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ـقـد  یـا پـاسـخ دادن بـه   بحث و ن
برخی از نـوشـتـه ھـا، نـه از سـر  
اھمیت آنھا و یا مـربـوط بـودنشـان  
به شرایط کنونی سـیـاسـی اسـت،  
ـتـھـا سـر   بلكه از سر قرار دادن فاك
. جای واقعی و درسـتـشـان اسـت 

عموما دوست نـدارم وارد بـحـثـی  
شوم كه نه موضوع روز است و نـه  
به معضلی چه آنـی و چـه آتـی  

اما گـاھـا خـود  . جوابی داده باشد 
را مجبور می بینم جواب بـحـثـی  
را بدھم كه در آن فاكتھای غلطی  
برای پوشاندن مواضعی عقبمـانـده  
ارائه داده شده است و یـا مـغـلـطـه  
. كاریھای دیگری در كار میباشـد 

این یـادداشـت كـوتـاه مـن ھـم در  
ــه ای از آذر   ــوشــت ــه ن جــواب ب
ماجدی، در ھـمـیـن چـھـارچـوب  

ـقـل  "بحث  . می گنجد  تشكل مست

، علیرغـم ادعـای آذر  " زنان كارگر 
ــچ   ــحــث ھــی مــاجــدی، امــروز ب
جنبشی نیست و در ھیچ نشریه و  
مدیای جدی ای، این بحث طـرح  

ـرا  .   نگردیده است  آذر ماجدی اخـی
تشـکـل  "»مطلبی تـحـت عـنـوان  
ــل زنــان کــارگــر  ــق ــم  "  مســت ــی تــعــم

ــش   ــه جــنــب ــســی ب ــد جــن ــای آپــارت
منتشر كرده اسـت کـه   «کارگری 

خواننده مطلب با یك نوشتـه درھـم  
و برھم و قاطی پـاطـی از لـحـاظ  
ساختاری، و بی ربط به مـوضـوع  
و با فاكتھای غلط روبروست، كـه  
نه تنھا جواب ھیچ مـعـضـلـی را  
ـرت و   ـنـار پ نمی دھد، بلكه در ك
پالگوئیھای ھـمـیـشـگـی ایشـان،  
ــه مــاركــس   ــم ب دروغــھــایــی را ھ

با ایـن تـوضـیـح  .  نسبت داده است 

امام جمعه مشھد فـرد مشـھـوری  
شھـرتـش امـا بـخـاطـر ایـن  .  است 

است که ضد انسان و مشـخـصـا  
ـیـسـت کـه  .  ضد زن است  کسی ن

نام علم الھدی را بشنود و منتـظـر  
ــه زنــان   ــی ــاشــد کــه ایشــان عــل نــب

ـتـه از آن  .  چیزی نگفته باشـد  ـب ال
ـنـد و   جا کـه امـام جـمـعـه ھسـت
ـر   امامان جمعه باید در مـورد شـی
مرغ تا جان آدمـیـزاد اظـھـارفضـل  

ــد، در مــورد   ــن مشــکــالت  " نــمــای
یا به بیان صـحـیـح آن،   "  اقتصادی 

فالکتی که مردم به آن مـحـکـوم  
شدند ھمان حرفی را زدند کـه در  
مورد زنان بارھـا و بـارھـا تـکـرار  

ــد  ــگــاه : "  کــردن ــد دســت ــای ــای    ب ھ
ـیـه   امنیتی، نظامی و قـوه قضـائ

ـر وارد مـیـدان    تر و جـدی   قاطعانه  ت
شده و مشکالت اقتصـادی مـردم  

ـنـد  و مـا چـنـد روز  ."  را حل کـن

پیشتر شاھد بودیم که دستگاھـھـا  
امنیتی وارد میدان شدند و مانـور  
برگزار کردند تا دل امامان جمـعـه  
را قرص و محکم کرده باشند که  
ــا مشــکــالت   ــه ب ــابــل ــاده مــق آم
اقتصادی از طریق سرکـوب مـردم  

ـتـه چـیـزی از  . ھستند  ـب ایشـان ال
رندی و رذلی کـه یـک آخـونـد  
باید داشته باشد، کم نگذاشتند و   
فرمودند تـحـریـمـھـا ھـیـچ اثـری  
نداشته و بحمد الله پـوزه دشـمـنـان  
به خاک مالیـده شـده، چـرا کـه  

 سال یک دالر  ٣ حتی  : " ... اگر 
ھم وارد کشور نشود، ذخایر ارزی  
ـــی   ــوب ــه خ ــور ب ــالی کش و ط

تواند نیازھای مردم را تـامـیـن    می 
ــد  ایشــان  ."  و کشــور را اداره کـن

ھمچنین اشاره کردند کـه کشـور  
ـتـه بـازار دزدی " دچار   . شـده "  آشف

ـم   ـی الحق تا ھمین امروز نـمـیـدانسـت

ـتـوانـد   دزدی ھم بازار دارد که مـی
ـرد  ـتـه  !  آشفته شود یا رونق بگـی ـب ال

ـــه جـــاری   دزدی و غـــارت روی
وساری این حکومت است و آنچه  
از آن، عاید مردم شده است آشفتـه  
. گی وحشتناک زندگی اسـت  

سید خدا، عالم الـھـدی در نـمـاز  
ـربـان " روز   ـنـکـه  "  عید ق بـعـد از ای

دستگاھھای امنیتـی را فـرخـوان  
ـربـانـی غـارت   دادند که مردم را ق

ـنـد  ـت ـنـد گـف :" گریھای خویش کن
ھمه در برابر افراد نیازمند مسئـول  
ــه افــراد   ــدا ب ـت ــد اب ـیــم و بـای ھسـت

ــف  ــل    ضـعــی ــواده و فــامــی  در خــان
ـیـد  ." کمک کنیم  البته فکر نکـن

ــیــچــی از   چــون آخــونــد اســت ھ
ـتـوانـد  .  اقتصاد نمی فھمد  شایـد ن

را توضیح  "  قوانین کور اقتصادی " 
دھد اما منافع جیب آخوندی اش  
را که به چاه ویل میـمـانـد خـوب  
میشناسد، برای ھـمـیـن مـوذیـانـه  
ــردم   ھــمــه چــیــز را بــه گــردن م

اینکه به افـراد ضـعـیـف  .  انداخته 
در خانواده و فامیل کمک کنیـم  
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رفاه و بیمه ھای 
 اجتماعی

 
ـیـکـاری    -١  ـیـمـه ب پرداخـت ب

معادل حداقل دستمزد رسـمـی بـه  
  ١٦ ھمه افراد فاقد شـغـل بـاالی  

 . سال 
 
پرداخت بیمه بازنشستگـی    -٢ 

دولتی، مـعـادل حـداقـل دسـتـمـزد  
  ٥٥ رسمی، به ھمه افـراد بـاالی  

ـــوق   ـق ـــد حــ ـــی کـــه فـــاق ســـال
 . بازنشستگی ھستند 

 
ــه    -٣  ــی ــن کــل قــرار گــرفــت

ـر    سـال  ١٦ کودکان و نوجوانان زی
که فـاقـد تـامـیـن مـعـیـشـتـی و  
رفاھی از طریق خانواده میبـاشـنـد  

 . تحت تکفل دولت 
 
طب و خدمات بھـداشـتـی    -٤ 

و پزشکی رایگان، مناسب، و در  
معاینه منـظـم  .  دسترس برای ھمه 

. و واکسیناسیون کامل کـودکـان 
تضمین برخورداری ھمه کـودکـان  
از یک رژیم غـذایـی کـافـی و  
مناسب مستقـل از سـطـح درآمـد  
خانواده، منطقه و محل اقـامـت و  

ـیـمـاری  .  غیره  ریشه کـن کـردن ب
ھای اپیدمیک و عفونی نـاشـی  
از عدم سالمـت مـحـیـط زیسـت،  
معاینه منظم ھمـه شـھـرونـدان در  
برابر بیماری ھای قلبـی، سـرطـان  
ھای رایج و بیمـاری ھـایـی کـه  
تشخیص به موقع آنھـا در درمـان  
و تخفیف عـوارض آنـھـا حـیـاتـی  

ـرش و بـھـبـود جـدی  .  است  گسـت
سطح بھداشت عمومی، اطالعـات  
ــی عــامــه  ــھـداشــت . پـزشــکــی و ب

گسترش و سازماندھی امکـانـات  
پزشکی و درمانی به نحوی کـه  
دسترسی فوری به طبیـب و دارو  
ـیـن   ـیـه سـاکـن ـرای کـل و درمان ب

 . کشور آسان باشد 
 
آموزش عمومی اجـبـاری    -٥ 

.  سـالـگـی ١٦ و رایگان تـا سـن  
ــی   دانشــگــاھــی،  ( آمــوزش عــال

ـرس  )  تخصصی  رایگان و در دسـت

ـقـاضـیـان  ـرداخـت  .  برای ھمه مـت پ
ــه   ــی ب ــاف ــه ک ــزیــن ــک ھ کــم

ــان  ریشــه کــن کــردن  .  دانشــجــوی
بیسـوادی و رشـد دائـمـی سـطـح  
سواد و اطالعات علمـی و فـنـی  

آمـوزش حـق ھـمـه  . اھالی کشور 
است و دسترسی افراد به آمـوزش  
و دوره ھای آموزشی باید کـامـال  
ـقـل   از سطح درآمـد خـانـواده مسـت

 . باشد 
 
تامین و تضمیـن مسـکـن    -٦ 

مناسب، از نظر فضا، بھـداشـت و  
ـرق،  ( ایمنی و خـدمـات شـھـری   ب

آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و  
دستشویی داخل ساختمان، وسـایـل  
تھویه و گرما، امکـان اتصـال بـه  
شبکه ھای تلفنی و تلویزیونـی و  
دسترسی بـه خـدمـات عـمـومـی  

ھزینه مسکن  .  برای ھمه )  محلی 
 درصد درآمد فـرد یـا  ١٠ نباید از  

ـقـی   ـر بـاشـد و مـاب ـیـشـت خانواده ب
ھزینه، در صورت لزوم باید توسـط  

بـی  .  سوبسید دولتی تامین گـردد 
مسکنـی و یـا اجـبـار افـراد بـه  
ـر از   ـیـن ت زندگی در مسکـن پـائ
ــداردھــای مصــوب، غــیــر   ــان اســت
ـتـی   قانـونـی اسـت و مـراجـع دول
موظف بـه فـراھـم کـردن فـوری  
ــیــه   ــاســب بــرای کــل مســکــن مــن

 . شھروندان ھستند 
 
ایجاد موسسات خدمـاتـی    -٧ 

ویژه در سطح محلی و در مجتمـع  
ھای مسکونی به منظور کاھـش  
بار کار خانگی و تسھیل شرکـت  
بیشتر ھمه مردم در فعالیت ھـای  
اجتماعی، نظیر شیرخوارگاه، مھـد  
کودک، غذاخوری ھـا و سـلـف  
ـــی،   ـــوم ـــم ـــای ع ـــس ھ ـروی ــ س

 . رختشویخانه ھای مدرن و غیره 
 
ایجاد تسھیالت ورزشی و    -٨ 

ــگــان   ــگــی رای ھــنــری و فــرھــن
ورزشگاه، سـالـن ھـا و کـارگـاه  ( 

ـره،  ) ھای نمایش، کتابخانه، و غـی
و اختصاص مربیان و آمـوزگـاران  

 . کافی در سطح محلی 
 
ـرای    -٩  ایجاد تسھیالت الزم ب

ـیـن و افـراد   ـلـول شرکت فعـال مـع
دارای نقص عضو در کلیه شـئـون  

ــی  ــاع ــم ــی اجــت ــدگ ــجـــاد  .  زن ای
ــژه   ــزات وی ــجــھــی ــالت و ت تســھــی
ـیـن در امـاکـن عـمـومـی،   معلـول
معابر، مجموعه ھای مسـکـونـی  

ـنـه  .  و غیره  ـرداخـت ھـزی تامین و پ
ــی و   ــای فــن ــزارھ ــل و اب وســائ
ـرای تسـھـیـل   کمکی ضـروری ب
ـقـص   زندگی روزمره افراد دارای ن

 . عضو 
 

ــالت و    -١٠  ــھــی ــاد تس ــج ای
ـرای رفـع   موسسـات خـدمـاتـی ب
نیازھای ویژه سالمنـدان و بـھـبـود  

ــیــت زنــدگــی آنــان  ــف ایــجــاد  .  کــی
ـرای   امکانات و تسھـیـالت الزم ب
ادامــه شــرکــت فــعــال و خــالق  

 . سالمندان در زندگی اجتماعی 
 
تامین شبکه اتوبوسرانـی    -١١ 

 .و متروی درون شھری رایگان 
 

ـیـه تسـھـیـالت    -١٢  ایجاد کـل
ـفـن، مـراکـز  (شھری   ـل برق، آب، ت

آموزشی و پزشکی و فرھنگی و  
در کلیه مناطق روسـتـایـی  )  غیره 

ـفـاوت رفـاھـی   ـردن ت و از میـان ب
 .شھر و روستا 

 
يک دنيای 
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 3 ٢٣٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــکــه   ــی ایــن ــان بشــری یـعــن بـه زب
ـرای   حـکـومـت یـک ریـال ھـم ب
مردم خرج نخواھد کـرد و ایـن را  
وزیران این حکومـت بـه صـراحـت  

 .تاکید کردند 
اما ببینیم کـه کسـانـی کـه  

اعم از کور و  (  قوانین اقتصادی  
را میشناسند و قـانـون  )  شفاف آن 

ــری آن   ــنــد و مــج وضــع مــیــکــن
ـر امـور  .  ھستند چه میگویند  وزی

ــی حــکــومــت   ــصــاد و دارای اقــت
باید بپذیریم که بـانـک  :"  میگوید 

مرکزی ایران تحریم شـده اسـت و  
ھا دشمـنـان در    در ادامه این تحریم 

ـقـال ارز و   ـت ـقـل و ان تالشند تـا ن
او  .  رانی نیز محـدود شـود   کشتی 

ـبـاھـات   ـبـایـد اشـت با بیان اینکـه ن
گذشته در بازار ارز نادیده گرفـتـه  

ــاھــات  :  شـود، اظــھــارداشــت  ــب اشــت
نباید به عمد و یا مواردی از ایـن  
دست تشبیه شوند و بایـد مـراقـب  

ـم  ـر  ."  این موارد باشـی ھـمـکـار وزی
اقتصاد، وزیر صنـایـع و مـعـدن و  

ـبـاھـات گـذشـتـه " تجارت به   " اشـت
ای    نـکـتـه : " اشاره صریح تری دارد 

خیلی مھم آن است کـه در طـول  
ــال اخــیــر   ــت س ــواره  ... ھــف ــم ھ

 تا  ٥ ھایی برای افزایش    درخواست 
 درصدی قیمت ارز در کشـور  ١٠ 

ــت   ـف ــت مـخــال بـوده، ھــمـیـشــه دول
کرد، بانک مرکزی مراقبـت    می 
ـرخ دالر    می  کرد حتی افـزایـش ن

 درصـد نـداشـتـه  ٢٠  یا  ١٠ در حد  
باشیم به این دلیل بود کـه دولـت  

دانست افزایش قیمت ارز چـه    می 

آثاری بر کاال و خـدمـات دارد و  
ــن   در حـال حـاضــر مـتـأســفـانـه ای

 درصـدی کـه  ٢٠  یا  ١٠ افزایش  
شاید تقاضای اجابت شدنی بوددر  

ـیـمـت ارز  ٢ عمل به    تا سه برابر ق
در بازار تبدیل شده این در حـالـی  
ـم   است که نگران این افزایش بـودی

ـنـگـر    و می  گفتیم که قیمت ارز ل
ـرخ از   ـرل تـورم اسـت، ایـن ن ـت کن
ـیـمـت چـنـد   دست رھا شد و به ق
برابری افزایش یافت کـه آثـار آن  
ــصــاد، ھــم در کــاال و   در اقــت
خدمات به چند شکل پدیدار شده  

وزیر اقتصاد و دارایـی بـا  ".  است 
ـنـکـه االن وارد یـک   اشاره به ای

شدند، مـردم و  "  جنگ اقتصادی " 
ــه صــرفــه   ــوالن را دعــوت ب مســئ
ـران   ـرای جـب جویی کردند و نیز  ب
اشتباھات گذشته در تالش اسـت  
ـیـاتـھـا را افـزایـش دھـد  . که مال

ـنـه از  " ایشان بر   ـفـاده بـھـی لزوم است
تاکید کردند که پر واضـح  "  ذخایر 

است که مردم باید کمتر و کمتـر  
ـر  .  سھم ببرند " ذخایر "از   جنـاب وزی

در  : "  کشتی گیر ادامه مـیـدھـد 
روند اقتصاد مقاومـتـی بـا یـک  
ــوب فــاصــلــه داریــم   وضــع مــطــل

جویی مردم و مسـئـوالن در    صرفه 
استفاده از منـابـع و امـکـانـات و  
ـیـد مـلـی بـه سـمـت   حرکـت تـول

ــت  ــاب ــه اھــداف    رق ــذیــری از جــمــل پ
در جریـان  .  اقتصاد مقاومتی است 

ـر   اقتصاد مـقـاومـتـی تـوزیـع بـھـت
منابع و امکانات و جلوگیـری از  

بنابرایـن در  .  شود   اسراف دنبال می 
ــی    بسـیـاری از بـودجـه  ـت ھـای دول

." جـویـی وجـود دارد   امکان صرفه 

مشخصا اینجـا مـنـظـورشـان ایـن  
نیست که مثال از بودجه سـپـاه و  
ارتش و نیروی انتظامی و وزارت  
اطالعات و حوزه ھای عـلـمـیـه و  
سھم بیوت مراجع صـرفـه جـویـی  
شود بلکه منظـورشـان حـمـلـه بـه  
سطح معیشت اندک باقی مـانـده  

تنھا بخشـی کـه  . توده مردم است 
به صورت روتین و مرتـب و بـدون  
ـیـات کسـر   ھیچ اما و اگـر مـال
ــوق   ــه حـق ـی مـیـگـردد، حـقـوق کـل
بگیران کشور اسـت و مشـخـصـا  

فـالن بـازاری یـا  .  کارگران اسـت 
کارفرما ھمـه راھـھـای قـانـونـی  
نپرداختن مالیات را مـیـشـنـاسـنـد  
ـریـــن راه، دادن   ــ کـــه ســـھـــل ت

ـــه "  ـــه  )  رشـــوه ســـابـــق " (  ھـــدی ب
ـیـش  " مسئوالن نظام "  است تا پیشاپ

ـم   از اقتصاد مقاومتی مـعـاف دائ
 .شوند 

ـتـصـادی کـه   کارشنـاسـان اق
ـنـه   ـی ـر از وزرای کـاب ظاھرا بیشـت
ــژاد از قــوانــیــن کــور   احــمــدی ن
ـبـا   اقتصاد سر در می آورنـد، مـرت
ــا   ـنـد کـه ب ــکـن دارنـد تـکــرار مـی
پرداخت یارانه نقدی، نقدینگی در  
جامعه افزایش یافته و این بـاعـث  
شده است که مصرف گرایی بـاال  
رود و  برای جوابگویی به تقاضـا  

ـقـاضـا کـه مـدام  (   ظاھـرا ایـن ت
ـنـی و   افزایش یافتـه چـوب بسـت

ـنـگ و زیـپ بـوده  !) بیل و کـل
دولت ھم واردات را افـزایـش داده  

در  "  تق اقتـصـاد " است و در نتیجه  
ســایــت حــکــومــتــی  .  آمــده اســت 

ھـدفـمـنـدی  : "  آفتاب گفته است 
ھا بود که اساسا  بـا اجـرای    یارانه 

ـرای   ـیـن چـکـش را ب اشتبـاه، اول
. حرکت کشتـی تـورم کشـور زد 

در واقع قبل از نرخ ارز دولـت بـا  

دولـت  (  تزریق پول نقد در جامعـه  
ـقـدی   از ترس شورش مردم یارانه ن
را واریز کرد نه اینکـه چـنـانـچـه  
ادعا شده احمدی نژاد عشـق پـول  

و دریغ حمایـت  )  خرج کردن داشت 
از بخش تولید، خود لنگر تـورم را  

بـعـد از ضـعـیـف  . باال کشیده بـود 
شدن بخش تولید و به وجود آمـدن  
ــنــگــی   ــدی ــق ــعــی از ن ــی ــم وس حــج
سرگردان در جـامـعـه کـه اسـاسـا   
ـقـاضـای آن را   کاالی وارداتـی ت

ـنـھـا کـاھـش    تشکیـل مـی  داد، ت
ـــی   ـــوک ـــا ش ـــد ارزی، ی درآم

ـنـی کـافـی بـود تـا ایـن    این  چنی
ـیـد،   حجم از نقدینگی و ضعف تول
بتواند قدرت تخریبـی خـود را در  

جـالـب آنـکـه  .  اقتصاد نشان دھـد 
ھرچند افزایش نرخ ارز وضـعـیـت  
مساعدی برای تولید اسـت، امـا  
ـرای   ـیـز تـوانـی ب ـیـد ن اکنون تـول

این کارشناسـان  "  عرض اندام ندارد 
ـرخ   نیز بارھا  تاکید کردند کـه ن

مـرز  " میبود تا به  "  شناور "ارز باید  
ـنـکـه  "  بھای واقـعـی  ـرسـد نـه ای ب

امروز یکباره سد شکسته شود و  " 
ــتــد   ــف ــی ــانــچــه  ".  ســیــل راه ب ــن چ

مالحظه میکنیـد ھـر سـوی ایـن  
اقتصاد چه آن ھنگام کـه دچـار  
بحران است چه ھنگام شکوفایـی  
اش برای ما کارگران جـز جـاری  
شدن سیل که بنیـان زنـدگـی مـا  
کارگران را تھدید مـیـکـنـد، ثـمـر  

اما بھرحال نسـخـه  .  دیگری ندارد 
ـفـس   ـیـچـیـده شـده، ن ھایی کـه پ
زندگی  کارگـران را تـھـدیـد بـه  

ــد  ــکــن ــودی مــی ــاب ــه   .  ن چــرا ک
ھمه در فکر این ھستنـد  "  بزرگان " 

ــت سـیـاسـتـھــای   ـب کـه بـار مصـی
ــدون   ــصــادی کــه ایشــان م اقــت
ـنـد، بـه دوش تـوده مــردم   مـیـکــن

 .بیندازند 
ـیـسـت  . اما ھمه تصویر ایـن ن

اعترضات و اعتصابات کـارگـران  
ـپـونـدد  . ھر روز دارد بـه وقـوع مـی

اعترضات بـه اشـکـال گـونـاگـون  
از طـومـار  .  دارد پیگیری میشود 

اعتراضی جمع کردن تـا تـحـصـن  
ـتـی،   در خیابان مقابـل ادارات دول
از اعتـصـاب مشـخـص کـامـیـون  
ــان کــه در ســطــح   ــھ داران اصــف
ــا   ــعــی انــعــکــاس یــافــت، ت ــی وس
مبارزات پیـگـرانـه بـازنشـسـتـگـان  
ذوب آھن اصفھان که با موفقیـت  

ـــافـــت  ــه ی ـــوان  .  ادام ـت ــ ـی امـــا مــ
ــت را در   ــکــوم ــدگــی ح ــان درم
. اظھارات امامان جمعه نشـان داد 

ــه احــمــدی نــژاد و   ــوان  ب ــت ــی م
الریجانی ھا اشاره کرد که عـیـن  
ـتـادنـد   سگ و گربه به جان ھم اف
ـنـی   و باید از فتوای حرام بودن عل
ـیـد   ـل ـق کردن اختالفات از مراجـع ت
یاد کرد که ھراس شان را از توده  
ـتـوان اشـاره   مردم نشان میدھد، می
کرد کـه حـکـومـت مـانـورھـای  
اقتدارش را از سر گرفته تا نشـان  

....  دھد آماده سرنگونی است و  
درمان ھمه مشکالت، سرنگـونـی  
جمھوری اسالمی با انقالب مـردم  

ـر  .  است  خواستی که ھر روز بیشـت
ـیـش در عـمـق جـامـعـه دارد   از پ

ـقـالبـی کـه  .  فریاد زده مـیـشـود  ان
منجر به قدرت گیری شـوراھـای  
ـتـوانـد راه   مردم شود بی شک می
حلی پیش پای جـامـعـه بـگـذارد  
که اینبار توده مردم تـاوان حـرص  
ــیــتــی یــک درصــدی   و آز اقــل

 .جامعه را ندھند 
 
 

 نفس زندگی در تھدید
 ١  از صفحه  

 ...چند نکته در پاسخ  
نباید در مسـائـل سـیـاسـی و  
حتی در كار بیرون از خانه دخالـت  

ــد  ــن ــس در  .  كــن ــارک ــارزه م مــب
انترناسیـونـال اول در كـجـای ایـن  
ـرار مـی   بحث مبتذل فمنیستی ق

ـرد؟  شـایـد آذر مـاجـدی كــه  !  گـی
انترناسیونال اول را  "ادعا می كند  

ـر  "  مطالعه كرده است  این تكه از زی
ـــه اســـت  ـت ـتـــش در رفــ از  !  دســ

ــی و مــھــم   ــآوردھــای اصــل دســت
ـرنـاسـیـونـال اول، مـی تـوان از   انت

ـرد   شكست طرفداران پرودون اسـم ب
كه مخالف حقوق برابر زن و مـرد  

زن ستیز و مـردسـاالر بـودن  .  بودند 
پرودون را امروزه حـتـی طـرفـداران  
اصـالح شــده خــود او ھـم بـه آن  

تحلیل یـك آدم  .  اعتراف می كنند 
سیاسی جدی از انترناسیونـال اول،  
نه تعداد زنان حاضر، كه بحثـھـای  
آن و عقب راندن دیدگاھھای ضـد  

ــاشــد  ــد ب ــای عــظــمــت  .  زن در آن ب
انترناسیونال اول امروز بر ھیـچ آدم  
. سیاسی جدی ای پوشیده نیسـت 

ـنـد كـل   تنھا فمینیستھا می تـوان
ــی   ــازرس ــا ب ــن عــظــمــت را ب ای

 .جنسیتی اعضای آن رد كنند 
انصافا انترناسـیـونـال دوم ھـم،  
كه ھزار و یـك اشـكـال سـیـاسـی  
داشت را نمی شود از ایـن سـری  
كه آذر ماجدی مطرح كرده اسـت،  

نگاه آذر ماجدی بـه  .  تو سرش زد 
این انترناسیونالھا و بخـصـوص بـه  
ــحــت رھــبــری   ــال ت ــون ــاســی ــرن انــت
ماركس، نگاه آن جریـانـاتـی اسـت  

!!كه دائم می برای نمای بیرونـی 

، اعضای مركزیت سـازمـان خـود  
ـنـد  . را پنجاه پنجاه مرد و زن بـكـن

آذر ماجدی بـا مـاركـس مشـكـل  
ـر   دارد ھمین را بگوید سـنـگـیـن ت

 .خواھد بود 
 
 

 :توضیحات 
=========== 

برای بحث مفصل دربـاره  )  ١ ( 
ــل كــارگــری "  ــق ــت و  "  تشــكــل مس

ـر در   ھمچنین معرفی منابع بیشـت

باز ھم دربـاره  "این مورد، به مقاله  
ھای كارگری مستقـل از    تشكل »

 ١٨٠ مندرج در شـمـاره   "«احزاب 
مـراجـعـه  "  نشریه كارگر كمونیست " 

 .كنید 
ـرای  )  ٢ (  خواننده عـالقـمـنـد ب

بحث تحلیلی می تواند به نوشـتـه  
مـنـدرج  "  شغل زنانه، شغل مردانـه " 

کـارگـر  "  نشـریـه  ١٧٨ در شمـاره  
 .مراجعه كند " کمونیست 

 ٢٠١٢  اكتبر  ٢٨ 



١٣٩١ آبان ٩  کارگر کمونيست  4 

ـم سـراغ خـود   ـروی اجازه بدھید كه ب
 .بحث 

تشكل مستقل زنان "بحث 
جواب به كدام " كارگر

 معضل؟
آذر ماجدی در ابتدای نوشـتـه  

ـقـل  " خود، در رابطه با   تشكل مسـت
ــر  مــوضــوعــاتــی را  "  زنــان كــارگ

ـنـده بـه   مطرح می كنـد كـه خـوان
درست منتطر نقد آنھا و جـواب و  
راه حل درست از طـرف نـویسـنـده  

برخـی از  : " می گوید .  می باشد 
موضعی ایـدئـولـوژیـک حـرکـت  
ـرخـی دیـگـر در   ـنـد و ب می کـن

ـرخـی  .  پاسخ به معضالت عملی  ب
ـیـسـتـی بـه ایـن   ـن ـی از موضع فـم
ـرخـی از   ضـرورت مـی رسـنـد؛ ب

نقطه عـزیـمـت  . موضع پوپولیستی 
ھــر چــه بــاشــد، الزم اســت ایــن  
ـقـطـه نـظـر مـنـافـع   مساله ھم از ن
ـقـه کـارگـر و   مبارزه طبقاتی طـب
ھم از نقطه نظر جنبـش آزادی زن  

ـرد  ـرار گـی ـررسـی ق سـوال  .  مورد ب
اینسـت کـه آیـا ایـن یـک ایـده  
ـیـسـتـی اسـت؟ آیـا   پیشرو و کمون
ـقـاتـی   ـیـشـروی طـب این ایده بنفع پ
ـفـع آزادی زن   ـن طبقه کارگـر و ب

ـیـسـتـی  "  است؟  ـن ـی اگر یـكـی فـم
است و دیگری پوپولیسـتـی، پـس  
معلوم است كه یـك راه حـل سـوم  

ـلـه زن   . كمونیستی ھم ھست  مسـئ
ــران کــه یــک   ــخــصــوص در ای ب
مسئله اصلی است،  نـمـی شـود  
ــرفــا بــا رد خشــك و خــالــی   ص
ـر   مواضع دیگران، بابتش مدالـی ب

بـایـد راه  .  سینه خـود آویـزان كـرد 
آذر مـاجـدی  .  حلی ھم ارائـه داد 

اما این كار را نمی كند؛ بلكه بـه  
دیـگـر   كه  ٦٢  تا  ٥٦ مواضع چپ  

 . وجود خارجی ندارند، میپردازد 
ابتدا الزم است به ایـن نـكـتـه  

ـم كــه مــقـولـه   تشـكــل  " اشـاره كــن
تشـكـل  " بـا  "  مستقل زنان كـارگـر 

ـبـایـد قـاطـی  "  مستقل كـارگـری  ن
گرچه ھیچكـدام راه حـلـی  .  شود 

برای مسئلـه ای كـه خـود ادعـا  
ـفـاوتـھـای   می كنند نیستند، اما ت

ــد  ــا ھــم دارن ــحــث  .  فــاحشــی ب ب
را كـه  "  تشكل مستقل كـارگـری " 

بارھا نقد و افشا كرده ایم، تـوسـط  
ـیـسـت مـطـرح   عده ای ضد كـمـون

ـنـد   ـن می شود كه سـعـی مـی ك
كارگران را از دخالت در سـیـاسـت  
كمونیستی و نزدیكـی بـه احـزاب  

) ١ .( كمونیـسـت دور نـگـه دارنـد 
" تشكل مستقل زنان كـارگـر " بحث  

حـتـی لـزومـا  . از این جنس نیست 
از جانب فمینیـسـتـھـا ھـم مـطـرح  

ـیـسـت كـه  !  نمی شود  بحث ایـن ن
ـقـل از   كارگران زن خـودشـان مسـت
كــارگــران مــرد تشــكــلــی درســت  
كنند؛ گرچه این ھم می تواند از  
ــكــه آذر   ــان ــد، ھــمــچــن ــای آن در بــی
ماجدی تبینی کاریکاتور گـونـه  
از چنین تصوری را، طـرح کـرده  
است، بلکه بحث اساسا این اسـت  
ـبـش   ـر در جـن ـ كه این بحث بیشـت
كارگری غرب مطرح اسـت ــ كـه  
ــران و   ــب ــری و رھ ــبــش كــارگ جــن
ـردســـاالر   ـرد و مــ ـــن مــ ـی ــ فـــعـــال

نـه  (  تشكلھای موجـود كـارگـری 
ـیـن و   بدین معنا کـه ھـمـه فـعـال
ــش کــارگـری مــرد   ـب ـبــران جــن رھ

