشینی می کند؟ 
به نظـر مـن  :  حسن صالحی  

این حرفھای اخیر مھمانپرسـت در  
واقع واکنش جـمـھـوری اسـالمـی  

ـنـکـه  .  به سه واقعیت اسـت  اول ای
جمھوری اسالمی بخصـوص پـس  
ـتـی غـرب   ـف ار اعمال تحریمھای ن
از اواسط تیرماه گـذشـتـه، بشـدت  

اقتصاد قبـال  .  تحت فشار قرار داد 
ــران زده جــمــھــوری   داغــان و بــح
اسالمی بعد از ایـن بـحـرانـھـا در  
مـعـرض فـروپـاشـی کـامـل قــرار  
گرفته و طبعا جمھوری اسـالمـی  
تالش می کـنـد کـه خـودش را   
بگونه ای از این مخمصه نـجـات  

دوم ھمانطور که ھمه مـی  .  بدھد 
دانند وزیر امـور خـارجـه آمـریـکـا  
ـراضـات   خانم کلینتون، بدنبال اعـت
اخیر در تھران گفته بود کـه اگـر  

ھای جـھـانـی    دولت ایران با قدرت 
برای روشن کردن ابھـامـاتـی کـه  

اش مـطـرح    در مورد برنامه اتـمـی 
ـم  ھـا    است ھمکـاری کـنـد، تـحـری

ـیـه ایـن کشـور مـی  تـوانـد بـه    عل
این، بـه نـظـر  .  سرعت کاھش یابد 

می رسد پاسخی به ایـن دعـوت  
ـتـون بـاشـد  ـنـکـه  .  کلین حـداقـل ای

ژست انعطاف پذیری دارنـد نشـان  

ــد  ــن ــنــکــه  .  مــی دھ ــره ای و بــاالخ
جمـھـوری اسـالمـی بـا مـردمـی  
ـم را   روبرو میبـاشـد کـه ایـن رژی
باعث و بانی این وضع غیر قـابـل  
ــا   تــحــمــل مــی دانــنــد، بــویــژه ب
اصراری که جـمـھـوری اسـالمـی   

. بر برنامـه ھسـتـه ایـی اش دارد 
مردم نه جنگ می خواھند و نـه  
بمب ھستـه ایـی و خـواسـتـار آن  
ھستند که منـابـع کشـور صـرف  

ایـن  .  رفاه و آسـایـش آنـھـا بشـود 
فشار مردم ھم بـاعـث مـی شـود  
که رژیم در ظـاھـر ھـم کـه شـده  
خودش را اینقدر یک دنـده نشـان  

ولی اینکه اینھا ھـمـه بـه  .   ندھد 
ـنـی جـمـھـوری   معنی عقـب نشـی
ـیـن   اسالمی است، بطور قطـع چـن

ـیـه یـک  . نیست  ـر شـب ـیـشـت ایـن ب
ـر   ـرای کـمـت ـیـک ب بازی دیپلمـات

از یک طـرف  .  کردن فشارھاست 
ـرنـد   ژست انعطاف پذیری می گـی
و از طرف دیگر ھمچنان بر غنـی  
سازی تاکید می کنند و ھـمـان  
ــد  ـن . حـرفـھـای سـابـق را مـی زن

بعالوه به خاطر داشته باشـیـد کـه  
خامنه ای اخیرا در خراسان گفتـه  
بود که صـحـبـت انـعـظـاف نـمـی  
تواند در میان باشد چرا که غرب  
به این راضی نمی شود و آنـگـاه  
جمھوری اسالمی مـجـبـور اسـت  
حتی  مواضعش در قبـال سـوریـه  
. را تحت فشار غرب تغییر بـدھـد 

ـتـه انـد   تازه دول غربی ھم که گف
که این مـیـزان انـعـطـاف پـذیـری  

ـتـه کـه  .  کافی نیست  غـرب گـف
جمـھـوری اسـالمـی بـایـد غـنـی  

ـیـوم را  ٢٠ سازی    در صـدی اورن
ــوم   ــایــر اورانــی ــف، و ذخ ــوق مــت

ـر از    غنی    ٥ شـده در سـطـح بـاالت
درصد را به کشوری ثالث منتقـل  

ــعــا  .  کــنــد  ــب مــوضــوعــی کــه ط
جمھوری اسالمی به آن تن نـمـی  

بعالوه اتخادیه اروپـا ھـمـیـن  . دھد 
ـبـه (  امروز   ـم ھـای  )  دوشـن تـحـری

ــه جــمــھــوری   ــی ــتــری را عــل ــش بــی
 .اسالمی اعالم کرد 

 
این تحریم  : کارگر کمونیست 

ھای تـازه شـامـل چـه مـواردی  
 می شود؟  

در جلسه ایی  : حسن صالحی 
که وزیران امور خـارجـه اتـحـادیـه  
اروپا در  لوگزامبورگ در مـورد  
ـیـه جـمـھـوری   تحریم ھای تازه عل
ـــد،   ـردن ـرگـــزار کــ ــ ـــی ب اســـالم
ممنوعیت واردات گاز طبیعی از  
ایران و ممنوعیت صادرات فلـزات  
ــســت   ــه لــی ــن کشــور را ب بــه ای

ـتـه  .  تحریمھا اضافـه نـمـودنـد  گـف
شــــده کــــه در چــــارچــــوب  

ـران،    محدودیت  ـیـه ای ھای جدید عل
تمدید تضمین ھای کـوتـاه مـدت  
ــوع   ــن ــا ایــران ھــم مــم تــجــاری ب

خب طبیعـی اسـت کـه  . شود   می 
این اقدمات وضع را ااز آنچه کـه  
ھست بدتر می کند و دول غربـی  
انتظارشان ایـن اسـت کـه از ایـن  
ـری را از   ـیـشـت ـیـازات ب طریق امت

 .جمھوری اسالمی بگیرند 
ـیـسـت  آیـا کـال  :  کارگر کمون

فکر می کنید کـه نـزاع ھسـتـه  
ایی میان جـمـھـوری اسـالمـی و  
غرب راه حلی ھم دارد و در ایـن  

 صورت این راه حل چی ھست؟ 
ببنید نـزاعـی  :  حسن صالحی 

ــوری   ــھ ــن غــرب و جــم کــه بــی

اسالمی ھسـت در اصـل خـودش  
ـلـه ھسـتـه ایـی   فقط بر سر مسـئ

ـروزش ایـن اسـت  .  نیست  شـکـل ب
ولی مسئله بر سـر مسـائـل پـایـه  

مـثـال پـاکسـتـان  .  ای تری اسـت 
سالح ھسـتـه ایـی دارد و غـرب  
ــا   ــی را کــه ب ــن مشــکــل ــی چــن
ــا   ــالمــی دارد، ب ــوری اس ــھ ــم ج

ـرای  .  پاکستـان نـدارد  ـلـه  ب مسـئ
غـرب ایـن اسـت کـه جـمـھــوری  
اسالمی را طوری در چـارچـوب  
منافع خود رام و مطیع کند و یـا  
ــی شـده تــری را کــه   اسـالم اھـل
ــر   ــبــات عــادی ت خــواھــان مــنــاس
باغرب است، در این وسط تقـویـت  

جمھوری اسالمی ھم از آن  .  کند 
طرف، ضد آمریکایی گرایی اش  
ـرایـش   یک جنبه ایدئـولـوژیـک ب

 سال اسـت کـه  ٣٣ دارد و بیش از  
خودش را اینطور به جھان معرفـی  

کوتاه آمدن جمـھـوری  .  کرده است 
اسالمی در مقابـل تـمـایـل غـرب  
ـم   تقریبا مساوی با مرگ این رژی

به این معنا من فکـر مـی  .  است 
ـبـل   کنم مشکل سیاسی است و ق
از ھر چیز به مـاھـیـت اسـالمـی  
ـر   ضد غرب جمھوری اسـالمـی ب

خب از نظر مـردم ایـن  .  می گردد 
نزاعی که بین غرب و جـمـھـوری  
اسالمی با ھمه نتایج ویران کننده  
ـتـصـادی،   اش مثل تحریم ھای اق
ھیچ ربطی به منافع آنھا ندارد و  
ـرای   از نظر ما راه حـل اصـولـی ب
ــی   ــگــون ــاقشــه، ســرن ــن مــن حــل ای
جــمــھــوری اســالمــی بــه قــدرت  

ـم  .   انقالب مردم است  نه به تـحـری
اقتصادی، نه به جنگ و  نه بـه  
جمھوری اسالمی، ایـن حـرف دل  
ـران در وضـعـیـت حـاضـر   مـردم ای

 .است 
 

اگر یک  : کارگر کمونیست 
لحظه ما جـمـھـوری اسـالمـی را  

کنار بگذاریم، نظر شما در مـورد  
ـران بـا   ایران ھسـتـه ایـی و یـا ای

 انرژی ھسته ایی چی ھست؟ 
من مـخـالـف  :  حسن صالحی 

ـم   سر سخت سالح ھسته ایی ھسـت
و خواھان خلـع سـالح ھسـتـه ای  
ھمه دولتھایی ھستم کـه بـه ایـن  
سالح بسیار کشـنـده و مـرگـبـار  

ـر خـالف ادعـای  .  مجھز ھستند  ب
عده ای، سـالح ھسـتـه ایـی نـه  
فقط امنیت برای جھان بـه ھـمـراه  
نمی آورد، بلکله تھدید نابودی آن  

بـه  .  را ھمواره زنده نگه مـی دارد 
ـری   خاطر بیاورید کـه بـکـار گـی
سالح ھسته ایی از جانب آمریکـا  
علیه ژاپن در جریـان جـنـگ دوم  
جــھــانــی چــه فــاجــعــه بــزرگــی  
انسانی و زیست محیطی بر جای  

تا آنجـایـی ھـم کـه بـه  . گذاشت 
انرزی ھسته ای بـعـنـوان تـامـیـن  
منبع انرژی بر می گردد، من بـا  

ـلـه بـه  .  این ھم مخالفت دارم  مسـئ
سادگی ایـن اسـت کـه اگـر مـا  
ـم   نیروگاه ھسته ایی نداشته بـاشـی
ـیـل و یـا   فاجعه ایی به نام چرنـوب

بـه  .  فوکوشیما ھم نخواھیم داشت 
ـرژی ھسـتـه   نظرم بایـد بـجـای ان
ـرژی ھـای جـایـگـزیـن   ایی از ان
ـروی   ـی مثل انرژی خـورشـیـدی، ن
ـرژی حـاصـل   آب، نیروی باد و ان

 .از زیست توده استفاده کرد 

 آیا جمھوری اسالمی عقب می نشیند؟
 مصاحبه با حسن صالحی 

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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موقعیت اتحادیه ھـای كـارگـری  
در كانادا بـا مـوقـعـیـت اتـحـادیـه  
ھای كارگری و یا بقـول مـعـروف  

) سندیكالیسم ( جنبش اتحادیه ای  
ـفـاوت فـاحشـی   در سطح جـھـان ت

به ھمین خاطر، به نظر مـن  .  ندارد 
بحران سندیكالیسم در غـرب، افـق  
سندیكالیسم در كشورھای به قـول  

ـیـز  "  حوزه فـوق سـود " معروف   را ن
ـیــم کــرده اســـت  ــ ـق ــور و عــ . ك

بمناسبتھای مختلف قبال بـه ایـن  
ـم  ـیـجـه  .  موضوع پرداخته ای ـت در ن

این نوشته در ایـن مـوضـوع وارد  
در عوض با اشاره ای  .  نمی شود 

ـنـام   کوتاه به ترجمه آزاد مطلبـی ب
ــیــاز بــه  "  ــت ــنــگ اعــطــاء ام فــرھ

شركتھا، كار جنبش اتـحـادیـه ای  
ــت  ـــه اس ــاخــت  Samاز  "  را س

Gindin   ـراژ ـی ـرت كه در روزنامه پ
ــار چــاپ شــده بــود،   ــواســت ــورنــت ت
نگاھی به وضعیت اتحادیه ھـای  

 .كارگری كانادا خواھیم انداخت 
ـتـاریـوی   اخیرا دولت اسـتـان ان
كانادا الیحه ای به مـجـلـس ایـن  
استان برده است كه اگـر تصـویـب  
ـیـن   شود، كه انتظار مـی رود چـن
ـره كـارگـران ایـن اسـتـان   شود، سف

ایـن الیـحـه  .  خالی تر خواھد شـد 
ــظــر دارد كــه كســری     ١٥ در ن

میلیارد دالری بودجه استان را بـا  
كاھش دسـتـمـزد كـارگـران بـخـش  
وسیعی از نیروی كار این اسـتـان،  

فضـای جـامـعـه بـه  .  تأمین كنـد 
ــت  ــدت اعــتــراضــی اس ــن  .  ش ای

ـنـد یـونـان و   اعتراضـات را ھـمـان
اسپانیا فعال در خـیـابـانـھـا نـمـی  
بینیم؛ اما خود را به شـیـوه ھـای  

ــان كــرده انــد  ــگــر نــمــای دولــت  .  دی
ـتـخـابـات   ـتـی در یـكـی از ان ایـال
ـنـده حـزب   محلی كه سنتا به نمـای
محافظه كار رأی می دادند، ایـن  
حوزه انتخاباتی را بـخـاطـر خشـم  
مردم از فشار بر معلمان و زمزمـه  
ـرای   بردن الیحه ای به مـجـلـس ب
ـلـمـان،   جلوگیری از اعتصـاب مـع
به كاندید حزب سوسیال دمـكـرات  

حزب لیبرال، حزبی كه ھـم  .  باخت 
اكنون قدرت پارلمانی را در دسـت  

دارد، در نظرسنجی ھـا بـه شـدت  
افت كرده و در ھمین نظرسـنـجـی،  
ــن حــزب   ــدرت گــرفــت ــس ق شــان
ـر شـده   ـیـشـت سوسـیـال دمـكـرات ب

قصد این را ندارم كه چنیـن  .  است 
جا بیاندازم كه گویا رأی دادن بـه  
حزب سوسیال دمـكـرات ھـمـطـراز  
اعتراضات خیابـانـی در یـونـان و  
ــا اســت، امــا بــه چــپ   ــی ــان ــپ اس
چرخیدن جامعه را مـی تـوان بـه  
ـر   طرق مختلفی سنجید كه منفورت
ـتـصـادی   شدن احـزاب ریـاضـت اق
یكی از این انواع ابراز خشـم تـوده  

ھمچنین اخیرا نتیجـه یـك  !  ھاست 
ــروھــھــای   ــیــق از جــانــب گ ــق تــح
ـر از   ـتـی، خـب ـردول غیرانتفاعی غی
ــان   ایـن مـی دھـد كـه اگـر جـوان
كانادا ھمانند جـوانـان كشـورھـای  
ـبـایـد   اروپایی رادیكالیـزه شـونـد، ن

 .تعجب كرد 
اشاره كـردم كـه دولـت ایـالـت  
انتاریو قصد دارد الیـحـه ای بـه  
مجلس ببرد كه كسری بودجه اش  
را بـا كـاھـش دسـتـمـزد كـارگـران  

ـنـد  در واكـنـش بـه ایـن  .  تأمین ك
ـیـن كـارگـری نـگـران   الیحه، فعال
ـبـش كـارگـری   این ھستند كه جـن

در  .  واكنش درخوری نشـان نـدھـد 
ــا   ــه ھ ــادی ــح ــای ات ــوض رؤس ع
نگرانی شـان از جـنـس دیـگـری  

ـریـن  .  است  رئیس یكـی از بـزرگـت
اتحادیه ھـای كـارگـری كـانـادا،  

OPSEU   ــام ــه ن  Smokeyب
Thomas   ــن ــنــش بــه ای در واك

الیحه به رادیـو سـراسـری كـانـادا  
می گوید كه نگران این است كـه  
این فشارھا باعث سر آمدن تحمل  
كـارگـران بشـود و بـه خــیـابـانـھــا  

ـریـزنـد  ــون  .  ب ـن آدمـھـای زیـادی اك
دیگر دلشان را به داشتن ایـن نـوع  

ـنـد  ـن در  .  اتحادیه ھا خوش نمی ك
ــر   ــه و ســر ھ ــد ســال گــذشــت چــن
بزنكاھی، رؤسای اتـحـادیـه ھـای  
ـر ھـیـأت   كارگری كانادا ھـم بسـت

در واكـنـش بـه  .  حاكمه بـوده انـد 
ـراض بـه ســران   ــس  ٨ Gاعـت ـی ، رئ

كنگره كار كانادا، رسما معترضیـن  
اتـحـادیـه ھـای  !  را اوباش خـوانـد 

كارگری در كانادا و مشخصا جـا  
خوش كرده ھا در پستھای بـاالی  
ــشــتــر از ھــر زمــانــی   ــھــا، بــی آن

بودن خود را به نمـایـش  "  بیزنیسی " 
در ایـن راه حـاضـر  .  گذاشته انـد 

شده اند كه صدای طبقه سـرمـایـه  
ـیـده شـود  . دار رسا از زبان آنھا شن

ترس از اعتراض كارگران، شـركـت  
ـرای سـنـجـیـدن درجـه   در تحقیق ب
خشم جوانان، اوباش خوانـدن مـردم  

،  ٨ شركت كننده در اعتراض جـی  
فقط چند نمونه از ایـن وضـعـیـت  

ـر  .  است  ـیـشـت در این مورد بـایـد ب
 .نوشت 

 ٢٠١٢  اكتبر  ١٥ 
 

ترجمه آزاد بخشی از 
 نوشته سام گیندن

 
سام گینـدن در مـطـلـب خـود  

،  ١٩٧٠ در اواخر دھه  :  می گوید 
قبل از شروع دوره اعطا امتیاز بـه  
شركتھا، بخش آمریكای اتـحـادیـه  
ـــل ســـازی   ـی ــ ــوب ـــوم ـران ات ــارگــ ك

(UAW)   ـر  ٧٠٠ حدودا ـف  ھـزار ن
ــیــن  ٣ در   ــلــی مــاش ــركــت اص  ش

ـرال مـوتـورز، فـورد و   سـازی جــن
در ھـر دوره  .  كرایزلر عضو داشـت 

از مذاكرات دسته جمعـی بـعـد از  
ـر وعـده   ـراب آن، این اتـحـادیـه در ب

ـیـت  " اینكه شركتھای مـزبـور   امـن
برای كارگران خود تأمـیـن  "  شغلی 

خواھند كرد، امتیازاتی را بـه ایـن  
امروز، سه دھـه بـعـد  .  شركتھا داد 

ھــا،    از ایــن نــوع بــازی در آوردن 
UAW   ـنـھـا  ھـزار عضـو  ١١٠ ت

بخش كانادائی این اتحـادیـه  .  دارد 
ـری   در مقابـل ایـن نـوع جـھـتـگـی

ھـمـیـن  .  برای مدتی مقاومت كرد 
اتـحـادیـه  " موضوع باعث شد كـه  

 (CAW)" اتوموبیل سازی كانادا 
. از بخش آمریكایی آن جـدا شـود 

برای مدتی بخش كانادائی آن در  
موقعیت بھتری قرار داشـت، امـا  

ــروز   ــط   CAWام ــق  ھــزار  ٢١ ف
عضو دارد؛ در حالیـكـه در اواخـر  

ـتـاد ھـزار عضـو  ١٩٧٠ دھه   ، ھـف
سام گیندن اشاره كوتـاھـی  . داشت 

ــزایــش   ــه اف ) دو بــرابــر شــدن ( ب
بارآوری تولید در بـخـش مـاشـیـن  
سازی در كانادا و آمـریـكـا مـی  
كند و اشاره می كند كه در عـیـن  
ــمــزدھــای واقــعــی در   ــت حــال دس
آمریكا كاھش یافته و فقط بـطـور  
ناچیزی در كانادا افزایش یـافـتـه  

