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 کارگـران بـازنشـسـتـه ذوب آھـن  
اصفھان بدنبال یک ماه تجمـعـات  
اعتراضی پر شورشان موفق شدنـد  
که سه ماه دستمزد مـعـوقـه خـود  

ـنـد  ـبـل از ھـر  .   را دریافـت کـن ق
ـیـت بـزرگ را بـه   چیز این موفق
کارگران بازنشـسـتـه ذوب آھـن و  
خانواده ھایشان تبریک میگویم و  
دست تک تک دست انـدرکـاران  
و سازمـانـدھـنـدگـان ایـن حـرکـت  

 .اعتراضی را بگرمی میفشارم 
ـر اخـتـصـاص   اعالم رسمی خـب
بودجه برای پرداخـت طـلـب ھـای  
کارگران بازنشسـتـه ذوب آھـن از  

ـقـه شـب   ـی برنامه ھشت و سـی دق
ــری جــمــھــوری   ــراس ــون س ــویــزی ــل ت
اسالمی، ظاھر شـدن اسـتـانـدار و  
ـتـی وی در   ـی معاون سیاسی امـن
ـم شـب سـیـمـای   ـی برنامـه نـه و ن
ــه   ــان و مــوظــف شــدن ب ــھ اصــف
ـرض،   پاسخگویی به کارگران معـت
بیش از ھر چـیـز نشـانـگـر قـدرت  

 . مبارزه متحد این کارگران است 
ــه   ــارنشــســت ســی و دو ھــزار ب
صنایع فوالد  اصفھان بـا خـانـواده  
ـنـد و   ھایشان نیروی بزرگی ھسـت
ـقـش   این جمعیت بزرگ معترض ن

ـبـه     ٢٩ یکی از ھمکارانم روز شـن
ــران   ــه شــرکــت ای مــھــر گــذرش ب
خودرو افتاد و فرصتی یافته بـود  
ــھــای ایــن   ــن ــرخــی ســال ــه ب کــه ب

ــد  ــزن ــمــامــی  .  شــرکــت ســری ب ت
سالنھای که او مـوفـق شـده بـود  
ببیند، تولیدش متوقف شده بـود و  
کارگران دسته دسـتـه در گـوشـه  
ای جمـع شـده بـودنـد و در حـال  
ـرای   گفتـگـو بـا ھـم بـودنـد یـا ب
. کشتن وقت مشغول ورزش بودنـد 

شرکت سایپا ھم وضـعـی مشـابـه  
ـــای  .  دارد  ـــزای ـــاری از م ـی ــ بس

بسیار از  . کارگران قطع شده است 
ــران کــارشــان را از دســت   کــارگ
دادند و خطر اخراج و بیکـاری بـه  
شدت کـارگـران بـاقـی مـانـده را  

ھـیـچـکـس  .  دارد تھدید مـیـکـنـد 
بـحـران  .  جوابگوی کارگران نیست 

ــه و   ــافــت ــق ی ــم ــادی ع ــص اقــت
تحریمھای دول غـرب کـه بـطـور  
مداوم  بر شدت آن افزوده میشـود،  
ــیــشــت   بــیــش از ھــر کســی مــع
کارگران و حقوق بگیران را تھدیـد  

این گوشه ای از فاجـعـه  .  میکند 
ــه ســرعــت دارد   ای اســت کــه ب

 .شکل  میگیرد 
طرح ھدفمند کردن یارانـه ھـا  

" جراحی اقتـصـادی "که گفته شد  
است و مانند ھر جراحی دیـگـری  

ـیـمـار " خونریزی دارد، اکنـون   را  "  ب
. به آستانه مـرگ کشـانـده اسـت 

ــرت   ھــمــه کســانــی کــه در حس
اجرای آن بـودنـد و آرزویشـان ایـن  
بود که اجرای ایـن طـرح بـه نـام  
ـیـار   ایشان ثبت میشد، سکوت اخت

حتی آن اپوزیسیونـی کـه  .  کردند 
ـرا   از این طرح دفاع مـیـکـرد و آن
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ـلـی   تحریمھای اقتصادی بین الـمـل
علیه جمھوری اسـالمـی ھـر روز  
ــخـــود   ــاد گســتــرده تــری ب ــع اب

ــگــیــرد  ــا  .  مــی ــی ادع دول غــرب
ـران ھـدف  " میکننـد کـه   مـردم ای

اما ایـن  ". تحریمھای جدید نیستند 
ـرات   ـی ـتـایـج و تـاث نوع ادعاھا از ن
ــده   ــن ــن ضــد انســانــی و نــابــود ک
ـیـه مـردم   تحریمھای اقتصادی عل

وقتی که بـا  .  چیزی کم نمیکند 
تحریم کاالھای اساسی و گـرانـی  
ـیـونـھـا   ـل سرسام آور ناشی از آن مـی
نفر از کـارگـران و مـردم مـحـروم  
قدرت خرید نان شب خود را ھم از  
ـریـن   دست میـدھـنـد و اسـاسـی ت
نیازھا حتی دارو و مـواد حـیـاتـی  
زندگی کـمـیـاب و نـایـاب شـده  
است، روشن اسـت کـه کـل ایـن  
ـیـه   تحریمھا بیش از ھـر کـس عـل

ایـن  .  مردم محروم عمـل مـیـکـنـد 
ـران   تحریمھا در حالی بـه مـردم ای
تحمیـل مـیـشـود کـه جـمـھـوری  
ــدگــی   ــھــاســت زن اســالمــی ســال
ـر را بـه   ـق چندین مرتبه زیر خط ف

ـیـان  .  آنھا تحمیل کرده اسـت  ـربـان ق
ـتـصـادی نـه   اصلی تحریمھـای اق
ـروھـای   ـی سـران حـکـومـت و یـا ن

امنیتی بلکه توده ھـای    -نظامی 
ـنـد کـه   میلیـونـی مـردمـی ھسـت
جمھوری اسالمی را دشمن شماره  
ـنـد و نسـبـت بـه   یک خود میدان
تمـام سـیـاسـتـھـایـش و از جـمـلـه  
سیاست اتـمـی اش بـارھـا اعـالم  

 .انزجار کرده اند 
اھدافی که دولتھای سرمـایـه  
ــد ھــر روزه   ــال و تشــدی از اعــم
ــال   ــب ــتــصــادی دن ــریــمــھــای اق ــح ت
ــنــد کشــانــدن حــکــومــت   ــن ــک ــی م
اسالمی به پای مـیـز مـذاکـره و  
گردن گذاشتن این حـکـومـت بـه  

ـیـان  .  سیاستھای غرب اسـت  بـه ب
دیگر حکومتھای غربی دارند بـا  
سیاست جنایتکارانه تـحـریـمـھـای  
گسترده اقتصادی زنـدگـی مـردم  
ایران را تباه میکنند تا حـکـومـت  

و  .  اسالمی را با خود ھمراه کننـد 
برای ھمه کس روشـن اسـت کـه  

ــه   ــھــای غــرب و ن ــاســت ــه ســی ن
سیاستـھـای جـمـھـوری اسـالمـی  
ـران   ھیچ ربطی به مصالح مردم ای
ــر کشــورھــا نــدارد  . و مــردم ســای

ـتـصـادی را بـایـد   تحـریـمـھـای اق
قاطعانه محکـوم کـرد و ایـن بـه  
ــاســت   ــی ــه بــا س ــل ــاب ــق ــنــای م مــع
ــی و جــمــھــوری   ــرب دولــتــھــای غ

ـران  .  اسالمی ھر دو اسـت  مـردم ای
خواھان آن ھستند که تحریـمـھـای  
. اقتصـادی فـورا مـتـوقـف بشـود 

ـتـی   ـب اگر دولتھا بخواھند اقدام مث
برای تضعیف جمھـوری اسـالمـی  
ـر اسـت دسـت از   انجام دھند بـھـت
ـردارنـد  . مماشات با این حکومت ب

ــن حــکــومــت ســرویــس و   ــه ای ب
تکنولوژی جاسوسی و سـرکـوب  
ندھند و مھمتراینکه سـفـارتـخـانـه  
ھای این حکومت که النه ھـای  
ـنـد   ترور و توطئه علیه مـردم ھسـت

ایـن آن چـیـزی  .  را تعطیل کننـد 
ـران خـواھـان آن   است که مـردم ای
ـنـد و از ھـمـه مـردم جـھـان   ھست
ـنـھـا را بـه دول   میخواھند کـه ای

 .غربی تحمیل کنند 
برای خـالص شـدن از فشـار  
تحریمھا و تـھـدیـدات نـظـامـی و  
ـتـھـای   خطراتی که از جـانـب دول
غربی جامعه را تھدیـد مـیـکـنـد،  
ـر   مردم ایران راھی جز ھرچـه زودت
خــالص شــدن از شــر جــمــھــوری  

واقـعـیـت نشـان  .  اسالمـی نـدارنـد 
میدھد کـه تـا زمـانـی کـه ایـن  
ــن   حـکــومــت بــرســرکــار اســت، ای
ـیـز ادامـه خـواھـد   کشاکش ھـا ن
ـر   یافت و عوارض و خـطـرات آن ب
. فراز سر مردم قرار خواھـد داشـت 

ــح   ــع و مصــال ــاف ــه مــن از زاوی
ـنـھـا   ـران ت کارگران و توده مردم ای
راه برون رفت از وضعیـت فـاجـعـه  
بار کنونی، تنھا راه پایان بخشیدن  
به تحریمھا، تـھـدیـدات و فضـای  
ـتـصـادی و   جنگی، فروپـاشـی اق
گرانی و فقر و فالکتـی کـه در  
جامعه بیداد میکـنـد سـرنـگـونـی  
ــایــی   ــرپ جــمــھــوری اســالمــی و ب

مـردم  .  جامعه ای انسـانـی اسـت 

ایران مـدتـھـاسـت بـا مـبـارزات و  
اعتراضات خـود اعـالم کـرده انـد  
ـرود و در   جمھوری اسالمی باید ب
شرایط حاضر سرنگونی جمھـوری  
اسالمی بیش از ھـر زمـان دیـگـر  
ـبـدیـل   به امری عاجل و حیاتـی ت

 .شده است 
 !مردم شریف ایران ! کارگران 

ــه و   اگــر مــا مــردم فــعــاالن
ـرای دفـاع از زنـدگـی   متحدانه ب
ـر   ـم، سـی خود پا به میـدان نـگـذاری
این اوضاع و سیاستھای حکومـت  
ـر بـه   ـیـشـت اسالمی ھر روز ما را ب
ـبـاھـی خـواھـد   فقر و فالکت و ت
کشاند و حتی احتمـال شـعـلـه ور  
ـیـز   شدن جنگ و تقابل نظـامـی ن

ـیـسـت  بـایـد از رفـاه و  .  منتفی ن
ـم  . زندگی و ایمنی خود دفاع کنی

ما نه انرژی ھسته ای میخواھیـم  
ــگــی   ــه مســئـول درھــم ریـخــت و ن

ــم  ــی ــت جــمــھــوری  .  اقــتــصــادی ھس
اسالمی مسئول ھـمـه فـجـایـعـی  
ـر   ـف است که بر سر دھھا میلیـون ن
ـر و مـحـروم   ـی ـق کارگر و مـردم ف

باید علیه ایـن اوضـاع  .  آمده است 
بپاخاست و به گرانـی سـرسـام آور  

ــرد  ــراض ک ــوقــھــا و  !  اعــت ــق ــه ح ب
ـم  ـی ! دستمزدھای نازل اعتراض کـن

ـرق و گـاز و   قبض ھای آب و ب
ـم  ـردازی ـپ ـتـی را ن بـه  !  طلبھای دول

ـم   ـی حکومتیان بگوئیم و اعالم کـن
که یک ذره حاضر نیستیم آخریـن  
ــدای   ــان را ف ــدگــی م رمــق زن

ـم  ـی بـا  !  ماجراجویی ھای رژیم کـن
ــبــی،   ــل ــرده حــق ط ــت ــبــش گس جــن
میتوانیم فضا را بر حکومت آیـت  
ـیـاردر و سـرمـایـه   ـل الله ھـای مـی
ـم و بـا   ـی داران مفتخور تنگ کـن
قیام و انقالبمان کار آنھا را تـمـام  

 .کنیم 
 مرگ بر جمھوری اسالمی 

ـرای   زنده باد انقالب انسانـی ب
 جامعه ای انسانی 

 زنده باد سوسیالیسم 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

ـر  ٢٠ ،  ١٣٩١  مھر  ٢٩  ـب  اکـت
 ٢٠١٢ 

 علیه تحریم اقتصادی، علیه جمھوری اسالمی
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ـران مـیـدانسـت و   الزمه اقتصاد ای
فقط نگران چگونگی اجـرای آن  
بود، چیـزی نـمـی گـویـد، چـون  
دفـاع از ایـن طــرح کـه مـوجــب  
فالکت تـوده مـردم شـده اسـت و  
قحطی و فقر را برای جامـعـه بـه  
ارمغان آورده است، سبب رسـوایـی  

ھمه آن کسـانـی  .  بیشتر شده است 
ــقــدی را   ــرداخــت یــارانــه ن کــه پ
ــش   ــخ ــدن ب ــداپــروری و خــری گ
عظیمی از مردم تـوسـط احـمـدی  
نژاد قلمداد میکردند، چون گـویـا  
بـھــرحــال ھــمــه یــک جـورھــایــی  

تامین میشـد، الم تـا  "  اموراتشان " 
ـنـد و خـود   کام ھیچی نمی گـوی
حــکــومــت ھــم از وحشــت زیــاد،  
مرحله دوم آنرا را مـتـوقـف کـرده  

کسـانـی ھـم کـه خـود را  .  است 
ـیـل   چپ میدانستند و چنان تـحـل
میکردند که با اجرای این طـرح،  
ـران بـه آرزوی   سرمایه داری در ای
دیرینه اش رسیـده و دروازه ھـای  
پیشرفت باز شده است و جمھوری  
ــعــارفــی   اسـالمــی حــکــومـت مــت
بورژوازی شده و ھمه کمونیستـھـا  
ـرض فـعـال بـایـد   و کارگران مـعـت
ـنـد،   بروند کشـک شـان را بسـاب

از سـوی  .  صدایشان خاموش است 
ـتـھـای   دیگر در کشمکش بین دول
غربی با جمھوری اسالمی بر سـر  
اینکه جمـھـوری اسـالمـی بـاشـد  
ـران، غـافـل از   اما برای مـردم ای
ـنـکـه   اینکه این حکومت بـدون ای

ـتـوانـد  "  دشمن تراشـی "  ـی کـنـد، نـم
ــد،   یــک روز ھــم ســرپــا بــایســت

را در  "  تحریمـھـای ھـوشـمـنـدانـه " 
دستور کار گذاشته اند که مـثـال  

ـرسـد  ـبـی ن امـا  .  به مردم ایران آسی
مستقیما توده مردم ایران را نشـانـه  

مردمان تھـیـدسـت بـه  .  گرفته اند 
ـر   جرم اینکه حکومتی جنایتکار ب
ایشان حـاکـم اسـت اکـنـون بـایـد  
تاوان پس بدھند که ایـن بـھـرحـال  

ـران "  اسـت؟ و یـا  "  دولـت مـلـت ای
آنچه بی تدبیـری دولـت احـمـدی  
ــشــود، در واقــع   ــده مــی ــژاد خــوان ن
سیاست حکومتـی اسـت کـه در  
عمر سی ساله اش اعـمـالـی کـه  
کمکی به رفاه حال مـردم بـاشـد،  
ـرعـکـس تـمـام   انجام نـداده، کـه ب
تدابیر مدبرانه این حـکـومـت ضـد  
. رفاه و شـادی مـردم بـوده اسـت 

نتیجه سیاستھای ایـن حـکـومـت  
فاشیست منجر به ایـن شـده کـه  
ـتـوان   روز به روز و بدون اغراق مـی

گفـت سـاعـت بـه سـاعـت ھـمـه  
ـر   ــ ـت ــ ـران ـروری گــ کـــاالھـــای ضــ

به معنـای  "  اقتصاد ایران . "میشود 
واقعی کلمه در آستانه فـروپـاشـی  

اکنون قحطی خـطـر  .  کامل است 
کامال ملموسی است که جامـعـه  

سـطـح درآمـد  .  را تھدید مـیـکـنـد 
کارگران به شـدت سـقـوط کـرده  

است، زندگی تـوده کـارگـران بـه  
بحران کامل رسـیـده و در مـورد  
ـم   ھیچ چیزی نـمـی تـوان تصـمـی

ـری کـرد  چـیـزی کـه قــرار  .  گـی
است فردا تھیه شود با پول امـروز  
امکان پذیر نیست و با پـول فـردا  
چیزی که امروز تھیه شـده اسـت  

 .دیگر از دسترس خارج شده است 
ــن امــروز   ــمــی ــام  " اگــر ھ مــق

جـام زھـر را ھـم  "  عظمای والیـت 
بنوشد گرھی از کـار مـردم بـاز  

اگر فردای نـوشـیـدن  . نخواھد شد 
جام زھر از سوی آقا، تحریمھا ھـم  

ـنـد  (  برداشته شـود  ـتـه مـیـگـوی ـب ال
ــن   ــه ھــمــی ــمـھــا ب ــحــری ــن ت ـرداشــت ب
ـیـسـت بـایـد کـلـی   سادگی ھـا ن
مقدمات فراھم شود تا تـحـریـمـھـا  

، مشکلی از کـارگـران  )لغو شود 
چـرا کـه سـطـح  .  حل نخواھد شد 

دستمزدھا به شدت نزول کـردنـد و  

فردا ھم البد خواھند گـفـت دوران  
بعد از تحریم است و بـایـد از نـو  
ھمه چـیـز را سـاخـت، فـعـال بـا  

دالر که بـه  . ھمین حقوقھا بسازید 
ـرار  ٤ مرز    ھـزار تـومـان رسـیـده ق

نھایت اتفاقـی  .  نیست پایین بیایید 
ـرای   ـیـمـت ب که بیفتد در ھمـان ق

ـفـاقـی  .  مدتی تثبیت مشود  اما ات
ـیـت شـده،   که به واقع افتاده و تثب
قیمت نیـروی کـار کـارگـر  بـه  

ـرده  ھــــمــــه  .  شــــدت افــــت کـــ
اقتـصـاددانـان کـه مـوی در ایـن  
کار سپید کردند و نھایتا بـه ایـن  

ـیـن کـور   نتیجه رسیدند کـه قـوان
اقتصادی کار خودش را میـکـنـد 

و واقعا زحمت کشیدند کـه بـه  (  
،  !) این کشف مـھـم نـایـل شـدنـد 

  ٤ اتفاق نظر دارند که دالر حـاال  
  ٣ ھزار تومان نه، ولی بـایـد االن  

ھزار تومان میبود تا قوانیـن کـور  
کار خودش را به سـالمـت انـجـام  

اینھا ھمه بـه شـرطـی  .  داده باشد 
ـنـوشـیـد   بود که آقا جام زھر را می
ـبـود و   و یا دیکتاتور مصلحی می

نام نیکی از خـود در  " میخواست  
ــه جــای گــذارد  ــخ ب ــاری ــه  "  ت ک

 .ھیچکدام از اینھا نبوده و نیست 
ـرای   این سرنوشتی که آنـھـا ب
ما کارگران رقم زده انـد، و آرزو  
دارند و امـیـدوارنـد کـه کـارگـر  

این روزھا امـا بـه  .  خاموش بماند 
شدت مسئله سرنگونی حـکـومـت  
بین توده زحمتکـش مـردم مـطـرح  

ھمگان متوجـه شـدنـد کـه  .  است 
دیگر کسـی بـه  .  چاره ای نمانده 

بمب امریکایی چشم نیندوختـه و  
ـتـظـر دسـت   از سـوی  "  یـاری " من
ــســت  ــا نــی چــرا کــه شــاھــد  .  اروپ

ـیـمـا   ـق ھستند که تحـریـمـھـا مسـت
ایشان را به خـاک سـیـاه نشـانـده  

روسیه و چـیـن خـود یـک  . است 
ـران   ــ ـردم ای ــ ـــل م ـــای مشـــک پ
ـیـن   ھستند،که باید با ایشـان تـعـی

ـریـن  .  تکلیف شود  محافظـه کـارت
ـروز از   کارگران که تا ھـمـیـن دی
ــز   ـرھـی ھـر گـونـه مـبـاحـثـه ای پ

که به داشـتـن شـغـلـی  (  میکردند 
که ھر لـحـظـه مـمـکـن اسـت از  

،  ) دست بدھند ھـم راضـی بـودنـد 
اکـنـون بـه چـاره جــویـی و حــل  
ـنـد و جـالـب   مشکل فکر میـکـن
اسـت از تـظـاھـرات و اعـتـصــاب  

مـانـور  "  حکـومـت بـا  .  میگویند 
ــع  ــش ســری ــان  " واکــن ــجــی ، بســی

ــتــکــارش را بــه رخ مــردم   ــای ــن ج
چون میخواھد تـرس و  (  میکشد  

حـتـمـا  ).  وحشت خود را بپـوشـانـد 
ــه   ــام امــام زمـان ب ــازان گـمــن سـرب

ـیـان "  گـزارش دادنـد کـه  "  باالدسـت
توده مردم اکنون دارند به خودشـان  
ـنـد و خـود را بـاور   نگـاه مـیـکـن
ـتـوانـد و بـایـد   ـنـد کـه مـی میکـن

ـر  .  کاری کنند  اکنون مـوضـوع ب
ـفـس زنـدگـی   سر ھست و نیست ن

یک سوی آن حـکـومـتـی  .  است 
که جامعه را در آسـتـانـه فـاجـعـه  
قحطی قرار داده و سوی دیگر آن  
مردمی که میخواھند از ھسـتـی  

ــنــد  ــن ــقــالب در  .  خــود دفــاع ک ان
ـرار دارد  . دستـور کـار جـامـعـه ق

بحث اکنون بر سر ممکن بودن یـا  
ـلـکـه تـوده   ـیـسـت ب ـقـالب ن نوع ان
مردمی اسـت کـه دیـگـر ھـیـچ  
چاره ای ندارند و ما کمونیستـھـا  
ـم   باید آمادگی این را داشته بـاشـی

 این انقالب را رھبری کنیم 
 

 

 فروپاشی اقتصادی و چاره جویی مردم
 یاشار سھندی 

 ١  از صفحه  

 نشریه کارگر کمونیست را بخوانید
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مھمی در اجـتـمـاعـی شـدن ایـن  
ــان داشــت  . مـبـارزه، در کــل اسـت

البتـه دو سـال اسـت کـه شـاھـد  
ـر ایـن کـارگـران   ـیـگـی مبـارزات پ
ـم و   ـی برای حق و حقـوقشـان ھسـت
مبارزاتشان به یکی از کـانـونـی  
ـبـدیـل شـده   ھای مھم اعتراضی ت

از ھمین رو رژیم  اسـالمـی  .  است 
نیز از ھر جنب و جوشی در میـان  

از  .  ایــن کــارگــران وحشــت دارد 
جمله در تجمع شـھـریـور مـاه ایـن  
کارگران شاھد تجمعـی نـزدیـک  

 ھزار کارگـر بـازنشـسـتـه بـا  ٤ به  
حضور خانواده ھایشان در مـقـابـل  
ـم  . استانداری در وسط شـھـر بـودی

چنین مبارزاتی در کنار فضـای  
اعتـراضـی کـل شـھـر اصـفـھـان،  
ـر   ـم حسـاسـت ـرای رژی وضعیت را ب

  ٩٠٠ بـویـژه  حـدود  .  کرده اسـت 
ھزار كارگـر بـا خـانـواده ھـایشـان  
بخش عظیـمـی از جـمـعـیـت ایـن  

ـرنـد  بـخـش  .   شھر را در بر مـیـگـی
اعظم این کارگران با مشـکـالتـی  
چون دستمزدھای پرداخت نشده و  

از  .  یا خطر اخراج از کار روبروینـد 
جمله بیش از صد ھزار کارگر در  
ــھــان در   ــع نســاجــی اصــف ــای ــن ص
ـنـد و   ـیـکـارسـازی ھسـت معرض ب
ـراض در مـیـان آنـان   فضای اعـت

ـنـھـا،  .  باالسـت  در کـنـار ھـمـه ای
صف ھای طوالنی تھیـه ارزاق و  
ـیـز   گرانی قیـمـت ھـا در آنـجـا ن
ھمچون دیگـر شـھـرھـا، فضـایـی  

از  .  انفجـاری ایـجـاد کـرده اسـت 
ــارزات پــر شــور   ــن رو مــب ھــمــی
کـارگـران ذوب آھــن اصـفـھـان و  
جمع شدن ھر روزه شـان جـنـب و  
جوش بسیاری در این شھر ایـجـاد  
ـــن   ـم گســتــرش ای ــ کــرده و بــی
اعتراضات به کل شھر اسـت کـه  
رژیم را چنین محتاط و دست بـه  

ـتـی  .  عصا کرده بود  بطوریـکـه وق
دیدند ھوا پس است به تقال افتـاده  
و در دور روز متوالی مقـامـاتشـان  
ـر بـه   به تلویزیون آمـدنـد و نـاگـزی
پاسخگویی به کـارگـران و مـردم  

عاقبت نیز از  .  شھر اصفھان شدند 

ترس وسیعتر شدن مـبـارزات، سـر  
ـلـکـه   کیسه را شـل کـردنـد تـا ب

 . فضا را اندکی آرامتر کنند 
ــش   ھـمــه ایــنـھــا بــیـش از پــی
استیصال رژیم و قـدرت مـبـارزات  

ھـمـه  .  کارگران را نشـان مـیـدھـد 
ـبـش   اینھا حال و ھوای امـروز جـن
اعتراضی کارگری و کل جامعه  
ـنـھـا   را نشـان مـیـدھـد و ھـمـه ای
ـنـسـت کـه بـا صـفـی   نشانگـر ای
گسترده و سراسری میتوان مقـابـل  

 .  رژیم ایستاد 
  کارگران ذوب آھن اصفـھـان  
ھمانطور که در بیانیه خود اعـالم  
ـیـت شـان،   ـق کرده انـد، رمـز مـوف
مبارزات متحد و پیگیرشـان بـوده  

ــن مــبــارزات،  .  اســت  درســھــای ای
ـرای ادامـه   تجربیات ارجمندیست ب
ــارزات ایـن کــارگـران و کــل   مـب
جنبش کارگری که با ھم بـه آن  

 :نگاه میکنیم 
کارگران بازنشسته ذوب اھـن  

، و  ٢٦ ،  ٢٥ اصفھان در روزھـای  
 شھریور با تـجـمـعـاتـی دو تـا  ٢٧ 

ـره در چـنـدیـن روز   ـف چھار ھزار ن
ــا ھــمــســران و   ــی ھــمــراه ب ــوال مــت
تعدادی از اعضای خانواده ھـای  
خود توانستند مقامات را مـجـبـور  
کنند که دو ماه حـقـوق آنـھـا را  

ـیـن دولـت  .  پرداخت کننـد  ھـمـچـن
ـر   ناچار به صدور حکمی مبنی ب

ــش   ــزای ــوق  ٣٠ اف  درصــدی حــق
ــه   ــد کــه مــا ب کــارگــران گــردی
التفاوت این افـزایـش دسـتـمـزد از  

ــه  ٩١ فـروردیـن   ـرداخـت ب ــل پ  قـاب
ــت  ــارگــران اس ــن  .  ک ــال ای ــدنــب ب

ـقـد   ـرای ن ـیـت، کـارگـران ب ـق مـوف
کردن باقی طلـب ھـایشـان دوبـاره  
در مـھـرمـاه دسـت بـه تـجـمـع و  

ـــد  ـراض زدن ــ ـت ایـــن دور از  .  اعــ
مبارزات کارگران بازنشسته ذوب  

 مـھـر مـاه آغـاز  ١٤ آھن اصفھان  
شد و کارگران سه مـاه دسـتـمـزد  
معوقه ماھھای مرداد، شھریـور و  

بـعـالوه  .  مھر ماه را طلـب کـردنـد 
ـر   اینکه این کارگران ھـمـچـنـان ب
ـفـاوت   ـت طلب خود بابـت مـا بـه ال
ـرار اسـت   افزایش دستمزدھا که ق

ـرداخـت  ٩١ از آغاز سال    به آنـھـا پ
در تجمـعـات  .  شود را پیگیر شدند 

 مھر، کارگـران  ١٥  و  ١٤ روزھای  
.  نفر جمـع شـدنـد ٢٠٠٠  تا  ١٠٠٠ 

در این تجمـعـات کـارگـران زن و  
ـیـن   مرد با شعارھایی چون مسـول
ما دزدند، کـارگـران بـی مـزدنـد،  
ــد مــا کــارگــران   ـرزی ــد، بــل ـتــرســی ب
ـم فضـای   ـی بازنشسته با ھـم ھسـت
پرشوری از مبارزه در وسط شـھـر  

کارگران با  .  اصفھان بوجود آوردند 
خوابیدن در وسـط خـیـابـان نشـاط  
جاده را بستند و بر حـق و حـقـوق  

ـیـھـای  .  خود پای فشردند  ـران سخـن
پرشور فعالین کارگری زن و مـرد  
علیه فقر و گرانی جمعیت را بـه  

تجمع ھر روزه  .  شور حال می آورد 
کارگران و خشم و اعتـراض آنـھـا  
ــروی   ــی، نــی ــه فــقــر و گــران ــی عــل
انتظامی رژیم را بصـورت نـظـاره  

وقتی کـارگـران  .  گر در آورده بود 
ــوطــه   ــرب ــامــات م ــد کــه مــق ــدن دی
میخواھد آنھا را با حواله دادن بـه   
فروش سھام ذوب آھن سر بدوانند،  
اعالم داشتند که تا حـق خـود را  
ـرنـد بـه تـجـمـعـاتشـان ادامـه   نگـی

بطـوریـکـه در کـنـار  .  خواھند داد 
تجمعات کارگران در وسط شـھـر،  
نمایندگانی از سوی آنان به تھران  
ـر احـمـدی   رفتند و در مقابل دفـت
نژاد و وزارت صـنـایـع و مـعـادن  
جمع شدند و پیگیر خـواسـت خـود  

در تــجــمــع نــمــایــنــدگــان  .  شــدنــد 
ـر احـمـدی   کارگران در مقابل دفت
ـر   نژآد، مسول دفتر رحیمی نـاگـزی
به مـیـان کـارگـران آمـده و قـول  
پرداخت پول به حسـاب ذوب آھـن  
جھت پرداخت طـلـب کـارگـران را  