ـنـد  بـه مـعـضـالت  )    ساالر ھسـت
زنان علی العموم بی توجھی مـی  

" تشكل زنـان كـارگـر " بحث  . كنند 
این بوده اسـت كـه در درون خـود  
اتحادیه ھای كـارگـری، نـھـادی  
ــم   ــه ســت ــل درســت شــود كــه مســئ
ـنـد و   مضاعف بر زن را برجسته ك
ـیـار دارد،   با امكاناتی كه در اخـت
ـری زن   ـراب امکان مبارزه و ایجاد ب
ـبـش   و مرد را حداقل در درون جـن
. كارگری تسھیل كرده و جلو ببـرد 

داستان سرائی و خـاطـره تـعـریـف  
كردن آذر ماجدی مـوضـوع را از  
متـن خـارج و بـه حـاشـیـه رانـده  

بجای اینكه این موضوع را  .  است 
توضیح و نقد و بررسی كند، مـرده  

ــد  ــن ــلــك مــی ك ــبــشــی  .  را ف ــن ج
ـتـوانسـتـه  )  كارگری (  كـه ھـنـوز ن

اســت تشــكــل خــودش را درســت  
كند، مسخره است اگـر كسـی در  
ـنـد شـود و بـگـویـد   ـل این جنبش ب

مـی  "!  تشكل كـارگـران زن " فقط  
خواھم بگویم  به این تیپ حرفھـا  
فقط می شـود گـفـت حـرفـھـای  

 ! بیریط و ھذیانھای نامربوط 
ـنـد   شاید فمینیستی سـعـی ك

ـر   نشان دھد زنان فالن درصد بیشـت
بیكاری دارند و دستمزدشان بھمان  
ـر از مــردان اســت و   درصـد كـمــت

ـره  ـتـھـای ھـمــزاد  .  غـی ـنـھـا فـاك ای
سرمایه داری بوده انـد و چـیـزی  
ـنـد كـه امـروز كسـی را از   نیسـت

ــاشــد  ــرده ب امــا  .  خــواب بــیــدار ك
كسانـی كـه از مشـكـل زنـان در  
ـنـد،   جنبش كارگری حرف مـی زن
ـنـد كـه   ـن به این فاكت نگاه می ك
زنان كارگر با مشكـالتـی مـواجـه  
ـنـد كـه گـاھـا تـوسـط خـود   ھست
مردان كارگر ھم با بـی تـوجـھـی  

مسئله حجـاب و  .  روبرو می شود 
ــودن چــادر   دســت و پــا گــیــر ب
ـلـه   ـیـد، مسـئ چاقچور در خط تـول
عادت ماھانه زنان، مرخصی دوره  
زایــمــان، مــھــد كــودك، در نــظــر  
ـر دادن   ـرای شـی گرفتن ساعاتی ب
ــدون كســر   ــه كــودك شــیــرخــوار ب ب

ـره  ایـن مسـائـل در  .  حقـوق و غـی
جنبش كارگری اتفاقا نه از طـرف  
فمینیـسـتـھـا، كـه از طـرف خـود  
فعالین كمونیست جنبش كارگـری  
پیش كشیده می شـود و در ایـن  

حـال  .  مورد چاره جوئی می شود 
اگر كسـی مـبـارزه كـارگـری را  
ـریـن   فقط در داستانھا و یا در بـھـت
ـقـش در اسـكـایـپ   حالت از رفـی
شنیده باشـد، مـوضـوع مـعـكـوس  

ـم و  )  ٢ .(می شود  كسی كـه سـت
استثمار مضاعف بر زنـان كـارگـر  
و بخصوص در ایران را انكار كنـد،  

ـنـار دسـت ھـمـان   چـپ  " عمال ك
  ٩٠ ای قرار می گیرد كـه  " سنتی 

درصد داستان سرائی آذر مـاجـدی  
ھـیـچ كـس در  .  در باره آنـھـاسـت 

ـقـه   ـیـسـت كـارگـری ی حزب كمـون
منصور حكـمـت را نـگـرفـت كـه  
شما چرا نھادی كنار دست حـزب  
كمونیست كارگری تـحـت عـنـوان  

را مطرح مـی  "  سازمان آزادی زن " 
برای اینكه برای ھمـه مـا،  . كنی 

ـرای   و یا حداقل فكر می كردیم ب
ـم بـود   ھمه ما، مسجل بود و مسل
كه زن ھم در ایران و ھم متأسفـانـه  
در ھمه جای دنیا، با معضالت و  
ستمھای مضاعـفـی طـرف اسـت  

ــاضــر   ــای ح ــھ ــوب ــارچ ــھ ــه چ ك
جوابگوی مسائل متـعـدد و حـاد  

 .آنھا نیستند 
ـقـل زنـان  " بحث   تشـكـل مسـت

بحثی است غلط، چرا كـه  " كارگر 
ـنـد و   مشكل زنان را زنانه مـی ك
ــش   كــارگــران مــرد و كــل جــنــب
كارگری را از مبارزه بر سـر رفـع  
اینگونه موانع و مشكالت مـعـاف  

منتھا پایه ھای بحثـی  .  می كند 
كه به اصطالح پشت ایـن مـنـطـق  

آذر  .  است، ھنوز جواب می طلبـد 
ــه   ــن را ول كــرده و ب مــاجــدی ای
داستان سرائی دربـاره روسـری آن  

زنان در  . خانم پیكاری می پردازد 
ـران، در   ھمه جا و بخصوص در ای
ـرار   شرایط به مراتب ناگوارتـری ق

كسی كه بـا مـوانـع امـروز  .  دارند 
جلوی آزادی زن و از جـمـلـه زنـان  
كارگر مبارزه نـكـنـد، یـعـنـی در  
ـر   مبارزه بر علیه مذھب، مبـارزه ب
ــوانــیــن قــرون وســطــائــی   ــه ق ــی عــل
ـره،   قصاص، دیه، سنگـسـار و غـی
بر علیه قوانین ارتجاعی طـالق و  
چند ھمسری و غیره، در مـبـارزه  
بر علیه قوانین و قید و شرطـھـای  
ــا چــپ   ــه و غــیــره ب مــردســاالران
ـتـد، آنـگـاه   ـف ـی سنتـی امـروز در ن
ـــاره   ـرائـــی اش درب ـــان ســ ـت داســ

  ٦٢  ــ  ٥٦ پوپولیسم و چپ سنتی  
 .توجه كسی را ھم جلب نمی كند 
ـیـب " سندیكالیسم كه سنتا   " رق

ـبـش   گرایش سوسیالیستی در جـن
كـارگـری بـوده، نــتـوانسـتـه اســت  
ـران   سخنگوی جنبش كـارگـری ای
ـراض   و به تبع آن سخنـگـوی اعـت
كارگران بشود، چرا كه به مسائـل  
مھم جلوی پای جنبش كـارگـری  
ـر زنـان   كه مسئله ستم مضاعف ب
ـرار   ـبـش ق ـقـل ایـن جـن در مركز ث

آن را  .  دارد، بی اعتنا بـوده اسـت 
به فمنیسم رجوع داده كه فمنیـسـم  
ھم نمایندگانش فائزه رفسنجـانـی  

با ھـمـه  .  و شیرین عبادی ھستند 
ـم كـه، بـا   ـن اینھا، و تأكید مـی ك
ھمه اینھا، بقول منصور حـكـمـت،  
ـر سـیـطـره   ـران زی در جائی مثل ای
شریعتمداری و كیھان، برخـوردمـان  
با سندیكالیسم و فمینیسم كـامـال   

 .مالیم است 
 

آیا انترناسیونال اول زن 
 ستیز بود؟

ـم كـه   ـن ھمینجا باید اعتراف ك
ـم جـواب نـوشـتـه آذر   قصد نداشـت
ماجدی را بدھم؛ اما آنچه را كـه  
او به انترناسیونال اول نسـبـت داده  
است، من را وادار به واكنـش كـرد  
و مجبور شدم نكات دیگرم را نیـز  

او درباره انترنـاسـیـونـال  .  مطرح كنم 
انترناسیونال اول و  :  اول می گوید 

دوم و جنبش کمونیسـتـی روسـیـه  
ھر یک بدرجاتی در قبال مسالـه  
ــش حــقــوق زن دچــار   ــب زن و جــن

و در ادامـه  .  کمـبـود بـوده اسـت 
ـرنـاسـیـونـال اول،  : " می نـویسـد  ـت ان

." انترناسیونال مـردان کـارگـر بـود 
این تمام حرف حسـاب آذر  .  ھمین 

ـرنـاسـیـونـال اول   ـت ماجدی درباره ان
ـبـال  " است كه ادعا می كند   در ق

ـبـش حـقـوق زن   مسئله زن و جـن
ـنـك  ".  كمبود داشـتـه اسـت  او عـی

ـر چشـم  ٢٠١٢ انتھای سـال    را ب
زده و با اشاره به تركـیـب جـنـسـی  
اعضای انترناسیونـال اول، كـه در  
ــكــه   ـل ــھـا زنـان، ب ــه تــن آن زمــان ن
اكثریت قریب به اتفـاق مـردان ھـم  
ــوده و اصــال   ـب دارای حــق رأی ن
ــد،   ــه حسـاب نـمـی آمـدن انسـان ب
انترناسیونال اول را مردسـاالر مـی  

این نگاه یك نـگـاه تـمـامـا  . خواند 
ـیـسـتـی بـه مـاركـس اسـت  . فمین
! انترناسیونال اول یـعـنـی مـاركـس 

ــونــال اول را بــا   ــی ــاس ــرن كســی انــت
ـیـزی   ـرودون و زن سـت طرفـداران پ
ـره نـمـی   ایشان و چارلز اون و غـی

كسـی كـه مـی گـویـد  .  شنـاسـد 
ـنـد راه   برخورد انترناسیونال اول مـان
كارگر و دیگر طرفداران دروغـیـن  
ــان و   ــه زن ــل ــه مســئ آزادی زن ب
برابری زن و مـرد و حـقـوق زنـان  
بود، یا عـمـدا دروغ بـه مـاركـس  
نسبت مـیـدھـد و یـا چـیـزی از  
ـیـده   انترناسیونال اول نخوانده و نشـن

ـــگ مـــاركـــس در  .  اســـت  ـن جــ
ـیـه   ـر عـل ـفـاقـا ب انترناسیونال اول ات

 كسانی بود كه می گفتند زنان  

 چند نكته در پاسخ به ١  از صفحه  
تشكل مستقل زنان كارگر "  

 

 ٣       بقیه در صفحه  
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ــران   ــم کــارگ ــم مــھ ــی یــک تصــم
ـتـه   بازنشسته ذوب آھن، تجمع ھـف
ـر   ای دو بار آنـھـا در مـحـل دفـت
بازنشستـگـی در خـیـابـان نشـاط  

ــعـد از  .  اسـت  ایـن را کــارگـران ب
ـر   ـیـت آمـیـز دور اخـی ـق پایان مـوف
ـیـه ای کـه   اعتراضاتشان در بیـان

ـتـشـار دادنـد،  ٢٥ در    مـھـر مـاه ان
 مـاده ای  ٥ بیانیه  .  اعالم داشتند 

ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
بطور واقعی یک نقطه عطـف در  
مباررات ایـن کـارگـران و یـک  
ــش   ــاورد بــرای کــل جــنــب دســت

ـــت  ـری اس ــ ـران  .  کـــارگ ــ ـــارگ ک
بازنشسته ذوب اھـن اصـفـھـان در  
این بیانیـه بـا طـرح خـواسـتـھـای  
ـرای   درمان و بـھـداشـت رایـگـان ب
ـرای   ھمه مردم ، تحصیل رایگان ب
ــوح   ــط ــام س ــم ــگــان و در ت ــم ھ
ــع   ــوق ــم ــی، پــرداخــت ب ــل ــحــصــی ت
دستمزدھا و افزایش فوری سـطـح  
دستمزدھا باالتر از نرخ تـورم و در  
حد یک زندگی انسـانـی، بـطـور  
ـرچـم خـواسـتـھـای کـل   واقعـی پ

ـنـد کـردنـد  ـل بـویـژه  .   جامعه را ب

ـیـه،   ـیـان یک نکته مھم در ایـن ب
نشان دادن راه عملی پیگیری ایـن  

ـــھـــا اســـت  ـت ـران  .  خـــواســ کـــارگــ
ـیـه   بازنشسته ذوب اھن در این بیـان
ــد کــه بــرای   ــودن اعــالم کــرده ب
ـرای   پیگیری خـواسـتـھـایشـان و ب
مطلع شدن از تصمیمات مقـامـات  
ــتــه در   ــف ــول، دو روز در ھ ــئ مس
ـبـه در   روزھای یکشنبه و سه شـن
ـر بـازنشـسـتـگـی جـمـع   محل دفت

ـیـب امـروز   .  خواھند شد  ـرت بدیـن ت
ــی   ــعــیــت ایــن کــارگــران در مــوق
قدرتمند تر و با صفـی مـتـشـکـل  

 . تر قرار دارند 
ــانــیــه و ایــن   ــن بــی ــال ای ــب ــدن ب
تصمـیـمـات اسـت کـه کـارگـران  
ـنـه   بازنشسته ذوب آھن رور یکشـب

ـتـگـی  ٣٠   مھر اولیـن تـجـمـع ھـف
 ظـھـر  ١٢  تـا  ٩ خود را از ساعت  

در ساختمان اداره بازنشستگـی در  
ـرگـزار کـردنـد  در  .  خیابان نشاط ب

ـر از   اجتماع این روز، حدود ھزار نف
کارگران حضور به ھم رسانـدنـد و  
درمورد گام بعدی مبارزه خـود و  
بـطـور مشـخـص، دریـافـت کـردن  

مابه التفاوت افزایش دستمزد خود  
ـبـال  .  بحث و تبادل نظر کـردنـد  بـدن

ـیـز  ٢ آن روز سه شنبه    آبـان مـاه ن
 نفر جمع شدند کـه بـه  ٦٠٠ حدود  

ـر داده شـد کـه یـکـمـاه   آنھـا خـب
باقیمانـده دسـتـمـزد مـعـوقـه شـان  

ـفـاوت  ٥ بعالوه   ـت    ١٥  ماه ما بـه ال
درصد افـزایـش دسـتـمـزد سـاالنـه  

 آبـان  ١٠  تـا  ٥ آنھا، در فـاصـلـه  
ــرداخــت خــواھــد شــد  مــجــمــع  .  پ

عمومی سوم کارگران بازنشـسـتـه  
ـبـه    آبـان  ٧ ذوب آھن  در یـکـشـن

برگزار گردید و در آنجـا بـه آنـھـا  
خبر داده شد کـه حـقـوق مـعـوقـه  
مھر ماه آنان به حسابھایشان واریـز  

بعالوه مقرر شده اسـت  .  شده است  
که بعد از این، به کارگرانی کـه  

 تـا  ٧٠ در سالھای قبل در سننین  
 با محاسبه ده روز حـقـوق در  ٦٨ 

سال بازنشسته شده بودند، ھمچـون  
دیگر کـارگـران بـازنشـسـتـه ذوب  

 روز حقوق در سـال  ٣٠ آھن معادل  
ـفـاوت   تعلیق گیرد و این مـا بـه ت
ھم اکنون به حسابشان واریـز شـده  

ـیـشـروی ھـای  .  است  اینھا ھمه پ

خوبی برای کارگـران بـازنشـسـتـه  
 . ذوب آھن به حساب می آید 

ــت   یـک رمــز مــھــم مــوفــقــی
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
اصفھان،  متحد عمل کردن  آنھـا  
ــا و   ــھ ـت ــواســ ـیــری خ ــگــ در پــی

نـکـتـه مـھـم  .  مطالبـاتشـان اسـت 
اینـجـاسـت کـه کـارگـران ھـمـان  
ھنگـام کـه جـمـع بـودنـد، ھـمـان  
ھنگام که به چشـم خـود قـدرت  
اتحادشان را با برپایـی تـجـمـعـات  
سه چھار ھزار نفره شان میـدیـدنـد  
ــن تــجــمــعــات   ــی و بــا قــدرت ھــم
توانستند بخشی از طلبھایشـان را  
ـنـد کـه   ـت نقد کنند، تصمیـم گـرف
ـرپـایـی   این اتحـاد را در شـکـل ب
منظم تجمعات ھفتگی و در واقـع  
با برپایی مجمع عمومـی مـنـظـم  

ـنـد  ـیـب  .  خود حفظ کـن ـرت بـدیـن ت
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
ـبـل از   متحدتر و متشکل تر از ق
ـــا شـــکـــوه و   ـــارزات ب ـب دل مــ
ـرون آمـده و  بـا   ـی پیروزمندشـان ب
تاکید بر تجمع منـظـم دو بـار در  
ھفته مجمع عمومی منـظـم خـود  

 .را شکل دادند 
برپایی دو بار تجمع در مـحـل  
دفتر بازنشستگی  یـک شـکـل  
واقعی متشـکـل شـدن کـارگـران  
ـرای   ــ ــن ب ــه ذوب آھ ــســت ــازنش ب
پیگیری خواستھا و برای مـتـحـد  
نـگـاھـداشـتـن صـف مـبـارزاتشــان  

تالش برای تداوم این اقـدام  .  است 
و برپایی مجمع عمـومـی مـنـظـم  
این کارگران طبعا میتواند  گـام  
ـم   ـی ـق مھمی در اعـمـال اراده مسـت
آنان  بر شرایط کار و زنـدگـیـشـان  

 . باشد 
از ھـمـیـن رو ھـمـانـطـور کـه  
ــھــم   ــدام م ــن اق اشــاره کــردم ای
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
اصفھان یـک دسـتـاورد مـھـم و  
ـقـطـه عـطـف   میتوان گفت یک ن
ـرای ھـمـه   ـیـابـی ب در امر سازمـان

کـارگـران  .  کارگران در ایران است 
بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان بـا  
ـیـابـی بـطـور   این شکل از سـازمـان
واقعی راه عملی مـتـشـکـل شـدن  
کارگران در محل کار و مـتـحـد  
ماندن و متحد عمل کـردن را در  
مقابل کل جنش کارگری و ھمـه  

 . مردم قرار دادند 
باید درسھای این مبـارزات را  
به ھـمـه بـخـش ھـای کـارگـری  

بایـد ایـن تـجـربـه را  .  منتقل کرد 
ــت  ــوخ ــارگــران  .  آم ــاد ک ــده ب زن

 . بازنشسته ذوب اھن اصفھان 

 برگزاری مجمع عمومی منظم بازنشستگان
  ذوب آھن اصفھان

 شھال دانشفر 

 

 کارگران صنایع فلزی تـھـران بـا  
تجمعات قدرتمند خود خواستھـای  
. فوری خود را به کرسی نشاندند 

ــم کــه   ــه اطــالع رســانــدی ــبــال ب ق
کارگران کـارخـانـه ھـای شـمـاره  
یک و دو صنایع فلزی تھران در  

 مھرمـاه دسـت  ٢٣  و  ٢٢ روزھای  
به تجمع در مقابل وزارت کـار و  
ـنـکـه   استانداری زدند و پس از ای
ـرنـامـه ریـزی   ـیـس ب استـانـدار ورئ
ــران   ــانــداری در جــمــع کــارگ اســت
حضور یافتنـد و قـول رسـیـدگـی  
فوری به خواست ھای کـارگـران  
ــه   ــا ب ــوقــت ــارگــران م ــد، ک دادن

طـبـق  .  تجمعات خود پـایـان دادنـد 

خبری که اتحادیه آزاد کـارگـران  
ـنـج مـاه   ایران منتشر کرده است، پ
حقوق معوقه کارگران در روز سـه  
ــه حســاب   ــه دوم مــھــرمــاه ب ــب شـن
ـیـز   کارگران واریز شد، مدیریتی ن
ــن دو   ــت بــرای ای از ســوی دول
کارخانه تعیین شد و کارخـانـه از  
ـفـی خـارج شـد و   ـی حالت بالتـکـل
معوقات مربوط به سازمان تامیـن  
ـنـد   اجتماعی را نیز که میخـواسـت
ـرار   ـنـدازنـد ق ـی به دوش کارگران ب
شده توسط دولت پرداخـت شـود و  
ـــب مشـــکـــل   ـی ــ ـرت ــ ـــن ت ـــه ای ب
بازنشستگی تعدادی از کـارگـران  

 .قرار است حل و فصل شود 

اینھـا خـواسـت ھـای فـوری  
 کارگر صنایع فلـزی تـھـران  ٦٠٠ 

ــافشــاری   ــجــه پ ـی بـود کــه در نــت
کارگران و تـجـمـعـات مـتـحـد و  
یکپارچه و قدرتمند آنھا مـتـحـقـق  

 .شد 
ــه کــارگــران   ــحـدان ــارزه مــت مـب
صنایع فلزی تـھـران و کـارگـران  
بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان در  
روزھای گذشتـه کـه مـنـجـر بـه  
موفقیت آنھا در دریـافـت حـقـوق  
ـبـات دیـگـر   معوقه و برخی مـطـال
آنان شد، الگوی مھمی از مبـارزه  
جــمــعــی، عــزم و اراده راســخ در  
مبارزه، کوتاه نیامـدن در مـقـابـل  

ــداوم   ــی، ت ــال ــوخ ــای ت ــده ھ وع
اعتراض و تجمعات پی در پی بـا  
خواست ھای روشن را پیش روی  
ـقـه کـارگـر و مـردم حـق   کل طب

ایـن مـبـارزات  .  طلب قرار میدھـد 
نشان داد که حتـی در شـرایـطـی  
که کرور کرور دارند کارگـران را  
ـنـد، از دسـتـمـزدھـا   بیکار مـیـکـن
ـردازنـد،   میزنند و ماھھا حقوق نمیپ
چگونه میتوان بـا یـک مـبـارزه  
قاطع خـواسـت ھـای خـود را بـه  
. جمھوری اسالمی تحـمـیـل کـرد 

ـیـمـا   ـق در ھر دو مورد دولـت مسـت
مجبور به دخـالـت و فـرود آوردن  
سر تسلیم شد و به خواسـت ھـای  

جــمـھــوری  .  کـارگـران پـاســخ داد 
اسالمی میداند که مراکزی کـه  
ـر و روشـن   ـیـگـی دست به مبارزه پ
ــاه   ــه سـادگــی کــوت ــد و ب ــزنــن مـی
ـرای   نمیایند محرک و مشوقی ب

صـدھـا مـرکـز کـارگـری دیـگــر  
خواھند شد و مجبور مـیـشـود در  

این راھـی  .  مقابل آنھا کوتاه بیاید 
ـیـان دیـزل   ـن است مقابل کارگران ب
ــن   ــل ــی ــلــی ات ــران پ ــریــز، کــارگ ــب ت
ــنــدگــی   ــران ریس ــرمــان، کــارگ ک
ــدگــی کــاشــان، نســاجــی   ــافــن ب
ـر و صـدھـا   مازنـدران، کـیـان تـای
مرکـز کـارگـری دیـگـر کـه بـا  
مشــکــالت مشــابــھــی دســت بــه  

 .گریبانند 
  
 

حزب کمونیسـت کـارگـری  
 ایران 
ـر  ٢٧ ،  ١٣٩١   آبـان  ٦  ـب  اکـت
 ٢٠١٢ 

 

 کارگران صنایع فلزی تھران به 
 خواست ھای فوری خود رسیدند
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به سازمانھای کارگری و 
 نھادھای انساندوست

 در سراسر جھان
ــه   ـت شـاھـرخ زمـانــی عضـو کـمــی
پیگیری برای ایجاد تشـکـلـھـای  
کارگری و سندیکـای کـارگـران  
ـیـن کـارگـری   نقاش تھران از فعال
محبوب و شناخته شـده در شـھـر  
ــدان   ــز طــی نـامــه ای از زن ـری ـب ت
رجایی شھر از ما خـواسـتـه اسـت  
ــه   کــه صــدای اعــتــراض او را ب

شـاھـرخ زمـانـی  .  جھانیان برسانیم 
  ١١  دستگیر و  ٢٠١١  ژوئن  ٤ در  

سال حکم زندان به وی داده شـده  
ـرای ایـجـاد  .  است  جرم او تـالش ب

تشکل کارگری و دفاع از حقـوق  
امـا بـا پـاپـوش  .  کـارگـران اسـت 

ـم   دوزی مثل ھمـیـشـه انـواع جـرائ
ـیـه نـظـام و   دیگر مانند تبلیغ عـل
ـره را بـه او نسـبـت داده انـد  . غی

درمدتی که شاھرخ در زندان بـوده  
مورد شکنجه و آزار بسیاری قرار  

اکـنـون وی را بـه  .  گرفته اسـت 
ـبـعـیـد کـرده   زندان رجایی شـھـر ت

نامه شاھرخ زمانی ضمیمـه  .   اند 
است و بـا خـوانـدن آن در جـریـان  
. وضعیت دقیق وی قرار میگیریـد 

آنچه در زندان بر شـاھـرخ زمـانـی  
میگذرد بیـانـگـر وضـعـیـت ھـمـه  
ــن   ــی ــاســی و فــعــال ــی ــان س ــی زنــدان

مـا از  .  کارگری در زنـدان اسـت 
شما انتظار داریم بـه ھـر  شـکـل  
که میتوانید به درخواست شـاھـرخ  
زمانی پاسـخ داده و او را مـورد  

با نوشـتـن  .  حمایت خود قرار دھید 
نــامــه بــه جــمــھــوری اســالمــی  
ــگـیــری و شـکــنـجــه و آزار   دسـت
فعالین کارگـری و سـیـاسـی در  
ایران را محکوم کـرده و خـواھـان  
ـر کـارگـران   آزادی شاھرخ و سـای
ـیـان سـیـاسـی از   زنـدانـی و زنـدان

 .زندان شوید 
ـنـجـا اضـافـه   بد نیـسـت ھـمـی
کنیم که عالوه بر شاھرخ زمـانـی  
ـره   رضا شھابی عضو ھـیـات مـدی
سندیکای واحد، محـمـد جـراحـی  
ـری، بـھـنـام   ـیـگـی ـتـه پ عضو کمی
ــه   ــت ــمــی ابــراھــیــم زاده عضــو ک
ـری، رسـول بـداغـی عضـو   پیـگـی
ــفــی   ــن ــره کــانــون ص ھــیــات مــدی

ـم   ـری مـعـل معلمان، عبدالرضا قنـب
معترض که در تظاھرات مردم در  

ـر و اکـنـون  ٢٠٠٩ سال    دسـتـگـی
ـر روی   خطر اجرای حکم اعـدام ب
سر اوسـت و تـعـداد قـابـل تـوجـه  
ـیـن کـارگـری،   دیگـری از فـعـال
ـبـش   ـر جـن فعالین معلـمـان و سـای

 .ھای اجتماعی در زندانند 
منتظر پاسخ و اقدامات شـمـا  

 .ھستیم 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی، شھال دانشفر 
Shahla_daneshfar@ya

hoo.co  
ـتـه حـمـایـت از شـاھـرخ   کمـی

 زمانی 
freeshahrookh@gmail

.com 
ـرای آزادی   ـتـه مـبـارزه ب کمی

 ابوالقاسم کاردار  -زندانیان سیاسی 
freepoliticalprisoners

@googlemail.com 
M i s s i o n  F r e e 

Iran,Ahmad Fatemi 
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ــدان   ــی از زن ــان ــاھــرخ زم ش
رجایی شھر پیـامـی ارسـال کـرده  
ــجـا مــتـن آنــرا   ـن اسـت کـه در ای

 !مالحظه میکنید 
 

خطاب به تمامی 
سندیکاھا و نھادھای 

حقوق بشری و انسانھای 
 آزادیخواه

  
صدای دادخواھی مرا 

 ! بشنوید
مــن شــاھــرخ زمــانــی عضــو  
ـقـاش تـھـران    سندیکای کارگران ن
ـری پـس از سـی   و کمیته پیـگـی
سال اقامـت در تـھـران در تـاریـخ  

ــدو  ١٣٩٠ چـھـارده خــرداد     در ب
ورود به شھر تبریز بخاطر دیدار بـا  
پدر و مادرم توسط اداره اطالعات  
شھر به شکل کامال غیر قانـونـی  
ــنــد و   ــریــن س و بــدون کــوچــکــت

ـر شـدم  بـعـد از  .  مدرک دستـگـی
چھل روز شکنجه ھای روحـی و  
ـریـز   ـب جسمی به زندان مـرکـزی ت

در تمـامـی ایـن  .  تحویل داده شدم 
چھل روز بازداشت غیر قانونی ام  

ــه ایـن اوضــاع در   در اعــتــراض ب
بـطـوری کـه  .  اعتصاب غذا بـودم 

ــو وزن کـم کــرده ام و  ٢٧  ــل  کـی
ـقـا بـازجـویـی نـدادم  بـا ایـن  .  مطل

ـــکـــه   ـن ــ ـم ای ـرغــ ــ ـی ــ ـل اوصـــاف عــ
کوچکترین سـنـد و مـدرکـی از  
من وجود نداشـتـه و یـک سـطـر  

اداره اطـالعـات و   .  بازجویی نـداد 
 شـعـبـه یـک دادگـاه    لجاجت آن 

ـریـز بـا زدن اتـھـامـات   ـب انقالب ت
تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسـتـه  " 

مشـمـول مـجـازات  "  سوسیالیستی 
 ســال  ١١ در ایـن مـوارد یـعــنـی  

ــد  ــدن ــس بــرای مــن بــری در  .  حــب
صورتیکه در حکم صادر شده نیـز   
من از اول تا آخر منکر اتـھـامـات  
ـلـه نشـان دھـنـده   بودم و این مسـئ
جعلی و واھی بـودن اتـھـامـات و  
خود حکم بعدا بطوریـکـه قـاضـی  
ـر   ـر اصـرار مـن کـه ب پرونده در اث
اساس چه چـیـزی حـکـم صـادر  
ـتـه   کرده است اعـالم کـرده و گـف
ـیـد مـن کـی   شما فـکـر مـیـکـن
ـنـده در سـلـسـلـه مـراتـب   ھستم  ب

 .  یک فرمانبرداری بیش نیستم 
زندان تبریز یکـی از مـخـوف  
ـریـن   ترین زنـدانـھـا بـا آدمـکـش ت

ـر    ماموران می باشد  ـرخـورد غـی  ب
ــی و   ــان ــی و غــیــر انس ــون ــان ق
جنایتکارانه آن زبانزد خاص و عام  

 زندانیان سـیـاسـی بـدون    می باشد 
برخورداری از کوچکترین حـقـوق  
ـنـد مـرخصـی، آزادی   قانونی مـان
ــــا    ـروط و ی ــ ـــوردی و مش م
کتابخانـه کـه فـقـط کـتـابـھـای  
تخصصی دارد تـحـت نـظـر اداره  
ــن   ــدتــری ــه ب اطـالعــات مـرکــزی ب
ـیـان را   شکل ممکـن مـورد زنـدان
تحـت شـکـنـجـه ھـای روحـی و  
. جســمــی فــراوان قــرار مــیــدھــد 

ـیـان   ـتـار انـداخـتـن زنـدان بدترین رف
ـیـان سـیـاسـی   عادی به جان زنـدان

ـنـدی  . می باشد  به علت اینکـه ب
مستقل وجود نـدارد، ایـن کـار را  
بطور روزمر ه انـجـام مـیـدھـنـد و  
ـری   روزی نیست که یـک درگـی
کـوچـک و یـا بـزرگ در ایـن  

 . اداره بوجود نیامده باشد 
ـری   در یک اطاق بیسـت مـت
بیست و یـک تـخـت اسـت کـه  

گاھی از چھل نفربه باال در آنـجـا  
ـر از   ـف ــد ھـمــیـشـه ھـفـت ن ـن ھسـت
زندانیان عـادی مـخـصـوص کـه  
روحشان فاسد بوده و تحت ارعاب  
ـری   تن بـه جـاسـوسـی و  درگـی

 . میدھند در میان زندانیان ھستند 
ــا افــراد   ــان ســیـاســی ب زنـدانــی
ــا   ــه بــیـمــاری ایـدز و ی ــال ب ــت مـب
ھپاتیت در تماس می باشنـد کـه  
با تحریک مسئـوالن بـه سـوھـان  
ــدیــل   ــاســی تــب ــی ــان س ــدانــی روح زن

 مرا بـعـد از  ٩٠ در سال  .  میشوند 
سه روز نگھـداری در ایـن اطـاق  
ــھـشــت حســاب   کـه بـه نـوعــی ب

 اداره اطـالعـات  ١٢ میشد به بند  
ـر، مـرا بـه   برای آزار و اذیت بیشت
ـیـان   یک قرنطینه ھـمـراه بـا زنـدان
خطرناک که فقط برای سـه روز  
قابل تحمل است نگھداری کردنـد  
و بعدا بھمراه   جمھور آزگـوچ از  

ـنـد   مـتـادون  ١٥ پ ک ک به ب
ـتـال بـه ایـدز و   که پنجاه نفـر مـب
ـقـال   ـت ھپاتیـت در آنـجـا بـودنـد، ان