 .اند 
ــــد  ـرای  :  او مــــی گــــوی ـــ ب

ـتـھـای   كارگرانی كه تازه در شـرك
ــد،   ــخــدام مــی شــون ــور اســت مــزب
. وضعیت حتی بدتر ھم شده اسـت 

ـنـون در یـكـی از   كارگری كه اك
سه شركت اصلی اتوموبیل سـازی  
در آمریكا استخدام می شـود، بـا  
ـر از   ـیـن ت دستمزدی به مراتب پای
ــش   ــم قــرن پــی كــارگــری كــه نــی
استخدام مـی شـد، در رابـطـه بـا  
تورم در نظر گرفته شده، دسـتـمـزد  

ـرد  در كـانـادا دسـتـمـزد  .  می گـی
واقعی كارگر تازه اسـتـخـدام شـده  

 درصد كمتر از دستمزد كارگـر  ١٢ 
تازه اسـتـخـدام شـده دوره جـدائـی  

CAW   ازUAW  خـواھـد بـود .
در آن زمان كارگر تـازه اسـتـخـدام  

 ماه مـی تـوانسـت  ١٨ شده بعد از  
به سطح بیشتریـن دسـتـمـزدی كـه  
شركت به كارگرانش پرداخت مـی  
كرد، برسد؛ در حالیكه اكنون بـایـد  

 سال انتظار بكشد تا به چنیـن  ١٠ 
 .سطحی برسد 

یكی از درسھای مھـمـی كـه  
سام می گوید از ایـن وضـعـیـت  
می توان گـرفـت ایـن اسـت كـه  

ـبـاری  "  ـریـن اعـت این دیگر كوچكت
ندارد كه گویا استراتژی اعـطـای  
امتیاز نھایتا ما را به رسـیـدن بـه  
زندگی بھتـری رھـنـمـون خـواھـد  

ـیـاز بـه  .  كرد  ـنـھـا اعـطـا امـت نه ت
ـری و   ـراب شركتھا باعث افزایش ناب
مطرح نكردن مطالبات می شـود،  
ـلـی   ـره  رفـتـن از مسـائ بلكه طـف
ــجــاد   ــه ای اســت کــه طــرحــش ب

." شغلھای بیشتری می انـجـامـد 
درس مـھـم دومـی كـه او بـه آن  
ـنـد ایـن اسـت كـه  : اشاره مـی ك

پتانسیل بـاالی بـارآوری در ایـن  
ـتـانسـیـل   بخش با محـدود كـردن پ

ـیـل آزاد نـمـی   تولید بیشتر اتومـوب
 .شود 

ــه   ــن دو درس او ب بـعــد از ای
درس مـھـم دیـگـری اشـاره مــی  

بـدون جـان تـازه  :  می گویـد . كند 
بخشیدن به جنبش كارگری، فـكـر  
كردن به تـحـرك مـھـمـی در ایـن  

ـری سـخـت اسـت  مــی  .  جـھـتـگـی
گوید اتحادیه ھا باید بطور ریشـه  
ای به ساختارھای خود بیاندیشند  
ـنـدگـان كـارگـران   كه بعنـوان نـمـای

می گوید ضـجـه و  .  ظاھر شوند 
زاری كردن درباره حـمـلـه دولـت و  
ـیـسـت  . شركتھای بزرگ كافـی ن

قبول دستمزد نابرابر در ازای كـار  
برابر به كارگران جوانی كه آینده و  
جان تازه گرفتن اتـحـادیـه ھـا بـه  
ــا   ــھـا را ب ــه اسـت، آن آنـھــا وابسـت
. اتحادیه ھا بیگـانـه خـواھـد كـرد 

می گوید این نبود ھـمـبـسـتـگـی  
در محیط كار، وعده ھمبسـتـگـی  
وسیع بیرون و ورای محیط كار را  

 .بی اعتبار می كند 

 
 

نشریه 
کارگر 
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حکومت دالر 
فروشان،درآمدھای 

دھھا میلیاردی و 
 !فقراکثریت مردم

به این اخبار حکومتی تـوجـه  
 .کنید 

ــژویــان رئــیــس  *   ــد پ ــی جــمــش
ـــت "  ـــاب ـــکـــی از  "  شـــورای رق ی

ـرا   ارگانھای وابسته به دولـت اخـی
ـر در  :"  گفته است  درباره خـط فـق

،     ھنوز مـحـاسـبـات نشـده ٩٠ سال  
ــوارھــای  ٨٩ امــا در ســال    خــان

ـر از   شھری با درآمد ماھانه كـمـت
 ھزار تـومـان و خـانـوارھـای  ٩٤٦ 

روستایی با درآمد ماھانه كمتر از  
ـر بـه  ٥٨٠   ھزار تومان زیر خط فق

 . آیند   حساب می 
ــس *   : فـردا، نـمــایــنـده مـجــل
ــارد دالری کــه در  ٣٨٥  ــی ــل ــی  م
 !است  «افراد خاص »اختیار 

ـــــده  *   ـن ــــ ـــــمـــــای فـــــارس ن
ـیـارد  ٢٠ درآمد  : مجلس  ـل  ھـزار مـی

تومانی دولت از محل فـروش ارز  
 !به نرخ آزاد 

ــه  *   حســیــن کــمــالــی، خــان
ـیـارد دالر  ٣٣ چطور  :  کارگر  ـل  می

ـــاچـــاق وارد کشـــور   کـــاالی ق
 !شود   می 

ـرخـی اخـبـار   ـر ب ـت ـی اینھا سر ت
ـیـن  .  حکومتی می بـاشـنـد  از اول

 .خبر شروع کنیم 
ــن آمــارو   ــه ای ــاد ب ــن ــا اســت ب
ارقامی که رژیم ارائه می کنـد،  
مــیــزان درآمــدھــای خــانــوارھــای  
ــن   ــارک ــخــش ک ــارگــری و ب ک
جامعه، در مقایسه با ھمیـن خـط  
فقری که نزدیک به یـک سـال  

 درصـد  ٨٥ پیش اعالم کـرده انـد، 
ـر   کارگران و کارکنان جـامـعـه زی

دستمزد پـایـه  . خط فقر می باشند 
 ھـزارتـومـان  ٣٦٠  تـا  ٣٢٠ را بین  

ـر در   اعالم کـرده انـد و خـط فـق
ــر از   ھــزار  ٩٤٦ شــھــرھــا راکــمــت

ــا  .  تـومــان  خــانـوارھــای شـھــری ب
 ھـزار  ٩٤٦ درآمد ماھانه كمتر از  

تومان بنابراعالم جنـاب پـژویـان و  
با در نـظـرگـرفـتـن دسـتـمـزدھـای  

ـر  ٨٥ فعلی،   ـراب  درصد  شان سـه ب
 .زیرخط فقرزندگی می کنند 

 به عبارتی جمعیت کارگـران  
و کارکنان جـامـعـه را کـه خـود  

ـیـون  ٢٢  تا  ١٨ حکومت بین   ـل  مـی
ـر   نفراعالم کرده است، زیر خطر فـق

این وضـعـیـت  . زندگی می کنند 
  ٧٥ را ضربدرگرانی ھـای بـاالی  

درصدی مایحتاج عمومی مـردم،  
  ٤٥ افزایش اجاره مسکـن بـاالی  

ــزایــش    درصــدی  ٣٥ درصــد، اف
ھزینـه ھـای بـھـداشـت و درمـان  
ـیـافـتـه   بکنید، تا ابعاد فقر سازمان
و تحمیل شده به کارگران و مـردم  

امـا در  .  ملموستر و روشتنر شـود 
جدیدترن ارقامی که مـرکـز آمـار  
ـیـن   ـر ب ـق رژیم داده اسـت، خـط ف

ـیـون تـومــان  ٧٥٠  ـل  تـا یـک مــی
ــرکــز آمــار  .  اعــالم شــده اســت  م

مدعی شده است که ایـن مـیـزان  
خط فقر شامل شھرھـای بـزرگ  

 .میشود 
ــگــری ســازمــان   در آمــار دی
ـم   حمایت از مصرف کنندگان رژی
اعالم کرده که قدرت خرید مـردم،  
ــد   از زمـان اجـرای طـرح ھـدفـمـن
کردن یارانـه ھـا، از آذرمـاه سـال  

 درصد کاھش یافـتـه  ٥٦ گذشته،  
بـه عــبـارتـی کـارگـران و  .  اسـت 

مردم کارکن که تـازه چـنـدرغـاز  
ـنـد،    درصـد  ٥٦ دستمـزد مـیـگـری
ــد  ــده ان ــرتــر ش ــی ــوع  .  فــق ــوض م

ــکــاران؛ خــود   ــی بــی ــشــت فــقــرمــعــی
ــان دیــگــری اســت  ــت ــرکــز  .  داس م

ـرا   ـم اخـی پژوھش ھای مجلس رژی
ــد    ــه رش ــت ک ــالم کــرده اس اع

 درصـد از  ١٠ دارایی ھا و ثروت  
 شمسی رشـد  ٨٠ جمعیت در دھه  

ــه اســت ٨٧  ــت بــه  .   درصــدی داش
ــارتــی   ــت،  ١٠ عـب  درصــد جــمــعــی

یعنی حکومتی ھا و الیـگـارشـی  
ـروت و  ١٠٠ اسـالمـی،    درصـد ث

. دارایی جامعه را در دسـت دارنـد 

دست آخر این مـرکـز ھشـدار داده  
ــر " کــه   ــی ــق ــنــی و ف ــه غ ــل " فــاص

. مھمترین چالش نظام می بـاشـد 
این توضیحات مقد مه ای اسـت  
برای ورود به نکته بعدی کـه در  
آن به درآمدھای افسانه ای دولت  
و حکـومـت   از مـحـل فـروش  
ارزھای خارجی، بـویـژه دالراشـاره  

درآمـدھـایـی  .  میشود، می بـاشـد 
ــل فــقــر   ــحــمـی ــای ت ــه پ کـه پـا ب
وفــالکــت اقــتــصــادی بــر گــرده  
ـروت را   کارگران، رشد و تمرکز ث
. در دست حکومت نشان مـیـدھـد 

ــطـــه   ــداری راب ـقــر و ن ــد فــ رش
ــای   ــھ ــاســت ــا ســی ــمــی ب ــی ــق مســت
اقتصادی رژیم و بـا درآمـدھـای  
ـیـاردی حـکـومـت   ـل دھھا ھزار مـی

ــن  .  دارد  ــه ای بــرای وارد شــدن ب
موضوع با جدیدترین آمار و ارقـام  
ــت و حــکــومــت،   درآمــدھــای دول
بویژه موضـوع درآمـدھـای دھـھـا  
ـیـاردی دولـت از مـحــل   ـل ھـزارمـی
ــای ارزی   ــروش دالر و مــافــی ف

 .حکومت، شروع می کنیم 
موضوع درآمدھای دھھا ھزار  
میلیارد تومانی دولت و مافـیـای  
ارزی از بیت رھبری گـرفـتـه تـا  
دولت و مجلس، این روزھـا یـک  
ـــا و   ـــواھ ـــاد دع ـــوع ح ـــوض م
افشاگریھای باندھا و دار و دستـه  
ھای سھیم و سازمانده در عـرصـه  
ـروت ھـای بـادآورده مـی   پرسود ث

ــاشــد  ــه  . ب ــت ــد و دار و دس ھــر بــان
حکومتی بسته به اینکه به کـدام  
ـم   حلقه و دایره این مافیـای عـظـی
وابسته باشد، به نوبه خود بر علیـه  
ـری در   باند دیگر که سـھـم کـمـت
ــروشــی و دزدی   مــاجــرای دالرف
گیرش آمده، دست به افشـاگـری  

ـردن وبـاال  . می زند  موضوع بـاال ب
ـیـمـت دالرتـوســط   نـگـه داشـتـن ق
ـرکـــزی از   ـــانـــک مــ ـــت وب دول
مھمترین موضوعات در این حلقـه  
مافیای دزدان حـکـومـتـی مـی  

 .باشد 
براساس اخبارو گزارشاتی که  
باندھای گردآمده در مـجـلـس رو  
کرده اند، درآمـد دولـت از مـحـل  
ـیـمـتـھـایـی تـا   دالر فروشـی بـا ق

 ھـزار تـومـان  ٣٠٠٠ نزدیک بـه  
 مـاھـه  ٦ برای ھر دالر، فقط در  

ـیـارد  ٢٠ گذشته بالغ بر   ـل  ھزار مـی
درھـمـیـن رابـطـه  .! تومان بوده است 

اما بانک مرکزی و شورای پول  
و اعتبار، به ھمراه سران مـافـیـای  
ـم،   ـم رژی کنسرن ھای مالی عظـی
میزان درآمدھای دولت را بسـیـار  
ـنـد  . بیشتر از رقم اعالم شده میـدان

 ھزار میلیارد تومـان فـقـط از  ٢٠ 
طریق فروش دالرگیر دولـت آمـده  

در ھمیـن رابـطـه یـکـی از  .  است 
کـمـیـسـیـون ارزی  " سـخـنـگـویـان  

اخیرا ضمن ابراز تردید در  " مجلس 
اعالم مـیـزان درآمـدھـای دولـت،  
ــای   ــایــرارزھ مــوضــوع فــروش س
ــد   ــون ــورو، پ ــژه ی ــوی ــی، ب ــارج خ
انگلیس، دالر کانادا و یـن ژاپـن  
کـه عـمـده ارزھـای خـارجـی در  
ـیـش کشـیـده و   ایران ھستند، را پ
ادعا کرده است که درآمـد دولـت  

 ھزار میلیارد تومـان در  ٣٠ باالی  
 .شش ماھه اخیر بوده است 

ـم چـگـونـه عـمـل    این سیسـت
می کند؟ و چه سازمانی دارد؟  
ـرود   موضوع به این ترتیب پیش می
ـم و   که برای ھدایت کـل سـیـسـت
ــحــوه و   ــولــی کشــور، ن گــردش پ
چگونگی باال نگه داشتن قیـمـت  
ــژه دالر و   ارزھــای خــارجــی بــوی
یورو، کمیسیون ھای ویـژه ارزی  
توسط دولت و بـانـک مـرکـزی،  
ـری   طبعا در مشورت با بیت رھـب
سازمان داده شده که کل موضوع  
ـنـد  . را مدیریت و ھدایت می کـن

ـراف وزرای بـازرگـانـی و   به اعـت
اقتصاد رژیم، این کمسـیـسـون در  
ـر کشـورھـای   تھران و دوبی وسـای
ــربــوده و بــخــش   ــق ــت ــقــه مس ــط ــن م
ــای   ــی ارزھ ــارج ــالت خ ــام ــع م

ــیــن دالر و  ــام را  ..  خــارجــی و ت
ھمین چنـد وقـت  . سازمان میدھد 

ــن   ــرھــمــی ــاص ــکــی ازعــن ــش ی ــی پ
ـرد کـــه   ـــه اعـــالم کــ ــخـــان وزارت
ــدھــای   ــت مــعــامــالت و داد و س
خارجی در ایران فقط از طـریـق و  
ــت،   ــص دول ــازه و تشــخــی ــا اج ب
ـر در   ـق کمیسیون اقتـصـادی مسـت
وزرات خـارجـه، وزراتـخـانـه ھـای  
بازرگانی، صـنـعـت و مـعـدن بـه  
ھمراه نماینده  خامنه ای در ایـن  

وی  .  کمیسیونھا صورت میگیـرد 
ــرد کــه از   در خــاتــمــه اشــاره ک
ــھــا در ایــن   ــی ــت ــجــایــی کــه دول آن
دستگاھھا دست بـاال را دارنـد و  
ـنـد   ـل بخشا مورد حمایت مقامات ب
پایه نظام می باشند،دسـتـشـان در  

معامالت خارجی، بـویـژه تـامـیـن  
ــاز، از کشــورھــای   ارز مــورد نــی
حوزه خلیج، کامال باز بـوده و بـه  
عبارتی بازار ارز، بویژه عـرضـه و  
تقاضای ارز را در دست داشتـه و  

بـازار  .  کنتزل و ھدایت می کننـد 
ـــی در دســـت   ارزھـــای خـــارج
ــرکــزی، تــجــارت،   بــانــکــھــای م
صادرات، و انواع اقسـام کـنـسـرن  
ـنـھـا مـی   مالی زیر مجـمـوعـه ای
باشد که توسط دولت راه انـدازی  
شده و ھمه زیر مجموعـه بـانـک  

 .مرکزی و دولت می باشند 
 حجم دارایـی ھـای دولـت و  
باندھای حکومتی در بـازارمـالـی  
و خرید و فروش ارزھای خـارحـی  
فقط در دوبـی وشـارجـه، بـاالی  

 میلیارد دالر در گـردش مـی  ٢٤ 
ھمین چند ھفته پیـش بـود  .  باشد 

ـر مـجـمـوعـه   که وزرات نفت و زی
ھای صادراتی اش اعالم کـردنـد  

ــیــل   ــه  " کــه بــه دل ــازفــوری ب ــی ن
این وزارتخانه در  "  ارزھای خارجی 

ــک   ــان ــت، ب ــا دول ــکــاری ب ھــم
ـر  ارگـانـھـای ذی  " مرکزی و سـای

مامور شـده اسـت ارز  "  ربط دیگر 
مورد نیاز برای واردات کـاالھـای  

ـنـمـایـد  در  .  خـارجـی را تـامـیـن ب
ـبـال ایـن اظـھـارات   ادامه و بـه دن
ــــک   ــــان ـم، ب ــ ــــامــــات رژی ـق ــ م
ـم بـه   صادرات،اداره گمرکـات رژی

ـرای  " مرکز صـدور مـجـوز " ھمراه   ب
واردات کاالھـا، اعـالم کـرده انـد  
کــه واردات آن کــاالھــایــی کــه  
دولت بـه عـنـوان ضـروری اعـالم  

ــــزو  ـرده، و ج ـــ ــــای  " ک ــــاالھ ک
می باشند، در شـش  "  استراتژیک 

 درصـد کـاھـش  ٦٧ ماھه امسال  
داشته و ارز اختـصـاص داده شـده  
به واردات این کاالھا ،خـروجـی و  

ـر  . دارد "نامعلوم " ورودیھای   عالوه ب
اسکـلـه  " این کمرگ دسترسی به  

 !را ندارد " ھای غیرمجاز 
ــرفــتــن   ــا شــدت و حــدت گ ب
کشمکش ھـای ارزی بـانـدھـای  
ــــی و در ادامــــه   ـت حــــکــــومـــ
افشاگریھایشان برعلیه یـکـدیـگـر،  
ــه بــرخــی   ــه گــذشــت ــت اواخــر ھــف
نمایندگـان اصـولـگـرای مـجـلـس  
ــری   اعــالم کــردنــد کــه در مــاج
ـیـمـت دالرو تـوجـیـھـات   افزایش ق
ــرامــون دالیــل افــزایــش   ــی ــت پ دول

ـیـارد دالر در  ٣٨٥ قیمت آن،   ـل  می

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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قرار گـرفـتـه   «افراد خاص »اختیار 
این مبلغ ھـنـگـفـت درسـت  !  است 

" افـراد خــاص " زمـانـی در دســت  
ــت وبـانــک   ــه کـه دول ـرارگـرفـت ق
مرکزی مدام از کـمـبـود دالر و  
ــالـه کـرده، و   ارزھـای خـارجــی ن

  ٣٠٠٠ قیمت دالر دولتی تا مـرز  
  ٣٨٥ .  ھزار تومان باال رفـتـه بـود 

میلیارد دالری که در این حـول و  
ـتـی ھـا،   حوش عمدتا تـوسـط دول
بازار بورسی ھای تھـران، بـانـک  
ـلـف و بـا   مرکزی و از طرق مخت
ھدایت دولت وارد بـازار ارز شـده،  
ـرخ   ـر از ن به قیمتھای بسیار بـاالت
ـیـمـت دالر فـروخـتـه   اعالم شده ق

