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فارس ھا را گرسنه نـگـاه دار و  " 
ــر  ــی ــم  ."  اعــراب را س ــدان ــی مــن نــم

ــم  (   ــیــچــکــس ھ ــم ھ ــن وفــکــر ک
ـیـن بـار ایـن را چـه  )  نمیـدانـد  اول

ـرده اســــت   ــــان کـــ ـی ــ ـــی ب کس
ـیـسـی ھـا "میگویند  (  ایـن  "  انـگـل

ـران   ــ ـردم ای ــ ـرای م ــ ـرف را ب حــ
بھرحال  بارھا و بـارھـا  ).  ساختند 

ـبـان و ھـمـه   از جانب سلطنـت طـل
ـران   کسانی که خواستنـد مـردم ای
ـرا یـادآوری   ـنـد، آن ـر کـن ـی را تـحـق
نمودند، بـخـصـوص در رابـطـه بـا  

ـرم  ٥٧ انقالب  )  ؟ (!توضیح  ، ایـن ت
مکررا بکار گرفته  شده  و از آن  

خـوشـی زیـاد  " نتیجه گرفتند که  
ـنـد   ـت زیر دل مردم ایران  را زد و رف

در  "  ضـرب الـمـثـل " ایـن  !"   خیابان 
عین حـال چـھـره زشـت و کـریـه  
ناسیونالیسم ایرانی را بـه نـمـایـش  

چون موضوع بحث ما  . ( میگذارد 
ـر و  ).    نیست به آن نمیپردازیم  فـق

گرسنگی الـزامـا بـه ایـن مـنـجـر  
نمیشود که مـردمـی بـه خـیـابـان  

ممکن است استیـصـال ھـم  .  بریزند 
به دنبال داشته بـاشـد، امـا ھـیـچ  
مردمی از خوشی و آسایش، خـود  
را جـلـو گـلـولـه حـکـومـت نـمـی  

ـیـویـورک  .  اندازند  اما گزارشگر ن
تایمز گویا باورش شده اسـت کـه  
مردم ایران اگر سیر بـاشـنـد یـک  
! کاری دست خـودشـان مـیـدھـنـد 

ـبـال  :  کارگر کمونـیـسـت  بـدن
ــامـه شــاھـرخ زمــانـی از   ارسـال ن
ـرای   ــ ــدان و درخـــواســـت او ب زن
ـــعـــکـــاس جـــھـــانـــی صـــدای   ان
ـنـی اعـالم شـده   اعتراضش، کمپی
ــیـن بــرای آزادی   اسـت کــه كــمــپ
كارگران زندانی  یکی از فراخوان  
دھندگان آن ھستید، اگر مـمـکـن  
ــن و   ــی ــن کــمــپ اسـت در مــورد ای
ــح   اھـمـیـت و جـایـگـاھـش تـوضـی

 .دھید 
بله ھمانطور که  : شھال دانشفر 

اشاره کردید، بدنبال نامـه شـاھـرخ  
ــحــت عــنــوان   ــدان ت ــی از زن زمــان

" صدای اعتراض من را بشـنـویـد " 
ما کمپینی را در حمایـت از ایـن  

ـر حـق او در   ـراض ب صـدا و اعــت
ـم  ایـن  .  سطح جھانـی اعـالم کـردی

ـیـن  "  نھـاد   ٤ کمپین توسط   ـپ کـم
ــدان  ،  " بــرای آزادی کــارگــران زن

ــارزه بــرای آزادی  "  ــه مــب ــت ــی کــم
کمیته حمـایـت  " ،  " زندانیان سیاسی 

مـیـشــن  " ، و  " از شـاھـرخ زمـانـی 
ـران   ـرانـی آزاد ( فری ای ـرای ای )" ب

 . اعالم شده است 
ـرای آزادی   ـیـن ب ـپ طبـعـا کـم
کـارگـران زنـدانـی ھـمـواره یــک  
ـیـت مـا بـوده   عرصه دایمی فـعـال

بــرای ایــنـکــه فــعـالــیـن و  .  اسـت 
رھبران کارگری مرتبا زیر تھـدیـد  
. و فشار رژیم اسالمی قرار دارنـد 

ـم اسـالمـی بـا   ـنـکـه رژی برای ای

چنین فشارھایی میکوشـد مـانـع  
سازماندھی مـبـارزات کـارگـری  
ــیــن حــال فضــای   شــود و در ع
ـراضـی   ـبـش اعـت امنیتی را در جن
کارگری و در واقع کـل جـامـعـه  

نــامــه شــاھــرخ  .  بــاال نــگــاه دارد 
زمانی صدای اعتراض کـارگـران  
ـــن   ـــان و ای ـق ــ ـــن خــف ـــه ای ـی ــ عــل

این نامه، فـراخـوانـی  .  فشارھاست 
است به جھانی کردن این صـدا و   
ما وظیفه داریم به آن وسیعا پاسـخ  
دھیم و صدای اعتراض شاھـرخ و  
ھمه زندانیـان سـیـاسـی در سـطـح  

  ٤ طبعا نفس اینـکـه  .  جھان باشیم 
ـنـی را در   ـی نھاد با ھم چنین کمپ

 قحطی یا سرنگونی
 یاشار سھندی 

 به فراخوان شاھرخ زمانی وسیعا پاسخ دھیم
 مصاحبه با شھال دانشفر 

ـــات   ــالــب ــط ــا و م ــھ ــژگــی وی
اعتزاضات کارگری در سـه مـاه  

 .گذشته در مراکز کار و تولید 
از مرداد ماه تا آبان ماه بیشتر  
ــاق   ــه اتــف ــت قــریــت ب و اکــثــری
ـراضـات کـارگـران در شـکـل   اعت
ـلـی کـار بـوده   اعتصاب و تـعـطـی

نامه و طومار بیـسـت ھـزار  .  است 

امضا  ھر چـنـد از اول مـاه مـه  
ــود، امـا در  ١٣٩٠   شـروع شـده ب

ـیـسـت  ١٣٩١ مھرماه    مجددا بـا ب
ھزار امضا و در برگیرنده بیـش از  
ـراض   ھشت مرکز تولیدی در اعـت
ــش   ــزای ــی و بــرای اف ــه گــران ب
ـران   دستمزدھا در صحنه سیاسی ای

ایـن  .  و جنبش کارگری ظاھر شد 

ـراضـی، مـزدوران خـانـه   اقدام اعـت
کارگریھا و نمایندگان مجلـس را  
ــد  . بـه تـکــاپـو و تــحـرک کشـان

محجوب از حق تجـمـع کـارگـران  
نـزدیـک بـه سـی  .   صحبت کرد 

سایت و رسانه ھـای داخـلـی ایـن  
ــعــکــس   اقــدام کــارگــران را مــن

 ٩١اعتراضات کارگری در سه ماه گذشته سال 
 نسان نودینیان 

 از كودكی نابینا و ناشنوا تا : ھلن كلر
 سوسیالستی جسور و توانا

 فقر و اعتراض در ایران
   ٩  صفحه  

 نامه ھای حمایتی از
 ٨  صفحه    شاھرخ زمانی

 ١١  صفحه      نکته اصلی

 اخبار کارگری

 ١٠  صفحه   ١٢  صفحه  

 ٦              صفحه  

 ٥             صفحه   ٣               صفحه  
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ــاســی ایــران در    -١  اوضــاع ســی
ـرار   حالتی بی ثبات و انفجـاری ق

ـتـصـادی  . دارد  بحران سیاسی و اق
 فشــارھــا و    جـمــھــوری اســالمــی 

 و کشاکشھا و    انزوای بین المللی 
ـر مـتـن   تشدید نزاعھای درونـی ب
انزجار و نفرت عـمـومـی مـردم از  

 حـکـومـت را در    رژیم اسالمـی  
ـرار   حالتی بی افق و بی   ینده ق

جمھوری اسالمی تنھا  .  داده است 
با اتکا بـه سـرکـوب و اعـدام و  
. زندان به حیات خود ادامه میدھد 

ـیـونـی   علیرغم سرکوب خیزش میل
ــداز و امــیــد      ٨٨ ســال    چشــم ان

سرنگونی در جامعه قوی است و  
ـرای   اکثریت مردم مترصدنـد تـا ب
به زیر کشیدن این حـکـومـت بـار  

 دیگر پا به میدان بگذارند  
 
 
یـک فــاکـتـور مـھـم در    -٢ 

حفظ اوضاع پرتحرک و متـعـرض  
 روند مـبـارزات    سیاسی در جامعه 

ـم کـارگـری در   و اعتراضـات دائ
ـقـالب   دوره پس از عـقـب رانـدن ان

ــوده اســت ٨٨  فضــای فــعــال  .   ب
ـبـات    جنبش کارگری   طرح مـطـال

ـیـش از جـانـب کـارگـران      رو به پ
ــات و   ــصــاب ــن اعــت ــافــت ــان ی جــری
ــھــای   ــرح خــواســت ــظــاھــرات و ط ت
ــب کــارگــران   ــان ــعــرضــی از ج ت

ـر کـل    بخشھای کلیدی اقتصاد   ب
اوضاع سیاسی جامعه و مبـارزات  
ـرات   ـی بخشھای مختلف مـردم تـاث

 . غیرقابل انکاری داشته است 
 
یکی از دالیل پیشروی و    -٣ 

ــش کــارگــری   ــب ــن ــدی ج ــن ــم قــدرت
ــکــاء   ــات   ات ــاع ــم ــه اجــت ن ب

ــت و تصـمــیــم   کـارگــری و دخـال
مستقیم توده ھای وسیع کارگـران  

ــا مــجــمــع  .  اســت  ــن مــعــن ــه ای ب
ــی   عــمــومــی یــک رکــن اصــل

 . مبارزات کارگری است 
 
در ســـطـــح جـــھـــانـــی    –  ٤ 

مبارزات و اعتراضات مـوسـوم بـه  
ـریـت "  ـبـش اشـغــال وال اسـت و  "  جـن

ھمچنین انقالبات مصـر و تـونـس  
که با اتکا به مجامع عمومی و  
ـم جـمـع   ـی ـق تصمیم گیریھای مسـت
ـرضـیـن   ھای بزرگ و وسیع مـعـت

ـرود  ـیـش مـی  بـطـور    پیش رفته و پ
گسترده ای توجه عمومـی را بـه  
جایگاه مجـامـع عـمـومـی جـلـب  
کرد و اھمیت و کارایـی مـجـمـع  
عمومی بعنوان شـکـل عـمـلـی و  
موثر اعمال اراده مستقیم توده ای  
در جامعه و در اوضاع سیاسی را  
بیش از پیش اثبات نمود و جلـوی  

 .چشم ھمگان گذارد 
 

با توجه به این رونـدھـا حـزب  
کمونیست کارگری در راسـتـای  
سیاست پایه ای خـود یـک بـار  
ــت   ــوری ــگــر بــر ضــرورت و ف دی
ــی   ــوم ــم ــامــع ع ــل مــج تشــکــی
ــبــش   ــن ــرش ج ــت کــارگــری و گس
مجمع عمومی تاکید میـکـنـد و  
ـیـن   توجه ھمـه کـارگـران و فـعـال
کارگری را به این نـکـات جـلـب  