در آنجا در اعتراض به ایـن  . دادند 
مسئله یک اعتصاب چـنـد روزه  

 . با تمامی زندانیان انجام دادیم 
ـیـھـشـت   اداره اطالعات در اردب

 بدون کوچکترین حکـمـی بـا  ٩١ 
جعل سازی سند و ایـن کـه مـن   
تقاضای انتقال داده ام مرا به یـزد  

من از لطـف ایـن عـده  .  انتقال داد 
برخوردار شده و در آنجا با تـھـمـت  
ــار و اوضــاع    ــب ــنــکــه شــمــا اخ ای
داخلی را به بیرون میدھیـد دوبـاره  
ـنـد   ـرگـردانـده شـدم بـه ب به تبریز ب

در آنجـا  . ھشت کار درمانی تبریز 
ما زندانیان سیاسی تبریـز نـوشـتـه  

ــی در   ـب  مـاده بــرای  ١٤ ای کـت
سازمان زندانھـا نـوشـتـه و مـوارد  
دیگری از آزار و اذیـت مـامـوران  
ــان   ــواھ ــح دادیــم و خ ــوضــی را ت
رسیدگی فوری به حقوق قانونـی  

ـنـد مـرخصـی ھـا   آزادی    مان مان
مشروط و امکانات بـاشـگـاھـی،  
کـالـسـھـای فـنـی و حـرفـه ای  

 )چند ثانیه نامفھوم . ... (شدیم 
مــامــور انــتــظــامــات داخــلــی  
زندانیان عادی را وادار کرد علیـه  
ـر دیـگـر شـکـایـت   ـف من و چند ن
ـری   کنند و گفتند که ما به رھـب
ـیـان عـادی   توھین کرده، به زنـدان
ـیـان کـارگـر را   فحش داده و زندان
ـم  . تحریک به اعتصـاب کـرده ای

 بـازرسـی  ١١ این پرونده درشورای  
تشکیل شد و بعد از ایـن مـاجـرا  
ما را به زندان رجایی شـھـر کـرج  

ـر از  .  تبعید کردند  البته بعدا دو نف
کسانی که شکایت کـرده بـودنـد  

 . پشیمان شدند 
 جناب احمد شھید 

علیرغم شکایت خانواده ام بـه  
ـر   نھادھای قانونی از جـمـلـه دفـت
رھبری، دیوانـعـالـی نـھـاد حـقـوق  
بشر و غیره با جوابھای سـربـاال و  
. تھدید و ارعـاب مـواجـه بـوده ام 

علیرغم این تھدید و ارعـاب مـن  
قسمتھایـی از حـرفـھـای ھـمـیـن  
نھادھا را که برای رفع تکلیف و  
بخاطر فشـارھـای خـانـواده ام بـه  
. وکیلم گفته اند یاد آور مـیـشـوم 

کارشناس دیوانعالی کشور گفتـه  
متاسفانه در حـق ایشـان اجـحـاف  
شده و کوچکترین ادله قانونـی و  
محـکـمـه پسـنـدی کـه قـاضـی  
ـرونـده   بتواند این حکم را بدھد در پ

ـیـسـت  یـکـی از  .  ایشان موجـود ن
افراد حـقـوق بشـر اسـالمـی د ر  
ـری زیـاد   ـیـگـی تھران در مـقـابـل پ
ـتـه اسـت   پرونده  به ھمسر من گـف
خانم چیزی از اینجا عـایـد شـمـا  
نخواھد شد تصمیم جای دیـگـری  

ـنـھـا بـه  .  گرفته شده است  شمـا ت
ــد   ـی ــوان ـت حـقـوق بشـر جــھـانـی مـی

ـیـد  گــویـا قـاضــی  .  مـراجـعـه کــن
ـنـده حـکـم در مـقـابـل   صادر کـن
فشار بر روی سه مدرک، حـکـم  
ـتـه مـن فـکـر   را صادر کرده گـف
میکنم کـه در سـلـسـلـه مـراتـب  
پیچیده کنونی فرمانبرداری بیـش  

 ) چند ثانیه نامفھوم . (نیستم 
 احـزاب    تنھا امید ما زندانیـان 
سیاستھـای  و نھادھای جھانی علیه  

 . ضد بشری موجود ھستند 
ـبـاشـد   در پایان قابل تذکر مـی
کـه در اداره اطـالعـات بصــورت  
مستقیم و یا غیر مستقیم تـھـدیـد  
ــه   ــمــل ــه مــرگ شــده ام از ج ب

ـرار دادن در کـنـار    مسمومـیـت   ق
افراد عادی مبتال به ایـدز، وادار  

 جـانـی    کردن افراد نامتعادل روانی 
و خطرناک به درگیـری بـا مـن،  
قــرار دادن افــراد اطــالعــاتــی در  
پوشش زندانی در کنـار مـن کـه  
مرا تشویق به فرار مـیـکـردنـد تـا  
حین فرار با تیر کشتـه شـوم کـه  
با شناسایی و افشای ایـن افـراد  

 در دفاع از شاھرخ زمانی و علی نجاتی
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ــھــا دور شــده ام  ــن  .  از آن مــامــوری
مردمی و خوب زندان چندین بـار  
در زنـدان در ایـن مـورد بـه مــن  
تذکر داده انـد کـه بـا تـوجـه بـه  
نمونه مھنـدس امـانـی، مـبـارزی  
که توسط مامورین از طریق فـرار  
ــن بــرده شــد،   ــی ــگــی از ب ــت ســاخ

ــاشــم  در مــورد  .  مــواظــب خــودم ب
ـیـل مـن   ـب ھرگونه عواقب از این ق

مـرگ  .  به ھمـه ھشـدار مـیـدھـم 
ـیـل مـتـوجـه   من در زندان بـھـر دل

 . مسئولین می باشد 
با امید به آینـده ای انسـانـی  
ـم دسـت   عاری از تبـعـیـض و ظـل
ھمه شما را به گـرمـی فشـرده و  
قبال از زحمات شـمـا بـه گـرمـی  

 . نھایت تشکر را دارم 
ــی   ــدان ــی زن ــان ــاھــرخ زم  ش

 رجایی شھر  
  ١٣٩١  مھرماه  ٢٩ 

  ٧١اطالعیه شماره 
جانیان اسالمی علی 

نجاتی عضو ھیات مدیره 
سندیكای نیشكر ھفته تپه 
را به محاکمه کشیدند و  

قرار است شھناز سگوند 
ھمسر وی را نیز به 

 محاكمه بکشند
ــه   ــب ــمــاه  ٣ روز چــھــارشــن ــان  آب

شھناز سگوند ھمسر علی نجاتـی  
ـپـه   عضو سندیكای نیشكر ھفت ت
و چھره محبوب در میان كارگـران  

ــه   ــه شــعــب ــی  ٢ ب  دادگــاه جــزای
دادگستری شوش احضار گـردیـده  

  ٩ و به او اعالم شـد كـه سـاعـت  
صبح روز یكشنبه ھفتم آبانمـاه در  

ـــه   ـب ــ ـــی  ٢ دادگـــاه شـــع  جـــزای
دادگستری جمھوری اسالمـی در  
. شھر شوش محاكمه خـواھـد شـد 

جــرم شــھــنــاز ســگــونــد دفــاع از  
ھمسرش علی نجاتی و مـبـارزات  

ــرحــق كــارگــران اســت  ــان  .  ب ــی جــان
اسالمی برای وی پـاپـوش دوزی  
ـیـه   ـیـغ عـل ـل ـب كرده و تحت عنوان ت
ــب او را   ــاذی ــام و نشــر اك ــظ ن

 . میخواھند محاكمه كنند 
پنج روز قبل از آن در تـاریـخ  

ـر  ٢٩  ـیـز عـلـی نـجـاتـی ب  مھر ن
اساس احضاریه ای كـه سـه روز  
قبلش بـه وی داده شـده بـود در  

شعبه دادیاری دادگستری جانیـان  
اسالمی در شـھـر شـوش حـاضـر  

ــلــی  .  شــد  در ایــن دادگــاه بــه ع
نـجــاتــی اعــالم شـد كــه وی بــر  
اساس مستندات یـک سـی دی  
ــرونــده ھــمــســرش   ــر روی پ کــه ب
ــه   ــه ب ــذشــت ــال گ ھســت، او س
ــا   ــج ــه و در آن ــان رفــت كــردســت
سخنرانی كرده و ترانه حـمـاسـی و  

ـنـده  ـن دایـه دایـه وقـت  !! " تحریك ك
در پـاسـخ  .  را خوانده اسـت "  جنگه 

به این اتھام مضحك و خـنـده دار،  
علی نجاتی اعالم كـرده بـود كـه  
ــوادگــی   ــھــا در یــك جــمــع خــان آن
حضور داشته اند و صحبـت كـردن  
ـیـن جـمـع   و ترانه خـوانـدن در چـن
ھایی امری طبیعی است و انجـام  

در ادامـه  . چنین كاری جرم نیست 
ـقـه   ـی این بازجویی بدنبال تعییـن وث
ـرای آزادی   ـیـون ریـالـی ب ـل ده مـی
ـتـه شـد   علی نجاتی، به وی گـف
كه آنھا ایـن سـی دی را جـھـت  
ـرونـده بـه   ـقـات و تـكـمـیـل پ تحقی
ــان   ــان كــردســت دادگســتــری اســت
ــانــچــه   ــن ــاد و چ ــت ــد فــرس ــن خــواھ

ــان قصــد   ــن اســت دادگســتــری ای
محاكمه آنھا را نداشته بـاشـد، در  
ـبـال   ـرونـده او را دن ھمین شعـبـه پ

 . خواھند كرد 
ــوز یــک مــاه از آزادی   ــن ھ
علی نجاتی از زنـدان نـگـذشـتـه  
است كه جانیان اسـالمـی بـا یـك  
ـرای ایـن خـانـواده   بھانه جـویـی ب
ــده سـازی كـرده و   ـرون كـارگـری پ
علی نجاتی و ھـمـسـرش شـھـنـاز  
سگوند را تـحـت فشـار و مـورد  

ایـن فشـارھـا  .  تھدید قرار داده اند 
در ادامـه فشـارھــایـی اســت كــه  
ـبــران   ـر روی رھ ـم اســالمـی ب رژی
ـپـه آورده   سندیكای نیشكر ھفت ت
و از آنھا خواسته است تـا تشـكـل  

 . خود را منحل اعالم كنند 
ــه ایــن   ــی ــا تــمــام قــدرت عــل ب
ـرونـده سـازی ھـا   فشارھا و این پ

فشار و  .  باید به اعتراض برخاست 
تھدید بر روی عـلـی نـجـاتـی و  

 . ھمسرش باید فورا متوقف شود 
ـرود كـه كـارگـران   انتـظـار مـی
ـپـه، تشـکـلـھـای   نیشـكـر ھـفـت ت
کارگری و ھمه كارگران وسـیـعـا  

به محاكمه شـھـنـاز سـگـونـد  و  
ـنـد و بـا   علی نجاتی اعتراض كن
اعالم انزجـار خـود از ایـن عـمـل  
جنایتكارانه رژیم اسالمی خواھـان  
متوقف شدن این فشـارھـا و لـغـو  
پرونده ھای تشكیل شده برای ایـن  

 . خانواده كارگری شوند 
كارگران نیشكر ھفت تپه نقـش  
مھمی در حمایت و پشتیبـانـی از  
علی نجاتی و ھـمـسـرش دارنـد،  
دفاع از ایـن خـانـواده كـارگـری،  
دفـاع از دسـتـاوردھـای كـارگــران  
ــر ھــفــت تــپــه، دفــاع از   ــشــك ــی ن
تشكلشان و دفاع از حـقـوق پـایـه  

ـبـه  .  ای كارگران اسـت    ٧ یـکـشـن
را  آبان روز محاكمه شھناز سگوند  

 . به روز اعتراض خود تبدیل كنیم 
ــه   ــی ــل ــی و ک ــران زنــدان كــارگ
زندانیـان سـیـاسـی بـایـد فـورا از  

 .زندان آزاد شوند 
ـرای آزادی كـارگـران   كمپین ب

 زندانی 
  ٢٠١٢  اكتبر  ٢٥ ،  ٩١  آبان  ٤ 
 

کارگران بازنشسته ذوب 
 : آھن اصفھان

ـلـی کـارگـران   ـب طبق تصمیم ق
ــان   ــھ ــف ــه ذوب آھــن اص ــت ــازنشــس ب
ـبـه ھـر   روزھای یکشنبه و سه شن
ھفته در محل دفتر بازنشـسـتـگـی  
ذوب آھن تجمع میکنند و درمـورد  
ــرای   ــای خــود ب ادامــه تــالش ھ
متحقق شدن خـواسـت ھـای خـود  

آخـریـن  .  بحث و تبادل نظر میکننـد 
ـبـه     ٧ تجمع کارگران روز یـکـشـن

 نفـر از  ٥٠٠ مھرماه بود که حدود  
ـیـن شـده در   ـی آنھا در سـاعـات تـع

طـبـق گـزارشـی  .  دفتر جمع شدنـد 
که به ما رسیده است حـقـوق مـاه  
مھر کارگران بازنشسته نیز که بـه  
تعویق افتاده بود بـه حسـاب آنـھـا  
ـاوت   ـف ـت واریز شد اما ھنوز مـابـه ال
افزایش حـقـوق کـارگـران پـرداخـت  

 . نشده است 
ـــگــــر   ـاورد دی ــ ـت ــ ـــک دس ی
ـان   بازنشستگان ذوب آھـن در جـری
ــش   ــھــا افــزای ــر آن ــارزات اخــی مــب
دریافتی بازنشستگانی بود که در  

 سـالـگـی  ٧٠  و  ٦٨ ،  ٦٧ سنیـن  

ـاکـنـون بـه  .  بازنشست شده بودنـد  ت
ــارگــران ده روز   ــه از ک ــت ــن دس ای
ـا   سنوات تعلـق مـیـگـرفـت، امـا ب
اعتراضات کارگران وضع حقـوقـی  
ـا حـقـوق   این بخش ازبازنشستگان ب
بازنشستگان کنونی ھـمـسـان شـده  

 روز  ١٠ دریافتی آنھا بجای  . است 
 روز افزایش یافته و  ٣٠ سنوات به  

ـز   مابه التفاوت به حساب آنـھـا واری
 . شده است 

 
کارگران بازنشسته 
 : صنایع فلزی تھران

ــزارش اتــحــادیــه آزاد   طــبــق گ
کارگران ایران، کارگران بازنشسـتـه  

ـزی شـمـاره     بـرای  ٢ صنایـع فـل
ـیـن   ـات خـود اول ـب پیگیـری مـطـال

  ٦ مجمـع عـمـومـی خـود را روز  
مھرماه در محل کارخـانـه بـرگـزار  

کارگرانی که در طول سـه  . کردند 
ـازنشـسـت شـده انـد   سال گذشتـه ب
ـافـت   ھیچکدام سنوات خود را دری

در مجمع عمومـی روز  .  نکرده اند 
ـاز  ١٠٠ شنبه که حدود   ـفـر از ب  ن

ـزی حضـور   ـایـع فـل نشستگان صـن

داشتند  حول چگونگی رسیدن بـه  
مطالبات شان به بحث و تبادل نظـر  

 نماینده از میان خـود  ٤ پرداختند و  
ـا   انتخاب کردند و خواست خود را ب
ــه مــطــرح   ــان ــر عــامــل کــارخ مــدی

مدیر عامل گفـت در ایـن  .  کردند 
ـنـدگـان  .  رابطه اختیاری نـدارد  ـای نـم

ــاس   ــم ــداری ت ــان کــارگــران بــا اســت
گرفته و بر خواست خود پافشاری  
کردند که در نھایت بـه کـارگـران  
قول داده شـد کـه ظـرف روزھـای  
. آینده مطالبات شان پـرداخـت شـود 

کارگران صنایع فلزی شماره یک  
ـزدیـک بـه دو   و دو در مجمـوع ن

 . میلیارد و نیم طلب دارند 
  

تجمع اعتراضی کارگران 
 کارخانه قند اھواز دست 
ـنـد   ـیـه ق کارگران شرکت تصـف
اھواز در اعتراض بـه عـدم تـحـقـق  

ھای مسـئـوالن دولـت، قـطـع    وعده 
ـیـمـه درمـانـی و حـقـوق   خدمات ب
ھای مـعـوقـه، دسـت بـه تـجـمـع  
ـانـداری   ـابـل اسـت ـق اعتراضی در م

ــد  ــان زدن ــت ــق گــزارش  .  خــوزس ــب ط
خبرگزاری فارس اعضای خـانـواده  
ھای کارگران نیز در ایـن تـجـمـع  
ـار عـمـلـی   حضور داشتند و خواسـت

ھای داده شده از سـوی    شدن وعده 
الزم بـه تـوضـیـح  .  مسئوالن شدنـد 

است که در چـھـار سـال گـذشـتـه  
این کارخانه عمال تعطـیـل شـده و  
بیشتر کارگران اخـراج شـده انـد و  
ـنـوان   ـان بـع کارگرانی که ھـمـچـن
ـیـک مشـغـول   نگھبان و یا مـکـان

ــش از   ــد بــی ــن  مــاه  ١٨ کـار ھســت
ــرداخــت نشــده اســت  ــوقشــان پ . حــق

ــمــه درمــانــی   ــی ــای ب ــرچــه ھ دفــت
کارگران تمـدیـد نشـده و خـدمـات  

 . بیمه درمانی آنھا قطع شده است 
 

تجمع اعترای کارگران 
 نساجی مازندران 

کارگران نساجی مازنـدران روز  
 مھرماه دسـت بـه تـجـمـع  ٦ شنبه  

اعـتـراضـی در قــائـم شـھـر زده و  
ــف   ــی ــکــل خــواھــان روشــن شــدن ت

 مـاه  ٢٦ کارخانه و پرداخت فوری  
کارگـران  .  حقوق معوقه خود شدند 

ــه   ــا دســت ب ــارھ ــانــه ب ــارخ ایــن ک
ـابـل   ـق تجـمـعـات اعـتـراضـی در م
ـانـداری زده انـد   فرمانداری و اسـت
ـیـن   ولی علیرغم وعده ھای مسئول
ـاسـخ داده   به خواست ھـای آنـھـا پ

 . نشده است 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون

ضمن حمایت قاطع از خواسـت ھـا  
و مبارزات کـارگـران، آنـھـا را بـه  
برگزاری مجمع عمومی، تداوم در  
ـارزه و شـرکـت خـانـواده ھـای   مـب
ــھــا   ــعــات آن ــم ــج ــران در ت کــارگ

ــخــوانــد  ــی ــارگــران  .  فــرام ــارزه ک ــب م
بازنشستـه ذوب آھـن و کـارگـران  
ـا   ـزی نشـان داد کـه ب صنایـع فـل
پافشاری بر مبارزه، تجمعـات پـی  
در پی و اعتماد نکـردن بـه وعـده  
ھای مسئولین میتوان به خـواسـت  

ـیـه کـارگـران  . ھای خود رسید  بیان
بازنشسته ذوب آھن اصـفـھـان کـه  
ـنـی   شامل چند مطالبـه مـھـم یـع
افزایش فوری دستمزد و پـرداخـت  
سر وقت دستمزدھا، طب و درمـان  
رایگان و آموزش رایگـان در تـمـام  
ـاشـد،   ـب سطوح برای ھمه مـردم مـی
میتواند به بیانیه کارگران و ھـمـه  
. مردم در سراسر کشور تبدیل شـود 

ـیـه   این خواست ھا باید بر پرچم کل
اعتراضات و تجمعـات اعـتـراضـی  
کارگران و مردم زحمتکش و حـق  

 . طلب نقش بندد 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
ــر  ٢٩ ،  ١٣٩١  مـھـر  ٨  ـب  اکـت
 ٢٠١٢ 

 اعتراضات کارگری



١٣٩١ آبان ٩  کارگر کمونيست  8 

ـتـگـو بـا   احمـد تـوکـلـی، در گـف
تنھـا  : "خبرگزاری مھر گفته است 

راه برای حفظ انقالب و نـظـام  و  
تامین امنیت غـذایـی مـردم ایـن  
ـیـاز   است که اقالم اساسی مورد ن
ـنـی تـامـیـن   مردم به شـکـل کـوپ

 ." شود 
او تنھا کسی نیسـت کـه راه  
ـم   حل بحران را بازگشت به سـیـسـت
کوپنی میـدانـد، اسـمـاعـیـل حـق  
پرست دبیر خانه کارگر تھـران ھـم  
ـنـا   ـل در این باره به  خبـرگـزاری ای

در راسـتـای اجـرای  : "   میگوید 
ھای اقتصـاد مـقـاومـتـی،    سیاست 

تواند    یکی از ابزارھای کنترل می 
بـه ایـن  .  توزیع ارزاق كوپنی باشد 

ترتیب كارگرانی كه شغل خـود را  
ــن    از دســت داده  ــی ــن ــد و ھــمــچ ان

كارگران شاغـلـی كـه بـا كـاھـش  
ارزش پول ملی قـدرت خـریـدشـان  

ـنـد    كاھش یـافـتـه اسـت مـی  تـوان
ـیـازھـای زنـدگـی  شـان را    حداقل ن

 ."تأمین كنند 
ـنـدگـان   بعال وه بخشی از نمـای
ـلـه بـا   ـرای مـقـاب مـجـلـس  ھـم ب
مشکل گرانی، خواھان بـازگشـت  
کوپن به سیستم اقتصادی شـده و  
خواستار توزیع کاالھای اسـاسـی  

کمـیـسـیـون  . ازطریق کوپن ھستند 
اقتصـادی مـجـلـس ھـم مشـغـول  
ـنـه   بررسـی طـرحـی در ایـن زمـی

 .است  
اقتصاد کوپنی نمـونـه ای از  
ـروزھـا   ـن راه حلھایـی اسـت کـه ای
مقامات و کاربدستان رژیم از سـر  
ــدھــنــد، راه   ــی ــیــصــال ارائــه م اســت

ـر بـه   " جـوک "  حلھایی که بیشت
ـتـصـاد مـقـاومـتـی در  .  میماند  اق

ــرو   ــق ــحــمــیــل ف واقــع اســم رمــز ت
این  .   فالکت بیشتر به مردم است 

عالیجنابان با کـمـال وقـاحـت بـه  
کارگران  وعد   تا  مـیـن حـداقـل  

شان را بـا اجـرای    نیازھای زندگی 
این طرح میدھند، وعـده ای کـه  

ـنـد   ھم خودشان وھـم مـردم مـیـدان
جـمـھـوری اسـالمـی  .  دروغ اسـت 

امیدوار است با تشـدیـد سـرکـوب  
ـرپـا کــردن   ـراضـات مـردم و ب اعـت
چوبه ھای دار، بتواند بـار بـحـران  
ـر بـه کـارگـران و   را ھرچه بیـشـت
ـتـدایـی   مردمی که از تـامـیـن اب
ـیـازھـای روزمـره شـان در   تریـن ن
ـروی   ـی مانده اند و تنھا دارائیشان ن

 . کارشان است، تحمیل کند 
ھمزمان با این راه حل طالیـی   
مقامات  رژیم برای حفظ  نـظـام،  
روزنامه نیـویـورک تـایـمـزاز قـول   

ــام  ــق ــت    م ــاشــنــاس در دول ھــای ن
آمـریـکـا و  "  آمریکا گزارش داد  

ـر   ایران برای مـذاکـره رو در رو ب
ـران تـوافـق   سر برنامه ھسته ای ای
ـرار   کرده اند و به درخواست ایران ق
ــس از   ــن مــذاکــرات پ اســت، ای
برگزاری انتخابات آمریکـا انـجـام  

این خبر بالفاصله از طـرف  .  شود 
دولــت آمــریــکــا، و بــعــد ایــران،  

ـبـل ازایـن گـزارش  .  تکذیب شد  ق
ـراضـات مـردم بـه   وھمزمان با اعت
ـر امـور   گرانی  در تھران، ھم  وزی
خارج  آمریکا به سران رژیم پیغا م  

ــود  ــا  "  داده ب ــت ایــران ب اگــر دول
ـرای روشـن    قدرت  ھای جـھـانـی ب

کـردن ابـھـامـاتـی کـه در مــورد  
ــمــی  ــامــه ات ــرح اســت    بــرن اش مــط

ھا علیه ایـن    ھمکاری کند، تحریم 
تواند به سرعت کاھش    کشور می 

ـر احـمـدی نـژاد در  "  یابد  و قبل ت
ـرای   جریان نشست سازمان مـلـل ب
مذاکره با آمریکا اعالم آمـادگـی  

 . کرده بود 
ـری بـحـران    ماھھـا از اوجـگـی

ـــاســـی  ـر    -ســی ــ ـی ـــصـــادی اخــ ـت ــ اق
جمھوری اسالمی میگذرد و ھـر  
ـم   وز بیشتـر مـعـلـوم مـیـشـود رژی
ــن   راھــی بــرای بــرونــرفــت از ای

بحران ارز بـا تـمـام  .  وضعیت ندارد 
ــد   ــگــیــر وبــن ـران  "  ب ــالل گــ اخ

ــتــصــادی  ــتــی کــردن  "  اق ــی ــن و ام

. اوضاع ھمچنان مھار نشده اسـت 
ھر روز عوارض بحران گوشـه ای  
از زندگی مـردم را مـورد حـمـلـه  
قرار میدھد وخشم و انـزجـار مـردم  
ـیـان اسـالمـی کـه عـامـل   از جان
ـر   ـیـشـت اصلی این اوضاع ھستنـد ب

آخرین نـمـونـ  آن کـمـبـود  .  میشود 
دارو افزایش ھزینه ھای بھـداشـت  
و درمان به دلیـل بـحـران ارزی و  

روزنـامـ  تـایـمـز در  .  تحریمھا  بود 
گزارش دیگری در باره اوضـاع و  
ــران پــس از   احــوال اقــتــصــادی ای
ــد   ــدی ــش نــرخ دالر و تش ــزای اف

در حـالـی  . "  ھا نوشته است   تحریم 
که ھر روز جای خالی داروھا در  

ـقـات داروخـانـه  ھـا نـمـایـان تــر    طـب
 ٩١١ شود، خـودروی پـورشـه    می 
ـریـن خـودروھـای  (   یکی از گرانت

که به تـعـداد مـحـدودی  )  موجود 
ـیـد شـده بـه   برای سال جاری تـول

ــی  ــد  .  شــود   ایــران وارد م ھــرچــن
کرد تنھا    شرکت پورشه گمان می 

 دستگاه از ایـن خـودرو را در  ٤٠ 
سال جاری به ایران بفروشد اما تـا  

  ٤٠٠ کنون قرارداد فروش ھزار و  
ـران نـھـایـی   دستگاه پورشـه بـه ای

 . "شده است 
ـیـن   ھر ناظری میداند که چـن
ـتـوانـد مـدت زیـادی   ـی شرایطی نم

ـتـی  . ادامه داشته باشد  ادام  وضعی
که احتمال شورش گـرسـنـگـان و  
ـم   ـی ـق تغییر اوضاع با دخـالـت مسـت
ــشــتــر   ـی کـارگــران ومـردم ھــر روزب
میشود  نگرانی را از بیت خامنـه  
ـقـل کـرده   ـت ای به کاخ سفید مـن

تشدید فقر وفـالکـت مـردم  .  است 
با تحریمھا ازنظر آمـریـکـا وغـرب  
نباید باعث سرنگونـی جـمـھـوری  
ـقـالب   اسالمـی، بـخـصـوص بـا ان
ــظ   ــا حــف ــکــه ب مــردم، شــود بــل
حکومت آنرا بایـد بـه پـای مـیـز  

امـا مـقـاومـت  .  مذاکره بکـشـانـد 
ــر   ــراب جــمــھــوری اســالمــی  در ب
ـرل   ـت ـیـش در کـن تحریمھا و نـاتـوان

اوضاع، احتمال بمیدان آمدن مـردم  
ــاد کــرده   ــش از ھــرزمـان زی ـی را ب

 .است 
ــه اقــتـصــاد   طـرح بـازگشــت ب
ـری   کوپنی نمیتواند سرنوشت بـھـت
از طرح حذف یارانه ھا برای حـل  

در  .   بحران کنونی داشـتـه بـاشـد 
" ھمین ھفته سایت بازتاب نـوشـت 

 شرکت بزرگ لبنیـاتـی اعـالم  ٥ 
ـــد، در صـــورت ادامـــ    ـرده ان کــ
ـنـده   وضعیـت مـوجـود، در مـاه آی
. اعالم ورشکستگی خواھند کـرد 

وزیر صـنـایـع پـس از حضـور در  
مجلس، ضمن تایید مشکل دراین  
ـیـد بـه   صنایع، پرداخت یارانـه تـول
ـیـل عـدم   این کارخانجات را به دل
تامین منابع مـالـی آن از سـوی  

 ".دولت،  غیرممکن خوانده است 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت  
ـرداخـت وام   ، گفته به دلیل عدم پ
ــه   ــی ب ــان ــوم ــارد ت ــی ــل ــزار مــی ھ
ـیـد   خودروسازان ایرانی، ظرفیت تول

ـیـن آمـده اسـت ٤٠ آنان   . درصد پای
"  خـبــرگــزاری مــھــرگــزارش داده  
  ٥٠ روسا و مدیران عامل بیش از  

بیمارسـتـان خصـوصـی تـھـران در  
نشست با مسئوالن سازمـان نـظـام  

انـد کـه    پزشکی ایران تاکید کرده 
ـتـصـادی   در صورت ادامه وضع اق
کـنـونـی و عـدم حـمـایـت جـدی  
دولت، در آستانه ورشکستـگـی و  

 ."  گیرند   تعطیلی کامل قرار می 
اینھا نمونه ھایی از نـاتـوانـی  
ــت در ســرو ســامــان دادن بــه   دول
ـتـ    اوضاع اقتصـادی فـقـط در ھـف
گذشته است  اما مھمتراز اینـھـا،  
اعتراضات گسترده و ھرروزه مـردم  
ـیـکـاری اسـت   به فقر، گرانی و ب

" اقتصاد مـقـاومـتـی "  که، گزینه  
ـرای تـحـمـیـل   جانیـان اسـالمـی ب
بیشتر فقرو فالکـت بـه مـردم، را  

 . ناکارآمد کرده است 
مذاکـره و سـازش بـا غـرب،  
ظاھرا میتواند گزین  عمـلـی تـری  
ـرای   برای جـمـھـوری اسـالمـی ب

ـتـه  .  عبور از بـحـران بـاشـد  در ھـف
ــرھــایــی از   ــب ــم خ ــر ھ ــی ھــای اخ
اختالف نظر درباره سیاست ھسـتـه  

ای بعضی از مقامات با خـامـنـه  
ای در رسـانـه ھـای حـکـومـتـی  

ـــشـــود  ـی ــده مــ ـــه گـــزارش  .   دی ب
خبرگزاری فارس ، مـحـمـدعـلـی  
جعفری فـرمـانـده کـل سـپـاه، در  
ـتـه   اشاره به فشار تـحـریـمـھـا گـف

ــر ایــن    بــرخــی "  اســت   ھــا در بــراب
ــد و نــظــرھــای    فشــارھــا بــریــده  ان

 ."کنند   دیگری را بیان می 
 با ایـن ھـمـه، بـا تـوجـه بـه  
ــی    ـی ـت اھـمـیـت سـیـاسـی و مـاھـی
ـرای   ضدیت با غـرب وآمـریـکـا ب
حکومت، ھزین  سازش باغرب چـه  
ـلـی و چـه در   در سطح بین الـمـل
داخل و در برابر مـردمـی کـه بـه  
ـرای   دنبال کوچکترین روزنه ای ب
سرنگونی آن ھستند، کم نـخـواھـد  

 .     بود 
ـر   برای کارگران ومردم بحث ب

ـنـی  "  سر انتخاب بین   اقتصاد کوپ
ـیـسـت "  یا مذاکـره بـا آمـریـکـا  . ن

مردم خـواھـان نـجـات از شـرایـط  
مشقتباری ھستند که حـکـومـت  
اسالمی سی وسه سال بر زندگـی  
آنھا تحمیل کـرده و تـحـریـمـھـای  
ـرا تشــدیـد کــرده   ـر غـرب  آن اخـی

خواھان برچیدن کـل بسـاط  . است 
استثمار،فقر ونابرابری  مـوجـود و  
ـیـت و یـک   ـن برخورداری از امـی
ـرن   زندگی مرفه در خور انسـان ق
بیست و یک ھستند و به ھـمـیـن  
دلیل چاره ای جز عـمـلـی کـردن  
ــی   ــعــنـی ســرنـگــون گـزیــنـ  خــود ی
ــالب   ــاانــق حــکــومــت اســالمــی ب
ـیـن سـرنـوشـتـشـان،   ودخالت در تعی