امــا کــارگــران کــه از ایــن  .  داد 
وعده ھا بسیار شنیده اند، تـجـمـع  

ـبـه    مـھـر مـاه را  ١٥ روز یکـشـن
تا اینکه در برنامه ھشـت  . داشتند 

ــون   ــزی ــوی ــه شــب تــل ــق وســی دقــی
سراسری این روز اعـالم شـد کـه  
جھت پرداخت طلبھـای کـارگـران  

اعـالم  .  پول کافی واریز شده است 
رسمی پرداخت سه مـاه دسـتـمـزد  
ــون   ــزی ــوی مـعــوقــه کــارگــران از تــل

ـیـت   ـق ـتـی یـک مـوف رسمـی دول
. بزرگ برای این کارگـران اسـت 

با این خبر، کارگران قدرت اتحـاد  
ــی   ــخــوب و تــجــمــعــات خــود را ب
ـیـت   ـق دریافتند و با شادی و مـوف
ـروزی خـود را صــادر   ــه پــی ـی ــان ـی ب

ــد  ــه ای کــه در آن  .  کـردن ــانــی بــی
کارگران با خواستھایشان قدرتمنـد  
و متحد به جلو آمدند و بر متـحـد  
ماندن صف اعتراضـشـان و جـمـع  
ـر   شدن منظم ھفتگی خود در دفـت
بازنشستگی برای پیگیری دیـگـر  
خواستھایشـان و مـطـلـع شـدن از  
تصمیمات مقامت دولت را اعـالم  

ـیـب کـارگــران  .  کـردنـد  ـرت بـدیـن ت
ـر و   ـت بازنشسته ذوب آھن متشـکـل
ــل، از دل   ـب ـر از ق قـدرت مــنـد ت
ــا   ـیــرون آمـده و  ب ــارزاتشـان ب مـب
عزمی راسـخ، گـامـھـای بـعـدی  

 . مبارزاتشان را اعالم کردند 
 درسھای مبارزات کـارگـران  

 بازنشسته ذوب آھن 
کارگران بازنشسته   -١

ذوب آھن اصفھان راه 
 نشان میدھد 

در شـرایـطـی کـه مـعـضـل    -
ــه   دسـتـمـزدھـای پــرداخـت نشـده ب
ــرمــی مــعــمــول در جــمــھــوری   ن
ــت،   ــل شــده اس ــدی اســالمــی تــب
جمعیتی میلیونی از کـارگـران و  
بخـش ھـای وسـیـعـی از حـقـوق  
ــن   ــه بـا ای ـران جــامـعــه روزان بـگــی

ــد  ــرن اعــتــراضــات  .  مــعــضــل درگــی
بازنشستگان ذوب آھـن اصـفـھـان  
الگوی خوبی از مـبـارزه مـتـحـد  
ــمــزدھــای   ــد کــردن دســت ـرای نــق ب
ــد کــردن   ــده و س ــت نش پــرداخ
ــه   تــھــاجــمــات رژیــم اســالمــی ب
زندگی و معیشتشـان در مـقـابـل  
ــرار   کــارگــران و کــل جــامــعــه ق

این مبارزات نشان میدھد   .  میدھد 
ــران بــرای   ــھــا راه کــارگ ــن کــه ت
تحمیل خواستھای خود، مبـارزات  

 .متحد و پیگیر است 
حضور خانواده ھا  -٢

یک نقطه قوت مبارزات 
 کارگران 

ـروی عـظـیـمـی در   ـی خانواده ن

کنار کارگران بـازنشـسـتـه بـودنـد  
ـراضـات را بـه   که اخبار این اعـت
سطح جامعه کشانده و بـا حضـور  
ـراضـات، ابـعـادی   خود به این اعـت

شـرکـت خـانـواده  .  اجتماعی دادند 
ـران   ـــارزات کـــارگــ ـب ھـــا در مــ
بازنشسته صنایع فوالد اصـفـھـان،   
ـقـش آنـان در   ـر ن تاکیدی اسـت ب
اجتماعی کردن و قدرت بخشـیـدن  

 . به اعتراضات کارگری 
کانال جدید صدای  -٣

اعتراض کارگران 
 بازنشسته ذوب آھن

ـم انـعـکـاس    - یک ترس رژی
ـــار اعــتــراضـــات   گســتــرده اخــب
ـرش ایـــن   ـتــ ـری و گســ کـــارگــ
مبارزات بـه بـخـش ھـای دیـگـر  

ھمیـن االن شـورای  .  جامعه است 
عالی امنیت ملـی بـه مسـئـوالن  
ـرگـزاری کـار   ـتـی خـب سایـت دول
ــه   ــت ک ــور داده اس ایــران دســت
ـراضـات و   خبرھای مربوط به اعـت
تـجـمـعـات کـارگـری را پـوشــش  

ـقـطـه قـوت مـھـم  .  ندھند  یـک ن
ــن   ــارزات کــارگــران ذوب آھ مــب
اصفھان اطالع رسانی وسـیـع ایـن  

انـعـکـاس اخـبـار  .   کارگران بـود 
اعتراضات این کارگران از کـانـال  
جدید جایگاه مھمی در انـعـکـاس  
ــن   ــی ای ــاع ــم ــوده ای و اجــت ت

از ھـمـیـن رو  .  اعتراضات داشـت 
ــه   ــی ک ــارگــر  ٤ وقــت ــزار ک  ھ

بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان در  
شھریور ماه دسـت بـه تـجـمـع زده  
بودند، فشار اعتراضات کـارگـران  
ـراضـات   و انعکاس وسیع ایـن اعـت
در سـطـح شـھـر و پـخـش مـرتـب  
ــارزات از کــانــال   ــب ــن م ــار ای اخــب
جدید، باالخره رسانه دولتی ایـمـنـا  
ــه   ــھــان را وادار ب ــف ــر اص در شــھ
انعکاس خبر با عکس و تفـصـیـل  

ــان  .  کــرد  ــن امــا بــعــد ازآن ھــمــچ
سـکـوت و سـانســور خـبــر ادامــه  

ــن  .  یــافــت  ــا بــاالخــره قــدرت ای ت
مبارزات مقامات دولتـی را وادار  
ـنـد و   ـیـای ـلـویـزیـون ب کرد که به ت

 مبارزه قدرتمند کارگران بازنشسته ذوب آھن اصفھان
 شھال دانشفر  

 ١  از صفحه  
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اعالم کنند که حق بـا کـارگـران  
ـر بـه پـاسـخـگـویـی   است و ناگزی

این یـک دسـتـاورد مـھـم  .  شوند 
برای کـارگـران بـازنشـسـتـه ذوب  
آھـن و ھــمــه کــارگــران و مــردم  

 . معترض است 
 نقش کانال جدید در رسـانـدن  
ـران   ـراض کـــارگــ ــ ـت صـــدای اعــ
ــه ذوب آھـن بـه سـطــح   بـازنشـسـت
ــدن   ــی ش ــاع ــم ــه و اجــت ــع ــام ج
بیشترش، بار دیگر اھمیت استفـاده  
از ابزاری چـون کـانـال جـدیـد و  
. تماس با حزب را برجسته میکند 

ـفـاده   میخواھم از ھمین فرصت است
کنم و به ھمـه کـارگـران و کـل  
جامعه فراخوان بدھم که با کانـال  
جدید و حـزب خـود در تـمـاسـی  

 .فشرده تر باشند 
قدرت کارگران در  -

 تجمعاتشان است
برگزاری اجتماعات کارگری  
ــی بــرای   ــه مــحــل ــل آن ب ــدی و تــب
ــحـــد   ـت ـیــری و مــ ـم گــ ــ ــمــی تص
ــن صــف اعــتــراض،   ــگــاھــداشــت ن
کشاندن این اعتراضات به خیابان،  
ـراضـات   یک نقطه قوت مھم اعـت
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب

بدنبال این تجمعـات  .  اصفھان است 
ــن کــارگــران   ــحــد، امــروز ای مــت
ـر   ـیـگـی قدرتمند تر و متشکل تر پ
ـر حـفـظ   خواستھایشان ھستند و ب
ـتـگـی   این نقطه قوت و تجمـع ھـف

ـر  .  منظم خود تاکید دارند  تاکید ب
ـنـدھـای   این موضـوع یـکـی از ب
مھم بیانیه این کارگـران و یـک  

به ایـن  .  دستاورد بزرگ آنان است 
ترتیب کارگران بـازنشـسـتـه ذوب  
آھن در عین حال الـگـوی خـوبـی  
از سازمانیابی مبارزات کارگـری  
برای ھمه کارگران و ھـمـه مـردم  

واقعیت اینست که قدرت  .  ھستند 
. کارگران در جمع بـودنشـان اسـت 

مبارزات کارگران بازنشسته ذوب  
آھن بر اھمیت و کارآیی مـجـامـع  
عمومی منظم کارگـری بـعـنـوان  
ـرای مـتـشـکـل شـدن و   محلی ب

متحد عمل کـردن کـارگـران  و  
ممکن بودن آن تـاکـیـد  مـجـدد  

 .میگذارد 
زنان در پیشاپیش صف 

 مبارزه
ـــارزات   ـب ــژگـــی مــ ــک وی ی
ـقـش فـعـال   کارگران ذوب آھـن ن

ـرانـان  . زنان است  زنان از جمله سخن
ـراضـات   و سازماندھندگان این اعت

از جمـلـه در تـجـمـع روز  .  ھستند 
 مھر که با حضور فعـال  ٢٢ شنبه  

ـرزیـد   ـل آنان، با شعارھای بترسید، ب
ما ھـمـه بـازنشـسـتـه ھـا بـا ھـم  
ھستیم در فضای شـھـر اصـفـھـان  

 .طنین انداخته بود 
ھمبستگی مردم اصفھان 

 با کارگران بازنشسته
ـیـه کـارگـران بـازنشـسـتـه   بیان
ذوب آھن و تشـکـرشـان از مـردم  
ــه ھــایــی کــه   اصــفــھــان و رســان
صدای آنھا را منعـکـس کـردنـد،  
به روشنی نشانگـر ھـمـبـسـتـگـی  
ــن   ــن شـھـر بـا ای عـمـیـق مـردم ای

در گــزارشــات  .  کــارگــران اســت 
ـم   ـراضـات دیـدی مربوط به این اعـت
که چگونه مغازه دارانی کـه در  
ـر تـجـمـعـات کـارگـران   طول مسی
ــجــمــع   ــودنــد بــرای ت ــتــرض ب مــع
ــدگــان آب و چــای مــی   ــن کــن
آوردند، تلفن مغازه ھـایشـان را در  
ــان   ــار آن ــی ــاز در اخــت صــورت نــی
میگذاشتند و لحظات این حرکـت  

ــد  ــکــردن ــال مــی تــرس از  .  را دنــب
ـراضـات   پیوستن مردم به ایـن اعـت
یکی از فاکـتـورھـایـی بـود کـه  
مقامات حکومت و ذوب آھـن را  

 .وادار به عقب نشینی کرد 
 دستاوردھا 

تجمعـات پـی در پـی و ھـر  
ــش از ھــزار کــارگــر در   ــی روزه ب
ـفـاق   مرکز شھر اصفھان، یـک ات
سـیـاسـی مـھــم در مـتـن اوضــاع  

این مـبـارزات  .  متحول امروز است 
ــر   ــیــمــا روی فضــای شــھ ــق مســت
ــه   ــه و ب ــھـان تـاثــیــر گــذاشـت اصـف
موضوع بحث مردم تبدیل گـردیـده  

این مبارزات تجربه موفقـی  .  است 
ـیـافـتـه   از مبارزه متحد و سـازمـان
است که  در برابر مردمی که از  
فقر و فالکت به جـان آمـده انـد،  

 . راه نشان میدھد 
ـم بـه   وادار کردن مقامات رژی
گردن گذاشتن به خواست پرداخـت  
فــوری دســتــمــزدھــای مــعــوقــه،  
ـر اسـاس آن   صدور حکمی کـه ب

ــن  ٣٠  ــزد ای ــم ــه دســت  درصــد ب
کارگران اضافه خواھد شد و قرار  
ــاوت آن از اول   ــف اســت مــا بــه ت
فروردین جـاری مـحـاسـبـه شـود،  
ــن افــزایــش   ـرداخــت ای اگـر چـه پ
دستمزد به بـعـد از فـروش سـھـام  
کارخانه موکول شـده اسـت، امـا  
ھمه و ھمه دستاوردھای مھم ایـن  

 .  کارگران بوده است 
در ایـن مـبـارزات، کـارگــران  
بازنشسته ذوب آھن گوشه ای از  
قدرت خود را دیدند و امـروز ایـن  
ــت بســیــار   ــی ــع کــارگــران در مــوق
قدرتمندی قرار دارند و با اتکا بـه  
این قدرت است که اکـنـون حـول  

 خواست جلـو آمـده  ٥ بیانیه ای با  
و اعالم کرده اند که مـیـخـواھـنـد  
ـیـن   متحد و متشکل بماننـد و اول
تجمع خود را برای اولین یکشنبـه  

  ٣٠ ای که در پیش است یـعـنـی  
 ظھر در مـحـل   ١٢  تا  ٩ مھر سال  

دفتر بـازنشـسـتـگـی اعـالم کـرده  
ــد  ــه کــارگــران  .  ان ــانــی ــن بــی درای

بازنشسته ذوب آھن ضـمـن جشـن  
گرفتن پیروزی خود، خواسـتـھـای  
مھم و فوری شـان را کـه بـطـور  
واقعی خواستھای کل مردم اسـت  

این کارگـران در  . اعالم داشته اند 
ـیـه شـان خـواسـتـار درمـان و   بیـان

خواستـار  .  بھداشت رایگان شده اند 
تحصیل رایگان در تـمـام سـطـوح  

خواستـار  .  برای ھمه مردم شده اند 
ــمــزدھــا و   افــزایــش فــوری دســت
پرداخت سر موعد دستمزدھـایشـان  

ـر ادامـه تـجـمـعـاتشـان  .  شده انـد  ب
بعنوان محلی برای متحد مـانـدن  
و پیگیری خواستھـایشـان تـاکـیـد  

ــد کــه   ــه واعـالم کـرده ان گـذاشـت
ــار در روزھــای   ــتــه ای دو ب ھــف
یکشنبه و سه شنبه جمع میشونـد  
ـری   ـیـگـی تا خواستھای خـود را پ

 .کنند 
مبارزات کارگران بـازنشـسـتـه  

ـیـه   ـیـان   ٥ ذوب آھن اصفـھـان بـا ب
ـیـش از ھـر چـیـز   ماده ای آنھا ب
نشانگر فضای پر جنـب و جـوش  
ـبـش کـارگـری و   اعتـراضـی جـن

ــن  .  اسـاسـا کـل جــامـعـه اسـت  ای
ــار   ــن ــراضــات را بــایــد در ک ــت اع

ــار اعــتــراضــی   ــزار  ٢٠ طــوم  ھ
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   کارگر ب
دستمزدھـا کـه ھـنـوز در جـریـان  
است و ھشت استان را در پـوشـش  

ــرفــتــه اســت، دیــد  ــن  .  خــود گ ای
اتفاقات مھم در کـنـار یـکـدیـگـر  
بـطــور واقــعـی حـاکــی از یــک  
برآمد بزرگ در جنبش کارگـری  
ـیـافـتـن صـف کـارگـران   و سازمان
حول خواستھای سراسری و واحـد  

این اتفاقات نوید بخش  .  شان است 
ــا قــدرت   ــو آمــدن کـارگــران ب جـل
. اعتصابات سـراسـری شـان اسـت 

ـفـاقـات را بـایـد در کـنـار   این ات
تظاھرات ھزاران نفره ھـمـیـن مـھـر  
ـر و   ــه فــق ـی ــھـران عـل مـاه مــردم ت
ـردم   ـرات مــ ـرانـــی،  تـــظـــاھــ گــ
شھرنیشابور علیه گرانی، فراخـوان  
ـر و   ـیـه فـق معلمان به اعتراض عل
گرانی و مبارزات ھـر روزه مـردم  
در خیابان با اوباش رژیم اسـالمـی  

به عبارت روشنتر میـخـواھـم  .  دید 
ـر و   بگویم که جامعه از فرط فـق
ـفـجـار رسـیـده   فـالکـت بـه حـد ان

اینھا ھمه جـرقـه ھـایـی از  .  است 
ـیـانـگـر   ـفـجـار و در واقـع ب این ان
ــش کـارگــری   ـب فضـای کـل جـن

 . است 
خالصه کالم اینکه جمھـوری  
ــش از ھــر وقــت در   اسـالمــی بــی

ـیـش از  .  استیصال است  جنگشان ب
ـر و  .  ھر وقت باال گرفته است  فـق

فالکت بیداد میکنـد، امـا مـردم  
متوقع ھستند و بـا خـواسـتـھـایـی  

ـنـد و   انسانی دارند به جلو می آی
. حق و حقوقشان را طلب میکننـد 

کارگران بازنشسـتـه ذوب آھـن و  
بیانیه مطالباتی شان یک نـمـونـه  

 .کوچکی از این حقیقت است 
ـم کـه   ـتـصـادی رژی  بحران اق
ـبـانـش را   سـی و سـه اسـت گـری
ــه حــد   ــه اســت، امــروز ب گــرفــت

ـم  .  فـروپـاشـی رسـیـده اسـت  تـحـری
ھای اقتصادی ایـن وضـعـیـت را  
تشدید کرده است و در این مـیـان  
ـنـد کـه ھـر روز   ایـن مـردم ھسـت

مـقـامـات  .  بیشتر قربانی میشـونـد 
ـبـا دارنـد از خـطـر   ـیـز مـرت رژیم ن
اعتصابـات کـارگـری و شـورش  

ـنـد  از  .  گرسنگان سـخـن مـیـگـوی
ـیـز   سوی دیگر بورژوازی جھانی ن
خود در بـن بسـتـی عـمـیـق فـرو  
ــن   ـرای ای ـیـوی ب ــات ـرن ـت رفـتـه و آل

ایـن را در عـکـس  .  اوضاع نـدارد 
العمـلـشـان در مـقـابـل تـظـاھـرات  
ھزاران نفره مردم تھـران در ھـمـیـن  

دیدیم که چگونـه  .  مھر ماه دیدیم 
سراسیمه شـدنـد و بـه جـمـھـوری  
اسالمی پیام دادند که اگر کوتـاه  
ـیـف   بیایند تحریمـھـایشـان را تـخـف

اینھا ھمه مـوقـعـیـت  . خواھند داد 
قدرتمند کارگران و کل مـردم را  

ـنـسـت  .   نشان میدھد  نکته مھم ای
ـم  ـی ـن ـی ـب ـقـطـه  .  که این اوضـاع راب ن

ـم و صـف   ـی ـن ـی ـب قوتھای خود را ب
اعتراضات سراسری خود را شکل  

از ھمین روسـت کـه مـھـم  . دھیم 
ـراضـی   است وسیعا از طومار اعـت
کارگران بر سر خـواسـت افـزایـش  

ـیـه   ـیـان  مـاده ای  ٥ دستـمـزد و ب
کـارگــران ذوب آھــن حــمــایــت و  

پیوستـن بـه ایـن  .  پشتیبانی کنیم 
ـری اسـت بــرای   ـرضـات بسـت اعـت
ــری   ــراس ســازمــانــیــافــتــن صــف س
اعــتــراضــات کــارگــری و کــل  
جامعه حول خواستھای سـراسـری،  
باید این صف را ھر چه قدرتـمـنـد  

 . تر کرد 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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اعتصاب در كارخانه 
اعتراضی : سیتی زن

 بسیار مدرن
ــن   ــل مــاه ژوئ ، حــدود  ٢٠١١ اوای

 تـن از كـارگـران كـارخـانـه  ٢٠٠٠ 
ــی زن در   ــت ســاعــت ســازی ســی
دانگون اعتصابی دو ھفته ای را  

ـر  . شروع كردند  اعتراض كارگـران ب
ــا   ــه كــارگــران، ی ــن ب ــوھــی ســر ت
موقعیت بد شرایط كار و یا حتـی  
. برای صرفا افزایش دستمزد نبـود 

ـبـه مـھـم ایـن كـارگـران   دو مـطـال
ـتـھـای كـاری كـه بـه   ـف تغییر شـی
پرداخت اضافه كـاری آنـھـا ربـط  

ـقـه  ١٠ مستقیم داشت، و لغو   ـی  دق
جلسه صبح قبل از كار، كـه بـدون  
دستمزد كـارگـران را مـجـبـور بـه  

یكـی  .  گردھمایی می كردند، بود 
از كارگران در باره این اعـتـصـاب  

ـلـه اصـلـی ایـن  : " می گوید  مسئ
ـفـت   ـر شـی ـی ـی اعتصاب، سیستم تـغ

مثال اگر روز چھارشنبـه  .  كار بود 
ـلـی كـارخـانـه تـعـطـیـل و   به دالی
شیفت كار ما كـنـسـل مـی شـد،  
ـلـی آخـر   این شیفت به روز تـعـطـی

امـا بـعـنـوان  .  ھفته منتقل میـشـد 
كار در روز تعطیل به حساب نمـی  
آمد و در نتیجه اضافه دستمـزدی  
. به كارگران تعـلـق نـمـی گـرفـت 

علت دیگر اعـتـصـاب، اجـبـار بـه  
حضور در جلسه صبـحـگـاھـی ده  
ـفـت   دقیقه قبل از شـروع كـار شـی
. صبح و بدون پرداخت دستمزد بـود 

ــن   ـم ای ــی ـتـه كـه نـمــی تـوانسـت ـب ال
ـم  یـكـی از  !  اجحافات را قبول كنی

كارگران به اعتراض، ابزار كـار را  
ـیـه كـارگـران   ـق زمین گذاشت كه ب

گـزارش  ." ھم در جا به او پیوستند 
ـریـت   در ادامه می نویسد كه مـدی
ـنـدگـان   مجبور به مذاكره بـا نـمـای
كارگران می شود و مـوضـوعـات  
مورد مشاجره حل می شوند؛ امـا  
ـنـكـه كـارگـران   در كل و بعد از ای
ــه ســر كــار   ــد كــه ب ــردن ــول ك ــب ق

ــردنــد،   ــران  ٢١ بــرگ  تــن از كــارگ
 تن از رھبران ایـن  ٨ اعتصابی كه  

اعتصاب نیز در میان آنھا بـودنـد،  
 .از كار اخراج شدند 

گزارش می نـویسـد كـه ایـن  
ـنـكـه مـورد تـوجـه   اعتصاب با ای
ـر   ـی زیادی قرار نگرفت و اینكه تأث
عمیقی مثل اعـتـصـاب كـارگـران  
كارخانه ھوندا در نانھای تابسـتـان  
سال قبل بر جای نـگـذاشـت، امـا  
ـبـش   ـرھـای جـن ـت بسیاری از كاراك
كارگری مدرن چین و نسل جـوان  
كارگـران مـھـاجـر كـه پشـت ایـن  
ــد را رو آورد  ــودن ــصــاب ب . اعــت

احساس اتحاد و ھمسرنوشـتـی در  
میان كارگران ایـن كـارخـانـه بـاال  

كارگران مھاجر از استانـھـای  .  بود 
ـره غـذا   مختلفی با ھم سر یك سـف
ــدگــی مــی   ــا ھــم زن خـورده، و ب

از ھمنشینی بـا ھـم لـذت  .  كردند 
می بردند و اگر الزم می بـود در  
ھر كاری با ھم متحـدانـه شـركـت  

بسـیـاری از آنـھـا در  .  می كردند 
  ٣٠٠ خانه ھای ارزان قیمت ـ بین  

ـرون از  ٤٠٠ تا   ـی  یوان در ماه، و ب
مـحـیـط كـارخـانـه زنـدگـی مــی  

ـرون از مـحـیـط  .  كردند  ـی زندگی ب
ـری   ـیـشـت كارخانه به آنھـا آزادی ب
ــا و   ــا رفــق ــاشــرت ب ــع بــرای م

یكی از زنـان  .  دوستانشان می داد 
كارگری كه دارد مـوضـوعـی را  

ـتـن  " به یكی از فعالین سایـت   بـول
ـنـد،  "  كارگری چین  تعریف می ك

مـی  . حواسش به تلفنش ھم ھست 
گوید كه ما دائم اخبار و وقایع را  
ـبـال مـی   از طریـق اس ام اس دن

ـتـی زن  .  كنیم  اخبار اعتصاب سـی
را از این طریـق بـه اطـالع عـمـوم  

 .می رسانیم 
ــن گــزارش آمــده   در ادامــه ای
است كه كارخانه سیتی زن دارای  

امـا  .  نیز بـوده اسـت "  اتحادیه " یك  
ــد كــه فــقــط   ــه ان ــت كــارگــران گــف
سركارگران می توانستند كـانـدیـد  
مسئولیت گرفتن در این اتـحـادیـه  

اتحادیه ظاھرا از مشـكـل  .  باشند 
ـتـھـا بـه   ـف كارگران درباره تغییر شی
ـر   ـتـه، خـب روزھای تعطیلی آخر ھف

گــویـا اگـر خـبــر  .  نـداشـتـه اسـت 
داشت، می توانست بدون اعتراض  

 !كارگران مسئله را فیصله بدھد 
 

درسھای اعتصابات 
 كارگران

ـریـن درسـھـایـی   یكی از مھمت
ـریـت از   كه ھم كارگران و ھم مـدی
اعتصابات سالھای اخیـر گـرفـتـه  
ــات،   ــصـاب انـد ایـن اسـت كـه اعـت
ـتـھـایـی كـه   ـرای شـرك بخصوص ب
زنجیروار به ھم وابستـه انـد، مـی  
توانند بسیار گران تمام شوند؛ كـه  
می توان برای نمونه بـه صـنـعـت  

ـنـابـه  .  ماشین سازی اشـاره كـرد  ب
ـلـف، اعـتـصــاب   گـزارشـات مــخـت
كارگران شركت ھوندا در نـانـھـای  

ـلـی    كـارخـانـه ایـن  ٤ باعث تعطـی
 میلیـون  ٢٤٠ شركت شد كه روزانه  
ـر اسـاس  .  یوان متضرر می شـد  ب

ـران ارشـد   تخمـیـن یـكـی از مـدی
شركت ھوندا در گـوانـگـژو ضـرر  
این شركت در دوران اعتصاب یـاد  
شده، چندین میلیارد یـوان عـنـوان  

 .شده است 
یكی از درسھای مھـم دیـگـر  
این بود كه بسـیـاری از كـارخـانـه  
ــد   ــن داران بــه راحــتــی مــی تــوان
دستمزد كارگران خود را افـزایـش  

ـبـل از  .  دھند  برای چندین سـال ق
آن چنین تبلیغ شده بود كه گـویـا  
ــر فشــار   ــیــن زی كــارخــانــجــات چ
خریداران خارجی و بخـاطـر سـطـح  
ـرداخـت   پایین سـودشـان، امـكـان پ
دستمزد باالتری را نـداشـتـه و در  
ـریـن   نتیجه باید به كارگرانشان كمت

امـا اعـتـصـاب  !  دستمزد را بدھند 
 كارگران بر این تصـور  ٢٠١٠ سال  

اوال بـعـد از  .  عمال مھر باطل زد 
خــودكشــی ھــای فــاكســكــان در  
شنـژان، شـركـت مـزبـور دسـتـمـزد  

ـر  ٣ كارگران را    بار در عرض كـمـت
از یــك ســال افــزایــش داد و بــه  

 یوان در ماه برای كـارگـران  ٢٠٠٠ 
بخش تولیدی رسانـد، كـه جـمـعـا  

ــزد   ــم ــش دســت ــزای ــك اف   ١٠٠ ی

بدنبال آن، بسـیـاری  .  درصدی بود 
ـری   دیگر از شركتھا برای جـلـوگـی
از آنچه كه در كـارخـانـه ھـونـدای  
ــال   ــب ــاد، و یــا بــه دن ــت ــاق اف ــف ات
اعتصاباتی كه در خود آن شركتھـا  
ـنـد، دسـتـمـزد   به وقوع می پیوسـت
. كارگران خـود را افـزایـش دادنـد 

كارگران اكنون این موضوع را بـه  
ــودنـد كــه   خـوبـی مــتـوجـه شـده ب
شركتھا قـدرت افـزایـش دسـتـمـزد  

 درصد دارند و  ١٠٠ كارگران را تا  
ـنـد  . ھمچنان سودده ھم باقی بـمـان

این مسئله اعتماد بنفس كـارگـران  
ــت  .  را دامــن زده اســت  مــوفــقــی

ـراضـات كـارگـران   اعتصاب و اعـت
در تحمیل رسیدگی بـه وضـعـیـت  
دستمزد و شرایط كار كارگـران بـه  
مدیریت، این مسئله را عـمـال بـه  
خود كارگران ثابت كرده اسـت كـه  

ــدرت اســت "  ــگــی ق ــســت ــمــب ". ھ
ــه   كـارگـران، دیـگـر بـه راحـتـی ب
ـریـت تـن   دستورات پادگانـی مـدی

 .نمی دھند 
اما این به خود آمدن و متحـد  
ــر   ــراب ــران در ب ــر شــدن كــارگ ظــاھ
كارفرما، تجربه ای اسـت كـامـال  
تازه كه عقیم و بـی فـایـده بـودن  
اتحادیه ھای كـارگـری چـیـن را  

ـرای  .  ھم زیر روشـنـائـی گـرفـت  ب
ـتـی كـه كـارگـران دنسـو   مثال وق

(Denso)   ــگـژو نـانشــا در گـوان
وارد اعـتـصـاب شـدنـد، كـارگـران  
ـبـال از طـریـق   اعالم كردنـد كـه ق
ـریـت   ھمین اتـحـادیـه ھـا بـا مـدی

اما این مذاكـره  .  مذاكره كرده بودند 
ـر   ـرایشـان در ب ھیچ نتیـجـه ای ب

در نتیجه ایـن اعـتـصـاب  .  نداشت 
آخرین راھـی بـوده كـه جـلـویشـان  

رئیس اتحادیه كارگری در  .  مانده 
ـتـه بـود كـه در   منطقه دالیان گـف
دوره اعتصاب كه در تابستان سـال  

 رخ داد، مسئولین اتحـادیـه  ٢٠١٠ 
یـكـی از كـارگـران  .  ناظـر بـودنـد 

ـتـه اسـت كـه   اعتصابی اتفاقا گـف
در زمان اعتصاب كارگران ھونـدا  " 