 :مینماید 
 

ــف  ـــل مـــجـــامـــع    -ال ـی تشـــکــ
ــه ایــن   عــمــومــی و دامــن زدن ب
جنبـش در سـطـحـی سـراسـری و  

ـرده   یـک گـام حـیـاتـی در    گست
سازمانیابی توده ای کـارگـران و  
ایفای نقش مستقیـم و قـدرتـمـنـد  

نان در اوضاع سیاسی مـتـحـول   
 . امروز است 

 
مجمع عمومی پـاسـخـی    -ب 

عملی به فضای سرکـوب و بـی  
حقوقی اسـت کـه بـا بـه مـیـدان  
کشیدن دائم توده ھـای کـارگـران  

تداوم و گسترش مبـارزات جـاری  
 .کارگری را تضمین میکند 

 
اتکا به مجـمـع عـمـومـی    -ج 

در سطح کارخانـجـات و مـحـیـط  
ھای کار به معنای نفی عـمـلـی  
و مستقیم تشکلـھـای دسـت سـاز  
دولتی مثل شوراھای اسالمـی و  

نھـاسـت و  خانه کارگر و نظایر  
به کارگران امکان میدھد که بـا  
اتکا به قدرت متشکل خود تـمـام  
نھادھای جاسوسی و سـرکـوب را  

 .از کارخانجات بیرون بیندازند 
 
تشکلھایی کـه بـه ھـمـت    -د 

خود کارگران و تـحـت نـامـھـای  
مختلف شکل گـرفـتـه انـد ابـزار  
ـقـویـت و سـراسـری   مھمی برای ت
ـبـش مـجـمـع عـمـومـی   کردن جـن

 . ھستند 
 
ـیـشـروی   جلـو    -ه  مـدن و پ

ـنـه سـاز و   مجامع عمومـی زمـی
مد تشکیـل شـوراھـای  پیش در 

 کارگری در  
اولیـن تـوازن قـوای مـنـاسـب  

 . است 
 
ــن و    -و  ــی حــزب ھــمــه فــعــال

تشکلھای کارگری را بـه دفـاع  
از مجامع عمومـی و دامـن زدن  
ــش در ســطــحــی   ــن جــنــب ــه ای ب
. سراسری و گسترده فرا میخـوانـد 

ـیـن   بر زمینـه مـنـاسـب مـوجـود ب
ـران      المللی و در میان کـارگـران ای
این امکان کامال وجود دارد کـه  
ـر   ـیـگـی با یک تـالش جـدی و پ
بتوان شاھد گسترش سریع جنـبـش  

 .مجمع عمومی بود 

 قطعنامه در مورد جنبش کارگری و 
 جایگاه مجمع عمومی

 ) ٢٠١٢ فوریه  (مصوب کنگره ھشتم حزب  



 3 ٢٣٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــم کــمــک   ــه ای ــت ــور گــذاش ــت دس
ـری   ـیـشـت ـروی ب ـی میکند که بـا ن
ـیـش   چنین کارزار مھمی را بـه پ

 . بریم 
ـیـن روشـن   ـپ اھمـیـت ایـن کـم

ــه اوضــاع  .  اســت  ــگــاھــی ب ــا ن ب
ـبـش پــر   سـیـاسـی جــامـعـه و جــن
ـیـش   تحرک کارگری، بیش از پ
جایگاه و اھمـیـت ایـن کـارزار را  

ھمانطوریکه بارھـا  . روشن میسازد 
تاکید کرده ایم و ھـمـه شـاھـدش  
ھستیم، فقر و فالکت جـامـعـه را  

جنبـش  .  به حد انفجار رسانده است 
اعتراضی کارگری یک عـرصـه  
دایمی مبارزه علیه وضع مـوجـود  

ـرجسـتـه آن  .  است  به نمونه ھای ب
بطور مثال ھم اکـنـون  .  نگاه کنید 

ــی بــر   ـن ــی ـپ مـا شـاھــد وجــود کــم
سرخواست افزایش دسـتـمـزدھـا بـا  
ـراض بـه   ھزاران امضـا و در اعـت

این حرکـت  . فقر و گرانی ھستییم 
ـیـافـتـه و   شکلی از مبارزه سازمان
ـرچـم   متحد کارگری است کـه پ
ــه را   ــامــع ــای کــل ج ــھ خــواســت
برافراشته و بسـیـاری از مـراکـز  
ـلـف   کارگری در استانھـای مـخـت

ـنـکـه  .  را، در بر گرفته است  یا ای
ما در ھمین مدت با اعتراضـاتـی  
چون مبارزات کارگران بازنشستـه  
ـم   ـرو بـوده ای ذوب آھن اصفھان روب
که در آن کارگران با تجمعات بـا  
ـــا   ــان و ب ــکـــوه ھــر روزه ش ش
خواستھایی چـون حـق تـحـصـیـل  
ــرای ھــمــه، درمــان و   رایــگــان ب
ــرای ھــمــه،   ــھــداشــت رایــگــان ب ب
ــمــزدھــا و   ــت پــرداخــت بــمــوقــع دس
افزایش فوری آن و نیز با تـاکـیـد  
ــظــم   ــع عــمــومــی مــن بــر مــجــم
ـرای   کارگری بـعـنـوان مـحـلـی ب
ــارزاتشـان، بــر   ــن مــب سـازمــانــیـافــت
فضای سیاسی کل شھر اصفھـان  
تاثیر گذاشتـه و بـه الـگـویـی از  
ــران و کــل   ــرای کــارگ ــارزه ب مــب

ـیـن  .  جامعه تبدیل شده اند  ھـمـچـن
ــر ھــا از مــوج جــدیــدی از   ــب خ
اعتراضات در میان ھزاران کارگر  
در پتروشیمی ماھشـھـر حـکـایـت  
دارد که بدون شک تاثیرات خـود  

ــش   ــل جــنــب ــای ک را بــر فض
ــاســی   کــارگــری و اوضــاع ســی

بعالوه اینکه ھـر  .  جامعه میگذارد 
ــه و آن   ــان ــارخ ــن ک روزه در ای

 . کارخانه مبارزه و اعتراض است 
ـنـھـا را در   حاال اگر ھـمـه ای
کنار اعتراضاتی چون تـظـاھـرات  
ـیـه   ھزاران نفره مردم در نیشابور عل
ـراضـات مـھـر   فقر و گرانـی، اعـت
ماه ھزاران نفر از مـردم در تـھـران  
ــات   ــی، اعــتــراض ــه گــران ــی عــل
ـیـه   دانشجویان در دانشگاھـھـا عـل
ـم،   طرحھای تبعیض جنسیتـی رژی
ـــای   ـــواده ھ ـراضـــات خـــان ــ ـت اعــ
محکومین به اعدام علیه اعدام و  
اعــتــراضــات ھــر روزه مــردم در  
ـیـه اوبـاش   کوچه و خـیـابـان عـل
جمھوری اسالمی و طـرح ھـایـی  

ـیـه بـدحـجـابـی و  " چون   مباره عـل
ـر   ـم، آنـوقـت تصـوی غیره قرار دھـی
کاملتری از اوضـاع بـدسـت مـی  
آید و میتوان فھمید که چرا رژیم  
چنین وحشت کرده اسـت، و چـرا  
سران حـکـومـت  یـکـی بـعـد از  
ــه شـــورش   ـــک ـن ــ ـری از ای ــگــ دی
گرسنـگـان در راه اسـت، ھشـدار  

در تقابل با این شـرایـط،  .  میدھند 
رژیم مستاصل تر از ھر وقت ابزار  
سرکوبش را بدست گرفته و مـی  
بینیم که  بر لیست اعـدامـھـایـش  
ـیـز   افزوده است و در ھمین راستا ن
ــر روی   فشــار و تــھــدیــدش را ب
ـران کـارگـری و   ـیـن و رھـب فـعـال
ـراضـات مـردم شـدت   ـران اعـت رھب

ــن  .  داده اســت  ــا در بــرابــر ای ام
تعرضات شـمـا یـک جـنـگ را  

بطور مثال مادری کـه  . می بیند 
فرزنـدش را اعـدام کـرده انـد بـه  
تلویزیون کانال جدید زنگ میزنـد  
ـنـد   ـل ـراضـش را ب و  صـدای اعـت
کرده و ھمه خـانـواده ھـایـی کـه  
فرزندانشان محکوم به اعدامنـد و  
ـیـه   ـراض عـل ھمه مردم را بـه اعـت

یـا فـرضـا  .  اعدام فـرا مـیـخـوانـد 
کارگری کـه در زنـدان اسـت از  
ـیـه   ـیـان درون زندان رو به جـامـعـه ب
میدھد و  ھمبستگی خـود را بـا  
زلـزلـه زدگــان اعـالم مــیـکـنـد و  

ـره   ــگـویــم کــه  .  غـی ــخـواھــم ب مـی
ــه فــراخــوان   ــاسـخ ب ــن در پ ـی کـمــپ

ـر مـتـن   شاھرخ زمانی را بـایـد ب
چـنــیـن فضــایـی از اعـتــراض و  

ـیـن فضـایـی  .  مبارزه دیـد  در چـن
ـیـن   است که ررژیم اسالمی فـعـال
کارگری را زیر فشـار و تـھـدیـد  
ــالش دارد   ــدھـــد و ت ـی قــرار مــ
تشـکـلـھـای کـارگـری را مــورد  
یورش قرار دھد، تا مقابل حـرکـت  
ــد   ــمــن ــدرت ــه و ق ــافــت ــانــی ــازم س
ــد  ـراضـات کــارگـری بـایسـت . اعـت

ـم کـه ایـن   بنابراین ما وظیفه داری
ـفـه  .  تعرضات را سد کنیم  ما وظـی

ـرده و   داریم که با کارزاری گسـت
جھانی بیشترین نیرو را به حمایـت  
و پشتیبانی از مبارزات کارگـری  

ـرای آزادی  .  جلب کنیم  ـیـن ب کمپ
شاھرخ زمانی و کارگران زنـدانـی  

بـه  .  گامی در ایـن جـھـت اسـت 
ھمین اعتبار یک کمپین مھـم و  
یک پاسـخ سـیـاسـی بـه اوضـاع  

 . امروز است 
تا کنون  :  کارگر کمونیست 

چـه اقـدامـاتـی صـورت گـرفـتـه  
است، برنامه کار شما چیـسـت و  

 چه انتطاری دارید؟  
ده روزی از  :  شھـال دانشـفـر 

فراخوان شاھرخ زمانی به ھمگـان  
در  .  و اعالم کمپین ما مـیـگـذرد 

این فاصله ما تالش کرده ایم کـه  
این نامه را در سطح وسـیـعـی بـه  
سازمانھای کارگری و نھـادھـای  
ــدوســت در ســطــح جــھــانــی   انســان