ـر  .  شده است  درواکنش به ایـن خـب
 مـھـر  ١٢ و در جریان اعتراضـات  

ماه در بازار به افزایش قیمت دالر  
و سایر ارزھـا، وزارت اطـالعـات،  
بسیج و سپاه وارد صـحـنـه شـده و  

 ٣٠ اعالم کردند که نزدیـک بـه  
ـر کـرده  "  اخاللگرارزی "  را دستـگـی

ــه مصــلـحــی وزیــر  .  انـد  ـت ــه گــف ب
ـیـد پـورمـحـمـدی   اطالعات و تـائ
ـم؛   رئیـس دیـوان مـحـاسـبـات رژی

اخاللگران دستگیر شده بخشی از  
ــای   شـبـکـه ھـای بـزرگ مـافـی
ارزی و پولی می باشـد، کـه در  
دایره و حاشیه امن دولت، بـانـک  
ــای   ــه ھ ــان ــزی، وزارت خ مــرک
ــعــت و مــعــدن   ــن بــازرگــانــی، ص
ـرار   وبانک صادرات و تـجـارت ق
ـــوشـــش   ـــن پ ـــا ای ـــه و ب ـت داشــ
ــژه   ــوی بــازارازرھــای خــارجــی و ب

باال نگه  "  مصنوعی " قیمت دالر را 
ـنـد  احـمـدی نـژاد در  .  مـی داشـت

واکنش بـه ایـن اظـھـارات فـعـال  
در اقـدامـی  . سکـوت کـرده اسـت 

دیگرمجلسی ھـا در نـظـر دارنـد  
ــانــک   ــاســت ب ــی را از ری ــن ــھــم ب
مرکزی برداشته ونفر دیـگـری را  
ــد، کــه گــرو   ــگـذارن بـه جــایــش ب
کشی و زد و بندھا در این مـورد  

 .ادامه دارد 
ـر آخـر  و  !   و اما در مورد خـب

ـرا حسـیـن کـمـالـی   آن اینکه اخـی
نماینده خانه کارگر در واکنش به  
این درآمدھا و ھزینه ھا و مـنـابـع  
ــوم   ــعــل ــام ــی ن ورودی و خــروج
میلیاردھا دالر، سوال کـرده اسـت  

در شرایطی که ممکـلـت بـا  :  که 
ــاشــد،   ــرو مــی ب کــمــبــود ارز روب

ـیـارد دالر کـاالی  ٣٣ چطور   ـل  می
الزم  !  شـود   قاچاق وارد کشور مـی 

به توضیح است که قاضی جانـی  
سعید مرتضوی مدتی در ریاسـت  

ـرار  "  ستاد مبارزه با قاچاق کاال "  ق
داشت، در گزارشـی اعـالم کـرده  
بود که واردات قاچاق کاالھا در  

  ١٢ مقایسه با یک سال گذشتـه  
ـر شـده اسـت  ! میلیارد دالر کـمـت

ــه   ـیـافـت مـوضـوع قـاچـاق سـازمـان
دولتی و باندھای حکومتی خـود  
حلقه دیگری از دزدیھای افسـانـه  

تا اینـجـا  .  ای حکومت می باشد 
به ابعاد، شیوه ھا و کارکـردھـا و  
ـرد   مکانیزمھای سازماندھی گست
مافیـای ازری حـکـومـت اشـاره  

ــد  ــار و  .  ش ــن اخــب ــام ای ــم در ت
ـیـھـا از   افشاگریھای که حکومـت
ھمدیگر می کنند، یـک نـکـتـه  
برجستـه مـی بـاشـد و آن دسـت  
داشتـن کـل نـظـام و ارگـانـھـای  
اصلی حکومت در سـازمـانـدھـی  
این درآمدھا و دزدیـھـای ھـزاران  

ــاشــد  ــاردی مــی ب ــی ــل کــل  .  مــی
ــای ارزی را   حــکــومــت، مــافــی
سازمان داده و رسما ھـدایـت مـی  

ـیـجـه  .  کند  ـت در آخر بـه عـنـوان ن
ــد اشــاره شــود کــه   ــای ــیــری ب گ
ـیـارد دالری   ـل درآمدھای دھھا مـی
دولت وباندھای حکومـتـی فـقـط  
در ماجـرای افـزایـش وبـاال نـگـه  
داشتن قیمت دالر، ربط مستقیم و  
ـرش و   بالواسطه بـا رشـد و گسـت
ــه   ــت یـافــت ـرعــمــومـی تـحــمــیـل فــق

ـران دارد  در  .  میلیونھا نفر مـردم ای
 درصد عملـه  و  ١٠ شرایطی که  

ـروت  ١٠٠ اکره حکومت    درصـد ث
و دارایی ھای نقـدی جـامـعـه را  

  ٩٠ در دست دارند، نـزدیـک بـه  
ـیـش   درصد مردم، و در این میان ب

ـران و  ٨٥ از    درصـــد کـــارگــ
کارکنان جامعه  سه برابر زیرخـط  
فقراعالم شده، دسـتـمـزد دریـافـت  
ــنــد  . کــرده و زنــدگــی مــی کــن

ـیـاردی فـقـط از   ـل درآمدھای مـی
ــای   ــھ ــق فــروش دالرو دزدی طــری
ـــدھـــای   ـــان ــل ب ـــه ای ک ــان افس
حکومت، به اعتراف برخـی سـران  

ـرازه   حکومت، اقتصاد، تولید و شـی
اقتصادی جامعه را ازھم پـاشـانـده  
ـرچـم   ـر پ است اما  بی شرمانه زی

" اقتصاد مقـاومـتـی خـامـنـه ای " 
ــد و   ــده رش ــه زده، و وع ــن ســی
. شکوفایی اقتـصـادی مـیـدھـنـد 

کل اقتصاد بیمـار و ورشـکـسـتـه  
حکومت اگر رشد و شـکـوفـایـی  
ــد و   ــط رش ــت، فــق ــه اس داشــت
ــی دزدی وغــارت و   ــای شــکــوف
ـروت ھـای جـامـعـه، از   چـپـاول ث
ــاچــیـز کــارگــران   ــمــزدھـای ن دسـت
گرفته، تا تحمیل فقرو فالکـت و  
بی خانمانی بر گـرده مـردم مـی  

حقا که حکومت سـرمـایـه  .  باشد 
داران اسالمی، در این عـرصـه در  

ـرای  .  چھان پیشتـاز مـی بـاشـد  ب
ــھــای و در   ــایــان دادن بــه دزدی پ
آمدھای افسانـه ای  حـکـومـت  
دزدان و دالر فروشان، برای پـایـان  
ــل   ــمــی ــح ــکــومــت ت ــه ح دادن ب
ـرگـرده   کنندگان فقر و فـالکـت ب
کارگران و مردم، بایـد حـکـومـت  
ـر   اسالمی سرمایه داران را بـه زی

 .کشید 
  

 نفر از کـارگـران  ٦٠٠ روز گذشته  
صنایع فلزی شـمـاره یـک و دو  
متـحـد و یـکـپـارچـه در مـقـابـل  
ــان آزادی   ــاب وزارت کــار در خــی
دست به تـجـمـع زدنـد و خـواھـان  

پرداخت فوری حقوق ھای معوقه  
ـیـمـه خـود   و رسیدگی به مساله ب

ـرداخـت  .  شدند  کارگران خـواھـان پ
ــوق ھــای مــعــوقــه و   فــوری حــق
ھمچنین رفع موانع بازنشسـتـگـی  
ــد   تـعـدادی از کـارگـران و تـمـدی

ــرچــه ھــای درمــانــی خــود   ــت دف
 .ھستند 

ـتـدا   در تجمع دیروز کارگران اب
خیابان پر رفـت و آمـد آزادی را  
ــس وارد   ــد و ســپ مســدود کــردن

مذاکره با مـقـامـات وزارت کـار  
ـیـشـرمـانـه بـه  .  شدند  وزارت کار ب

کارگرانی که چـنـد مـاه حـقـوق  
شان را دریافت نـکـرده انـد اعـالم  

ـیـکـاری  ٧ کرد که    درصد بیمه ب
را بجای کارفرما خودتان پرداخت  

کنید تا مشـکـل بـازنشـسـتـگـی  
ــمــه   ــی ــران و ب ــعــدادی از کــارگ ت
ـــھـــا حـــل شـــود و   ـــی آن ــان درم
دستمزدھای معوقه نیز بـه وزارت  

کـارگـران  .  صنایـع مـربـوط اسـت 

ـراضـی   تصمیم گرفتند تجمـع اعـت
خود را به مقـابـل وزارت صـنـایـع  
بکشند، اما طبـق گـزارشـی کـه  
ــران   ــه آزادی کــارگــران ای ــحــادی ات
منتشر کرده است، وزارت صـنـایـع  
ــه   ــرای پــاســخ دادن ب اقــدامــی ب

خواست ھای کارگران نکرد و بـه  
ھمین دلیل کـارگـران از سـاعـت  
ـبـه   یازده و نیم صبح امروز یـکـشـن
ـراضـی در   دسـت بـه تـجــمـع اعـت

فشـار  .  مقـابـل اسـتـانـداری زدنـد 

اعتراضی کـارگـران اسـتـانـدار را  
وادار به حضور در تجمع کارگـران  

 .کرد 
ــجــمــع دیــروز مــامــوریــن   در ت
ــایـل تـعــدادی از   ــظـامــی مــوب ـت ان
ــه   ــه نشــان ــدان را کــه ب شــھــرون

ھمبستگی با کارگران از تـجـمـع  
ـنـد ضـبـط   ـت آنھا عکـس مـیـگـرف
کردند، اما علیرغم این، ماموریـن  
ـری از   انتظامی موفق به جـلـوگـی
عکس گرفتن نشـدنـد و عـکـس  

 .ھائی از این تجمع منتشر شد 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ـراض کـارگـران   قاطـعـانـه از اعـت
صنایع فلزی و خواست ھای آنھـا  
پشتیبانـی مـیـکـنـد و کـارگـران  
سایر مراکز کارگـری و خـانـواده  
ھــای کــارگــران و ھــمــه مــردم  
آزادیخواه را به حمایـت از آنـھـا و  
ــانــه   ــب ــل ــارزات حــق ط ــب ــه م ــی ــل ک

ــد  ــوان ــخ ــارگــران فــرامــی ــن  .  ک ای
مبارزات شـایسـتـه حـمـایـت گـرم  
ھمه مردم و انعکاس فعاالنـه ایـن  
ـلـف   تجمعات در رسانه ھای مـخـت
و از جـمـلـه مـدیـای اجـتـمـاعـی  

 . است 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون

 ایران 
ـر  ١٤ ،  ١٣٩١  مھر  ٢٣  ـب  اکـت
 ٢٠١٢ 
 

 کارگران صنایع فلزی تھران دست به تجمعات اعتراضی زدند
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

پایان تجمع اعتراضی کارگران صنایع فلزی 
 در مقابل استانداری تھران

ـران  کـارگـران کـارخـانـه ھـای  :  تحادیه آزاد کارگران ای
ـیـس  ٢  و  ١ صنایع فلزی شماره    ، پـس از وعـده ھـای رئ

ـریـت   ـرار مـدی ـق ـر اسـت برنامه ریزی استانداری تھران مبنی ب
دولتی در کارخانه و حل مسائل و مشکالت کـارگـران بـه  
تجمع اعتراضی خود در مـقـابـل اسـتـانـداری تـھـران پـایـان  

این کارگران تصمیم داشتند چنانچه جـواب روشـنـی  .  دادند 
 .به آنھا داده نشود ھمچنان در مقابل استانداری بمانند 

دیروز در تجمع کارگران صنایع فلزی در مقـابـل وزارت  
کار مسئولین این وزارتخانه تحقق خواستھای کـارگـران در  
مورد دستمزدھای معوقه و دیگر خواستھایشان را به وزارت  

ـیـز  . صنایع موکول کردند  ـبـل ن از سوی دیگر از مـدتـھـا ق
ـرای رسـیـدگـی   قرار بود امروز جلسه ای در وزارت صنایع ب

امـا صـبـح امـروز  .  به مشکالت این کارگران برگـزار شـود 
پس از مراجعه نماینده ھای کارگران به وزارت صـنـایـع در  
این وزارتخانه به آنان اعالم شد دستھایی در کار اسـت کـه  
ـیـش   اجازه نمیدھند ما در مورد کارخانه شـمـا کـاری از پ

 .ببریم 
ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـلـه   کارگران منتظر در کارخانـه زمـانـی کـه از ایـن مسـئ
ـیـش    مطلع شدند از آنجا که استاندار تھران نیز چـنـد مـاه پ
ـم بـه   به آنان حل فوری مسائل شان را داده بود اینبار تصمـی

 .تجمع در مقابل استانداری تھران گرفتند 
بنا بر این گزارش قبل از حضـور کـارگـران در مـقـابـل  
ـری   استانداری نیروھای امنیتی و انتظامی بطور چشـمـگـی
ـتـی   در محل حاضر شده بودند با اینحـال کـارگـران بـا حـال
تعرضی  شروع به سر دادن شعارھای اعتراضی در مـقـابـل  
ـیـس کـمـیـسـیـون   استانداری کردند و این امر باعث شـد رئ
ـرای آرام کـردن کـارگـران   سیاسی انتظامـی اسـتـانـداری ب

وی از کـارگـران  .  بالفاصلـه در مـیـان آنـان حـاضـر شـود 
خواست به ایشان مھلت دھند تا مسائل شـان را حـل کـنـد  

 .یا مرگ یا زندگی : اما کارگران بطور یکپارچه ای شعار دادند 
بدنبال این وضعیت، استاندار تھران و سپس رئیس برنـامـه  
ـیـس   ـتـا رئ ریزی استانداری به میان کارگران آمدند و نـھـای
برنامه ریزی استانداری با اشاره به جـلـسـه ای کـه صـبـح  
ـرامـون کـارخـانـه ھـای بـحـران زده   ـی امروز در استانداری پ

با ھماھنگی که با سازمـان    -١ : برگزار شده بود اعالم کرد 
ـرار اسـت از مـحـل   تامین اجتماعـی بـعـمـل آمـده اسـت ق
ـرداخـت شـود تـا   تسھیالت استانداری حق بیمه کـارگـران پ

 کارگر کارخانه قادر به بازنشـسـتـگـی شـونـد  ٢٠٠ بیش از  
از صبح فردا مدیریت دولتی در کارخانه مستقر خـواھـد   -٢ 

دو مالـک اصـلـی بـه   -٣ شد و تولید را راه خواھد انداخت  
کارخانه راه داده نخواھند شـد و از آنـھـا سـلـب مـالـکـیـت  

ـیـه مـعـوقـات کـارگـران از مـحـل    -٤ خواھـد گـردیـد   کـل
 .تسھیالت استانداری تا یکشنبه آینده پرداخت خواھد شد 

 مـاه حـقـوق  ٥ :  در این تجمع کارگران شـعـار مـیـدادنـد 
 –کارگر پرداخت باید گردد، صنایع فلزی آباد باید گـردد  

صـنـایـع    –یا مرگ یـا زنـدگـی    –مرگ بر سرمایه دار  
 ...فلزی فلسطین ایران است و 

کارگران کارخانجات صنایع فلزی پس از وعـده ھـای  
 بـه تـجـمـع  ١٤ رئیس برنامه ریزی استانداری حدود ساعت  

خود پایان دادند و اعالم کردند چـنـانـچـه وعـده ھـای داده  
شده سر موعد مقررمحقق نشود تجمعات اعتراضی خـود را  

 .از سر خواھند گرفت 
 

تجمع کارگران صنایع فلزی ایران در مقابل 
 وزارت کار
ھای صنایع فـلـزی یـك و     کارگر كارخانه ٦٠٠ بیش از  

دو در مقابل وزارت تعاون، کار و رفـاه اجـتـمـاعـی تـجـمـع  
ـیـش از  .  کردنـد  ـران در  ٦٠٠ ب  کـارگـر صـنـایـع فـلـزی ای

ـران کـارخـانـه    اعتراض به بی  توجھی مسئوالن دولتی و مـدی
شان، صـبـح    در خصوص پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی 

امروز در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـی تـجـمـع  
نماینده کـارگـران صـنـایـع فـلـزی در مـورد دالیـل  .  کردند 

ـیـمـه  ٥ :  اعتراض كارگران به ایلنا گفت   مـاه از حـقـوق و ب
معوقه کارگران صنایع فلزی با احتساب مـاه مـھـر ھـنـوز  

ـیـان مـطـلـب فـوق  .  پرداخت نشده است  ولی اله موحـد بـا ب
در آخرین تجمع کارگران مقابل وزارت صـنـایـع  : تصریح کرد 

 صـورت گـرفـت،  ٩١  شـھـریـور مـاه  ٢٥ كه در تاریخ شنبه  
 مـاھـه کـارگـران داده شـد کـه  ٨ وعده پرداخت معـوقـات  

متاسفانه مسئوالن کارخانه با پرداخت سه ماه از مـعـوقـات  
ـقـی طـلـب کـارگـران   ـرداخـت مـاب حقوقـی کـارگـران، از پ

در این زمینه، پروین مـحـمـدی یـکـی  .  کنند   خودداری می 
در آخریـن تـجـمـع  :  دیگر از نمایندگان کارگران اضافه کرد 

کارگران، با حضور یکی از مـالـکـان کـارخـانـه در وزارت  
ھـای کـارخـانـه    صنایع و و دادن چک برای پرداخت بدھـی 

به کارگران، این تجمع خاتمه یافت اما مـتـاسـفـانـه چـک  
ـبـات   دریافتی نقد نشد و کارگران به بخش اعظمی از مطـال

بعداز تجمع مبلغـی  :  این كارگر افزود .  حقوقی خود نرسیدند 
به کارگران پرداخت شد ولی ھمچنان سـالـن شـمـاره یـک  

 ماه حقوق و ھمچنین سـالـن  ٥  ماه بیمه و  ١١ صنایع فلزی  
 . ماه بیمه طلب دارند ٥  ماه حقوق و  ٥ شماره دو  

 
مذاکرات نمایندگان کارگران صنایع فلزی 

 نتیجه ماند با مسئوالن وزارت کار بی
ـران،   پروین محمدی؛ نماینده کارگران صنـایـع فـلـزی ای
مذاکرات امروز نمایندگان کارگران این مجموعه صـنـعـتـی  

پروین محمدی  .  حاصل خواند   با مسئوالن وزارت کار را  بی 
ـنـا گـفـت  ـنـدگـان  :  در این باره به ایل مـذاکـرات مـیـان نـمـای
ھای صنایع فلزی یـک و دو بـا    شورای اسالمی کارخانه 

ــوالن وزارت کـار بــی  ــن    مسـئ ــود و کــارگــران ای ــیـجــه ب نــت
. ھای خود بازگشتنـد   ، عصبانی و ناراضی به خانه   مجموعه 
 ماه است کارفرمـای کـارخـانـه  ١١ در حالی که  :  او افزود 

ـرداخـت نـکـرده اسـت،   صنایع فلزی، حق بیمه کارگران را پ

اند که خـود کـارگـران ایـن    مسئوالن وزارت کار اعالم کرده 
ـرای   مبلغ را واریز کنند تـا سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی ب

این سخنان موجب ناراحـتـی  .  بازنشسته کردن آنان اقدام کند 
 مـاه اسـت حـقـوق خـود را دریـافـت  ٣ کارگرانی شد که  

 .اند   نکرده 
 

تجمعات : کارگران کارخانجات صنایع فلزی
اعتراضی خود را در مقابل وزارت صنایع 

 ادامه خواھیم داد
ششصد کارگر کارخانجات   :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 در اقدامی متحدانه از صـبـح  ٢  و  ١ صنایع فلزی شماره ی 
ـراضـی در  ٢٢ امروز    مھر ماه دست بـه یـک تـجـمـع اعـت