ــول اتــحــادیــه   ــئ در نــانــھــای، مس
ـنـار دسـت   ھمانند یك بادیگارد، ك

او در زمان مـذاكـره،  .  مدیریت بود 
ـریـت نـزدیـك   ھر بار به مـیـز مـدی
ـنـه خـم مـی   میشد، دست به سـی
ـیـس گـوش   شد تا به حرفھای رئ
دھد و ھر زمان كه میكروفـون بـه  
دست او می افتاد، فقـط صـدای  

 ."موافقت شنیده می شد 
ــه   ــد ك ــویس ــی ن ــزارش م گ
خـواسـت اصـالح سـاخـتـاری ایـن  
ـبـات   اتحادیه ھا، یـكـی از مـطـال
ـبـات   مھم كارگران در كنـار مـطـال
ـتـصـادی بـوده اسـت  . رفاھی و اق

در ادامه آمده اسـت كـه دولـت و  
ـرجـیـح مـی دھـنـد كـه   مدیریت ت
كارگران ھـمـیـن اتـحـادیـه ھـا را  
بعنوان ابزار مذاكره دسته جـمـعـی،  
بدون كوچكترین دخالت كـارگـران،  
به كار ببندند كه ھیچگونه نتیجـه  
ـرای كـارگـران در   عملی مثبتی ب

ــه اســت  ــت ــداش ــران در  .  بــر ن كــارگ
ـتـكـار را بـه دسـت   نتیجه خـود اب
ـرای   گرفته و راھھای دیـگـری ب
مذاكره در پیـش گـرفـتـه انـد كـه  
ـنـده، یـكـی از ایـن   انتخـاب نـمـای

ـــكـــارات اســـت  ـت ــ ـریـــان  .  اب در جــ
ــدا در   ــران ھــون ــصــاب كــارگ ــت اع
ـنـدگـان بـا   نانھـای، ھـمـیـن نـمـای
ـرای   مذاكره با مدیریت به توافـق ب

ــش   ــزای ــزد  ٣٥ اف ــم  درصــد دســت
 . رسیدند 

ـنـدگـان حـدودا    ھـزار  ٧٠ نمای
 مـركـز  ٧٣ كارگر اعتـصـابـی در  

كارگـری در مـنـطـقـه صـنـعـتـی  
دالیان بعد از مذاكره با مدیران ایـن  

ــش   ــه افــزای ــھــا، ب   ٣٤.٥ شــركــت
ــران   ــمــزد كــارگ ــه دســت درصــدی ب

 .رسیدند 
 تـن از  ٢٠٠ نمایندگان حدود  

ــزار آالت   ــه اب ــان ــارخ كــارگــران ك
خودروسازیھای فنگفو در فـوشـان  

ــن   ــد  ٢٠١٠ در ژوئ ، مــوفــق شــدن
 یوان بـه دسـتـمـزد كـارگـران  ٥٠٠ 

 .بیافزایند 
ـر   اعتراض دیگری در سپتـامـب

ـرف حـــدود  ٢٠١٠    ١٠٠  از طــ
ـبـال   كارگر یكی از مـراكـز و بـدن
ـنـدگـان كـارگـران، بـه   مذاكره نمـای

ــزد   ــم ــش دســت ــزای ــوان  ١٠٠ اف  ی
 .انجامید 

ـیـش از   مذاكره با نمایندگـان ب
 تن از كارگران آتسومـی كـه  ٢٠٠ 

ــن   ــتــصــاب ای ده روز بــعــد از اع

 در معرفی جنبش کارگری چین
 )٥(ھمبستگی قدرت است 

 ناصر اصغری 
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ــه  ١٢ كــارگــران در     ٢٠١٠  ژوئــی
  ٤٥ صورت گرفـت، بـه افـزایـش  

ــن   ــمــزد ای ــش دســت درصــد افــزای
 .كارگران منجر شد 

ـیـز   گزارش به ایـن مـوضـوع ن
ـنـد كـه از آنـجـا كـه   اشاره می ك
ـنـی كـه اعـتـصـاب و   ـی چین قوان
ـرسـمـیـت   اعتراضات كارگـران را ب
ـراضـات   بشناسد ندارد، ھـمـه اعـت
كارگری به چنین نتایج مطلـوبـی  

در مـوارد مـتـعـددی  .  نرسیده انـد 
مدیریت با پشتگرمی از حـمـایـت  
ــات   ــت، در بــرابــر اعــتــراض دول

سـالح  .  كارگری مقاومت كرده اند 
مدیریت در ھمه این مـوارد اخـراج  

برای مثال در اعتـراض  .  بوده است 

كـارگـران یـكـی از كـارخـانـجــات  
ــارگــران   ــه ك ــی ك ــان ــدا، زم ــون ھ

  ٢٠٠ پیشنھـاد اضـافـه دسـتـمـزد  
ــرا كــه   ــردنــد؛ چ ــوانــی را رد ك ی

  ٩٠٠ مطالبه آنھا افزایش دستمزد  
یوانی بود، مدیریت تھدید كرد كـه  
كارگران اعتصاب شكن اسـتـخـدام  

بسیاری از كـارگـران  .  خواھد كرد 
از نگرانی از اینكه بیكار خواھنـد  

 یوان را قبول و  ٢٠٠ شد، پیشنھاد  
 .به سر كار بازگشتند 

گزارش در ھـمـیـن مـوارد بـه  
ــگــری كــه در   ــه ھــای دی ــب جــن
ـیـت اعـتـصـابـات كـارگـری   موفق
ـنـد  . دخیل بوده انـد اشـاره مـی ك

ـلـی   برای مثال نتیجه ای كه تعطی

ــه در مــعــرض   ــه ای ك ــان كــارخ
ـرار   تعطیلی بـخـاطـر اعـتـصـاب ق
ـیـدی   دارد، برای كارخانـجـات تـول
دیگری و ھمچنین درجه مـھـارت  
ــل   كـارگـران اعـتـصــابـی و تسـھـی
جایگزینی كارگران اعتصـابـی بـا  
ـره،   كارگران اعتصاب شكن و غـی
ـریـت در   ـم مـدی ھمگی در تصـمـی
تقابل با اعتصاب كارگران دخـیـل  

 .بوده اند 
گزارش در پـایـان فصـل دوم  

،  " نـامـوفـق " خود به چند اعتصاب  
ـتـایـج بـالفصـلـی   اعتصاباتی كه ن
برای كارگران در بر نداشت اشـاره  

ــد  ــال در  .  مـی كــن   ١٣ بــرای مــث
 تـن از  ١٣٠٠ ، حدود  ٢٠١٠ اكتبر  

ـپـی   كارگران كارخانه ماشین فتـوك
ـرای   Ricohسازی   در شـنـژان ب

افزایش دستمزد دست به اعتصاب  
زدند؛ اما علیرغم اینكه كـارگـران  

ـتـه مـتـوالـی در  ٢ برای مدت    ھف
ــودنــد، مــدیــریــت بــه   ــصــاب ب اعــت
خواست این كارگران بی اعتنایـی  
ـروی   ـی كرد و در نھایت با گسیل ن
ـیـس ضـدشـورش و تـھـدیـد بـه   پل
اخراج، اعـتـصـاب كـارگـران بـدون  

 .نتیجه به پایان رسید 
،  ٢٠١٠ در نوامبر ھمـان سـال  

 روز از اعتصاب بیش از  ٥ بعد از  
 تن از كارگران لیوان یـكـبـار  ١٠٠ 

مصرف سازی در شنژان، مدیریت  
اعالم كرد كه كارگران یـا بـه سـر  

كار خود بـازگـردنـد و یـا از كـار  
بـا ایـن ھـمـه  .  خود استعفا بدھنـد 

ــاری از كــارگــران تصــمــیــم   ــی بس
 . گرفتند كه استعفا بدھند 

اما برای بسیاری از كارگـران  
جوانتر، از دست دادن كار خـود نـه  
ـلـكـه   به عنوان یك عقب نشینـی ب
. بعنوان یك فرصت عمل می كند 

این كار به آنھا فرصت مـی دھـد  
ــا   ــری و ی ــھــت كــه دنــبــال كــار ب
. یادگیری مھارت جدیدی باشـنـد 

ـرای   حتی فرصت می دھد كـه ب
خود مغازه و یا كارگاه كـوچـكـی  

 .دست و پا كنند 
 ادامه دارد 

ــنــگ   ــر چ ــف ــی ــن  Jennifer)ج
Cheung)   ـری ـــگــ ــزارش دی گ

ـراضـات كـارگـری در   دربـاره اعــت
ـتـن كـارگـری  " چین در سایت   بـول

گـزارش  .  منتشر كرده اسـت " چین 
مزبور درباره اعتراضات كـارگـری  
ـر   ـنـاب ـر اسـت كـه ب در ماه سپتامـب
ـراضـات   ـتـشـر شـده، اعـت اخبار من
كارگران بخش خدمـات در مـركـز  
. ثقل اعتراضـات ایـن مـاه بـودنـد 

 اعتصاب  ٣٧ بنابر این گزارش، از  
ـراضـی كـه تـوسـط سـایـت   و اعـت

در مـاه  "  بولتـن كـارگـری چـیـن " 
 عـدد  ٢١ سپتامبر منتشر شده اند،  

ــخــش   ــن اعــتــراضــات در ب از ای
ــه   ــد ك ــات رخ داده ان ــدم   ٧ خ
  ٦ اعتصاب در بخش حمل و نقل،  

اعتصاب در بخش خـرده فـروشـی  
(Retail)   اعتصاب در بخش  ٢ و 

ـرجسـتـه شـده   ـرورش ب آموزش و پ
 تـا از ایـن  ١٤ بخش صنایع  .  اند 

اعتصابات را به خـود اخـتـصـاص  
 . داده است 

از اعتصاب و اعتراضات ثبت  
 مورد آن مطالبه افزایـش  ١٢ شده،  

ــمـزد،   ــه  ٨ دسـت  مــورد آن مــطـالــب
ـبـه  ٥ پاداش بھتر و    مورد آن مطـال

دستمزدھای پرداخت نشده در آنھـا  

در چـنـد  .  مطالبه اصـلـی بـودنـد 
ـرداخـت اضـافـه   ـبـه پ مورد، مطـال
دستمزد در ازا اضـافـه كـاری و  
ـرجسـتـه   ـیـز ب امنیت اجـتـمـاعـی ن

عــالوه بــر مــوارد فــوق،  .  بــودنــد 
تاكسیرانان و رانندگان اتوبوسھـای  
بین شھری در مـنـاطـق سـاحـلـی  
اعتراضاتی حول كـمـرشـكـن بـودن  
ـنـه بـاالی   ھزینه پروانه كـار، ھـزی
ـیـن بـودن   ـیـن پـای سوخت و ھمچـن

ـنـد  ایـن گـزارش  .  كرایه ھـا داشـت
ـرغـم ركـود در  :  می نـویسـد  ـی عـل

بخش صنعت در چـیـن، كـارگـران  
 كارخانـه، عـمـدتـا در مـنـطـقـه  ٨ 

ــه مــرواریـد، حــول   ــای رودخــان ـت دل
خواست افزایش دستمزد دسـت بـه  

 .اعتصاب زدند 
كارگران بخش ساختمـانـی در  
ــی در   ــز دولــت ــی از مــراك ــك ی
ــگــر از   ــكــی دی ــگــدانــگ ی گــوان
ـر بـود  ـتـامـب . اعتراضـات مـاه سـپ
ــیــن ایــن گــزارش بــه   ــن   ٢ ھــمــچ

اعتصاب دیگر، یـكـی در بـخـش  
تولید آبجو در استـان سـیـچـوان و  
دیگری كارمندان بانك در ھـانـون،  
ــایــان قــرارداد   ــراض بــه پ ــت در اع
. كــاری خــود، اشــاره مــی كــنــد 

معلمان یكی از مدارس در یـكـی  
ــــان   ـت ــــاھــــا در اســـ ـت از روســـ
گوانگدانگ و كارگران یـكـی از  
كارخانجات فـنـاوری ھـوایـی در  
ـرای افـزایـش   ـیـز ب استان گـیـژو ن
. دستمزد دست به اعتـصـاب زدنـد 

دو اعتراض دیگر مربوط بـه مـاه  
اكتبر، در بخـش زبـالـه روبـی رخ  

 .دادند 
 مورد از این اعتراضات با  ١١ 

ـرو شـدنـد  ـر  . " حمله پلیس روب دفـات
  ٧ در  "  مربوط به مسائل كارگری 

ـراضـات دخـالـت   مورد از این اعـت
كردند و مثل ھـمـیـشـه وعـده  و  

ــد دادنــد  ــی ــراض  .  وع   ١٢ در اعــت
ـرانـان در اسـتـان   ـر تـاكسـی سپتامـب

ـــگ،   ـــگـــدان ـــن از  ٥ گـــوان  ت
تاكسیرانانی كه مـقـامـات حـدس  
می زدند از رھبران این اعتـصـاب  
ــد  ــد را دســتــگــیــر كــردن ــن ــت . ھس

تعدادی از كارگران ھـم در چـنـد  
ـراضـات مـربـوط بـه   مورد از اعـت
ــز بــه مــدت   ــی ــعــت ن ــن ــخــش ص ب
ـر و سـپـس آزاد   كوتاھی دسـتـگـی

 . شدند 

 افزایش اعتراضات كارگری در چین 
 ناصر اصغری : ترجمه آزاد 
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 کارگران، گرانی و زلزله

 مطلب سوم
نوشته؛ دومـاه شـد  " آفتاب "سایت  

ــه شــد چــادر، و   ســه مــاه، خــان
اینک ، نـه دو مـاه ،  »نوشته؛  

که سه ماه از آن روز و آن وعـده  
ـر   شیرین می گذرد و آخـریـن خـب
این است کـه ھـالل احـمـر اعـالم  
ـرای زلـزلـه زده ھــا   کـرده اسـت ب
ــد   ــد مــی فــرســت چـادرھــای جــدی
ولباس گرم بین شـان تـوزیـع مـی  

  .«.کند 
ــزلـه در آذربـایـجــان   مسـالـه زل
شرقی با شدت گرفـتـن بـحـران و  
تورم و گرانی و آشفتگـی اوضـاع  

ـران تـا حـدودی بـه   سیاسی در ای
از ھـمـان روزھـای  .  حاشیه رفـت 

ــداز،   ــمــان بــران ــه خـان ــن زلـزل اول ای
مساله رابطه دولت و مـردم زلـزلـه  
زده از قالب رابطـه دولـت بـعـنـوان  
مسئول کمک رسانی و سـاخـتـن  

در  .  خانه و سرپناه، خـارج گـردیـد 
خالل این حادثه، فاصله و شکـاف  
ـنـا   مردم زلزله زده و دولت بی اعـت
به مشقات مردم زلزله زده، عـیـان  

ــد .  شـد  ــه ان ــوشـت : خــودیـھـایشــان ن
ـقـد  "  ـتـه ن ـب " سخن این نـوشـتـار ال

" وعده ی داده شده و انـجـام نشـده 
نــیــســت ، چــه آن کــه در ایــن  
مـمـلـکــت ، اگـر وعـده ای ســر  
وقتش محقق شد ، جـای تـعـجـب  
ـیـکـزاد ،  دارد و از ایـن روی ، ن

کـاری  )  وزیر راه و شـھـرسـازی ( 
خالف عرف نکرده کـه شـایسـتـه  
نکوھش باشد ؛ او در سـرزمـیـن  
وعده ھا ،ھمانند دیگـران ، وعـده  

 ! " ای داده و رفته است ، ھمین 
ــاب  (  مــھــرمــاه  ٢٩ سـایــت آفــت
 ١٣٩١ ( 

ھمین سـایـت خـودی حـال و  
روز و آن شکاف و فاصله عـمـیـق  
دولت و مردم آذربایجان را بـه ایـن  

ـر راه و  " شکل بیان کرده است   وزی
شھرسازی که در بحبـوحـه زلـزلـه  
آذربایجان ھمراه احـمـدی نـژاد بـه  
مکه رفته بود تا حج مسـتـحـبـی  

 مـرداد ،  ٢٨ به جای بیاورد ، روز  
یعنی یک ھفته بعد از زلـزلـه ،  

او  .  به مناطق آسـیـب دیـده رفـت 
ـر   که در آن ایام به خاطر این تأخـی
ـقـادات شـدیـد افـکـار   ـت ، تحت ان
ـرای   عمومی قرار داشت ، شاید ب
رھایی از موج نقدھا ، وعـده ای  
ـنـد بـاالی   ـل ناممکن به سـیـاھـه ب

دو  :  وعده ھای دولت دھـم افـزود 
ماھه ، مناطق زلزله زده را مـی  
ـم ، زلـزلـه زده ھـا ، فصـل   سازی
ســرمــا را در خــانــه ھــای خــود  
ـنـان مـی   ـی خواھند بود ؛ من اطـم

اینک ، نه دو مـاه ، کـه  !   دھم 
ســه مــاه از آن روز و آن وعــده  
ـر   شیرین می گذرد و آخـریـن خـب
این است کـه ھـالل احـمـر اعـالم  
ـرای زلـزلـه زده ھــا   کـرده اسـت ب
ــد   ــد مــی فــرســت چـادرھــای جــدی

ولباس گرم بین شـان تـوزیـع مـی  
 ". کند 

بحث در باره زلـزلـه زدگـان و  
تامین مسکن و بازسازی کـامـل  
ــه   ــازی ب ــی ــاطــق زلــزلــه زده ن ــن م
. آژیتـاسـیـون و افشـاگـری نـدارد 

ــد کــالم از ســایــت   ــن ھــمــیــن چ
خــودیــھــایشــان کــافــی اســت تــا  
ـــه و   ـــزل ـر زل ـــگــ ـران ــ فـــاجـــعـــه وی

ــت "  ـی ــول ــد "  مسـئ ــت را فــھـمــی . دول
مساله زلـزلـه  یـک واقـعـیـت و  
اتفـاق مـھـم سـیـاسـی در شـکـل  
ــت و جــامــعــه را، بــه   ــطــه دول راب
صحنه سیاسی و اجـتـمـاعـی در  
ــظــام   ــت ن ــحــت حــاکــمــی ایــران ت
. جمھوری اسالمی اضـافـه کـرد 

شکاف عمیق دولت و حـاکـمـیـت  
ـتـه کـه ایـن  !  با جـامـعـه  ـب امـا ال

ــت و   ــطــی دول ــی رب شــکــاف ب
دستگاه حاکـمـیـت  را در نـظـام  
پھلویھا بـویـژه از سـالـھـای دھـه  

ـم  در  .  پنچاه ببعد را تجربه کرده ای
آن سالھا دزدی و ثروت اندوزی و  
ـر   شکاف طبقه کارگر و مـزدبـگـی
ـر مـیـشـد  ـیـشـت . جامعه ھـر روز ب

ـران در   ثروت و منابع مالـی در ای
ــدھــا و   ــورژواھــا و ارتشــب دســت ب

ـقـه  .  بانکداران و سناتورھا بـود  طـب
ـثـمـار   کارگر تحت شدیدتریـن اسـت
بود و خیل وسیع کارگران مھـاجـر  
ـبـی   در حاشیه شھرھا بر تعداد حـل

 . آبادھا میفزود 
سیمای سیاسـی و وضـعـیـت  

ـران امـروز   اجتماعی ـ اقتصادی ای
بسیار آشفته تر و بحرانی تر از آن  

حـادثـه  .  سالھای قبل از قیام است 
زلزله مساله  چـگـونـگـی رابـطـه  
دولت و دستگاه حاکم بـا مـردم و  

صـورت  .  جامعه را، روشنتـر کـرد 
مسئله این نیست کـه جـمـھـوری  
ـر   اسالمی در برابر زلزله غـافـلـگـی
شد و یا با تاخیر عـکـس الـعـمـل  
ــکــه آن شــکــاف   نشــان داد، بــل
عمیقی است که مابین کل نـظـام  
جمھوری اسالمـی بـا جـامـعـه و  

ــن  .  طـبــقـه کـارگــر وجـود دارد  ای
شــکــاف و جــدا شــدن رژیــم از  
ــات و کـمــک   ـب زنـدگـی، مـطــال
رسانی را، مـا بـا فـاجـعـه زلـزلـه  

 . بشکل عریان می بینیم 
در یک کالم رابطه جمھوری  
اسالمی و زلزله زدگان آذربایـجـان  
شرقی در سکوت و بی اعتنـایـی  

آنـھـا بـه مـردم، نـاشـی از یــک  
ـقـا سـیـاسـی   فاکتور جدی و عمی
در دل اوضاع نابسامانی است کـه  
ـر   ـت ـق ـی ھر روز بیشتر ار ھمیشه عـم
شده و جمھـوری اسـالمـی را در  
ــی قــرار داده   ـب ــت ســراشــی ــعـی مـوق

 . است 
مســالــه دوم امــا در ھــمــیــن  
ــن   ــطــه، تشــخــیــص درســت ای راب

ایجـاد سـنـگـرھـای  .  فاكتور است 
محكم، سازمانیافته، خـیـزشـھـای  
ـقـه   خودجـوش و ظـاھـر شـدن طـب
ــده   كـارگـر بـعــنـوان فــراخـوان دھـن
ــن   رھــایــی جــامــعــه از دســت ای

سـنـگـر اول در  .  جنایتكاران اسـت 
ـراضـات كـارگـری   شكل موج اعت
ـنـون در   در اشكال مختلف ھـم اك

. ابعـادی وسـیـع در جـریـان اسـت 
مساله گرھی و محـوری مـبـارزه  
ـیـه   ـر عـل ای مداوم و تعطیل ناپـذی
گرانی و فقر و فالكتی اسـت كـه  
ـقـه ای بـه   ـی ھر ساعت و ھـر دق
ــزلـه زدگـان و   ــقـه كـارگــر، زل طـب
. مزدبگیران جامعه تحمیل میشود 

ــه كــارگـر در   ـق ــدی طــب ـن سـنـگــرب
مقابل اوضاع كنونـی مسـالـه ای  

ایـن سـنـگـر  .  حیـاتـی شـده اسـت 
بندی اگر با موانع جدی از جملـه  
ـرقـه در مـیـان سـخـنـگـویـان و   تف
رھبران جنبش كارگری روبرو شـده  
ـر ایـن   است، راه حل این است كه ب

ـرقـه بـا  .  موانع فائق بیایند  ـف این ت
ـم رفـع   توصیه و خـواھـش مـیـكـن

ـیـسـت  در دل تـحـرك و  .  شدنـی ن
دخالتگری اجتماعی و مطالباتـی  
ــحـقـق اســت  ـیـف و ت . قـابـل تـخــف

طومار بیش از بیست ھـزار امضـا  
ـرای ایـن بـھـم   میدانی  واقـعـی ب
نزدیك شدن و پھناور كردن عـرصـه  
ــرای   ــی و ب ــه گــران ــی ــارزه عــل مــب

 . افزایش دستمزدھا است 
ــه و   ــزل ــارگــران زل ــه ك مســال

به ھر درجه مسـائـل  .  گرانی است 
زلزلـه زدگـان آذربـایـجـان شـرقـی  
ــوجــه مــحــافــل فــعــالــیــن   مــورد ت
ـرد، خـواسـت و   كارگری قرار گـی
رسیدگی به زندگی آنھا، تـامـیـن  
ــت،   ــداش ــھ ــاه و ب مســكــن و رف
بیمارستان و مدرسه برای كـودكـان  
زلزله زده توسط كارگران در نامـه،  
طومار و اعتراضات آنـھـا مـطـرح  
ــارگــران و مــحــافــل و   شــود، ك
تشكلھای كارگران در نـزد مـردم  
مصیبت دیده و مناطق زلـزلـه زده  

 . مورد توجه قرار خواھند گرفت 

 دو ماه شد سه ماه، خانه شد چادر
 نسان نودینیان  
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کنگره سـراسـری اتـحـادیـه ھـای  
ــیــس،   ــل ــری انــگ ،   TUCکــارگ

 اتحادیـه و تـعـداد  ٥٤ متشکل از  
ــراخــوان  ٦.٢  ــون عضــو، ف ــی ــل ــی  م

ــظــاھــراتــی در روز   ــر  ٢٠ ت ــب  اکــت
ـراض بـه افـزایـش  ٢٠١٢   در اعـت

 درصدی و کـاھـش  ٠.٧ دستمزد  
در ایـن  .  بودجه خدماتی را دادنـد 

ــران   روز  ده ھــا ھــزار از کــارگ
بخش ھای خدماتی، صنـعـتـی و  
ــان بــخــش ھــای دیــگــر   ــن کــارک
ـنـدن،   درخیـابـان ھـای مـرکـزی ل
ـیـمـایـی   ـپ گالسگو و بلفـاسـت راھ

 .کردند  
اتحادیـه ھـای کـارگـری در  
برخی از شھرھا اتوبوس مـجـانـی  
ــار کســانــی کــه مــی   ــی ــت در اخ
خواستند در تظاھرات لندن شرکت  

 .کنند قرار دادند 
ـنـدگـان در   تعداد شرکـت کـن

ـنـدن   ـر،  ١٥٠ تظاھرات ل ـف  ھـزار ن
  ١٠ گالسگو و بلفاست ھر کـدام  

 .ھزار نفر تخمین زده شد 
ـر   ـنـدگـان در مسـی تظاھر کـن
ـیـه   ـرعـل راھپیمایی شعـار ھـایـی ب
قـطـع بـودجـه ھـای خـدمـایـی و  

در  .  افزایش دستمزدھا مـی دادنـد 
ـیـن   ـبـه ھـمـچـن تظاھـرات روز شـن
اعالمیه ھایی  پـخـش مـی شـد  
که در آنھا بر ضرورت  اعتـصـاب  
عمومی در مبارزه بر علیه دولـت  

 .ائتالفی تاکید شده بود 
ــایــان   ــدگــان در پ ــن ــن ــظــاھــرک ت
راھپیمایی در ھاید پارک تـجـمـع  

ـنـد  . کردند  ـب ـی ـل در این تجمع اد می
در سخنرانی خود اعالم کـرد کـه  
ـرسـد   اگر حزب کارگر به قدرت ب
مجبور خواھد شـد کـه سـیـاسـت  
ریاضت اقتصادی را ادامـه دھـد  
ـراض شـدیـد تـظـاھــر   کـه بـا اعـت

 .کنندگان مواجه شد 
ــحــادیــه   ــگــره ســراســری ات کــن

 TUCھای کارگری انگلیس،   
ـر کـه در   در اجالس سـاالنـه اخـی

 سپتامبـر در شـھـر  ١٢  تا  ٩ تاریخ  
ـرگـزار شـد تـحـت فشـار   برایتون ب
ــدادی از اعضــا و رھــبــران   ــع ت
اتحادیه ھا مجبور شد اعالم کنـد  

که در آینده برای دفاع از حـقـوق  
عملی شدن  اعتصـاب  " کارگران،  
را ھـم در نـظـر خـواھـد  "  عمومی 
 .داشت 

قسمتی از سخنرانی دبیر کـل  
TUC  ـر در کـنـگـره ، برندان بـارب
   ٢٠١٢ ساالنه  

ـر  <<   ـرابــ ــ ـــاومـــت در ب ـق مــ
 ریاضت اقتصادی 

ـر  ٢٠ کنگره از طـرح   ـب   اکـت
آینده ای که عـمـل مـی  "  ٢٠١٢ 
ـــد   The future that،  " کــن

works” “   استقبال می کـنـد و
ـر   این را یک پالتفرم  و بنیاد موث
ـیـه ریـاضـت   ـر عـل در مـقـاومـت ب
اقتصادی، که بـه شـالـوده ھـای  
ـیـا آسـیـب   اقتصادی جامعه بریتـان
می رساند، را بـه رسـمـیـت مـی  

ـیـن کـنـگـره بـاور  .  شناسد  ھمـچـن
دارد که بعـد از تـظـاھـرات بـایـد  
تمام اتـحـادیـه ھـایـی کـه عضـو  

TUC    ــاع از ــد در دف ــن ھســت
بیکاران، فرزندان ما، سالمـنـدان و  
ھمه آنھایی کـه در جـامـعـه مـا  
آسیب پذیرند صدای اعتراضـاشـان  

 .را بلند کنند 
کنگره می پذیرد که جنـبـش  
اتحادیه ای باید در خط مقـدم بـه  
ـیـه ایـن دولـت   ـر عـل رھبری اش ب
ــالفــی از   ــت ــول بــا ائ ــئ ــر مس ــی غ
ــای   ــت ھ ــا حــرک ــت ب ــاوم مــق
ھماھنگ و ھر جـا کـه امـکـان  
دارد برای دستیابی به کمپین ھـا  
ـیـن در نـظـر داشـتـن و   و ھـمـچـن
عملی شدن اعـتـصـاب عـمـومـی  

 >>.اقدام کنند 
ـر ھـیـچ   اگر چـه آقـای بـارب
ـــه ســـازمـــان دادن   ـــی ب ـل ــ ـــمـــای ت
اعـتــراضــات گســتــرده کــارگــری  
ــا در اجــالس امســال   ــدارد، ام ن
ھمچون سیـاسـت مـداران بـورژوا،  
عنوانی را برای تظاھرات انتخـاب  

 کردند 
  )The future that  

works )   که برای طبقه کارگـر
ـر بـدرد   ـیـشـت بی معنی اسـت و ب
تبلیغات حزب کارگر مـی خـورد  
ــرای   ــده ب ــن ــا یــک شــعــار رزم ت

ــران  ــوق کــارگ ــق ــن ح ــت وی  .  گــرف
ـرای   ھیچ نقشه عمل معینی را ب
عقب راندن حمالت دولت ائتالفـی  

 .به کنگره ارائه ندادند 
اعتراضات عمومی کـارگـران  
در دفاع از حقـوق بـارنشـسـتـگـی  
بـعـد از اعـتــراضـات وسـیـع ســال  
گذشته عمال با شکـسـت مـواجـه  
ـــزرگ   ـــه ب ـــحـــادی ــد و دو ات ش

Unison   وUnite   ــای ــه پ ب
مذاکره با نمایندگان نشستند و بـا  
ــار   ــی بســی ــازات ــی ــن امــت گــرفــت
ـیـمـه بـاز   کوچک  عمال طـرح ب
نشستگی دولـت را بـه اعضـای  

 .خود تحمیل کردند 
 TUC    و  اتـحــادیـه ھــای

ــاســت   ــی ــم عــمــال بــا س ــر ھ دیــگ
مماشات فرصت کـافـی  را در  
ـرار دادنـد   اختیار دولت ائتالفـی ق