این نـامـه تـا کـنـون بـه  .  برسانیم 

ــربــی،   ــیــســی، ع ــل ــگ ــانــھــای ان زب
ــی، تــرکــی و   ــان ــم ــدی، آل ســوئ
ـرجـمـه و تـوزیـع شـده   فرانسوی ت

ــچــون  .  اســت  ــم ــی ھ ــای ــاھ در ج
استرالیا در نشریه محلی اتـحـادیـه  
. کارگران به چاپ رسـیـده اسـت 

در ھمین فاصله در نتیـجـه تـالش  
ھای مسعود ارژنگ از ھمکاران   

ـرای آزادی کـارگـران  "  ـیـن ب ـپ کم
ـتـی  "  زندانی  در کانادا، نامه حمـای

ـیـس شـورای   گرمی از سـوی رئ
اتحادیه كارگران ونكـور و حـومـه  

 ھزار کـارگـر  ٦٠ که در برگیرنده  
است را، دریافت کرده ایم کـه در  
ــوری   ــت آزادی ف ــواس آن بــر خ

شاھرخ زمانی و ھـمـه کـارگـران  
زندانی و حق تشکل و اعـتـصـاب  
و تجمع کردن بعنوان حـقـوق پـایـه  
. ای کارگران، تاکیـد شـده اسـت 

ـیـب بـکـتـاش یـکـی   ھمینطور حب
ـرای  "دیگر از ھمکاران   ـیـن ب ـپ کـم

ـــدانـــی  ـران زن در  "  آزادی کـــارگــ
ــادا، در مــجــمــع   ــتــون کــان ادمــون
ـبـش   عمومی ھفتگی فعالیـن جـن

در ایـن  )   درصدی ھـا ٩٩ ( اشغال  
ــامــه شــاھــرخ و   ــوانسـت ن شـھــر ت
ـرسـانـد و   فراخوان او را به اطالع ب
بدین ترتیب از سوی آنھـا خـطـاب  
به احمدی نژاد و در حـمـایـت از  
شاھرخ زمانی و ھـمـه کـارگـران  
ـراض ارسـال   زندانی نامه ای اعـت

در بخشی از این نامـه آمـده  .  شد 
ـتـون،   است که جنبش اشغال ادمـون
ـبـش   جنبش کسانی است کـه جـن

ـــه  ٩٩  ـی ــ ــا را عــل  درصـــدی ھ
ـنـدگــی   ـم نـمـای ـتـی و ســت ـیـعـدال ب

ــد  ــکــن ــش،  .  مــی ــن جــنــب ــام ای بــن
ــه    ـی ــی عــل فشـارھـای ضـد انسـان
ـران  قـویـا   کارگران زندانی در ای

در ایـن نـامـه  .  محکوم شده است 
بر حق اعتصاب  و تشکل بعـنـوان  
حقوق پایـه ای ھـر جـامـعـه ای  
ـبـانـی و   ـی تاکید شده و آنـھـا پشـت
ـبـش   حمایـت قـوی خـود  از جـن
کـارگــری و اعـتــراض مــردم در  

 . ایران را، اعالم کرده اند 
ــال در   ــش اشــغ ــه جــنــب ــام ن
ادمونتون کانادا به نوعی گـوشـه  
ـیـن   ـپ ای از جایگاه و اھیـمـت کـم
ـرای رســانـدن صــدای اعــتــراض   ب
شاھرخ زمانی و ھـمـه کـارگـران  
ـیـان سـیـاسـی بـه   زندانی و زنـدان

طبعا مـا  .  جھانیان را نشان میدھد 
ـم و   ـی ـیـن ھسـت ـپ در شروع این کـم
منتظر پاسخ و  عـکـس الـعـمـل  
ــھــادھــای   ــر ســازمــانــھــا و ن ــگ دی

ـم  ـی مـا  .  انساندوست در سطح جھـان
ـلـف   تالش میکنیم به اشکال مخـت
این کمپین را قـدرتـمـنـد بـه جـلـو  

از نظر من پاسخ به فـراخـوان  .  بریم 
ـرای   ـیـن ب ـپ شاھرخ زمانـی و کـم
آزادی او و ھمه کارگران زندانـی،  
امروز یکـی از گـامـھـای مـھـم  
برای سد کردن تعرضات ھـر روزه  
ــن کــارگــری و   ــه فــعــالــی رژیــم ب
ـراضـات بـخـش ھـای   رھبران اعـت
ـقـویـت   ـرای ت مختلف مردم و نیز ب
ــران و مــردم در   ــارزات کــارگ مــب

ـم  .  ایران است  ـی ما باید  تالش کـن
که این کمپین را با تمـام قـوا بـه  

 . جلو بریم 
ھمانطور که باالتر اشاره کردم  
ــن بــرای آزادی شــاھــرخ   ــی کــمــپ
ــان   ـی زمـانـی و کـارگـران و زنـدان
ـیـن   ـپ سیاسی از زندان، یـک کـم
سیاسی مھم در اوضـاع مـتـحـول  

باید وسـیـعـا بـه ایـن  .  امروز است 
ـیـوسـت  ـیـن پ ـپ ــن  .  کـم ـی ـپ ایـن کـم

بـه ایـن  .  طبیـعـتـا جـھـانـی اسـت 
معنی که فراخوانش ھم بـه ھـمـه  
ـلـف   کارگران و بخش ھـای مـخـت

 . است جامعه در ایران و ھم جھانی  

  به فراخوان شاھرخ زمانی وسیعا پاسخ دھیم

 

 ١  از صفحه  
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 سال حـکـم  ١١ شاھرخ زمانی  
او بـطـور  "  جرم . " زندان گرفته است 

ــارزاتــش در دفــاع از   واقــعــی مــب
حقوق کـارگـران و داشـتـن یـک  

نفس صـدور  . زندگی انسانی است 
ـرای یـک فـعـال   چنین حکمی ب
ــن   ـری ـت ــع ــا وسـی ــایـد ب کـارگـری، ب

ـنـکـه  . اعتراض روبرو شود  بویژه ای
اکنون بر اساس نـامـه شـاھـرخ از  
زندان، جـان او در خـطـر اسـت و  

میدانیم که تھدید جانی کارگـران  
ـیـان سـیـاسـی در   زندانـی و زنـدان
ـم   زندان، یک شگرد مـعـمـول رژی

قبال ھـم مـواردش  .  اسالمی است 
ـتـل   را دیده ایم کـه مـنـجـر بـه ق

باید این اخـطـار  .  زندانی شده است 
ــابــل   ــرفــت و در مــق را جــدی گ

ـتـی ایسـتـاد  ـتـظـار  .  چنین جنـای ان
ــراخــوان   ایــنــســت کــه نــامــه و ف
ــن   ــری ــعــت ــی بـا وســی شـاھــرخ زمــان
حمایت ھا از جانب ھـمـه تشـکـل  
ھای کـارگـری و کـل جـامـعـه  

ـم  .  روبرو شود  ـی ھمچنین تالش کـن
ــن   ـری کـه در سـطــح جـھـان بــیـشـت

 . حمایت ھا را جلب کنیم 
 شاھرخ زمانی اکنون بـا ایـن  
ــامــه صــدای ھــمــه کــارگــران   ن

ـیـان سـیـاسـی    زندانی و ھمه زنـدان
نمونه دیگری از کـارگـران  . است 

زندانی، رضا شھابی عضو ھیـات  
ـره ســنـدیـکـای واحـد اســت  . مـدی

ھمسر رضا  در توضیح وضـعـیـت  
جسمی وی میگوید کـه او بـعـد  
از عملی که داشتـه وضـعـش بـد  

ــحــســی در   ــی تــر شــده و دچــار ب
. انگشتان دست و پـا شـده اسـت 

ـم کـه   ـی اکنون در خبر ھا می بین
تحت عنوان اینکـه مـحـکـومـیـت  
ـیـدا کـرده   ـیـف پ زندان رضـا تـخـف

  ٥  سـال زنـدان و  ٤ است، او را به  
ـیـت در   سال محکومیـت از فـعـال
سندیکا و جریمه نقـدی مـحـکـوم  

ــد  ــزاران  .  کــرده ان ــار از ھ ــظ انــت
کارگـران شـرکـت واحـد و ھـمـه  

کارگران در ایران اینسـت کـه بـه  
ـنـد و   چنین حکمی اعتـراض کـن
خواھان آزادی فـوری او و ھـمـه  

 . کارگران زندانی از زندان شوند 
ـر ھـا   یا بـطـور مـثـال در خـب
دیدید کـه عـلـی نـجـاتـی عضـو  
سندیکای نیشکر ھفت تپه را بـه  

ـرانـه   بھانه اینکـه در مـجـلـسـی ت
دایه دایه وقت جـنـگـه را خـوانـده  
ـیـان اسـالمـی   است و به زعم جـان
این ترانـه حـمـاسـی اسـت، مـورد  

ھـمـسـرش  .  محاکمه قرار داده انـد 
ـیـز بـخـاطـر   شھنـاز سـگـونـد را ن
حمایتش از مبارزات علی نجاتـی  
ــه   ــوق بــرحــق کــارگــران ب و حــق

روشن اسـت  .  محاکمه کشیده اند 
که ھمه این فشارھا نیز در ادامـه  

ـر روی اعضـای   فشاریست که ب
ـیـشـکـر   ھیات مدیره سندیـکـای ن
ـپـه آورده انـد تـا انـحـالل   ـتـه ت ھف

امـا  .  تشکل خود را اعـالم دارنـد 
ـیــم کــه ایـن کـارگــران   ـن مـی بــی
استـوار ایسـتـاده انـد و  بـه ایـن  
فشارھا تن نداده و داشتن تشـکـل  

انتـظـار از  .  را حق خود دانسته اند 
ـیـشـکـر ھـفـت   چند ھزار کارگر ن
ـپـه و ھـمــه کـارگــران در ایــران   ت
اینست که دادگاھی کردن عـلـی  
ــدا   نـجــاتــی و ھــمـســرش را شــدی
محکوم کنند و از حق تشـکـل و  
داشتن یک زندگی انسانی برای  

ـنـد  ـر ایـن  .  خود دفاع کـن عـالوه ب
ـم زاده و   ــھـنـام ابــراھـی کـارگـران ب
ـتـه   محمد جراحی از اعضای کمی
پیگیری برای ایجاد تشـکـلـھـای  
کارگـری، رسـول بـداغـی عضـو  
ـرضـا   کانون صنفی معلمان، عبـدال
ـرضـی کـه   قنبری از معلمان معـت

 دستگیر و ھم اکـنـون  ٨٨ در سال  
ـر روی   خطر اجرای حکم اعـدام ب

باید ھـمـه  .  سرش است، در زندانند 
ـیـان   کارگران زندانی و ھمـه زنـدان
سیاسی فورا و بدون قید و شـرط  