ایـن تـجـمـع از  .  مقابل وزارت کار در خـیـابـان آزادی زدنـد 
ـبـال بـی تـوجـھـی  ٣٠/١٠ ساعت    صـبـح آغـاز شـد و بـدن

ـردد آزادی را   مسئولین وزارت کار این کارگران خیابان پر ت
بمدت نیم ساعت مسدود کـردنـد امـا بـا وعـده مـامـوریـن  
ـیـن وزارت کـار در   انتظامی مبنی بر حضور فوری مسئول
ـیـاده رو و مـحـوطـه   میان کارگران، آنان تجمع خود را به پ

بنا بر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  . داخلی وزارت کار کشیدند 
ـیـن  ٣٠/١٢ اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود ساعت    مسئـول

ـنـده ھـای   وزارت کار در داخل ساختمان این نـھـاد بـا نـمـای
ـیـن  .  کارگران وارد مذاکره شـدنـد  در ایـن مـذاکـره مسـئـول

 مـاه دسـتـمـزد  ٥ وزارت کار در حالی کـه ایـن کـارگـران  
ـیـمـه  ٧ معوقه دارند به آنـان اعـالم کـردنـد    درصـد سـھـم ب
ـیـز دولـت  ٣ کارگری را خودتان واریز کنید و    درصـد را ن

پرداخت کند تا مسئله بازنشستگی تعدادی از کـارگـران و  
در ادامـه ایـن  .  تمدید دفترچه ھای درمانی آنان حـل شـود 

ـیـن وزارت کـار در مـورد دسـتـمـزدھـای   مذاکرات مسئـول
معوقه کارگران و مدیریت و راه اندازی کارخانه نیـز اعـالم  
کردند مسئولیت اینکار مربوط به وزرات صـنـایـع اسـت و  
ـیـجـه ای پـایـان   ـت بدین ترتیب ایـن مـذاکـره بـدون حصـول ن

بنا بر این گزارش، پس از پایان مذاکرات که حـدود  . گرفت 
ـنـده ھـای کـارگـران بـا   یک و نیم ساعت طول کشید نمای
حضور در میان ھمکاران خود نتیجه مذاکرات را با آنـان در  
ـیـامـده   میان گذاشتند و از آنجا که ھیچ نتیجه ای بدست ن
بود کارگران خشمگینـانـه اعـالم کـردنـد فـردا در مـقـابـل  
وزارت صنایع دست به تجمع خواھیم زد و به تجمع خـود در  

در ایـن تـجـمـع مـامـوریـن  .  مقابل وزارت کار پـایـان دادنـد 
ـراز   انتظامی موبـایـل تـعـدادی از شـھـرونـدان را کـه بـا اب
ھمدردی با کارگران از این تجمع عکس میگرفتند ضـبـط  

 مـاه  ١١  بمدت  ١ بیمه کارگران صنایع فلزی شماره  . کردند 
 ماه اسـت  ٥  ، مدت  ٢ و بیمه کارگران صنایع فلزی شماره  

ـیـن ایـن کـارخـانـجـات در حـال   که واریز نشده است ھمچـن
حاضر به حال خود رھا شده اند و ششصد کارگر آنھا مـدت  

ــافـت نـکــرده انـد ٥  کـارگــران  .   مـاه اسـت دسـتـمـزدی دری
کارخانجات صنایع فلزی از سال گذشته در خیابان صـنـایـع  

ــایـع در  )   مــحـدوده شـادآبـاد ( فـلـزی  ــابـل وزارت صـن و مـق
ـراضـی   اعتراض به وضعیت خود بارھا دست به تـجـمـع اعـت

در آخرین تجمـع ایـن کـارگـران در مـقـابـل وزارت  .  زده اند 
ــع در روز   ــای  مــرداد مـاه ســالـجــاری سـه مــاه از  ٢٤ صـن

ـرداخـت   دستمزدھای معوقـه و عـیـدی ایـن کـارگـران را پ
ـتـی   ـری کردند و وزارت صنایع وعده داد در اسـرع وقـت مـدی
ـیـمـانـده   جھت اداره کارخانه در محل مستقر خواھد شد و باق

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـرداخـت   دستمزدھای معوقه کارگران و بیمه ھای آنان نیـز پ
 ماه از این وعـده ھـا وزارت  ٢ خواھد گردید اما با گذشت  

صنایع به ھیچیک از تعھداتی که به کـارگـران داده بـود  
عمل نکرد و به ھمین دلیل آنان بار دیـگـر از صـبـح امـروز  

 .تجمعات اعتراضی خود را آغاز کردند 
 

ایاب (اعتصاب بخشی ازشبکه حمل ونقل 
 در پتروشیمی بندرامام) وذھاب کارگران

ـبـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران   مـھـر  ١٨ امروز سه شـن
 نفراز رانندگان سیستم حمل و نقل پتروشـیـمـی  ٣٠ ماه حدود  

ـرمـکـو وشـاخـص را  بندر امام که کارگران شرکتـھـای فـی
به سر کار میرسـانـدنـد بـعـلـت عـدم  ) طبق قراردادھای قبل ( 

پرداخت دستمزد وحقوق معوقه دست به اعتصاب زدنـد و از  
در  .  آوردن و بردن کارگران به مـحـل کـارخـودداری کـردنـد 

ـر   ـنـد ب ـتـوانسـت نتیجه این اعتصاب تـعـدادی از کـارگـران ن
ـر سـر   سرکارھای خود حاضرشوند وتـعـدادی ھـم بـمـوقـع ب

بنا برآخرین خبرھای رسیده به اتـحـادیـه  .  کارھایشان نرسیدند 
آزاد کارگران ایران، این اعتصـاب ھـمـچـنـان ادامـه دارد و  
ـیـت خـودداری   رانندگان تصمیم دارند تا حصول نتیجه ازفعال

ـنـدگـان  .  کرده و بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه دھـنـد  ایـن ران
ـیـت  "صنعت کارون نادر "درچارچوب شرکت پیمانکاری   فعال

 ماه است دستمزد مـاھـیـانـه خـود را دریـافـت  ٤ میکنند و  
این قبیل رانندگان جدا از ھزینه ھای سرسـام آور  .  نکرده اند 

ـر و نـگـھـداری وسـوخـت   زندگی باید مخارج سنگین تعمـی
وروغن ماشینھای خود را بپردازند و از طرف دیگر بسیـاری  
از آنان ماشینھایشان را بطور اقساطی خریداری کرده انـد و  
ـنـد   ناچارند اقساط ماھیانه خودرورھایشان را نیز پرداخت کن
با این حال و با وجود شرایط اقتصادی بسیـار سـخـتـی کـه  
ـرداخـت حـق و   این رانندگان دارند کارفرما چھار مـاه از پ
حقوق انان خودداری کرده و شرایط بسیار غیر قابل تحمـلـی  

 را بر این رانندگان تحمیل کرده است 
 ١٣٩١  مھر ماه  ١٨  -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
اعتصاب کارگران بنیان دیزل تبریز وارد 

 بیستمین روز خود شد
بیست روز از اعتصاب کارگران شرکت بنیان دیزل تبریـز  
ـقـال   دراعتراض به تھدیدات مدیریت و مالک کارخانه به انت

مالک کارخانه بنیان دیزل تبریز بـا  .  و اخراج ایشان گذشت 
علم به گرانی زمیـن و واقـع شـدن کـارخـانـه درجـوارشـھـر  

ـر دھـد ٥٠ قصددارد کاربری این کارخانه   ـی ـی .  سـالـه را تـغ
برای اینکار قصد دارد کارگران را به کارگاھھای خود در  
آذرشھر و عجب شیر انتقال دھد و اعالم نموده، کسانی کـه  
ـراداد   داوطلبانه منتقل نشونـد اخـراج و بـه مـحـض اتـمـام ق

کارگران از اول مھرماه ضـمـن مـقـاومـت  .  بیکارخواھند شد 
درمقابل این دستورالعمل غیرقانونی دسـت از کـار کشـیـده  

کـارگـران اظـھـار  .  دھنـد   وبه تحصن خود ھمچنان ادامه می 
میدارند که کارخانه از جھت کاری مشکلی ندارد مشکل  
مدیریتی است که بعلت عدم تخصص و یـا بـعـمـد تـوسـط  
ـیـش از یـکـسـال   مالک ایجادشده است چرا که کارخانه ب

الزم بتوضیح است کـه شـرکـت  .  است که مدیرعامل ندارد 
ـنـکـاردارد  ٤٠٠ بنیان دیزل نزدیک به    کار گرفنی و مـاشـی

کارگاھھای اعـالمـی در کـارھـای  درحلیکه درصورت انتقال به  
 .شد پایین دستی و غیر ایمن فوالد مشغول خواھند  

آمیز رانندگان شركت واحد  تجمع اعتراض
 در مقابل ساختمان شورای شھر

ـبـه     ٢٠٠  حـدود  ١٣٩١ مـھـر مـاه  ١٨ صبح روز سه شن
راننده شرکت واحد تھران در مقابل ساختـمـان شـورای شـھـر  

رانندگان شـركـت واحـد  .  واقع در خیابان بھشت تجمع کردند 
اند در ارائه مزایای شغلی میان پرسنل این مجموعـه    مدعی 

این رانندگان عالوه بر اینـكـه  .  و رانندگان تبعیض وجود دارد 
ـرسـنـل    خواھان ھمسان سازی دسـتـمـزد  ھـا مـیـان تـمـامـی پ

ـبـی از   ـرخـی حـقـوق جـن شھرداری ھستند، به مبلغ انـدك ب
ـراض دارنـد ...  جمله حق خوار و بار و مسـكـن و  ـیـز اعـت . ن

ـم کـه چـرا  :  یکی از معترضـان  ـران سـوال داری مـا از مـدی
 تـومـان  ٢٠٠  بـه  ٢٠ ھـا از    افزایش قیمت بـھـای اتـوبـوس 

تاثیری بر حقوق رانندگان شرکت واحد نداشتـه اسـت؟ چـرا  
ــحــث   ــی ب ـت شــود     در صــد حـق جــذب مــطــرح مــی ١٠ وق

گویند  مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی تـھـران و    می 
تـجـمـع امـروز،  :  وی ادامـه داد .  کـنـد   حومه موافقت نـمـی 

اعتراض صنفی تعدادی از رانندگان شرکـت واحـد اسـت و  
به این دلیل به صورت محدود برگزار شده است تـا حـمـل و  

یکی دیگـر  .  نقل شھروندان در سطح شھر دچار اختالل نشود 
یک مقرری برای کارکنان شـھـرداری  :  از تجمع کنندگان 

 درصد حـق جـذب مصـوب شـده کـه شـامـل  ١٠ به عنوان  
ھمچنین پاداشـی کـه  .  شود   زحمت کشان شرکت واحد نمی 

ـنـدگـان    به عموم پرسنل شھرداری داده مـی  شـود شـامـل ران
ـرای  . شود   شرکت واحد نمی  متاسفانه تا به امروز پاسـخـی ب

اتحادیه كـارگـران  .  ایم   ھای به حق خود دریافت نکرده   خواسته 
ـران؛ در پـی تـجــمــع   ــا مــدی ــزنـی ب شـھــرداری در حــال رای

آمیز رانندگان، رئیس اتحادیـه کـارگـران شـھـرداری    اعتراض 
ـر مـزایـای    تالش می :  تھران گفت  كنیم تا حق مسکن و سای

ـم  تـجـمـع  .  ریالی کارگـران شـرکـت واحـد را افـزایـش دھـی
ـقـدی خـود از   کنندگان خواھان افزایش برخی از مزایـای ن

ـر قـانـون کـار  .  جمله حق مسکن ھستند  ـراب در حال حاضر ب
ھـای تـابـعـه    حق مسکن ھـر کـارگـر شـاغـل در سـازمـان 

 ھزار تومان اسـت؛ ھـم اکـنـون در  ١٠ شھرداری تھران تنھا  
ـنـد آتـش  نشـانـی،    برخی سازمانھای تابع شھرداری تھران مان

ھا و سازمان خدمات موتوری، حق مسـکـن    سازمان پارک 
ـرداخـت   کارگران مانند حق مسکن کارمندان محاسـبـه و پ

ـر  ٦٠  تا  ٣٠ شود که مبلغ آن از    می  ـی  ھـزار تـومـان مـتـغـی
 . است 

 
اطالعیه اتحاد بین المللی در رابطه با 

اعتراض رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی 
 تھران

ـیـد؟ بـه گـزارش   با رویش ناگزیر جوانـه چـه مـی کـن
ـنـدگـان  ٢٠٠ اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیش از   ـر از ران ـف  ن

ـبـه     ١٨ شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه روز سـه شـن
مھر ماه در رابطه با مطالبات رفاھی در مقـابـل سـاخـتـمـان  
ـراض   اصلی شھرداری تھران و شورای شـھـر دسـت بـه اعـت

ـراض کـارگـران شـرکـت واحـد تـھـران در ادامـه  . زدند  اعـت
ـرداخـت ده در صـد اضـافـه   اعتراضاتی است که به عدم پ
ـرسـنـل   ـیـه پ دستمزد به عنـوان حـق جـذب کـه شـامـل کـل
شھرداری تھران شده است اما کارکنان شرکت واحـد تـھـران  

رانندگـان شـرکـت  .  از آن محروم شده اند، انجام گرفته است 
واحد تھران ھمچنین به سطح ناچیز مزایای دیـگـر ازجـمـلـه  

ـراضـی بـا  .  حق مسکن نیز اعتراض کرده اند  این تجمع اعـت
ـر   ـنـی ب وعده مدیر کل منـابـع انسـانـی شـرکـت واحـد مـب
پرداخت این بدھی و قول افزایش حق مسـکـن کـارگـران از  

راننـدگـان شـرکـت واحـد  .   پایان یافته است ٩٢ ابتدای سال  
تھران و حومه سالھاست که برای تحقق خواستھای خـویـش  
مبارزات متعددی را به پیش برده و ھزینه ھـای زیـادی را  

سـنـدیـکـای کـارگـران ایـن  .  نیز در این راه متحمل شده اند 
 کـه بـا مشـارکـت و امضـای  ١٣٨٤ شرکت که در سال  

ھزاران کارکنان این شرکت رسمیت یافت اوج این مـبـارزات  
خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار که سنـدیـکـای  .  بود 

کارگران شرکت واحد را خاری بر چشم خود می پنداشتنـد  
به محل جلسه ھفتگی این سندیکا ھجوم برده و بـا ضـرب  
ـرت   ـف ـلـو ن و شتم اعضای سندیکا و بریدن زبان منصور اسـان
ـقـل کـارگـری بـه نـمـایـش   خود را از حـرکـت ھـای مسـت

نھاد ھای قضایی و سرکوب جمھوری اسـالمـی  . گذاشتند 
با دستگیری منتخبین کارگری در دی مـاه ھـمـیـن سـال  
عزم خود را در سرکوب اعتراضات رانندگان شـرکـت واحـد  

ـنـدگـان کـارگـری از جـمـلـه  .  نشان دادند  زندانی کردن نمای
منصور اسانلو واخراج دھھا نماینده کارگری نتوانست مـانـع  
ـنـدگـان شـرکـت واحـد شـود  . ادامه مبارزه و اعتراضات ران

  ١٣٨٤ رانندگان شرکت واحد تھران و حـومـه در دی مـاه  
دست بـه اعـتـصـاب زده و مـوفـق بـه آزادی بسـیـاری از  

جمھوری اسالمی در ادامه سـرکـوب  .  نمایندگان خود شدند 
ـری از   کارگران و سندیکای شرکت واحد تھران تعداد بیشـت
ـم مـددی و   ـراھـی نمایندگان رانندگان این شرکت از جملـه اب
رضا شھابی را زندانی کـرد کـه رضـا شـھـابـی بـا وجـود  
بیماری ھنوز در زندان بسر می برد و نماینـدگـان دیـگـر بـا  

امـا  .  تھدیدات بسیاری مبنی بر عدم فعالیت روبرو بوده انـد 
 مـھـر مـاه کـه بـا ھـراس  ١٨ با اعتراضات روز سه شنبـه  

مقامات شھرداری و شرکت واحد روبرو شـد و بـا وعـده و  
ـم  " وعید سر ھم بندی شد، پرسش اصلی این است که   ـری گـی

ـریـد،   که می زنید، گیریم که می کشید، گیریم که می ب
ـلـی  "  با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟  ـیـن الـمـل اتحاد ب

در حمایت از کارگران در ایران ضمن حمایت از خواستـھـای  
ـر تـداوم ایـن   برحق کارگران شرکت واحد تھـران و حـومـه ب
ـرای آزادی رضـا شـھـابـی و تـحـمـیـل   مبارزات از جمله ب
فعالیت بی قید و شرط سندیکای کارگران شـرکـت واحـد  

اتحاد بین المللی در حمایـت از کـارگـران  . تاکید می کند 
 ٢٠١٢  اکتبر  ١٠ در ایران  
 

 ماھه در پرداخت حقوق کارگران ٣تعویق 
 خدمات شھری شھرداری اشنویه

 مـاه  ٣ کارگران خدمات شھری شھرداری اشنویه حدود  
ـری  .  است که حقوق نـگـرفـتـه انـد  بـه گـزارش سـایـت خـب

موکریان و به نقل از کارگران مشغول به کـار در خـدمـات  
ـنـد  ١٠ شھری، این کارگران که روزانه    ساعت کار می کن

ـنـد حـدود    مـاه  ٣ و اکثرا  از اقشار کم درآمد جامعـه ھسـت
بر اساس اظـھـارات ایـن  .  است که حقوق خود را نگرفته اند 

کارگران که تحت نظر شرکت اعتماد کار مشغول بـه کـار  
ھستند، چندین بار اعتراض خود را به اطالع شـورای شـھـر  
و شھرداری اشنویه رسانده اند ولی تاکنون پاسخ مـنـاسـبـی  

گفته مـی شـود کـارگـران خـدمـات شـھـری  .  نگرفته اند 
شھرداری اشنویه در آخرین اظھار نظر خود عنوان کـرده انـد  
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ـرداخـت نشـود  ١٠ چنانکه تا    روز آینده حقوق معوقه شـان پ
 .دست از کار خواھند کشید 

  
تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته ذوب 

آھن اصفھان در مقابل ساختمان امور 
 بازنشستگان

کارگران بازنشسته اصفـھـان  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
  ٢٣ در اعتراض به عدم پرداخت حـقـوق ھـای خـود امـروز  

ـراضـی بـزرگ در  ١٣٩١ مھر ماه    دست به یک تجمع اعت
در خیـابـان نشـاط ایـن  "  امور بازنشستگان "  مقابل ساختمان  

 .شھر زدند 
 صبح شروع شـد  ٣٠/٩ در این تجمع که از حدود ساعت  

ـردد   ـنـد کـارگـران راه ت و زنان حضوری فـعـال در آن داشـت
خودروھا در این خیابان را که یکی از خیابانھای مـرکـزی  
ـلـھـا   ـی شھر اصفھان است بستند و مانع عبور و مرور اتـومـوب

 .شدند 
کارگران بازنشسته شرکت کننده در این تـجـمـع شـعـار  

 -رئیسامون که دزدند،کارگرامون بی مـزدنـد  : ..." میدادند 
 ...رئیس بی لیاقت اسعفا استعفا و 

کارگران بازنشسته ذوب آھن اصفھان مدت دو ماه اسـت  
 .مستمری خود را دریافت نکرده اند 