 .که طرح را اجرایی کند 
ـتـی،   بر طبـق  آمـارھـای دول
بدھکاری دولت انگلیـس تـا مـاه  

ـیـون  ٢٠١٢ فوریه   ـل ـری  بـه یـک ت
ــد  ــی روشــن اســت کــه   .  پــونــد رس

دولت حافظ منافع سرمـایـه داران  
نمی خواھد و نمی توانـد کسـری  
بودجه خود را  به عنوان مثـال بـا  
ـیـات سـرمـایـه داران    افزایـش مـال

ــد  ــن ــن ک ــی ــام ــران کــنــونــی  .  ت ــح ب
ــی اســت   ــه داری بــحــران ــرمــای س
متعلق به نظـام سـرمـایـه داری و  
دولت ھـای سـرمـایـه داری، امـا  
سرمایه داران و دولت حامی آنـھـا  
ــه آن   ــن ــرداخــت ھــزی ــر بــه پ حــاض
ـقـه   ـنـد و از آنـجـا کـه طـب نیسـت
ـرای   کارگـر از قـدرت کـافـی ب
ــرخــوردار   ــقــوق خــود ب دفــاع از ح
نیست، دولت با در دسـت داشـتـن  
ابزارھای الزم برای اجرایی کـردن  

 .طرح ھای خود، اقدام می کند 
ــخــش خــدمــاتــی،   کــارگــران ب
معلمان، کارکنان بیمارستان ھـای  
دولتی، شھرداری ھا و بنـگـاه ھـا  
ــز و درشــت   و ســازمــان ھــای ری
دولتی از حـمـلـه دولـت سـرمـایـه  

حـمـلـه بـه  .  داران در امان نیستنـد 
ـیـمـه بـازنشـسـتـگـی، بـه سـقـف   ب
ـریـحـی و   ـف دستمزدھا، به اماکن ت

ورزشی و غیره برای برون رفت از  
بحرانی است که نتیجـه کـارکـرد  
مناسابات سرمایه داری است امـا  
ـنـه   سرمایه داران می خواھند ھـزی
ـره   این بحران را با خالی کردن سـف

 .کارگران پر کنند 
شرایط کار در کـالـج ھـا بـه  
حــدی ســخــت شــده اســت کــه  
ـقـه   ـلـمـان بـا سـاب بسیـاری از مـع

سـران  .  طوالنی استعفا می دھـنـد 
بسیاری از اتـحـادیـه ھـا در ایـن  
میان به فکر راه حل ھای مبـارزه  
ـنـد آنـھـا   ـیـسـت جویانه و میلیتنت ن
ـنـت   ـت ـی ـل ترس از این دارند که مـی

در بھترین حالت آنھا  .  خوانده شوند 
ــود   ــب ــرای بــھ ــره ب خــواھــان مــذاک

 .شرایط کارھستند 
 تنھا منبعی که برای دولـت  
ـنـه ای   ائتالفی و بدون صرف ھزی
ـردن شـدت   باقی مانده است باال ب
ـنـه ھـای   استثمار و کـاھـش ھـزی

در چنین شرایطـی  . خدماتی است 
منطقا اتـحـادیـه ھـای کـارگـری  
می بایست وارد مـیـدان شـونـد و  
راه چاره ای برای اعضـای شـان   
ـرار   ـم ق ـی ـق که مـورد حـمـلـه مسـت

 .گفته اند، بیابند 
ـرای سـر و سـامــان   دولـت  ب
دادن به کسر بودجه ، ایـن ھـدف  
ـرار داده اسـت   را در مقابل خود ق
ــی   ــات ــای خــدم ــه ھ ــم کــه ازبــی
ــه   ــودج ــد،  ب ــاھ ــک ــارگــران ب ک
بیمارسـتـان ھـا را کـاھـش دھـد،  
بخشی از کارگـران  را اخـراج و  
ـر  و   بقیه را مجبور به کار بیـشـت
ـلـمـان را   شدید تر کند؛ تعداد مـع
ـری را   کم اما ساعات کار بیـشـت
به آنھایی  که اخـراج نشـده انـد،  

کـاھـش و در  .    تـحـمـیـل کـنـد 
ــه   ــم ــطــع بــی ــاری مــوارد ق بســی
بیکاری، ھجوم گسترده به سـطـح  
زندگی تھی دستان جامعه را نیـز  

 .باید به این موارد  افزود 
اعضای اتحـادیـه ھـا ھـم در  
ھمه شعبه ھا فـعـال عـمـل نـمـی  

ــد  ـن ــودن  .  کـن دالیـل عــدم فـعــال ب
شعبه ھای اتحادیه ھا را بایـد در  
بورکراسی حاکم بر ایـن اتـحـادیـه  
ــی کــه   ــت ھــا و شــکــســت ســخ
معدنچیان در دھه ھشتاد خـوردنـد  

نارضایتی از وضـع مـوجـود  .  دید 
ھر روز بیشتر می شـود امـا ایـن  
نارضایتی به صورت متـشـکـل و  

ــن   ــت ــاف ــه بــرای ی ــت ــاف ســازمــان ی
ـرد  . آلترناتیوی صـورت نـمـی گـی

ـفـعـال   سران اتحادیه ھـا ھـم بـه ان
ـنـد و نـمـی   اعضا دامـن مـی زن
ـر   خواھند پا را از حـد خـود فـرات
نھند و به مقدسات سرمایه حـمـلـه  

 .کنند 
دولت ائتالفـی کـامـرون گـام  
به گام سیاست ھای خـود را بـه  
ـرد و در ایـن مـیـان   پیش مـی ب
رھبران اتحادیه ھـا بسـیـار آرام و  
ـراضـات   ـیـل اعـت محتاطانه بـه دل
ــه ھــا   ــحــادی ــدنــه ات ــرده از ب گســت
تحرکاتی از خـود نشـان داده انـد  
که شاید امتیازاتی برای خود در  
این میان برای آرام نـگـه داشـتـن  
کارگران کسب کرده باشـنـد امـا  
این تحرکات تا کـنـون بـه دسـت  
آورد مثبتی برای کاگران مـنـجـر  

 .نشده است 
ــوق بــاز   در اعــتــراض بــه حــق
ــگــی و ســازش رھــبــران   نشــســت
ـران اتـحـادیـه ھـا   اتحادیه ھا، رھـب
یکدیگر را متھم بـه کـم کـاری  
می کنند تـا خـود مـورد ھـدف  

 .اعضای اتحادیه قرار نگیرند 
 درصـدی  ٧ اکنون نرخ تـورم  

ــشــت   ــعــی ــطــح م ــده س اعــالم ش
. کارگران را ھدف قرار داده اسـت 

  ٠.٧ دولت با اعالم افزایش حقوق  
ـردن   در صدی در حقیقت با بـاال ب
ھزینه زندگـی کـارگـران شـرایـط  
ــه   ــی ســخــت تــری را ب ــشــت مــعــی

 .کارگران تحمیل می کند 
ــه ھـــای   ـــحـــادی ـره ات ـــگــ کــن
کارگری در اعتراض به این امـر،  

  ٢٠ تـظـاھـرات ســراسـری در روز  
اکتبر را سازمان داده اسـت و نـه  

ایـن حـرکـت  .  اعتصاب عمـومـی 
بسیار حساب شده است و فشاری  
ــت بــرای کســب   ــه دول اســت ب
تخفیف ھایی و نه افزایش حـقـوق  
متناسب با تورم و البتـه بـه ھـیـج  
وجه ھم قصد برھم زدن منـاسـبـات  

 .سرمایه داری را در سر ندارد 
در وھله نـخـسـت    TUCچرا  

در تقابل باخواست تعداد بسـیـاری  
ــصــاب   از اعضــا از اعــالم اعــت
عمومی سر بـاز مـی زنـد و در  
اجالس سـاالنـه ھـم تـحـت فشـار  
اعضا به وعـده ای بسـنـده مـی  

 کند؟ 
 TUCواقعیت این است که  

   در بریتانیا٢٠١٢ اکتبر ٢٠راھپیمایی  روز 
  ستار رحمانی 
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سیاسـت ھـای حـزب کـارگـر را  
حزب کارگر ھـم  .  دنبال می کند 

ھمان طور که اد میلیبنـد در روز  
ـرانـی اش در   تظاھـرات در سـخـن
ھاید پارک اعالم کرد برای برون  
رفت از بحران اقتـصـادی مـوجـود  
مجبور خواھد شـد کـه سـیـاسـت  
ـبـال کـنـد   ریاضت اقتصادی را دن
یعنی ھزینه بحران سـرمـایـه داران  
ـردازنـد کـه   ـپ را باید کارگـرانـی ب
ـنـد مـی خـواھـد بـه   ـب ـی آقای میل
ــا خــود و   ــد ت حـزبــش رای بـدھــن

ـرسـد  اکـنـون  .  حزبش بـه قـدرت ب
طبقه کارگر انگلیس آگـاه اسـت  
ــای   ــه ھ ــادی ــح ــه رھــبــران ات ک
ــری از   ــری بــا بــھــره گــی کــارگ
ـنـھـا بـه فـکـر   امکانات اعضـا ت
ـرای   گرفتن امتیازات نـاچـیـزی ب
ــفــظ   ــمــت ح ــی اعضــا  امــا بــه ق
منـاسـبـات سـرمـایـه داری و بـه  
ــدن حــزب کــارگــر   قــدرت رســان

ــد  ــن تــالش مــی    TUC.    ھســت
ـیـن کـارگـری را   کند کـه فـعـال

منفعل کرده و بـه جـای مـبـارزه  
برای بھبود زندگی کـارگـران بـه  
ـرای   فکر فراھم کردن شـرایـطـی ب
به قدرت رسیدن حـزب کـارگـر و  
ادامه ریاضت اقتصادی با سرعت  

 .کمتر باشد 
بر طبق اسنـاد مـوجـود دولـت  

 در صد از طـرح  ٢٠ ائتالفی تنھا  
ـتـصـادی را تـا کـنـون   ریاضت اق
عملی نموده است اما ھمین انـدازه  
ـر   ھم شرایط کار و زنـدگـی را ب

در  .  کارگران سخت تر کرده اسـت 
ـــان احـــزاب مـــدعـــی   ـی ـــن مــ ای
سوسیالیسم و طرفدار کـارگـر ھـم  
ــشــبــرد   ــوی بــرای پــی ــی ــات ــر ن ــت آل

آنھا ھـم  .  مبارزات کارگران ندارند 
ــوذ در مــیــان   ــف ــل عــدم ن ــی ــه دل ب
ـبـالـه رو   کارگران بـه نـوعـی  دن
رھبران اتحـادیـه ھـای کـارگـری  

ـــد  ـن ــ ـت ــ ـران  .  ھس ـــارگـــ ـــزب ک ح
سوسیالیست که از لـحـاظ تـعـداد  
اعضا یکی از بزرگترین سـازمـان  
ـیـا   ـتـان ھای چپ تروتسکیست بری

است و از طریق مارک سـروتـکـا  
اتحـادیـه   ) PCSدبیر اول اتحادیه  

کـه  )  خدمات عمومی و تـجـاری 
عضو این حـزب ھـم مـی بـاشـد،  
می خواھد رھبران اتحادیـه ھـای  

ــه یــک روز   ــگــر را ب   ٢٤ ( دی
اعتصاب عمومی تشویق  )  ساعت 
،  RMTدبیر کل اتحـادیـه  .  کند 

ـرانـی و   ـی آتحادیه راه آھـن، کشـت
ــم در   ــرو ھ ــورت، بــاب ک ــپ ــرانس ت

ـر از  ٢٠ سخنرانی روز شنبه   ـب  اکت
TUC   ــوان ــه فــراخ ــواســت ک خ

امـا  .   اعتصاب عمومی را بدھـد 
آیا حتی کارگران یک اعتصـاب  

ـنـد  ٢٤ عمومی    ساعته ھـم بـکـن
ــت   ــنــد شــد کــه دول قــادر خــواھ
ـنـی وادار   ائتالفی را به عقب نشی

 کنند؟ 
ـراضـات   در یونان از شروع اعـت
تا قبل از به قدرت رسـیـدن دولـت  

 اعـتـصـاب  ١٥ دست راستی حدود  
عمومی صورت گـرفـت امـا نـه  
تنھا این اعتصابات، کـارگـران را  

به قدرت نرساند بلکه چیـزی ھـم  
ـنـخـابـت   عایدشان نکرد و بعد از ات
امسال،  دولتی دست راسـتـی بـه  

مبارزه کـارگـران در  .  سرکار آمد 
یونان ھمـچـنـان ادامـه دارد و تـا  
زمانی که کارگران آلترناتیو خـود  
برای کسب قدرت سیاسی بوجـود  
نیاورند و قدرت سیاسی را ھـدف  
ـرای   ـنـی ب قرار ندھند ھیچ تضمـی

 .رسیدن به اھدافشان وجود ندارد 
ــاه مــارچ  ٢٦ در     ٢٠١١  م
 ھزار کارگـر خـدمـات  ٧٥٠ حدود  

عمومی و دیگر اقشار جامعه در  
ـــه   ـــم ـی ــ ـرح ب ـــه طــ ـراض ب ــ ـت اعــ
بازنشستگی دولت به خـیـابـان ھـا  
ـیـه حـمـلـه دولـت   ـر عـل آمدند و ب
ائتالفی به حقـوق بـازنشـسـتـگـی  

ـبـال  .  فریادشان را بلند کردند  به دن
  ٣٠  جـون و  ٣٠ این تظاھرات در  

 کـارگـران خـدمـات  ٢٠١١ نوامبر  
عمومی با اعتصابات خود تـالش  
کردند که دولت را وادار به عـقـب  

امـا دولـت طـرح خـود را  .  کننـد 

ـیـش   علیرغم ھمه اعتراضات بـه پ
ــرد  ــوق  .  ب نــبــرد در دفــاع از حــق

دلیـل  .  بازنشستگی شکست خورد 
ـنـی   اصلی شکست ھم عقب نشـی

TUC   بالفاصله بعداز اعـتـصـاب
 . جون بود ٣٠ 

ـنـد   کارگران دیگر نه می توان
برای رسیدن به خواسـتـھـای خـود  
به اتحادیه ھا اعتماد کنند و نـه  
بـه احـزاب مـوجـود بـه اصـطــالح  
مدافع کارگـران اعـتـمـاد داشـتـه  

ـرد  .  باشند  ـیـشـب ـرای پ کـارگـران ب
مبارزات خود باید تکلیف خود را  
ــدت   ــه ش ــای ب ــه ھ ــحــادی ــا ات ب
ـنـد و   بورکرات شده را روشـن کـن
شیوه ھای دیگری از مـبـارزه را  
برای رسیدن به حقوق خـود را در  

 .پیش گیرند 
 ٢١/١٠/٢٠١٢ 

 
 
 
 

امروز با کارگری صـحـبـت مـی  
ـر قـابـل   کردم می گفت وضع غـی
ـبـل   قبول اسـت ھـر روز از روز ق

از خیلی نیازامون زدیم ولـی  . بدتر 
ـیـش اومـده کـه   االن موردھایی پ

نمی دونم چه جور مـیـشـه سـر و  
ـرسـیـدم  .  ته قضـیـه را بـھـم آورد  پ

چی شـده ؟ مـی تـونـی بـگـی  
موردت چیه؟ گفت خانمم مریـض  

  ١٩ شده، رفتم دکتر ویزیت دکتـر  
ـیـمـه ھـم   ـرچـه ب ھزار تومان، دفـت

ـنـد  کـاشـکـی بـه  .  قبول نمی کـن
ـرسـیـدم  .  ھمینجا ختم می شـد   پ

خوب دیـگـه چـی شـده؟ گـفـت  

دکتر بعد از معاینه جزیی گـفـت  
ـرسـیـدم  .  باید سونـوگـرافـی بشـه  پ

کجا بابد بریم؟ گفت اطاق بغـلـی  
قـبـض  ,  برو پـول بـه مـنـشـی بـده 

ـتـظـر   ـیـد اونـجـا مـن ـن بگیر و بشـی
خانمم کـه حـالـش خـوب  .  بمونید 

نبود رفتم جلو و به خانم مـنـشـی  
ــد   ــن ــت ــتــم خــانــم دکــتــر گــف گــف

ــم  .  ســونــوگــرافــی الزم دارنــد  خــان
 ھزارتومان، یکـه  ٩٠ منشی گفت  

ـرسـیـدم چـنـد؟    ھـزار  ٩٠ خوردم پ
ـیـدی؟ پـول بـه انـدازه   تومان نشـن

ـم  راسـتـش  ,  کافی با خودم نـداشـت
ـم   تـمـام  .  این ھمه پول ھـم نـداشـت

ـم و از خـانـمـم ھـم   جیبم را گشـت
ـم چـقـدر پـول بـا   سوال کردم خـان
خودت داری؟ گفت ھـیـچ مـگـر  

ـم نـه  ـت خـالـصـه  .  نمی دونی؟ گـف

 ھـزارتـومـان بـا  ٣٥ کالم سرجمـع  
خودم داشتم از خانم خواھش کـردم  
میشه خانمم را سونوگرافی کنیـد  
ـیـه پـول رو ھـم   ـق قول می دھـم ب
براتون بیارم؟ خانم مـنـشـی گـفـت  
. نخیر خانم دکتر قبول نمی کننـد 

ــدون   ــمــم را ب ــان ــورشــدم خ مــجــب
ـنـجـور  .  سونوگرافی ببرم خونه  ھمی

ـیـچـه   از دل درد به خودش مـی پ
ـلـی از  . نمی دونم چکار کنم   خـی

بابت سالمتیش ناراحتـم چـرا کـه  
دفترچه بیمه ھـم  .  باردار ھم ھست 

ـیـف مـا   قبول نمی کنند آخه تکـل
کارگران چیه؟ پرسیدم چـه بـایـد  

کرد؟ جواب داد راھی نمونده بایـد  
ــم   ــالب کــرد فــکــر مــی کــن انــق
انقالب بزرگی در راست اینو مـن  
تنھا نمی گم بیشتر ھمکـاران ھـم  

گفتم زنـده بـاد بـه  . ھمینو میگن 
 .تو و ھمکارات 

ــمــون قــرار   ــن دوســت بــرای ای
گذاشتیم کمکی جمع کنیـم کـه  
ھمسرش رو بتونه مـعـالـجـه کـنـه  
ولی بیمه و درمان و تھیه دارو از  

معضالت بـزرگ خـانـواده ھـای  
 کارگریست 

 ١٣٩١  مھر  ٢٩ 

 نامه ای از تھران 
 سارا 
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میزان دستمز د کـارگـران ھـمـواره  
یکی از دغـدغـه ھـای سـرمـایـه  
ــت حــامــی آن ھــا بــه   داران ودول

تعیین دستمزد کـه  .  شمارمی رود 
ـثـمـار   ـرخ اسـت ـیـن ن درحقیقت  تعـی

ــد   ــری ــیــش خ ــف  (  ونــوعــی پ ــل س
ـرای  )  خری   ـروی کـاراسـت، ب ـی ن

ـنـده   سرمـایـه داران و دولـت نـمـای
وشریک آن ھا حتی بسیارمھم تر  
ـرخ کـاالھـا   ـیـن ن وحیاتی تراز تعی
ــدی اســت  ــولــی . ومــحــصــوالت ت

سرمایه دار درشرایطی می تـوانـد  
ــروشــد، آن را   ــف کــاالھــایــش را ن
انبارکند وھر  وقت که شرایط را  

اما کارگرنـه  . مناسب دید بفروشد 
تنھا نمی تواند برای کاالی خـود  
ـرخ   که ھمانا نیروی کـاراوسـت، ن
تعیین کند بلکه  نمـی تـوانـد آن  
را انبارکند و در وقت مناسبی آن  

ـروشـــد  ــ ـف ــ ـرای  .  را ب ــ ـر ب کـــارگــ
امرارمعـاش خـود و خـانـواده اش  
ــاچــاراســت نــیــروی کــارش را   ن
بفروشد، اما به چه نرخی؟ پـاسـخ  
دادن به این سـوال، مـوضـوع ایـن  

 .نوشته ی کوتاه است  
ھمـه سـالـه ازاوایـل زمسـتـان  
ـیـن   کمیته ھای فرعی برای تـعـی
دستمزد کـارگـران تشـکـیـل مـی  
شود تا نتایج بررسی ھـا و بـحـث  
ـــود را   ـرات خ ــ ـــذاک ـــا و م ھ
دراختیارکارگروه اصلی ایـن رونـد  

سـتـاد  "  اداری که معموال به نـام  
تشـکـیـل  "  دستـمـزد وزارت کـار  

و امسـال  بـه  .  می شود، بگذارد 
ـراضـات مـوفـق   علت افزایش اعـت
ــاپــی   ـی کـارگــری واعــتـصــابـات پ
درصنایع پتروشـیـمـی، سـنـاریـوی  

ـرشـروع  ٢ تعیین دستمزد،    مـاه زودت
 . به کار کرده است  

ساختاراداری تعیین 
 :دستمزد کارگران 

ــاه   ــاطــعــی کــوت ــه جــز درمــق ب
کــه   )  ٥٩   –  ٥٨ ســال ھــای  (  

شوراھای مستقل کارگری فـعـال  
ـیـه ی سـالـھـا،   ـق بوده انـد ، در ب
ــل و آزاد   ــق تشــکــل ھــای مســت
ــدگـان واقـعــی   ـن کـارگـری ونـمــای
کارگران درجلسات کـارگـروه ھـا  

وکمیته ھای مقدماتی و نـھـایـی  
ـیـن مـزد کـارگـران   ستادھای تعـی

ـتـه  .  حضور  نداشتند  بنابراین کمی
ـیـن   ھا و کار گروھھای ستاد تعـی
ـنـدگـانـی از   مزد کارگران ازنـمـای

 –انجمن ھای صنفی کارگـری  
ــفــی   ــن ــدگــان انــجــمــن  ص ــن ــمــای ن

ــان   ــای ــان    –کــارفــرم ــدگ ــایــن ــم ن
معـاون    –شوراھای اسالمی کار  

ـر کـار   ـنـدگـان وزارت  (  وزی نـمـای
کـه  !  وتعدادی کارشناس  )  کار  

یا به  دولت و وزارت کار وابسـتـه  
ــای   ــن ھ ــم ــج ــه ان ــا ب ــد و ی ان

 .کارفرمایی  
با توجه به این که تشکلھـا و  
نمایندگان واقعی کـارگـران اجـازه  
ی فعالیت علنی ندارنـد وھـمـواره  
تحت تعقیب و دستگیری و زنـدان  
ــوده انــد، ھــرگــز   ــجــه ب و شــکــن
ــد درنــرخ گــذاری   ــه ان ــوانســت نــت
ـروی کـار   ـی کاالی خود یعـنـی ن

ھـمـان  .  خود نقشی داشته بـاشـنـد 
طور که می بینید دراین ساخـتـار  
ـر سـاخـتـارھـای   اداری مانند سـای
ـر، دادگــاه   اداری کـارگــری نـظــی
ــه شــکــایــات   ھــای رســیــدگــی ب

کمیسیـون تشـخـیـص  (  کارگری  
ـبـه گـرایـی  ...)  و  اصول سـه جـان

ھمان سه جانبـه  .  رعایت می شود 
ـتـش،   ـریـن حـال گرایی که در بـھـت
ـران   دوجانبه گرایی است ولی درای
تحت حاکمیت جمھوری اسالمـی  
ـبـه گـرایـی   مصداق روشن یکجـان

چون که درضلـع سـوم ایـن  . است 
مثلث، کرسی نمایندگـان واقـعـی  
کارگران خالی است و نماینده ی  

آن را اشغال  )  وزارت کار  (  دولت  
کرده است و در دو ضلع دیـگـرھـم  
نمایندگان کـارفـرمـایـان و دولـت  
حضور دارنـد کـه درایـن صـورت  
دوجانبه گرایی است اما از آنـجـا  
ــت   کـه جـمــھـوری اســالمـی، دول
ــه   ــاب ــه مــث ــب وزارت کــار ب درقـال
ـنـده ی   بزرگترین کارفرمـا ونـمـای
بورژوازی حاکم برایران ظـاھـرمـی  
شود، بایدگفت کـه بـا تـوجـه بـه  
ـقـاتـی اعضـاء سـتـاد   ماھیت طـب
ـتـظـار   تعیین دستمزد نمـی تـوان ان

داشت که مزد واقـعـی کـارگـران  
 .  تعیین شود  ٩٢ برای سال  

شاخص ھای تعیین 
 :دستمزد کارگران 

ـره ی   حبیبی، عضوھیات مدی
ــگــی شــوراھــای   ــون ھــمــاھــن کــان
ــھــران،   ــان ت اســالمــی کــار اســت
درمورد شاخص ھای مـورد نـظـر  
ــاد مــزد   ــت ــتــه و س اعضــاء کــمــی

شاخـص ھـای مـحـوری  : " گفت 
ـنـد از  ـرخ  :  تعیین دستمزد عـبـارت ن

تورم وسبد ھزینه ومعیشت خـانـوار  
برای روشن شدن موضوع  "   نفره  ٤ 

ـر   بھتراست این شـاخـص ھـا را زی
 .ذره بین قرار دھیم  

 نرخ تورم  -
درایران زیرحاکمیت جـمـھـوری  
ـرخ تـورم   اسالمی ، مرجع اعالم ن
ـیـسـت   . فقط بانـک مـرکـزی ن

ـقـات    –مرکزآمار ایران   مرکزتحقی
ـتـصـاد    –مجـلـس    –شـورای اق

اتاق بازرگانی وچند جای دیـگـر  
ــرخ تــورم مــی   ــز بــه اعــالم ن ــی ن

این مراجع ھر کـدام شـان  .  پردازند 
به یک جناح و بانـد حـکـومـتـی  

بنابراین ھیچ کـدام از  .  وابسته اند 
آمارھای اعالمی به ھم نـزدیـک  

بانک مرکزی به عنـوان  .  نیستند 
ــاســت    ــھــاد ســی ــن ن رســمــی تــری
ـــول و ارز درکشـــور   ــذاری پ گ
ـرخ تـورم را   ـریـن ن معموال پایین ت

بنا بر آمـارھـای  .  اعالم می کند 
ــورم   ــزی، نــرخ ت ــک مــرک ــان ب

ـیـن  ٩١ درششماھه ی اول سـال    ب
ــا  ١٢  ــوده اســت ١٤  ت .  درصــد ب

ــی   ــدگ ــار، زن ــن آم ــاس ای بــراس
درششماھه ی اول سال نسبـت بـه  

ـنـھـا  ٩٠ ششماھه ی دوم سـال    ت
ـر شـده  ١٤  تا  ١٢   درصـد گـران ت

اما واقعیت این است کـه  !   است  
ـرخ واقـعـی تـورم ازفـروردیـن تـا   ن

  ٦٧  تـا  ٤٣  بین  ٩١ پایان شھریور  
ـرای  .  درصد درنوسان بـوده اسـت  ب

ـیـازی   درک این واقعیـت اصـال ن
به سواد آکادمیک ودانش بـاالی  
علم اقتصـاد وآمـار و احـتـمـاالت  
نیست و ھرکس کـه دسـتـش بـه  
خـرج وخـریـد روزانـه بـاشـد، تـورم  

وگرانی را بـا گـوشـت و پـوسـت  
 . خود لمس خواھد کرد  

ـیـن   ھنگامی کـه سـتـاد تـعـی
ــا  ١٢ مــزدکــارگــران، نــرخ     ١٤  ت

درصدی تورم را مالک کـارخـود  
قرارمی دھد، درھمان قدم اول بـه  
ـنـا را   خطا میـرود چـون خشـت ب
تورم اعـالمـی بـانـک مـرکـزی  
ـریـا   قرارمی دھند، این دیوار تـا ث

 . کج خواھد رفت  
سبد ھزینه ومعیشت  -

 زندگی کارگران 
حبیبی درمـورد ایـن شـاخـص  

ـم ازکـاالھـای اسـاسـی  ١٥ به   ـل  ق
ـره اشـاره  ٤ زندگی خانوارھای   ـف  ن

ـم کـاالیـی کـه  ١٥ اگر  .  کرد  ـل  ق
ــدگــی   ــه واســاس گــذران زن ــای پ
خانوارھای کارگری است، نـان و  
ـنـد   گوشت ومرغ وبرنج و روغن وق
و شکر و چای وشیر و ماسـت و  
ـر   ـتـحـری لباس و دارو و لـوازم  ال

ـرق وگـاز و (  وانرژی   ...) آب وب
 تـا  ٥٠ ومسکن باشد که با رشد  

 درصدی گـران شـده انـد و  ١٠٠ 
معلوم نیست این مـاراتـن گـرانـی  
تا کجا می خواھد پیش برود، بـا  
یکحساب سرانگشتی سربه یـک  
میلیون و پانصد ھزار تومـان مـی  

 . زند  
نماینده ی کانون ھمـاھـنـگـی  
شوراھای اسالمی کار گفت کـه  
قیمت ھا را بر اسـاس کـف بـازار  

قیمت ھای حداقل و خـریـد بـه  (  
ــی  ــد دولــت ــه  )  خــری ــای ومصــوب پ

ـم اسـت  .  محاسبه کـرده انـد  مسـل
ـر اسـاس   که وقتی نرخ تـورم را ب
ــانــک   آمــارھــای غــیــرواقــعــی ب

ــاس و         ــن ــمــت اج ــی ــرکــزی و ق م
مایحتاج روزمره را با قیمت ھـای  

بدون درنـظـرگـرفـتـن  (  نازل دولتی  
مالیلـت    –کرایه ھای حمل ونقل  

سودبازرگـانـی    –!  برارزش افزوده  
ـــکـــداری و   – ـن ــ ـــود ب ... ) س

ـلـغـی   محاسبه می کننـد بـه مـب
پایین تر از پانصدھزار تومان مـی  

ــد  ــت  .  رســن ــم ــی کــه قــی ــال درح
  ١٥ ھـمـان   (  کاالھای اساسـی  

ـــون   ـــان ـــاره ک ـــورد اش ـم م ــ ـل ــ ق
ــا  ... ھــمــاھــنــگــی   ازفــروردیــن ت

شھریور به طورمحسوس و اعـالم  
ـبـه وبـه طـور   شده حداقل سه مـرت
ـر شـده   اعالم نشده، ھر روز گران ت

ــد  ــرآوردھــای  .  ان اصــال بــراســاس ب

غیرواقعی ارگان ھای جـمـھـوری  
اسالمی و ازجمله بانک مرکزی  
ـر یـک   ـر را زی ـق است که خط ف