انتظار اینست که ایـن  .  آزاد شوند 
مـــوضـــوع خـــواســـت مـــحـــوری  

 . اعتراضات ھر روزه باشد 
خالصه کالم اینکه بـا تـوجـه  
ـرای   به اھمیت و جایگاه  کمپین ب
ــی و ھــمــه   آزادی شــاھــرخ زمــان
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن
ــه فــراخــوان   ــاســخ ب ــاســی و پ ســی
شاھرخ، ما ھمگان را به پیـوسـتـن  
ـم   ـی به این کارزار مھم فرا میـخـوان
ـم کـه ھـر کـس در   و انتظار داری
حد توانش تالش کند که صـدای  

 . این اعتراض و این کمپین باشد 

  

مادام که سرمایه بر حیات انسان ھا حاکمیت دارد، مادام که فرد برای تامین مایحتاج خویش ناگزیر  
به فروش نیروی کار خود و انجام کار برای سرمایه و مالکان وسائل تولید است، مادام که نظام  

مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار انسانھا برقرار است، ھیچ قانون کاری، ھر قدر مواد و تبصره  
قانون  . ھایی به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کاری به راستی آزاد و کارگری نیست 

کار واقعی کارگران، نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه ای است که در آن ھر کس داوطلبانه به اندازه  
توان و خالقیتش در تولید وسائل زندگی و رفاه ھمگان شرکت میکند و به اندازه نیازش از محصوالت  

 این تالش جمعی بھره میگیرد 
 ) برنامه حزب کمونیست کارگری ایران (یک دنیای بھتر  



 5 ٢٣٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـتـه  : توجه کنید که ایشان چه گف
ـرانـی ھـای  "   فقط زمانی کـه ای

ــعــداد   ــا اســت ــل کــرده و ب ــحــصــی ت
شوند با حکام خود مقابلـه   «سیر »

می کنند و خواستار حقـوق خـود  
در ورای سیر کردن شکم خواھنـد  

  ١٤ ســایــت روز آن الیــن  ."( شــد 
ـنـد   ایـن گــزارشـگـر در  )  ٩٠ اسـف

ـــــد   ـی ـــ ــــاک ـر ت ــــگــــ ــــای دی ج
ھـمـانـگـونـه کـه ضـرب  :" میکنـد 

ـیـایـی مـی   ـتـان ـری المثل قدیـمـی ب
گوید، محرومیت در ایران ھـمـواره  
باعث حـفـظ وضـع مـوجـود مـی  

گرسنگی و قحـطـی امـا  . "  شود 
این روزھا دامنه اش وسیعتر شـده  
و بخش بیشتری از مردم گـرفـتـار  

ـیـه  . آن شده اند  تھدید قحـطـی عـل
جامعه بیشتـر شـده، ایـن امـا نـه  
برای ساکت نگـه داشـتـن مـردم،  
ـیـجـه غـارت حـکـومـت   ـت بلکـه ن
اسالمی طی سـه دھـه گـذشـتـه  
ـراری تـحـریـمـھـا،    ـرق است که با ب
ـیـدا کـرده   شدت بسیار بیشتـری پ

ـیـدا  .  است  ـر پ ـیـشـت گفتیم شدت ب
کرده چون گرسنگی یک پـدیـده  
خلق الساعه نبوده که ھمین چـنـد  
ــاشــد  ــدار شــده ب ــدی ــش پ ــی . مــاه پ

ـر یـک پـدیـده   گرسـنـگـی و فـق
ــاتـی اســت  ـق . ھـمـزاد جـوامـع طـب

جامعه سرمایه داری ھـم از ایـن  
بماند که در  . امر مستثنی نیست 

ـبـدیـل   جامعه سرمایه داری، بـا ت
شدن انسانھا به فرد منفـردی کـه  
باید ھر جور شده گلیم خـودش را  
ــشــه یــک   ــکــشــد، ھــمــی از آب ب
درصدی زیادی از جامعه گرسنـه  

ـقـمـه  .  خواھند ماند  ممکن است ل
ــه چــنــگ   ــانـه روز ب ای در شـب
آورید که نمیرید اما ھنوز گرسنـه  

ـر  .  محسوب میشوید  بحث فقـط ب
سر زنده ماندن نیست، بلـکـه  ھـر  
انسانی به مواد غذایی  نیـازمـنـد  
است که بتواند درست بیاندیشد و  
بر رفتار و کردار خـویـش مسـلـط  

ــد  .  بـاشــد  ــای ــه،  ب ــن گــذشــت از ای
مکانـی ھـم بـاشـد کـه آسـایـش  
روانی فرد تامیـن بـاشـد؛ یـعـنـی  
ـبـودش   مسکن مـنـاسـب، کـه  ن
ــگــر فــقــر و   ــوشــه دی یــک گ
گرسنگی در جامعه را، بنـمـایـش  

در جـامـعـه سـرمـایـه  .   میگذارد 

ـنـھـا بـا پـول بـه   داری اما ھمه ای
دست می آید، که ھمین پول  از  
ــوده مــردم خــارج شــده   دســتــرس ت
ــا ایــن تــوده از   ــت ــج ــی ــت اســت و ن

مـحـروم  "  نعمات زندگـی " بسیاری  
اما  دوره ھـایـی ھسـت  .  ھستند 

که دیگر مطلقا ھیچ چـیـزی در  
دسترس نیست  و قحـطـی حـاکـم  

ـیـجـه  .  میشود  این قحطی ھم نه نت
که مـثـال بـاران را  "   قھر خداوند " 

ـرمـوده اسـت یـا زلـزلـه را   ـف نازل ن
فرستاده،  بلکه نتیجه سیاستھـا و  
کارکردھای نظام سراپا فـاسـد و  

 .ضد انسانی سرمایه داری است 
ـان رژیـم   شاھد ھستیم کـه مـی
جمھوری اسالمی و دول غـرب بـه  
ـانـه بـمـب اتـم، کشــمـکـش در   بـھ
گرفته است که در این میان تـوده  
ـنـد   ھر چه وسیعتری از مردم ھسـت
که گرسنگی بیـشـتـر و قـحـطـی  
نصیبشان شده و قربانی ایـن جـدال  

ــد  ــجــاعــی شــده ان ــه  . " ارت روزنــام
ـا  "  سـاالری   مردم "  طـی گـزارشـی ب

چـه تـعـداد  " طرح این پرسش کـه  
ـا اشـاره  "  گرسنه در کشور داریم؟  ب

به اینکه رییس پژوھشکده علوم و  
ـازگـی اعـالم   صنایع غذایی بـه ت

 درصـد از  ٥ " کرده که طبق آمار  
جمعیت ایـران از گـرسـنـگـی رنـج  

ـا ایـن حسـاب  : " نوشـتـه "  برند   می  ب
ـیـش از    مـی    ٣ تـوان گـفـت کـه ب

ھزار نفـر در کشـور  ٧٥٠ میلیون و  
بـه  ".  بـرنـد   از گرسنـگـی رنـج مـی 

ـا تـوجـه بـه  " نوشته این روزنامـه   ب
کاھش قدرت خرید مردم و افزایش  
روزافزون قیمت محصوالت غذایـی  

تـوان ادعـا    در ماه ھای اخیر، مـی 
ـام   کردکه آمار واقعی، فـراتـراز ارق
مذکور بوده و با استمرارایـن رونـد،  

ـیــز خــواھـد رفـت  ". فـراتـر از آن ن
ساالری درعـیـن حـال    روزنامه مردم 

اگر گرسنـگـی بـه گـونـه  " نوشته  
ـیـمـی   ـاھ ای تعریف شـود کـه مـف

ــه ” چــون   ــذی ــغ ــود ت و  “  ای   کــمــب
ـز در بـر گـیـرد  “  تغذیه   سوء ”  ـی را ن

موضوع بسیار گسترده تـر و آمـار  
." بسیار نگران کننده تر خواھد بـود 

ـاور داشـتـه   ـیـن آمـار را ب اگر ھـم
باشیم یک نکته مسلم است، کـه  
ـیـشـه از   ـیـدسـت مـردم ھـم توده تھ
کمبود تغیه ای و سـو تـغـذیـه در  
ـیـجـه   ـت ـنـھـا ھـمـه ن رنج بـوده و ای

سیاستھای دولتی است که اسـاس  
کارش تضمین سود سرمایـه اسـت  
و در مـورد جـمـھـوری اسـالمـی،  

ایـن  .  غارت کل ثروت جامعه است 
ـاور کـرد و بـه   آمار را نمی توان ب
ـابـت شـده کـه جـمـھـوری   تجربه ث
اسالمی با محرمانه اعـالم کـردن  
چنین آمارھایی و بالطبع مجرمانه  
دانستن نشر آن، ارقام ارائـه شـده را  

ولـی حـتـی  .  دستکاری مـیـکـنـد 
ھمین آمار که یکی از کارگـزاران  
این حکومت آنرا ارائه داده، تـوسـط  
خبرگزاری فارس مـخـدوش اعـالم  
ـان   ـی میگردد و موضوع بشکـلـی ب
میگردد که گویا ھیچ مشـکـلـی  
وجود ندارد، اگر ھم ھست تقـصـیـر  

این خبرگزاری از  .  خود مردم است 
ـتـصـاد دان بـرجسـتـه  " قول یک   اق

در حـالـی كـه در  :"  میگوید " فائو 
ـا  ٣٥ برخی كشورھا    درصـد  ٤٥  ت

ـاامـنـی غـذایـی   جمعیت در وضع ن
ـتـر   قرار دارند، این رقم در ایـران كـم

ـابـرایـن در     درصد می ٥ از   باشد، بن
. ایران ناامنی غذایـی وجـود نـدارد 

ھـمــان اقــتـصــاد دان  (  اسـمــولـدرز  
ـایسـه  :  گفت ) برجسته  ـق ایران در م

ـزدیـك   با كشورھای دیـگـر خـاور ن
ـیـت   موقعیت مناسبی از نـظـر امـن
ـاسـتـھـای دولـت   غذایی دارد و سی
ـایـی   ـف در راستای رسیدن به خـودك
ــت   ـی ـیـد كشـاورزی در امـن در تـول
ـــوده اســـت  ـــی مـــوثـــر ب .غـــذای

ایران عـالوه بـر  :  وی گفت (!!) ... 
تولید غدا بر كیفیـت غـذا از نـظـر  
ــھــداشــت و ھضــم غــذا اھــمــیــت   ب

دھد و ثبات در تولید غـذا ھـم    می 
مھم است كه ایران بـه آن مـرحـلـه  

ـاس ارشـد  .(!)  رسیده اسـت  كـارشـن
ـائـو  ــی  (  ف ـار جـھـان سـازمــان خـوارب

: گـفـت )  وابسته به سـازمـان مـلـل 
 درصد مردم ایـران در  ٧/٢  تا  ٥/٢ 

بـرنـد و آمـار    گرسنگی به سر می 
ــر در ایـران   ـق  درصــد  ١٠  تــا  ٩ ف

گـذاری در    سـرمـایـه . ...  باشد   می 
ــایــت مســایــل   ــا و رع ــھ ــت ــرســاخ زی
ـیـد مـحـصـوالت   بھداشتـی در تـول
كشاورزی در رفع گرسنگی مـھـم  