ـران،    بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه ازاد کارگـران ای
عدم پرداخت بموقع مستمری کارگران بازنشسته ذوب آھـن  
اصفھان از ماھھا پیش ادامه دارد و این کارگران بـارھـا در  
اعتراض به این وضعیت دست به تجمع اعتراضی در سـطـح  

سال گذشته این کارگران در اقـدامـی  .  شھر اصفھان زده اند 
 .اعتراضی جاده منتھی به ذوب آھن اصفھان را نیز بستند 

کارگران بازنشسته ذوب اھن اصفھان میگویند صـنـدوق  
بازنشستگان ذوب آھن که زمانـی یـکـی از صـنـدوقـھـای  
ـریـت و دزدی   بسیارمعتبر بازنشستگی بود براثر سـوء مـدی
ھای دست اندرکاران آن  دچـارمشـکـالت مـالـی فـراوانـی  
ـیـل ایـن صـنـدوق بـطـور مـداوم از   شده است و به ھمیـن دل

 .پرداخت مطالبات بازنشستگان سرباز میزند 
بنا بر اظھار این کارگران، آخرین حقوق پرداختی آنان نـه  
ــکــه   ــن، بــل ــگــی ذوب آھ ــازنشــســت ــدوق ب ــق صــن ازطــری
براثراعتراضات  کارگران بازنشسته،  توسط دولت و مـنـابـع   
ـرداخـت شـد تـا سـر و صـدای کـارگـران   دیگر تامین و پ
ـنـحـل مـانـده   خوابانده شود با اینحال این مسئله ھمچنـان الی
ـیـجـه ای کـه دوام   است و کارگران مصمم اند تا حصول نت
داشته باشد و متضمن پرداخت بموقع مستمری آنان باشد بـه  

 .اعتراضات خود ادامه دھند 
بنا بر آخرین خبرھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ـیـن   ایران جلسه امروز نماینده ھای این کـارگـران بـا مسـئـول
صندوق بازنشستگی بدون حصول نتیجه ای پایان گـرفـت و  
به ھمین دلیل ھزاران کارگر بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان  

 .مصمم به ادامه اعتراضات خود ھستند 
 ١٣٩١  مھر ماه  ٢٣  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 ویژه طومارھای بیست ھزار امضا

كارگران خواھان كاھش :  پروین محمدی
 ھزینه و افزایش مزد ھستند 

كنندگان نامه اعتراضـی خـطـاب بـه    یكی از ھماھنگ 

وزیر كار، با بیان اینكه تاكنون وزارت كار بصورت رسمی بـه  
ـر ضـرورت   ـنـی ب نامه بیست ھـزار امضـایـی كـارگـران مـب

است، از ارسـال     پاسخ نداده ٩١ بازنگری در دستمزدھای سال  
ـر  ١٠ یك طومار    ھزار امضایی دیگر تا پایان ماه جاری خـب

پروین محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، یـادآور  .  داد 
 نـوبـت بـا  ٢ از ابتدای امسال تاكنون كارگران ایران در  :  شد 

 ھزار امضا خواسـتـار بـازنـگـری در حـداقـل  ٢٠ جمع آوری  
این امضا ھـا در قـالـب  :  وی افزود .   شدند ٩١ دستمزد سال  

 خـرداد و اول مـاه مـھـر بـه  ٢٧ طوماری در تاریـخ ھـای  
بـه  .  شـد   كار و امور اجـتـمـاعـی تـحـویـل داده   دبیرخانه وزارت 

ـنـدگـان بـه طـور جـدی خـواھـان   ـن گفته محمدی امضـا ك
ـنـد  ـیـن شـده ھسـت ایـن فـعـال  .  بازنگری در دستمزدھای تعی

ـنـه  ھـای روزانـه و    كارگری با یادآوری اینـكـه كـاھـش ھـزی
تامین منافع كارگران در بـازنـگـری قـانـون كـار از دیـگـر  

 ھـزار امضـایـی  ٢٠ ھای امضا كنندگان این طومار    خواسته 
ھنـوز وزارت كـار و امـور اجـتـمـاعـی بـطـور  :  است، افزود 

بـا  :  محمدی افزود .  است   رسمی به این درخواست پاسخ نداده 
توجه به سكوت وزارت كار، كارگران قصد دارند تا بـا جـمـع  

ھای قبلی خود را بـه     ھزار امضای جدید خواسته ١٠ آوری  
در پی تشدید نوسـانـات  :  وی افزود .  وزارت كار یادآور شوند 

، وضع اقتصادی به نسـبـت    نرخ ارز و كاھش ارزش پول ملی 
ـر شـده اسـت   ماه  . ھای نخستیـن سـال جـاری نـامـنـاسـب ت

: محمدی با اشاره به اعتراض ھفته گذشته بـازاریـان گـفـت 
ھای اجتماعی نسبـت بـه ادامـه وضـع    ھرچند تمامی گروه 

ـبـات و خـواسـتـه  ھـای    موجود نگران ھستند اما جنس مطـال
 ھا یكسان و برابر نیست   تمامی این گروه 

  
آقای دھقان کیا، شما شریک جرم ایجاد 
وضعیت مصیبت بار کنونی برای کارگران 

 ایران ھستید
 پروین محمدی : نویسنده 

در حالی که فشار گرانی و اخراج و ناامنی شـغـلـی و  
ـرای   دستمزدھای معوقه از یک سو و تالش وزارت کار  ب
اصالح قانون کار و تصـویـب و اجـرایـی شـدن طـرح ضـد  

ـقـا و  –کارگری استاد   ـرای ب شاگردی ھر روزه عرصه را ب
زندگی ما کارگران تنگ تر کـرده اسـت مـا تـعـدادی از  
کارگران به عنوان ھماھنگ کننـدگـان طـرح جـمـع آوری  
طومار اعتراضی  بر آن شدیم تـا در یـک بـعـد سـراسـری  
ـم   ـی اعتراض خود را به وضعیت موجود به این شکل ابراز کن

 .و خواھان افزایش فوری دستمزدھا متناسب با تورم موجود شویم 
ـلـه ای اسـت کـه بـطـور   افزایش فوری دستمزدھا مسئ
واقعی زندگی و معیشت ما کـارگـران بـه آن گـره خـورده  

ـرای مـا کـارگـران  .  است  این مسئله، یک مسئله حیاتی ب
امضا کننده طومار و میلیونھـا کـارگـر دیـگـر در سـراسـر  

حداقل دستمزد کـارگـران در حـال حـاضـر بـا  .  کشور است 
موج تورم افسار گسیخته موجود چـنـان ارزش خـود را از  
دست داده است که بطور واقعی با این دستمزد یک خانـوار  
چھار نفره کارگری به خط مرگ رانده شده است به ھمـیـن  
دلیل ھم است که ھیچ انسان شریف و منصـفـی  قـادر بـه  
انکار زندگی مصیبت بار ما کارگران و خواست بر حق مـا  

 .مبنی بر افزایش فوری حداقل دستمزد نمیتواند باشد 
اما تا بوده ھمین بوده که عـده ای در مـقـام دفـاع از  

مـن تـا بـه  .  منافع اربابان خود کاسه داغ تر از آش شـونـد 

حال ندیده ام کارفرمایـی رسـمـا اعـالم کـنـد کـه حـداقـل  
دستمزد کنونی برای زندگی کارگـران کـفـایـت مـیـکـنـد،  

آنان این ماموریـت را چـه بصـورت  .  جرات اینکار را ندارند 
کانالیزه شده و چه به توسط عوامل آشکار و پنھان خود از  

ـقـاب  . راھھای دیگری پیش می برند  من  به کسانی که ن
ـلـف   بر چھره کشیده و با اسامی دیگری در سایتھای مـخـت
با تئوریزه کردن این مسئله که طومار اعتراضی فـایـده ای  
ندارد و کارگران را حتی از حرف زدن و اعتراض مـکـتـوب  

ـراض   بـه بـھـانـه  ( بوسیله طومار، و بدینگونه از حداقـل اعـت
ـنـان  .  برحذر میدارنـد کـاری نـدارم )  اعتراضات بزرگ تر  ای

به ھـمـیـن  .  آموزگارانند و آنھم از نوع ضد کارگری ترینشان 
ـر و اسـم و   دلیل ھم ھست که اغلب جرات ندارند بـا تصـوی

 .رسم خود بر علیه طومار اعتراضی کارگران دست به قلم برند 
اما در این میان دسته دیگری نیز وجود دارند که بـطـور  
دست سازی نمایندگی کارگران را یدک میکشند و فـی  
الحال با استفاده از امکانات دولتی به کارگران کارخانه ھـا  

ـبـت بـار  .  نیز دسترسی دارند  اینان با استفاده از شرایط مصـی
ـرای گـذران   کارگران، ناامنی شغلی  و استیـصـالـی کـه ب
زندگی بر کارگران تـحـمـیـل شـده اسـت بـی فـایـده بـودن  
اعتراض به حداقل دستمزد را به بھانه ھای مختلف طـوری  
ـراض بـه حـداقـل   تئوریزه میکننـد تـا کـارگـران را از اعـت

 .دستمزدھا بر حذر دارند 
ـره  كـانـون   ـئـت مـدی یکی مانند آقای ابوی رئیـس ھـی
سراسری انجمن ھای صنفی پرسنل فـنـی داروخـانـه ھـا و  
عضو اصلی كانون سراسری انجمن ھای صنـفـی كـارگـری  
كشور اعالم میکند اعتراض به حداقل دسـتـمـزدھـا بـایـد از  

 .؟؟ به پیش برده شود !!طریق تشکلھای قانونی 
باید از ایشان پرسید شما که قانونی ھستید چـه گـلـی  

مگر نه این است که ھـر سـالـه  .  بر سر ما کارگران زده اید 
امضای کسانی امثال شما بر زیر حداقل دستـمـزد چـنـدیـن  

 برابر زیر خط فقر گذاشته میشود؟ 
ـبـایـد بـه   با ادله ھـای ایـن جـنـاب ھـیـچ کـارگـری ن
اخراجش و یا دیگر بی حقوقی ھای موجود اعتراض کـنـد  
مگر اینکه از درگاه این جناب و تشکل مطبوع اش کسـب  

یقین داشته باشید ھیچ کـارگـری  !  آقای ابوی . اجازه نماید 
از شما و از ھیچکس دیگری برای دفاع از بقـا و ھسـتـی  

 .خود اجازه نخواھد گرفت 
ـئـت  "  علـی دھـقـان کـیـا " به تازگی نیزآقای   عضـو ھـی

مدیره کانون شوراھای اسـالمـی کـار اسـتـان تـھـران طـی  
ـر گـزاری  ١٨ مصاحبه ای به تاریخ    مھر ماه جاری بـا خـب
باید در مورد افزایش دستمزد کارگـران  " مھر فرموده اند که  

ـتـه   تصمیم دقیق و قابل اجرایی گرفته شود و در ادامـه گـف
ـرداخـت حـقـوق  : اند  ـنـه پ ھم اکنون برخی شـرکـتـھـا در زمـی

 "نیروی کار و بیمه آنھا با مشکالت جدی مواجه ھستند 
وی  .  ناگفته معنی حرف آقای دھقان کیا روشـن اسـت 

دارد میگوید سرمایه داران عزیز و گـرامـی ھـم اکـنـون در  
زمینه پرداخت حقوق نیروی کار و بیمه آنھـا بـا مشـکـالت  
جدی مواجه ھستند و بدینگونه کارگران را از اعتـراض بـه  

 .حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر بر حذر میدارد 
ـرخـی   ـم بـدسـت دیـگـر در ب وی نیز ھمچون تعدادی قل
سایتھا برای بازداشتن کارگران از ادامه اعتراض به حـداقـل  

ـم بـا  : دستمزدھا در ادامه میگوید  ـی اینکه بخواھیم فکر کـن
افزایش لجام گسیخته قیمتھا و گسترش شکاف بین ھزینـه  
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ھا و درآمد خانوار کارگری می توان در قالب نامه نگـاری  
 .با وزیر به نتیجه رسید، این مھم غیرممکن است 

آقای دھقان کیا پس کدام مھم ممکن اسـت؟ تـن دادن  
ـر و مـیـوه و   به فقر و گرسنگی؟ بر چیده شدن دائمـی شـی

از سفره خالی کارگران؟ باز ماندن فـرزنـدانـمـان  ...  گوشت و 
از تحصیل؟ تن فروشی زنان؟ رو آوری به فروش و مصـرف  
ـرای   ـتـصـادی و درمـانـدگـی ب مواد مخدر از سر ناامنی اق
گذران زندگی؟  روانه کـردن کـودکـانـمـان بـه بـازار کـار؟  

ـرای شـمـا  !  آقای دھقان کیا  ما کارگران به نیکی میدانیم ب
 .امثال شما، اینھا اموراتی ممکن ومقدور برای کارگران ھستند و الغیر و  

یقینا از نظر کسانی امثـال شـمـا، مـا  !  آقای دھقان کیا 
کارگران نباید دست به تجمع  و راھپیمایی بزنیم چـون نـظـم  

از نظـر شـمـا مـا کـارگـران  .  وامنیت اجتماعی بھم میخورد 
نباید اعتصاب نکنیم چون صاحبان سرمایه ضرر میکننـد و  
از نظر شما، ما کارگران نباید خواھان تشکل خـود سـاخـتـه  

 .خودمان  شویم چرا که آنوقت شماھا باید کاسه کوزه تان را جمع کنید 
در ادامه این مصاحبه  آقای دھقان کیا ما کارگران را  

اگـر کـارخـانـه  :  از اخراج و بیکار شدن میترساند و میگویـد 
نتواند به نیروی خود حقوق پرداخت کـنـد، حـتـمـا دسـت بـه  

ھم اکنون شرایط به نحوی اسـت کـه  .  تعدیل نیرو خواھد زد 
ـرد و   اشتغال زایی جدید چندانی در کشور صورت نمی گـی

 .می توان گفت که ایجاد اشتغال جدید در کشور منفی است 
کارفرماھا خودشان بلدند مشکالتشـان  !  آقای دھقان کیا 

را حل کنند و از دولت برای تداوم سود آوری شـان مـزایـای  
مناسبی بگیرند، ھمچنان که ھمیشه و  ھر لحظه و در ھـر  

شـمـا  .  مقطع زمانی سی سال گذشته اینـکـار را کـرده انـد 
نگران چه ھستید؟ کارگران که ھـر روزه اخـراج مـیـشـونـد،  
تعدیل نیرو که ھمیشه بوده و بـا وضـعـیـت مـوجـود تشـدیـد  
خواھد شد، بگویید تا کجا کارگران باید دندان روی جـگـر  

ـیـایـد ...  بگذارند و صدایش از تـرس اخـراج و  حضـرت  .  در ن
ـیـسـت،  !  دھقان کیا  مطمئن باشید باالتر از سیـاھـی رنـگ ن

مطمئن باشید کارگران به آخر خط رسـیـده انـد و افـاضـات  
شما مانعی بر سر اعتراضات کارگری و خواست کـارگـران  

 .  برای افزایش دستمزدھا ایجاد نخواھد کرد 
ما نیز تردیدی نداریم در حـالـی کـه  !  جناب دھقان کیا 

ـتـھـا   کسانی امثال شما به ھمـراه صـاحـبـان سـرمـایـه و دول
زندگی را بر ما و خانواده ھایمـان سـیـاه کـرده ایـد طـومـار  
اعتراضی کمترین و کمترین کاری است کـه کـارگـران در  

ما به شـمـا و دیـگـر  .  سراسر کشور به آن مبادرت کرده اند 
ـم چـنـانـچـه طـومـار   قلم بدستان در ھمه سایتھا قول میـدھـی
ـرای دفـاع از   اعتراضی بی نتیجه ماند حتما راه دیـگـری ب

ـم  . ھستی و بقا خود پیدا خواھیم کرد  ـل اینرا به شـمـا و آن ق
بدستان قول میدھیم و امید آن داریم تا این مسئلـه خـواب را  

   .بر شما و آنان حرام نکند 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  

 ماه حقوق کارگران پیمانکاری ٦تعویق 
 «پوشش راه»

رغـم    عـلـی  «پـوشـش راه »کارگران شرکت پیمانـکـاری  

 ماه گذشـتـه  ٦ زمان قرارداد کاریشان، در    خاتمه نیافتن مدت 
شرکت پـوشـش راه وابسـتـه بـه  .  اند   دستمزدی دریافت نکرده 

ـیـمـانـکـاران وزارت راه و شـھـر   بخش خصوصی، یکی از پ
ھـای    سازی است که به سبب پرداخت نشدن صورت وضعیت 

مالی این شرکت توسط این وزارت خانه، ھم اکنون تـعـطـیـل  
 کـارگـر آن از فـروردیـن مـاه سـال  ٤٣ شده و حقوق معوقه  

ـیـمـانـکـار جـاده  .  جاری به تعویق افتاده است  ایـن شـرکـت پ
دیھوک به راه ور و ھمچنین دیھوک بـه فـردوس اسـت و  
اغلب کارگران آن با سوابق بـاال بـه عـنـوان کـارگـر سـاده،  
راننده ماشین آالت سنگین و نگـھـبـان در ایـن واحـد فـعـال  

 کارگر از تاریخ یکم فـروردیـن مـاه  ٤٣ قرار داد این  .  ھستند 
 . تا سوم شھریور ماه بوده است ٩١ سال  
  

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

مشھد  «پارت الستیک» کارگر ١٠٠٠بیکاری 
 در یك سال گذشته

نماینده كارگران بیكار شده مـجـمـوعـه صـنـعـتـی پـارت  
ـیـکـاری حـدود   کـارگـر ایـن  ١٠٠٠ الستیک مشـھـد، از ب

ـر داد  کـارخـانـه پـارت  .  کارخانه در یک سال گـذشـتـه خـب
 کارگر داشته اسـت  ٢٥٠٠ الستیک مشھد در سال گذشته  

 کـارگـر ایـن  ١٠٠٠ اما در طول یک سال گذشـتـه حـدود  
ـیـز بـا    کارخانه تعدیل شده  اند و کـارگـران شـاغـل فـعـلـی ن

ـیـن تـعـداد  .  چندین ماه حقوق معوقه رو به رو ھستند  ھمچـن
ـرای کـارخـانـه کـار    زیادی از آن  ھا به صورت روز مـزدی ب

ـیـک، قـطـعـات  .  کنند   می  مجموعه صـنـعـتـی پـارت السـت
ـیـد    الستیکی کارخانه  ـپـا را تـول ـران خـوردرو و سـای ھـای ای

 کند   می 
 
 برابر نرخ بیکاری کل ٢ سال اخیر ٧در 

 .تاریخ این کشور بوده است
ـتـشـره  "  مـھـر " به گزارش خبرگزاری حکومتی   آمـار مـن

ـر  ٧ نشان می دھد که نرخ بیکاری در ایران در     ٢  سال اخـی
در ایـن  .  برابر نرخ بیکاری کل تاریخ این کشـور بـوده اسـت 

ـنـه   گزارش آمده است که بررسی آمارھای مـوجـود در زمـی
ـران طـی   نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال به کار جوانان در ای

 سال اخیر نشان می دھد که فاصله نرخ بیکـاری جـوانـان  ٧ 
ـرخ  ٢  خورشیدی  ١٣٩٠  تا  ١٣٨٤ در فاصله سالھای   ـر ن ـراب  ب

ـر ایـن در گـزارش  .  بیکاری کل کشور بوده اسـت  عـالوه ب
مزبور اذعان شده که زنان بـه نسـبـت مـردان بـه مـراتـب از  
ـر   ـیـکـاری دامـنـگـی دامنه بیکاری وسیعتری برخوردارند و ب

 .آنان دو برابر مردان است 
 

توقف تولید در کارخانه لوله سازی 
  کارگر در آستانه بیکاری١٧٠/ماھشھر

ھم اکنون تولید درکارخانه لوله سازی سـدیـد مـاھشـھـر  
.  کارگر آن در آستانه بیکاری قرار دارنـد ١٧٠ متوقف شده و 
 کارخانـه بـزرگ لـولـه  ٣ سازی سدید یکی از    کارخانه لوله 