ـیـن  (  میلیـون تـومـان    تـا  ٨٠٠ ب
اعـالم مـی  )    ھزار تومـان  ٩٥٠ 
اگر ھمین آمار وارقام شـان  .  کنند 

ھم درست باشد، معلوم نیست کـه  
ــه ی   ــای ــزد پ ــم ــس چــرا دســت پ

ــزار و  ٣٩٨ کــارگــران،     ٥٤٧  ھ
 !تومان تعیین شده است ؟ 
دستمزد کارگران 
 چقدربایدباشد ؟

میزان دستمـزد بـایـد درحـدی  
ـنـد   ـتـوان ـران ب بـاشـد کـه مـزدبـگـی
ازیک زندگی مرفـه مـطـابـق بـا  
ــانـدارد ھـای جـوامــع   آخـریـن اسـت
ــد  ــاشــن ــه بــرخــوردار ب ــشــرفــت . پــی

کارگران، نه به خط فقر و نـه بـه  
خط بقا کـه بـانـک مـرکـزی و  
ــگــاه ھــا و   وزارت کــا ر و دسـت
ـتـصـادی جـمـھـوری    کارگزاران اق
ـنـد،   اسالمی آن را تئوریزه می کن

کـارگـران بـه  . وقعی نمی گذارند 
ـیـد   واسطه ی نقشـی کـه در تـول
نعمات و ثروت ھـای اجـتـمـاعـی  
ایفا می کنند، خود را شـایسـتـه  
ـر   ـق ـنـھـا درخـط ف ی زندگی نه ت
که عبور کردن ازخـط رفـاه مـی  

اما آن جایی کـه بـه رونـد  .  دانند 
ـیـن دسـتـمـزد   اداری واجرایی تـعـی
مربوط می شود، ضـمـن آن کـه  
باید زمینه ھای تشکیـل تشـکـل  
ـقـل و آزاد   ھای واقـعـی و مسـت
کارگران مھیـا شـود و از سـوی  

 –رژیم به رسمیت شناختـه شـود  
ـنـھـا   که با این ماھیت رژیم نـه ت

بعید به نظر می رسد بلکه اساسـا    
ـر نـمـی بـاشـد   تـا    –امکان پـذی

ــدگــان واقــعــی کــارگــران   ــن نــمــای
ـیـن   درکمیته ھا وسـتـادھـای تـعـی
ــه و   ــاالن ــع ــور ف ــزد حض ــم دســت
تاثیرگذار داشته باشند و ھـم ایـن  
ـر   که بایستی شاخص ھایـی نـظـی
ھزینه ھا و مخارج واقـعـی یـک  
زندگی مرفه و شاد و منطبـق بـا  
آخرین اسـتـانـدارد ھـای زنـدگـی  
درکشورھای پیشرفته و شـایسـتـه  

 . انسان ھا درنظرگرفته شود  
 

 مضحکه تعیین دستمزد کارگران
 مھراب دشتی 
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ـرود بـخـش   ـیـش مـی اینطور کـه پ
ـــد از   ـــای ـردم ب ـــعـــی از مــ ـی وســ
ـیـازھـای   سطحیترین خواسته ھا ون
ـر از آنـچـه   زندگیشان خیلی بیشـت
ـنـد تـا شـایـد   تا کنون زده اند، بزن

وضعیت اقتصادی بـه  .  زنده بمانند 
ــه اســت، جــدا از   ــت ــف شــدت  آش
وضعیت اضطراری حاکم شـده در  
ـریـت   تک تک خانـه ھـای اکـث
ـلـی   مردم  و خود سانسوری تحمـی
ــه ای   ــاج اولــی ــحــت در رفــع مــای
ـلـی از کـاالھـا   زندگی، عمال خی
خرید و فـروشـشـان مـتـوقـف ویـا  

در فروشگاھـھـای  .  کنترل میشود 
ــا   ــاس ب ــن اجــن ــزرگ بــرداشــت ب
محدودیت ھمراه شده اسـت، اجـازه  
ـر از مـیـزان   ـیـشـت نمـی دھـنـد  ب
معینی از یک کاالی خـاص را  

واگر چه این مـحـدودیـت  .  برداری 
البته برای اکثریت مردم مشـکـل  
خاصی  ایجاد نـمـی کـنـد، چـرا  
ــوانشــان   ــه حــد ت ــال ھــم ب کـه قــب
میخریدند، اما ھراس و وحشت از  
قحطی را چرا، این وضـعـیـت  و  
این محدودیتھا، ھراس از قـحـطـی  
ـیـد مـی کـنـد   و نیسـتـی را تـول
ودامن میزند، یـک اظـطـراب از  

نبود مایحتاج عمومـی، بـه ھـمـه  
ـــدگـــی در   ـرھـــای زن ی دردســ
جمھوری اسـالمـی اضـافـه شـده  

آشکارا مـعـلـوم اسـت کـه  . است  
. دولت ھیچ ارزی در بساط نـدارد 

اکثر کارخانجات در حال تعـطـیـل  
شدن اند، ویـا فـروش را تـعـطـیـل  
کرده اند، اصال به زیر تعـھـداتشـان  

عمال اقتصاد این جـامـعـه  !  میزنند 
ـــک شـــده   ـرنـــزدی بـــه خـــط آخــ

اصال تولید بکنـار، مـراکـز  . است  
درمانی ھم قادر به تـھـیـه  تـمـام  
وکمال دارو و عکس وآزمـایشـات  
الزم برای  بیماران خود نیستنـد و  
. کم وکسـریـھـای آشـکـار دارنـد 

حاال چه رسد به   بـاقـی حـرفـه  
یک قوطی شیـر  .  ھای خدماتی 

خشک بچه از پنچ ھزار تـومـان  
به  بیست تـا سـی ھـزار تـومـان  
. رسیده و تازه پیدا ھم نـمـی شـود 

طوری شـده اسـت کـه ال عـالج  
ھا، کسانی که خودشان غـم نـان  
ــاریــخ   ــد، شــیــر خشــکــھــای ت دارن
گذشته را بخورد بـچـه ھـا یشـان  

معنای تحریم بـانـک  .  می دھند 
ــرکــزی دارد بــا خــالــی شــدن   م
سفرھای مردم، با کمبود مـواد و  

لوازم الزم برای بـھـداشـت ودرمـان  
 .معلوم میشود 

  نتیجه ھمه ی سیاسـتـھـا و  
باورھای اسالم سیاسی  به یـک  
ـتـصـادی   ورشکستگی عـمـیـق اق
ــت  ــده اس ــی خــتــم ش ــاس . وســی

ـقـاء    جمھوری اسالمی که برای ب
ــردم   ــرضــات م ــع ــه بــا ت ــل ــاب ــق و م
سرنگون طلب، مرحله به مـرحـلـه،  
ـر   ـت پله به پله و با ھـر چـه وسـعـی
ـبـی  در   شدن جنبش سرنگون طـل
ــاســی، چــالشــھــای   ــرصــه ســی ع
بزرگتری را دامن مـیـزد، بـاالخـره  

ـبـودن " به مرحلـه   رسـیـده  "  بـودن ون
تمام ھیـاھـوھـای سـیـاسـی  .  است 

تولیدی  جـمـھـوری اسـالمـی از  
سر ترس از سرنگونـی و نـابـودی  

ھیاھو حول انرژی ھسته ای   .  بود 
ـرای   صرفا برای تامیـن شـرایـط ب
سرکوب داخلی بود، ھمانطور کـه  

ـیـل   بـه     -سر شاخ شدن بـا اسـرائ
رقم با سابقه تر بودن این مـوضـوع   

در    -در جنـبـش اسـالم سـیـاسـی  
شرایط سالھای اخیراینطور بـوده و  

ادعا ھای مدیریت جھانی  .  ھست 
توسط مـوجـود عـقـب مـانـده ای  
مثل احمدی نـژاد مـمـکـن اسـت  
ــرصــه جــھــانــی، اھــل   کــه در ع
سیاست را بخنده بیاندازد، ولی در  
ـیـغـات کـر   داخل وقتی که در تبل
کننده و سـرشـار از دروغ ضـرب  
ـبـت   میشود، باالخره مـیـشـود عـاق

باد کاشتن که نتیجه اش میشـود  
ــوری  .  طــوفــان درو کــردن  جــمــھ

اسالمی در وضعیت بسـیـار بـدی  
گیـر کـرده اسـت، اگـر دسـت از  
ــردارد،   ــاســی اش ب ــی ــھــای س ــازی ب
مشکل جدی داخلی پیدا خـواھـد  

اسـالم سـیـاسـی  " کرد، در داخـل  
مرعوبـی نـخـواھـد  "  شاخ شکسته 

ـرون   ـی داشت  ودر عـیـن حـال در ب
وعرصه بین المللـی یـارای دسـت  
ـری را ھـم    زدن به بازی خطرناکـت

کنترل وسرکوب  جـامـعـه  !   ندارد 
با بازی ھای  سیاسی خطرنـاک  
بین المللـی بـه آخـر خـط رسـیـده  

ــازی،  .  اسـت  ــه و ھسـتـه  ب ھسـت
ــت   ــدیــری ــل و م ــدام اســرائــی ــھ ان

به آخر خط رسیـده  ......  جھانی   
است، بخصوص آنکه اقتـصـادشـان  
به گل نشسته و بـحـران سـیـاسـی  

ـتـخـابـات " چنان اوج گرفته که   " ان
آتی ریاسـت جـمـھـوریشـان از ھـم  
ــنــگ و دعــوای   ــه ج ــون ب ــن اک
جناحی شدت بخشیده و دارد بـه  
ـبـدیـل   یک بحران سیاسی دیگر ت
ـرای مـردم   میشود، که این خود ب
به جان آمده میتواند یک فرصـت  

 . دیگر باشد 
ـر و زنـدانـی   به رغم دسـتـگـی

ـیـمـت  "  اخاللگران  " شدن   ارزی، ق
ـر رفـت، نـه،   دالر بـاز ھـم  بـاالت

ارزی  "  اخـاللـگـران " مشکـل  بـه  
ــن   ـقــر از ای ـی ــمـیـشـود، عـم ـم ن خـت

حرفھاست، مشـکـل بـه مـاھـیـت  
سیـاسـی ایـن نـظـام ضـد بشـری  

سقوط ریال وعواقـب  . مربوط است 
ـرای کـارگـران و   ــارش ب ـب فـالکـت
اکثریت مردم واقعیتـی اسـت امـا  

ایـن  .  این ھنوز  ظاھر مسئله است 
وضعیت عمال  وضـعـیـت سـقـوط  
ـبـت   جمھوری اسـالمـیـسـت، عـاق
ــد   ــام ض ــظ ــن ن ــحــران آخــر ای ب

ـیـسـت  " حـتـی بـا مـنـطـق  .  انسان
ـیـز نـمـی خـوانـد،  "  اقتصاد دانـان  ن

نمی شود در سیاست در قرنھا ی  
ـتـصـاد   ـرد  و در اق پیش بسـر  ب
ــود،   ــا ب ــای امــروز، شــکــوف دنــی
ـیـا سـیـاسـیـسـت  . اقتصـاد ایـن دن

سـیـاســت اسـالم سـیـاســی دیـگــر  
جواب ھیچ مسئله ای حداقل در  
ــه   ــســت، چــه رســد ب ــران  نــی ای
شکوفائی اقتصادی، سقوط ریـال  
پیش از آنـکـه بـه فـالکـت مـردم  
ختم شود، بـایـد بـه سـر نـگـونـی  

فقـط   ! جمھوری اسالمی بیانجامد 
ـم   یک راه برای خالصی از تـحـری
اقتصادی و فالکت باقـی مـانـده  
است، آنھم این است که جمھـوری  
اسالمی برای ھمیشـه ی تـاریـخ  

 ! به گور برود 
 
   
 
 

 )٢(سقوط ریال 
 منصور ترکاشوند 

ــه   ــوط ب ــه مـرب بـعـد از مصـوب
کوتاه شدن دست پیـمـانـکـاران در  
پاالیشگاه آبادان، دیپلمه ھایی که  
ـنـد   باالی ده سال سابقه کار داشـت

امـا بـاز  .  قراردادشان مستقیم شـد 
. دولـت یـک کــلـک دیـگـر زد 

ـرارداد   قرارداد آنھا را به صـورت ق
مستقیم با وزارت نفت درآورد امـا  
به عنوان کارمنـد اسـتـخـدامشـان  
کرد تـا بـه ایـن شـکـل شـکـاف  
ـبـار بـعـنـوان   ـن ھای مـوجـود را ای
کارگر و کارمند حـفـظ کـنـد و  
ــحــاد کــارگــران   ــعـی بــرای ات مـان

ـرارداد ھــم  .  ایـجـاد کـنـد  ـتـه ق ـب ال
بعد از آن  .  موقت و یکساله است 

مساله یکسان سـازی حـقـوق ھـا  

ــار رفــت  ــمــزدی حــتــی  .  کــن دســت
ـبـل بـه ایـن کـارگـران   کمتر از ق

بـطـوریـکـه مـدتـی  .  پرداخـت شـد 
است به اینھا صد یا دویست ھـزار  
ـبـال   ـنـد ق تومان میدھند و میگـوی
به شما اضافه پرداخت شـده اسـت  

ـبـکـار اسـت  و  .  و وزارت نفـت طـل
ـلـی دسـتـمـزدشـان   تازه بعد ھم خـی

 ھـزار تـومـان  ٣٢٠ اضافـه شـود  
این درحالی است کـه  .  خواھد شد 

  ٥٠٠ قبال دستمزد ایـن کـارگـران  
ـتـه  .   ھزار تـومـان بـود ٦٠٠ تا   ـب ال

یک وعده غذا و بعضی مزایـای  
دیگر وزارت نفـت اکـنـون شـامـل  

ـم  .  حالشان میشود  ـی ـق طـبـعـا مسـت
شدن قرارداد ھم از این زاویـه کـه  

ـر سـقـف وزارت   کل کـارگـران زی
ـرنـد و امـکـان   ـرار مـیـگـی نفـت ق
متحد شدن و مبارزه جمعـی آنـھـا  
بیشتر میشود و ھم در مقایسه بـا  
کارگرانی که با پیمانکاران کـار  
ـیـمـانـکـاران   میکردند چـون االن پ
ــنــد و   ــن ــک ــی ــرار م ھــمــه دارنــد ف
ــشــونــد و   ــی ــیــکــار م ــران ب کــارگ
ــایشــان ھــم پــرداخــت   ــزدھ ــم دســت

اینکه با کارگرانی کـه  .  نمیشود 
ــه انــد و   ــت ــم بس ــی ــق ــت قــرارداد مس
ـفـت   کارمند پاالیشگاه و وزارت ن
ـنـطـور   ـنـد ای ھم بـه حسـاب مـیـای
معامله میکنند بخاطر اوضـاعـی  
است که به سر کارگران آورده اند  
و بویژه بیکارسـازی ھـای وسـیـع  
در ھمه جا وضع کـارگـر شـاغـل  
ـنـجـا رسـانـده   در نفت را ھم بـه ای

 .است 
ـنـھـمـه   ولی معلوم است که ای

ـفـت   کارگر زیر سـقـف صـنـعـت ن
جمع شده اند ساکت نمی مانند و  

ـنـد مـیـشـود  ـل زمـزمـه  .  اعتراض ب
از جمـلـه  .  ھایش را داریم میشنویم 

روز قبل و امروز ھمیـن کـارگـران  
ــدان امــروز کــه   ــق و کــارمــن ســاب
ـلـف   اساسا از بـخـش ھـای مـخـت
ـقـل، خـدمـات اداری و   حمل و ن
ـر   ـنـد در مـقـابـل دفـت ـره ھسـت غـی
مرکزی جمع شـدنـد و بـه سـطـح  
. پایین حقوق خود اعتراض کردنـد 
. کارمندان زن خیلی فعـال بـودنـد 

ـتـه ای   ـم کـه ھـف این را ھم بگوی
ــه   ــار حــراســت ب ــا دو ب یــک ت
ـراضـی کـارگــران   تـجـمــعـات اعــت
حمله میکند و ھر روز در مـقـابـل  
در ورودی پـاالیشـگـاه تـجـمـعـات  

ـــا  ١٠٠  ـــه  ١٥٠  ت ـی ــ ـل ـره عــ ــ ـف ــ ن
بیکارسازی، نپرداختن دسـتـمـزد و  

ـفـاق مـی افـتـد  ـره ات جـوانـان  .  غی

بیکار شھر ھم عادت کرده انـد و  
با خواست کار به ایـن تـجـمـعـات  

ــد  ــدن ــون ــت  .  مــی پــی ــن وضــعــی ای
 .پاالیشگاه آبادان است 

این مشکالت اکنون به ھـمـه  
کارگران و کارگران کارمند شـده  
ــوط اســت و راه   ــرب ــاالیشــگــاه م پ
مقابله با این اجحافات اتحاد ھمه  
آنھا و اعتراض جمعی آنـھـا اسـت  
ـر   و از جمله شرکت ھرچه وسـیـعـت
ـبـا در   آنھا در تجمعاتی کـه مـرت

 .مقابل پاالیشگاه انجام میشود 
  

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
 ایران 

ـر  ٢٢ ،  ١٣٩١ اول آبـان   ـب  اکـت
 ٢٠١٢ 
 

 گزارشی از پاالیشگاه آبادان
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ـم  ـی ـران بـدبـخـت ! اساسا ما مـردم ای
یعنی بند نافمان را بـا بـدبـخـتـی  

ـرسـد و  .  بریدند  ھر کی از راه مـی
میخواھد سری تو سـرھـا در آورد  
یکی محکم میزند پس کـلـه مـا  

ــردم ایــران کــه  ــدبــخــتــھــای  : " م ب
بیچاره، تنبل، از زیر کـار در رو،  
و کتاب نخوان که ھمه اش پـای  
ـر نـداری   ماھواره ولو شدی و خـب
ـتـی   که دنیا چه خبر اسـت، و وق
ھم مثال میخواھی کار کنی بـه  
ـرویـش را درسـت   ـنـکـه اب جای ای
کنی میزنی درست چشم اش را  
ــکــنــی؛ اون از اجــداد   ــی کــور م
بزرگوارات که درھـا را بـه روی  
ــردنــد، اون از اون   ــراب بــاز ک اع
یکی جدت که از چنگیز ترسـیـد  
و یک نیزه ھـم سـمـت اش پـرت  

اون  ھـم از نـخـبـه کشـی  .  نکرد 
دوران قاجار تـا االن کـه تـو بـی  
خاصیت چشم روی ھم گذاشـتـی  
ـبـداد   تا نخبگانت را پادوھای اسـت

ــد  ــکــشــن ــر  .  ب ای خــاک عــالــم ب
البته به وقتش ھـم ، اگـر  !"  سرت 

ـنـد   نگویم میخواھنـد خـرمـان کـن
ـنـد،   بلکه میخواھند گـولـمـان بـزن
ــا   ــانــی ب ــت ــت بــاس ــل ــشــویــم م ــی م
فرھنگ که ھمه مھاجمان را در  
خودمان حل کردیم و آنـھـا شـدنـد  
ـرانـی از خـودمـان بـا   یک پـا ای

 .غیرت تر 
بھرحال؛ آخرین کسـی کـه از  
ما چیزی دیده  جـنـاب مـحـسـن  

که اینبـار  . حکیمی عزیز میباشد 
ــوان   ــن عضــو کــانــون  " امــا بــه ع
ـران  حـرف زدنـد و  "  نویسنـدگـان ای

ایشان نیز اول خوب مـا را خـفـت  
دادند و بعد از ھمین مـردم خـفـت  

ـبـش ضـد  "خورده خواستند که   جـن
ایشان را در شـکـل  "  سرمایه داری 

شورایی آن و آنھم بـه صـورت دو  
ـم  ـری ـب ـیـش ب ـرای  .  فاکتو پ بـعـد ب

ـنـکـه   ــط  " ای ـقـل فـق تشـکـل مسـت
ـرایـمـان جـا  "  دوفاکـتـو  را خـوب ب

ـر فـھـم   بیندازند که حسـابـی شـی
مـثـال  "  جماعـت نسـوان " بشویم، از  

زدند، یعنی ایشان ھـم اول یـکـی  
زدند تو سر زنان تا بعد برسـنـد بـه  

محسن حکیمی عـزیـز  .  کل مردم 
معتقـد اسـت بصـورت دوفـاکـتـو  

:" ... یک اتفاقاتی افـتـاده امـا 
ـران ھـم   تردیدی نیست که زنان ای
ـیـل، حـدی از   اکنـون، بـه ھـر دل

انـد و  ¬حجاب اسالمی را پذیرفته 
ـنـد  ـلـه  ..."  آن را رعایت می کـن ب

تردیدی بر جای نمانده است مگـر  
قاطعیت رای تو که از سـرانـجـام  

امـا  !  خویش به تردیدم می افکند 
امـا ایـن  :".. ایشان تاکید میکـنـد 

نیز به ھمان انـدازه واقـعـیـت دارد  
آنان در مـقـابـل تـحـمـیـل   ¬که ھم 

ــت   ــاوم ــد مــق ــن ح ــش از ای بــی
ـرده  ــــان  ¬کـــ ـن ــــد و ھــــمــــچـــ ان
ـردیـدھـا و  ..."  کنند ¬می  ھمین ت

تاکیدات ایشان اسـت کـه مـا را  
ـیـد  ـتـه، نـه  :"  کشته؛ توجه کـن ـب ال

ــه داری  ــط در ســرمــای ھــای  ¬فــق
استبدادی نظیر ایران بلـکـه حـتـی  

ـــک »در   ـی ــ ـرات ـــن   «دمـــوکــ ـری ــ ت
کشورھای سرمـایـه داری  جـھـان  
نیز مردم حقوق خود از جملـه حـق  

ایجاد تشکل را با تکیه بر نیرو و  
ــارزه  ــت ¬مــب ــه دول ھــا  ¬ی خــود ب

ـرای مـثـال،  .  انـد ¬تحمیـل کـرده  ب
ی کارگر انگلـسـتـان پـس  ¬طبقه 

ــارزات طــوالنــی   حــق  ....  از مــب
ـقـه  ی سـرمـایـه  ¬تشکل را به طـب

ـــل   ـی ــ ـــحـــم ـــن کشـــور ت دار ای
ـران  .... کند  حـال آن کـه مـردم ای

ــالب   ــی در انــق  ...١٣٥٧ حــت
ــد (  ـن ــواســت ــه صــورت  )  نــت ــی ب حــت

ی خـود  ¬قانونی و صـوری اراده 
را به نظام سرمایه داری و دولـت  
ـنـد، و در   محافظ آن تحمیـل کـن
ـبـداد را   واقع فقط شکلی از اسـت
جایگزیـن شـکـل دیـگـری از آن  

بله تردید نکنید کـه ایـن  ."  کردند 
ـم کـه خـنـگ   ما مردم ایران بودی
بازی درآوردیم و یک استبـداد را  
ـبـداد دیـگـر   جایگزیـن یـک اسـت

و گفتیم آقا تـو را جـدت  .  کردیم 
ـیـا مـا را سـرکـوب کـن،   قسـم ب
ھمچین ھم مـحـکـم بـزن کـه تـا  
ـنـویسـنـد   تاریخ تاریخ است، از آن ب
ـتـه نـه   و آیندگان عبرت کنند، الب
نوادگان ما، بلکه نواده گان مـلـل  

چـون مـا نـوادگـان اجـداد  .  دیگر 
ـبـود کـه  .  خودمان بودیم  یادمـان ن

پدران ما درھا را بیخود و بیجھـت  
باز کردند و گر نه االن مـا سـرور  

ــودیــم  ــھــرحــال تــردیــدی  .  جـھــان ب ب
کـردن خـود از  "  محاکـمـه " نیست  

ـر   محاکمه کردن دیگران سـخـت ت
است اما ھر جور است خودمان را  
ـم،   ـی باید خـودمـان مـحـاکـمـه کـن
چون البـد بـاعـث و بـانـی ھـمـه  
ـم  ـر بـودی . جنایتھای سی ساله اخی

ـم چـرا  .  بله دیگر  فقط  من نمیدان
محسن حکیمی عـزیـز فـقـط دو  
فاکتو آنـھـمـه وظـایـف سـنـگـیـن  
حکومـت شـورایـی و آنـھـم ضـد  
سرمایه داری اش را روی دوش  

ـرمـان ایـن  .  ما گذاشته  ما که ھن
بوده که استبدادی را جـایـگـزیـن  
ــیــم، چــه   ــگــر کــن ــداد دی ــب اســت
اعتباری است فـردا شـوراھـایـمـان  

آمدیم به  .  ضد سرمایه داری باشد 
صورت فقط دوفاکتو در خـدمـت  
سرمایه داری در آمد آنـوقـت چـه  

 خاکی به سرمان بریزیم؟ 
 

 !تردید کنید فقط دوفاکتو
 یاشار سھندی 

ـا بـر  ٣٠ امرور یکشبنه   ـن  مـھـر ب
ـازنشـسـتـه   تصمیم قبلی کارگران ب
ـیـه   ـان ـی ذوب آھن اصفھان که در ب

 مھرماه آنھا اعـالم شـده  ٢٥ مورخ  
بود، اولین تجمع ھفتگی آنـھـا از  

 ظھر در ساختمـان  ١٢  تا  ٩ ساعت  
اداره بازنشستگی در خیابان نشـاط  

ـتـمـاع  .  برگزار شد  کارگـران در اج
ـقـد کـردن مـابـه   امروز درمـورد ن
التفاوت افزایش دستمزد خود بحث  

 .و تبادل نظر کردند 
در ساعت اولیه تجـمـع امـروز  

ـتـدریـج حـدود  ٦٠٠ حدود    نفر و ب
ـازنشـسـتـگـان ذوب  ١٠٠٠   نفر از ب

آھن شرکت داشتند بطوریکه تـمـام  
اطاقھـا و راھـرو و جـلـوی درب  
دفتر بازنشستگی پر از کـارگـران  

ـتـمـاع  .  بازنشسته بود  کـارگـران اج
ــات   ــجــمــع امــروز را کــه شــروع ت

ـیـت   ـق ھفتـگـی آنـھـا اسـت، مـوف
ـنـد  . بزرگی بـرای خـود مـیـدانسـت

ـتـه   ـف آنھا تصمیم گرفته اند کـه ھ
ای دو بار در روزھای یکشنبـه و  
سه شنبه مجمع عمومی خـود را  
تشکیل دھند و بـر سـر مسـائـل  
ـیـم گـیـری   خود به بحث و تصـم
بپـردازنـد و خـواسـتـھـای خـود را  

ـنـد  ـیـگـیـری کـن ــی  .  پ امـروز حـت
ــان   ــه مــی ــه ب ــن کــارخــان ــولــی مســئ
ـبـریـک   کارگران آمده و به آنھـا ت

ـز  !  میگفتند  ـی و استاندار اصفھـان ن
ـتـه   در نشریه آتشکار ذوب آھن گف
ـا،   ــھــ ــد از ســال ــع ــه ب ــت ک اس
بازنشستگان ذوب آھن بـه حـق و  

ـا  !  حقوقشان رسیده انـد  و دیـگـر ب
ذوب آھن طرف نخواھند بود بلکه  
ـاط   ـب با وزارت تعاون و رفاه در ارت

ـنـد  . خواھند بود  ـت کارگران مـیـگـف

. مھم نیست طـرف آنـھـا کـیـسـت 
ـنـد   آنھا حق و حقوقشان را میخواھ
ــنــد  ــارزه مــیــکــن ــرای آن مــب . و ب

کارگران در اجتماع امروز درمـورد  
اقدام بـعـدی خـود درمـورد مـابـه  
التفاوت افزایش دستمزدھا صحبـت  

ـال تـجـمـعـات  .  کردند  ـب ـیـرا بـدن اخ
ـازنشـسـتـه ذوب آھـن،   کارگـران ب

ـزایـش حـقـوق  ٣٠ حکم    درصـد اف
امـا مـاجـرا ایـن  .  آنھا صـادر شـد 

  ١٣٩١  تیر  ١٩ است که در جلسه  
در رابطه با ھمسان سازی دستمـزد  
ـا کـارگـران   کارگران بازنشسـتـه ب
ـان   ـزایـش دسـتـمـزد آن شاغـل و اف
ـاوت   ـف ـت مقرر شده بود که مـابـه ال
ــمــزد از اول   ــن افــزایــش دســســت ای

.  محاسـبـه شـود ٨٨ فروردین سال  
  ٩١  شھـریـور  ٦ اما بعدا در جلسه  

ـیـم   بدور از چشـم کـارگـران تصـم
ـاوت از   ـف ـت گرفتند که این مابه ال

 پـرداخـت شـود و  ٩١ اول فروردین  
بدینترتیب سه سال افزایش حـقـوق  

ــالوه  .  کــارگــران خــورده شــود  ــع ب
پرداخت این مابه التفاوت بـه بـعـد  
از فروش سھام ذوب آھن مـوکـول  

این دو مساله مـوضـوع  . شده است 

 .اعتراض کارگران است 
تجمع بعدی کارگران روز سـه  

 .شنبه دوم آبان است 
ـارزه مـتـحـدانـه و   زنده باد مـب
پیگیرانه کارگران بازنشستـه ذوب  

 آھن اصفھان 
زنده باد ھمبسـتـگـی خـانـواده  
ھا و مردم اصفھان با بازنشستگـان  

 ذوب آھن 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

ـازنشـسـتـه   متن بیانیه کـارگـران ب
 ذوب آھن اصفھان 

ــکــشــان و   کــارگــران، زحــمــت
 بازنشستگان صنعت فوالد ایران 

ـاشـیـد  ـان  .  خسته نب ـیـروزی ت پ
 مبارک باد 

به ھمت و تالش بیوقفه شـمـا  
در طـول ایـن چـنـد سـال اکـنـون  
توانسته ایم بخشی از مطالبات از  
. دست رفته خود را بـدسـت آوریـم 

ــحــاد و   ــه ات ــن جــز در ســای ای
ھمبستگی و تشـکـل کـارگـری  

ـاشـد در  .  امکان پذیر نبوده اسـت  ب
آینده بتوانیم با ھمت بلند و اتـحـاد  
ـتـکـشـان بـه   شما رنجبـران و زحـم
سایر خواستھایمان که به شرح زیر  