ــت  .(  اسـت  ــدر ھــم کـه دول و چــق
" زیر ساختـھـا " اسالمی سرمایه این  
پـرداخـت  !) ...  را تامین مـیـکـنـد 

یارانه در كوتاه مدت مـوثـر اسـت،  
ولی در بلند مدت كارایی نـدارد ،  
راه حل اصلی این اسـت كـه مـردم  

فقیر در تولید غـذا مشـاركـت داده  
مشاھده میکنیـد کـه  . ..."( شوند 

ـامـیـن   راه حل  رفع گرسنگی نه ت
احتیاجات مردم، بلکه قطـع کـردن  
ـیـشـتـر   ھمان یارانه و کار کشیدن ب

ـیـر اســت    ٥ آمـار  .)   از مـردم فــق
ـلـم   درصدی بـه یـک چـرخـش ق
ـنـکـه   نصف گردیده است و برای ای
مو الی درزش نرود ایـن  از قـول  
یک اقتصادان برجسته فائو گفتـه  

. نکـنـد "  شک " میشود که کسی  
ـپـذیـریـم،     ٧ باز اگر ھمین ارقام را ب

ـنـد   ـیـر ھسـت میلیون نفر در ایران فق
  ٧ که باید تاکیـد کـرد کـه ایـن  

ـنـد کـه   ـا ھسـت ـق میلیون زیر خط ب
ــرگـزاریــی مــانــنـد فـارس کــه   ـب خ
وابسته به سپاه میباشد، فقیر بـودن  

ـیـد مـیـکـنـد  ـای در طـی  .  آنھا را ت
ـال بـه   ھمین دو ماه گذشته که ری
ـیـر در   شدت نزول کرده، جمعیت فق
ـیـدا   ـزایـش پ ایران به ھمان شدت اف

ـا  .  کرده اسـت  کـارگـران اکـنـون ب
ـقـط   حقوقی که دریافت میکنند ف
ـنـد  . میتوانند رفع گرسـنـگـی کـن

آنھم ھمین قدر که از گـرسـنـگـی  
 .غش و ضعف نکنند 

ــزون اقــالم   بــا گــرانــی روز اف
ضروری زندگی کـه روز بـروز از  
دسترس توده مردم خارج میـشـونـد،  
اساس زنـدگـی مـردم در مـعـرض  

ـتـه اسـت  یـک  .  تھدید قـرار گـرف
ـلـه ھـای   ـیـشـمـار آیـت ال عدد از ب

ـنـده  " مفتخور فرمودند که این   ـب زی
نظام اسالمی نیست که ایـن ھـمـه  
ـیـکـار در آن   ـاج و ب ـیـر، مـحـت ـق ف

امـا  ).  صافی گلپایگانـی " (  باشد 
واقعیت این است که نظام اسالمی  
با محکـوم کـردن تـوده مـردم بـه  

اگـر صـدای  .  فقر، مـعـرفـه اسـت 
آیت الله در آمـده، نـگـران شـورش  

ـقـت ایـن  .  مردم گرسنه  است  ـی ـق ح
ـتـسـب   است که آن ضرب المثل مـن

ـیـسـی ھـا " به   ـال   " انگل ، یـک مـث
برای تحقیر مردم است وگـرنـه در  

به تجربه تاریخ صـد سـالـه  (  واقع  
ــر  ــع  )  اخــی ــرای رف ــران ب ــردم ای م

ـارھـا دسـت بـه   گرسنگـی شـان ب
ـفـس  .  شورش و قیام زده اند  تـمـام ن

بـرای ایـن  "  نظام اسالمی " وجودی  
اسـت کـه ایـن مـردم گـرسـنـه را  

اما به شھـادت ایـن  .  سرکوب کند 
سی ساله، ضرب خشونت بـی حـد  
و حصر حکومت اسالمی نتوانست  
فریاد این مردم را خاموش سازد و  

محرومیت در ایـران ھـمـواره  " نتنھا  
نشـده،  "  باعث حفظ وضـع مـوجـود 

ـزرگ در   ـاومـت ب بلکه یـک مـق
ــن  .  جـامــعــه شــکــل گــرفــت  ھــمــی

مقاومت است که نـگـرانـی مـفـت  
ــاعــث شــده   خــوران اســالمــی را ب

ـبـول  .  است  اگر قول آن روزنامه را ق
کنیم که با گرسنگی دادن مـردم،  
اعتراضات خاموش مـیـشـود، ایـن  
حکومت بسیار باید بی عقل باشـد  
که این ھمه خرج نیروھای نظامی  
. و انتظامی و امنیتی اش میکنـد 

کافی است که ھمین لقمه بـخـور  
ـنـد کـه   ـیـر را ھـم قـطـع کـن و نم

" شورش گرسنگـان " خیالش از بابت  
 .راحت باشد 

گرسنگی باعث نشـده اسـت کـه  
ـر   توده مردم ساکت شوند،  بلکه ب
نفرت آنھا از حکومت و آخـونـد و  

این را میـشـود  .  اسالم افزوده است 
ــھــای روزمــره مــردم   ــت در صــحــب

گرسنگی الزاما مـنـجـر  .  دریافت 
به شورش نمیشود، اما لـزومـا بـه  
ــشــود  ــمــی ــصــال ھــم خــتــم ن ــی . اســت

ـنـد   بخصوص در جامـعـه ای مـان
ـرار نـدارد و در   ایران که آرام و ق
ـر، کـوشـش   ـنـده بـھـت جستجوی آی
ــوز جــواب   ــن ــراوان کــرده  و ھ ف

ــه اســت  ــت ــرف ــگ ــیــن حــال  .  ن در ع
سرکوبھای  وحشیانه باعث نشـده  
که از خواسته ھای خـود کـوتـاه  

نشانه اش ھراس بی حد و  .  بیایند 
حصر اپوزیسیون راست جـامـعـه از  
به خیابان آمدن توده مردم  اسـت،  
ـتـوان   از آشفتگی صفوف آنـھـا مـی

ـرد  ھـراس را  .  به این ھراس پـی ب
ـر حـکـومـت   میتوان در چھره رھـب
ـردسـتـانـش   اسالمی دید که بـه زی
لقب خائـن داده چـون اخـتـالفـات  
ـنـد  . خود را نمی توانند پنھان کـن

ـتـوان در   و باالخره نشانه اش را می
ـیـسـت   وجود و قدرت حـزب کـمـون
کارگری دید که قـدرت خـود را  
از ھمین خواسته توده مردم یعـنـی  
ــه یــک دنــیـای بـھــتــر   ــدن ب رسـی

دو امـکـان بـاالی سـر  .  میگیـرد 
: جامعه ایران گـرفـتـه شـده اسـت 

اولی دودمـان  ! قحطی و سرنگونی 
مردم را بر باد مـیـدھـد و دومـی  
رژیم اسالمی را تھدید میکـنـد و  
ــالب   ــا انــق ــی اگــر ب ــن دوم ای
ـتـوانـد و   تھیدستان انجام پذیرد، می
ـتـھـی   باید به خوشبختی مردم مـن

 شود 
 

 ١  از صفحه   قحطی یا سرنگونی
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ــردنــد  از شــاخصــھــای دیــگــر  .  ک
اعــتــراضــات ســه مــاه گــذشــتــه،  
ــارنشــســتــگــان  در   تــجــمــعــات ب
. شھرھای گیالن و اصفھـان اسـت 

تجمعات صدھا کارگر  صـنـایـع  
فلزی را در سه ماه گذشته اسـت  

ــه شــد  ــرب ــح ــریــن  .  کــه ت مــحــوریــت
خواستھا، عدم پرداخت دستـمـزدھـا   
و اعتراض به بیـکـارسـازیـھـا بـوده  

در تعدادی از کارخانـه ھـا  .  است 
ـرای تـحـقـق   ـیـدی ب و مراکـز تـول

ـرداخـت   مطالبات از جمـلـه عـدم پ
دستمزدھا، اعـتـصـابـات مـداوم و  

در  .  پیگیرانه ای انجام شده اسـت 
ـراصـات  ٤٢ ادامه به    مورد از اعـت

 : برجسته نظری می اندازیم 
ــصــاب ١  ــ اعــت  نــفــر از  ١٣٠ ـ

کــارگــران شــرک کــیــســون در  
 واقـع در  ١٢ پاالیشگاه گاز فـاز  

ـرداخـتـن   ـپ کنگان در اعتراض به ن
بـعـد از ظـھـر  .  سه ماه حقـوقشـان 
ــبـه   ـنـج شـن   ٩١  مـرداد  ١٦ روز پ

روز جمـعـه  .  دست از کار کشیدند 
کارگران با وعده کارفرما به سـر  

 .کارشان رفتند 
ـ تـجـمـع کـارگـران شـرکـت  ٢ 

ـراض بـه     ١٨ صنایع تندر در اعـت
مـرداد مـاه  . ( ماه حقـوق مـعـوقـه 

 ١٣٩١( 
ـ  بیش از شـشـصـد کـارگـر  ٣ 

ــزی   ــایـع فـل ــه ھــای صـن کـارخـان
ـراض بـه  ٢  و  ١ شماره     در اعـت

عدم پرداخت دستمزدھایشـان بـانـد  
اصلی جاده قدیم کـرج بـه تـھـران  

ــح (  ــزرگــراه فــت ــمــدت دو  )  ب را ب
ــد  ــن ــاه  . ( ســاعــت بســت مــرداد م

 ١٣٩١( 

ـ تجمع اعتراضی کـارگـران  ٤ 
صنایع فلـزی بـه وزارت صـنـایـع  

پـس از تـجـمـع كـارگـران  .  رسید  
ـران در بـزرگـراه   صنایـع فـلـزی ای

ـبـه    فتح، سـه  در    -مـرداد   ١٨ شـن
ـیـش از   اعتراض به عدم دریافت ب

ـیـمـه  ١١  مـاه حـقـوق و  ٨   مـاه ب
معوقه، در مقابل ساختمان شـمـاره  

 .یک وزارت صنایع تجمع کردند 
  ٣٠  ماه از حقوق معوقه  ٥ ـ  ٥ 

کارگـر شـرکـت پـارکـت سـاری  
 .پرداخت شد 

گر ر ا کا ھ صد ب   عتصاـ  ا ٦ 

ـرمـــانشـــاه ( ن یزخا و چه پر زار با  ) کــ
د  ز ـــ م ـــ ت ـــ س د ت  ـــ خ دا پر م  بدلیل عد 

ـــن  .   د و ــــ خ ق  و ــــ ع ــــ ه م ــــ ن روزا  ای
ر  کا از  ست اعتصاب در شکل ـ د 