ـنـھـا  . ندارند  ھمان گزینه ای که نت
اوباش حکومت خدا ، بلکه کـاخ  

 .سفید را ھم ، نگران کرده است 

 اقتصاد کوپنی یا مذاکره با آمریکا؟
 بھمن ذاکرنژاد 

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی
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به شرکت پیمانکاری 
گفته اند ھمه اینھا در 

اختیار تو ھستند 
میخواھی با آنھا 

قرارداد ساعتی ببند 
ھرمقدارباشد برای (

) کارفرما تفاوت نمیکند
میخواھی انھا را اخراج 

 .کن
ـر تـحـت   درد نـامـه  »متن زی

در   «ھــزاران کــارگــر مــخــابــرات 
 . منتشر شده است ) الف (سایت  

ــســت  ــامــه نــی ــن  .  ایــن دردن ای
ـقـی   کیفرخواست و ابراز تنفر عـمـی
است که در شـرایـط کـنـونـی بـا  
ـقـه   بیکار کردن میلیونھا نفر از طب
ـر بـه خـانـواده   کارگر و تحمیل فق

 . ھایشان در حال انحام است 
مــا کــارگــران اخــراج شــده،  
ـرات را   ھزاران کارگر جوان مـخـاب
فرا میخوانیم منتطر ھیچ مـعـجـزه  
ـم   ـتـکـاران رژی ای از طـرف جـنـای

ــاشــنــد  ــب ــه  .   اســالمــی ن دســت ب
ـیـافـتـه   اعتراض علنی و سـازمـان

ـرده  " و  "  رعـیـت " بـه طـرح  .  بزنند  ب
ـیـد "  شدن  ـنـده کـن ـراض کـوب . اعـت

افکار عـمـومـی و سـازمـانـھـا و  

ــارگــری را   ــای ک ــه ھ ــادی ــح ات
فرابخوانید با شـمـا بـه مـبـارزه و  

 .    اعتراض دست بزنند 
ـــــ  ــ ــ  ـ

 : متن نامه 
این دردنامه ھزاران کـارگـری  
است که جوانی و انرژی خـود را  
در مخابرات گذراندند و حـاال بـه  
اکثر انھا با ھر سابقه کار و رتبـه  
.  شغلی غذر انھا را خـواسـتـه انـد 

ــامــه و   شــایــد انــتــشــار ایــن دردن
پیگیری شما و خصـوصـا اقـای  
ـنـده مـردم  .  توکلی به عنوان نـمـای

حداقل پـاسـخـی در پـی داشـتـه  
ـــاشـــد  ـرحـــی در  .    ب ـرا طــ ــ ـی اخــ

ـر   مخابرات فارس و احـتـمـاال سـای
استانھای کشور با ھدف کـاھـش  
ـرات بـه اجـرا   ھزینـه ھـای مـخـاب

ھرچنـد ایـن ھـدف  .  درامده است  
ـبـاشـد ولـی در   ظاھرا مـوجـه مـی
ـیـکـان خـود را بـه   عمل نـوک پ
ســمــت کــارگــران و کــارگــزاران  
خصوصا کارگزران روسـتـایـی را  

 . نشانه گرفته است 
ـــه   ـــزاران کـــارگـــزاری ک ھ
سالھای سال در مخابرات مشغـول  
ـراردادی   به کار بودنـد حـاال بـا ق

مواجه شدند که سـاعـات کـاری  
انھا را از ھشت ساعت در روز بـه  

 . چھار ساعت کاھش میدھد 
ــا حــداقــل   کــارگــرانــی کــه ب
ـــانـــون کـــار مـــاھـــی حـــدودا   ق

تومان زنـدگـی مشـقـت  ٤٠٠٠٠٠ 
ـری مـیـکـردنـد حـال   باری را سـپ
 -میبایست بـا نصـف ایـن مـقـدار 

انھم در این شرایط سخت که تورم  
ـر کـرده   ـراب ھزینه زندگی را چند ب

ـر    - شکم زن و بـچـه خـود را سـی
 . کنند 
تـمـام مـراکـز شـھـری و   - ١ 

روستایی یـک شـھـرسـتـان را بـا  
ھمه کارگـران بـه یـک شـرکـت  

بـه  .   پیمانکاری واگذار کرده انـد 
شرکت پیمانکاری گفته اند ھمـه  
ــنــد   ــت ــار تــو ھس ــی ــھــا در اخــت ایــن
میخواھی با انھا قرارداد ساعـتـی  

ھرمقدارباشد برای کارفرمـا  ( ببند  
میخواھی انھا را  )  تفاوت نمیکند 

و یا با حداقل قـانـون  .   اخراج کن 
ـیـار  ( کار با انھا رفـتـار کـن   اخـت

دقیقا شبیه بـه زمـان اربـاب  )  تام 
 . رعیتی 
  ٢٠ کارگران که بـعـضـا    -  ٢ 

ـرات   سال کمتر یا بیشتر در مـخـاب

سابقه دارند حاال از دوست رانده و  
ـنـد چـکـار   از یـار مـانـده نـمـیـدان

نه تشکلی دارنـد کـه از  .  کنند 
انھا حمایت کند نه سن انھا اجـازه  
میـدھـد کـه بـه شـغـل دیـگـری  
بپردازند و نه شگم گـرسـنـه زن و  
فرزندان به انھا اجازه میده که ایـن  

 . قرارداد ننگین را امضا نکنند 
نمیدانم درد گرسنگی را    -  ٣ 

ـرا   میدانی چیست؟ آیـا تـجـربـه ان
داشته ای؟  ایـن وضـعـیـت تـورم  
حــاال بــه جــای افــزایــش حــقــوق  

تـومـان  ٢٠٠٠٠٠ دستمزد انھا را به  
آیـا بـا  .   در ماه کاھـش داده انـد 

این مبلغ شـمـا یـک روز فـقـط  
یک روز میتوانید امـور زنـدگـی  

 خود را بگردانید؟  
ـرات  ٤  ـ  چـرا شـرکـت مـخـاب

ـنـه ھـای خـود   جھت کاھش ھـزی
محرومترین بخش جامعه را ھـدف  
قرار داده؟  آیـا از دسـتـمـزدھـای  
ـــدان خـــود   ـن ـــونـــی کـــارمــ ـی ــ ـل مــ
نمیتوانست کم کند؟ آیا از ھزینـه  
ھای رفاھی شامل غذاخوری ھا  
ـریـح   ـف بلیط ھای ھواپیما جـھـت ت
کارمندان ھزینه ھـای مسـافـرت  

ـتـوانسـت بـکـاھـد ....  و  ـی آیـا  .   نم
واقعا شرکت مخابرات چـنـان بـه  
ورشکستگی افتاده که فـقـط بـا  
قطع این حداقل حـقـوق کـارگـران  

بـه فـرض  .  میتوانست نجات یـابـد 
ــا کــارگــران   ــگــی آی ورشــکــســت

ـریـت   ـنـه سـو مـدی میبـایسـت ھـزی
 اقآیان را پرداخت کنند؟  

 آیا ھدف جمھوری اسالمی  ٥ 
ــد   ــن ایــن بــوده کــه ســوداوری چ
ـقـدر مـھـم   شرکت پیمـانـکـاری ان
است که ھـزاران کـارگـر از نـان  

ـنـد  پـس ایـن ھـمـه  .   شب ھم بمان
شعار برای چیـسـت ؟ مـگـر نـه  
اینکه ما ھر روز شعار ھای ضـد  
سرمایه داری سر میدھیم و خـود  
ـم آیـا   ـنـامـی را یاور مستضعفان می
ایــن اعــمــال مصــداق ان شــعــار  

 ھاست؟   
ــت    -  ٦  ــه قــرار اس ــال ک ح

ـتـی   ـری ـنـه بـی مـدی کارگران ھـزی
اقآیان و سـوداوری شـرکـتـھـا را  
بپردازند چرا کارگـران شـھـری را  
از این قانون معاف کردند و فـقـط  
ـرات روسـتـایـی   کارگـزاران مـخـاب

 . شامل این قانون می شود 
 

ـنـھـا   آیا دیواری کوتاه تر از ای
 پیدا نمیشد؟ 

 درد نامه ھزاران کارگر مخابرات
 نسان نودینیان 
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ــس " ســایــت   ــبــر نــت  Labor)"  لــی
Notes)   ــاھــی طــی خــبــر كــوت

 Jerry)درگذشـت جـری تـاكـر  
Tucker)  از فعالیـن سـرشـنـاس ،

ـر   جنبش كارگری آمریكـا را، خـب
ـر  ١٩ جـری روز  .  داده است  ـب ـت  اك
ـبـا یـك مـاه  ٢٠١٢  ـری ـق ، یـعـنـی ت

ــن   ـتـاد و چـھــارمـی مـانـده بـه ھــف
ــدش   ــول ــوامــبــر  ٢١ ( ســالــروز ت  ن

 . ، دیده از جھان فروبست )١٩٣٨ 
پیشرویھای جنـبـش كـارگـری  
آمریكا و بخصوص بعد از سـلـطـه  
مافیاگونه فدراسیون كار آمـریـكـا  
ـبـش، مـدیـون كسـانـی   بر این جـن

او تـمـام  .  مثل جـری تـاكـر اسـت 
ــارزه بــرای   عـمـرش را صــرف مـب
ـری   سازماندھی كارگران و درگـی
ـر سـاخـتـار   با بوركـراسـی حـاكـم ب
اتحادیه ھای كارگری و سـاخـتـن  

او یـكـی از  .  دنیای بھتـری كـرد 
معروف و شناخته شده ترین چھـره  
ھای جنبش اصالح اتحادیه ھـا و  
لیبر نتس بود كه در كنـار مـبـارزه  
برای متشـكـل كـردن كـارگـران و  
رودروئی مستقیم بـا كـارفـرمـا و  
دولت، دائم درگیر اصالح ساخـتـار  
فدراسیون كار آمریكا و اتـحـادیـه  
. ھای كارگری این كشور نیز بـود 

ــاقــا جــری تــاكــر در جــنــبــش   اتــف
ـر بـخـاطـر ھـمـیـن   كارگری بیـشـت
ــرای اصــالح   ــه ب ــف تــالش بــی وق
ساختار اتحادیه ھـا و فـدراسـیـون  
ــان   ــكــا و خــالف جــری كــار آمــری
ـبـاشـد  ـرمـی . بودنش، شناخته شده ت

جری حتی در آخرین روزھایی كـه  
رمق چندانی برایش نـمـانـده بـود،  
درگیر مـبـارزه كـارگـران و مـردم  
ــود  . شـھـر مـدیسـن ویسـكـانسـن ب

مرگ جـری تـاكـر ضـایـعـه ای  
ــش كــارگــری   ــب اســت بــرای جــن
ـلـی   ـیـن الـمـل ـبـش ب آمریكا و جـن

 .كارگری 
ــس "  ــبــر نــت ــن از  "  لــی از ســه ت

فعالین كـارگـری ای كـه جـری  
ـنـد،   تاكر را از نزدیك می شـنـاخـت
خواسته است كه به یاد او نكـاتـی  
ـنـدگـان و مـراجـعـه   را برای خـوان
ـنـویسـنـد  . كنندگان به این سایت ب

ـم   در این نـوشـتـه سـعـی مـی كـن
نكات مھم و مـربـوط در نـوشـتـه  
ھای این سه تن را بطور خـالـصـه  
برای اطالع خوانندگان این سطور،  

 .ترجمه كنم 
 

یكی از ایـن سـه تـن مـارك  
ــام   (Mark Dudzic)دادزیـك   ن

  ٨٠ مارك بـه اواسـط دھـه  .  دارد 
ـنـد كـه   قرن گذشته اشاره مـی ك
چگونه با انتخاب رونـالـد ریـگـان  
به ریاسـت جـمـھـوری آمـریـكـا و  
ـیـغــام   ـرای رسـانـدن پ ـبـال آن ب بـدن

 ھـزار  ١٢ مشت آھنین ریگانیسم،  

خلبان و خـدمـه فـرودگـاھـھـا در  
آمریكا و بدنبال اعـالم اعـتـصـاب  
اتحادیه این بخش از كـارگـران، از  
ـبـش   كار اخراج شده و فشار به جـن
ــه ھـــای   ــحـــادی ـری و ات ــارگــ ك

مارك ایـن  .  كارگری شدت گرفت 
. دوره را چنین توضیح مـی دھـد 

اول  .  سناریو چنین چیده می شـد 
از كارگران خواسته مـی شـد كـه  
امتیازات ھر چه بیشتـری را كـه  
قبال با اعتراضات خود بـه دسـت  

سـپـس از  .  آورده بودند، پس بدھند 
حسن نیـت در مـذاكـره خـودداری  

بدنبال آن كـارگـران را  . می كردند 
به طرف دست زدن بـه اعـتـصـاب  
سوق می دادند و بدنبال آن، دسـت  
به دامن وزارت كار و دادگاه مـی  
ـنـده   شدند كه كارگران اعتصاب كن
را اخراج و اعتصاب شـكـن بـكـار  

ـقـل مـكـان   ـتـھـا را ن بگیرند، شرك
بدھند و یا برای ھمیشه تولیـد آن  

ـیـش  .  را متوقف كنند  نتایج قابل پ
كارگران یا كـارشـان را  . بینی بود 

برای ھمیشه از دست مـی دادنـد  
و یا با شرایط كـارفـرمـا مـجـبـور  

مارك می گوید  .  بكار می شدند 
ـتـی   ـیـن وضـعـی گر چه اكنون چـن
دیگر استانـدارد جـامـعـه آمـریـكـا  

ـیـش  ٣٠ شـده اسـت، امـا    سـال پ
ــران ایــن یــك شــوك   ــرای كــارگ ب

كارگران تا قبل از آن  .  كشنده بود 
ـیـن چـیـزی مـواجـه نشـده   با چـن

جنبش كارگری بـكـلـی بـا  .  بودند 
ـرایـش   یك حـالـت ویـژه ای كـه ب
. آمادگی نداشت، روبرو شـده بـود 

ــھــای رســمــی در   رھــبــران تشــكــل
ــن   ــن ھــرج و مــرجــی بــر ای ــی چـن

ـنـد كـه   اگـر  " موضوع توافق داشت

ـر   قدرت شكستشان را نداریم، بـھـت
گفتند كـه  ".  است ھمراھشان شویم 

ابدا امكان پیروزی در اعـتـصـاب  " 
ـنـھـا  ".  دیگری را نخواھیم داشت  ت

ـریـت   امیدشان ھـمـكـاری بـا مـدی
ــود  ــد  .  ب ــن ــت ــف ــم بــا  " گ مــی تــوانــی

ــارتــنــر   ــا، پ ــھ ــا آن ــاری ب ــك ــم ھ
جونیورشان بشویم تا بلكـه حـداقـل  

ـم  ـی ـن ". اتحادیه ھایمان را حـفـظ ك
اتحادیه كارگران مـاشـیـن سـازی  

(UAW)   ـیـشـگـام كـه زمـانـی پ
مبارزه برای افـزایـش دسـتـمـزد و  
ــن   ــود، اولــی ــا ب ــمــه ھـا و مــزای ـی ب
اتحادیه ای بود كـه ایـن روش را  

مارك در ادامـه مـی  .  اتخاذ كرد 
ـم  : گوید  ـی به مایی كه می خواست

ـــاس   ـم، احس ــ ـی ــ ـن ــ ـراض ك ــ ـت ــ اع
ــب دسـت داده   درمـانـدگـی عـجـی

ــات  .  بـود  ــكـھــای اعــتـصــاب ــی ـت ــاك ت

ـبـود  ـفـاقـا  .  غیرقانونی كارسـاز ن ات
ــن   ــی ــه چـن مـدیــریــت دســت زدن ب
ـتـوانـد   چیزی را می خواست كه ب
به راحتی دست به دامن دادگاه و  
وزارت كـار بشـود كـه اعـتـصـاب  
شكن استخدام و بقیه كـارگـران را  

راندن كارگران بـه یـك  .  اخراج كند 
چنین جھتی جـزئـی از بـازیشـان  

 .بود 
مارك كه خود زمـانـی فـعـال  
اتحادیه كارگران مـاشـیـن سـازی  
بوده، می گویـد كـه در ایـن بـن  
بست بود كه فردی بـه نـام جـری  

جری بـھـشـان مـی  .  تاكر پیدا شد 
ھـا    اجازه نـدھـیـد حـرامـزاده : " گوید 

شما را به طرف اعـتـصـاب سـوق  
. اتكایتان به كارگران بـاشـد .  دھند 

ــه   ــاور داشـت ــھـا ب ــكـارات آن ـت بـه اب
جری در عین حال از آنھـا  ."  باشید 

ـبـال مـتـحـدیـن   می خواھد كـه دن
بیشتری باشند كه چـانـه زدن بـا  

مـارك بـه  .  مدیریت را آسانتر كنـد 
بـازی  " سابقه جری تاكر و تاكتیك  

ـنـد  " درونی  جری تاكر اشاره می ك
ـرای كسـانـی كـه   و می گـویـد ب
ـنـد   ـتـوان دنبال راھـی بـودنـد كـه ب
ــد،   ــدھـن ــی را سـازمــان ب ــاومـت مـق
متدھای جری تاكر ھمانند نـوری  

مـی گـویـد  .  در تـاریـكـی بـودنـد 
طی سالھا، صدھا فعال كارگـری  
شخصا با جـری تـاكـر در تـمـاس  
ــارزه و   ــب ــه م بــودنــد كــه چــگــون

جـری  .  مقاومت را سازمان بدھنـد 
با حوصله با تك تك آنھا ساعتـھـا  

جـری خـود  .  وقت صرف می كرد 
شخصا دنبال چنین فعالینـی بـود  

: مارك مـی گـویـد .  كه پیدا كند 
ــود  ــارزه او ب . زنـدگـی جــری، مـب

مارك از یكی از فعالین اتـحـادیـه  
كارگران ماشین سازی نقل قـولـی  
می آورد كـه بـا جـری در سـال  

او مـی  .   آشنـا مـی شـود ٢٠٠٣ 
جری ھرگز به من نگفـت  : " گوید 

كه چكار كنم؛ اما بـعـد از چـنـد  
ساعتی كه بـا او بـودم، احسـاس  

 ."كردم كه می دانم چه باید بكنم 
جری تاكر با چنیـن نـگـاھـی  
به جنبش كارگری نمـی تـوانسـت  
ــا رھــبــری   ــادی ب ـرای مـدت زی ب
ــه   ــن ســازی ك ــه مــاشــی ــحــادی ات
پیشگام ھمكاری با مدیریت بـود،  

او ھم می تـوانسـت مـثـل  .  بسازد 
دیگران بسازد و زندگـی و شـغـل  
راحت و بـی دردسـری را داشـتـه  
ـیـن چـیـزی خـالف   باشد؛ اما چن

،  ١٩٨٦ در ســال  .  وجــود او بــود 
ــیــه   ــل ــات بــر ع ــخــاب جــری در انــت
رھبری اتحادیه مـاشـیـن سـازی،  
ــریــت آرا را بــه دســت آورد؛   اكــث
ــقــب   گــرچــه دادگــاه رأی بــه ع
نشینی حاكمین بر اتحادیه داد كـه  
ـنـد  . جری بتواند كارش را شروع ك

ــود كــه كســی در   ــار ب ــن ب اولــی
ـری   انتخاباتی بر خالف میـل رھـب
اتحادیه شركت و آنھا را شـكـسـت  

این خود اتفاقی نادر در  .  می داد 
تاریخ اتحادیـه كـارگـران مـاشـیـن  

ــدنــبـال ایـن، جــری  .  سـازی بـود  ب
ـبـش   اصــالح  " كـمـك كـرد كـه جـن

ــه   New Direction)"  اتـحــادی
Movement)   ــا تشــكــیــل و پ

ـری  .  بگیرد  این نھاد بـه شـكـلـگـی
ــایــه ھــای   ــاومــت پ ــق ــش م ــب ــن ج
ــه مــاشــیــن   ــحــادی كــارگــری در ات

 و  ١٩٨٠ سـازی در اواخـر دھــه  
 . كمك شایانی كرد ١٩٩٠ اوایل  

مارك می گوید كه جـری از  
UAW   مـی  )  پـاكسـازی ( اخراج

ــم  .  شــود  امــا بــه نــھــادی بــه اس
 lost)گردانھای از دست رفتـه  " 

battalions)  ــدد ــون او  .  مــی پــی
كارھای زیاد و مھم خالف جـریـان  
می كند كـه بـعـدھـا تـجـارب او  
ــود   ــاری در خ ــای بســی ــم راھــن
. فدراسیون كار آمریكا می شـونـد 

كار جری و نھاد تـازه ای كـه او  
ــیــن   ــه بــود، فــعــال ــت ــوس ــی ــه آن پ ب
كارگری را به این سمت قانع كـرد  

ـراسـتـی   الزم  "  جـھـتـی تـازه " كـه ب
ـبـش كـارگـری را از   است كه جـن

ـیـن  .  این وضعیت نجات دھند  ـپ كـم

 در سوگ جری تاكر
 ناصر اصغری 
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ـتـخـاب   و فعالیتھای آنھا باعـث ان
رھبری جدیدی بر فدراسیـون كـار  

  ١٩٩٠ آمریـكـا، در اواسـط دھـه  
 .شد 

مــارك دادزیــك در ادامــه بــه  
كارھا و فعالیتھا مختلف جـری و  
ـتـس   ـر ن ـب ـی ھمكاری نزدیك او با ل

مـی گـویـد كـه  .  اشاره می كنـد 
ـر   یك دغدغه دائم جری مـبـارزه ب
علیه تبعیضھای مختلف از جملـه  
ـر   ـبـعـیـض ب راسیسم، سكسیسـم، ت
علیه ھمجنسگرایان و پناھنـدگـان  

ـنـد ھـر  .  و مھاجران بود  جری ھمان
ـر ایـن   فعال كمونیست دیـگـری، ب
ـبـعـیـضـھـایـی   باور بود كه چنین ت
ـر   ـرت جنبش كارگری را ضـربـه پـذی

ـر  .  می كند  ـیـگـی جری یك فعال پ
ــســم و   ــوئــی ــگ ــن ــه جــی ــی بــر عــل
ــش   ــود كـه جـنــب ــالــیـســم ب نـاســیـون
كارگری آمریكا را از مـتـحـدیـن  
استراتژیك خـود در سـطـح جـھـان  

ــه اســت  ــگــه داشــت او یــك  .  دور ن
ــھــاد   ــم و قــاطــع ن حــامــی مصــم

ـیـه جـنـگ "  " كارگران آمریكـا عـل
(U.S. Labor Against the 

War)  مــارك بـه كـارھــای  .  بـود
ــه   ــری، از جــمــل ــگــر ج مــھــم دی

ـیـن  " بنیانگذاری نھادی به نام   كمپ
ـرای بــیـمـه عـمـومــی   كـارگـران ب

 Labor Campaign)" رایگان 
f o r  S i n g l e  P a ye r 

Healthcare)  ـنـی ، رھبری كمپی
برای شكست دادن كمپین سرمـایـه  
داران برای در ھم شكستـن قـدرت  

 defeatاتحادیه ھا تحت عنوان  
a  r i g h t -t o -w o r k 

referendum   ــت در ــال و دخ
ـر   سازماندھی كارگران در مبارزه ب
علیه در ھـم شـكـسـتـن اتـحـادیـه  
ھای كـارگـری در ویسـكـانسـیـن  

مـی گـویـد كـه  .  اشاره می كنـد 
ـر اتـكـا   جری تمام تالش خود را ب
به پایه توده ای اتـحـادیـه و تـوده  

او امـا  .  كارگران متمركز می كرد 
ــه را كــه   ــن جــمــل ــرم،  " دائــم ای پس

زمانی كه تـو داری خـواب مـی  
برنامـه  )  سرمایه داران ( بینی، آنھا  
 .نقل می كرد ." می ریزند 

 
یكی دیگر از این سه تـن كـه  
درباره جری تاكـر خـاطـره نـوشـتـه  

 (Elly Leary)است، الی لیری  
 بـود كـه بـا  ١٩٨٠ او سال  . است 

ـقـایـش در  .  جری آشنا شد  او و رف

استان ماساچوست نھادی را مثـل  
ـرای اصــالح   نـھــاد جــری تـاكــر ب

" مـقـاومـت " اتـحـادیـه ھـا بـه نـام  
(STANDUP)   ــاد كــرده ــج ای

ـر خـالف  .  بودند  می گـویـد كـه ب
ـنـده ای را   تصور عمومـی، نـمـای

ـرانـس   ـف ـن  UAWانتخاب و به ك
نماینده اعزامی بعـد از  .  فرستادیم 

اولین شب كنفرانس، با حـرارت بـه  
رفقایش خبر می دھـد كـه گـروه  
ـرمـی مـثـل   ـف قدرتمندی كـه پـالت
ـری جـری   نھاد آنھا دارد، بـه رھـب
ـر مـنـطـقـه   ـیـار مـدی تاكر كه دسـت
ـرانـس   ـف ـن خودشان اسـت، در آن ك

لیری می گوید كـه  .  شركت دارند 
می دانستیم به چنیـن كسـی كـه  

ـیـزه   ـرم را كـانـال ـف رھبری این پـالت
مـی گـویـد  .  كند، احتیاج داشتیـم 

جری تاكر در صفوف اتحـادیـه بـه  
ـنـده   سرعت از كارگر ساده به نـمـای
بخش و نھایتا به پستھای مھمـی  
در اتـحــادیـه انــتـخـاب شـد؛ امــا  
ــخــاطــر   ــھــا ب ــچــكــدام از ایــن ھــی
ـرای   عنوانشان نبود كه جـری را ب
. جنبش كارگری مـھـم مـی كـرد 

ـر   بلكه حضور فعال او در مبارزه ب
ـریـن حـقـوق   ـتـدائـی ت سر حتـی اب
ـبـش   كارگران بود كه او را در جـن
ـبـش   كارگری و در بین فعالین جـن

 . كارگری مھم كرده بود 
ـیـد   لیری ھم بر این نكـتـه تـاك
می كند كه مھمتریـن مشـخـصـه  
ای كه جری را از دیگران متمایـز  
ـر قـدرت تـوده   می كند، اتكا او ب

می گـویـد ھـمـیـن  .  كارگران بود 
ـم   اتكا بر كارگران و در تـمـاس دائ
بودن با مشكالت و روحـیـه شـان  
بود كه او را از مشكالت كارگران  

و راه حل واقعی ای كه كـارگـران  
ـر از دولـت   می توانند دنیا را بھـت
سرمایه داران رھبری كنند، مطـلـع  

لیری می گـویـد  .  نگه داشته بود 
زمانی كـه اعـتـصـابـی راه مـی  
افتاد، جری در مجامع عـمـومـی  
كارگران دنبال نقطه اصلی ای كـه  
ـیـد را بـه نـحـو احسـن   بتواند تـول
ـتـوانـد   بخواباند مـی گشـت كـه ب
ـنـد  ـر ك ـرت . مدیریت را ضـربـه پـذی

لیری می گوید كه جری با اتكـا  
به خود كارگـران و بـا رفـتـن بـه  
ـرای یـافـتـن راه   سراغ كارگـران، ب
ـفـس   حل به كارگران اعتمـاد بـه ن

می گـویـد در دورانـی  . می داد 
كه جنبش كارگری در حال عـقـب  

ـتـظـر   ـریـت مـن نشینی بـود و مـدی
ـری اعـتـصـاب   اخراج و بكـار گـی
شكن، جری تاكتیكھایی را اتخـاذ  
مـی كـرد كـه خـود كـارگـران بـا  
درایت الزم، بـدون دسـت زدن بـه  
اعتصابی كه شكستش در چشـم  
انداز بود، كارگران را رو بـه جـلـو  

 . سوق می داد 
ــه   ــت ــری بــه نــك ــی امــا الــی ل
مھمتری كه كمتر درباره آن بـحـث  

مـی  .  شده است اشاره مـی كـنـد 
 New Directionگویـد كـه  

Movement   ــبــشــی ــن ــقــط ج ف
ــا و   ــه ھ ــحــادی بــرای اصــالح ات

ـبـود  بـه  .  دمكراتیـزاه كـردن آنـھـا ن
. چنین چیزی رضایت نـمـی داد 

مـی گـویـد كـه ایـن نـھـاد مـی  
ـیـاورد   خواست دنیایی را بـوجـود ب
ـقـل   كه جنبش كارگرای در مركز ث

 .راندن دنیا بدین سمت باشد 
 

سومین كسی كه درباره جـری  

تاكر در این بـحـث شـركـت كـرده،  
. اسـت  (Dean Braid)دین برید  

او نیز از رفقای نزدیك جری تاكـر  
دین اولین بار در اعـتـصـاب  .  است 

در  "  آغـازی تـازه " بزرگی بـه نـام  
 بـا  ١٩٨٩ میشگان در اوایل سال  
دیـن بـه  .  جری آشـنـا مـی شـود 

ـری    UAW"  تـاریـخـی " جھتـگـی
ــام   اشـاره مــی كــنـد كـه تـحــت ن

ــرار   (jointness)"  ھــمــكــاری "  ق
بوده ھم كارگران و ھم مدیریت بـه  
یـك انـدازه ازخـودگـذشـتـی نشــان  

  ١٠ می گوید كه بعـد از  .  بدھند 
سال، كارگران احساس كـردنـد كـه  
این جھتگیری، كه سالنه سالنه و  
زیركانه و با لطافت ھمه چـیـز را  

ـر مـی  )  به طرف بدتر شدن (  ـی تغـی
ـری خـطـرنـاكـی   دھد، یك جھتـگـی
است و كل بنیانی را كه اتـحـادیـه  

UAW   ـر بر آن بنا شده بود را، زی
ـرد  ــن  .  سـئـوال مـی ب جـری در ای

تظاھرات یكی از سخنرانان اصلی  
دین ھم از زوایـای دیـگـری  . بود 

به كارھای بزرگ جری تـاكـر در  
جنبـش كـارگـری آمـریـكـا اشـاره  
می كند كه دو نـویسـنـده اول بـه  

 .آنھا اشاره كردند 
 

ـم مــــودی   ـــ ـی ـــ  Kim)ك
Moody)   ـتـھـای در بخش كـامـن

ــن ســه بــحــث، كــامــنــتــی   زیــر ای
ـرجـمـه   گذاشته است كه شایسته ت

 . است 
ـر نـوری   جری ھمانند چراغ پ

ھر بار كـه  .  در عصری تاریك بود 
كارگران و تشكلھایشان با شكست  
ـرو مـی   ـنـی ای روب و عقب نشـی
ـراتـژی   شدند، جری تاكتیك و اسـت

جدیدی را ارائه می داد؛ به امیـد  
ـر   ـی اینكه این ترند و پروسه را تـغـی

او  "  مدرسـه ھـمـبـسـتـگـی . " بدھد 
ـرای ایـن كـار   دائم كادر و فعـال ب

انسـانـی واقـعـی  .  تربیت می كرد 
جـری  .  كه ھیچ وقت ناامید نشـد 

ــا و   ــاھ ــاری از م ــت بســی دوس
ــگــر بــود  . آمــوزگــار بســیــاری دی

ـرای   مرگ او ضایـعـه بـزرگـی ب
از آنجا كـه  .  جنبش كارگری است 

بسیار از محل زندگی جـری دور  
بودم، جری را برای دو سالی بـود  

امیدوار بود كـه در  .  كه ندیده بودم 
كنفرانس ماه مه سال گذشته لیبـر  

او  .  نتس ببینمش، اما چنین نشـد 
ـیـسـت  ـم  .  دیگر در مـیـان مـا ن دل

 .برایش بسیار تنگ خواھد شد 
 ٢٠١٢  اكتبر  ٢٩ 
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 !برسانيد
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خانم مینا فرخنده در نـوشـتـه ای  
در جـلـسـه ی  " اشاره کردند کـه  

پالتاکی بحثی ارائـه شـد تـحـت  
مضمون کارفرما بـودن مـدعـیـان  
ـیـن   سوسیالیست کارگری و فـعـال

گفته شد کـه  .  کارگری در ایران 
این مسئلـه مـحـوری و مـعـضـل  
جنـبـش کـارگـری اسـت و مـی  
بایست با آن به مبارزه برخاسـت و  
اینکه سکوت تا کنـونـی مـا در  
مقابل این مسئله  انحـرافـی بـوده  

ـیـن  . است  البته در این بحث، فـعـال
کــارگــری در خــارج از کشــور  

ـر   مستثنی شده بودنـد، مشـروط ب
ــه   ــی ــرعــل ــکــه ب ــرمــایــان  " ایــن کــارف

) فعالین کارگری داخـل " ( داخلی 
به مبارزه برخیزند و به محق بـودن  

راسـتـش  ." این بحث مھرتایید بزننـد 
ـبـش   ھمه جور عیب و ایراد از جـن
کارگری دیده بودیم امـا بـعـضـی  