 :است برسیم 
پرداخت حقوقھای ماھـانـه    -١ 

 و طلبھای معوقه در سرموعد 
خدمات بھداشت و درمـان    -٢ 

ـار،   ـــرای ھـــمـــه اقشــ ـان ب ــگــ رای
ـیـری   بخصوص در ایام کھولت و پ

 .حق مسلم ما است 
تحصیل رایگـان در ھـمـه    -٣ 

 سطوح از جمله در سطح دانشگاه 
افزایش فوری دستـمـزدھـا    -٤ 

ـاالتـر از   و افزایش حقوق سالیانه ب
 نرخ تورم سال 

از ھمه بازنشستگـان ذوب    -٥ 
ـتـه ای دو   ـف آھن میخواھیم که ھ

 در مـحـل  ١٢  تا  ٩ روز از ساعت  
ـا   دفتر بازنشستگی تجمع کننـد ت
ـاشـنـد و از   پیگیر خواستھایشان ب
ـیـن   تصمیم گیـری ھـای مسـئـول

 .مطلع گردند 
در پایان از ھمبستـگـی مـردم  
شھر اصفھان و ھمه رسانـه ھـایـی  
ــعــکــس   ــن ــا را م کــه صــدای م

 .کردند، سپاسگزاریم 
بازنشستگـان صـنـعـت فـوالد  

 اصفھان 
 ١٣٩١ بیست و پنجم مھرماه  

اولین تجمع ھفتگی کارگران 
بازنشسته ذوب آھن اصفھان 

 برگزار شد
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مخالفت شورای نگھبان با پرداخت بیمه 
 بیکاری به کارگران

آخرین مصوبات شورای نگھبان قـانـون اسـاسـی دربـاره  
كارگران و مسائل كارگری، توسط سـخـنـگـوی ایـن شـورا  

طرح بیمه بیکاری و حـمـایـت  :  کدخدایی گفت .  اعالم شد 
از بیکاران متقاضی کار که با اصالحی در جـلـسـه مـورخ  

ماه یکھزار و سیصد و نود و یک بـه تصـویـب    نوزدھم مھر  
مجلس شورای اسـالمـی رسـیـده اسـت، در جـلـسـه مـورخ  

ـرار  ٢٦/٠٧/١٣٩١  ـررسـی ق  شورای نگھبان مورد بحـث و ب
گرفت و با توجه به اصالح به عمل آمده نظر شورا به شـرح  

نظر به اینکه مصوبه مرقوم بـه صـورت  :  شود   زیر اعالم می 
انـجـامـد و    ھای عمـومـی مـی   طرح بوده و به افزایش ھزینه 

رغـم اصـالح بـه    طریق جبران آن معلوم نگردیده اسـت، عـلـی 
 .عمل آمده اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی است 

 
 اخبار اعتراضات كارگری

 
تحصن کارگران کارخانه بنیان دیزل تبریز 

 در پی تعطیلی کارخانه
  ٣٠٠ در پی تعطیلی کارخانه بنیان دیزل تبریز، بیش از  

تن از کارگران این واحد تولیدی در مـقـابـل کـارخـانـه بـه  
 .تحصن پرداختند 

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مـجـمـوعـه  
ـیـان دیـزل   ـن فعاالن حقوق بشر در ایران، باتعطیلی کارخـانـه ب
طبق گزارش شاھدان عینی ازجاده منطقه صـنـعـتـی غـرب  
تبریز تمامی کارگران این کارخانه از اول صـبـح درمـقـابـل  
کارخانه بنیان دیزل تجمع ودرخیابـان بـه تـحـصـن آرام خـود  

 .ادامه دادند 
ـنـدگـان   پس از گذشت چندساعت، ماموران پلیس ونمـای
ـم   ـی اداره کار وفرمانداری درمـحـل حـاضـر وتـحـصـن را ازب
ـقـل   سرایت به دیگرکارخانجات منطقه به داخل کارخانه منت
نمودند و مذاکره بانمایندگان کـارفـرمـا ادامـه یـافـت کـه  
ـبـول   ـیـد مـورد ق بجھت غیرقانونی وتعمدی بودن توقـف تـول

 نفرمتجاوز بود قرارنـگـرفـت  ٣٠٠ ھا از    کارگران که تعداد آن 
 .وتا آخروقت کاری ادامه داشت 

کارگران این کارخانه خواستـار حضـورشـخـص مـالـک  
 .کارخانه ومذاکره مستقیم باوی شدند 

: بنا بر این گزارش کارگران این کارخانه اعالم نـمـودنـد 
ـیـد  "  ـری تـول تحصن تا بازگشایی مجدد کارخانـه وازسـرگـی

واحقاق حقوق قانونی کارگران درروزھای آتی نیز کـمـاکـان  
 ."ادامه خواھدیافت 

 
اعتصاب دو روزه كارگران شركت ھای 

 "سانا و ارغوان"
گزارشات دریافتی از پاوه حـاکـی اسـت کـه شـرکـت  

ـروژه سـاخـت سـد داریـان  "  سانـا و ارغـوان " ھای   کـه در پ
مشارکت دارند، فشارھای خود را بر کـارگـران شـاغـل در  

ـبـل  .  این سد افزایش داده اند  برپایه این گزارشـات مـدتـی ق
کارگران شاغل در این پروژه در اعتراض بـه دسـتـمـزدھـای  
معوقه، پائین بودن دسـتـمـزدھـا، نـاامـنـی مـحـیـط کـار و  

 روزه  ٢ ھمچنین ساعات کار طوالنی اقدام به اعـتـصـابـی  
ـروژه بـا  .  نمودند  در پی این اعـتـصـاب، کـارفـرمـای ایـن پ

ـر از کـارگـران را بـه  ١٣ کمک عوامل مزدور حراست   ـف  ن
طی چـنـد  . عنوان مسبب این اعتصاب از کار اخراج کردند 

روز گذشته کارگران پـس از ایـن اخـراج سـازی بـه یـک  
اعتراض دیگر دسـت زدنـد و مـوفـق شـدنـد دسـتـمـزدھـای  

کارفرمـا شـرایـط  .  معوقه یکماه اخیر خود را دریافت کنند 
کار در این پروژه را بـه حـدی سـخـت سـاخـتـه اسـت کـه  
کارگران مجبورند در جستجـوی کـار بـه کـارخـانـجـات و  

 .مراکز کاری دیگر از جمله عسلویه مراجعه کنند 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  
 

عدم پرداخت حقوق كارگران نیروی برق 
 رسانی 

براساس گزارشات منتشره، پس از واگـذاری کـارخـانـه  
 بـه بـخـش خصـوصـی  ٨٥ نیرو رسانی برق فارس در سـال  

کارگران آن با مشکالت بیشتری روبرو شـده و از دریـافـت  
 مـاه  ١٨ این کارگران حدود  . مطالبات خود محروم مانده اند 

. است که دستمزد و مزایای خـود را دریـافـت نـکـرده انـد 
ـرداخـت حـق   عالوه بر این، حق بیمه آنان نیز پرداخت نشده و پ
بیمه کارگران منوط به کسر مبلغـی از حـقـوق شـان شـده  

ـر  .  است  این کارگران بارھا مقابل استانداری فـارس و دفـت
امام جمعه رژیم در استان فارس تـجـمـع نـمـوده، امـا ھـیـچ  

تـعـدادی از ایـن  .  جواب قانع کننده ای دریافت نکـرده انـد 
 سال سابقـه خـدمـت امـا  ٢٥  تا  ٢٠ کارگران به رغم داشتن  

ـنـد و در حـال   نه بازنشسته شده اند و نه مشغول کـار ھسـت
 .حاضر در بالتکلیفی بسر می برند 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا 

 
 کارگر كارخانه شکوھیه از کار بیکار ٥٠

 شدند
ـرارداد كـاری    ـیـد، ق در پی افزایش بھای مواد اولیه تـول

 کارگر کارخانه شکوھیه استان قم پس از خاتمه تمدیـد  ٥٠ 
فتـح الـه  .   نشده است و در نتیجه این کارگران تعدیل شدند 

از زمان افزایش ناگھـانـی  : "  دیدار  با اعالم این خبر افزود 
ـلـف، گـرانـی بـه   بھای ارز و نوسان قیمت کـاالھـای مـخـت

ـیـجـه    ای برای کاھش تولید   بھانه  ـت ـنـگـاه و در ن ، تعطیلی ب
 ." کاھش مزد و بیکاری کارگران تبدیل شده است 

  
 پسند  کارگر گیتی٥٠٠٠ ماه حقوق ٥تعویق 

پسند اصفـھـان بـه     ھزار کارگر كارخانه گیتی ٥ بیش از  
جھت تشدید بحران نقدینگی در این واحد تولیدی با تـعـویـق  

. انـد   ھای کاری مـواجـه شـده    ماه حقوق و  کاھش شیفت ٥ 
كارخانه گیتی پسند یکی از صنایع پایین دست پتروشیمـی  

ـبـی،  ١٢٠ است که با ظرفیت تولید   ـرکـی  ھـزار تـن مـواد ت

ـیـکـی کشـور را   مواد اولیه بسیاری از کارخانجات پـالـسـت
کرد و قرار بود تا پایان امسال ظرفیت خود را بـه    تامین می 

بالتکلیفـی كـارگـران یـکـی از  .   ھزار تن افزایش دھد ١٨٠ 
کارگران گیتی پسند اصفھان نیز در گفتگو با ایلنا اظـھـار  

از ابتدای سال، جریان واریز ماھانه و منظم حقوق بـه  :  داشت 
ـرداخـت  ـر و    حساب کارگران متوقف شـد و پ ـر بـه دی ھـا دی

  ٧  ساله که بیش از  ٣٢ این كارگر  .  نامنظم انجام شده است 
ـیـت   سال است در یکی از واحدھای این گروه صنعتی فـعـال

کند، نگرانی اصلی کارگـران را از دسـت دادن شـغـل    می 
ـم  :  عنوان کرد و گفت  در ماھھای اول ھـنـوز امـیـدوار بـودی

بنابراین عـقـب مـانـدن حـقـوق را  .  شود   که مشکل حل می 
ھـای کـاری    کردیم اما پس از آنکه تعداد شیفـت   تحمل می 

به شدت کاھش یافت مدیران شرکت گفتند مشـکـالت تـا  
ھا ادامه خواھد داشت و با این شـرایـط اگـر قـادر بـه    مدت 

برخی از کـارگـران  .  توانید بروید   ادامه ھمکاری نیستید می 
ـقـه کـار در ایـن  ٥  ساله که  ٢٦ نیز مانند حجت    سـال سـاب

ھـا تـعـویـق حـقـوق و    کارخانه را دارد، پس از گـذشـت مـاه 
ـنـد    انـد و مـی   ھای کاری، خسته شـده   نظمی شیفت   بی  گـوی

دنبال پیدا کردن کار دیگری ھستند تا بتوانند با تـوجـه بـه  
ھا، معیشت خانواده خـود    تورم و افزایش روزافزون قیمت کاال 

 ھزار کارگر بسـیـاری از  ٥ احتمال بیكاری  . را تامین کنند 
ـنـگـی   واحدھای تولیدی در حال حاضر مشکل کمبود نقـدی
ـنـد   ـرو ھسـت و سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیـه روب
که در صورت رسیدگی نشدن به آن، بسیاری از کـارگـران  

 ھـزار  ٥ گیتی پسـنـد اصـفـھـان  .  شوند   موجود بیکاری می 
ـم تـحـت پـوشـش دارد  ـی ـق .  کارگر فـعـال را بصـورت مسـت

ـیـش از   ـتـی پسـنـد اکـنـون ب گفتنی است گروه صنایع گـی
ـبـار در  ٤   – نفر پرسنل و کارگـر ٥٠٠٠  ـر فـروش و ان  دفـت

ـنـدگـی تـوزیـع و فـروش  ٥٠٠٠ داخل کشور و حدود    نـمـای
ـیـن مـحـصـوالت   محصوالت درداخل کشور دارد و ھـمـچـن
صادراتی این گروه صنعتی به کشورھای کنیا، عـربسـتـان  
سعودی، کویت، امارات متحده عربی، عـراق، ارمـنـسـتـان،  
ـرکـیـه   ترکمنستان، تاجیکستان، افغانسـتـان، پـاکسـتـان و ت

 FLXTصادر و با عقد قرارداد و ھمـکـاری بـا شـرکـت  
آلمان در حال ورود و عرضه محصوالت به سایر کشـورھـای  

 .اروپایی و آسیائی است 
 

 کارگر کوره پزخانه ھای ٢٥٠٠بیکاری 
 ورامین

ھـای    پزخانـه    نایب رییس انجمن صنفی کارگران کوره  
ھـای ورامـیـن بـه جـھـت    کوره پز خـانـه :  ورامین اعالم کرد 

ـبـع    اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه  ھا از سوی دولت و به ت
ـیـد    آن افزایش ھزینه حامل  ھای انرژی با حداقل ظرفیت تـول

ھـا    پیش از اجرای قانون ھدفمندی یـارانـه . کنند   فعالیت می 
ھـا کـار     ھـزار کـارگـر فصـلـی در ایـن کـوره ٣ در حدود  

ـیـش از    می   واحـد  ٣٠ کردند که این رقم به دلیل تعطیلی ب
 . کارگر رسیده است ٥٠٠ کوره به  

 
کارخانه چرم مغان در استان اردبیل تعطیل 

 شد
  ١٥٠ کارخانه چرم مغان در استان اردبیل تعطیل شـد و  

مدیر اداری کارخانه چـرم  . کارگر این کارخانه بیکار شدند 
ـلـی ایـن کـارخـانـه را   ـیـل تـعـطـی گـرانـی  " مغان اردبیـل دل

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـرنـگـار    و   فروتن در گفت .  خواند " ھای انرژی   حامل  گو بـا خـب
ھـا     ایلنا گقت پس از اجرای ھـدفـمـنـدی یـارانـه   خبرگزاری 

نقل باال رفت و کـارخـانـه را    و   انرژی گران شد و ھزینه حمل 
ـیـل  .  به تعطیلی کشاند  مدیر اداری کارخانه چرم مغان اردب

ـتـصـادی ایـن   اظھار امیدواری کرد که با بھبود شـرایـط اق
 اندازی شود   کارخانه بار دیگر راه 

 
ھا  تعطیلی دو کارخانه نساجی و بیکاری ده

ستاره کویر یزد، ناتوان از پرداخت / کارگر
 حقوق کارگران

 کارگر قراردادی کارخانه نساجی بـاسـتـان و  ٥٠ تعدیل  
. ھـای نسـاجـی تـابـان و افشـار   تعطیلی کـامـل کـارخـانـه 

 کارگر از ابتـدای سـال  ٣٠٠  ھم با   کارخانه ستاره کویر یزد 
  ٥٠ .   اسـت   جاری در تامین مواد اولیه دچار مشـکـل شـده 

در ایـن واحـد  .  کارگر قراردادی کارخانه نسـاجـی بـاسـتـان 
 کارگر مشغول کار بودند اما تشـدیـد بـحـران  ١٠٠ تولیدی  

ـرارداد کـار   اقتصادی باعث شد تا در پایان شـھـریـورمـاه، ق
ــمــدیــد نشــود  ــراردادی ت ــران ق ــلــی کــامــل  .  کــارگ تــعــطــی

این واحدھای تولیدی  .   ھای نساجی تابان و افشار   کارخانه 
 .ھا بیکار شدند   تعطیل و تمامی کارگران آن 

 
کارگر تعدیلی آزمایش مرودشت در ٢٠٠

 انتظار بازگشت به کار
برای بازگشایی کارخانه آزمایش مرودشت، سھـامـداران  

ـیـدی    این کارخانه تمایلی به راه  اندازی مجدد این واحـد تـول
 کـارگـر کـارخـانـه  ٢٠٠ ندارند و به ھمین خاطر در حـدود  

ـلـی   ـیـل تـعـطـی آزمایش مرودشت از حدود دو ماه پیش به دل
ـیـام  .  اند   کارخانه بیکار شده  این کارخانه که زیر نظر گـروه پ

. شود در گذشته نزدیک به ھـزار کـارگـر داشـت   اداره می 
تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت درحالی است که شعـبـه  
ـیـت خـود   دیگر این واحد تولیدی در تھران ھمچنان به فـعـال

 .دھند   ادامه می 
 

تعطیلی وایدھای پرورش قارچ و بیكاری 
 كارگران

ـنـدگـان قـارچ "به گفته رئیس   ـن   ١٥٠ ،  " تعاونی تولیدکن
ـیـکـار   واحد پرورش قارچ خوراکی تعطیل و کارگران آنھـا ب

ـنـدگـان قـارچ در ایـن  .  شده اند  ـن ـیـدکـن رئیس تعـاونـی تـول
ـیـد و   خصوص گفته است به دلیل افزایش ھزینـه ھـای تـول

ـرورش قـارچ خـوراکـی  ٣٨٠ عدم حمایت دولت از    واحـد پ
ـتـه وی  .   واحد تعطیلی کشیده شده اند ١٥٠  ھمچنین به گف
ـیـه  ١٠٠   واحد پرورش قارچ با بحران ھزینه و تامین مواد اول

ـیـمـی از ظـرفـیـت   ـیـز بـا ن مواجه ھستند و مزارع موجود ن
 .فعالیت می کنند 

 
 کارگر کشتیرانی طی یك سال ١٠٠تعدیل 
 گذشته

رئیس انجمن صنفـی کـارگـری دریـانـوردان جـمـھـوری  
 کـارگـر شـرکـت  ١٠٠ اسالمی مرکز خلیج فارس از تعدیل  

کشتیرانی جمھوری اسالمی ایران در یـک سـال گـذشـتـه  
ـران،  .  خبر داد  با توجه به عدم وجود قانون کار دریایی در ای

ھای کشتیرانی تحت پوشش بیمه بیکـاری    کارگران شرکت 
بدین ترتیب کارگران تعدیل شـده حـتـی بـا  .  گیرند   قرار نمی 

ـنـد از    وجود شرایط اقتصادی نامناسب ایـن دوره، نـمـی  تـوان
 .بیمه بیکاری استفاده کنند 

 
اخراج کارگران نخستین واكنش كارفرمایان 

 در مواجھه با بحران است
ـیـد در   با وجود بحرانھای اخیر اقتصـادی وضـعـیـت تـول

ھـا بـا    ھای صنعتی بوشھر مناسب نیست و اکثر واحـد   واحد 
در حـال حـاضـر اخـراج  .  کنند   حداقل ظرفیت نیرو تولید می 

ـرای   ـنـه کـارفـرمـایـان ب ـیـن گـزی کارگران قرار دادی نخست
ـنـه  ھـاسـت کـه ایـن رونـد    مواجھه با بحران و کـاھـش ھـزی

 .ھای صنعتی ادامه دارد   ھمچنان در شھرک 
 

/ ری سالھ بیکا٢ه ندومستند پرت جزئیا
 پایتختدر شاغل ار ز ھ٦٠٠ش ھکا

مھر،در حالی که دولت مـدعـی  ٢٨ به گزارش مھربتاریخ 
ـر    ایجاد چندمیلیون فرصت جدید شغـلـی در سـال  ھـای اخـی

  ٨٩ ھـای    است، اما از تعداد بیکاران کشور در فاصله سـال 
ـتـه  ٣٤٠  تنھا  ٩٠ تا پایان   ـب ھـزار  ٤٨٧ ھزارنفر کاسته شد و ال

ـراسـاس ایـن  !  نفر از جمعیت فعال کشور نیز کاھش یـافـت  ب
گزارش،بررسی آمار رسمی مربوط به وضـعـیـت اشـتـغـال و  

 نشـان مـی دھـد کـه  ٩٠  و  ٨٩ بیکاری کشور در دو سال  
 نفـر  ٦٩٣  ھزار و  ٦٥٦  میلیون و  ٢٠ تعداد شاغالن کشور از  

  ٩٠  نفـر در سـال  ٢٥  ھزار و  ٥١٠  میلیون و  ٢٠  به  ٨٩ سال  
  ٦٦٨ ھـزار و  ١٤٦ رسیده که این میزان نشان دھنده کاھش  

 است که احتمـاال ایـن آمـار  ٩٠  تا  ٨٩ نفری اشتغال از سال  
بر پایه این گـزارش، در  .  به جمع بیکاران کشور پیوسته اند 
 کشـور کـاسـتـه شـده  ٩٠ حالی که از جمعیت شاغل سال  

 را بـه نسـبـت  ٩٠ است، آمارھا جمعیت فعال کشور در سال  
ـیـون و  ٢٣ ،  ٨٩  نفر سال  ٢٣  ھزار و  ٨٧٥  میلیون و  ٢٣  ـل  مـی

 نفر نشان می دھد که کاھـش جـمـعـیـت  ٦٣٣  ھزار و  ٣٨٧ 
 بـه روایـت آمـارھـا،  ٩٠  و  ٨٩ فعال در فاصله سال ھـای  

 . نفر است ٣٩٠  ھزار و  ٤٨٧ 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 علی نجاتی محاکمه شد

تالش برای پرونده سازی جدید علیه عـلـی نـجـاتـی را  
 قویا محکوم میکنیم 

ـره  ٢٩ شنبه   ـئـت مـدی  مھر ماه، علی نجاتـی عضـو ھـی
سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه بر اساس احضاریـه ای  
که سه روز پیـش بـه وی ابـالغ شـده بـود در شـعـبـه اول  

در ایـن  .  دادیاری دادگستری شھرستان شـوش حـاضـر شـد 
ـنـدات   دادگاه به علی نجاتی اعالم شد شما بر اسـاس مسـت
ـرونـده ھـمـسـرتـان اسـت سـال   ـر روی پ سی دی ایی کـه ب
ـرانـه   گذشته به کردستان رفته و در آنجا سخنرانی کرده و ت

را خـوانـده  " دایه دایه وقت جنگه "حماسی و تحریک کننده  
علی نجاتی نیز اعالم کرد ما در یک جـمـع بـزرگ  .  اید 

ـیـعـی   خانوادگی حضور داشتیم و در چنین جمع ھـایـی طـب
ـنـکـه   ـنـد، ای ـنـد یـا آواز بـخـوان است که آدمھا صحبت بکن

در ادامه این بازجویی از سوی دادیار شـعـبـه  .  جرمی نیست 
ـقـه ده   ـی یک دادگستری شھرستان شوش،  وی با تعیین وث

میلیون ریالی برای آزادی علی نجاتی اعالم کـرد مـا ایـن  
ـری   سی دی را جھت تحقیقات و تکمیل پرونده بـه دادگسـت
ـری ایـن   استان کردستان خواھیم فرستاد و چنانچه دادگسـت
ـنـجـا   استان قصد محاکمه شما را در آنجا نداشته باشد ھـمـی

ھـنـوز یـک مـاه از  .  به پرونده شما رسیدگی خواھیم کـرد 
اتـھـامـات وارده  .  آزادی علی نجاتی از زندان نگذشته است 

بر  علی نجاتی آنچنان یک بھانه جـویـی سـاده انـگـارانـه  
است  که ھیچ چیزی جـز تـداوم آزار و اذیـت ایـن فـعـال  
ـرای وی    کارگری توجیه گر برگزاری چنیـن دادگـاھـی ب

ـیـه  .  نیست  ـر عـل این یک پرونده سازی آشکار و ناشـیـانـه ب
ـرا   ـران، آن علی نجاتی است و ما در اتحادیه آزاد کارگران ای

ـران اعـالم  .  قویا محکوم میکنیم  اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
ـراض کـارگـران بـه   میدارد بر پایی تشکل کارگری و اعـت
ـریـن حـقـوق   وضعیت مشقت بار کنونی یکی از پایه ای ت
ـران اسـت و احضـار و مـحـاکـمـه   انسانی طبقه کـارگـر ای
کارگران معترض به ھر بھانه ای، خدشـه ای در تـالش و  
مبارزه  ما کارگران در دفاع از زندگی و ھستی مـان وارد  

 .نخواھد کرد 
 

علی نجاتی به شعبه اول دادیاری 
 دادگستری شوش احضار شد

علی نجاتی عضو ھیئت مدیره سـنـدیـکـای کـارگـران  
نیشکر ھفت تپه به شعبه یک دادیاری دادگستـری شـوش  

حدود چند ھفته پیش نیز ھمسر علی نـجـاتـی،  . احضار شد 
خانم شھناز سگوند  که در حین بازداشـت و زنـدانـی شـدن  
ـرض بـود بـه اتـھـام   علی نجاتی نسبت به این وضعیت معـت
واھی تبلیغ علیه نظام  به ھمین شعبه دادیاری احضار شـده  

بر اسـاس احضـاریـه ای  .  بود اما با قرار کفالت آزاد گردید 
که امروز بدست علی نجاتی رسیده است وی بـایـد تـا سـه  

در ایـن احضـاریـه  .  روز آینده خود را به دادگاه معرفی کند 
با قید اینکه شما شاکی دارید از علـی نـجـاتـی خـواسـتـه  
شده است تا برای پاره ای توضـیـحـات خـود را بـه شـعـبـه  

ـری شـوش مـعـرفـی کـنـد  عـلـی  .  یک دادیاری دادگسـت
ـرغـم   ـی نجاتی  به جرم دفاع از حقوق خود و ھمـکـارانـش عـل
اینکه مدت یکسال را در زندان سپری کرده است و از کـار  

 روز پـس از  ٢٤ خود اخراج شده  با اینحال بار دیگر و تنھا   
تحمل شش ماه حبس و آزادی از زندان، بـه دادگـاه احضـار  

اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار علی نجاتـی و  . شده است 
ـرض را قـویـا مـحـکـوم   تعقیب قضایی دیگر کارگران معـت
میکند و خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط کـارگـران  
ـم زاده، شـاھـرخ زمـانـی،   ـراھـی دربند رضا شھابی، بـھـنـام اب
ــل   ـی مـحـمـد جــرامـی و عــمـوم کسـانـی اسـت کـه بـه دل

 .آزادیخواھی و حق طلبی به زندان افکنده شده اند 
 

اعالم حلم دادگاه تجدید نظر در خصوص 
 پدارم نصرالھی

ـنـدج   " پـدرام نصـرالـھـی " دادگاه تجدید نظر رژیم در سـن
 مـاه حـبـس  ٧ فعال کارگری دربنـد را بـه یـک سـال و  

ـنـد مـاه  ١٨ پدرام نصرالھی که در تاریخ  .  محکوم نمود   اسـف
ـم   سال گذشته طی یک تماس تلفنی به اداره اطالعات رژی

ـرار  ٤٨ در سنندج احضار و به مدت    روز مـورد بـازجـویـی ق
 میلیون تـومـانـی آزاد شـده  ٧٠ گرفته و سپس با قید وثیقه  

ـنـدج بـه اتـھـام   ـم در سـن بود، توسط دادگـاه اسـالمـی رژی
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 سال حبـس و بـه اتـھـام  ٢ عضویت در کمیته ھماھنگی به  
. اطالع رسانی به کومه له به یک سال حبس محکـوم شـد 

پدرام نصرالھی این اتھامات را نپذیرفت و تنھـا از عضـویـت  
خود در کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھـای  

این حکم که به دادگـاه تـجـدیـد نـظـر  .  کارگری دفاع کرد 
ـرده را بـه تـحـمـل یـک سـال   کردستان ارجاع شده بود نامـب

 ماه حـبـس  ٧ حبس به اتھام عضویت در کمیته ھماھنگی و  
ـنـی  .  به اتھام اطالع رسانی به کومه له محکوم نـمـود  ـت گـف

ـیـش از  ٨٢ است این فعال کارگری از سال     ٢٠  تا کـنـون ب
ـیـز  ١٠ مرتبه به اداره اطالعات رژیم احضار و بیش از    بـار ن

 .دستگیر و زندانی شده است 
 

دخالت کارگزاران رژیم در روند انتخابات 
 سندیکای خبازان سنندج

در آستانه برگزاری مجمع عمومی سندیکای کـارگـران  
ـم در اداره کـار و بسـیـج سـعـی   خباز سنندج، نیروھای رژی

ـنـد  ـر  .  دارند که عوامل خود را بر این سندیکا تحمـیـل کـن ب
پایه این گزارش فردی که خود کارمند اداره کار رژیم بـوده  
ـر   ـنـی ب ـیـدیـه مـب است در تخلفی آشکار و برای دریافت تائ
اینکه وی کـارگـر خـبـاز اسـت، چـنـد روزی را دریـک  
کارگاه نانوایی مشغول به کار بوده است و به شدت در حـال  
ـتـخـابـات   ـرای شـرکـت در ان تخریب کارگرانی که خود را ب

عالوه بر ایـن، شـخـص دیـگـری  .  آماده می کنند می باشد 
ـم حـمـایـت مـی شـود خـود را   نیز که از سوی بسـیـج رژی

ـتـخـابـات ایـن  .  کاندید کرده است  الزم به ذکـر اسـت کـه ان
 .سندیکا قرار است در تاریخ دوم آبان ماه برگزارشود 

 
 عادله چراغی آزاد شد

ـرضـا   ـی به گـزارش رسـیـده عـادلـه چـراغـی ھـمـسـر عـل
 مھر با قرار کـفـالـت آزاد  ٢٦ عسگری، عصرروز چھارشنبه  

 مـھـر مـاه تـوسـط مـامـوران وزارت  ٣ وی در تـاریـخ  .  شد 
ـقـل شـده بـود ٢٠٩ اطالعات بازداشت و به بند   ـت .  اویـن مـن

 کمیته ی ھماھنگی ضمن تبریک آزادی عادله چراغی 
خواھان آزادی تمامی کارگران و فعالیـن کـارگـری در  

 .بند می باشد 
 

 نا امنی محیط كار
 

سقوط مرگبار کارگر گچ کار به عمق چاھک 
 آسانسور

ـر سـقـوط بـه  ١ صبح امروز  دوشنبه    آبان، كارگری بر اث
ـر طـبـق  .  عمق چـاه آسـانسـور جـان خـود را از دسـت داد  ب

ـنـج   گزارشات، سقوط کارگر گچ کار از ارتفاع ساختمانی پ
 .طبقه به چاه آسانسور باعث مرگ وی شد 

  
 !سقوط مرگبار دو کارگر نصاب آسانسور

سخنگوی سـازمـان آتـش نشـانـی و خـدمـات ایـمـنـی  
شھرداری تھران از مرگ دو کارگر نصاب آسانسور در پـی  

  ٥ این حادثه در یـک سـاخـتـمـان  .  سقوط از ارتفاع خبر داد 

طبقه در حـال سـاخـت رخ داده اسـت، دو کـارگـر نصـاب  
ـیـل بـی   آسانسور مشغول نصب آسـانسـور بـودنـد کـه بـه دل
ـیـن آسـانسـور   احتیاطی از طبقه پنجم ساختمان بر روی کـاب