 .ن ـ انجام شد کشید
ــــ ا ٧  ن  کنا ر کا ب  عتصا ـ

ه  ـــ ین سه شنب ان او ند ه ز شگا و فر 
اض  عتر   در ا ١٣٩١ داد   رـ   م٣١ 

ه ھــ ا ــ م ق دو  وـ قـ ت حـ خدا پرم  به عد
ـــ خ  ـــ وی ـ ـــ  د ش  ـ ر  کا از  ست  ـ

 ـ  . کشیدند 
ـ تجمع اعتراضی کـارکـنـان  ٨ 

بدلیل عدم  .  سازمان محیط زیست 

پــرداخــت اضــافــه کــاری و حــق  
 .ماموریت 

   ١٣٩١  شـھـریـور مـاه  ١٢ ـ  ٩ 
 مـاه از شـروع  ١٨ پس از گذشت  

مبارزات کارگران مجـتـمـع ھـای  
پتروشیمی منطقه ماھشـھـر، رونـد  
حذف شرکتھای پیـمـانـکـاری در  
ـروشـیـمـی بـه   ـت ـفـت و پ صنایـع ن
ـرارداد   ـقـاد ق سرانجام رسـیـد و انـع
ــزاران کــارگــر   ــا ھ ــیــم ب ــق مســت
پیمانکاری در این صنایع به اجـرا  

 .در آمد 
ـبـه  ١٠  ـنـج شـن  شـھـریـور  ٩ ـ پ

جمعی از کـارگـران سـاخـتـمـانـی  
ـــمـــان ســـازی   ـرک ســـاخــت ــھــ ش

این شھرستـان بـه  )  مسکن مھر (  
 مـاه  ٤ علت پرداخت نشدن حقـوق  

ــن   ــداری ای ــان ــل فــرم ــاب در مــق
صـبـح وبـا  ٩ شھرستان در سـاعـت  

لباس و تجھیزات کـار دسـت بـه  
 .تجمع زدند 

 بـامـداد  ٣٠/٦ ـ  سـاعـت  ١١ 
ـفــر از  ٢٠  حــدود  ٨/٦/٩١ روز    ن

کارگران خدمات شھری رشت در  
مقابل استانداری گیـالن واقـع در  
. خیابان معلم رشت تجمـع کـردنـد 

ـراردادھـای   مطالبه تجمع؛  لـغـو ق
ـراردادھـا بـه   موقت و تبدیل این ق

 .قراردادھای دائم 

ـنـد  ١٢  ـ  کارگران کارخـانـه ق
  - شھریور مـاه  ١٤  -اھواز، صبح  

  ١٨ در اعتراض به عـدم دریـافـت  
ماه از حقوق خود، در مقابـل اداره  
صنعت، معـدن و تـجـارت اسـتـان  
ـیـه اھـواز   خوزستان واقـع در امـان

 .تجمع کردند 
ـبـه  ١٣  شـھـریـود  ١٥ ـ چھـارشـن

تعدادی از بازنشستگـان كـارخـانـه  
كار رشت، با تجمع در مقـابـل    كنف 

استانداری گیالن نسبـت بـه عـدم  
ـیـن بـه مشـكــالت   ــول تـوجـه مسـئ

 .شتان اعتراض کردند   معیشتی 

، حـدود  ١٣٩١ ــ شـھـریـور  ١٤ 
ـرات  ١٠٠   نفر از کـارکـنـان مـخـاب

ھای غربی کشـور    روستایی استان 
ـرارداد   در اعتراض به عدم داشتن ق
و ھمچنین نداشتن بیمه در مقابـل  
مجلس شورای اسـالمـی تـجـمـع  
کرده و خـواسـتـار رسـیـدگـی بـه  

 . وضعیت خود شدند 
 تـجـمـع  ١٣٩١ ـ شـھـریـور  ١٥ 

ـر   ـراب گروھی از بازنشستگـان در ب
کانون بـازنشـسـتـگـان ذوب آھـن،  

 ھـزار  ٢٣ دوباره پرونده مشکـالت  
ـم   بازنشـسـتـه ایـن صـنـعـت عـظـی

ــش از   ــا بــی ــزار  ٣٠ کشــور ب  ھ
 .بازنشسته را باز کرد 

ـنـدگـان  ١٣٩١ ـ شھریور  ١٦   ران
شرکت واحد کرمانشـاه دسـت بـه  

ـتـــصـــاب زدنـــد  ـــدگـــان  .  اعــ ـن ــ ران
ـرداخـت یـارانـه   اعتصـابـی عـدم پ
ـر و   گازوئیل در طی یکسـال اخـی
پایین بودن کرایه ھـا را از عـلـل  
ــصــاب خــود عــنــوان   ــت ــی اع اصــل

 .کردند 
  ١٠٠     ١٣٩١ ـ شـھـریـور  ١٧ 

تن از این کارگران در مقابل اداره  
صنـعـت اھـواز دسـت بـه تـجـمـع  

اعتراض بـه عـدم  .  اعتراضی زدند 
کارگـران  .   ماه حقوق  ١٨ پرداخت  

 مـاه اسـت کـه  ١٨ این کارخانه  
 .حقوق دریافت نکرده اند  

ـریــــور  ١٨  ــــ شــــھـــ     ١٣٩١ ـ
کارگران یک کارگاه قنادی در  

ھـای   ¬سنندج، ھمراه بـا خـانـواده 
خود در مقابل این کـارگـاه دسـت  
ــد  ــع اعــتــراضــی زدن ــجــم ــه ت . ب

ـنـادی   کارگران به پلمب کارگاه ق
 .  محل کارشان بود 

ــاه  ١٩  ــھــرم ــ اول م   ١٣٩١ ـ
ـراض بـه   فراخوان به طـومـار اعـت

ـم  ارسـال  .  حداقل دستمزدھا بپیونـدی
بیست ھزار امضا در اعتـراض بـه  
حداقل دستمزدھا و دیگـر شـرایـط  

ـران  ــار و زیســـت کـــارگــ از  .  ک
ــــی و   ــــات ــــدم ــــای خ ــــدھ واح

ھایی ھمـچـون آذر مـرغ،    کارخانه 

 ٩١اعتراضات کارگری در سه ماه گذشته سال 
 ١  از صفحه  
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ــل ســاوه،   ــی ارس، پــروفــی چــیــن
ـریـز،   ـب راننـدگـان شـرکـت واحـد ت
ــی   ــدی ایــران، نســاج ــه بــن بســت
کردستـان، فـوالد گـزیـن، مـعـدن  
ـرسـو،   کـوشـک، راه آھـن یـزد، پ

 .فوالد بھمن 
ـ تجمع اعتراضی كـارگـران  ٢٠ 

تعدادی از کـارگـران  .  در گرگان 
ـیـدی قـطـعـات   یک شـرکـت تـول
ـراض   صنعتی در گـرگـان در اعـت

ـــت   ـرداخ ــ ـــه عـــدم پ ـــاه  ٨ ب  م

دستمزدھای معوقه خود دست بـه  
 . تجمع زدند 

ــ  جــمــعــی از کــارگــران  ٢١  ـ
ـران بـا   ـر صـنـعـتـی ای کارخانـه اب

ای به عدم دریـافـت    امضای نامه 
 ماه حقوق معوق خـود  ١٩ بیش از  

 . اعتراض کردند 
 تـن از  ٥٩  ١٣٩١ ـ مھرماه  ٢٢ 

ــی   ــوسـران ـنـدگــان ســازمـان اتـوب ران
ــل   ــاب ــا حضــور در مــق شــیــراز ب
ساختـمـان شـورای اسـالمـی ایـن  
شھر، در اعتـراض بـه آنـچـه کـه  

ــق وعـده   آن  ھــای    ھـا را عــدم تـحـق
ــن مــی  ـی ــول ــدنـد تـجــمــع    مسـئ خـوان

 .کردند 
 مـھـر مـاه  ١٨ ـ سه شنبه  ٢٣ 

بیش از دویست نفر از کارگـران و  
رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانـی  
تھران و حومه در اعتراض به عـدم  
ـریـت ایـن   توجه شھر داری و مـدی
شرکت بـه خـواسـت ھـایشـان در  
مقابل ساختمان اصلی شـھـرداری  
تھران در خیابان بھـشـت دسـت بـه  

 .تجمع اعتراضی زده اند 
 رانندگـان  ١٣٩١ ـ  مھرماه  ٢٤ 

کامیون ھـا سـنـگـیـن کـارخـانـه  
ـراض بـه   سیـمـان ارومـیـه در اعـت
گرانی ھای اخیر و عدم تـوانـایـی  
ــوازم   ــد ل ھـای مــالـی بــرای خـری
یدکی و کم بـودن کـرایـه حـمـل  
ـری   اعتصاب نمودنـد و از بـارگـی

 .امتنا کردند 
  ٣٠  حـدود ١٣٩١ ـ  مھرماه  ٢٥ 

نفر از کارگران ریسـنـدگـی خـاور  

رشت برای احقاق مطالبـات شـش  
روزھـای گـذشـتـه    ماھه خود طـی 

مقابل استانـداری گـیـالن تـجـمـع  
 .کردند 

ــ   ٢٦  مــھــرپــروژه قــطــار  ١٣ ـ
ـرخـی   ـراض ب شھری مشھد و اعـت
کارگران به پرداخت نشـدن حـقـوق  

 . ماھه  ٣ 
ـیـش  ١٣٩١ مھرماه  ٢٢ ـ   ٢٧   ب

ــه ٦٠٠ از   ھــای     کــارگــر كــارخــان
صنایع فلزی یك و دو در مـقـابـل  
وزارت تـــعـــاون، کـــار و رفـــاه  

ـیـش از  .  اجتماعی تجمع کـردنـد  ب
ـران  ٦٠٠   کارگر صنایع فـلـزی ای

ــی  ــه ب ــی    در اعــتــراض ب ــھ ــوج ت
ــدیــران   ــی و م ــوالن دولــت مســئ
ــه در خصــوص پــرداخــت   کــارخــان

شـان،    مطالبات و معوقات حقـوقـی 
ــل وزارت   ــاب ــق ــروز در م ــح ام صــب
تـعـاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی  

 .تجمع کردند 
  ٣٠  مھر مـاه حـدود  ١٨ ـ   ٢٨ 

ـقـل   نفراز رانندگان سیستم حمل و ن

پتروشیمی بندر امام که کارگـران  
شرکتھای فیرمکـو وشـاخـص را 

ـبـل (  ـراردادھـای ق بـه سـر  ) طبق ق
کار میرساندند بعلت عدم پرداخـت  
دستمزد وحقوق معـوقـه دسـت بـه  
ـردن   اعتصاب زدند و از آوردن و ب
کارگران به مـحـل کـارخـودداری  

 .کردند 
 اعـتـصـاب  ١٣٩١ ـ مھرماه  ٢٩ 

ـریـز وارد   ـب کارگران بنیـان دیـزل ت
ــشــود  ــن روز خــود مــی ــســتــمــی .  بــی