ـر اسـت  مـثـال  .  چیزھا واقـعـا نـوب
ـــق   ـم کـــه اف ــ ـــودی ـــده ب ـی ــ ـن ــ ش
ـیـسـتـی کـارگـران شـکـل   سوسیال

ــتــه  ــرف یــا ایــنــکــه آگــاھــی  .  نــگ
ـیـن اسـت  . طبقاتی کـارگـران پـای

ـقـاتـی ھـنـوز درسـت و   مبارزه طب
حسابی شکل نگرفته، کـارگـران  
ــد، بــا مــاشــیــن   ــن ــت ــا کــار ھس ری
شخصی شان میرونـد سـرکـار تـا  
استثمار شوند، با گـرفـتـن یـارانـه  
مبارزه تاریخی علیـه سـرمـایـه را  
فراموش کردند، مبارزاتشان کـال  

ـنـکـه  .  تدافعی و بیخود است  یا ای

سندیکا سازی میکنند در حـالـی  
ـلـو چـنـده، بـایـد   که سندیکا کـی
ــه داری را   جـنــبــش ضــد ســرمـای
چسبید، یک عده ھم کـه حـزب  
ــرش   ــنــد کــه آخ ــکــن ــی و حــزب م

یـا مـیـخـواھـنـد  .  میشود استالیـن 
مبارزاتشـان رسـانـه ای شـود یـا  
ـقـه کـارگـر شـده ضـد   مبارزه طب
رژیمی و بسیار عیب و ایرادھـای  

ـقـه  .  دیگر  یعنی کلھم اجمعین طـب
ـرایـن بـایـد  !  کارگر خالص  ـنـاب و ب

آموزش ببینـد کـه بـابـا جـان تـو  
ناسالمتی کارگری، بـه دسـتـات  

ـنـه   ـی نگاه کن که من قربـان آن پ
ھایش بروم که شناسنامه تـوسـت،  
مبادا با آنانی که دسـتـانشـان تـا  
حاال به آچار نخورده یکی شـوی  
و بروی تو حزب شان، آره قربـونـت  
خودت باید حزبت را بسازی اصال  
چرا حـزب بسـازی تـو آخـر ضـد  
سرمایه ھستی، مبادا تشـکـیـالت  

ـنـدازی  ـی اگـر راه انـداخـتـی  .  راه ب
ــارزه  .  مـنـحـلـش کـن  بـھـرحـال مـب

طبقاتی این شکلی است و نـه آن  
مارکس خوب اسـت امـا  .  شکلی 

ـیـن  .  قبل از دیدارش با انگـلـس  ـن ل
ـیـجـه اش شـده   ـت بد نیسـت امـا ن
ــصــور   ــن، نــری طــرف مــن ــالــی اسـت
حکمت اون یـک بـچـه یـھـودی  

خالصه  کـار از  ...  مایه دار بوده 
ـران اسـت و حـاال حــاال   ـیـخ  وی ب

ــســت  ــن   .  درســت بشــو نــی امــا ای
مشکلی که جدیدا کشـف شـده،  

عمرا تـا از صـفـوف کـارگـران و  
ــرد نشــود،   ــری ط ــش کــارگ ــب جــن
ـیـش   ھیچ جوره جنبش کارگری پ
نمی رود و طبقه کارگر خالص و  

 .خالص نمی شود 
یکی پیدا شود بـه  !  تو را خدا 

چـپ سـنــتـی حــالـی کــنـد مــا  
دوست داریم با ھمین کارفرمـایـان  
ـم فـرخـنـده   داخلـی از جـنـس خـان
دست به یکی کنیم شما را سـنـه  

بیچاره مینا فـرخـنـده مـجـبـور  ! نه 
ـتـوانـد امـورات   شده برای اینکه ب
ــوزاد و   ــا یــک ن ــدگــی اش ب زن
ھمسر تازه از زندان آزاد شـده اش  
که گرفتاریھای خودش را داشتـه  
بگذراند، مجبور است بـه صـورت  
ــاطـی کــنـد، شــده   شـخــصــی خــی

ـنـا  !  معضل جنبـش کـارگـری  مـی

راسـتـش تـا  :"  فرخـنـده مـیـگـویـد 
کـه مـرا  )  پالتاکـی ( ھمین جلسه  

و امثال مرا کـارفـرمـا خـوانـدنـد،  
ــوف   ــودم کــه از صــف ــده ب ــھــمــی ـف ن

اگر بـازار  .  کارگران جدا افتاده ام 
کاله کاله و داللـی در سـرمـایـه  
داری ایران باب نبود و کـارخـانـه  
ھا یکی پس از دیگری به بھـانـه  
نبود مواد اولیه بسته نمی شـد و  
ـبـان مـا را نـمـی   بی کاری گـری
گرفت، اگر کارفرمـایـان واقـعـی  
برای سود بیشتـر خـود  بـه جـان  
کارگران نمی افتادنـد و از کـار  
ــمــی کــردنــد، اگــر   ــراجــمــان ن اخ
ـنـی کـه   ـی ـنـچـن صاحبکارانی  ای

بی کاریم که لباس  :"  می گفتند 
ـم، صـرف نـدارد، از   ـی تولیـد بـکـن

ـبـاس ارزون  ...  روسیه از چین ،   ل
وارد می کنیم و گـرون ھـم مـی  

ـم  ـبـودنـد، اگـر سـرمـایـه  "  فروشـی ن

ـفـن در   ـل دارانی نبودند که پـای ت
ــزرگ    ـیـه مـعـامـالت ب یـک ثـان
کنند و آب دھـان سـرمـایـه داران  
دیگر را راه بیاندازند که ھـر چـه  
ـروشـنـد و دیـگـر   ـف دارند و ندارند ب
حتی استثمار ما ھم برایشان سـود  
کافی نداشته باشد، انوقت ما بـه  
روز سیاه نمی نشستیم  کـه حـاال  
ـم و بـه صـف   کارفرما ھـم بشـوی

بدبختـی  .  کارفرمایان بچسباننمان 
اینجاست که االن روزگار طـوری  
است که ھر چه به سرمایـه داران  
ـم، بـابـا  تـو را   ـی التماس می کن
بخیر و ما را به سالمت، جان مـا  
ـیـا و مـا را   و جـان تـو، لـطـفـا ب
استثمار کن، کسی به فریـاد مـا  

 ."نمی رسد 
 اما شما خواننده محترم فکـر  

میکنید چپ سنتی کوتـاه مـی  
ـم کـی بـه  !  آید؟ عمرا  من نمـیـدان

اینھا این اختیار را تفویـض نـمـوده  
. که راه حل جلو پایمـان بـگـذارنـد 

ـیـات   انصافا یـک کـمـی در ادب
ـر ایـن چـپ   ھمین ده سـالـه اخـی
ــدا   ـی ــد اگـر یـک کــالم پ بـگـردی
کردید که مبارزات ما کـارگـران  
برجسته کرده باشند، بنده نـامـم را  
تغییر میدھم تا کسانی از ھـمـیـن  
چپ سنتی یاد سلسه پیشـدادیـان  

ذره بین دستشان اسـت کـه  .  نیفتد 
ـقـطـه ضـعـفـی   کوچکترین مثال ن
ـرو بـازی   پیدا کنند چنـان بـی آب
ـیـاج بـه   درمی آورند که چـه احـت

ــن  ــســازیــم  !  دشــم ــکــا مــی ــدی ســن
میگویند نه درست نیست، مجمـع  
ــدھــیــم   ــل مــی عــمــومــی تشــکــی
میگویند اصـال حـرفـش را نـزن،  
ــالت کــارگــری شــکــل   تشــکــی

میدھیم میگویند چه فایده داخـل  
ــوق   ـرای حـق ــه نــیـسـت، ب کـارخـان
ـم مـدعـی   ـی ھایمان مبارزه مـیـکـن
ـیـجـه بـی   ـت میشوند تدافعی در ن
ــم   ــروی ــی ــان م ــاب ــه خــی خــاصــیــت، ب
ـقـالب بـاالیـی ھـا   میگویند از ان
ـنـــی بـــورژوایـــی، طـــومـــار   ـــعــ ی
مینویسیم خفت مان میدھنـد کـه  

ـنـد  !  چی  ـم مـیـگـوی بیانیه میـدھـی
ضد رژیمی است به کـارگـر چـه  
ـم   ـی مربوط و باالخره  حـرف مـیـزن
ــکـشــد   ــمـی ــت ن ــد خــجـال ـن مـیـگــوی

 .میخواھد رسانه ای شود 
ــی   ــپ ســنــت   حضــرات چ
خواھشا ، تمنا میکنم دست از سـر  
ـرداریـد اگـر   کچل ما کارگـران ب
ـیـد نـمـک   ـیـسـت مرھمی بر زخم ن

ـم  .  روی زخم نریزید  آقاجان یـا خـان

جان ما اصال دوست داریم بـا ایـن  
ـم   ـری ـب معضالت کارمان را پیـش ب

 شما این وسط چکاره اید؟ 
 

 
کارگر 

 کمونیست 
 را 

 بخوانید

 

 دست از سر کچل ما بردارید
 یاشار سھندی  
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جمھوی اسالمی به 
 !روایت آمار و ارقام

،عدم "کمبود نقدینگی"از
پرداخت دستمزدھا، 

تادرآمدھا وھزینه ھای 
 "ویژه حکومتی

 
 :آمارھا سخن میگویند

ــــش از  *   ـی ـــ ــــد  ٧٦ ب  درص
ـیـدی   کارخانجات و واحدھای تـول
ـیـاد شـھـیـد،   ـن وابسته به دولـت، ب
ـتـه امـداد   بنیاد مستضغفان، کـمـی

با مشـکـل  .. امام، قرارگاره خاتم و 
ـرداخـت  "  کمبود نقدینگی "  ـرای پ ب

ـر  .  حقوق ھای کارگران دارند  ـنـاب ب
آمارو ارقام  تـامـیـن اجـتـمـاعـی،  
ـم،   وزارت کارو خانـه کـارگـر رژی
کارگران  واحدھای تـابـعـه بـطـور  

 مـاه حـقـوق  ٦  الی  ٣ متوسط بین  
 .معوقه دارند 

پایتخـت  " درعسلویه که به  *  
رژیم معروف شده بیـش  "  اقتصادی 

 ھزار نفر، عمدتا در صنـایـع  ٧٥ از  
گازی و شیمی شاغلنـد کـه بـه  
ــول رژیــم   ــام مســئ ــه مــق ــت گــف

ـتـصـادی " در  ، بـا  " مناطـق ویـژه اق
ــوق ھــای   ــق پــرداخــت حــق تــعــوی

 .کارگران خود مواجه می باشند 

ارقـام دیـگـری  .  در آمـار  *  
کارشناسان اقتصادی حـکـومـتـی  

 درصـد  ٨٥ تائید کـرده انـد کـه  
کارگران و کـارکـنـان شـاغـل در  
ـر   ـراب کارخانجات و صنایـع، سـه ب
زیر خظر فقر اعالم شـده از طـرف  
حکومت، دستمـزد دریـافـت مـی  

 .کنند 
صندوق تامین اجـتـمـاعـی  * 

اخیرا اعالم کرده است که  یـک  
ــون و   ــی ــل ــزارنــفــر از  ٤٠٠ مــی  ھ

ـر   مستمری بگیران این صندوق زی
خط فقر مستمری دریـافـت مـی  
کنند و سازمان تامین اجتـمـاعـی  

با مشکل تامـیـن مـنـابـع مـالـی  
ــرداخــت مــعــوقــات دارد  ــرای پ . ب

تامین ا جتماعی در تـوجـیـه ایـن  
ــان   ــرمــای ــت، کــارف وضــعــیــت دول
دولتـی و واحـدھـای وابسـتـه بـه  
کنسرن ھای دولتی را مـتـھـم بـه  
عدم پرداخت سھمیه شـان بـه ایـن  
ــتــه   ــه گــف ــدوق کــرده، کــه ب صــن

کـمـبـود  " تامین اجتماعی بـاعـث  
ــگــی  ــدیــن ــن ســازمــان در  "  نــق ای

ـران   پرداختھایش به مستمری بـگـی
 .شده است 

اینھا آمار و ارقام  وضـعـیـت  

دستمزدھا و حقوق ھای کارگـران  
 .می باشد 

ـر و   در طرف دیگر ایـن تصـوی
آمارھایی که حکومت ھر روز بـا  
بی شرمی و وقاحتش اعالم مـی  
کند، تصویری دیگری نیـز وجـود  

ـر بـخـور و بـچـاپـھــا،  .  دارد  تصـوی
دزدیھای افسانه ای، ھزینه ھـای  

ـرای  " ھزاران میلیاردی حکومت   ب
ھزینه ھـایـی  .  قرار دارد "  اموراتش 

که بنابر اعتراف دست انـدرکـاران  
ـرای   عـمـلـی کـردن  " حکومتـی ب

ــوز   ــن ــتــی ھ پــروژه ھــای حــکــوم
". ناکافی بوده وباید افزایش یابنـد 

ـم    برای روشن تر شدن ادعـای رژی
ــود  " در مــورد مــوضــوع    کــمــب

ـــگـــی  ـن ــ ـــدی ـق ــ ـرداخـــت  "  ن ــ ـرای پ بــ
ـران و   ـــای کـــارگــ ـــزدھ ـــم ـت دســ
کارکنان، فقط کـافـی اسـت بـه  
ــودت   ــی کــه خ ــام ــار و ارق آم
حکومت از درآمدھا و دزدیھـایـش  

میدھد، اشاره شود تا دروغ ھـا و  
شیادی ھای اسالمـی حـکـومـت  

ـنـجـا فـقـط بـه  .  برمال شـود  در ای
چند نمونه از ایـن مـوارد  اشـاره  

مـواردی کـه حـتـی بـا  .  میشود 
حساب و کـتـابـھـایـی کـه خـود  
ـر، دیـوان   ارگانھای حکومتی نظی
ـــه   ـــان ـــات اداری، خ ـب ــ ـــاس ـــح م
کارگریھا، دولت و مجلـس بـه آن  
ـرای   اعتراف کرده اند، مـیـشـود ب
بیش از دوسال تمام دسـتـمـزدھـای  

ـیـون شـاغـل در  ٢٠ بیش از   ـل  مـی
کشور را با در نـظـر داشـت تـورم  

 درصدی اعالم شـده از طـرف  ١٩ 
ــرد  ــرداخــت ک خــود ایــن  .  رژیــم، پ

حساب و کـتـابـھـای حـکـومـتـی  
ــوچــکــی از   ــه ک ــوش ــط گ فــق
ــخــور   ــه ای و ب ــھــای افســان دزدی
بچاپ ھای باندھای رنگـارنـگ  
حکومتی، از بیت رھبری گرفتـه  

مـی  ..  تا دولت و مجلـسـیـھـا و  
کـمـبـود  " باشـد، کـه دروغ بـودن  

ـر سـوال  "  نقدینگی  حکومت را زی
ـریـن  . می برد  بر گردیم بـه تـازه ت

آمار و ارقام درآمـدھـای دولـت و  
 !کل نظام و دزدیھایش 

ــی   ــای حــکــومــت م ــارھ آم
 :گویند 
ــــات  *  ـق ـــ ـی ــ ـق ــــحـــ ـرکــــز ت ــ م

استراتژیـک وابسـتـه بـه مـجـمـع  
ـرا   تشخیص مصـلـحـت نـظـام اخـی
ـــه اش را از   ـــاالن ـــزارش س گ
ــت اعــالم   ــی دول درآمـدھــای نــفــت

: بر اساس این گزارش .  کرده است 

ـتـی    نیمی از درآمد  ـف   ١٠٠ ھـای ن
ـر،   ـران،در ھـفـت سـال اخـی ساله ای

ـیـارد  ٥٣١ یعنی رقمی معادل    میل
نـژاد    دالرمتعلق بـه دولـت احـمـدی 

ـر مـی بـاشــد  . درھـفـت سـال اخـی
ـــــای   ـــــدھ ـر درآم ــــ ـــــالوه ب ع
ـیـن   ـتـی ب ـف ـرن نفتی،درآمدھای غـی

ـیـارد دالر بـوده  ١٥٠  تا  ١٤٥  ـل  می
 .است 

سایت بازتاب امروز وابسـتـه  * 
به دایره اصولگرایان حکومتـی در  
ادامه مباحث مربـوط بـه حسـاب  
ـفـت و عـدم   ذخیره ارزی، فروش ن

واریزدرآمدھای به خزانه دولت، بـا  
ــوان   ــزارشــات دی ــه گ ــاد ب ــن اســت
محاسبات رژیم، یک سوال جالب  

بـازتـاب امـروز،  .  طرح کرده اسـت 
ـیـارد  ٢٠٠ : یک سـوال سـاده  ـل  مـی

ـیـسـت،   دالر از درآمدھای نفتـی ن
ـیـد بـه جـیـب چـه   شمـا مـی دان

 کسی رفته؟  
ــھــای  *   ــری در ادامــه افشــاگ

ــای   ــه ھ ــدھــا و دار و دســت ــان ب
ـتـه گـذشـتـه   حکومتی اواخـر ھـف
دیوان محاسبات دوباره اعالم کـرد  

ـیـارد دالر پـول  ١٢ دولت  : که   میل
ـره ارزی   نفت را بـه حسـاب ذخـی

ماجـرای دزدی  !  واریز نکرده است 
ھزار مییلیارد تومـانـی ھـم کـه  ٣ 

 .معرف حضور ھمگان است 
اینھا فقـظ چـنـد رقـم گـنـده  
لفت و لیس و دزدیھای حـکـومـت  
است که در جنگ و دعـواھـای  
ـرا   باندھای حـکـومـتـی کـه اخـی

حادتر شـده اسـت، اعـالم گشـتـه  
ــھــای  .  اســت  ــام دزدی آمــار و راق

حکومت وبـانـدھـای حـکـومـتـی  
ـر از ایـن ارقـام مـی   بسیـار فـرات

 .باشد 
کـمـبـود  " برگردیم به موضـوع  

حکومت و دولـت کـه  " نقدینگی 
به این بھانه دستمزدھای مـعـوقـه  
ـردازنـد  . میلیونھا کارگر را نمی پ

ـنـه ھـایـی کـه حـکـومـت   با ھزی
ــی بــرای   ــکــومــت ــای ح ــدھ ــان وب

کـرده  "  امورات ویـژه حـکـومـتـی " 
ــراف   ــد، بــه اعــت ــاســان  " ان ــن کــارش

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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در ردیـف  "  حوزوی و علمی شـان 
دوم بعد از دزدیـھـای حـکـومـتـی  

ـنـه  .  قرار دارنـد  بـه عـبـارتـی ھـری
ھـایـی کـه جــمـھـوری اسـالمــی  
عالوه بر تامین ھزینه ھـای دم و  
ــای   ــھ ــای و ارگــان ــھ ــگــاھ دســت
سرکوبگرش کرده و مـی کـنـد،  

امـورات  ویـژه  " بخش مربوط بـه  
. ، رقـم دوم را دارد " حکـومـتـی  

ـرای    ھزینه ھایی که حـکـومـت ب
ــن   ــت ــه، ســاخ ــی ــم حــوزه ھــای عــل
مساجد، پروژه ھـای رنـگـارنـگ  

ـروریسـتـھـای   مذھبی، حمایت از ت
اسالمی در منطقه، ساختـن حـوزه  
ــی در   ــدھــب ــه م ــمــی ــای عــل ھ
کشورھای افریقایی و آسیایی تـا  
افعانستان، حمایتش از رژیم اسـد،  

ــه و  ــل کــرده و مــی  ....  حــزب ال
اینجا فقط به چند نمونه از  .  کند 

این ھزینه ھای حکومـتـی اشـاره  
ـرتـو آن یـک بـار   میشود تا در پ

ـنـگـی " دیگر ادعای   " کمبود نقـدی
ـر   حکومت  و دروغھایش مبنی ب
ــی اش بــرپــرداخــت   ــای ــوان عــدم ت
ـیـونـھـا   ـل دستمزدھای مـعـوقـه مـی

 .کارگر، برمال شود 
ـنـه ھـای   آمارھا و مبالغ ھـزی

ـــه   ـــوط ب ـرب ـــژه  " مــ ـــورات وی ام
 :در یک سال گذشته " حکومتی 
ــالب  *   ــی انــق شــورای عــال

ـرای   ـم ب اسـالمـی  " فرھنگـی رژی
  ١٥٠٠ کردن دانشگاھھا، بیش از  

 .میلیاردتومان ھزینه کرده است 
 مــاه  ٥ :" روزنـامـه خـراســان *  

ـیـارد  ١٠٠٠ گذشت؛ بودجـه   ـل  مـی

ــھـســازی   ـرای ب ــی دولـت ب تـومـان
ایـن روزنـامـه  "!  اطراف حرم نرسیـد 

ــرده اســت   ــراف ک ــت در ادامــه اع
که بودجه کنسرن بـزرگ  : " است 

ـیـت آسـتـان  " مالی رژیم بـا نـام  تـول
  ٣ در مشھـد بـاالی "  قدس رضوی 

ھزار میلیارد تومان در سـال مـی  
ــعـنـی روزنـامـه خـراســان  .  بـاشـد  ی

ـلـغ   ضمنی تائید می کند که مـب
ــودجــه  ٢  ــومــان ب ــیـاردت ــل  ھــزار مــی

ـتـی اخـتـصـاص داده شـده بـه   دول
ـتـظـر ھـزار   ارگان رژیم سیده و مـن

 .میلیارد تومان دیگر می باشد 
رئیـس سـتـاد  " جعفر دھنوی *  

ـیـات اسـتـان   بازسازی عتبات عـال
ـرنـامـه  "  رضـوی   خراسان  ـرامـون ب ـی پ

ـرا   ھای این باند حـکـومـتـی، اخـی
صـحـن حضـرت  :  اعالم کـرد کـه 

ــای   ــا زیــربــن ــزار  ٢٠٠ زھــرا ب  ھ
ـر   ـیـارد  ٧٥٠ مترمربع بالـغ ب ـل  مـی

ـر   تومان اعتبار نیاز دارد و بـایـد ب
اساس تفاھـمـنـامـه مـنـعـقـد شـده  

ـیـت ایـن حـرم  ٥ ظرف    سال به تـول
ــن  .  تـحـویـل داده شــود  ـرای عـالوه ب

ـبـد حـرمـیـن   برای طالکـاری گـن
عسکرین در شھر سامـرای عـراق  

ـنـه شـده  ١٥٠٠   میلیاد تومان ھـزی
 .است 

ـر  " بـاف    محمود پارچـه *   مـدی
ــام   ــح  ام ــت ضــری ــاخ پــروژه س

برای ساخت ضـریـح امـام  ": حسین 
ـره  ٤٥٠  ھزار و ٤ حسین  ـق  کیلوگرم ن

ـنـای  ١١٨ و   ـرمـب  کیلوگرم طـال ب
ــغ بــر   ــال   ١٤ نــرخ امــروز طــال ب
 .  میلیارد تومان ھزینه شده است 

ــاره  *   ــی در ب حســن شــریــف
ــه اراک،   ــمــی ــل ســاخــت حــوزه ع
بزرگترین مجتـمـع حـوزوی غـرب  
کشور شامل حوزه علمیه و حجـره  
ھا برای برادران طلبـه و خـواھـران  

 ھزار مترمـربـع بـا  ٢٣ به مساحت  
ـیـاردی مـجـلـس  ١٥٠ اعتبار   ـل  می

 .اقتتاح میشود 
اینھا فـقـط گـوشـه ھـای از  
ـیـغ   ـل ھزینه ھای حکومت برای تب
و گســتــرش فــرھـنــگ جــھــل و  
خرافه مـذھـبـی مـی بـاشـد کـه  

اینجـا و آنـجـا از زیـان عـنـاصـر  
. حکومت به بیرون درز کرده اسـت 

ھزینـه ھـای امـورات ویـژه  "ابعاد  
ـنـھـا  "  حکومت  ـر از ای بسیار فـرات
ـیـت  .  می باشد  ھزینه ھایی که ب

ـری و دم و دسـتـگــاه ھــای   رھـب
مذھبی در دسـتـور داشـتـه و بـه  
ــم   ــرد، بــخــش اعــظ پــیــش مــی ب
ـتـی را   ـف درآمدھای نفتی و غیر ن
ـــار دزدیـــھـــای ھـــزاران   ـن در کــ
. میلیاردی حکومت، را می بلعـد 

ـیـش   جمھوری اسالمی در طـول ب
ــارد   ــی ــل ــی از ســه دھــه صــدھــا م
ـنـجـوری   دالرصرف ھزینه ھـای ای

در کـنـار  .  اش کرده و می کـنـد 
این گشاده دستی ھای حکـومـت  
ـیـاردی   ـل و ھزینه ھای ھـزاران مـی
اش، حکومت و دولت بی شرمانه  

ــه اعــادی   ــحــان ــود  " و وقــی کــمــب
ـــگـــی  ـن ــ ـــدی ـق ــ ـرداخـــت  "  ن ــ ـرای پ بــ

دستمزدھای میلیونھـا کـارگـر را  
ـرداخـت  .  می کننـد  ـرای عـدم پ ب

ــل و   ـی ــمـزد کـارگــر ھـزار دل دسـت

ـراشـی مـی   توجیه آورده و بھانه ت
کنند تا چندرغـاز دسـتـمـزدھـای  

حـکـومـت  .  کارگران را نیز ببلعند 
ـرای   امـورات  " جانیـان اسـالمـی ب
ــتــی اش  ــود  "  ویــژه حــکــوم ــب کــم

سر کیسه را شـل  .  نقدینگی ندارد 
ـنـه مـی کـنـد  ایـن  .  کرده  و ھزی

ـیـزم   جنایتکاران وقاحت و شـارالتـان
اسالمیشان تاآنجا پیش رفته  کـه  
خامنه ای و خیل آخوندھای کلـه  
ـــوا و   ـت ـــده حـــکـــومـــت، فــ ـن گــ
دستورالعمل صادر کـرده و اعـالم  

ـنـه در راه خـدا،   کرده اند که ھزی
ــت رھــبــری   صــواب  " اســالم، بــی

بوده و ھرگونه تـخـطـئـی  "  واجبات 
از تامین این ھزینـه، خـالف شـرع  

آخوندھای کله گـنـده  .  می باشد 
دیگر حکومتی این ھزینـه ھـا را  

ـرای   ــ ـرایـــط  " ب ـردن شــ آمـــاده کــ
ــانشــان  ــام زم ــورام ضــروری  "  ظــھ

ــه   ــوب ــر کــدام بــه ن ــه و ھ ــت دانس
خودضمن تقاضای افزایش بودجـه  
ھای کالن، سھم امام و دزدیھـای  
ارگانھا وباندھای زیر کنترلـش را  

به عبارتـی کـل  .  تقاضا کرده اند 
جمھوری اسالمی، با تـمـام دم و  
دستگاه عریض و طویل سـرکـوب،  
ـیـت   زندان و اعـدامـش،در کـنـار ب
ـم،   رھبری و حوزه ھای علـمـیـه ق

، بخـش اعـظـم  .. مشھد، کاشان و 
درآمدھـا و پـول ھـای صـدھـای  
میلیارد دالری را صرف ھزینه ھـا  

امورات ویـژه  " و لیف و لیس ھای  
و دزدیـھـایشـان مـی  "  حکومـتـی 
ـــد  ـن ــ ـن ـــه ھـــای  .  کــ ـن ــ ایـــن ھـــزی

ــاردی، دزدی و غــارت و   ــی ــل مــی
ـر   ـتـی و غـی چپاوول درآمدھای نف
ــای   ــار درآمــدھ ــی در کــن نــفــت
گوناگون مالیاتی رژیم، دزدی از  
دستمزدھای کارگران و کارکنـان  
ـم و   جامعه، یـک شـبـکـه عـظـی
گسترده مافیایی دزدی قـانـونـی  
ــد  . و شـرعـی را سـازمـان داده ان

ـنـه   رسالت عمده این حکومت ھـزی
کردن فقط برای ھـمـیـن امـورات  
ــه   ــن راه ھــر گــون ــوده و در ای ب

جـایـز و واجـب مـی  "  مجـاھـدت " 
ـنـگـی " اینجا  .  باشد  ـقـدی " کمبود ن

برای تامین ھزینه ھای حکومـت  
ـنـگـی . " وجود ندارد  ـقـدی " کمبود ن

اسم رمز دیگر حکومت اسـالمـی  
ـری و   ــه داران، بــیـت رھــب سـرمـای
دولتش، به ھمراه خیل آخـونـدھـای  
ــرای   ــتــی ب ــده حــکــوم ــن ــه گ ــل ک
ـــن   ـت ــ ـرداخ ــ ـپ ــ ـــدن، زدن و ن دزدی
. دستمزدھای کارگران می بـاشـد 

این یـک سـیـاسـت ھـمـیـشـگـی  
درست  .  حکومت بوده و می باشد 

ــن   ـی ـنـجـاسـت کـه جـنـگ ب ھـمـی
ــا   ــردم کــارکــن ب کــارگــران و م
حکومت، بیش از سـه دھـه اسـت  

کــارگــران در  .  کــه ادامــه دارد 
یک جنگ روزانه و برای تامین  
ــر،   ــمــی یــک زنــدگــی بــخــور و ن
ــه جــنــگ   ــد ھــر روزه ب ــورن مـجــب

ـرونـد  آن  .  حکومت دزدان وقاتالن ب
ــوق و   ــاز حـــق و حــق ــدرغ چــن
ــه   ــزی ک ــاچــی ــای ن ــزدھ ــم دســت
کارگران دارند، بـا زور و مـبـارزه  
ـم تـحـمـیـل شـده   کارگران بـه رژی

جـمـھـوری اسـالمـی وکـل  .  است 
نظام، با تمام دار و دسته ھـای و  
ـیـت   باندھای حکومتی اش، از ب
رھبری گرفته تا دولت و مجـلـس  

ــای دزدی و  .. و  ،ســازمــان مــافــی
چپاول و غارت ثروتھای جـامـعـه،  
از جمله دسـتـمـزدھـای کـارگـران  

ــاشـد  مــافـیـای اسـالمــی  .  مـی ب
حکومت دزدان  و قـاتـالن کـار  

حکومـت  .  دیگری نداشته و ندارد 
ــر   ــایــد بــه زی دزدان، قــاتــالن را ب

 .کشید 
 
 
 
 
 
 

 



 15 ٢٣٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 اخبار اعتراضات كارگری
 

پس از اعتراضات  پی در پی کارگران 
کارخانجات صنایع فلزی این کارگران به 

 ھمه خواستھایشان دست یافتند
بیـش از شـشـصـد کـارگـر  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  بـه تـمـامـی  ٢  و  ١ کارخانجات صنایـع فـلـزی شـمـاره  
 .مطالبات خود دست یافتند 

  ٢٣  و  ٢٢ کارگران صنایع فلزی آخریـن بـار روزھـای  
مھر ماه به ترتیب در مقابل وزارت کار و استانداری تـھـران  

 ماه دستـمـزد  ٥ این کارگران  . دست به تجمع اعتراضی زدند 
معوقه داشتند و بیمه ھای آنان به حساب سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی واریز نشده بود و مدتھا بود ھـر دو کـارخـانـه بـه  

بدنبال تجمع این کارگران در مـقـابـل  .  حال خود رھا شده بود 
 مھر ماه گذشته، بـه آنـان وعـده داده  ٢٣ استانداری در روز  

ـیـن خـواھـد   شد مدیریتی از سوی دولت برای کارخانه تـعـی
ـیـمـه ھـای مـعـوقـه   شد، از محل تسھـیـالت اسـتـانـداری ب
کارگران به حساب سازمان تامین اجتمـاعـی واریـز خـواھـد  
. شد و کلیه مطالبات کارگران نیز پرداخت خـواھـد گـردیـد 

بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، پـس  
از گذشت نزدیک به دو ھفته از وعده ھـای داده شـده بـه  
کارگران صنایع فلزی، کلیه معوقات این کارگران تا مـھـر  
ـبـه دوم آبـان بـه حسـاب آنـان واریـز شـد،   ماه، روز سه شـن
مدیریتی نیز از سوی دولت برای ھر دو کارخانه تعیین شـد   
ـیـز بـا   و معوقات مربوط به  سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی ن
توافقی که ما بین اسـتـانـداری تـھـران و سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی بعمل آمد قرار شد بصورت اقسـاط تـوسـط دولـت  

ـرداخـت شـود  دسـت یـابـی  .  به سازمان تامین اجـتـمـاعـی پ
کارگران کارخانجات صنایع فلزی به مطالبات شـان یـک  