عـوامـل  .  که بین طبقه دوم و سوم قرار داشت سقوط کـردنـد 
ـرانـی   اورژانس مستقر در محل حادثه، مرگ دو کـارگـر ای

 .جوان را تایید کردند 
 

رعایت نكردن اصول ایمنی به مصدومیت 
 كارگر فرزكار انجامید

عدم رعایت اصول ایمنی ھنگام کار باعث مصـدومـیـت  
رھا شدن دستگاه فـرز از دسـت  .  شدید کارگر فرز کار شد 

ـیـغـه   «ر -رسول »ای به نام     ساله ٢٨ کارگر   ـرخـورد ت بـاعـث ب
دستگاه فرز با این کارگر و ایجاد جراحت عمیقـی در پـای  

 .راست او شد 
 

 گرفتگی مرگ راننده جرثقیل بر اثر برق
ـروژه   راننده یک دستگاه جرثقیل خاور ھنگـام کـار در پ
ـرق فشـار   ـیـل بـه کـابـل ب عمرانی بر اثر برخورد بازوی جرثق

 . قوی دچار برق گرفتگی شده و در دم جان باخت 
 

کارگربدلیل ٢کشته وزخمی شدن 
 گودبرداری غیر اصولی در شیراز

ناصر زارعی جانشین معاون عملیات آتش نشانی که از  
نزدیک بر عملیات آتش نشانان نظارت داشت،دررابطه با ایـن  

در این گودال چـھـا ر کـارگـر مشـغـول کـار  :  حادثه گفت 
ـر از کـارگـران   ـف بودند که ناگھان گودال ریزش کرده و دو ن

ـر  ٢٦  ساله و یک جوان  ٤٠ که یک مرد    سـالـه بـودنـد زی
ـرای  : وی افزود .  آوار گرفتار شدند  دیروزچھارشنبـه، تـالش ب

 سـالـه  ٢٦ نجات این دو نفر آغاز شد که موفق شدیم جـوان  
را از زیر آوار نجات دھیم، اما متاسفانه نفر دوم زیر آوار جـان  

 . باخته بود 
 

مرگ کارگر جوان تبعه افغانستان در زیر 
 آوار

حادثه در خیابان اقدسیه خیابان فیروز بخش اتفاق افتـاد؛  
ای    تخریب غیر اصولی ساختمان قدیـمـی بـار دیـگـر حـادثـه 

مرگبار را رقم زد و موجب مرگ کارگری جوان در جـریـان  
 عملیات تخریب ساختمانی در خیابان اقدسیه شد 

 
 عدم امنیت شغلی

 
آور در  لحاظ نشدن اشتغال سخت و زیان

 ھا سابقه كارگران بخش خدمات بیمارستان
لحاظ نشدن سوابق مشاغل سخت و زیان آور و تـحـمـیـل  
پنج تا ده سـال كـار اضـافـه بـه كـارگـران بـخـش خـدمـات  

تعداد زیـادی از کـارگـران تـحـت  .  ھای ھرمزگان   بیمارستان 
ـیـش   ـقـی ب پوشش بیمه تامین اجتماعی در این بخش با سواب

ـرارداد  ١٥ از   ـقـاد ق  سال، طبق دستورالعمل جدید و در پی انـع
ـنـكـه در    مستقیم با دانشگاه عـلـوم پـزشـکـی، عـلـی  رغـم ای

 سـال كـار  ٣٠ آور اشـتـغـال دارنـد بـا    مشاغل سخت و زیـان 
بسیاری از کـارگـران بـخـش خـدمـات  .  شوند   بازنشسته می 

ـتـظـار    اطـالع   ھا از این مـوضـوع بـی   بیمارستان  انـد چـرا كـه ان
ـرای کـارگـرانـی کـه بـه    می  رفت این دستور العمل جدید ب

ـیـش از    تازگی استخدام شده  اند اعمال شود، نه کسانی که ب
 . سال سابقه کار در این بخش را دارند ١٥ 

 
ایجاد موانع جدید در راه تبدیل قرار داد 

 کارگران پتروشیمی تبریز
ـیـه   ـرر شـده بـود تـا کـل مطابق مصوبه ھیئت دولـت مـق

ھای دولتی، استخدام پیمانکاری را از دسـتـور کـار    شرکت 
ـنـد  ـن . خود حذف و با کارکنان خود قرارداد مستقیم منعقد ك

ـنـه، ایـن مصـوبـه   ـفـت در ایـن زمـی به دلیل تخلف وزارت ن
ـریـز اجـرایـی نشـده   ـب تاکنون حداقل در کارخانه پتروشیمی ت

ـئـت دولـت در  . است  مصوبه ھیئت دولت چه بوده است؟ ھـی
،  ١/١١/١٣٩٠  مـورخ  ٤٧٦٤٣ ت / ٢١٣٤٧١ مصوبه شـمـاره  

ـرو، راه و شـھـرسـازی و    شرکت  ـی ـفـت، ن ھای تابعه وزارت ن
ـتـی را مـوظـف    صنعت، معدن و تجارت و بـانـک  ھـای دول

 روز پـس از ابـالغ مصـوبـه مـذکـور،  ١٥ کرده بود تا ظرف  
ھای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسـخ    قرارداد 
ای که با استناد به مـفـاد ایـن مصـوبـه    در بخشنامه .  کنند 

ھای اجرایی صادر شده، آمـده اسـت کـه    برای کلیه دستگاه 
با متصدیان مشاغل، پیشخدمـت، سـرایـدار، نـظـافـتـچـی،  »

ـنـچـی، مـتـصـدی   ـف ـل آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگھبان، ت
تاسیسات، راننده و منصدی چاپ و تکثیر در صورتی کـه  

 ساعت در ھفتـه و یـا بـه  ٤٤ ھماند سایر کارکنان به مدت  
ـرار    صورت شیفتی در دستگاه اجرایی فعالیت می  ـنـد، ق نمـای

ـر   «. داد مستقیم منعقد گردد  ـر مشـاغـل، ب شرایط احراز سای
ھـای شـغـلـی    اساس مدرک تحصیلی عنوان شده در رشـتـه 

مندرج در طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل کـارمـنـدان  
تخلف وزارت نفـت در  .  ھای اجرایی تعریف شده است   دستگاه 

زمینه  تبدیل قرارداد پیمانکاری به مستقیم کـارکـنـان واجـد  
  ٢٣/١٢/٩٠ وزارت نفت در تارخ  :  ھای دولتی   شرایط شرکت 

دستورالعملی را صادر و برای مدیریت کارخانه ارسـال کـرده  
ـر   است مبنی بر اینکه تنھا برای کـارکـنـانـی کـه عـالوه ب

ـفـت  ١٠ مدرک تحصیلی دیپلم،    سال سابقه کار در صنعت ن
ـقـه   داشته و یا کسانی که عالوه بر داشتـن یـک سـال سـاب
ـلـی کـاردانـی داشـتـه بـاشـنـد،   کار، حداقل مدرک تحصـی

ـیـش از  .  شود   قرارداد مستقیم منعقد می    ١٥٠٠ ھم اکنـون ب
ـتـظـر   ـریـز مـن ـب کارگر پیمانکاری در کارخانه پتروشـیـمـی ت

ترین بخش پیمانکـاری    بزرگ . اجرای مصوبه مذکور ھستند 
ـیـش از     ١٠٠٠ این مجموعه، تعمیرات کارخانه است کـه ب

اگر قرار بر اجرای ایـن  .  کارگر در آن مشغول به کار ھستند 
 درصـد از  ٧٠ چنینی مصوبه مذکور بـاشـد، نـزدیـک بـه  

 .شوند   نفرات شاغل در پتروشیمی تبریز شامل این طرح نمی 
 

از مزایای قانون  «ھا خانه مطب»كارگران 
ھایش  بھره و از محدودیت كار بی

 برخوردارند
اغلب افرادی که در مطب پزشکان  استان سـیـسـتـان و  
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انـد از دریـافـت حـداقـل مـزد قـانـونـی و    بلوچستان شاغـل 
ـنـد   برخورداری از پوشش  در  .   تامین اجتماعی مـحـروم ھسـت

مـطـب  ( این استان دستمزد بیشتر کسانی که در مطب خانه  
ـر از حـداقـل  ٥٠  تا  ٢٠ کنند    کار می ) پزشکان   درصد کمت

طـبـق مصـوبـه مـزد  .  مزد مصوب شورای عالی کار است 
  ٩٠٠  ھـزار و  ١٢ شورای عالی کار ھر کارگر باید روزانه  

از جانب دیگر برای بیشتر این افراد از  .  تومان دریافت کند 
ـر مـاھـانـه   ـیـمـه رد  ١٥ سوی کارفرما حـداکـث  روز حـق ب

شود نکته حاائز اھمیت تایید شدن این سوابـق از سـوی    می 
 «ھـا   خانـه   مطب »مراجع رسمی است، به این ترتیب كارگران  

ـرخـوردار    بھره و از محدودیت   از مزایای قانون كار بی  ھایـش ب
ھا زنان و مـردان کـارگـری    کارکنان مطب خانه .  شوند   می 

ھستند که برای تـامـیـن مـعـاش خـانـواده خـود در مـطـب  
گـری و    پزشکان به انجام کارھای توامانـی چـون مـنـشـی 

ـقـی از تـعـداد کـارگـران  .  نظافت مشغول ھستند  ـی آمـار دق
از آنـجـایـی کـه در اسـتـان  .  ھـا وجـود   خانه   شاغل در مطب 

ھای صنعتی برزگ و فـعـال    سیستان و بلوچستان کارخانه 
شود بیشتر کارگران در واحدھـای    یک پدیده نادر تلقی می 

ــد و عــمــوم   ـن ــه کـار ھســت ــی کــوچــک مشــغــول ب صـنــف
ھا نیز با بھانه قراردادن وضع نامطـلـوب    کارفرمایان این واحد 

ـبـات کـامـل کـارگـران خـود   ـرداخـت مـطـال اقتصادی از پ
 .کنند   خودداری می 

 
 كارگران و حذف یارانه ھا

 
 .اند بسیاری از كارگران اخراج شده

ھا بر وضـعـیـت اشـتـغـال کـارگـران در    ھدفمندی یارانه 
دولت به بھانه اجرای قـانـون  .  کشور بسیار تاثیر داشته است 

ـیـدی    ھایش را از بـخـش   ھا حمایت   ھدفمندی یارانه  ھـای تـول
ـر شـده    برداشته و بخش تولید در کشور روز به روز ضـعـیـف  ت

ـیـد تـوسـط دولـت،  .  است  به دنبال عدم حـمـایـت بـخـش تـول
 .متعاقبا اخراج کارگران صورت گرفته است 

 
ھا، تولید را سركوب كرده   حذف یارانه

 .است
ـبـع حـذف    افزایش ھزینه  ـیـد  کـه بـه ت ھای سربـار تـول

ـر افـزایـش    یارانه  ـیـمـی ب ـق ھا صورت گرفته است تاثیر مسـت
مشکالت کارگران بویژه در پرداخت دسـتـمـزد آنـان داشـتـه  

ـرخ ارز، تـعـرفـه   دغدغه .  است  ھـای    ھایی ھمانند نوسانـات ن
ـرژی بسـیـاری از   گمرکی و افزایش قیمـت حـامـلـھـای ان

ھای تولیدی را به خود مشغـول کـرده    کارفرمایان مجموعه 
ھمدان کـه   «اورال کاشی »گفته کارفرمای کارخانه  . است 

 کارگر دارد، این واحد تولیدی نیز به سـبـب  ١٢٠ ھم اکنون  
ـبـوض   چند برابر شدن قیمت حاملھای انرژی توان پرداخت ق

 .کارخانه و دستمزد کارگران را ندارد 
 

ھا به دلیل اجرای ناصحیح  بیکاری نانوا
 ھا ھدفمندی یارانه

ـر طـرح  .   ـر اث به دلیل افزایش قیمـت نـاگـھـانـی کـه ب
ھدفمندی یارانه ھا رخ داد، قدرت خرید مردم کاھش یافتـه  

ھمین امر نیز بـاعـث شـده تـا مـیـزان خـریـد نـان از  .  است 

ایـن وضـعـیـت حـقـوق بسـیـاری از  .  ھا کاھش یابـد   نانوایی 
ھـا را کـاھـش داده اسـت و بسـیـاری از    کارگران نانوایـی 
 .اند   ھای خود را تعدیل کرده   كارفرمایان نیرو 

 
 دانشجویان

 
 تشدید فضای امنیتی در دانشگاه آزاد کرج 

 مسئولین دانشـگـاه آزاد کـرج بـا  ١٣٩١  مھر  ٢٩ شنبه  
ـتـی را در ایـن   ـی ـلـی جـدیـد فضـای امـن شروع سال تحصی

بنا به اطـالع گـزارشـگـران ھـرانـا،  .  اند   دانشگاه تشدید کرده 
ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، بـا شـروع  
ـیـن دانشـگـاه اقـدام بـه نصـب   سال تحصیلی جدیـد مسـئـول

ـنـطـور    ھای متعدد در فضای دانشگاه کرده   دوربین  اند و ھمـی
اقدام به گذاشتن گیت برای کنترل ورود و خروج دانشجویـان  

ـتـی    کرده  اند و این موضوع فضای دانشگاه را به شکل امنی
ـیـس  .  درآورده است  در اقدامی دیگر که با دستور شخص رئ

ـیـن  "  رضاخانی "حراست دانشگاه   صورت گرفته است، مسئول
حراست با گشت زنی در فضای دانشگاه به رفتار و نـحـوه   

ـرخـورد ھـم    پوشش دانشجویان واکنش نشان داده و گـا  ھـا ب
ـتـی در دانشـگـاه  .  کنند   می  ـی گفتنی است که فضای امـن

 .آزاد کرج از سال قبل آغاز شده 
 پرستاران

 
 ھزار ٣٠درخواست کشور ھمسایه؛جذب 

  دالر حقوق ماھانه٢٠٠٠پرستار ایرانی با 
رئیس کل سازمان نظام پرستاری از درخواست یکـی از  

 ھزار پرسـتـار بـا حـقـوق  ٣٠ کشورھای ھمسایه برای جذب  
مـا مـخـالـف اعـزام  :   دالر خبر داد و گـفـت ٢٠٠٠ ماھانه  

. پرستار ھستیم اما نمی شود که آنھا را به زور نگه داشـت 
ـری کـه   غضنفر میرزابیگی صبح چھارشنبه در نشست خـب
ـرگـزار شـد، بـا اشـاره بـه   در محل سازمان نظام پرستاری ب
ـرسـتـاری در کشـور، اظـھـارداشـت  : کمبود شدید نیـروی پ

کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان ھای کشـور در حـال  
 .تبدیل شدن به یک بحران است 

 
 بازنشستگان

 
 ماھه تامین اجتماعی در برقراری ٢تاخیر 

  بازنشستگان مستمری
تاخیر سازمان تامین اجتماعی در برقراری مستـمـری و  

ای کـارگـران تـازه بـازنشـسـتـه    سایر مزایای حقوقی و بیمه 
بطور متوسط از زمان ترک کار یـک کـارگـر تـازه  . شده 

ـراری مسـتـمـری بـازنشـسـتـگـی   بازنشسته شده تا زمان برق
ـبـع اصـلـی  .    ماه فاصله است ٢ حداقل   حقوق مـاھـانـه مـن

ھــای کــارگــری اســت، پــس از    گــذران زنــدگــی خــانــواده 
ـیـعـی اسـت کـه ایـن   بازنشستگی و ترک کار کارگر طب
منبع درآمد نیز قـطـع شـود تـا مسـتـمـری بـازنشـسـتـگـی  

اما در عمل سازمان تامین اجتماعـی در  .  جایگزین آن شود 
 مـاه  ٢ برقرار کردن مستمری بیمه بیکاری ھموراه حـداقـل  

تاخیر دارد و این در شرایطی است که در این مدت کـارگـر  
بازنشسته شده به دلیل ترک کار و تسـویـه حسـاب ھـیـچ  

ـنـه  .  ھـای زنـدگـی نـدارد   منبع جایگزنی برای تـامـیـن ھـزی
سازمان تامین اجتماعی تا زمان برقراری مستمری از ارائـه  

کـنـد و در    خدماتی چون بیمه تکمیلی نیز خـودداری مـی 
ھای درمـانـی    ھای این کارگران نیز باید ھزینه   نتیجه خانواده 

ـیـمـه   ـراری ب ـرق خود را نقدی پرداخت کند و یـا تـا زمـان ب
این وضـع درحـالـی بـه یـک پـدیـده  .  تکمیلی صبر کنند 

عادی تبدیل شده است که عمـوم کـارگـران بـازنشـسـتـه و  
ـتـال بـه    ھای آن   خانواده  ھا به دلیل کھولت سن در مـعـرض اب

ـرار دارنـد  ـیـن  .   انواع بیمارھای جدی و خطرناک ق ھـمـچـن
ــق   ــواتــی کــارگــران از طــری ــات سـن ــب اوقــات مــطــالــب غـال

ـنـد    دار پرداخت می   ھای مدت   چک  شود و کارگرانـی ھسـت
که به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی ھنوز منتـظـر وصـول  

ـنـد  ـبـات خـود ھسـت ـر کـارگــران  .   مـطـال در سـالـھـای اخـی
دھـنـد و    قراردادی بیشتر شاغالن بازار کار را تشکـیـل مـی 

چون با این کـارگـران در پـایـان ھـر سـال تسـویـه حسـاب  
شود، در نتیجه سنوات پایان خدمت نیز مبلـغ نـاچـیـزی    می 

 .خواھد شد 
 

گزارشی از آخرین وضعیت کارگران شرکت 
 بنیان دیزل تبریز

ـریـز درمـقـابـل   ـب مقاومت کارگران شرکت بنیـان دیـزل ت
ـرغـم   ـی ـرقـانـونـی مـالـک کـارخـانـه عـل خواستـه ھـای غـی
تھدیدھای نماینده کارفرما و بی توجھی مسئوالن ھمچنـان  

یکماه است که مالک این کارخانه بـزرگ و  .  ادامه دارد 
  ٢٣ قدیمی صنعت آذربایجان با ھدف تغییر کاربری زمـیـن  

ـقـه  ٤٠٠ ھکتاری میخواھد   -١٠  کارگر آنرا که اکثرا سـاب
 ساله دارند به شرکت درپاد دیگر کارخانه خود واقـع در  ٢٠ 

ـراض بـه ایـن  .  جزیره اسالمی منتقل نماید  کارگران در اعـت
امر غیرقانونی دست از کار کشیده و دست به اعتراض زده  
و در مقابل این عمل غیرقانونی ھـمـچـنـان مـقـاومـت مـی  

ـم  .  کنند  اگرچه کارفرما کـه یـکـی از بـدھـکـاران عـظـی
سیستم بانکی می باشد برای شکستن مقاومـت کـارگـران  
دست به اعمال محدودکننـده چـون لـغـو ھـرگـونـه اضـافـه  

ـنـه آن   -کاری  قـطـع سـرویـس وعـده    -قطع نھار و ندادن ھـزی
و نھایتا تھدید به اخراج سعی درشکسـتـن   ...  -ھای چایی 

ـرغـم تـمـاسـھـای  .  تحصن واعزام و یا اخراج آنـھـا دارد  ـی عـل
مکرر کارگران مسئولین دولتی از جمله سازمان صنـعـت و  
معدن و ھمچنین سازمـان کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی ھـیـچ  
عکس العملی به این معضل که منجر به تعطیلی قـدیـمـی  
ـیـکـاری   ترین کارخانه موتور و ژنراتورساز کشور و باعث ب

 . کارگر فنی میشود از خود نشان نمی دھند ٤٠٠ 
 

 گزارش
 

زخم تازه ای در حوزه اقتصادی در حـال سـر بـاز کـردن  
است که کسی از رھبران کشور و دولتـمـردان بـه فـکـر آن  

. این بار از صنعت خودرو و زیر مجـمـوعـه ھـای آن .  نیست 
ـیـکـاران  ٨٠  تا  ٦٠ کاھش   ـرده ب  درصدی تولید و موج گست

پس از آن، بحران خطرناکی است که کشور در آستانـه ورود  
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ـیـکـاری   به آن قرار دارد و اگر محقق شـود، بـه مـعـنـای ب
ـر   ـف ـیـون ن ـل صدھا ھزار نفر و بـحـران مـعـیـشـتـی چـنـد مـی

 .وابستگان آنھاست 
به گـزارش کـلـمـه، دولـت آب پـاکـی را روی دسـت  
خودروسازان ریخته تا به فاجعه ای این بار بسی خطـرنـاک  

ـیـش از صـدھـا  . تر در بطن جامعه دامن بزند  قطع نان شب ب
ھزار کارگر و خانواده ھای آنھـا کـه از ایـن مـحـل امـرار  

. بحـرانـی جـدیـد در حـال ظـھـور اسـت . معاش می کردند 
ـریـن صـنـایـع کشـور بـه   صنعت خودرو که یکی از بـزرگـت

 .لحاظ اشتغال کارگران است، در آستانه فروپاشی قرار دارد 
آیا کسی به فردای کارگران خودروسازی ھا و قـطـعـه  

فکر کرده است؟ آیا نھادھای امنیتی کـه    سازی ھا و  
از ریز و درشت کارھای مخالفان سـیـاسـی گـزارش ھـای  
لحظه به لحظه تھیه می کنند، گزارش ھای بایگانی شـده  
ی خود درباره مفاسد گسترده ی مترتب بر بیکـاری دسـتـه  
جمعی کارگران و گرسـنـگـی خـانـواده ھـای ایشـان را از  

 قفسه ھا بیرون آورده اند؟ 
 

 توقف تولید، توقف عرضه، تعھدات معوق 
ـیـد   آخرین خبر از خودروسـازان ایـن اسـت کـه خـط تـول
خودروھای پرطرفدار متوقف شده، به طبع از عـرضـه آنـھـا  

ـنـدر    ٩٠ نیز خبری نیست، در خصوص خـودروھـایـی مـثـل ت
تعھدات معوق زیادی وجود دارد و دبیر انجمـن خـودروسـازان  
ـنـده امـکـان   ایران رک و روراست گفته کـه تـا دو مـاه آی

 .فروش فوری و ایجاد تعھدات جدید وجود ندارد 
سـازان کـه از سـوی    پرداخت بخشی از مطالبات قطـعـه 

ـر   دولت و شورای پول و اعتبار مصوب شـده بـود و بـایـد ب
ـرار  ١٠٠٠ اساس آن،    میلیارد تومان در اختیار خودروسـازان ق

ـتـه  ٥٠ گرفت که    می   درصد آن سھم قطعه ساز بود، بـه گـف
بوده که مـعـاون اول  “  جوک ” رئیس این صنف بیشتر شبیه  

خواسـت کـه قـطـعـه سـازان را بـه طـور    می ]  دولت [ رئیس  
 .مقطعی امیدوار کند 

عضو ھیات مدیره انجمن سازندگان قطـعـات خـودرو بـا  
ـتـه   بیان این سخنان به آمار خـطـرنـاکـی اشـاره کـرده و گـف

ـران کـه  :  است   درصـد  ٦٠ وضعیت تولید قطعه خودرو در ای
 درصـد  ٩٠  یـا  ٨٠ کاھش یافته است با این روند حتما تـا  

 .نیز کاھش خواھد یافت 
ـتـصـاد کشـور کـه در   این یعنی نقطه بحران، نـه در اق

حـاال رونـد اخـراج کـارگـران از  .  معیشت میلیون ھا ایرانی 
ـبـل در   ـلـف خـودرو کـه از مـدتـھـا ق مجموعه ھای مـخـت
ـرده ای   سکوت خبری آغاز شده بود، می رود تا موج گست

ـقـه در تـاریـخ صـنـعـت  . را در بر بگیرد  افت تولید بـی سـاب
خودرو کشور در حالی اتفاق افتاده که زنجیره خـودروسـازی  
پس از صنعت نفت دارای بیشترین گردش مالی در کشـور  

 ھزار میلیارد پول در آن رد و بـدل  ٥٠ بوده و ساالنه بالغ بر  
 .می شود 

ـنـد صـنـایـع قـطـعـه و خـودرو در   کارشناسان می گوی
ـر را در  )  مستقیم و غیرمستقیم (مجموع   ـف ـیـون ن ـل چھار مـی

ارتباطات پیشین و پسین صنایع قـطـعـه  .  ایران نان می دھند 
ساز و مونتاژکار و عملیات بسیار گسترده آنـھـا در سـطـح  
ـبـدیـل کـرده   کشور، این صنعت را به صنعتی بسیار مھـم ت

ـر     ٦٠ است، به طوری که تخمیـن زده مـی شـود افـزون ب
ـیـدی و   ـقـش کـل صنعت در زنجیره قبل و بعد این صنعت، ن

از این رو کاھش تولید آن نیز از جھت تاثیر آن  . حساس دارند 
بر نیروی انسانی شاغل در آن بسیار ھشدار دھـنـده خـواھـد  

 .بود 
ـقـات صـورت گـرفـتـه و بـا مـراجـعـه بـه   براساس تحقی

مـرکـز آمـار  ( معتبرترین مراکز آماری مـوجـود در کشـور  
ـرنـامـه ریـزی   ـریـت و ب ایران، بانک مرکزی، سازمـان مـدی

شاغلین مستقیم تنھا صـنـعـت  )  وقت، سازمان پایانه ھا و 
ـر  ١٤٦  نـزدیـک بـه  ٨٤  ایران در سـال    خودروی  ـف  ھـزار ن

بینانـه اعـالم شـده بـود    بینی شده که در برآوردی خوش   پیش 
ایـن  .   ھزار نفر خواھد رسـیـد ١٥٩  به بیش از  ٩٥ که تا سال  

ـر   ـری اسـت کـه بـه طـور غـی ـراب منھای جمعیتی چـنـد ب
 .مستقیم در این حوزه فعال ھستند 

 تسھیالت دولتی شوخی از آب درآمد 
ـرداخـت تسـھـیـالتـی کـه مـدتـھـا بـود   اھمال دولت در پ
خودروسازان و زیرمجموعه ھای آن منتظر تزریق آن بـه ایـن  
ـتـی بـدل شـده   صنعت بودند، حاال تنھا به یک جـوک دول

 .است 
ـیـاردی در قـالـب تسـھـیـالت  ٢ اختصاص رقم    ھزار میل

امیدواری زیادی در خودروسازان و قطعه سازان ایجاد کـرده  
بود تا بلکه بتوانند جان تازه ای در این صنعت بـدمـنـد کـه  
. رکود، تعدیل نیرو و تعطیلی حکایت این روزھای آن اسـت 

 ماه از تصـویـب ایـن طـرح  ٦ اگر چه پس از گذشت حدود  
ـرداخـتـی، و  ٥٠ ورق برگشت و باکاھش   ـلـغ پ  درصـدی مـب

ـلـغ  ٦ بازپرداخت    ماھه، خودروسازان را در دریـافـت ایـن مـب
 .مستاصل کرد 

ـیـن زمـان   ـقـاداز تـعـی ـت دبیر انجمن خودروسازان ایران با ان
ــتـه اســت ٦  ــالت گـف ــن تسـھـی : مـاھـه بــرای بـازپــرداخـت ای

 مـاه بـه شـوخـی  ٦  میلیارد تومان در مدت  ٥٠٠ بازپرداخت  
بیشترشبیه بود چراکه خودروسازان پیش از ایـن در شـرایـط  
ـرداخـت یـکـسـالـه   عادی وامھای دریافتـی خـودرا بـا بـازپ
دریافت می کردند و در شرایط بحرانی کنونی انتظار مـی  
رفت این کمک ھا با ھمراھی بیشتر دولـت و ارائـه زمـان  

 .بیشتر در بازپرداخت به خودروسازان پرداخت می شود 
جالب آنـکـه از شـروط بـانـک مـرکـزی در خصـوص  
ـلـه در   ـقـه بـوسـی ـی پرداخت تسھیالت به خودروسـازان دادن وث
اختیار گذاشتن سھام شرکتھای زیر مجموعه دو خـودروسـاز  

 .در تضمین پرداخت اقساط خودروسازان بوده است 
ـتـدای سـال جـاری نسـبـت بـه رونـد   خودروسـازان از اب
کاھشی تولید خودرو و زمینگیر شدن آن ھشدار داده بـودنـد  
که گوش شنوایی برای آن نبوده و تنھـا بـا امـروز و فـردا  
کردن به نقطه ای رسیده که به سمتی حـرکـت مـی کـنـد  

ـرار دھـد ٢٠ که تولید خودرو کشور را در مرز   .  درصـدی ق
اگر چه این صنعت ھم اکنون بـا مشـکـالت دیـگـری ھـم  

ھم مـواجـه اسـت؛ امـا طـبـق  .. چون نوسانات ارز، تحریم و 
 درصـد  ٧٠ اعالم احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان  

ـنـگـی اسـت   ـقـدی مشکالت صنعت خودرو ناشی از کمبود ن
که باعث شده خودروسازان به دلیل بحران نقدینگی قادر بـه  

 .پرداخت مطالبات قطعه سازان نباشند 
 

رکود فعالیت قطعه کاران و افـزایـش اخـراج و تـعـدیـل  
 نیروی کار 

برخی قطعه سازان به خودروسازان اعـالم کـرده انـد کـه  
ـیـاز را   ـیـه مـورد ن دیگر نقدینگی الزم برای تامین مواد اول

ـنـھـا بـا  .  در اختیار ندارند  در حال حاضر بخش قطعه سازان ت
 . درصد فعالیت دارند ٤٠ 

نکته این کاھش فعالیت، آن است که اگر ایـن قـطـعـه  
ـیـد   سازان نیز ناچار به توقف تولید شوند فعالیت خطوط تـول

در آن صـورت  .  خودروسازان به تدریج متـوقـف خـواھـد شـد 
احیای خطوط تولید بسیار دشوار، زمان بر و پرھزینه خواھـد  

 .بود 
ـیـد بـخـش بـزرگ   موضوعی که تنھا به کـاھـش تـول

در ایـن ایـام  .  صنعتی و اقتصادی کشور محدود نمی شود 
ـروی انسـانـی در بـخـش ھـای   ـی این بحران باعث تـعـدیـل ن

ـر  . مختلف صنعت خودرو شده است  ـی عیدعلی کـریـمـی، دب
اجرایی خانه کارگر قزوین اواخر شھریور به ایلنا از بیکـاری  