بیـسـت روز اعـتـصـاب کـارگـران  
ــز   ــری ــزل تــب ــان دی ــی ــت بــن شــرک
دراعتراض به تھدیدات مدیریـت و  
ـقـال و   ـت مـالـک کـارخـانـه بـه ان

 .اخراج 
ـبـه  ٣٠  مـھـر مـاه  ١٨ ـ سه شـن
 راننـده شـرکـت  ٢٠٠  حدود  ١٣٩١ 

واحد تھران در مـقـابـل سـاخـتـمـان  
ــابــان   شــورای شــھــر واقــع در خــی

ـنـدگـان  .  بھشت تجـمـع کـردنـد  ران
انـد در ارائـه    شركت واحد مـدعـی 

ـرسـنـل ایـن   مزایای شغلی میان پ
ـبـعـیـض   ـنـدگـان ت مجموعـه و ران

 .وجود دارد 
ــر مــاه  ٢٣ ـــ  ٣١    ١٣٩١  مــھ

ــع اعــتــراضــی کــارگــران   ــم ــج ت
بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان در  
مقابل ساختمان امور بازنشستگـان  
در اعتراض به عدم پرداخت حقـوق  

 . ھا 
 اعـتـصـاب  ١٣٩١ ـ مھرماه  ٣٢ 

دو روزه كــارگــران شــركــت ھــای  
ـراض بـه  "  سانا و ارغـوان "  در اعـت

ـیـن بـودن   دستمزدھای معوقه، پـائ
دستمزدھا، ناامنی محیط کـار و  

 .ھمچنین ساعات کار طوالنی 
ـرمــــاه  ٣٣  ــــ مــــھـــ     ١٣٩١ ـ

 کارگـر کـارخـانـه  ٤٠٠ اعتصاب  
ـریـز کـه از حـدود  "  بینان دیزل "  ـب ت

ـیـش دسـت از کـار   بیسـت روز پ
ـیـل  .  اند   کشیده و اعتصاب کرده  دل

ـقـال اجـبـاری   ـت این اعـتـصـاب، ان
ــه  ــان ــارخ ــه ک ــارگــران ب ــا و    ک ھ

ھــا در ســایــر شــھــرھــای    کــارگــاه 
استان آذربایجان شرقی اعالم شـده  

 .است 
ــه  ٣٤  ــب ــ چــھــارشــن ــان  ٣ ـ  آب

کــارگــران مــخــابــرات ھــمــدان در  
ــل قــرارداد   ــحــمــی ــه ت ــراض ب ــت اع

وقت و کم شدن حقوق ماھیانه    پاره 
ــیــن  ــرای دوم بــار در ســال    خــود ب

جاری اقدام به برپایی یک تجمع  
آمیز در مقابل سـاخـتـمـان    اعتراض 

 .مرکزی این شرکت كردند 
ـ کارگـران یـک شـرکـت  ٣٥ 

ـیـز پـس از   پیمانکاری در طبس ن
ـرداخـت  ٣ که    آن   مـاه حـقـوقشـان پ

 آبان مـقـابـل اداره  ٢ شنبه    نشد سه 
ــجــمــع   ــس ت ــان طــب ــرســت کــار شــھ

 .کردند 
ـ کارگـران شـرکـت جـھـاد  ٣٦ 

ـر در   ـی ـن   ٥ توسعه، پیمانکار سد ب
کیلومتری روسـتـای نـگـل،  از  

ـراض  ١٣٩١  مھر  ٢٨ روز    در اعـت
ــرداخــت حــقــوق ھــای   ــه عــدم پ ب
معوقه ی خـود  دسـت از کـار  

 .کشیده اند 
  دو ھـزار  ١٣٩١ ـ آبان ماه  ٣٧ 
کشت و صنعـت   «نی ب ر »کارگر  

کارون شوشتر در اعتراض به عدم  
اجرای طرح طبقه بندی مشاغـل،  
ـبـه در مـقـابـل   از صبح روز یکشن
ــجــمــع   درب ورودی کــارخــانــه ت

کارگران فصلـی کـه بـه  .  کردند 
کار تخصصی بریدن نی اشـتـغـال  
ـقـه   دارند خواستار اجرای طرح طـب
بندی مشاغل و ھمچنین افزایـش  

 . دستمزد ماھانه خود شدند 
 آبـان مـاه کـارگـران  ١٠ ـ   ٣٨ 

شرکت جھاد توسعه پیمانکار سـد  
ـری روسـتـای  ٥ بنیر در   ـلـومـت  کی

نگل از توابع شھرستان مریـوان در  
ـرداخـت حـقـوق ھــای   پـی عـدم پ
معوقه مجددا دست به اعـتـصـاب  

 .زده اند 
ــ آغــاز مـوج جـدیـدی از  ٣٩ 

ــوســط  کــارگــران   ــصــاب ت اعــت
ـروشـیـمـی   ـت شرکتھای مجموعه پ

ایـن اعـتـصـاب از روز  .  بندرامـام 
شنبـه شـشـم آبـانـمـاه از شـرکـت  
ـروز   کیمیا آغاز شده است و از دی
ــران شــرکــت   ــه کــارگ ــب ســه شــن
فراورش و بـخـشـی از کـارگـران  
شرکت بسپاران  نیز به اعـتـصـاب  

 .پیوسته اند 
ـ چھارشنبه دھم آبـان مـاه،  ٤٠ 

ـراض   کارگران شرکت تارا در اعـت
ـرداخـت حـقـوق    مـاه  ٥ به عـدم پ

گذشته خود، در روستای بـاتـمـان  
درمقابل درب این شرکـت تـجـمـع  

 .کردند 
ـ سه شنبه ھشتم آبـان مـاه  ٤١ 

مجددا  تمام کـارگـران در بـخـش  
ــانــان و   ــب ــلــف، نــگــھ ــت ھــای مــخ
رانندگان ماشین ھای سنگـیـن و  
آمبوالنس دست از کار کشـیـده و  
ــا   ــصــاب خــود ت بــر ادامــه اعــت
ـبـاتشـان تـأکـیـد   دستیابی به مطال

مطالبات کارگـران؛ عـدم  .  نمودند 
 .پرداخت حقوق معوقه 

ـبـه  ٤٢    ٩١  آبـان  ٣ ـ چھـارشـن
 کـارگـر جـوشـکـاری  ٥٠ بیش از  

ـراض بـه   شرکت کیـسـون در اعـت
ـرارداد   خوداری شرکت از عـقـد ق

 ماه و نیم کار، دست بـه  ٢ بعد از  
 .اعتصاب زدند 

 
  ١٣٩١  آبانماه  ١٤ 
 

 
نشریه 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید
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نامه رئیس شورای 
اتحادیه كارگران 

ونكور به احمدی نژاد 
برای آزادی شاھرخ 

زمانی و سایر 
 کارگران زندانی

 
بدنبال فراخوان ما به کمپینـی  
جھانی در پاسخ به نـامـه شـاھـرخ  
ــیــن کــارگــری   زمــانــی از فــعــال
ــدان و خــواســت   ــنــاس از زن ســرش
آزادی فوری او و ھمه کـارگـران  
ـبـال تـالـشـھـای   زندانی و نیـز بـدن
مســعــود ارژنــگ از ھــمــكــاران  

ــران  "  ــن بــرای آزادی كــارگ ــی كــمــپ
و عضو شورای اتـحـادیـه  "  زندانی 

كارگران ونكور و حومه، از سـوی  
ـیـس ایـن   خانم جـوی ھـارتـمـن رئ
ـراضـی در   اتحادیه نامـه ای اعـت
محكومیت فشار بر روی شـاھـرخ  
ـیـن كـارگـری در   زمانی و فـعـال
ایران و بـا خـواسـت آزادی ھـمـه  
ــه   ــی، خــطــاب ب ــدان كــارگــران زن

در  .  احمدی نژآد ارسال شده اسـت 
 :بخشی از این نامه آمده است 

یک بار دیگر مـجـبـورم بـه  " 
شما تاکید کنم کـه حـقـوق بشـر  
ـرار   ـرام ق در ایران بـایـد مـورد احـت

ـتـوانـد  . گیرد  ـی حکومـت شـمـا نـم
ــوجــھــی بــه   ــی ت ــه ب ــان ب ھــمــچــن
ـرای   ـلـی ب ـیـن الـمـل فراخوانھای ب
توقف دستگیریھا، زندان کـردن، و  
شکنجه فعالین کـارگـری ادامـه  

ـیـز در نـامـه  ."  دھـد  در خـاتـمـه ن
 :چنین آمده است 

 ھـزار کـارگـر  ٦٠ از طرف  "  
عضو شورای کارگری ونکوور و  
حومه از شما میخـواھـم کـه ایـن  
کـارگـران را فـورا از زنـدان آزاد  
ـرای   کنید، و اقدامات جدی ای ب
ـنـکـه حـقـوق کـارگـران   تضمین ای
برای تشکیل سازمان و اتحادیه و  
عضویت در اتحادیه ھـا تضـمـیـن  

 . "شود انجام دھید 
 

ــن نـامــه   ـرجـمـه فـارسـی ای  ت
 .ضمیمه است 

 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی، شھال دانشفر 
Shahla_daneshfar@ya

hoo.com 
ـتـه حـمـایـت از شـاھـرخ   کمـی

 زمانی 
freeshahrookh@gmail

.com 
ـرای آزادی   ـتـه مـبـارزه ب کمی

 سرور کاردار -زندانیان سیاسی 
freepoliticalprisoners

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

Iran,Ahmad Fatemi 
missionfreeiran@gma
i l . c o m ;  h t t p : / /

missionfreeiran.org 
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 :ضمیمه 
 

ــیــس جــمــھــوری مــحــمــود   رئ
 احمدی نژاد 

 
آقای شـاھـرخ زمـانـی عضـو  
اتحادیه نقاشان تھران یـک فـعـال  
کارگری شناخته شده و محـبـوب  

  ٢٠١١  ژوئـن  ٥ او به تاریخ  . است 
بدون ھیچ اتھامی دستگیر شد و  
ـر فشـار و   به مدت چھـل روز زی
ـرار   شکنجه فیزیکـی و روحـی ق

ــت  ــدان  .  گــرف ــه زن ــس ب او ســپ
مرکزی تبریز منتقل شد و توسـط  
ــالب   ــاه انــق ــک دادگ ــه ی شــاخ

اشاعه تبلیغات علیـه  " اسالمی به  
ـروه   ــــل گـــ ـی ـم و تشــــکـــ رژیـــ

ـیـسـتـی  . مـتـھـم گـردیـد "  سوسـیـال
فعالیت واقعی او دفاع از حـقـوق  
کارگران و تشکیل اتحـادیـه بـوده  

ــر اســاس  .  اســت  ــی ب آقــای زمــان
  ١١ ھمان اتھامات ساختـگـی بـه  

او اکـنـون  .  سال زندان محکوم شد 
در زنـدان مشـھـور رجـائـی شـھـر  

آقـای زمـانـی  .  نگھداری میشود 
طــی مــدت زنــدانــش مــدام زیــر  
ـرار داشـتـه   شکنجه و خشـونـت ق