ـرای ایـن کـارگـران اسـت  اتـحـادیـه آزاد  .  موفقیـت مـھـم ب
کارگران ایران این موفقیت را حاصل اتـحـاد و عـزم راسـخ   
ـبـات شـان   ـرای رسـیـدن بـه مـطـال کارگران صنایع فلـزی ب
ـریـک   ـب میداند و آنرا صمیمانه به یکایـک ایـن دوسـتـان ت

 .میگوید 
 

 ٢کارگران بازنشسته صنایع فلزی شماره 
برای پیگیری مطالبات شان اولین مجمع 
عمومی خود را در محل کارخانه برگزار 

 کردند
حدود صد نفر از کارگران باز نشـسـتـه صـنـایـع فـلـزی  

 ، امروز شنبه ششم آبان با حضور در کارخانه اقـدام  ٢ شماره  
این کارگران ھمگی از  .  به برگزاری مجمع عمومی کردند 

 سال پیش به اینطرف بازنشسـتـه شـده انـد و ھـیـچـیـک  ٣ 
سنوات خود را دریافت نکرده اند و پیگیریھای فـردی آنـھـا  

بنا بر گزارشـھـای رسـیـده  . نیز تاکنون نتیجه ای نداده است 
  ٩ به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کـارگـران از سـاعـت  

صبح امروز در محـل کـارخـانـه جـمـع شـدنـد و سـپـس بـا  
برگزاری مجـمـع عـمـومـی حـول چـگـونـگـی رسـیـدن بـه  
مطالبات شان به بحث و تبادل نظر پرداختند و از میان خـود  

در ادامـه،  .  نفر را به عنوان نماینده ھایشان انتخاب کردند ٤ 
کارگران خواست خود را با مدیر عـامـل کـارخـانـه مـطـرح  
نمودند اما وی اعالم کرد من در این رابطه اختیـاری نـدارم  
. و باید با نماینده دولت خواست خود را در مـیـان بـگـذاریـد 

بدنبال این وضعیت نماینده ھای کارگران با مسئول مربوطـه  
ـنـد و وی از کـارگـران   ـت در استانداری تھران تـمـاس گـرف
ـنـد  . خواست در این رابطه شکایتی تنظیم و آنرا پیگیری کن

اما کارگران اعالم کردند اگر شکایت بکنیم از آنـجـا کـه  
در حال حاضر کارخانه در اختیار شماست نھایتا بـایـد شـمـا  

ـرار  . به خواست ما رسیدگی کنید  در ادامه این کشمکش ق
ـیـسـت   شد نماینده ھای کارگران فردا یکشنبه ھفتم آبـان، ل
کارگران بازنشسته و مقدار مطالبات آنان را به اسـتـانـداری  

ـنـده  .  ببرند  به این کارگران وعده داده شد ظـرف روزھـای آی
مطالبات شان از کارفرما وصول خواھد شد امـا چـنـانـچـه  
ـرای   کارفرما زیر بار نرود، استانداری بر اساس روالی کـه ب
پرداخت مطالبات کارگران شاغل کارخانه بکار گرفته شـد  
در مورد پرداخت مطالبات بازنشستگان نیز ھمان روال را بـه  
ـبـات   ـرداخـت مـطـال سرانجام خواھد رساند و راسا اقـدام بـه پ

 .معوقه این کارگران خواھد کرد 
 

تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران 
 در محل خانه کارگر مازندران 

 نفر از کارگران نساجی مازندران بـا تـجـمـع  ٥٠ بیش از  
ـری ایـن   در تشکیالت خانه کارگر مازندران خواستار پیـگـی
تشکیالت نسبت به مطالبات خود از مسئولین کشورواستـان  

 -به گزارش خبرنگار ایلنا در قائمشھر، صبح امـروز  . شدند 
ـیـان    - آبان  ٦ شنبه   کارگران بالتکلیف نساجی مازندران با ب

شـان بـه    اینکه بیش از دو سال است که برای رفع مشكالت 
ـنـد   مسئولین کشوری و استانی مراجعه كرده  : اند، ابراز داشـت

ھا در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پیـدا    ھا و بار   بار 
ـلـکـه بـا    كرده  اند ولی مسئولین نه تنھا کاری انجام ندادند ب
 .  اند   ھای پی در پی ما را سرگردان كرده   وعده 

ـنـکـه ایـن   دریا بیگی از خانـه کـارگـر در خصـوص ای
کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نیازھای خـانـواده و  

ھـا    بسیاری از ایـن خـانـواده :  فرزندان خود را ھم ندارند گفت 
 اند   به علت این مشکالت در آستانه فروپاشی قرار گرفته 

 
" بینان دیزل" کارگر کارخانه ٤٠٠اعتصاب 

 تبریز
ـریـز کـه  "  بینان دیزل "  کارگر کارخانه  ٤٠٠ اعتصاب   ـب ت

از حدود بیست روز پیش دست از کار کشیـده و اعـتـصـاب  
ـقـال اجـبـاری کـارگـران بـه  .  اند   کرده  دلیل این اعتصاب، انت

ھا در سایر شھرھای اسـتـان آذربـایـجـان    ھا و کارگاه   کارخانه 
مدیریت این کارخانه بـه کـارگـران  .  شرقی اعالم شده است 

کسانی که داوطلبانه منتقل نشونـد اخـراج و  »:  گفته است 
شرکت بنیـان دیـزل  .  به محض اتمام قراداد بیکارخواھند شد 

 سال سابقه در زمینه تولید موتورھای دیـزلـی  ٤٠ با بیش از  
ـران    یکی از نخستین تولیدکنندگان این نوع مـوتـور  ھـا در ای

در روزھا اخیر و با تعطیلی کارخانه بنیـان  .  رود   به شمار می 
دیزل، تمامی کارگران این کارخانه از اول صبح در مـقـابـل  
کارخانه بنیان دیزل تجمع و در خیابان به تـحـصـن آرام خـود  

 .ادامه دادند 
 

 ٢٠انتقال اجباری کارگران بنیان دیزل به 
 کیلومتری شھر تبریز

ـقـال   ـت نماینده تبریز در مجلس نھم شورای اسالمـی از ان
ـیـدی در    کارگران کارخانه بنیان دیزل به کـارگـاه  ھـای تـول

ـیـش از  .   کیلومتری شھر تبریز خبر داد ٢٠   کـارگـر  ٤٠٠ ب
ـیـکـار شـده  انـد و طـبـق    کارخانه بنیان دیزل در حال حاضر ب

ـرار   قولی که مدیریت این مجموعه به کارگران داده است، ق
خواھند به کار ادامـه    بر این شده تا ھر کدام از آنان که می 

ـری شـھـر  ٢٠ ھای تولیـدی در    دھند، به کارگاه  ـلـومـت  کـی
ـقـال کـارگـران بـه  .  تبریز منتقل شوند  ـت او در مورد شائبه ان

ـر و مـراغـه اظـھـار داشـت  مـدیـدیـت  :  شھرستان عجب شـی
 .. کارخانه به ما قول داده است که چنین اتفاقی نیافتد 

 
 تجمع اعتراضی کارگران مخابرات ھمدان

ـر ٢٤ (  آبـان  ٣ چھارشنبه   ـب ـرات  )   اکـت کـارگـران مـخـاب
وقـت و کـم شـدن    ھمدان در اعتراض به تحمیل قرارداد پـاره 

بار در سال جـاری اقـدام بـه    حقوق ماھیانه خود برای دومین 
آمیز در مقابل ساختمان مرکـزی    برپایی یک تجمع اعتراض 

یکـی از کـارگـران در ایـن تـجـمـع بـه  .  این شرکت كردند 
وقـت    قرارداد ما به سطـح پـاره »:  خبرگزاری ایلنا گفته است 

 سـاعـت  ٤ تنزل پیدا كرده و کارگزاران روستایی به ازای ھر  
کنند که این مسئله بـاتـوجـه    کار در روز حقوق دریافت می 

ھای خـود بـا    به تورم موجود، ما را در تامین معاش خانواده 
 «مشكل مواجه كرده است 

 
تجمع کارگران یک شرکت پیمانکاری در 

 طبس
کارگران یک شرکت پیمانکاری در طبس نیز پـس از  

 آبـان مـقـابـل  ٢ شنبه     ماه حقوقشان پرداخت نشد سه ٣ که    آن 
مشـکـالت مـالـی  .  اداره کار شھرستان طبس تجمع کـردنـد 

کاران طبس، کـه بـه سـبـب    شرکت پیمانکاری سازه صنعت 
عدم دریافت مطالبات معوقـه از سـوی اداره گـاز عـنـوان  

ـرداخـت    می  ـیـمـانـکـاری در پ شود، باعث شده این شرکت پ
 حقوق سه ماھه مرداد، شھریور و مھر خود کوتاھی کند 

 
اعتصاب کارگران شرکت جھاد توسعه 

 پیمانکار سد بنیر
کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ـیـمـانـکـار   ھای کارگری؛ کارگران شرکت جھاد توسعـه، پ

 مـھـر  ٢٨  کیلومتری روستای نگل،  از روز  ٥ سد بنیر در  
 در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ھای مـعـوقـه ی  ١٣٩١ 

نگھبانان، رانندگان مـاشـیـن  .  خود  دست از کار کشیده اند 
ھای سنگین و آمبوالنس وکارگران دیگر بـخـشـھـا در ایـن  

آنان اعالم کرده اند که تـا رسـیـدن  .   اعتصاب شرکت دارند 
. به تمامی مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه خواھـنـد داد 

 . نفر است ٣٣٥ تعداد کارگران این پیمانکاری  
 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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اعتراض کارگران اخراج شده در پروژه 
ی "آناھیتا و قشالق تپه" ھای دو سد 

شھرستان کنگاور به عدم پرداخت حقوق سه 
 ماه گذشته

ـتـا   احداث پروژه  ـرالنـه ( ی دو سـد آنـاھـی قشـالق  " و )  کـبـوت
در شھرستان کنگاور در اسـتـان کـرمـانشـاه مـتـوقـف و  " تپه 

ـروژه .  کارگران آن اخراج شدند  ـتـا   احـداث پ ی دو سـد آنـاھـی
در کـنـگـاور از شـھـرسـتـانـھـای  "  قشالق تپه "و ) کبوتر النه ( 

ـرداخـت  ١٣٩١ استان کـرمـانشـاه از سـال    بـه عـلـت عـدم پ
ـریـت   ـبـود مـدی ـرو و ن ـی اعتبارات مـالـی از سـوی وزارت ن

ی    جمعی از کارگران اخراج شـده .  صحیح، متوقف شده است 
ـرداخـت حـقـوق سـه مـاه   سد آناھیتا در اعتـراض بـه عـدم پ

ی خود دست به اعـتـصـاب زده و خـواسـتـار حـقـوق    گذشته 
ـری غـرب شـھـر  ١٠ سد آناھیتا در  . معوقه ھستند  ـلـومـت  کی

بـه  ١٣٨٩ کنگاور و شھر صحنه واقع شده اسـت و از سـال  
دنبال مشکالت زیادی که برای تأمـیـن آب آشـامـیـدنـی و  
ھمچنین آب کشاورزی وجود داشت آغـاز بـه بـکـارکـرد و  

ـر ایـن اسـت سـال   ـم ب ــھـربــرداری بــرســد ١٣٩٢ تصـمــی ــه ب . ب
ھم که در اطراف شھر صحنه سـاخـتـه مـی  " قشالق تپه " پروژه 

 .شود به علت کمی بودجه متوقف شده است 
 

ھای اعتباری به كارگران  وعده ارائه كارت
 محقق نشد

ـنـه  ھـا را    در شرایطی  كه دستمزد كـارگـران كـفـاف ھـزی
ـبـاری    دھد، دولت با عمل به وعده اھدای كارت   نمی  ھای اعت

سرنـوشـت  . به كارگران این وعده تنھا در حد حرف باقی ماند 
ـر   واگذاری کارتھای اعتباری خریـد بـه اقشـار آسـیـب پـذی
ـیـسـت و ھـیـچ   جامعه به خصوص کارگران ھنوز مشخص ن

بسـیـاری از  .  اقدامی در این خصوص صورت نگرفته اسـت 
ـر   کارگران استان با مراجعه به دفتر خـانـه کـارگـر پـی گـی
سھام عدالت خود و کارتھای اعتباری کـه دولـت وعـده آن  

 . را داده است ھستند 
 

) بنیر(ادامه اعتصاب کارگران سد آزاد
 وابسته به شرکت جھاد توسعه

بر طبق آخرین اخبار رسیده، بـعـد از سـه روز اعـتـصـاب  
به کارگران وعده داده اسـت کـه  )  بنیر (کارفرمای سد آزاد  

 حـقـوق مـعـوقـه یـک  ٢/٨/٩١  روز سه شنبه  ٢٤ تا ساعت  
ماه را پرداخت نماید به شرطی کـه کـارگـران در روز بـعـد  

کـارگـران  .  اعتصاب خود را شکسته و مشغول به کار شوند 
اعتصابی اعالم کرده اند چنانچه کارفرما به وعده ی خـود  
عمل نکند اعتصاب تا دریافت حقوق ھـای مـعـوقـه ادامـه  

کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد  .  خواھد یافت 
  تشکل ھای کارگری 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

جلوگیری از ورود کارگران پاکریس به 
 داخل کارخانه 

كارگران كارخانه دولتی ریسندگی و بافندگی پاکـریـس  
ماه اجـازه ورود بـه مـحـل كـار    شھر از ابتدای آبان   در مھدی 

 . اند   خود را نیافته 
شـھـر سـمـنـان    ریسندگی و بافندگی پـاکـریـس مـھـدی 

 کـارگـر خـود بـه  ٣٧ وابسته به بنیاد مستضعـفـان از ورود  
ـری   دالیل نامعلومی از مورخه یکم آبـان مـاه سـال جـلـوگـی

ـنـج سـال  .  كرده است  ریسندگی و بافندگی پـاکـریـس در پ
ـنـون   گذشته دو ھزار و پانصد کارگر داشت که این تعداد اك

كارگران نـگـران اخـراج  .    نفر تقلیل یافته است ٣٧ کارگر به  
ھستند، این کارگران با سوابق سخـت و زیـان آور در شـرف  
ـیـمـه   بازنشستگی بوده که به دلیل عدم احتسـاب دو سـال ب
ــان آورشــان، امــکــان   ــق ســخــت و زی ــکــاری در ســواب ــی ب

ـرای  .   بازنشستگی ندارند  تنھا بھانه بیمه تامین اجتماعـی ب
ـرداخـت حـق  ٣٧ عدم پذیرش بازنشستگی این    کارگر عـدم پ

 . بازنشستگی سھم کارفرما عنوان شده است 
 

 ٦٢توقف تولید فوالد زاگرس و تعدیل 
 کارگر

 کارگر ذوب آھـن فـوالد زاگـرس در  ٦٢ در پی تعدیل  
ـروز بـا   استان کردستان، نماینـدگـان ایـن كـارگـران عصـر دی
حضور در استانداری کردستان بـا مسـئـوالن اسـتـانـداری و  

در ایـن دیـدار  .  مدیرکل تامین اجتماعی استان دیدار کردند 
نماینده کارگران به مشکالت پیش آمده برای این کـارخـانـه  

متاسفانه بعد از چنـد سـال کـار و تـالش  :  پرداخت و گفت 
ـروه   کارگران کارخانه فوالد زاگرس کردستان در شھرستـان ق

ـیـل     سال سابقه کاری داشته ١٥  سال تا  ١٠ که از   اند، بـه دل
سیاستھای نادرست مدیران و مسئوالن غیر متخصص بیـكـار  

ـبـوده    شده  اند و تاکنون کسی پاسخـگـوی ایـن مشـکـالت ن
ای با این عظمت که بـا    کارخانه :  این كارگر میگوید .  است 

تالش و کوشش متخصصان و کارگران رونق گـرفـتـه اسـت  
 نفر رو به نـابـودی و ورشـکـسـتـگـی  ٦٠ ھم اکنون با اخراج  

خواھیم قبل از اینـکـه ایـن واحـد    رفته و ما از مسئوالن می 
تری دچـار مشـکـل شـود بـداد کـارخـانـه و    نیز بطور جدی 

ـنـکـه شـرایـط  .  کارگران آن برسند  نماینده کارگران با بیان ای
: شـود، افـزودنـد   سختی کار نیز در این کارخانه رعایت نمـی 

ـروز    نبود تجـھـیـزات و ایـمـن  سـازی مـحـیـط کـار عـامـل ب
ـیـمـانـکـار کـارگـران    بیماری  ھای ریوی شده و در مواردی پ

ـیـمـار از تـرس اخـراج   بیمار را اخراج کرده و سایر کارگران ب
 نفر از کـارگـرانـی  ٢٥ ھمچنین  .  کنند   بیماری را تحمل می 

که در لیست اخراج قرار دارند، پیـش از ایـن دچـار حـوادث  
اند اما با این حال مدیران کارخانـه حـاضـر    ناشی از کار شده 
در پایان این جلسه قرار بر ایـن  .  ھا نیستند   به تمدید قرارداد آن 

ـررسـی   شد که مسئوالن استانداری در طول یک ھفته بـه ب
کارخانه ذوب آھن فوالد زاگـرس  .  مسائل پیش آمده بپردازند 

ـروژه     به بھره برداری رسیده و بزرگ ١٣٨٢ که از سال   تریـن پ
صنعتی کردستان نام گرفته، با تولید ساالنه ھفت ھـزار تـن  

ـیـد  ٣٥٠ چدن خام و اشتغال    کارگر از دو مـاه گـذشـتـه تـول
  .خود را متوقف کرده است 

 کارگر شرکت پالور به علت ٣٠اخراج 
  ماه دستمزدشان٥اعتراض به تعویق 

طی روزھای اخیر شرکت پالور واقع در شھـر صـنـعـتـی  

اخـراج  .   نفر از کارگران خود را اخـراج کـرده اسـت ٣٠ کاوه  
 مـاه  ٥ این کارگران پس از آن صورت گرفته که به تعـویـق  

ـنـه  .  دستمزد خود اعتراض نموده بودند  این کارخـانـه در زمـی
ـبـل از ایـن اخـراج    تولید فوم و پالسفوم فعالیت می  کند و ق

.  کارگر در آن مشـغـول بـه کـار بـودنـد ٢٠٠ سازی حدود  
ـلـی   ـری دیـگـر از تـعـطـی اتحادیه آزاد کارگران ایران در خـب

ـر داده اسـت   بخش  کـارخـانـه  .  ھای از کارخانه رانی نیـز خـب
ـنـده    ترین کارخانـه   رانی که یکی از بزرگ  ـیـد کـن ھـای تـول

ـرار دارد، از   آبمیوه در ایران است و در شھر صنعتـی کـاوه ق
ـرداری از دو کـارخـانـه خـود را   دو ھفته قبل تولید و بھره ب

ـیـد  .  متوقف نموده اسـت  ایـن کـارخـانـه دارای دو خـط تـول
ـنـھـا بـخـش    قوطی و تولید آبمیـوه مـی  بـاشـد کـه اکـنـون ت

 .ھا فعال است   تعمیرات و نگھداری این کارخانه 
 

 کارگر كارخانه شکوھیه تعدیل شدند ٥٠ 
در  .   کارگر کارخانه شکوھیه اسـتـان قـم ٥٠ بیكار شدن  

ـرارداد كـاری ایـن   ـیـد، ق ـیـه تـول پی افزایش بھای مـواد اول
ـیـجـه ایـن   ـت كارگران پس از خاتمه تمدید نشده اسـت و در ن

از زمان افزایش ناگھانی بھای ارز و  .  کارگران تعدیل شدند 
ـرای    نوسان قیمت کاالھای مختلف، گرانـی بـه بـھـانـه  ای ب

ـیـجـه کـاھـش مـزد و    کاھش تولید  ـت ، تعطیلی بنگاه و در ن
کارخانـه شـکـوھـیـه در  .  بیکاری کارگران تبدیل شده است 

ـتـکـی  ٥ حدود    سال سابقه در زمینه تولید زیراندازھای پالسـی
ـیـش از گـرانـی  ـیـز وضـع فـروش    دارد و تـا پ ـر ن ھـای اخـی

ـیـش از ایـن  .  شـد   محـصـوالت آن خـوب گـزارش مـی  تـا پ
  ٨٠ ھا تعداد کارگران شاغل در کارخانه شکوھیه بـه    تعدیل 

ـنـھـا    نفر می  ـنـون ت  كـارگـر در ایـن واحـد  ٣٠ رسید، اما اك
 .تولیدی مشغول به كارند 

 
 ٣٠٠ھای شرق اصفھان،  قطع سوخت کوره

 کارگر را بیکار کرد
ھـای گـچ     واحـد از کـوره ٦٥ قطع سوخت گاز و نفـت  

ھـا    در ایـن کـوره . منطقه محمدآباد قھاب در شرق اصـفـھـان  
 . کارگر و تعداد زیادی راننده مشغول به کار بودند ٣٠٠ 
 

شورای تامین استان به تعطیلی کامل بنیان 
  کارگررای داد٤٠٠دیزل تبریز و بیکاری 

بدنبال بی توجھی وزارت صنعت و معدن و وزارت کـار  
ـیـش از یـک   و امور اجتماعی شرکت بنیان دیزل با ادامه ب
ماه تحصن کارگران در اعتراض به تعطیلی عمدی شرکـت،  

 . این کارخانه در معرض تعطیلی کامل قرارگرفت 
 
نفرازکارگران متروی اھوازکماکان ٣٨٠

 درمرخصی اجباری بسرمی برند
ـر از  ٣٨٠ بـه  :  مدیرعامل سازمان قطار شھری اھواز  ـف  ن

ھای مختلف از ابتدای مھـرمـاه مـرخصـی    کارگران ایستگاه 
ھـا بـا آنـھـا    اجباری داده شد و پس از بازگشت از مـرخصـی 

این کارگران تجربه کار دارنـد و در  .  شود   تسویه حساب می 
اکـنـون از  .  صورت ابالغ اعتبارات از آنھا استفاده خواھد شد 

ـرل و   ـت ھر قسمتی از پروژه تعدادی از نیروھای نظارتی، کـن
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در سال جاری پس از گذشـت ھـفـت  .  اند   آزمایشگاه کم شده 
ـرو اھـواز ابـالغ   ماه از سال ھنوز یک ریال اعتبار پروژه مـت

ـنـد    ھا و جبھه   توان ھمه ایستگاه   نشده است و نمی  ھا را ھـمـان
که ھفت ماه است، ھـیـچ    این .  سال گذشته فعال نگه داشت 

ـر در   ـف پولی به قطار شھری پرداخت نشده، ولی یک ھزار ن
 ایسـتـگـاه  ١٢ در  .  پروژه قطار شھری در حال فعالیت ھستند 

ـنـه نـگـھـبـان    قطار شھری کاری انجام نمی  شود و تنھا ھـزی
ـیـز، سـه  .  شود   پرداخت می  ـبـانـان ن برای کاھش ھزینه نـگـھ

 .شیفت نگھبانی به دو شیفت کاھش یافته است 
 

 کارگر کشتیرانی طی یك سال ١٠٠اخراج
 گذشته

ـیـل  ١٠ طی یکسال گذشته  کارگرشرکت کشتیرانـی بـدل
بدلیـل  عـدم وجـود قـانـون  .  مشکالت مالی اخراج شده اند 

ھای کشتیرانی تحت    کار دریایی در ایران، کارگران شرکت 
ـرار نـمـی  ـیـکـاری ق ـرایـن اسـاس    پوشش بیمـه ب ـرنـد و ب گـی

ـرخـوردار   ـیـکـاری ھـم ب کارگران اخراجی حتی ازحق بیمه ب
 .نمیباشند 

 
 کارخانه آجر سفال سرخه تعطیل شد

  ٦٠ واحد تولیدی کننده آجر سفال سرخه تعطیـل شـد و  
ـیـکـار شـدنـد  اغـلـب  .  کارگر آن با سه ماه حقوق مـعـوقـه ب

ـقـه كـار دارنـد  ٧ كارگران این واحد تولیدی بیش از    سال ساب
ـرای آنـان بسـیـار   كه با دست دادن شغل، یافتن شغل جدید ب

این کارخانه به سبب مشکالتی نظیر كـمـبـود  .  مشكل است 
نقدینگی و نداشتن بازار فروش دچار مشـکـل شـده بـود و  

ـلـی  . اكنون به ناچار از ادامه تولید باز مانده است  دلیل تعطی
ھای آن بـه    این واحد تولید کننده سفال میزان افزایش بدھی 

 .ادارات دارایی و تامین اجتماعی بوده است 
 

 کارگران کارخانه توحید ٢٥اخراج 
 پالستیک اردکان یزد

ـیـک اردکـان  ٢٥  کارگراخراجی کارخانه توحید پـالـسـت
بدلیل شرایط ومحیط کارشان ازمشکالت ریـوی رنـج مـی  
ـفـاده از قـانـون مشـاغـل   برندودرانتظار بازنشسته شدن با است

نفر از کـارگـران  ٢٥ آبان،دیروز  ٣ بتاریخ .   و زیان آوربودند   سخت 
ـیـک اردکـان یـزداخـراج شـدنـد    ٢٥ .  کارخانه توحید پالسـت

ـیـل   ـیـک اردکـان بـدل کارگراخراجی کارخانه توحید پالـسـت
ـرنـدو   شرایط ومحیط کارشان ازمشکالت ریوی رنـج مـی ب

 و    درانتظار بازنشسته شدن با استفاده از قانون مشاغل سخت 
اخراج این کارگران با چنین وضعیت جسـمـی  .  زیان آوربودند 

و داشتن سابقه کاری باال در رونـد بـازنشـسـتـگـیـشـان ھـم  
کارگران اخراجی کـارخـانـه تـوحـیـد  .  اختالل ایجادمی کند 

پالستیک اردکان در اعتراض به اخراجشان با داشتن چنیـن  
سابقه کاری بـه اداره کـار اسـتـان شـکـایـت کـرده انـد و   

ایـن گـزارش  .  خواستار رسیدگـی بـه مشـکـالتشـان شـدنـد 
مـاه اسـت  ٢ حاکیست حقوق کارگران این کـارخـانـه مـدت  

 .پرداخت نشده است 
 

  کارگر پونل به بھانه انحالل١٠٠اخراج 
یکصد کارگر صنایع چـوب پـونـل بـه بـھـانـه انـحـالل  
ـیـکـار   کارخانه از سوی کارفرما تعدیل شده و ھم اکـنـون ب

 کارگـر  ١٠٠  کارگر کارخانه پونل  ١١٥ از مجموع  . ھستند 

به تدریج از مھرماه سال جاری به بھانه افـزایـش مشـکـالت  
 کـارگـر  ١٥ .  کارخانه اخراج شده و ھم اکنون بیکار ھستند 

دھـنـد کـه    این کارخانه در شرایطی به کار خود ادامه مـی 
انحالل این کارخانه از سوی کـارفـرمـا بـدون رای مـراجـع  
قانونی به آنان و اداره کار، تعاون و رفاه اجـتـمـاعـی اعـالم  

 مـاه  ٢  کارگر شاغل در صنایع چوب پونل  ١١٥ . شده است 
ھای شھریور و مھر خود را ھنـوز دریـافـت    حقوق معوقه ماه 

ـرداخـت    نکرده  اند و بیمه آنان نیز از اردیبـھـشـت سـالـجـاری پ
  ٧ سابقه کار کارگران اخراجی این کارخانـه از  .  نشده است 

 کارگـر آن بـا وجـود سـوابـق  ٢٥  سال بوده که حدود  ٢٧ تا  
ـیـمـه،   باال به دلیل کوتاھی کارفرما در پرداخت منظم حق ب

ـیـمـه و  . امکان بازنشستگی ندارند  ـرداخـت ب کوتاھـی در پ
ـرد کـه    حقوق قانونی کارگران در شرایطی صـورت مـی  پـذی

تولید و فروش کارخانه مناسب بوده و ھـیـچ مشـکـلـی از  
ـرداخـت  .  شود   سوی کارگران دیده نمی  ـر پ کارفرما عالوه ب

نکردن حق کارگران و اعالم انحالل کارخانه سـعـی دارد بـا  
انتقال سرمایه این کارخانه به مکـانـی دیـگـر، و بـا بـکـار  
ـتـی اشـتـغـالـزایـی   گیری نیروھای جدید، از تسـھـیـالت دول

 . استفاده کند 
 

افزایش بیکاری کارگران ساختمانی با 
 شروع فصل سرما

کارگران فصلی بویژه کارگران ساختمانی که با شـروع  
ـقـاضـای کـار شـغـل   فصل سرما و به سبب کاھش شدید ت

دھند در تامین مایحتاج خـود در فصـل    خود را ازدست می 
جمع کثیـری از کـارگـران  .   بیکاری دچار مشکل ھستند 

دھـنـد    فصلی در بخش ساختمان را کارگرانی تشکیـل مـی 
که به نحوی اشتغال خود را با سوابق باال در بخش صنـعـت  

اند و برای تامین معیشت خانوار خود به نـاچـار    از دست داده 
. انـد   به عنوان کارگـر سـاخـتـمـانـی مشـغـول بـه کـار شـده 

بیکاری مضاعف برای این دسته از اقشار جـامـعـه بسـیـار  
ـرای کـارگـران فصـلـی و   دشوار و برقراری بیمه بیکاری ب

ـیـش  ـیـن پ ـرای آن دسـتـه از    ھمچـن ـنـی راھـکـارھـایـی ب ـی ب
کارگرانی که با از دست دادن شغل خود با شـروع کـار در  

ـرخـوردار شـده   ساختمان  ـلـی ب انـد، ضـرورت    ھا از درآمد حـداق
 . دارد 

ـرداخـت دسـتـمـزد   تقلیل تولید، تعطیلی، اخراج و عـدم پ
 کارگران در کارخانه ھای شھر صنعتی کاوه بیداد میکند 

از اوایل امسال به این سو و بدنبال گرانی ھـای سـرسـام  
آور ماھھای اخیر، بسیاری از کارخانه ھا در سراسر کشـور  
یا به تعطیلی کشیده شده اند و یا با تقلیل تولید و تـعـدیـل  

در این مـیـان ھـزاران  . نیرو در شرایط سختی قرار گرفته اند 
کارگر یا با تعطیلی کارخانه ھا از کار بیکار شـده انـد و  
یا در صورت اشتغال نیم بند با عدم پرداخت دسـتـمـزد ھـای  

در بسیاری از کارخانه ھـا،   .  خود و احتمال اخراج مواجه اند 
شیفتھا و ساعات کاری بشدت کاھش پیدا کـرده اسـت و  
خود ھمین مسئله، عموم کارگران در سراسر کشـور را کـه  
گذران زندگی شان از سالھا پیش بـه اضـافـه کـاری گـره  
. خورده بود در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار داده اسـت 

این کارگران با وضعیتی که بر کـارخـانـه ھـا حـاکـم شـده  
 ھـزار تـومـانـی را دریـافـت  ٣٨٠ است فقط حداقل دستمزد  

ـیـش دھشـت   ـیـش از پ میکنند و از این رھگذر زنـدگـی ب
. باری بر میلیونھا خانـواده کـارگـری تـحـمـیـل شـده اسـت 

امروزه در حالی میلیونھا خـانـواده کـارگـری بـا بـحـران در  
کارخانه ھا با افت شدید در آمد نان آورانشان مـواجـه شـده  
ـر   اند که گرانی و تورم موجود ایستگاھی ندارد و ھر روزه ب

در رابـطـه بـا  .  قیمت ھزینه ھای زندگی اضـافـه مـیـشـود 
ـران   وضعیتی که شرح آن رفـت اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
گزارشی کوتاه از کارخانه ھای مستقر در شھـر صـنـعـتـی  

وضعیت این کارخانه ھا بیش از ھـر  .  کاوه تنظیم کرده است 
استدالل و توصیفی، گویای  شرایط محنت باری است کـه  
. امروزه میلیونھا کارگر در سراسر کشور با آن مـواجـه انـد 

ـرھـای خـودرو    -١  شرکت فنر سازی خاور، تولید کننده فـن
ـفـت     ٨ واقع در خیابان ھفتم در حال حاضر فقط با یک شـی

ـفـت کـار  .  ساعته کار میکند  این کارخانه قبال با سـه شـی
ـرق    -٢ .  میکرد  شرکت ساوه ایران، تولید کننده کابل رابط ب

ـرسـنـل خـود را   ـم سـه مـاه از حـقـوق پ ـت واقع در خیابان ھف
شرکت پاک وش چـاپـخـانـه خـود   -٣ . پرداخت نکرده است 

را در خیابان سیزدھم تعطیل کرده است و یکصد و ده تـن از  
پرسنل خود را از ابتدای سال جاری تا کـنـون اخـراج نـمـوده  

ـیـد  )  خـودرو سـازی فـیـات (  شرکـت بـون رو   -٤ . است  تـول
کننده بنز و فیات، بطور کلی تعطـیـل شـده اسـت و حـدود  