ـیـد    ھـزار تـن  ٧٠٠ سازی در کشور است که با ظرفیت تول

ـیـد در   لوله به سبب مشکالت نقدینگی و نداشتن تـوان تـول
 . آستانه تعطیلی قرار گرفته است 

 
تعدیل نیرو در شرکت خودروسازی سایپا 

 تھران و کاشان
ــصــادی کشــور در طــی   ـت در پــی وخــامــت اوضــاع اق
ـروی   ـی ماھھای اخیر شرکت سایپای کاشان اقدام به تعدیل ن

از نیروی کار خـود  %  ٧٥ رود    کار خود کرده و احتمال می 
ـپـا کـاشـان یـکـی از  .  را اخراج کرده باشـد    ٣ شـرکـت سـای

بـاشـدکـه    کارخانه بزرگ تولید کننده خودرو پراید وتیبا مـی 
 ھزار کارگر در سه شیفت کاری در آن مشـغـول  ١٠ بیش از  

این واحد تولیدی حدود یکماه است که فـقـط  . به کار بودند 
ـبـل اعـالم کـرده   با یک شیفت کار می  انـد    کند واز ھفته ق

ـرای یـک شـیـف امـکـان  ٣ که فقط    روز در ھفته آن ھم ب
ھم چنین سایپای تھران نیز در پیـروی از  .  اشتغال وجود دارد 

ھای کاری این شرکت ساعـات کـاری خـود را از    سیاست 
ـریـت   ـیـل داده و اکـث ـل ـق ـفـت ت سه شیفت کاری به یک شی
کارگران یک روز در میان در کـارخـانـه مشـغـول بـه کـار  
ھستند، این شرکت ھمین طور با تعطیلی برخـی از خـطـوط  
. تولید خود موجب افزایش قیمت محصوالت خود شده اسـت 

ـرخـی از   گفتنی است، اکثر کارگران این کارخانه نیـز در ب
خطوط تولید دو تا سه ماه از حقوق و مزایای خـود مـحـروم  

 .اند   بوده 
 

اخراج قریب الوقوع کارگران کارخانه 
 اردبیل" روغن نباتی"

رئیس اتاق بازرگانی، صـنـایـع و مـعـادن و کشـاورزی  
اردبیل اذعان می کند اگر حـمـایـت ھـا از ایـن کـارخـانـه  
صورت نگیرد به احتمال زیـاد تـمـامـی کـارگـران آن اخـراج  

 .خواھد شد 
 

جلوگیری از تکرار سرنوشت صنعت نساجی 
 ھا سازی برای قطعه

ھای خودروسازی به واحـدھـای    بحران اقتصادی کارخانه 
ھـا    قطعه سازی نیز منتقل شده و عـمـده مشـكـل ایـن واحـد 

ـرداخـت تـعـھـدات بـانـکـی   کمبود نقدینگی و تاخیر در بـازپ
ـبـل واحـدھـای قـطـعـه  .  است  در نتیجه این امر از مـدتـی ق

سازی استان قزوین تعدیل نیروی انسانی و کاھش سـاعـات  
ـرار داده  در اسـتـان  .  انـد   کار روزانه خود را در دستـور کـار ق

 کـارخـانـه و کـارگـاه قـطـعـه سـازی  ٦٠ قزوین نزدیک به  
فعالیت دارد؛ تا قبل از تغییر شرایط در ھر واحد تولیـدی از  

درحـال حـاضـر  .   ھزار کارگر مشغول به کار بـودنـد ٢  تا  ٥٠ 
در برخی واحدھای قطعه سازی به دلیل اعمال سیـاسـتـھـای  

 نفر کاھش و مـیـزان  ٢٠٠  به  ٨٠٠ تعدیلی تعداد کارگران از  
ـفـت کـاھـش   ساعات کار روزانه به سه روز کاری تک شـی

برای کارگران باقیمانده واحدھای قطعـه سـازی  .  یافته است 
 .دریافت حقوق و مزایا با تاخیر سه ماھه به یک عادت تبدیل شده است 

 
 درصد واحدھای نساجی ٤٠تعطیلی 
 اصفھان

  ٤٠  ماه گذشته حـدود  ٦ به دلیل کمبود نقدینگی طی  
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.  درصد واحدھای نساجی استان اصفھان تـعـطـیـل شـده انـد 
ـنـگـی واحـدھـای   ـقـدی گرانی دالر عامل اصلـی کـمـبـود ن

ـیـز بـا  .  نساجی استان است  دیگر واحدھای فعال نسـاجـی ن
 شفیت کاری خود به یک شیفت بـا مشـکـالت  ٣ کاھش  

 . بسیاری مواجه ھستند 
 
  کارگرش را بیکار کرد٢٠٠مشی  اشی

 کارگر شاغل در گـروه  ٢٠٠ در مدت یک ماه گذشته  
مـحـمـد پـارسـا  .  اند   مشی بیکار شده   بازرگانی اشی -تولیدی 

مسئول کانون شوراھای اسالمی کار استان گـیـالن گـفـت  
،     گـذاران   علت این تعدیل و اخراج به اختالف مـیـان سـرمـایـه 

ـیـه بـازمـی  . گـردد   کمبود نقدینگی، فروش و خرید مواد اول
، تعداد کارگران شاغـل    ھا   وی میگوید تا پیش از این تعدیل 

 .   رسید   مشی به حدود ھزار نفر می   در گروه اشی 
  

نسبت به معضل بیکاری احساس مسئولیت 
 وجود ندارد

ـیـت مـجـلـس   ـل داریوش قنبری سخنگوی فراکسیـون اق
اشـتـغـال در  :  ھشتم مجلس اسالمی به خبرنگار ایلنا گـفـت 

ـبـوه   كشور ما یك بحث رھا شده اسـت و بـا وجـود حـجـم ان
ـبـاط   بیكاران موجود در كشور به نظر می رسد كسی در ارت
ـنـد و در   ـیـت نـمـی ك با وضعیت بیكاری احسـاس مسـئـول
مجموع این معضل متولی خـاصـی نـداشـتـه و مـا شـاھـد  

ـم بـود  وی  .  افزایش روز افزون تعداد بیكاران در كشور خواھی
ـر بـار گـرانـی لـه مـی شـود و   ـنـده زی میگوید مصرف كن
ـر مـی   سبدھای مصرفی ما روز به روز دچار كاھش و فـق

از طرف دیگر افزایش قیمت ھا باعث افزایش قیـمـت  . شوند 
مواد اولیه و كاالھای واسطه ای برای تولید كننده ھـا شـده  

بـحـث  .  كه این باعث كاھش فروش تولید كنندگان شده است 
ـر فـروش مـحـصـوالت كـارخـانـه ھـا   ـیـمـت ھـا ب افزایش ق
تاثیرگذار است و بعضـا مشـكـالت بـه وجـود آمـده بـاعـث  
تعطیلی صنایع و تولیدات داخلی شده است و مـجـمـوع ایـن  
ـرخ   ـیـن آمـدن ن اتفاقات باعث ایجاد مشكل در اشتغال و پـای

در حال حـاضـر بـه  .  رشد اقتصادی و درآمد ملی شده است 
جای رشد اقتصادی، صحبت از یك رشد منفی در اقتـصـاد  
كشور است كه نتایج تأسف باری برای اقتصاد كشور به بـار  

وی در ادامه اضافه کرد که  با رویه مـوجـود  .  خواھد آورد 
 امیدواری چندانی به اصالح وجود ندارد 

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

 پیام تبریک؛
ـره سـنـدیـکـار    آزادی علی نجاتی از اعضاء ھیئت مدی
نیشکر ھفت تپه را به خانواده و ھمه کارگران آزادی خواه و  
ـیـن خـواھـان آزادی   حق طلب تبریک می گوئیم و ھـمـچـن

ـرق  .  دیگر فعالین کارگری ھستیم  انجمن صنفی کارگران ب
ـرق و سـاخـتـمـان  .  و فلزکار کرمانشـاه  انـجـمـن کـارگـران ب

 جمعھای از فعالین کارگری سنندج و کامیاران . اصفھان 
 

 انتقال شاھرخ زمانی به زندان ارسنجان
 کـارگـر زنـدانـی را    ماموران زندان تبریز شاھرخ زمانی 

ـنـد از  ١٣٩١  مھر  ٢٢ صبح امروز شنبه    با دست بند و پـا ب

 از ایـن    ھای رسـیـده حـاکـی   اند، خبر   زندان تبریز خارج کرده 
ـقـل   ـت است که وی را به زندان ارسنجان در استان فـارس مـن

 بدون اینکـه    این دومین بار است که شاھرخ زمانی .  اند   کرده 
ـقـاط   در حکم صادره برای وی محکومیتی به تبعـیـد بـه ن

تر و در    پیش .  شود   ھای دیگر منتقل می   دیگر باشد به زندان 
 وی به طور غیر قـانـونـی بـه زنـدان  ١٣٩١  خرداد  ١٠ تاریخ  

 مـرداد  ١٦  و در تاریخ    یزد تبعید شده بود که پس از مدتی 
این فـعـال کـارگـری  .   به زندان تبریز باز گردانده شد ١٣٩١ 

ـتـی  ٩٠ در تاریخ ھفدھم خردادماه سال   ـی  توسط نیروھای امـن
ـم مـھـرمـاه، بـا   ـت در تبریز بازداشت و در تاریخ بیسـت و ھـف
تودیع وثیقه دویست میلیون تومانـی بـه صـورت مـوقـت از  

شـاھـرخ زمـانـی پـس از آزادی در دادگـاه  .  زندان آزاد شد 
 سال زندان محکوم شـد و در دی مـاه سـال  ١١ انقالب به  

ـرای  ١٣٩٠   به ھمراه دیگر فعال کارگری محمد جـراحـی ب
 .اجرای محکومیت خود بازداشت شد 

 
 نا امنی محیط كار

 
 گرفتگی مرگ راننده جرثقیل بر اثر برق

ـروژه   راننده یک دستگاه جرثقیل خاور ھنگام کـار در پ
ـرق فشـار   عمرانی بر اثر برخورد بازوی جرثقیل بـه کـابـل ب

ـر  .  قوی دچار برق گرفتگی شده و در دم جـان بـاخـت  نـا ب
این گزارش، صبح امروز در پی تـمـاس کـارگـران بـا آتـش  
ـنـده   نشانی تھران مبنی بر رخداد حادثه برق گـرفـتـگـی ران
ـرق   ـیـل شـدت ب ـیـل، مـتـاسـفـانـه بـه دل ـق یک دستگاه جـرث
گرفتگی و جراحات وارده این راننده جان خـود را از دسـت  

 دھد   می 
 

 ھا خاک مرگ دوکارگر جوان در زیر خروار
ـیـات سـاخـتـمـان   ـل گودبرداری غیر اصولی در یک عـم

ھا خاک را رقـم    سازی مرگ دوکارگر جوان در زیر خروار 
ـیـف در   زد و ھمچنین وقوع یک حـادثـه آتـش سـوزی خـف
ـر از   ـف پاالیشگاه نفت تھران منجر به سوختگی شدیـد سـه ن

بنـا بـه گـزارش پـایـگـاه  .  کارکنان این مجموعه شده است 
ـر یـک مـورد  ١٢٥ خبری   ، روز گذشته و در پی اعالم خـب

ریزش ساختمان نیمه ساخت، ستاد فرماندھی آتـش نشـانـی  
تھران آتش نشانان را راھی محل حادثه در خیابان شـریـعـتـی  

ـنـامـھـای مـجـیـد  .  خیابان آذر شھر کـرد  دوکـارگـر جـوان ب
 ساله که در انتھای قسمت شـمـالـی  ٢٢ و ١٨ وحمید یزدانی  

ـرداری شـده بـه مسـاحـت   ـر در حـال  ٣٠٠ زمین گـودب  مـت
ھـای مـحـل    کاربودند، به دلیل حفاظت غیرایمنی از دیـواره 

گودبرداری شده دچار حادثه شدنـد و دیـواره شـمـالـی ایـن  
محل در ھنگام فعالیت این دو کارگر دچار ریـزش شـد و  

 .ھا خاک گرفتار شدند   ھا زیر خروار   آن 
 

جزئیات یک حادثه در پاالیشگاه نفت 
  کارگر در آتش سوختند٣/ تھران

ـفـت   وقوع یک حادثه آتش سوزی خفیف در پاالیشگاه ن
ـر از کـارکـنـان ایـن   ـف تھران منجر به سوختگی شدید سه ن

ـبـه  .  مجموعه شده است  ـنـج شـن   ٢٠ به گزارش مھر، روز پ
مھر ماه انجام یکسری تغییرات فنی در مسیر وکیوم بـاتـوم  

ـفـت تـھـران  )  خوراک تولید قیر (  در واحد تقطیرپاالیشـگـاه ن
منجر به یک حادثه جانی در این واحد پاالیشگـاھـی شـده  

ـتـخـت بـه وقـوع  .  است  در این واحد پاالیشگاھی حاشیه پـای
می پیوندد که بالفاصله با حضور نیروھای امـداد و آتـش  

گستره ایـن حـادثـه  .  نشانی این آتش سوزی مھار می شود 
کـه در حـال حـاضـر    آتش سوزی وسیع نبوده است به طوری 

تمامی واحدھای فرآیندی پاالیشگاه نفت تـھـران وقـوع ایـن  
آتش سوزی منجر به سوختگی شدید سه نفر از کـارکـنـان  
ـیـاتـی   ـل پاالیشگاه نفت تھران که در منطـقـه ایـن طـرح عـم

 . مشغول به کار بوده، شده است 
 

کارگر شن شویی در مشھد در حین کار 
 .کشته شد

  ٥٤ و ٢ سـاعـت  :   آتش نشانی مشھد ٨ سرپرست ایستگاه  
 اعالم شـد کـه  ١٢٥ دقیقه بامداد روز چھارشنبه به سامانه  

ـتـھـای بـولـوار   کارگر شن شویی در کارگاھی واقـع در ان
التیمور زیر شن محبوس شده است کـه مـتـعـاقـب آن آتـش  

پـس از  .   به مـحـل حـادثـه اعـزام شـدنـد ٨ نشانان ایستگاه  
حضور آتش نشانان مشخص شد که کارگر شن شـویـی در  

ھـا را داخـل    زمان کارکردن در قسمت زیر قیفی که مـاسـه 
: وی اظھار داشـت .  ریزند، در شن محبوس شده است   آن می 

آتش نشانان پس از خارج کردن این فرد، متوجه شـدنـد کـه  
 .او فوت کرده است 

 
مرگ کارگر جوان بر اثر سقوط از سقف 

 مغازه
ـیـت ٣٢ کارگر   ـران ھـای     ساله ھنـگـام ایـزوگـام کـردن ای

سقف مغازه در محدوده بلوار طوس به علت شکـسـتـه شـدن  
ـررسـی .  ھا جان خود را از دست داد   ایرانیت  ھـای انـجـام    در ب

شده مشخص شد که مصدوم یک کارگر ساخـتـمـانـی بـه  
است که ھنگام ایزوگام کردن سقف یک مغـازه  "  حسن " نام  

ـیـن سـقـوط کـرده و    به علت شکسته شدن ایرانیت  ھا به پـای
 .جان باخته است 

 
 قراردادھای كار

 
تقلیل مدت قراردادھای كارگران كارخانه 

 قند نقده
ـر   ـراردادھـای اکـث کارفرمای کارخانه قند نقده مـدت ق
ـیـل داده   ـل ـق کارگران این کارخانه را از یکسال به سـه مـا ت

کارگرانی که سال گذشته مجددا با قرارداد یکسالـه  .  است 
به استخدام این کارخانه در آمده بـودنـد، امسـال کـارفـرمـا  
ـرارداد را بـه آنـان بـدھـد   بدون اینکه حتی فرصت خواندن ق
قرارداد سه ماھه با این کارگران مـنـعـقـد کـرده و بـه آنـان  
ـنـد  ـرارداد را امضـا کـن . گفته است که فـقـط بـایسـتـی ق

کارفرما در ھراس از اعتراض دسته جمعی کارگران دسـتـه  
دسته آنان را فراخوانده و از امضا قرارداد دستـه جـمـعـی بـا  

 الـی  ٦٠ تعداد این کارگـران  . کارگران خودداری می کند 
الزم بـه ذکـر اسـت کـارفـرمـای ایـن  .   نفر می بـاشـد ٧٠ 

ـفـالـه   کارخانه تنھا قرارداد یکساله سرپرستان بخـش ھـای ت
خشک کنی، شستشو، تخلیه، کوره آھک، تولیـد و عـده  

 .معدود دیگری را تمدید کرده است 
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 كار كودكان
 
 دھنده با یک کودک کار وگویی تکان گفت

ـر دوش دارد،  ١٣   سال بیشتر ندارد اما بار سنگینی را ب
بـه  .  باید بخشی از مخارج خانه و خانواده را تـامـیـن کـنـد 

مناسبت روز جھانی کودک پای صحـبـت کـودکـان کـار  
دانسـت روز کـودک چـه    نـمـی !  داوود یـا احـمـد .  نشستیم 

 با پسـتـه،    زمانی است و برای چه کسی است؟ او ھر شب 
مرغ عشقش که تنھا ھمراه و ھمکارش در خیابان اسـت در  

ـنـد   اش می   رو با یک ترازو و کیف مدرسه    پیاده  داوود  .  نشـی
 سـالـگـی  ١٠  سـالـه اسـت کـه از  ١٣ کودکی  !  یا احمد 

او  !  در مدرسه احمدم، سر کار داوود .  مشغول کار شده است 
ـنـجـا  .  اسمم در مدرسه احمد است : گوید   می  ـرون و ای اما بی

روزی  .  اسم واقعیم ھمان احمد اسـت .  برای کار داوود ھستم 
ـیـدار  ٦  سـاعـت    ھـر روز صـبـح . کنم   سه ساعت کار می   ب

نـویسـم و درس     مـی    یـازده مشـق ١٠ شـم تـا سـاعـت    مـی 
 شـب  ٩  تـا  ٦  ، ٥ رویم مدرسه تا    دوازده و نیم می . خوانم   می 
ـم   آییم در این مـحـلـه کـار مـی   می  ـی مـن ھـمـراه رضـا  .  کـن

ـر اسـت و دو  .  آیم   پسرخالم اینجا می  رضا از من کـوچـکـت
ـرازو دارد  ـر ت ـر    ھـر شـب بـاھـم مـی .  خیابـان بـاالت ـم و ب ـی آی

بعضی اوقات ھـر  . مان آنجا است   گردیم راه آھن که خانه   می 
 .آییم    روز می ٤ آییم و گاھی سه یا    ھفت روز ھفته می 

ـنـکـه از  ١٠ از   ـیـان ای  سالگی کار می کنم احمد بـا ب
 سـالـه  ١٣ :  گـویـد    سالگی شروع به کار کرده است می ١٠ 

ـم    سال است که کار مـی ٣ ھستم و   خـودم دوسـت دارم  .  کـن
ـم .  کار کنم  ھـام    درس .  برای مدرسه و خرجم بـایـد کـار کـن

ـر بشـم . خوبه فقط امالم ضعیفه  در  .  مـن دوسـت دارم دکـت
ـرادر و یـک  .  سال فال فروشی و ترازو داشتم ٣ این   سه تا ب

کنـد امـا خـواھـرم و    برادر بزرگترم ھم کار می .  خواھر دارم 
ـنـده تـاکسـی    پدرم قبلتر .  کنند   برادر کوچکم کار نمی  ھا ران

مادرم ھـم  .  تواند کار کند   بوده اما تصادف کرده و االن نمی 
 .توانایی کار ندارد 