 کارگر شاغل در صنایع تولید قطعـات خـودرو  ٣٠٠ بیش از  
ھـای    خبر داد و ھشدار داد کـه اخـراج کـارگـران در واحـد 

 .تولید قطعات خودرو شدت گرفته است 
ـیـز بـا اعـالم   رییس انجمن خودرو نیرو محرکه اصفھان ن

 ھزار کارگر در صنعت خودروسازی اصفھـان در  ٢٥ اشتغال  
درصدی نیروی کار در ایـن صـنـعـت  ٣٠ گذشته، از کاھش  

ـنـه  ٢٥٠ خبر داد و بااشاره به وجود   ـیـدی در زمـی  واحد تـول
 واحـد از ایـن  ١٠٠ حدود  :  خودرو در این استان، اظھار کرد 

کنند که متاسفانه تنھا بـا    ھا کار می   تعداد برای خودروساز 
 . درصد ظرفیت خود فعالند ٤٠ 

ـتـصـاد بـا ارایـه آمـار   در ھمین زمینه روزنامه دنیای اق
ـیـکـاری ھـزاران  ١١٠ تعطیلی بیش از    شرکت قطعه ساز و ب

ـروی  :  نفر کارگر گزارش داد  ـی ـتـوانسـتـه انـد ن قطعه سازان ن
مـطـابـق  .  انسانی خود را حفظ کرده یا راضـی نـگـه دارنـد 
ـران    اعالم گلوردی گلستانی، رییس انجـمـن قـطـعـه  سـازان ای

سازی به قدری وخیم شده که تـا دو    وضعیت صنعت قطعه ” 
 واحـد  ٣٠ سازی تـعـطـیـل شـده،     واحد قطعه ٦٩ ماه گذشته  

ـر از شـاغـالن ایـن  ١١٥ تغییر شغل داده و حـدود   ـف  ھـزار ن
 “.اند   صنعت نیز بیکار شده 

تعدیل نیروی کار شرکت سایپای کاشان و خبر احتمـال  
ـیـل سـاعـات کـاری  ٧٥ اخراج   ـل ـق  درصد دیـگـر از آنـھـا، ت

ـفـت و   ـفـت کـاری بـه یـک شـی سایپای تھران از سـه شـی
ـنـھـا بـخـش کـوچـکـی از   تعطیلی برخی از خطوط تولید ت
اخبار کارگری است که به بیرون درز مـی کـنـد و بـخـش  
ـر   اعظمی از اجحاف و فشاری که در سـایـه ایـن بـحـران ب

 .جامعه کارگری می رود، رسانه ای نمی شود 
 

 کاھش تولید خودرو با افزایش جمعیت بیکار 
روند کاھش تولیـد  .  حاال به آمار زیر با دقت توجه کنید 

خودرو در کشور از ابتدای سال جاری تا ھمین ماھـی کـه  
پشت سر گذاشته شد، بیانگر کاھش صعودی تولید خـودرو  
ـره ھـای   در ایران است کـه در دل ایـن اعـداد و ارقـام سـف
ـر   زیادی تامین معاش میشده و ھر کسـر عـدد را عـالوه ب
ـتـصـاد کشـور بـایـد از زوایـه   ـر آن در اق اثرات جبران ناپـذی
نیروھای انسانی که با این کـاھـش آمـار از چـرخـه کـار  

چون کسر ھر یک کـارگـر و  .  کسر شده اند، بررسی کرد 
نیروی انسانی برابر با توقف درآمـد و دخـل و خـرج یـک  

 .خانوار 
  درصدی تولید خودرو در ھمان ابتدای سال ٢٧ کاھش  

تولید انواع خودرو در ایران در فـروردیـن مـاه امسـال در  
ـیـش از    درصـد  ٣٢ مقایسه با زمان مشابه سال گـذشـتـه ب
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 . دستگاه رسید ٦٠٣  ھزار و  ٥٧ کاھش داشت و به  
ـیـد انـواع خـودرو سـواری در   ـر ایـن گـزارش، تـول بنا ب

ـیـد انـواع خـودرو  ٢٧ فروردین ماه امسال بیش از    درصد، تول
ـنـی ٦٩ وانت نزدیک به   ـیـد انـواع مـی بـوس و     درصد و تـول

  ٦٦  درصد و نـزدیـک بـه  ٩٦ اتوبوس نیز به ترتیب بیش از  
 .درصد کاھش داشته است 

جالب آنکه تولیـد انـواع خـودرو در گـروه خـودروسـازی  
ـپـا ھـم در ایـن ایـام  ٣١ خودرو    ایران   درصد و در گـروه سـای

 . درصد کاھش یافته است ٣٠ نزدیک به  
 

  ماه نخست ٥  درصد در  ٤٠ عبور کاھش تولید از مرز  
این روند در مرداد ماه مطابق آمار انـجـمـن خـودروسـازان  

 درصـد  ٣٦  درصد و در مجموع پنج ماھه امسال  ٤ ٤٣ ایران  
 .در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاھش یافت 

  ٧٠٣  ھـزار و  ٣٥٠ در پنج ماھه امسـال در مـجـمـوع  
دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شد که در مـقـایسـه  

ـبـل   کـاھـش را نشـان     درصـد ٦ ٣٦ با مدت مشـابـه سـال ق
مرداد ماه امسال مجموع تولید خودرو سـواری در  .  دھد   می 

 دسـتـگـاه بـوده  ٥٥٩  ھزار و  ٢٥ گروه صنعتی ایران خودرو  
ـبـل    درصـد و نسـبـت بـه  ٥ ٣٦ که نسبت به مرداد سـال ق

در این ماه مـجـمـوع  .  درصد کاھش داشت ٣٨ تیرماه امسال  
ـیـز    ھـزار و  ١٤ تولید سواری در گروه خودروسازی سایپـا ن

ـبـل  ٧٣٥    ٧ ٥١  دستگاه بوده کـه نسـبـت بـه مـرداد سـال ق
 درصد کـاھـش داشـتـه  ١٣ درصد و نسبت به تیرماه امسال  

 .است 
ھــای    طـبـق آمـار انـجـمــن خــودروسـازان ایــران، شــرکـت 

رو، زاگـرس خـودرو و سـنـابـاد    خودروسازان بم، تـاپـکـو، بـن 
ـیـد   خودرو توس و مرتـب در مـرداد مـاه امسـال اصـال تـول

  ٣٨ در مـرداد مـاه امسـال خـودروسـازی رایـن  .  انـد   نداشتـه 
دستگاه خودرو سواری تولید کرده که نسبت به مـرداد سـال  

 . درصد کاھش نشان داد ٤ ٧٧ قبل  
 

  درصدی در شھریور ماه ٦٦ کاھش بالغ بر  
آمار وزارت صنعت، معدن و تـجـارت در شـھـریـور مـاه  

 درصدی تولید انواع خودرو در شـھـریـور  ٢ ٦٦ بیانگر کاھش  
 درصدی تولید این محـصـول در شـش مـاھـه  ٤٢ و کاھش  

 .نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود 
 درصد، وانـت  ١ ٦٦ شھریورماه امسال تولید انواع سواری  

 درصـد، اتـوبـوس  ٩٦ بـاس    بـوس و مـیـدل    درصد، مینی ٦٨ 
 درصـد، ون  ٨ ٥٧  درصد، کامیونت، کامیون و کشنده  ٣ ٧٠ 

 درصد نسبت بـه شـھـریـور سـال گـذشـتـه  ١٠٠ و آمبوالنس  
 .دھد   کاھش نشان می 

در شش ماھه نخست امسال نیز تولید انواع محـصـوالت  
ـنـی ٩ ٣٩  درصـد، وانـت  ٣ ٤٢ سواری   بـوس و     درصـد، مـی

 درصـد، کـامـیـونـت،  ٢ ٦٢  درصد، اتـوبـوس  ٧ ٩٢ باس    میدل 
  ١٠٠  درصـد و ون و آمـبـوالنـس  ٨ ٣٢ کامیون و کشنـده  

درصد نسبت به شش ماه نخست سال گذشته کاھش یافـتـه  
 .است 

ـیـد صـنـعـت خـودرو کشـور   به این ترتیب آمارھای تـول
 درصـدی را  ٤٢  درصدی را در شھریورماه و  ٢ ٦٦ کاھش  

 .در شش ماھه نخست امسال نشان می دھد 
 دسـتـگـاه  ٢٧  ھزار و  ٥٣ در شھریورماه امسال در حالی  

انواع خودرو تولید شد که آمار تولید شھریور سـال گـذشـتـه  
تولید خودرو در شـش  .   دستگاه بوده است ٩٥٨  ھزار و  ١٥٦ 

 دستـگـاه بـود در  ٤٤٠  ھزار و  ٤٥٩ ماھه نخست امسال نیز  
  ٢٨٦  ھزار و  ٧٩٢ حالیکه در شش ماه نخست سال گذشته  

 .دستگاه خودرو تولید شد 
نکته قابل اشاره آنکه با وجود این روند آشـکـار سـقـوط  
ـتـصـادی وزارت   صنعت خودرو؛ معاون امـور صـنـایـع و اق
صنعت، معدن و تجارت ادعا کرده بود افت تولید خودرو از  

ـیـد انـواع    گـونـه   مھرماه متوقف خواھـد شـد بـه  ای کـه تـول
محصوالت خودرویی در مھر امسال برابر با مـھـر مـاه سـال  

 !گذشته خواھد بود 
البته باید به لیست مشکالت صنعـت خـودروی کشـور  
مواردی ھم چون اجرای برنامه حـذف یـارانـه ھـا، افـزایـش  

گذاری دولتی و تشدید تـورم را ھـم    نرخ سود بانک، قیمت 
از  .  ھای خودروسازان را افـزایـش داده اسـت   افزود که ھزینه 

ـیـل ایـجـاد مـحـدودیـت در    سویی تحریم  ھا علیه ایران، به دل
ـقـل    ھای خدمات بانکـی و حـمـل   مرزی بخش   فعالیت برون  ون

نیز باعث افزایش چشمگیر ھزینه واردات و صـادرات کـاال  
ھـای خـودروسـازی    به ایران شده و ھزینه تولید در کـارخـانـه 

. داخلی را ھم به میزان قـابـل تـوجـھـی افـزایـش داده اسـت 
ـیـه قـطـعـات در  ١٠٠ افزایش   ـیـمـت مـواد اول  در صـدی ق

ـیـمـت مــواد    مـجـمـوعـه  ھـای داخـلـی خــودرو و افـزایـش ق
پتروشیمی، مواد فلزی و فوالد از دیگر مشـکـالتـی اسـت  

 .اند   که خودروسازان با آن دست و پنجه نرم کرده 
 

ـرسـد تـا  ٦  یـا  ٥ کافی است    قـطـعـه بـه خـودروسـاز ن
 خودرویی از دور تولید خارج شود 

بخشی از مشکل کاھش تولید را ھم باید در تحریم ھـا  
ـرانـی   جست و جو کـرد چـون شـرکـت ھـای خـودروسـاز ای

ـتـاژ و    عمدتا خودروھای فرانسوی، کره  ای و ژاپنی را مـون
گاه تولید می کنند و بعد از تحریم ھا روابط ایـن شـرکـت  
ھا با شرکای خارجی شان دچار مشکل شده است و آنـھـا  

 .توانند قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند   نمی 
ـم  ـرای    به گفته فعاالن این حوزه قبل از زمـان تـحـری ھـا ب

ـبـار مـی  ١٠ خرید خارج    درصد مبلغ اعتبار را گشایش اعت
شده، یعنی وقتی کاال به گمرک می رسـیـد یـک سـال  

ـنـد، امـا در حـال    بعد ھزینه  ـرداخـت اش را به گمرک مـی پ
 درصد مجموع پول را حواله کنند کـه ایـن  ١٠٠ حاضر باید  
ـیـاج  ١٠ حالت یعنی   برابر نقدینگی پیش از خریـد مـورد احـت

 .دارند 
ـیـب   در چنین شرایطی قیمت خـودرو در بـازار بـدون رق
افزایش پیدا کرده است و خودروسازان داخلی پول خـودرو را  
چند ماه جلوتر از مردم بگیرند ولـی خـودروی درخـواسـتـی  

 .مشتریان را چندین ماه بعد تحویل دھند 
ـیـای   به گفته قربانی دبیر انجـمـن قـطـعـه سـازان بـه دن

ـرسـد  ٦  یا  ٥ اقتصاد، کافی است که    قطعه به خودروسـاز ن
ـیـن شـرایـطـی  .  تا خودرویی از دور تولید خارج شـود  در چـن

. خودروی تولید شده ناقص است و نمی تواند تـجـاری شـود 
با ایـن ھـمـه تسـھـیـالت وعـده شـده دولـت مـی تـوانسـت  

امـا مـحـقـق  . راھگشای بخش زیادی از این مشکالت باشد 
نشد تا بحران دیگری بوجود آورد و در دوره خـود صـنـعـت  
خودرویی را که موتور توسعه محرک اقتصاد کشور و از  

نمادھای توسعه بخش اقتصادی کشور تلقی می شـود بـه  
ـبـدیـل   نمادی از کل اقتصاد بیـمـار ایـن روزھـای کشـور ت

ھر چند به گفته نعمت بخش باعث تعجب اسـت کـه  .  کند 
ـیـا کـه در   خودروسازان کشور ھمانند خودروسازان بزرگ دن
زمان بحران با کمک ھای دولتی از بحران نـجـات یـافـتـه  
ــارھــای   ــایــد رفــت ــحــریــمــھــای خــارجــی ب ــر ت ــد، عــالوه ب ان

 .قھرآمیرداخلی را نیز تحمل کنند 
 

 رکوردزنی احمدی نژاد در افزایش آمار بیکاری 
کـه سـال گـذشـتـه  !  حاال باید دید دولت عدالت مـحـور 

 میلیون شغل را به جامعه بیکاران داد، چـه  ٥ ٢ وعده ایجاد  
ھر چند بـه گـواه آمـار  .  نمره ای به عملکرد خود می دھد 

 ھزار شغـل  ٣٠٠ بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی دولت  
ھم ایجـاد نـکـرده اسـت و بـا رونـد رو بـه تشـدیـد بـحـران  
ـیـکـاران ھـم   اقتصـادی احـمـدی نـژاد در افـزایـش آمـار ب

ـتـصـاددان  .  رکوردزنی خواھد کرد  ـر اق چنانچه حسین راغـف
پیش بینی کرده است که که نرخ بیکاری در سـال جـاری  

 سال گذشته داشـتـه  ٣٠ افزایش بی سابقه ای در مقایسه با  
 .باشد 

به نظر می رسد پیش بینی ھای وزارت اطالعـات کـه  
. پیش از این کلمه خبر آن را داده بود، در حال تـحـقـق اسـت 

ـنـاکـی   بیکاری این حجم عظیم از کارگران، تبـعـات وحشـت
خواھد داشت که شورش اجتماعی و اعتراض گـرسـنـگـان،  

 .کمترین توصیف برای آن است 
 

 اخبار بین المللی
 

اعتراض بازنشستگان به سیاست  -فرانسه 
 مالیاتی دولت

ـیـوزنـزدیـک بـه    ھـزار بـازنشـسـتـه  ٤ به گزارش یورو ن
ـراض نسـبـت بـه  ١١ فرانسوی روز پنج شنبه    اکتبر بـا اعـت

سیاستھای مالیاتی دولت اعالم کردند که حسـاب آنـھـا از  
آن دسته از ثروتمندانی که میلیون ھا یـورو در سـال درآمـد  

این عده شعار می دادند که افزایـش  .  دارند کامال جداست 
ـیـات   مالیات بازنشستگان غیر عـادالنـه اسـت و بـایـد مـال

 .بردرآمد ثروتمندان افزایش پیدا کن 
 

تظاھرات ھزاران نفر برای  -آرژانتین 
 افزایش دستمزد

 اکتبر پس از فراخوان اتـحـادیـه ھـای  ١٠ روز چھارشنبه 
ـتـخـت،   کارگری آرژانتین ھزاران نفر در بوئنـوس آیـرس، پـای
ضمن برگزاری تظاھرات خواھان افزایش دستمزد کـارکـنـان  

ـر  .   دولت شدند  این سومین تظاھرات اعتراضی ظرف کـم ت
اتحادیه ھـای کـارگـری خـواھـان  .   از یک ماه بوده است 

ـرای   کاھش مالیات بر درآمد و افزایش مـزایـای رفـاھـی ب
 .خانواد  کارکنان دولتی ھستند 

 
اعتصاب کارگران بندر عین السخنا  -مصر 

 در اعتراض به اخراج ھمکارانشان
بخشی از کارگران   Egypt Independentبه گزارش  

ـراض  ١٠ بندر عین ال سخنا روز چھار شنبه    اکتبـر در اعـت
از ھـمـکـارانشـان دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد     تن ٨ به اخراج  



١٣٩١ آبان  ٢ کارگر کمونيست  20 

ـبـه    چون نتیجه   ولی  ـر  ١٣ ای حاصل نشـد از روز شـن ـب  اکـت
ـنـد   تمامی  ـیـوسـت ـنـدر تـوسـط  .  کارگران به اعتصاب پ ایـن ب

ــی اســت اداره   DP Worldشـرکــت   کــه مـقــر آن در دب
ـنـدر  .  میشود  ـنـده اتـحـادیـه کـارگـران ب اشرف عیسی نـمـای

بارگیری و تخلیه بار به حالت تعطیل کـامـل در  :  گوید   می 
عین السخنا در پایانه جنوبی کانال سـووز واقـع  .  آمده است 

ـیـھـا از خـاور دور    شده و بندر اصلی  تخلیه و بارگیری کشت
در فوریه ھمین سال نیز کارگران بـا خـواسـت  .  بشمار میرود 

 .افزایش دستمزد دست از کار کشیده بودند 
 

تظاھرات ھزاران نفر در اعتراض  -پرتغال 
 دولت به سیاست ریاضت کشی

ـتـخـت  ١٣ این تظاھرات روز شنبه    اکتبردر لیسـبـون، پـای
ـرشـور   پرتغال و دیگر شھـرھـای ایـن کشـور در فضـایـی پ

ـیـسـبـون،  .  برگزار شـد  در یـکـی از مـیـادیـن اصـلـی در ل
ھنرپیشگان و خوانندگان با اجرای ھنرنمایی حمایت خود را  

ــد  ــن اعــتــراضــات ابــراز کــردن ــکــی از  .  از ای بــر روی ی
شد، ایـن    ھایی که در بین تظاھرکنندگان پخش می   اعالمیه 

پرتـغـال بـه انـدازه کـافـی مـورد   »: عبارت نوشته شده بود 
در تظـاھـرات جـداگـانـه   «. سرقت و تحقیر قرار گرفته است 

ـرگـزار   ـرتـغـال ب دیگری که کنفدراسیون عمومی کارگران پ
ـیـمـایـی کـردنـد  ـپ . کرده بود، ھزاران نفر تا مقابل پارلمان راھ

کارلوس آرمینو، رھبر کنفدراسـسـیـون عـمـومـی کـارگـران  
ـر    ھرچـه سـریـع .. دولت به مویی بند است   »: پرتغال گفت  ت

 «. تر سقوط خـواھـد کـرد   این مو را قطع کنیم، دولت سریع 
ھای اخیر در اعتراض به کـاھـش    ھا ھزار پرتغالی در ھفته   ده 

این درحالـی  . اند   ھا، تظاھرات و راھپیمایی برگزار کرده   ھزینه 
ـرگـزاری اعـتـصـاب    است که برخی از اتحـادیـه  ـرای ب ھـا، ب

درھـمـیـن حـال، وام  .  اند    نوامبر، فراخوان داده ١٤ عمومی در  
دھندگان بین المللی از جمله بانک مرکزی اروپا، صـنـدوق  

المللی پول و اتحادیه اروپا در ازای پرداخت بسته نـجـات    بین 
به پرتغال در سـال  )   میلیارد دالر ١٠٢ ( میلیارد یورویی  ٧٨ 

ـنـه ٢٠١١  ـرنـامـه کـاھـش ھـزی ھـا و     میالدی، بـه اجـرای ب
. انـد   اصالحات مورد نظر خود از سوی لیسبون چشم دوخـتـه 

ـیـن مـوافـقـت   ـرتـغـال ھـمـچـن وام دھندگان بین المللـی بـه پ
ـرتـغـال، بـه    اند، در ازای پیشبرد برنامه   کرده  ھای اصالحات پ

عنوان مشوق در دستیابی لیسبون به اھداف کسری بـودجـه  
 .تخفیف قائل شوند 

 
دو ھزار کارمند را  UBSبانک  -سوئیس 

 کند اخراج می
در نـظـر دارد   UBSبه گزارش رویترز بانک سویسـی  
این موسـسـه مشـغـول    دو ھزار کارمند که در بخش آی تی 

بر اسـاس ھـمـیـن گـزارش ایـن  . کار ھستند را اخراج بکند 
ـری از کـارمـنـدان   میتواند مقدمه اخراج تعداد بمراتب بیشـت

ـر یـا  ١٢ بانک باشد که ممکن است تعدادشان به   ـف  ھـزار ن
ـرسـد ٢٠ حدود   ایـن  .   درصد از کل  نیروی کار این بانک، ب

ھای خـود    موسسه مالی دلیل این کار را پائین آوردن ھزینه 
ـیـس   UBSبانک  . اعالم کرده است  بزرگترین بـانـک سـوئ

 . ھزار نفر را در استخدام خود دارد ٦٠ است و جمعا  بیش از  

 
یورش مجدد پلیس به  -آفریقای جنوبی 

 تجمع معدنچیان معترض
ھـای    پلیس آفریقای جنوبی با پرتاب نارنجک و گلـولـه 

ـیـس   ـل ـرھـای پ پالستیکی تجمع معدنچیانی که مقابـل مـق
ھـا را     تـن از آن ٧٠ تجمع کرده بودند را بر ھم زده و بیش از  

ـقـای  .  دستگیر کرد  ـیـس آفـری ـل ـلـومـبـرگ، پ بـه گـزارش ب
 تـن از  ٦٠٠ ای اعـالم کـرد کـه حـدود    جنوبی طی بیانیه 

ـیـس در   ـل ـر پ   ٤٥ معدنچـیـان مـعـادن طـال در مـقـابـل مـق
ـیـس  .  کیلومتری غرب ژوھانسبورگ تجمع کرده بـودنـد  ـل پ

ـیـن اعـالم کـرد کـه پـس از آن  کـه    آفریقای جنوبی ھمچن
نیروھای امنیتی موفق به متفرق کردن معدنچیـان نشـدنـد،  

ـیـکـی و گـاز اشـک   ھا گلوله   به سمت آن  آور    ھـای پـالـسـت
ـر    معدنچیان نیز با شکستن پنـجـره .  شلیک کردند  ھـای مـق

پلیس و آسیب رساندن به این ساختمان، به ایـن اقـدام پـاسـخ  
ـروھـای  .  دادند  ـی منابع پلیس ھمچنیـن اعـالم کـردنـد کـه ن

این مـعـدنـچـیـان  .  اند    معدنچی را دستگیر کرده ٧٢ امنیتی  
با اتوبوس خود را به محل رسانده بودند تا خـواسـتـار آزادی  

 . معدنچی زندانی شوند ١٣ 
 

موفقیت و بازگشت به کار کارگران  -چین 
  روز اعتصاب٤پس از 

ــه گــزارش   ــران   China labour Bulletinب کــارگ
  ٤ در استان ھنان پـس از   .Xinfei Electric Coشرکت  

روز اعتصاب موفق به دستیابی به مطالبات خـود شـدنـد و  
این اعتصـاب کـه از  . موافقت کردند به سر کار باز گردند 

ـر بـا پـذیـرش  ١٢  اکتبر آغـاز شـده بـود، روز  ٩ روز   ـب  اکـت
ـر اسـاس  . ھای کارگران توسط مدیریت پایان یافت   خواست  ب

ھا کارگر این شرکت متحدانه بـا خـواسـت    این گزارش صد 
. افزایش دستمزد و بھبود شرایط کار دست از کار کشیـدنـد 

 اکتبر مدیریت با صـدور اعـالمـیـه ای بـه  ١٢ سرانجام روز  
داد و مـوافـقـت کـرد کـه    ھای کـارگـران تـن   عمده خواست 

 یـوھـان  ١٥٠٠  یوھان افزایش و به  ٣٠٠ دستمزد کارگران را  
  ٢٠٠  قرار شـد  ٢٠١٣ ھمچنین از اول ژانویه  . در ماه برساند 

از کـارگـران    یـکـی .  ھا اضافـه  شـود   یوھان دیگر به دستمزد 
این یک پیروزی برای ماست، گـرچـه شـایـد  : "گفته است 

نشان دھنـده قـدرت مـا کـارگـران    نباشد ولی   پیروزی بزرگی 
 ."ما پیروز شدیم، اتحاد ما پیروزیمان را تضمین کرد . است 
 

اعتراض به افزایش مالیات و  -پرتغال 
 صرفه جویی اقتصادی

ـرتـغـال، شـاھـد  ١٥ دوشنبه   ـتـخـت پ  اکتبر لیـسـبـون، پـای
تظاھرات گسترد  شھروندان در اطراف ساختـمـان پـارلـمـان در  
ـتـصـادی دولـت و   اعتراض به سیاست ھای صرفه جویی اق

ـر ریـاضـتـی در  .   افزایش مالیات ھا بود  ـی معترضان به تداب
آن  .  الیح  بودج  سال آینده، خواھان کناره گیری دولـت شـدنـد 

ـراض   ـرتـغـال اعـت ـلـی پ ھا ھمچنین به وام دھندگان بین المـل
.  کردند که خواھان تدابیر ریاضتی از دولت لیسبون بوده انـد 

بزرگ ترین اتحادی  صنفی کارگران پرتغال وعد  اعـتـصـابـی  
ـتـور  .   سراسری را برای ھفت  پایانـی آبـان مـاه داده اسـت  وی

گشپر، وزیر دارایی پرتغال، روز دوشنبه در الیحـ  بـودجـ  سـال  
ـر داده   ـرده خـب آیند  میالدی از صرفه جویی اقتصادی گسـت

افزایش مالیات بر درآمد، کاھش ھزینه ھـای بـخـش  .  است 
ـر ریـاضـتـی   ـی عمومی و کمک ھزینه ھای دولتی از تـداب

حزب سوسیالیست پرتـغـال،  .   برای شھروندان پرتغالی ھستند 
ـرا  اعـالم کـرده کـه در   قوی ترین جناح مخالف دولت، اخی
ـرده رأی   ـر ریـاضـتـی گسـت ـی پارلمان به الیح  بودجه بـا تـداب

 .منفی خواھد داد 
  

مرگ دلخراش دو  - امارت متحده عربی
 کارگر

ـر  ١٦ به گزارش روزنامه خلیج تایمز روز سه شنبه   ـب  اکـت
ـنـجـره    دو کارگر ھندی که مشغول تمیز کردن شیشه  ھای پ

ـر   یک برج بلند در ابو ظبی پایتخت این کشور بودند، در اث
سقوط سکوی معلق که آنھا بر رویش قرار گرفته بودنـد از  

ـنـی  .   سقوط کردند و درجا جان باختند ١٥ طبقه   شاھدان عـی
میگویند ھنگامی که به جسد ایـن دو کـارگـر رسـیـدنـد،  
ـم   ـقـسـی متوجه شدند که جسد آنھا به چندین تکه گوشـت ت

ـبـل از ایـن  .  شده است  بر اساس ھمین گزارش یک ھفته ق
نیز اتفاق مشابھی برای دو کارگر در خیابان سالم در شـھـر  

ــقـه   ــی آنـھــم از طــب ــاد  ١٥ ابـو ظـب ــمــان افــت  یـک ســاخـت
خوشبختانه این دو کارگر پس از چنـد سـاعـت مـعـلـق    ولی 

ـنـد   ماندن در فضا، توسط مأمورین آتش نشانی  ـت . نجات یـاف
ـرخـوردارنـد  . در کشور امارات کارگران از کمترین حـقـوق ب

ـرداخـت    دستمزد  ھا بسیار ناچیز و در موارد بسـیـار بـمـوقـع پ
ـنـد،   نمیشود، کارگران از حق اعتصاب و تشکل محروم ھست
مسائل ایمنی محیط کار رعایـت نـمـیـشـونـد و چـنـانـچـه  
کارگران دست به اعتراض بزنند، ویزای کارشـان مـلـغـی و  

اغلب کـارگـران شـاغـل  . به کشور مبدا  بازگردانده میشوند 
ـپـال و    در امارات از کشور  ھای ھند، پاکستان، بنگالدش، ن

 .چین ھستند 
 

 اعتصاب سراسری و تظاھرات مردم -یونان 
 اکتبر، یونان را فـرا  ١٨ اعتصاب سراسری روز پنجشنبه  

گرفت و یونانیان خشمگین در آتن، پایتخت ایـن کشـور، و  
این دومین اعـتـصـاب  . چند شھر دیگربا پلیس درگیر شدند  

سراسری یونانیان  به ستوه آمده از دشواریھای اقتـصـادی در  
یونانیان در این روز بدعوت دو اتحادیـ   .   سه ھفت  جاری است 

کارگری بزرگ این کشور و در اعتراض به سـیـاسـتـھـای  
ـر    ریاضتی دولت، دست از کار کشیده  انـد و بـا بسـتـن اکـث

ـیـمـه    اماکن و مغازه  ھا، خیابانھای آتن و یونان را به حالت ن
 سـاعـتـه،  ٢٤ با این اعتصاب سـراسـری  .   اند   تعطیل درآورده 

ــه مــی  ــمــام روز بسـت ــد،    مـدارس و ادارات مــالــیـات ت شــون
ھـا    مانند و بیمارستـان   ھا می   ھای تفریحی در بندرگاه   کشتی 

ـنـد   به ارائه خدمات اورژانس بسـنـده مـی  ـیـن،  .   کـن ھـمـچـن
    اعتصاب کارکنان برجھای مراقبت به مدت چـنـد سـاعـت 

ـرو    ھا را ناممکن می   پرواز ھواپیما  سازد و برنامه حرکـت مـت
ـیـز مـخـتـل مـی  اعـتـصـاب  .   شـود   و حمل و نقل عمومی ن

ـرد    سراسری و تظاھرات یونانیـان در روزی صـورت مـی  گـی
آیند تـا    که در آن سران اتحادیه اروپا در بروکسل دور ھم می 

 .درنشستی به بحران اقتصادی در اتحادیه بپردازند 
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