این شرکت را خـودرو  .  سیصد تن از پرسنل آن بیکار شده اند 
سازی سایپا خریداری نموده و درحال حـاضـر درخـط رنـگ  

ـروھـای مـازاد  .  بدنه پراید فعالیت دارد  ـی ـپـا  ن کارخانه سـای
. خود را از کارخانه اش در  تھران  به ساوه انتقال داده اسـت 

ـران بـا    -٥  ـی  کـارگـر بـه کـلـی  ٢٥٠ خط تولید شرکت ران
تعطیل شده و تنھا خدمات پس از فروش این شرکـت فـعـال  

ـنـده اتـوبـوس ھـای ولـوو مـی  .  است  این شرکت تولید کـن
ـنـده قـطـعـات    -٦ . باشد  ـیـد کـن شرکت بھینه تکنیک، تـول

 نفر از کـارگـران خـود را  ٣٠٠ پراید از ابتدای سال تا کنون  
شرکت عماد دارو با یکصد و ده تـن   -٧ . اخراج کرده است 

پرسنل در دو شیفت، چھار ماه از حقوق کـارگـرانـخـود  را  
ـر را اخـراج کـرده اسـت ٢٠ پرداخت نکرده است و   ـف  -٨ .   ن

ـیـش از   ـر  ٦٠ شرکت سن ایچ، تولید کننده آبمـیـوه بـا ب ـف  ن
شـرکـت ھـای کـاشـی سـاوه،    -٩ . پرسنل تعطیل شده است 

بلور شیشه ، بلور فلوت ، کاوه سلیس، آرتور صنعت ، آلـوم  
ـنـد  ـیـمـه فـعـال ھسـت  -١٠ .  پارس، الکترو لوکس، ھمگی ن

ـیـو سـازی پـارس در   شرکت ھای ھپکو، آذرآب، لوکـومـوت
اتحادیه آزاد کـارگـران  .   اراک در حال تعدیل نیرو ھستند 

 ١٣٩١ ششم آبان   –ایران  
 

تعطیل مراكز كار و اخراج كارگران  در 
  سنندج٢شھرک صنعتی شماره 

کارفرمایان کارخانه ھای موجود در شھرک صنـعـتـی  
ـنـدج ـ  ٢٥  سنندج واقع در  ٢ شماره   ـری جـاده سـن ـلـومـت  کـی

دھگالن، اقدام به تعطیلی و اخراج شمار زیادی از کـارگـران  
ـنـده  " شرکت  .  خود نموده اند  ـیـد کـن ـم تـول فوم پـولـی اسـتـای
 کارگر، شرکـت سـولـه سـازی کـردسـتـان  ٨ بلوک سقفی  

ـیـد  ٢٠ صنعت   ـیـدر تـول  کارگر، شرکت مـاشـیـن کشـت آب
 کـارگـر،  ١٥ کننده انـواع ادوات کشـاورزی و صـنـعـتـی  

ـیـش   شرکت کارین صنعت تولید کننده انواع اتاقک ھای پ
ـنـده  ٢٠ ساخته    کارگر و  شرکت لبن دوش غرب تولیـد کـن

خود را طی یک مـاه گـذشـتـه از  "   کارگر ٨ انواع لبنیات  
ـنـی اسـت کـه کـارفـرمـای ایـن  .  کار اخراج کرده اند  گفت

کارخانجات این کارگران را بھانه نبود مواد اولیه و گـرانـی  
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 .مواد تولید اخراج کرده اند 
  

بیکاری کارگران کارخانه خورشید زریوار 
 سنندج

دیو سیاه بیکاری گریبان کارگران کـارخـانـه خـورشـیـد  
ـیـد نـوشـابـه   زریوار سنندج که زیر مجموعه کارخانجات تـول

 نفر از کارگـران ایـن  ٢٠ ایستک می باشد را ھم گرفت و  
ـیـه   کارخانه به بھانه کاھش تولید ناشی از کمبود مـواد اول

 .اخراج شدند و به خیل عظیم بیکاران پیوستند 
ـرد کـه   این بیکارسازی ھا در شرایطی صورت می گـی
ـر گـرده   ـیـمـت ھـا فشـار مضـاعـفـی ب افزایش روز افزون ق
کارگران و زحمتکشان وارد کرده و تامین ابتدایی ترین نیـاز  
خانواده ھای کار گری با مشـکـالت جـدی مـواجـه شـده  

 .است 
کارخانجاتی که ھنگام رونـق از ق ب ل کـار کـارگـران  
سودھای فراوانی را نصیب خود ساخته اند ھنگام مـواجـھـه  
ـریـن راه حـل را اخـراج   ـیـن و راحـت ت با ھر مشـکـلـی اول

 .کارگران می دانند 
در شرایط کنونی که اخراج و بیکارسازی منحـصـر بـه  
ـبـا ھـمـه کـارگـران در   ـری ـق یک یا چند کارخانه نبوده و ت
معرض اخراج ھستند، کارگران، تنھا باایجاد تشـکـل ھـای  
ـیـت شـغـلـی و   مستقل کارگری قادر خواھنـد بـود از امـن

 .منافع خود دفاع نمایند 
کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  

 ١٣٩١  آبان  ١ -ھای کارگری 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 

احضار مجدد شھناز سگوند 
ھمسر علی نجاتی به 

 دادگستری شوش
ـرای   ـتـه ی ھـمـاھـنـگـی ب کمی
ــجــاد تشــکــل ھــای   ــه ای کــمــک ب
کارگری؛ به گزارش رسیده، شھـنـاز  

روز  )   ھمسر علی نـجـاتـی ( سگوند  
 احضاریه ای دریـافـت  کـرد کـه در  ٣/٨/٩١ چھارشنبه  

 دادگـاه جـزایـی  ١٠٢  آبان ماه، بایستی در شـعـبـه  ٧ تاریخ  
  ٢٠/٦/٩١ نامبرده در تاریـخ  .  دادگستری شوش حاضر شود 

ـرار   ـرسـی ق در شعبه دوم دادیاری دادگاه شـوش مـورد بـازپ
وی بـه اتـھـام نشـر  .  گرفت و با قید کفالت آزاده شده بـود 

اکاذیب و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه ھـای  
خارجی و اطالع رسانی در مورد وضعیت ھـمـسـرش عـلـی  

کمیتـه  .  نجاتی در ھنگام زندانی بودنش محاکمه می شود 
ھماھنگی ضمن  محکومیت محاکمه  شھناز سگوند ایـن  
گونه اقدامات را در راستای فشار بر کـارگـران و فـعـاالن  
کارگری می داند و خواھـان مـتـوقـف کـردن بـازداشـت و  

 .محاکمه و تھدید  فعالین کارگری می باشد 
 

محکومیت حکم زندان 
فعال کارگری پدرام 

 نصرالھی
دادگاه تجدید نظر سنندج حکـم  
ـر بـه   ـیـشـت پدرام نصرالھی  را که پ
ـبـاط   اتھام عضویت در کمیته و ارت

با یکی از گروه ھای اپوزیسیون به سه سال حبس مـحـکـوم  
کمیته ھماھنـگـی  .   ماه حبس تبدیل کرد ١٩ شده بود ، به  

ھمان طور که بارھا اعالم کرده  به ھـیـچ عـنـوان خـود را  
حتی به استناد ھمین قوانین جاری و  قانون اساسی کشـور  
ـتـه در دادگـاه    غیر قانونی نمی داند و مادام که ایـن کـمـی
صالحه غیر قانونی اعالم نشده باشد نمی توان افـراد را بـه  

ـرار داد  مـا  .  واسطه عضویت در آن تحت تعقیـب قضـایـی ق
اعضای کمیته ھماھنگی، رای دادگاه  پدرام نصـر الـھـی  
ـبـاط بـا   را که به اتھام عضویت در کمیته و اتھام واھی ارت
ـرای از مـیـدان   یکی ازاحزاب اپوزیسیون کـه ایـن روزھـا ب
خارج کردن فعالین کارگری به آنھا نسبت می دھند را بـه  
ـیـب قضـایـی   ـق شدت محکوم می کنیم و خواھان مـنـع تـع
ـنـد مـی   ـیـن کـارگـری درب ایشان و آزادی کارگران و فعـال

 .باشیم 
 

 نا امنی محیط كار
 

 کارگر در اثر حوادث ناشی از ٤٥مرگ 
 کار

 ساله ھنگامی کـه مشـغـول سـیـمـان  ٤٣ یک کارگر  
ـنـجـم ایـن   کاری دیواره داخلی چاھک آسانسور در طبقه پ
ـقـه مـنـھـای یـک   ساختمان بوده به دلیل نامعلومی به طـب

ـره  .  جان خود را از دست داده بـود .  سقوط کرده است  در خـب
ـرکـل پـزشـکـی قـانـونـی   ـیـز آمـده اسـت ، مـدی دیگـری ن

ـر  ٤٤  ماه گـذشـتـه  ٦ در  : شرقی گفت   آذربایجان  ـر در اث ـف  ن
 .اند   حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده 

 
کارگربراثرحوادث کاردرکردستان ١٥مرگ

 طی سه ماھه دوم سال جاری
واحد آمار اداره کل پزشکی قانونی کردسـتـان، در سـه  

ـر حـودث کـار در اسـتـان  ١٥ ماھه دوم امسال   ـر اث ـر ب ـف  ن
این آمار در مقایسـه  .  کردستان جان خود را از دست داده اند 

با مدت زمان مشابه سال گذشته که تـعـداد فـوتـی ھـای  
 .حوادث کار ھفت نفر بود رشد قابل توجھی نشان می دھد 

 
سقوط مرگبار کارگر گچ کار به عمق چاھک 

 آسانسور
ـر سـقـوط بـه عـمـق چـاه   ـر اث صبح امـروز كـارگـری ب

سقوط کارگر گـچ کـار  .  آسانسور جان خود را از دست داد 
ـقـه بـه چـاه آسـانسـور بـاعـث   از ارتفاع ساختمانی پنـج طـب

براساس گفته شاھدان این حـادثـه، کـارگـر  . مرگ وی شد 
ـقـه در  ٥ گچ کاری که در ارتفاع بلندی از ساختمـان    طـب

ـرھـم خـوردن تـعـادل بـه داخـل   ـر ب حال کار بود ناگھان بر اث
 .چاھک آسانسور سقوط کرد و جان باخت 

 

 
کارگران ساختمانی باالترین آمار قربانیان 

 برق گرفتگی را دارند
ـرق گـرفـتـگـی بـه حـوادث   بخش عمده ای از حوادث ب
ساختمانی و بی توجھی به شـبـکـه ھـای فشـار مـتـوسـط  
مجاور ساختمان ھای در حال احداث مـربـوط مـی شـود و  
کارگران ساختمانی باالترین آمار قربانیان برق گرفتـگـی را  

 نفر  بر اثر برق گرفـتـگـی جـان خـود را از  ٢ روزانه  .  دارند 
ـر در سـال  ٧٢٧ مـرگ  .  دست می دھند  ـف  در کـل  ٩٠  ن

ـبـی   کشور بیان گر این حقیقت ناگوار است که به طور تقری
 نفر در ایران بر اثر برق گرفتگی جـان خـود را  ٢ در ھر روز  

ـنـده بـوده و  .  از دست می دھند  آماری که بسیار نگران کن
ـنـه وجـود   نشان می دھد حساسیت ھای الزم در ایـن زمـی

بخش عمده ای از حوادث برق گرفتگی بـه حـوادث  .  ندارد 
ساختمانی و بی توجھی به شـبـکـه ھـای فشـار مـتـوسـط  
. مجاور ساختمان ھای در حال احـداث مـربـوط مـی شـود 

کارگران ساختمانی باالترین آمار قربانیان برق گرفتـگـی را  
 .دارند 
 

محرمیت کارگران بوشھری ازحق بدی آب 
 وھوا

فوق العاده بدی آب و ھوا مدتی است از فیش حقـوقـی  
کارکنان دولت در استان بوشھر حذف شده و ھمین مـوضـوع  

امـا  .  نگرانی ھایی در بین کارمندان بـه وجـود آورده اسـت 
زمانی این مشکل حادتر و البته نگران کننده تر مـی شـود  
که بدانیم کارگران بوشھری علی رغم انجام فعالیت بـدنـی  
در گرمای طاقت فرسای تابستان از این حق محروم بـوده و  
ریالی از بابت کارکردن در شرایط سخـت بـه آن ھـا تـعـلـق  

 . نمی گیرد 
 

ھای ناشی از   درصدی مرگ١١٤افزایش 
 کار در کردستان

در سه ماه دوم سال قبل در اثر حـوادث نـاشـی از کـار  
 نفر مصدوم به پزشکی قانونـی مـراجـعـه کـردنـد کـه  ١٣١ 

درصـد رشـد  ١٢  نفر،  ١٤٧ تابستان امسال این رقم با افزایش  
مدیرکل پزشکـی قـانـونـی اسـتـان کـردسـتـان  .  داشته است 

ھـای نـاشـی از    در تـابسـتـان امسـال مـیـزان مـرگ :  گفت 
ـبـل بـا    درصـد  ١١٤ حوادث کار در استان نسبت به سـال ق

گـو    و   پور در گـفـت   غالمرضا ھمایون .  افزایش روبرو بوده است 
با خبرنگار ایلنا در سنندج با اعالم اینکه در سـه مـاه دوم  

 نفر در استان بر اثر حوادث کار جـان خـود را  ١٥ سالجاری  
این رقم در مقایسه بـا سـه مـاه دوم  :  اند، افزود   از دست داده 

ـر  ٧ ھای ناشی از حوادث کـار     که تعداد فوتی ٩٠ سال   ـف  ن
 . درصد افزایش یافته است ١١٤ بود،  

در سـه  :  مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان گفت 
ـر  ١٣١ ماه دوم سال قبل در اثر حـوادث نـاشـی از کـار   ـف  ن

مصدوم به پزشکی قانونی مـراجـعـه کـردنـد کـه تـابسـتـان  
درصـد رشـد داشـتـه  ١٢  نفر،  ١٤٧ امسال این رقم با افزایش  

 .است 
 

 مرگ کارگر چاه کن جوان
 ساله در ھـنـگـام کـارگـذاری کـول  ٢٧ یک چاه کن  
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ھای چاه به دلیل سست بودن خاک و کـول ھـای نصـب  
 متری سقوط کرد و زیر این کـول ھـا  ٣٠ شده به عمق چاه  

ـلـوار  .  مدفون شدوجان باخت  این حـادثـه روز گـذشـتـه در ب
 .کوھسار، خیابان حاج شعبانعلی اتفاق افتاد 

 
 مرگ کارگرجوان در عمق چاه

ــزارش  ــه گ ــاه خــبــری  ٤ ب ــگ ــای ــان پ ــب  ١٢٥ آب ، دیش
ـنـی    سـالـه ای در داخـل آشـپـزخـانـه یـک  ٢٥ کارگرمـق

ـر   ـلـی مشـغـول حـف ساختمان در خیابان مرتضوی کوچه زاب
چاه جدید بود که بر اثر ترکیدن چـاه فـاضـالب مـجـاور و  
جاری شدن فاضالب آن به درون چاه جدید ایـن کـارگـر در  

ـری چـاه در مـیـان آب و فـاضـالب مـدفـون  ٣٠ عمق   مـت
 .شدوجانش را ازدست داد 

 
ی قطور استان  مرگ دو کولبر در منطقه

 غربی آذربایجان
ـر   ـب ـران دو کـول نیروھای انتظامی حکومت اسـالمـی ای

ـیـک    ی قطور استان آذربایجان   ک رد را در منطقه  غربی با شـل
 .مستقیم کشتند 

جبرئیـل  " ھای    ماه دو شھروند ک رد به نام   شامگاه سوم آبان 
فرزند عباس که در مـنـاطـق مـرزی  " و میکائیل محمدپور 

ـرانـدازی   ـی ـری بـودنـد ھـدف ت ـب شھرستان خوی مشغول کول
مأموران انتظامی حکومت اسالمی ایران قرار گرفـتـه و از  

این دو برادر کولبر از اھـالـی  .  دم جان خود را از دست دادند 
بـاشـنـد کـه    از توابع بخش قطور می "  جوک   ھسته " روستای  

 .اجساد آنان  به پزشکی قانونی ارومیه انتقال داده شد 
 

قتل شش تن از بارکش ھای بلوچ از سوی 
 نیروی انتظامی

نیروی انتظامی با حمله به بارکش ھای بلـوچ حـداقـل  
ـری حـقـوق  . شش نفر را به قتل رساند  به گزارش منابـع خـب

ـتـه گـذشـتـه بـه صـورت   بشری این حمله که پنجشنبه ھـف
شبانه در شھرستان سرباز با آتش گشودن به سمت کـاروانـی  
ـتـل شـش تـن از   از کاسبکاران بلوچ صورت گـرفـت بـه ق
. کاسبکاران و زخمی شـدن عـده ای از آنـان مـنـجـر شـد 

ــه شــده گــان شـھــداد صــالحـزھــی، زھــری   اسـامــی کشـت
سنجرزھی، اسماعیل سنجرزھی، شنبه سنجرزھـی، مـحـمـد  

ـرده در  .  سنجرزھی و محمد رحمان زھی اعالم شد  فقر گست
ـر و   ـی ـق ـتـی جـوانـان ف بلوچستان و عدم سرمایه گذاری دول
بیکار این منطقه را به باربری به شکل روزمـردی و حـمـل  
کاالھای قاچاقچیان کاال در شھـرھـای مـرزی پـاکسـتـان  
ـیـز بـه نـام مـبـارزه بـا   ناچار می سازد و نیروی انتظامی ن
ـیـکـار را بـه گـلـولـه مـی   اشرار و قاچاقچیان این جوانان ب

براساس گزارش ھا شھروندان مقتول بلوچ غیر مسـلـح  . بندد 
 .بوده اند 

 کارگران فصلی
 

 فیلم خیابانی کارگران فصلی اصفھان
اینجا میدان است، میدان قراردادھـای نـانـوشـتـه مـیـدان  
کارگران فصلی، کشاورزان دیروز و کارگران بیکـار امـروز،  

ھایی که در سـرمـا و گـرمـا    اینجا میدان است با کلی آدم 
منتظرند و گویی اکنون خزان کارگران فصلی فـرا رسـیـده  

ھمیشه او را می بینی، ھمیشه کاله بافتنی خـاک  .  است 
گرفته بر سر دارد، ھمیشه با یک سطل و کلی طناب سـر  
ـتـظـر اسـت  . میدان احمد آباد با انبـوھـی مـثـل خـودش مـن

پشتش کمی خمیده و پیرھن و شلـوارش کـھـنـه و گـاھـی  
پوستش آفتاب سوخته و دھـانـش بـدون دنـدان  .  سوراخ است 

 انگار که با خودش حـرف    ھمیشه اخم کرده و گاھی .  است 
ـیـن تـکـان مـی دھـد   بزند   ـنـد  .   سـرش را بـاال وپـائ ـنـد ب ب

انـگـشـتـانـش  . انگشتانش محکم و بزرگ و پینه بسته اسـت 
ـرنـج شـایـد  ھـمـه  .  آدم را یاد زمینھای گندم می اندازد یا ب

چیزش به یک کشاورز زحمت کـش آفـتـاب خـورده مـی  
ایـن دیـالـوگ مـعـروف مـش  " کارگر نمی خـواھـیـد؟ ." ماند 

حسین است کسی که ھیچکـس حـال و حـوصـلـه اش را  
ـر کسـی بـه حسـاب مـی آورد . ندارد  نـه  .  پیرمرد را کـمـت

ـتـمـاس  رضـا امـا اخـم کـرده و  .  دعایت مـی کـنـد نـه ال
زنـدگـیـمـان در ھـمـیـن مـیـدان اسـت، نـه  : " عصبانی است 

مرخصی داریم، نه از عیدی و پاداش خبری ھست، ھر روز  
ـم، االن   ـی ھم که کار نکنی، مزد نداری، بیمه ھم که نیـسـت

بـه ھـزار امـیـد و  . ھشت سال است که کارگری می کنم  
ـم شـھـر .آرزو زمین فروختیم آمدیم اینجا   رضـا سـاده و  . آمدی

. بدون حاشیه در حاشیـه زنـدگـی مـی کـنـد . بی ریا است 
اھل کوھپایه است و وقتی تکه زمین پـدریـش را فـروخـتـه  
ـر بـغـل آمـده   ،وقتی زمینشان تشنه شده بقچه اش را زده زی

. حاال سه تا بچه قد و نیـم قـد دارد . اینجا تا به نوایی برسد 
کارگران ساختمانی ھمه ھمینطورند از سن پایینشان گرفتـه  

ھمه این کارگران به نوعی فصـلـی و دسـت بـه  . تا پیرمرد 
 .دامان طبیعت ھستند 

علی فرھمند اھل کرمان است، دیپلم دارد و پنج سـالـی  
ـر   می شود که ساکن ھمـیـن مـیـدان شـده تـا کـاری گـی

ـبـش  . بیاورد  خانه اش حوالی حصه است در ھفته خیلی نصـی
ـرای اھـل خـانـه بـس   نمی شود اما ھمین نان بخور و نمیر ب

ـنـد،  .  است به کم قانعند  خانواده اش با او زندگی نـمـی کـن
ـرلـب  . نه می تواند نه می خواھد آنھا دربه در شھر شـونـد  زی

از صبح تا شب کارمان ھمیـن  :  به خودش لعنت می فرستد 
ـیـمـه دارد و  .  است  او ھم یک کارگر ساختمانی است نه ب

ـیـه اوضـاعشـان  .  نه حقوقی که بتواند پشتوانه اش بـاشـد  ـق ب
بھتر نیست ابراھیم اھل جنوب است، ایـن را از لـھـجـه اش  

انـگـار  :  خوب متوجه می شوی گرم و داغ زده می گـویـد 
ما در آمار ھیچ دستگاھی نمی گنجیم اصال انگـار ھـمـه  

ما کارگرانی ھستیم کـه بـه ھـیـچ دل بسـتـه  . با ما قھرند 
برای کـارگـران سـاخـتـمـانـی و فصـلـی نـه  .  ھستیم ھمین 

قانونی ھست نه آیین نامه ای، کارفرما است که قانـون را  
ـر اسـاس روزمـزدی و   مشخص می کند او رنج قیمت را ب

آنھا زندگی مـی  .  نیروی بدنی کارگران مشخص می کند 
ـبـا   ـری ـق کنند برای کار، خواب اول صبح وقت خروس خوان ت
ـتـخـاب   برای آنھا حکم رویا دارد آنھا جمع می شـونـد تـا ان
شوند و زمان را با قدمھایشان می شمارند تا صـبـح غـروب  
شود و شاید در این ثانیه ھا و دقیقه ھا ھیچکـس سـراغـی  
نگیرد نه کسی که نیاز به ساختمـان دارد نـه کسـی کـه  

به پاتـوق کـارگـران  ...  عمله بخواھد برای سیمان کاری و  
ـم خـیـابـانـی   ـل ـی که پا بگذاری ھمه این دردھا مثل یک ف

دغدغه این کارگران تنھا یک لقـمـه  . برایت اکران می شود 
نان است و بس شاید این شده تمام زندگی کـارگـرانـی کـه  

ـر کـل تـامـیـن  . خود را به سرنوشت سپرده اند  با اینکه مـدی
ـیـمـه کـارگـران   ـیـش از ب اجتماعی استان اصفھان چندی پ
ساختمانی در استان اصفھان سخن گفته بود اما در ھـمـیـن  
ـیـز   رابطه حاج رسولیھا رئیس شورای اسالمی شھر اصفھان ن

بیمـه ایـن کـارگـران  :  با اظھار نظر در مورد این افراد گفت 
 .امکانپذیر نیست 

 
 كودكان

 
  درصد کودکان کار به ایدز٥ابتالی 

ـیـس   ـنـو مـحـرز ری ـر مـی به گزارش اول آبان ایسنا، دکـت
 درصد از کـودکـان  ٥  تا  ٤ :  مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت 

ـنـد  مـحـرز بـا اشـاره بـه  .  کار در خیابان به ایدز مبتال ھسـت
ـنـد،  ٢ اینکه در زندانھا    درصد از افراد مبتال بـه ایـدز ھسـت

  ٦  درصد از کودکان کار در خیابان و  ٥  تا  ٤ : تصریح کرد 
ـیـمـار  ٢٥ . درصد از زنان روسپی مبتال به ایدز ھستند   ھزار ب

مبتال به ایدز در کشورمان داریم و تـخـمـیـن زده شـده کـه  
 .اند    ھزار نفر ھنوز کشف نشده ١٢٠  تا  ١٠٠ 
 

 زلزله زدگان
 

آتش سوزی خانه ھای چادری زلزله 
زدگان ارسباران وسوختن دستمزدکارگران 

 ساکن این چادرھا
 روز  ٧٤ سه چادر در مناطق زلزله زده پس از گـذشـت  
 .از وقوع زمین لرزه برای بار چھارم طعمه حریق شدند 

از تـوابـع  "  مـالالر " این سـانـحـه دلـخـراش در روسـتـای  
ـفـاق افـتـاد و وسـایـل و   ـبـه ات شھرستان اھر بامداد پنجـشـن
مقداری پول به مبلغی بالغ بر سه میلیـون تـومـان دسـتـمـزد  
کارگران که در این چادرھا نگھداری مـی شـد ، طـعـمـه  

 .حریق شدند 
. 

 گزارش
 

تظاھرات اعتراضی به نشانه ھمبستگی با 
 کارگران در پاریس

 سازمان و حـزب سـیـاسـی و نـھـادھـای  ١٧ به دعوت  
کمونیستی، روز شنبه ششم آبان ماه، تظاھـراتـی در مـیـدان  
ـران   باستیل در پاریس به نشانه ھمبستگی با کارگران در ای

 .برگزار شد 
 سازمان و حـزب سـیـاسـی و نـھـادھـای  ١٧ به دعوت  

کارگری کمونیستی، روز شنبه ششم آبان ماه، تـظـاھـراتـی  
 .در میدان باستیل در پاریس، در دفاع از کارگران برگزار شد 

ـیـل، بـه  ٢٠  تا  ١٥ این تجمع از ساعت    در میـدان بـاسـت
 . نشانه نقش تاریخی این میدان، برگزار شد 

ـتـه   کمیتـه  ـرگـزاری ھـف ـبـش    ی ب ـبـانـی از جـن ـی ی پشـت
کارگری ایران در پاریس ھدف از برگزاری این تظاھـرات را  
ـراض   ـران و در اعـت در اعتراض به وضع معیشت مردم در ای
به اخراج، دستگیری، حبس، شکنجه و اعـدام کـارگـران و  

 .اجتماعی اعالم کرده اند -مبارزان سیاسی 
ی کارگران و دیـگـر    افتاده   ھای عقب   عدم پرداخت حقوق 
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و تـحـمـیـل شـرایـط   «قانون کـار »بگیران، اعتراض به    حقوق 
یکطرفه ھمچون قراردادھای سفید امضـا و شـرایـط دشـوار  
ـراضـی امـروز در   کاری از جمله دیگر اھـداف تـجـمـع اعـت

 پاریس بود 
  

 نامه شاھرخ زمانی از زندان رجایی شھر
ــدان   ــی از زن شــاھــرخ زمــان
رجایی شھر پیامی ارسال کرده  
ـرا   ـنـجـا مـتـن آن است که در ای

خـطـاب بـه  .  مالحظه میکنید  
تمامی سندیکاھا و نـھـادھـای  
ــھــای   ــوق بشــری و انســان ــق ح

صـدای دادخـواھـی  . آزادیخواه  
من شاھـرخ زمـانـی  ! مرا بشنوید 

ـری   ـیـگـی ـتـه پ عضو سندیکای کارگران نقاش تھران و کمی
پس از سی سال اقامت در تھران در تـاریـخ چـھـارده خـرداد  

 در بدو ورود به شھر تبریـز بـخـاطـر دیـدار بـا پـدر و  ١٣٩٠ 
ـر   مادرم توسط اداره اطالعات شھـر بـه شـکـل کـامـال غـی
ـر شـدم  . قانونی و بدون کوچکترین سند و مدرک دسـتـگـی

بعد از چھل روز شکنجه ھای روحی و جسـمـی بـه زنـدان  
در تمامـی ایـن چـھـل روز  .  مرکزی تبریز تحویل داده شدم 

ـراض بـه ایـن اوضـاع در   بازداشت غیر قـانـونـی ام در اعـت
 کیلو وزن کـم کـرده ام  ٢٧ بطوری که  .  اعتصاب غذا بودم 

ـنـکـه  .  و مطلقا بازجویی ندادم  ـرغـم ای ـی بـا ایـن اوصـاف عـل
کوچکترین سند و مدرکی از من وجـود نـداشـتـه و یـک  

 شعبه یـک    اداره اطالعات و لجاجت آن .  سطر بازجویی نداد 
ـیـه نـظـام و  " دادگاه انقالب تبریز با زدن اتھامات   ـیـغ عـل ـل تب

مشمول مجازات در این مـوارد  "  تشکیل دسته سوسیالیستی 
ـریـدنـد ١١ یعنی   ـیـکـه در  .   سال حبس برای من ب در صـورت

حکم صادر شده نیز من از اول تا آخر منکر اتـھـامـات بـودم  
و این مسئله نشان دھنده جعلی و واھی بـودن اتـھـامـات و  
خود حکم بعدا بطوریکه قاضی پرونده در اثر اصرار من کـه  
بر اساس چه چیزی حکم صادر کرده است اعـالم کـرده و  
ـنـده در سـلـسـلـه   ـم ب گفته شما فکر میکنید من کی ھست

زندان تبریز یـکـی از  .  مراتب یک فرمانبرداری بیش نیستم 
    مخوف ترین زندانھا با آدمکش تریـن مـامـوران مـی بـاشـد 
برخورد غیر قانونی و غیر انسانی و جنایتکارانـه آن زبـانـزد  

 زندانیان سیاسی بدون برخـورداری از    خاص و عام می باشد 
کوچکترین حقوق قانونی مانند مـرخصـی، آزادی مـوردی  
و مشروط و یا کتابخانه که فقط کتابھای تخصصی دارد  
تحت نظر اداره اطالعات مرکزی به بدترین شـکـل مـمـکـن  
مورد زندانیان را تحت شـکـنـجـه ھـای روحـی و جسـمـی  

بدترین رفتار انداختن زندانیان عـادی بـه  .  فراوان قرار میدھد 
ـنـدی  .  جان زندانیان سیاسی می بـاشـد  ـنـکـه ب بـه عـلـت ای

مستقل وجود ندارد، این کار را بطور روزمر ه انجام میدھـنـد  
و روزی نیست که یک درگیری کوچـک و یـا بـزرگ  

ـیـسـت  .   در این اداره بوجود نیامده بـاشـد  در یـک اطـاق ب
ـربـه   ـف متری بیست و یک تخت است که گاھی از چھل ن
ـیـان عـادی   ـر از زنـدان ـف باال در آنجا ھستند ھمیشه ھـفـت ن
مخصوص که روحشان فاسد بوده و تـحـت ارعـاب تـن بـه  
ـنـد  ـیـان ھسـت .  جاسوسی و درگیری میدھند در مـیـان زنـدان

ـیـت   زندانیان سیاسی با افراد مبتال به بیماری ایدز و یا ھپات
در تماس می باشند که با تحریک مسـئـوالن بـه سـوھـان  

 مـرا بـعـد  ٩٠ در سال  .  روح زندانیان سیاسی تبدیل میشوند 
از سه روز نگھداری در این اطاق کـه بـه نـوعـی بـھـشـت  

ـرای آزار و اذیـت  ١٢ حساب میشد به بند    اداره اطالعات ب
بیشتر، مرا به یک قرنطینه ھمراه با زندانیان خطرناک کـه  
فقط برای سه روز قابل تحمل است نگھداری کردند و بعـدا  

متادون کـه  ١٥ بھمراه جمھور آزگوچ از پ ک ک به بند  
ـقـال   ـت پنجاه نفر مبتال به ایدز و ھپاتیـت در آنـجـا بـودنـد، ان

ـلـه یـک اعـتـصـاب  .  دادند  در آنجا در اعتراض به این مسئ
ـم  اداره اطـالعـات  .   چند روزه با تمامی زندانیان انـجـام دادی

 بدون کوچکترین حکمی با جـعـل سـازی  ٩١ در اردبیھشت  
ـقـال   ـت سند و این که من تقاضای انتقال داده ام مرا به یزد ان

من از لطف این عده برخوردار شده و در آنجا با تـھـمـت  .  داد 
اینکه شما اخبار و اوضاع داخلی را به بیرون میدھید دوبـاره  

ـریـز  ـب در  .  به تبریز برگردانده شدم به بند ھشت کار درمانی ت
ـبـی در     ١٤ آنجا ما زندانیان سیاسی تبریز نـوشـتـه ای کـت