احمـد راجـع بـه  . دھم   ھزار تومان شھریه مدرسه می ٢٦٠ 
رم    برای کمک درسی مـی :  گوید   حال و ھوای مدرسه می 

ــقـام  ـی ـیـش رف ــچـه .  پ ــدارم   از ھـمــه ب . ھــای مــدرسـه خـبــر ن
ـنـد   شناسم که کار می   ھاشون را می   بعضی  از مـن ھـم  .  کن

ـم    فقط معلم .  کنم   نپرسیدند و نگفتم که کار می  ـی ـل ـب ھـای ق
ـم   گاھی درسام زیاده نمی . دانند   می  ھـا    توانم انجام بـدم، مـعـل
دھـم    خوانید من ھـم تـوضـیـح مـی   پرسند چرا درس نمی   می 

ـتـی مـی .  کنم   که کار می  روم، امـا بـایـد    من مدرسـه دول
ـتـی اسـت ولـی پـول  .   ھزار تومـان شـھـریـه بـدھـم ٢٦٠  دول
فقط مـولـوی  .  سمت ما مدرسه مجانی نیست . خواھند   می 

ھـا تـمـام وقـت کـار    تـابسـتـان .  است ولی آنجا خوب نیسـت 
ــان   مـی  ــابســت ھــا    کــنــم وی در مــورد اوقــات فــراغــت در ت
تابستان سر کـار دیـگـه ای مـثـل خـیـاطـی و  :  گوید   می 

ـر اسـت .  رم   مکانیکـی مـی  ـلـی ھـم بـھـت کـاری یـاد  .  خـی
ـم .  گیرم   می  ـن ـم    فـقـط گـاھـی مـی .  اما اینجا باید بشـی تـوان

من دوست دارم ادامه تحصیل بدھـم امـا  . اینجا درس بخوانم 
ـیـک بشـم  درآمـد یـک فـال  .  اگر نتوانم دوست دارم مکـان

روزی  :  گـویـد   فروش احمد درباره درآمـد و مـخـارجـش مـی 
 ھـزار  ١٠ گاھی اوقـات  .   ھزار تومان درآمد دارم ٥ معموال  

ـیـه .  اول پـول مـدرسـه ھسـت .  شـود   تومان ھم مـی  ـق ش را    ب

ـلـی دوسـت    انداز می   کمی ھم پس .  گذارم خانه   می  کنم خـی
. دھـنـد   ای داشته باشم اما به مـا کـار نـمـی   دارم کار دیگه 

بـایـد تـمـام وقـت  .  شود   گویند نمی   روم می   چون مدرسه می 
ـرم   ساعت زیادی نمی .  بروم  ـرنـد دو  .  تونم ب اگـر مـا را بـگـی

ـنـد او دربـاره رفـتـار مـردم بـا خـود    ھفته آزادمان نـمـی  کـن
یـاد    مثال مامور می .  بعضی خوبند بعضی ھم نه :  گوید   می 

تا به حال چنـد  .  گویند بلند شو برو   زنند یا می   ترازوم را می 
ــه  ـت ـتـی مـی .  انـد   بـار مـن را گـرف ـرنـد مـا را اذیــت    وق گــی

برند که سمت میـدان    ما را در یک مرکزی می .  کنند   می 
ـنـد   پدر مادرمی . شوش است  اگـر دو  .  آیند تـا آزادمـان کـن

ـنـد  . مرتبه گرفته باشند باید بری دو ھفته سه ھفته بعد بیای
من سال پیش موقع امتحانات، بردنم مرکز نتوانستم امتحـان  

دانست موضوع را از من جداگـانـه    اما بعد معلمم می .  بدھم 
کشـنـد ایـن    در مراکز ھم از مـا کـار مـی . امتحان گرفت 

آنجا ھـمـه  :  گوید   کودک کار خیابانی در مورد مرکز می 
. بزرگ و کـوچـک .  کنند ھستند   ھایی که کار می   بچه 

ـم   صبح که بلند می  ـی بـعـد  .  شوید باید آشپزخانه راتـمـیـز کـن
ـم .  اتقارو مرتب کنیم .  زمین را جارو بزنیم  ـی . ظھر باید بـخـواب

خورد سرش به دیـوار پـاش    ھرکس گوش نکند کتک می 
برند حیاط یک سـاعـت     می ٤ بعد ساعت  .  ھا ھم باال است 

بعضی مامورھا ترازو و پـول مـا را  .  کنیم   فوتبال بازی می 
او در  !  چرخه کودک کار .  گیرند بعضی ھاشون ھم نه   می 

ـرخـوردھـا را بـا   پاسخ به این پرسش که به نظر او چرا این ب
اما مـا  .  برای اینکه ما نیاییم سرکار :  گوید   ھا دارند می   آن 

تا حاال جاھای مختلفی رفتیـم ولـی  .  مجبوریم دوباره بیاییم 
. ما وضع مالی مون خـرابـه .  کند   کسی به ما کمک نمی 

ـرو    کمیته امداد می .  می گویند برو کمیته امداد  ـنـد ب گـوی
ـیـا    گوید می   دیگری می . یک مرکز دیگر  خوای بمونـی ب

دارند غـذا و خـوراک    ھا را نگه می   فقط بچه .  اینجا بمون 
در مـراکـز  .  دھـنـد   دھند چیز دیگه بھشون نـمـی   بھشون می 

 معتـاد ھـم وجـود دارد، بـزرگ و کـوچـک بـا ھـم    بچه 
ـر  .  ھا آنجا دائمی ھستند   بعضی : ھستند وی افزود  اما بیشـت

 بـه بـاال را  ٢٠ مـعـتـادھـای بـزرگ و  .  ھای کـارنـد   بچه 
. یـارنـد ھـمـان مـرکـز   ھا را می   ولی بچه . برند گرم خانه   می 

  . کشـنـد   ھایی را که مواد می   من وقتی آنجا بودم دیدم بچه 
من خودم رفیقی دارم که االن معتاد شده قبال بـا ھـم کـار  

ـر اسـت   می  االن ھـم در  .  کردیم یک سال از من بـزرگ ت
. کـنـد   زنـد و مـواد مصـرف مـی   ھمین محـلـه کـیـف مـی 

 سال را ھم یـک جـای دیـگـری  ٧ ھای کار کمتر از    بچه 
ـم .  برند   می  ـیـش خـانـواده مـان بـاشـی ـم پ . اما ما دوست داری
ـم   نمی  ـی ـری از  .  توانیم برویم آنجا بمانیم باید کار کن زور گـی

ـری  !  کودکان کار توسط ماموران قانونـی  احـمـد از زورگـی
بعضـی از مـامـورا  :  گوید   ھا می   بعضی از ماموران از بچه 

ـروش اگـر    دھند و می   ھا فال می   اجباری به بچه  ـف ـنـد ب گوی
دھـنـد و     تـومـان بـھـش مـی ٢٠  تومان در بیارد شـب  ١٠٠ 
مـن  .  رونـد   ھا دیگر مـدرسـه نـمـی   این بچه .  فرستن خانه   می 

خودم یک بار یـکـی از مـامـورا بـھـم گـفـت مـن تـو را  
ـم انـجـام  . گیرم رفیق تو ھستم   نمی  ـت فقط تو ھرچه مـن گـف

ـنـد  ـت ـرنـد تـو    مـی .  بده اما من قبول نکردم و مـن را گـرف ب
گـذارم کـه مـن    اگر االن بیاد می .  زنند   اتوبوس اولش و می 

یـان پـول    اگر یک بار بھشان پول بدم ھر دفعه می .  را ببرند 
من دوست دارم کار نکنم امـا وضـع مـالـی مـون  .  بگیرند 
 .خرابه 

آرزوم  :  گـویـد   به امیـدھـایـش مـی   این کودک کار راجع 
ـم   ـنـمـون ھـم سـال اینه که ھمیشه پیش پدر مادرم باشـم و ت

: گـویـد   شنـاسـد مـی   ھایی که می   به خانواده   وی راجع .  باشه 
االن  .  فرستن سر چـراغ   بعضی از پدر مادرا بچه ھاشون می 

مـادر پـدر  .  انـد   چراغ توحید و آزادی ھر کدام یک خـانـواده 
اگـر مـامـورا  .  کننـد   برادر و خواھر ھمه با ھم آنجا کار می 

ــد تــا یــک آزاد   ــن ــی پــول بــدھ ــل ــرنــدشــان بــایــد ک ــی بــگ
 مھر ١٧ -شھر :منبع .بشوند 

 كودكان
 

 ھزار کودک در تصادفات ٣در سال گذشته 
رانندگی در ایران جان خود را از دست 

 .داده اند
ـرافـیـک  " معـاون اجـرایـی   ـقـل و ت سـازمـان حـمـل و ن

حتی یک سـرویـس مـدرسـه  : " گفته است "  شھرداری تھران 
ـم دانـش   ـر مـجـبـوری استاندارد در کشور وجود ندارد و ناگـزی
ـم و   آموزان را به سرویس ھای غیراستاندارد مـوجـود بسـپـاری

 ."بین دو گزینه بد و بدتر، یکی را انتخاب کنیم 
 

 عدم امنیت شغلی
 

گرانی نان، دستمزد كارگران نانوا را ھم 
 كاھش داده است

ھا در وضعیت اقتصـادی بسـیـار بـدی    کارگران نانوایی 
ـرای آن   به سر می  ـیـن شـده ب ھـا کـفـاف    برند و حـقـوق تـعـی

ـیـمـت  .  دھد   شان را نمی   ھای زندگی   ھزینه  به دلیل افزایـش ق
ناگھانی که بر اثر این طرح رخ داد و به خصـوص بـعـد از  

 درصد به قیمت انـواع نـان اضـافـه شـد،  ٣٠ خرداد ماه که  
 . ھا کاھش یافته است   حقوق بسیاری از کارگران نانوایی 

 بحران اقتصادی
المللی كار مطرح  در گزارش سازمان بین

 :شد
ـبـدیـل شـده   بحران اقتصادی به ماشین نابودكننده شغل ت

 است 
بـحـران  :  سازمان بین المللی کار در گزارشی اعالم كـرد 

ھا تنھا در سال آینده ھفت میلیون جایـگـاه شـغـلـی را    بدھی 
ـیـا بـه   نابود خواھد کرد، به این ترتیب شمار بیـکـاران در دن

ـیـدا خـواھـد کـرد ٢٠٧  ـر افـزایـش پ ـف ـیـون ن ـل سـازمـان  .   مـی
ـیـا را در مـعـرض    المللی كار میلیون   بین  ھا نفر در سراسـر دن

خطر بیکاری دانست و تصریح کرد بحران یورو بـه نـابـودی  
ـیـز انـجـامـیـده اسـت   مشاغل در دیگر قاره  ـر اسـاس  .  ھـا ن ب

بحران اقتصادی به   (ILO)گزارش سازمان بین المللی کار  
بـه  .  یک ماشین نابود کننده شغل در دنیا تبدیل شده اسـت 

ـر    میلیـون  (ILO)، رئیس سازمان  «گای ریدر »گفته   ـف ھـا ن
ـیـا در مــعـرض خـطـر فـرو رفـتـن در یـک بـاتــالق   در دن

این فاجعه تنـھـا در   «ریدر »به اعتقاد  .  اجتماعی قرار دارند 
ـیـای سـیـاسـت بـه   ـری اسـت کـه دن صورتی قابل پیشـگـی
ـلـه بـا آن انـجـام   صورت آگاھانه اقداماتی را در جھت مقـاب

ـیـا تـا بـه حـال  .  دھد    ٣٠ از زمان بروز بحران مـالـی در دن
کسـی ھـم کـه  .  میلیون جایگاه شغلی از دست رفته اسـت 

ـیـت    شغلی دریافت می  کنـد مـدت طـوالنـی احسـاس امـن
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 میلیون زن و مرد در دنیا در بدبختی به سـر  ٩٠٠ . کند   نمی 
ـنـد    ای که نمی   ھا درآمد کمی دارند به گونه   آن .  برند   می  توان

ـر نـگـه دارنـد   زندگی خود و خانواده  ـق . شان را باالی خـط ف
ـرانـه در   «ریدر  ھمچنین درباره اقدامات ریاضـتـی سـخـتـگـی

برخی کشورھای منطقه یورو ھشدار داده و اظـھـار داشـت  
چنین اقداماتی رکورد را تشدید کرده و به قیمت از دسـت  

ـر اسـاس گـزارش  .  شـود   رفتن شغلھای بیشتری تمـام مـی  ب
سازمان بین المللی کار، حدود یک سوم بیـکـاران، جـوانـان  

این واقعیت تنـھـا مـربـوط بـه  .  زیر بیست و پنج سال ھستند 
ـتـی در   ـیـن واقـعـی کشورھای جھان سوم نیست، بلکه ھمچن

زمانی که جوانان بین  .  رود   کشورھای اروپایی به شمار می 
ـنـد ایـن     تا بیست و پنج سال ھیچ شغلی را پیدا نمی ١٦  کن

احتمال اینکـه ایـن افـراد  .  مسئله تاثیرات فاجعه باری دارد 
ـنـد بـاالسـت   بعد  ـرخـی از ایـن  .  ھا نیز ھمچنان بیکار بـمـان ب

عـواقـب  .  آورند   جوانان بیکار به جنایت یا مواد مخدر رو می 
ـرای   ـرس، آمـادگـی ب روانی بیکاری از جـمـلـه تـرس، اسـت
خشونت و انزوای اجتماعی نیز شدیدا دامن جوانان بیکار را  

گیرد و آمادگی برای افراط گرایی سـیـاسـی افـزایـش    می 
 درصـد جـوانـان طـرفـدار حـزب  ٢١ در یونان تقریبا  . یابد   می 

ـنـد  «Goldene Morgenröte»راست افراطی   ـر  .  ھسـت ب
، بحران یورو ھمچنین در ابعاد وسـیـع  (ILO)اساس گزارش  

ـریـن حـالـت    در بـد .  ھا اسـت   نابود کننده شغل در دیگر قاره  ت
ـیـشـرفـتـه   این بیکاری به جوانان در کشـورھـای در حـال پ

ـرات  .  شود   مربوط می  ـی بحران و رکود اقتصادی در اروپا تـاث
ـیـن   شدیدی بر کشورھای آسیای شـرقـی و آمـریـکـای الت

بر اساس این گزارش شمار جوانانی که بیـکـار  .  داشته است 
ـنـھـا    قلمداد می  شوند در اروپا کاھش پیدا کرده است، اما ت

به این دلیل که بسیاری از ایـن جـوانـان امـیـد خـود را از  
گردند و از فـھـرسـت    اند و دیگر به دنبال شغل نمی   دست داده 

ـیـکـاران   آمار بیکاران خارج شده و از حمایتھای مربوط به ب
 .نیز برخوردار نیستند 

 
 معرفی مراكز كار و تولیدی

 
 تعطیلی کارخانه دورتا و اخراج کارگران

این کارخانه در شـھـر صـنـعـتـی رشـت ورودی دوم در  
کارخانه متعلق به بـخـش  .  خیابان میرزا کوچک واقع است 

سـھـامـداران  .   شروع به کار کـرد ١٣٦٣ خصوصی و در سال  
کارخانه اگوش نیا ، پور مھدی، فرزان ، شمس و بھبھانـی  

سھامداران اعضای ھیئت مدیره کـارخـانـه بـوده و  . ھستند  
ـر عـامـل   از میان خود جعفر اگوش نیـا را بـه عـنـوان مـدی

ـفـاده از  .   کارخانه انتخاب کردند  ـیـا بـا سـوء اسـت اگوش ن
موقعیت مدیر عاملی توانست سال ھای سال سـود حـاصـل  
ـر   ـر سـر سـای از تولید کارخانـه را بـه جـیـب زده و کـاله ب

 . شرکای خود بگذارد 
او که در ابتدای ورود به کارخانه آه در بساط نداشت و  
سھامدار جزء بود از این رھـگـذر و بـا تـعـویـق افـتـادن در  
پرداخت مطالبات کارگران توانست صاحب میلیاردھا تومـان  

ـر  .   سرمایه شود  در طول این سالھـا بـارھـا کـارگـران در اث
عدم تعمیرات و بازسازی اساسی دستـگـاه ھـای کـارخـانـه  
ـیـغ نـورد ، قـطـع   دچار حوادث نظیر مرگ کارگر جـوان ت
عضو عباسی و بھزاد و سـوخـتـگـی شـدیـد کـارگـران بـه  

در این مـیـان  .   شدند ... اسامی مفخمی و میر حسینی و  
شرکای دزدی اگوش نیا مدیر فنی بنام راموز و حسـابـدار  

  ١٥ در ایـن کـارخـانـه  .  شرکت بنام بھزاد علی پـور بـودنـد 
کارگر مشغول به کار بودند که پس از تعطیلـی کـارخـانـه  

ـیـن یـکـمـاه  ١٨/٦/٩١ در تاریخ    به دادگاه سنگـر و ھـمـچـن
ـلـمـپ شـد   جلوتر به اداره کار شکایت کردند که کارخانه پ

 کارگران به دادگاه جھت دریـافـت جـواب  ٨/٧/٩١ در تاریخ  
 کـارشـنـاس  ٢٠/٧/٩١ مراجعه کردند که قرار شد در تاریخ  

رسمی دادگستری جھت ارزیابی مایملک کارخانه و حـراج  
الزم بـه ذکـر اسـت کـه کـارگـران دارای  .  آن اقدام کنند 

 سـال  ٢٨  سـال و  ٢٣  سال و  ١٥ سابقه کاری از سه سال و  
ـرج ھـفـت سـال  .   کار می باشند  ـیـن از ب کارگران ھـمـچـن

حقوق و مزایـا  )  ١٣٩١ ( تا اول شھریور سال نود یک  ١٣٩٠ 
ـنـی  .  و عیدی و پاداش خود را طلبکـار مـی بـاشـنـد  ـت گـف

است اگوش نیا یک القبا پس از غارت دسترنج کـارگـران  
توانست در تھران سکوی پخش گازھای طبی و صـنـعـتـی  
و ھمچنین در رشت سھامدار عـمـده سـکـوی پـخـش رفـاه  
ھمراه با چند باب مـغـازه نـانـوایـی و زمـیـن سـولـه پشـت  
ـیـد اکسـیـژن در   کارخانه در شھر صنعتی و کـارخـانـه تـول
کرمانشاه شده و زن و بچه خود را نیـز سـالـھـاسـت کـه بـه  

  ١٣٧٧  سال پیش  ١٤ البته در حدود  .   امریکا فرستاده است 
 ماه تعطیل شد و کارگران بیکار شـدنـد کـه  ٨ نیز کارخانه  

قرار بود کارخانه به مزایده دو نوبت در روزنـامـه ھـا اعـالم  
مزایده شد گذاشته شود و مطالبات کارگران تسـویـه گـردد  
که اگوش نیا بـا گـرفـتـن وام بـا چـرب زبـانـی تـوانسـت  
. کارخانه را راه اندازی و کارگران را بر سر کار بـازگـردانـد 

و اقدام به زمان دار کردن پرداخت مطالبات کـارگـران کـرد  
ـبـات   در حال حاضر کارگران معتقدند ما می توانیم با مطال
خود سھام کارخانه را خریـدار و خـودمـان کـارخـانـه را بـه  

 سـاعـت کـار  ٢٤ کارخانـه در  .   شکل شورایی بچرخانیم  
سه شیفت ، سالن غذاخوری نداشت و سـرویـس  .  می کرد  

ظـرفـیـت کـامـل کـارخـانـه  .  ایاب و ذھاب از رشت داشت  
 . کپسول اکسیژن بود ٤٥٠ روزانه شارژ حدود  