ماده برای سازمان زندانھا نوشته و موارد دیگری از آزار و  
اذیت ماموران را توضیح دادیم و خواھان رسـیـدگـی فـوری  

 آزادی مشـروط و    به حقوق قانونی مان مانند مرخصی ھـا 
ـم  . امکانات باشگاھی، کالسھای فنی و حـرفـه ای شـدی

ـیـان  )   چند ثانیه نامفھوم ... ( مامور انتظامات داخلی زندان
ـر دیـگـر شـکـایـت   ـف عادی را وادار کرد علیه من و چند ن
ـیـان   کنند و گفتند که ما به رھبری توھین کرده، بـه زنـدان
ـیـان کـارگـر را تـحـریـک بـه   عادی فـحـش داده و زنـدان

ـم  ـرونـده درشـورای  .  اعتصـاب کـرده ای  بـازرسـی  ١١ ایـن پ
تشکیل شد و بعد از این ماجرا ما را به زندان رجایی شـھـر  

ـر از کسـانـی کـه  .  کرج تبعید کردنـد  ـف ـتـه بـعـدا دو ن ـب ال
جـنـاب احـمـد شـھـیـد   .  شکایت کرده بودند پشیـمـان شـدنـد 

علیرغم شکایت خانواده ام به نھـادھـای قـانـونـی از جـمـلـه  
دفتر رھبری، دیوانعالی نھاد حقوق بشر و غیره با جـوابـھـای  

علیرغم این تـھـدیـد  .  سرباال و تھدید و ارعاب مواجه بوده ام 
و ارعاب من قسمتھایی از حرفھای ھمین نـھـادھـا را کـه  
ـم   ـل برای رفع تکلیف و بخاطر فشارھای خانواده ام بـه وکـی

ـتـه  .  گفته اند یاد آور میشوم  کارشناس دیوانعالی کشور گف
ـریـن ادلـه   متاسفانه در حق ایشان اجحاف شـده و کـوچـکـت
قانونی و محکمه پسندی که قاضی بتواند ایـن حـکـم را  

یکی از افـراد حـقـوق  .  بدھد در پرونده ایشان موجود نیست 
ـرونـده بـه   بشر اسالمی د ر تھران در مقابل پیگیـری زیـاد پ
ـنـجـا عـایـد شـمـا   ھمسر من گفته است خانم چـیـزی از ای

شـمـا  .  نخواھد شد تصمیم جای دیگری گرفتـه شـده اسـت 
ـیـد  گـویـا  .  تنھا به حقوق بشر جھانی میتوانید مـراجـعـه کـن

ـر روی سـه   قاضی صادر کننده حکم در مـقـابـل فشـار ب
ـم کـه   مدرک، حکم را صادر کرده گفته من فکر مـیـکـن
ـم  . در سلسله مراتب پیچیده کنونی فرمانبرداری بیش نیـسـت

ـیـان )   چند ثانیه نامفھوم (   احـزاب و    تنھـا امـیـد مـا زنـدان
نھادھای جھانی علیـه سـیـاسـتـھـای ضـد بشـری مـوجـود  

در پایان قابل تذکر میباشد که در اداره اطالعـات  .   ھستند 
بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم تھدید به مـرگ شـده ام  

ـتـال    از جمله مسمومیت   قرار دادن در کنار افراد عـادی مـب
ــی  ــعـادل روان ــامــت ــدز، وادار کــردن افــراد ن ــی و    بـه ای  جــان

خطرناک به درگیری با من، قرار دادن افراد اطالعاتـی در  
پوشش زنـدانـی در کـنـار مـن کـه مـرا تشـویـق بـه فـرار  
میکردند تا حین فرار با تیر کشته شوم که با شناسـایـی و  

مـامـوریـن مـردمـی و  . افشای این افراد از آنھا دور شده ام 

خوب زندان چندین بار در زندان در این مورد به مـن تـذکـر  
داده اند که با توجه به نمونه مھندس امانی، مـبـارزی کـه  
ـرده شـد،   ـیـن ب توسط مامورین از طریق فرار ساختگـی از ب

ـیـل  .  مواظب خودم باشم  ـب در مورد ھرگونه عواقب از ایـن ق
ـیـل  .  من به ھمه ھشدار میدھم  مرگ من در زنـدان بـھـر دل
ـنـده ای انسـانـی  .   متوجه مسئولین می باشد  با امید به آی

عاری از تبعیض و ظلم دسـت ھـمـه شـمـا را بـه گـرمـی  
فشرده و قبال از زحمات شما به گرمـی نـھـایـت تشـکـر را  

 . دارم 
 ١٣٩١  مھرماه  ٢٩ شاھرخ زمانی زندانی رجایی شھر   

 

برگزاری سومین مجمع عمومی اعضای 
شرکت تعاونی مسکن نھضت سوادآموزی 

 )سنندج(
ـرگـزاری سـومـیـن   بر اساس گزارش دریافتی از محل ب
مجمع عمومی اعضای شرکت تعـاونـی مسـکـن نـھـضـت  
ـیـمـان   ـر اردوگـاه سـل ـئـات سواد آموزی، که در سالن آمفی ت
خاطر سنندج برگزار شد، ھیئت مدیره و مسئولین انتـصـابـی  
با ارائه توضیحاتی گمراه کننده و نامفھـوم، سـعـی کـردنـد  

ھـای مـربـوطـه را  ¬ھـای خـود و ارگـان ¬که بی کفایتی 
ـرل و  .  موجه جلوه دھند  ـت ـر کـن و طبق روال گذشته سـعـی ب

اما ایـن  .  دفع اعتراضات اعضای تعاونی مذکور را داشتند 
ـبـوده و   بار ترفند مسئولین ناالیق به ھـیـچ وجـه کـارسـاز ن

. ی اعضا را در پـی داشـت ¬اعتراضات گسترده و متحدانه 
ـئـت  ¬آنان با طرح خواسته  ـیـن ھـی ـر تـعـی ـنـی ب ی خـود مـب

ـری عـلـل بـه تـعـویـق  ¬مدیره  ی منتخب اعضا جھت پیگـی
ـیـن   افتادن مراحل اجرایی پروژه و شناسایی و معرفی عـامـل

ـر حـق خـود کـه ھـمـانـا  ¬قصور مورد نظر، به خواسته  ی ب
در  .  باشد تاکیـد ورزیـدنـد ¬تحویل واحدھای مسکونی می 

مقابل ھیئت مدیره و مسئولین مربوطه که قصور را متوجـه  
ـلـه کـه تـعـداد اعضـای  ¬خود می  دیدند با طرح این مسـئ

حاضر در مجمع عمومی به حد نصاب نرسیده، تصـمـیـمـات  
ی اعضا را غیر رسـمـی اعـالم  ¬و طرح مطالبات ارائه شده 

  ١٨/٨/٩١ نموده و آن را به مجـمـع بـعـدی کـه در تـاریـخ  
ـراضـات  .  برگزار خواھد شد، موکول نمودند  اما این رویه اعت

ـئـت  .  ی اعضا را در پی داشت ¬گسترده  آنان اظـھـارات ھـی
مدیره را غیر واقعی دانستند و اعالم نمودند که با توجه بـه  

ـرگـزار شـده دیـگـر ضـرورت  ٨٩ اینکه مجمع دوم در سال    ب
شایان ذکر اسـت کـه  .  از اعضا موجه نیست %  ٥٠ حضور  

ـیـد  ٢٥/٧/٨٥ ی مذکور در تاریخ  ¬مراحل ساخت پروژه   کـل
 عضو از شھرھای سقز، دیـوانـدره،  ٥٤٠ خورده است و دارای  

ـنـدج  ¬قروه، کامیاران، سنندج و مـنـطـقـه  ـرزان سـن ی کـالت
ـروژه  .  باشد ¬می  با وجود اینکه از تاریخ آغاز به کار ایـن پ

گذرد، ھنوز اقداماتی قـابـل تـوجـه در  ¬ سال می ٦ بیش از  
جھت تکمیل پروژه انجام نپذیرفته و ساخت پروژه در مـراحـل  

در پایان اعضای حاضر در مجـمـع  !  باشد ¬ابتدایی خود می 
اعالم نمودند که در صورت نادیده گرفتن حق و حقوق خـود  

ـرده  ـراضـات را گسـت ــه  ¬سـطـح اعـت ـر خـواھــنـد نـمـود و ب ت
ی اعتراض وضع موجود سالن برگـزاری مـجـمـع را  ¬نشانه 

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد  . ترک نمودند 
  .تشکل ھای کارگری 
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کسی پاسخگوی بی حقوقی ھای تحمیل 
 شده بر  کارگران شھرداری برازجان نیست

ـرازجـان  : اتحادیه آزاد کارگران ایران  کارگران شھرداری ب
در اعتراض به بی حقوقی خود بارھا دست به اعـتـصـاب و  
ـرغـم وعـده ھـایـی کـه بـه ایـن   ـی اعتراض زده اند امـا عـل
کارگران داده شده است تاکنون ھیچیک از مطالبـات آنـان  

این کارگران میگویند برای رسـیـدن بـه  .  بر آورده نشده است 
ـنـده مـردم   خواست ھایمان از شورای شھر برازجان تـا  نـمـای
ـیـز دسـت بـه   ـم و بـارھـا ن دشستان را در جریان گـذشـتـه ای
اعتراض و اعتصاب زده ایم اما ھیچکس پـاسـخـگـوی مـا  
ـرد  . نیست و اقدامی برای حل مشکالت ما صورت نمـیـگـی

اھم بی حقوقی ھایی که این کارگران با آن مـواجـه انـد و  
آنرا به اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال کرده انـد بـه شـرح  

سھل انگاری و قـانـون گـریـزی واحـد اداری،  -١ .  زیر است 
ـبـات   مالی شھرداری برازجان در رابطه با عدم پرداخت مـطـال

ـلـغ اضـافـه  ٧   -٢ کارگران    درصد بیمه سھم کارگران از مـب
کاری کم میشود ولی به حساب تامیـن اجـتـمـاعـی واریـز  

عدم رعـایـت   -٤ عدم تامین لباس کار کارگران  -٣ نمیگردد  
ـرداخـت مـا    -٥ نکات ایمنی و بھداشت محیط کار   عـدم پ

 تـا  ١/١٢/٩٠  مـاه از تـاریـخ  ٨ بالتفاوت حقوق بـه مـدت  
 تـاکـنـون مـا  ٨٧  که بعضی از کارگران از سال  ٣١/٧/٩١ 

ـرداخـت    -٦ بالتفاوت حقوق خود را دریافت نکرده اند   عـدم پ
کسـر  -٧   ٣١/٧/٩١  تـا  ١/١٢/٩٠ اضافه کـاری از تـاریـخ 

ـرداخـت آن بـه   مالیات از اضافه کاری کارگـران و عـدم پ
 سـاعـت اضـافـه کـاری  ٦٠ عدم پرداخـت    -٨ اداره دارایی  

 ساعتی است کـه  ١٢٠ تشویقی که مازاد بر اضافه کاری  
 ساعت اضافـه کـاری  ٦٠ این   .  مدیر واحد گزارش میدھد 

ـیـه   ـرنـامـه و بـودجـه مشـمـول کـل طبق پیشنھاد کمیسیون ب
  ٢/٢/٨٧ پرسنل اداری و کارگری می باشد و از مـورخـه  

. تاکنون به کارگران شھرداری برازجان پرداخـت نشـده اسـت 
 ١٣٩١ چھارم آبانماه  

 
 واحد ١٤گروگان گرفتن حقوق کارگران

 اتیلن کرمان صنعتی تولید لوله پلی
ـلـی   كننده لوله   صنایع تولید  ـیـد    ھـای پ ـلـن كـرمـان تـاك ـی ات

ـرداخـت حـقـوق مـعـوقـه    كرده  اند تنھا در صورتی قـادر بـه پ
ـبـات    ماه  ھای اخیر كارگران این واحدھا خواھند شد كه مطـال
ھـای تـابـعـه    ھا و سازمان   ھا میلیارد تومانی آنھا از شركت   ده 

ھای نفت، نیرو و جھاد كشـاورزی ،    ھای وزارتخانه   وزارتخانه 
ـرپـایـه ایـن گـزارش، .  تر پرداخت شود   ھرچه سریع   واحـد  ١٤ ب

ـرخ    صنعتی تولید لوله پلی  اتیلن در كرمان به علت افزایـش ن
ارز و بھای مواد اولیه كه امكان اجرای تعھدات تولید را از  

ای      در نـامـه .  آنھا سلب كرده است، در آستانه ركود قرار دارند 
اتیلـن اسـتـان    ھای پلی   كه با امضای ھمه تولیدكنندگان لوله 

: كرمان خطاب به استاندار كرمان نگاشته شـده، آمـده اسـت 
ـیـد لـولـه   در شرایطی كه استان كرمان پیش از این قطب تـول

اتیلن در كشور بوده است به دلیل شرایط بـه وجـود آمـده    پلی 
ـروی كـار   ـی ـر از ن ـف و ركود این واحدھای صنعتی، صدھـا ن

در ایـن  .  انـد   اتیلن كـار خـود را از دسـت داده   واحدھای پلی 
ـرو و جـھـاد    نامه كه رونوشت آن به وزارتخانه  ـی ـفـت، ن ھای ن

ـراردادھـا و   ـم ق كشـاورزی ھـم ارسـال شـده، درخـواسـت خـت
ـیـد   برگشت دادن ضمانت نامه  ـیـل    ھا به تـول ـنـدگـان بـه دل ـن ك

ـر از  ( رویه قیمت مواد اولیه    افزایش بی  ـیـشـت سـی درصـد ب

ـراسـاس    قیمت ارائه شده توسط تولید  كنندگان در مـنـاقصـه ب
ـیـای  .  ، مطرح شده است ) قیمت روز مواد اولیه  به گزارش دن
اتیلن كرمان در ایـن    ھای پلی   كننده لوله   اقتصاد، صنایع تولید 

ـرداخـت حـقـوق    نامه تاكید كرده  اند تنھا در صورتی قادر به پ
ھای اخیر كارگران این واحدھا خـواھـنـد شـد كـه    معوقه ماه 

ـبـات ده  ـیـارد تـومـانـی آنـھـا از شـركـت   مطال ـل ھـا و    ھـا مـی
ـر    ھای گفته شده، ھرچه سـریـع   ھای تابعه وزارتخانه   سازمان  ت

 .پرداخت شود 
 

 کارگاه ھای زیر زمینی اصفھان
ـیـدامضـاازکـارگـران ھـنـگـام   ـتـه سـف دریافت چک وسف

ـراز حـداقـل  ١٦ استخدام،  ساعت کارروزانه،پرداخت حقوق کمـت
ـرخـی   دستمزدمصوب وزارت کاروبیمه نکـردن کـارگـران درب
ـبـدیـل شـده   واحدھای تولیدی اصفھان بـه امـری عـادی ت

 .است 
ـرخـی کـارفـرمـاھـای واحـدھـای   براساس این گـزارش،ب
ــه   ــت ــخــدام ازکــارگــران چــک وســف ــگــام اســت ــدی ھــن ــولــی ت

ـرد    این امر از آن رو صـورت مـی .  سفیدامضا می گیرند  گـی
که در صورتی که کارفرما خواست به تـعـھـدات خـود در  
برابر کارگر عمل نکند، کارگر را تحت فشـار چـك و یـا  
سفته امضا شده قرار دھد تا از کارفرمـای خـود شـکـایـت  

 .نکند 
ھای صنفی اسـتـان    این گزارش حاکیست، اکثر کارگاه 

ھا رعـایـت    اصفھان زیرزمینی است وشرایط قانون کار در آن 
  ٨ شودو در برخی واحدھای تولیدی از کارگـران بـجـای   نمی 

ـیـن  ١٦ ساعت کاردرروز   سـاعـت کـارمـی کشـنـدو ھـمـچـن
ـیـمـه   پرداخت حقوق کمتر از حداقل مصوب وزارت کـار و ب

 .نکردن کارگران به امری عادی تبدیل شده است 
 

 بازنشستگان
 

 جزئیات افزایش سن بازنشستگی
مدیرکل فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با تشـریـح  

ـراردادھـای  :  آخرین جزئیات افزایش سن بازنشستگی گفـت  ق
ـیـمـه شـدگـان در صـورت تصـویـب افـزایـش سـن   ـلـی ب قب

شـدگـان    بازنشستگی فسخ نمی شود و ضرری متوجه بیـمـه 
 .نیست 

ـیـان   محمد حسین زدا در گفتگو با خبرنگار مـھـر بـا ب
براساس قانون برنامه پنجم توسعه سـازمـان  :  این مطلب افزود 

تامین اجتماعی مکلف به بازنگری در قانون قبلی تـامـیـن  
 ، شده اسـت کـه یـکـی از ایـن  ٥٤ اجتماعی مصوب سال  

 .مفاده بازنگری در سن بازنشستگی است 
  ٣٧ با توجه به اینکه از قانون قبلی حـدود  :   وی گفت 

ـتـصـادی اسـت بـه   سال می گذرد و آمیخته به مسـائـل اق
ھمین دلیل وقت آن رسیـده کـه قـانـون تـامـیـن اجـتـمـاعـی  

 مـاده آن  ١١٨ بازنگری شود و و برھمیـن اسـاس تـمـامـی  
 . مجددا بررسی می شود 

ـرکـل فـنـی و درآمـد سـازمـان تـامـیـن   ـتـه مـدی به گف
اجتماعی، سن بازنشستگی، مبلغ حق بیمه، نحوه شـکـایـت  

از جـمـلـه مـفـادی  ...  کارفرمایان از محاسبه حق بیمه و  
ـرار   است که در قانون قبلی ذکر شده و مـورد بـازنـگـری ق
ـبـل   ـنـد ق می گیرند که البته شاید برخی از این موارد مـان

 به تصویب برسد و تغییر در آن ایجاد نشو 
 
 

 اخبار بین المللی
 

تظاھرات گسترده در اعتراض به  -اسپانیا 
 تغییر نظام آموزشی

مادرید، پایتخت اسپانیا، برای سومین روز پیاپی شـاھـد  
ھزاران آموزگار، دانشـجـو،  .  برگزاری تظاھراتی گسترده بود 

ـبـه    دانش آموز و والدین آن  ـنـجـشـن ـر در  ١٨ ھا، روز پ ـب  اکـت
اعتراض به تدابیر ریاضتی دولت و اصالحات نظام آموزشـی  
ـرعـلـوم   این کشور راھپیمایی کردند و خواستار استعفای وزی

ـر کـل اتـحـادیـه دانشـجـویـان  .   و آموزش پرورش شدنـد  ـی دب
بیش از سه میلیون جوان به خیابانھا ریختند تـا بـه   »: گفت 

نحو  دمکراتیک مخالفتشان را با حزب حاکم نشان دھند و  
بگویند اجازه نخواھند داد دولـت نـظـام آمـوزشـی را نـابـود  

ـتـدای    «. کند  دولت اسپانیا در ادامه تدابیر سختگیرانه، از اب
ھـا    سال جدید تحصیلی، مالیات بر ارزش افزوده تمامی کـال 

  ٢١  درصد بود بـه  ٤ تر تنھا    از جمله لوازم تحریر را که پیش 
ـرورش  .   درصد افزایش داد  عالوه بر این، وزارت آموزش و پ
ھـای    ھای خـود، بـخـش اعـظـم کـمـک   برای کاھش ھزینه 

ـلـی دانشـجـویـان را لـغـو کـرد و    مالی و بورس  ھای تحصی
الیحه حذف سه ھزار فرصت شغلی آمـوزگـاران را بـه اجـرا  

 .گذاشت 
 

تظاھرات وسیع علیه ریاضت  -انگلستان 
 اقتصادی

ـیـن  ٢٠ روز شنبه    اکتبر دھھا ھزار نفر در لندن و ھمـچـن
در اسکاتلند و ایرلند شمالی علیه تدابیر ریاضت اقتـصـادی  

ـلـوھـایـی  .  تظاھرات کردند  معترضان با در دست داشـتـن تـاب
ـنـه »ھا نوشته شده بود    که بر روی آن  و   «ھـا نـه   کاھش ھـزی

از دولت ائتالفـی   «سیاست ریاضتی در حال شکست است »
ھای خدمات عـمـومـی     این کشور خواستند به کاھش ھزینه 

ـم گـرفـتـه تـا افـراد  .  پایان دھد  از آتشنشان و پرستار و معـل
بیکار و نمایندگان سندیکاھا و احزاب مخالف دولت در این  

ـر کـل  .  تظاھرات گسترده شرکت داشتند  ـی ـیـس، دب ـت ـرن دیو پ
مـا از  ” :  در ایـن بـاره مـی گـویـد “  یونی سان ”سندیکای  

ـتـی و  ٧٠٠ یک طرف شاھد حذف    ھزار شغل در بخش دول
آسیب پذیری اقشاری چون پرستارھا و کـارکـنـان خـدمـات  
درمانی و از طرف دیگر شاھد ثروتمندتر شدن ثروتمنـدان در  

نـگـرانـی از  “  . این روند باید متوقف شود .  کشورمان ھستیم 
ـیـا از   ـتـان ـری ـقـاتـی در جـامـعـه ب آینده و افزایش اختالف طب

: یکی از آنھا می گـویـد .  دغدغه ھای تظاھرکنندگان بود 
پیام من این است که نمی خواھیم فرزندانمـان در جـامـعـه  ” 

“ . ای بزرگ شوند که شانس برابر را بـه ھـمـه نـمـی دھـد 
ـرا نـمـی  ” :  دیگری ھم می گوید  ـم زی ـی ـلـی نـاراحـت ما خـی

خواھیم سیستم تامین اجتماعی که در سـراسـر اروپـا وجـود  
 “.ما برای آن باید مبارزه کنیم . دارد برداشته شود 

 
اعالم شرکت آلکاتل  -امریکا /فرانسه

  کارمند٥٥٠٠لوسنت به اخراج حدود 
الـکـاتـل    به گزارش رویترز شرکت فرانسوی آمـریـکـایـی 
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ـر اعـالم کـرد کـه در نـظـر  ١٨ لوسنت روز پنج شنبه    اکتب
 ھزار و پانصد نفر از نیـروی کـار خـود را  ٥ دارد که حدود  

ـنـه .   اخراج بکند  ھـا    این شرکت دلیل این کار را کاھش ھزی
ـری   و کاھش نیروی کار در نقاطی که از سود آوری کـمـت

ـر اسـاس ھـمـیـن گـزارش  . برخوردار است اعالم کرده است  ب
این شرکت کـا  .  ھا در فرانسه ھستند   بیشترین تعداد اخراجی 

ـر را  ٧٦ تولید کننده تللفن و لوازم مخابرات است،   ـف  ھـزار ن
 .در سراسر دنیا در استخدام خود دارد 

 
اعتراض ھزاران نفر به سیاست  -ایتالیا 

 ریاضتی دولت
دھھا ھزار تن از اعضا و فعاالن کنفدراسیـون سـراسـری  

ـتـخـت ایـن کشـور  ٢٠ کار ایتالیا روز شنبه   اکتبر در رم پـای
ـرا کـارگـران  .  تظاھرات کردنـد  ـنـدگـان کـه اکـث تـظـاھـرکـن

بخشھای مختلف از جملـه سـاخـت وسـاز بـودنـد بـا شـعـار  
ـرخـی از  “  اشتغال قبل از ھر چیزی ”  به حذف مشاغل در ب

بخشھا، تعطیلی کارخانجـات و سـیـاسـت ھـای ریـاضـتـی  
ــد  ــردن ــراض ک ــت ــت اع ــر کــل  .  دول ــا کــامــوســو، دبــی ســوزان

سـیـاسـتـھـای  “  :کنفدراسیون سراسری کار ایتالیا می گوید 
ریاضت اقتصادی و سختگیرانه که شامل کـاھـش بـودجـه  
شده نه تنھا یک شکست به حساب می آیند بلکه عـامـل  

در این تـظـاھـرات  “  .اصلی تمام مشکالت کشور نیز ھستند 
ـنـد و بـه کـاھـش حـقـوق و   بازنشستگان نیز شرکـت داشـت

یک بازنشـسـتـه  .  مزایای بازنشستگی خود اعتراض کردند 
نخست وزیر ما را بدبخت کـرده مـاه  ” :  ایتالیایی می گوید 

  یورو حقوق بازنشستگی دریـافـت کـردم و  ٨٠٠ پیش تنھا  
مایه خجـالـت اسـت  .  حاال آنرا ھم می خواھند کاھش دھند 

برای صرفه جویی، باید از حقوق وزرا و سناتورھا بردارنـد و  
تظاھراتی از ایـن دسـت در  “   . نه از حقوق بازنشستگی ما 

روز چھاردھم نوامبر سال جاری در بسیاری از کشـورھـای  
 . اروپایی پیش بینی شده است 

 
تظاھرات و اعتراض  -سری النکا 

 کارمندان دولت برای افزایش دستمزد 
ھـای    اتـحـادیـه   سـازمـان مـلـی  The Islandبه گزارش  

کارگری اعالم کرده است که برای دستیـابـی بـه افـزایـش  
.  اکتبر دست به اعتراض مـیـزنـد ٢٢ دستمزد از روز دوشنبه  

ـتـه   مدیر این سازمان سراسری گفته است که ظـرف دو ھـف
ـرگـزار  ١٠ در کلمبو پایتخت و    شھر بزرگ دیگر تظاھرات ب

ھا از شھر امپارا آغـاز و ظـرف دو    این تظاھرات .  خواھد شد 
گـویـد وعـده    وی مـی .   شھر را پوشش خواھد داد ١١ ھفته  

 روپیه دسـتـمـزد  ٢٥٠٠ انتخاباتی رئیس جمھور برای افزایش  
ھیچ وقت محقق نشد و با توجه به افزایش شدید نرخ تـورم،  

 .دستمزد کارمندان دولت ھمچنان ثابت مانده است 
 
 ٤٠٠اعتصاب نامحدود بیش از  -ھند 

 پرستار
ـر  ٢٢ روز دوشنبه   Times of Indiaبه گزارش   ـب  اکـت

 بیمارستان مختلف ھمزمـان دسـت  ٤  پرستار از  ٤٠٠ بیش از  
 خواست از جمله افزایش دستـمـزد  ١٧ آنھا  . به اعتصاب زدند 

  ٤٠٠ اعتـصـاب ایـن  . را دلیل اعتصاب خود اعالم کرده اند 
پرستا ر از شھر کننور در ایـالـت کـراال آغـاز شـده و آنـھـا  

ـر بـه  ٢٩ اعالم کرده اند که اعتصاب خود را از روز   ـب  اکـت
ـنـدگـان عضـو  .  مناطق دیگر گسترش میدھند  اعتصاب کن

اعتصاب ھنگامی آغـاز شـد  .   انجمن پرستاران ھند ھستند 

ـرسـتـاران  ٢ که   ـبـات ایـن پ  مذاکره برای دستیابی به مـطـال
در حمایت از این پرستاران دانشجویان عضـو  .  نتیجه ماند   بی 

اتحادیه دانشجویان کراال نیز دست به تحصن زدند کـه پـس  
از تھدید پلیس و مجبور کردن آنھا به ترک تـحـصـن، آنـھـا  

 .متفرق شدند 
 

ھزاران نفر دست به تظاھرات  -کویت 
 زدند

ـرض  ٢١ روز یکشنبه   ـر ھـزاران تـن از مـردم مـعـت  اکتب
کویت اقدام به برگزاری تظاھرات ضد دولتی در این کشـور  

بر پایه گزارش ھا ، گروھھای اپـوزسـیـون و مـردم  .  نمودند 
ـیـه قـانـون  " معترض کویت در اعتراض به آنچه   کـودتـا عـل

ـتـخـابـات  .  نامیدند، تظاھرات کردنـد "  اساسی  ـرضـیـن ان مـعـت
دسامبر را کودتا علیه قانـون اسـاسـی نـامـیـده و از مـردم  

پلیس ضد شورش کویـت  .  خواستند انتخابات را تحریم کنند 
برای مھار تظاھرات ضد دولتی در پایتخت امیر نشـیـن بـه  
ـیـک گـلـولـه ھـای گـیـج   استفاده از گاز اشک آور و شـل

در نـاآرامـی ھـا ده ھـا تـن زخـمـی و  .  کننده متوسل شد 
دولـت کـویـت  .  شماری از تظاھرکنندگان بـازداشـت شـدنـد 

ـر   ھفته گذشته اعالم کرد انتخابات در اولین روز ماه دسـامـب
ـنـد قـانـون جـدیـد  .  برگزار خواھد شـد  ـفـان مـی گـوی مـخـال

متـعـاقـب  . انتخابات نفوذ فزاینده آنھا را تضعیف خواھد کرد 
ـیـش از   این اعتراضات دولت کویت اعالم کرد که تجـمـع ب

ـر    را تحمل نخواھد کرد و از ھر گونه اقـدام قـانـونـی    تن ٢٠  ب
 .علیه متخلفین استفاده خواھد کرد 

 
ھای تولید  از کارخانه یکی تعطیلی -بلژیک 

 اتومبیل فورد
شرکت خودروسازی فورد آمریکا قصـد دارد یـکـی از  

ـر    کارخانه  ـف ھایش را در بلژیک که چھار ھزار و سـیـصـد ن
ـرار اسـت روز  .   کنند، تعطیل کـنـد   در آن کار می  فـورد ق

ـلـی کـارخـانـه خ نـک  ٢٤ چھار شنبه   ـر تـعـطـی ـر خـب  اکتب
Genk  شرکت فورد اعالم کـرده  .  را در بلژیک اعالم کند

است که تعطیلی این کارخانه برای کاستن از ضـرر دھـی  
ـقـاضـا صـورت   شرکت در اروپا و با توجه به کاھش شدید ت

 .گیرد   می 
ـنـده   ـتـاژ کـن ـلـژیـک ، مـون کارخانه خ نک در شرق ب

. مـکـس فـورد اسـت .  ھای موندئو، گاالکسی و اس   مدل 
فورد در ماه ژوئیه پیش بینی ضرر امسال خود را در اروپـا  
ـیـارد دالر رسـانـد و در ھـمـیـن   دو برابر کرد و به یک میل
ـیـد خـود   زمان اعالم کرد با توجه به کاھش تقاضا باید تـول

ـرار  .را کاھش دھد  این شرکـت خـودروسـازی آمـریـکـایـی ق
است سی اکتبر نتایج عملکرد سه ماھه سـوم امسـال خـود  

ـلـژیـک ،  .را انتشار دھد  تعطیلی کارخانه فورد در خ نک ب
در ادامه تعطیلی کارخانه جنرال موتورز در سال دو ھـزار و  

ـتـاژ  .  گیرد   ده صورت می  به این ترتیب تنھا دو کارخانه مون
خودرو در بلژیک باقی مانده است که عبارتند از کارخانـه  

بـه گـزارش  ). شرکت فـولـکـس واگـن ( ولوو گاند و آئودی  
خبرگزاری فرانسه از خ نک، فورد نیز مثل رقبای خود بـا  

ـروئـن  .  مشکالتی در بازار اروپا مواجه شده اسـت  ـت پـژو سـی
امسال تابستان اعالم کرد در سال دوھـزار و چـھـارده یـک  

ـنـای  سـوبـوئـا در فـرانسـه تـعـطـیـل    کارخانه خـود را در اول
ـرال مـوتـورز اسـت ھـم  .  کند   می  اوپل که زیرمجمـوعـه جـن

ـیـد خـود را   سرگرم مذاکراه با اتحادیه کارگری است تا تول
 .در بوخوم آلمان متوقف کند  

 
کارگران بندر عین السخنا موفق  -مصر 
 شدند

ـنـدر عـیـن   Ahram Onlineبه گزارش   ـریـت ب مـدی
 کـارگـر  ٨  داد و    السخنا باالخره به خواست کـارگـران تـن 

  ١٠ این کـارگـران از تـاریـخ  .  اخراجی را به کار باز گرداند 
 از     تـن ٨  ھفته با خواست باز گشت به کار  ٢ اکتبر بمدت  

ـنـدر تـوسـط  .  ھمکارانشان دست به اعتصاب زده بودند  این ب
ــی اســت اداره   DP Worldشـرکــت   کــه مـقــر آن در دب

ـیـه بـار بـه  .   میشود  ـری و تـخـل بدنبال این اعتصاب بارگـی
عیـن السـخـنـا در پـایـانـه  . حالت تعطیل کامل در آمده بود 

ـنـدر اصـلـی  ـیـه و    جنوبی کانـال سـووز واقـع شـده و ب تـخـل
ـرود  در فـوریـه  .  بارگیری کشتیھا از خـاور دور بشـمـار مـی

ھمین سال نیز کارگران با خواست افزایش دستمزد دسـت از  
 .کار کشیده بودند 

 
 

 