 گزارش
 

سواد از دریافت  محرومیت کارگران بی
 کارت مھارت وسھمیه بیمه

ـلـحـاظ   صدور كارت مھارت برای كارگران ساختمـانـی ب
استفاده از سھمیه بیمه ویژه این كارگران، ضروری اسـت بـه  

مھرایلنا،اخیرا دستور العملی برای سـازمـان فـنـی  ٢٠ گزارش 
ای کشور آمده که شرکت کارگران ساختـمـانـی در    و حرفه 

آزمون دریافت کارت مھارت را بـه داشـتـن مـدرک سـواد  
نماینده اداره کل فنـی و  .  کند   خواندن و نوشتن مشروط می 

ای استان تھران از محرومـیـت کـارگـران سـاخـتـمـانـی    حرفه 
ـر    بی  سواد برای شرکت در آزمون دریافت کارت مھارت خـب
ـنـا گـفـت .  داد  ـل ـر بـه ای ـرا  :  سالمتی در تشریح این خـب اخـی

ای کشـور آمـده    دستور العملی برای سازمان فنی و حـرفـه 
که شرکت کارگران ساختمانی در آزمـون دریـافـت کـارت  
مھارت را به داشتن مدرک سواد خواندن و نوشتن مشـروط  

تا پیش از ایـن کـارگـرانـی  :  وی در ادامه افزود .  کند   می 
ـبـی   که سواد خواندن و نوشتن نداشتنـد از دادن آزمـون کـت

ای معاف بودنـد امـا از    برای دریافت کارت مزبور به گونه 

این پس کارت مھارت تنھا برای کـارگـران بـاسـواد صـادر  
ـرای كـارگـران  .  شود   می  گفتنی است صدور كارت مھارت ب

ساختمانی بلحاظ استفاده از سھمیه بیمه ویژه این كـارگـران،  
 .ضروری است 

 
 قزوین ھمچنان در انتظار اجرای  نساجی

 مصوبات استانی دولت
مصوبات استانی ھیات دولت در خصوص رسیدگـی بـه  

ھـای نسـاجـی ھـنـوز اجـرا    وضعیت کـارگـران و کـارخـانـه 
 تاکنون ھـیـات دولـت چـنـدیـن بـار بـه  ٨٤ از سال  . اند   نشده 

استان قزوین سفر کرده است و تمام این مدت مصوبـاتـی در  
ای کـارگـران    خصوص رسیدگی به وضعیت حقوقی و بیمـه 

ھا به تصویب رسید کـه اغـلـب    و ھمچنین وضعیت کارخانه 
بـخـش قـابـل تـوجـھـی از  .  انـد   مصوبات تاکنون اجـرا نشـده 

ھای معروف و باسابقه نسـاجـی در اسـتـان قـزویـن    کارخانه 
ھا در نتیجه بحرانـی شـدن    اند، بسیاری از این واحد   واقع شده 

ـرداخـت   ـران بـا مشـکـالتـی جـدی در پ صنعت نسـاجـی ای
سـرنـوشـت  .  انـد   مطالبات کارگران و ادامه تولید مواجه شـده 

بیش از ھزار خانواده کارگری در استـان قـزویـن بـه اجـرای  
 .  است   مصوبات استانی ھیات دولت گره خورده 

 
 

 اخبار بین المللی
 

اعتراض دانشجویان به کاھش  -ایتالیا 
 ھای آموزشی بودجه

ـر از دانشـجـویـان و دانـش   به گزارش یورو نیوزھزاران نف
اکتبر در بسیاری از شھـرھـای  ٥ آموزان ایتالیایی روز جمعه  

ایتالیا از جمله رم، میالن، ناپل و تورین دست بـه تـظـاھـرات  
آنھا اعتراض خود را نسبت به سیاستـھـای ریـاضـتـی  .  زدند 

ـرورش نشـان   اقتصادی دولـت بـویـژه در حـوزه آمـوزش و پ
شـمـا  “  : مردی در برابر نیروھای پلیس فریاد می زند .  دادند 

ـرض بـه   ـنـھـا مـعـت باید از اینکه دربرابراین بـچـه ھـا کـه ت
ـفـاده مـی   کاھش بودجه سیستم آموزشی ھستند ازباتون است

آنـھـا پـالکـارد بـزرگـی در  “   . کنید، عمیقا شرمنده باشید 
ـر روی آن نـوشـتـه بـود   ـفـت بـا  ” دست داشتند که ب مـخـال

سیاستھای ریاضتی و بحران اقتصادی و موافقت با بـھـبـود  
این تظاھرات جـوانـان در ادامـه  “  شرایط تحصیلی و زندگی 

مخالفتھا با سیاست کاھش بودجه ھای آموزشی در دولـت  
ـراض بـه   قبلی یعنی دولت سیلویو برلـوسـکـونـی و در اعـت
اینکه دولت ماریو مونتی نیز گام مـوثـری بـه ایـن سـمـت  

ـیـز  .  برنداشته صورت گرفته است  ـیـایـی ن جوانان چپی ایتال
ـنـد کـه بـا   دولت مونتی و اتحادیه اروپا را متھم مـی کـن
ـرای قشـر   تحمیل شرایط خاص ادامه تـحـصـیـل را فـقـط ب

ـرکـرده انـد  یـک دانشـجـوی  .   مرفه جـامـعـه امـکـان پـذی
ـرای  ”:معترض می گوید  ـنـھـا ب ما به خیابانھا آمده ایم نه ت

ـم   ـری اینکه بگوییم سیاستھای ریاضتی دولـت را نـمـی پـذی
بلکه می خواھیم توجه افکار عـمـومـی را بـه مشـکـالت  

و بگوییم که که مدارس بخش مھـمـی  . مدارس جلب کنیم 
ـیـش   از جامعه ھستند و بدون آنھـا نـمـی تـوان کـاری از پ

ـروھـای  “  . برد  ـی در این درگیریھای خشونت بارچھارتـن از ن
ـر از دانشـجـوھـای   ـف امنیتی مجروح شدند و پلیس دھـھـا ن
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 .معترض را بازداشت کرد 
 راھپیمایی اعتراضی بیخانمانان -ھند 

خانـمـان ھـنـد بـا    ھا ھزار تن از شھروندان بی   راھپیمایی ده 
ـتـخـت ایـن کشـورآغـاز    خواست حق مسکن بسوی دھلی   پای

آنان با این حرکت اعتراضی از دولت ھـنـد مـی  .   شده است 
ـرای    خانمان   خواھند تا برای بی  ھا و کسانی که جـایـی را ب

راھپیمایـان خـود  .   بنای مسکن ندارند، زمین اختصاص دھد 
 کیلومتر که چیزی در حـدود یـکـمـاه  ٣٥٠ را برای پیمودن  

ـتـخـت اسـت، آمـاده کـرده  .  انـد   راھپیمایی تا رسـیـدن بـه پـای
ـیـاده رو   گویند که میلیون   معترضان می  ھـا و    ھا ھندی در پ

. کنند و فاقد مسکن ھستنـد   ھای قطار زندگی می   ایستگاه 
ھای غیرقانونی نیز در حومه شھرھای ھنـد رایـج    ایجاد زاغه 

ـیـون شـھـرونـد  ١٧٠ بنابر آمار سازمان ملل متحد  . است  ـل  مـی
ـیـمـایـی  .   ھندی زاغه نشین ھستند  ـپ برگزارکنندگان این راھ

ـرانسـانـی    گویند که زندگی بی   می  خانمانان در شرایطـی غـی
ھمواره آنان را در معرض تھدیدھایی از جمـلـه جـابـه جـایـی،  

 .دھد   بازداشت و آزار و اذیت قرار می 
 

 نفر بخاطر اعتراض ٦کشته شدن  -گواتماال 
 به افزایش قیمت برق

دست کم شش نفر در درگیری میان نیروھای امنیتـی و  
سـی  .  تظاھرکنندگان در گوآتماال جان خود را از دست دادنـد 

تـظـاھـرات در شـھـر  .  ھا زخمی شدند   نفر نیز در این درگیری 
ـیـه افـزایـش  ١٧٠ توتونیکاپان، در    کیلومتری پایتخت و عـل

ـر اسـاس گـزارش .  قیمت برق صورت گـرفـتـه بـود  ھـا، روز    ب
ـرضـان، قسـمـت ٤ پنجشنبه  ھـایـی از     اکتبرھزاران نفر از مـعـت

ـنـد    ھای دولتی می   مقام .  یک بزرگراه را مسدود کردند  گـوی
ـنـدگـان   افراد ناشناس از داخل یک وانت به روی تـظـاھـرکـن

ـیـز  .  آتش گشودند  گزارش شده تعدادی از نیروھای امنیتی ن
ـر  .  در میان افراد زخمی شده بودند  ـیـال، وزی موریسیو لوپز بـون

ـر ضـربـات چـاقـو   ـیـز در اث کشور گوآتماال گفت عده ای ن
اتو پرز مولینا، رییس جمھوری این کشـور بـه  .  زخمی شدند 

ـرراتـی   ـتـصـادی و مـق ـم اق دنبال ایجاد تغییراتـی در سـیـسـت
اما تظاھرکنندگان مـخـالـف ایـن اصـالحـات  .  گوآتماال است 

  .ھستند 
 

 ھای ض د دولتی ادامه تظاھرات -اسپانیا 
 اکتبر بـار دیـگـربـارسـلـون و مـادریـد دو  ٧ روز یکشنبه  

ـریـن   مرکز مھم اقتصادی اسپانیـا مـیـزبـان یـکـی از بـزرگـت
ـر بـودنـد  ـتـه ھـای اخـی ـتـی ھـف یـکـی  .   تظاھرات ضـد دول

آنھا بـودجـه تـامـیـن اجـتـمـاعـی را  ” :  ازمعترضان می گوید 
کاھش می دھند، ما را از حقوق اولیه شھروندیـمـان مـحـروم  
می کنند این عادالنه نیست در حالیکه مسببان اصلی ایـن  

ـفـان  “   . بحران را بازداشت نمی کنند  بسیـاری از ایـن مـخـال
 میالدی باعث بحـران  ٢٠٠٨ معتقدند بانکدارانی که در سال  

ـنـد  ـیـکـاری و بـحـران اھسـت .  اقتصادی شدند دلیل اصلـی ب
ما خـواسـتـار دریـافـت  ” : تظاھرات کننده دیگری می گوید 

شرم آور است که آنھا را از دسـت  .  حقوق شھروندیمان ھستیم 
ما فرانکو را بیرون راندیم و امروز ایـن دولـت مـا  .  می دھیم 

در بودجه جـدیـد، دولـت  “  .را به ھمان روزھا باز می گرداند 
با افزایش مالیات ھا و کاھش پستھای دولتـی سـعـی دارد  

 .تا از بدھی ھای اسپانیا بکاھد 
 

 
کارگران شرکت نستله دست از کار  -تونس 

 کشیدند
ـلـه در تـونـس   IUFبـه گـزارش   کـارگـران شـرکـت نسـت

ـیـم  .   اکتبر دست به اعتصـاب زدنـد ٩  و  ٨ روزھای   ایـن تصـم
ھنگامی اتخـاذ شـد کـه کـارگـران از مـدیـریـت درخـواسـت  

 مـدیـریـت    ھای معوقه کرده بودنـد ولـی   مذاکره بر سر خواسته 
این کارگران در ماه ژوییه گذشـتـه  .  حاضر به گفتگونشده بود 

 مدیریت ھیچ اقدامـی در    نیز دست به اعتراض زده بودند ولی 
ـات  .  ھای کارگران انجام نداده بود    خواسته   جھت بررسی  ـب مـطـال

دخـالـت دادن  )  ١ : این کارگران به شرح زیـر اعـالم شـده اسـت 
یکـسـان کـردن  )  ٢ کارگران در محاسبه و تقسیم سود شرکت  

ـلـه در    دستمزد  ـا شـرکـت نسـت ھا با دستمزد کارگران ھمطراز ب
ـا کـارگـران مـوقـت  )  ٣ بازار کار تونس   بستن قـرارداد دائـم ب

 سـال اسـت کـه  ١٠ تعدادی از این کارگران موقت بیش از  ( 
 )برای شرکت نستله کار میکنند 

 
افزایش دستمزد  -عربستان سعودی 

  برابر٢کارگران فلیپینی خدمتکار منزل به 
ـنـی خـدمـتـکـار   AFPبه گزارش   ـی ـپ دستمزد کارگران فلی

 از     بـرابـر یـعـنـی ٢ منزل در عربستان سعودی از این پس بـه  
ـزایـش  .  یابـد    دالر افزایش می ٤٠٠  دالر در ماه به  ٢٠٠  ایـن اف

ـزایـش   بدنبال اعتراض این کارگران در کشور خود با خواست اف
ـیـن بـرای   ـپ ـی ـل ـی حداقل دستمزد و تحت فشار قرار دادن دولت ف
ـتـه   درخواست افزایش دستمزد کارگران مـھـاجـر صـورت گـرف

ـان  .   است  بدنبال درخواست دولت فیلیپین از حـکـومـت عـربسـت
برای افزایش دستمزد این کارگران، ابتدا دولت عربستان اعـالم  
ـنـی نـدارد و   ـی ـپ ـی ـل کرد که در این صورت احتیاج به کارگر ف
ـزایـش دھـد و اعـالم کـرد کـه   حاضر نیست دستمزد آنھارا اف

ـنـوع مـی      ولـی .  کـنـد   ورود کارگران خدمتکاراز فیلیپین را مم
چند روز پیش اعالم ممنوعیت ورود این کارگران را لغو کـرد  

بـدیـن  .   پذیـرد   و اعالم کرد که خواست افزایش دستمزد را می 
 آنـھـا کـارگـران زن    وسیله دستمزد این کارگران کـه ھـمـگـی 

بر اساس این گزارش تـعـداد  .  یابد    برابر افزایش می ٢ ھستند به  
ـیـن مشـغـول بـه  ٥٠٠  ـپ  ھزار کارگر خدمتکار در خارج از فیلی

ـادی از آنـھـا در کشـورھـای خـاور   کار ھستند که تعداد زی
 . میانه و بخصوص در عربستان سعودی کار میکنند 

 
اعتصاب کارگران معدن آھن  -پرو 

Shougang 
ـبـر  ٩ روز سه شنبه   MARKET WATCHبه گزارش    اکت

ـزایـش   SHOUGANGکارگـران مـعـدن آھـن   ـا خـواسـت اف ب
ایـن  .  دستمزد و بھبود شرایط کـار دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد 

ـیـمـا   شرکت که تولید کننده سنگ آھـن اسـت در جـنـوب ل
کارگران ایـن شـرکـت کـه  .  پایتخت این کشور واقع شده است 
ـارھـا بـرای    در مالکیت یک شرکت چینی   است، تا کنـون ب

    یکـی .  ھای خود دست به اعتراض زده اند   دستیابی به خواسته 
ـزدیـک   از بزرگترین اعتراض این کارگران سال قبل بود کـه ن

 مـاه اول  ٧ این شـرکـت در  .  به یک ماه دست از کار کشیدند 
 . سنگ آھن تولید کرده است    میلیون تن ٣،٩ امسال بیش از  

 
ادامه اعتراضات و حمله  -آفریقای جنوبی 

 پلیس به کارگران اعتصابی
ـر بـا یـورش  ٩ پلیس آفریقای جنوبی روز چھارشنبه  ـب  اکت

به محل تجمع ھزاران کارگر اعتصابی معترض، اجتماع آنـان  
ـم شـرکـت  .  را بر ھم زد  این کارگران در اعتـراض بـه تصـمـی

ـیـوم جـھـان    بزرگ  «انگلو آمریکن » ـن ـی ترین تولید کننده پـالت
برای اخراج گروھی معدنچیان اعتصابی، اقدام به تجـمـع در  
برابر دفتر اتحادیه ملی معدنکاران افریقای جنوبی در شـھـر  

ـیـن در  .  روستنبرگ کرده بودند  ـرض ھـمـچـن کارگـران مـعـت
ـنـد کـه عضـویـت خـود را در   جریان این تجمع قصـد داشـت
ـنـد  . اتحادیه ملی معدنکاران به صـورت حضـوری لـغـو کـن

ـتـه  انـد کـه    درھمین حال نمایندگان معدنچیان اعتصـابـی گـف
ـر   ـراب درصدد گرفتن مجوز برای برگزاری یک تـجـمـع در ب

آنـان  .   اکتبرھستند ١٠ دفتر اتحادیه یاد شده در روز پنجشنبه  
کنند که اتحادیه ملی معدنکاران در حال حـاضـر    عنوان می 

مبدل به مانعی در راه مذاکرات جـاری مـیـان مـعـدنـچـیـان  
مـعـدنـچـیـان  . اعتصابی و شرکت آنگلو آمـریـکـن شـده اسـت 

اعتصابی شرکت آنگلوآمریکن خواستار افزایش حقوقشان تـا  
تـاکـنـون  .  انـد   در مـاه شـده )  دالر ١٩٠٠ بیش از  ( ھزار رند  ١٦ 

مذاکرات نمایندگان این معدنچیان و شرکت آنـگـلـوآمـریـکـن  
ـریـن    شرکت آنگلـوآمـریـکـن بـزرگ .  نتیجه بخش نبوده است  ت

تولید کنندگان پالتینیوم جھان روز جمعه گذشته اعالم کـرد  
 ھزار کارگر اعتصابی این شـرکـت را در  ١٢ که قصد دارد  

ـر اسـاس گـزارش ھـا، ایـن  .  آفریقای جنوبی اخـراج کـنـد  ب
ای گفته است اخراج این مـعـدنـچـیـان    شرکت با صدور بیانیه 

ـیـمـاتـوم  ـت ـرای    بدلیل عدم توجه به ال ھـای صـورت گـرفـتـه ب
درھمین حال نمایندگان کارگـران  .  بازگشت به کار بوده است 

اند کـه در صـورت    تھدید کرده   آنگلو آمریکن   شرکت  
عملی شدن اخراج معدنچـیـان اعـتـصـابـی، ایـن شـرکـت بـا  

ـتـه مـی .  ھای بیشتری مـواجـه خـواھـد شـد   آشوب  شـود    گـف
ھای کـارگـری از    ترین تنش و ناآرامی   افریقای جنوبی با بد 

ـم آپـارتـایـد در سـال    مـیـالدی  ١٩٩٤ زمان ازبین رفتن رژی
 .مواجه است 

 
افزایش نرخ بیکاری به رقم بیسابقه  -یونان 

  درصد٢٥
ـتـصـادی ایـن   مقامات دولت یونان با انتشار آمار جـدیـد اق
کشور گزارش کرده اند که نرخ بیکاری در این کشور نسـبـت  
ـنـج   به سال گذشته ھفت درصد بیشتر شده و از مرز بیست و پ

ـان  .  درصد گذشته است  به این ترتیب، میزان بیـکـاری در یـون
ـیـکـاری در   ـاالتـریـن نـرخ ب مشابه نرخ بیکاری در اسپانیا و ب

این آمار در حالی انتشار مـی  .  میان کشورھای اروپایی است 
ـنـج   یابد که اقتصاد یونان در پی بروز بحران مالی جھانی، از پ

ـان  .  سال پیش تا کنون در رکود بوده است  بدھی سنـگـیـن یـون
باعث شده است تا دولت این کشور در چند سال اخیـر بـودجـه  
ـاعـث کـاھـش   ھای به شدت انقباضی را به اجرا بگذارد که ب

ـار کـمـک  .  فرصت ھای شغلی شده است  دولت یونان خـواسـت
کشورھای عضو حوزه یوو برای حل بحران بدھی خارجی ایـن  
کشور شده و اتحادیه اروپا متقابال کمک به حل ایـن بـحـران  
ـتـی مشـروط کـرده   را به صرفه جویی ھای حتی بیشتـر دول

بحران اقتصادی یونان با ناآرامی و تظاھرات مستـمـر در  .  است 
 .ماه ھای اخیر ھمراه بوده است 