این شرایط منحصر به فـرد  .  است 
برعکس، رفتاری کـه بـا  .  نیست 

ـنـا   شاھرخ زمانی صورت گرفته ب
به گزارشھا ھمان رفـتـاری اسـت  
ـیـان سـیـاسـی و   که با سایر زنـدان
فعالین کارگری در ایران صـورت  

 .میگیرد 

 
ــی   ــاس ــان ســی ــدانــی ــگــر زن دی

 :عبارتند از 
 
ـئـت    - رضا شھابی عضـو ھـی

ـران   ـــه کـــارگــ ـــحـــادی ـره ات ــ مـــدی
 اتوبوسرانی تھران 

ــام    - مـحــمـد جـراحــی و بـھــن
ابراھیم زاده عضو کمیته پیگیـری  

 تشکلھای آزاد کارگری 
رسول بداغی از سندیـکـای    -

 معلمان 
عبدالرضا قنبری مـعـلـمـی    -

 دستگیر شد و  ٢٠٠٩ که در سال  
ـرار   تھدید مرگ بـاالی سـر او ق

 دارد 
 

ــرف   ــر  ٦٠ از ط  ھــزار کــارگ
عضو شورای کارگری ونکوور و  
حومه از شما میخـواھـم کـه ایـن  
کـارگـران را فـورا از زنـدان آزاد  
ـرای   کنید، و اقدامات جدی ای ب
ـنـکـه حـقـوق کـارگـران   تضمین ای
برای تشکیل سازمان و اتحادیه و  
عضویت در اتحادیه ھـا تضـمـیـن  

 .شود انجام دھید 
 

 با احترام 
 خانم جوی ھارتمن 

ـــه   ــادی ـــح ــورای ات ــس ش رئــی
 كارگران ونكور 

  ٢٠١٢  نوامبر  ١ تاریخ  
 

جنبش اشغال 
ادمونتون کانادا 

خواستار آزادی فوری 
شاھرخ زمانی و سایر 

 زندانیان سیاسی شد
 

حبیب بـکـتـاش از ھـمـکـاران  
ـرای آزادی کـارگـران  "  ـیـن ب ـپ کم

ـتـون کـانـادا در  "  زندانی  در ادمـون
 اکتبر جنـبـش  ٣٠ مجمع عمومی  

ـتـون کـانـادا در   اشـغـال در ادمـون
مورد شاھرخ زمانی و نامه او از  
زندان رجایی شھر صحبت کـرد و  
خــواھــان حــمــایــت کــارگــران از  
ـر کـارگـران   شاھرخ زمانی و سـای

بدنبـال ایـن اقـدام در  .  زندانی شد 

ـبـش   سوم نوامبر از سوی ایـن جـن
نامه ای اعتـراضـی بـه احـمـدی  
نژاد ارسال گردید که در آن ضمن  
ــت شــاھــرخ در   ــه وضــعــی اشــاره ب

 سال زندان وی  ١١ زندان، به حکم  
ــن   ــعــالــی و فشــار بــر روی و ف
ــدان اعــتــراض   کــارگــری در زن
گردیده و خـواھـان آزادی وی و  
ــی، رضــا   ــدان ــگــر کــارگــران زن دی
شھابی، مـحـمـد جـراحـی، رسـول  
ـری از   ـب ـن ـرضـا ق بداغی و  عبدال

 . زندان شدند 
 

متن ترجمه فارسی این نـامـه  
 : را در زیر میخوانید 

 
 ٢٠١٢  نوامبر  ٣ "

آقای رئیس جمـھـور مـحـمـود  
 احمدی نژاد 

 
خواست آزادی شاھرخ زمـانـی  

 و سایر کارگران زندانی 
آقای شـاھـرخ زمـانـی عضـو  
ـقـاشـان تـھـران و عضـو   اتحادیه ن
ــتـه پــیـگـیــری تشـکــلـھــای   ـی کـم
کارگری یک فعال شناخته شـده  

 ژوئـن  ٥ او در  .  و محبوب اسـت 
ــی  ٢٠١١  ــام ــھ ــچ ات ــدون ھــی  ب

 روز  ٤٠ دستگیر شده و به مـدت  
تحت شکنجـه جسـمـی و روانـی  

او با اتـھـامـات  .  قرار گرفته است 
ـم،  " جعلی ای نظیر   تبلیغ علیه رژی

ـروه ھــــای   ــــل گـــ ـی و تشــــکـــ
  ١١ متھم شده و به  " سوسیالیستی 

ـبـال  . سال زندان محکوم گردید  بـدن
این شـاھـرخ زمـانـی در مـعـرض  
ـرار گـرفـت،   فشارھای بیشتری ق
به بند زندانیان جنائی منتقـل شـد  
ـیـان جـنـایـی   و توسط برخی زنـدان
ھرروز مورد ضرب و شتم و فشـار  

ــرفــت  او و شــمــاری از  .  قــرار گ
زندانیـان سـیـاسـی دیـگـر از حـق  
ھـواخـوری، و مــرخصـی مـحــروم  

ـم کـه  .  شده اند  ما مطلـع شـده ای
تعداد زیادی از دیگر کارگـران و  
فعالین اجتماعی نیز با اتـھـامـات  
بی پایه ای نظیر ھمین ھا مـتـھـم  
شده اند و در شرایط غیر انسـانـی  

از  .  مشابه آقای زمانی قرار دارند 
 : جمله 
 
ـتـه    - رضا شھابی عضو کمـی

اجرایی سـنـدیـكـای اتـوبـوسـرانـی  

 تھران و حومه  
ــام    - مـحــمـد جـراحــی و بـھــن

ـری   ابراھیم زاده عضو کمیه پیـگـی
 تشکلھای کارگری 

رسول بداغی عضـو کـانـون    -
 صنفی معلمان 

عبدالرضا قنبری مـعـلـمـی    -
)  شمسـی ٨٨  ( ٢٠٠٩ که در سال  

دستگیر شد و خطر اعـدام بـاالی  
 سر او قرار دارد 

ـتـون کـه   جنبش اشغـال ادمـون
 درصدی ھا علیـه بـی  ٩٩ مبارزه  

عـدالــتـی، نـابــرابــری، و سـتــم را  
نمایندگـی مـیـکـنـد، شـدیـدا بـه  
رفتار غیر انسانی با کـارگـران و  
. زندانیان در ایران اعتراض میکنـد 

ـم کـه حـق تـجـمـع،   ـقـدری ـت ما مع
تشکل، اعتراض و اعـتـصـاب از  
حقوق بسیار پایـه ای و انسـانـی  
ھمه کارگران و فعالین اجتماعـی  

ما قویا از مبارزه کارگـران  .  است 
ـری   ـراب و مردم ایران برای آزادی، ب
ــی حــمــایــت و   و زنــدگــی انســان

ـم  ـی مـا خـواھـان  .  پشتیبانی میکـن
آزادی فوری شـاھـرخ زمـانـی و  

 . سایر زندانیان سیاسی ھستیم 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی، شھال دانشفر 

Shahla_daneshfar@ya
hoo.com 

 
ـتـه حـمـایـت از شـاھـرخ   کمـی

 زمانی 
freeshahrookh@gmail

.com 
 

ـرای آزادی   ـتـه مـبـارزه ب کمی
 سرور کاردار -زندانیان سیاسی 

freepoliticalprisoners
@googlemail.com 

 
M i s s i o n  F r e e 

Iran,Ahmad Fatemi 
missionfreeiran@gma
i l . c o m ;  h t t p : / /

missionfreeiran.org 
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 9 ٢٣٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

در جامعه امروز ایران، با دو پدیـده  
ــرو   ــره روب ــطــور مســتــمــر و روزم ب

ــیــم  ــه و  :  ھســت ــی ســابــق فــقــر ب
ـــصـــابـــات   ـت ـراضـــات و اعــ ــ ـت اعــ

ـر اغـلـب اخـبـار  . كارگری  ـت ـی سـرت
ـرده   مربوط به ایران، حول فقر گسـت
و بی سابقه در ایران و بـخـصـوص  
ـر   بعد از تحریم اقتصـادی غـرب ب
علیه جمھوری اسالمی دور مـی  

ــل  .  زنــد  ســایــت ھــایــی ھــم مــث
ـران "  و  "  اتـحـادیـه آزاد كـارگـران ای
ــنــا "  ــل  "  ایــل کــه اخــبــار و مســائ

ـنـد،   کارگری را منعکس مـیـکـن
ـراضـات   پر ھستنـد از اخـبـار اعـت

 . كارگری 
ــی   اعـتــراض جــزئــی از ھســت
ــاقــض   ــن ــر و بــخــشــی از ت كــارگ
ــه داری اســت  ــرمــای ــم س ــت ــس . ســی

ـران،   اعتراض امروز كارگران در ای
ـلـمـه   اعتراض به معنای واقعی ك

در خبرھا آمـده بـود  . برای بقاست 
كه قیمت ھر عـدد تـخـم مـرغ در  

حـداقـل  .   تـومـان اسـت ٤٠٠ ایران  
دستمزد كارگران در ایران حتی بـه  

.  ھزار تومان ھم نـمـی رسـد ٤٠٠ 
این یعنـی كـارگـری كـه حـداقـل  
دستمزد می گیرد و با تـوجـه بـه   
وضـعــیـت اقــتـصــادی جـمــھــوری  
اسالمی و  قراردادھای مـوقـت و  
ـره،   پیمانكاری و سفید امضا و غی
با دستمزدشان حـتـی تـوان خـریـد  
قوت الیموت ھم از آنھا سلب شـده  

كارگران با این ھمـه، دسـت  . است 
روی دست نمی گذارند و با اتكـا  
به تنھا سالحی كه دارند، یـعـنـی  
اعتراض، سعی در گذشتن از ایـن  

در ھمین وضعـیـت  .  وضعیت دارند 
است كه بازنشسـتـگـان ذوب آھـن  
اصفھان اعتراض مھم و مـوفـقـی  

ــد  ــش بــردن ــه پــی ــارگــران  .  را ب ك
پتروشیمی ھای منطقه مـاھشـھـر  
ـر   ــود را از ســ ـراضـــات خ ــ اعــت

ـنـد  .  گرفتند  معلمان در نظـر داشـت
ـیـش   اعتراضی سـراسـری را بـه پ

ـر   ـم بـا تـمـام تـوان ب ببرند كه رژی
علیه آن ایستاد؛ چرا كه توان ایـن  
را داشت كل جامعه را به خـیـابـان  

 !بكشد 
ـتـی اسـت كـه   این آن وضـعـی
ـران در آن بـه بـن بسـت   جامعه ای

ــار زدن  .  رســیــده اســت  ــن ــھــا ك ــن ت
جمھوری اسالمی می توانـد ایـن  
بن بست را بشكند و زنـدگـی بـه  
گرو گرفته شده را، از این تباھـی  

كلید ایـن مـعـمـا در  .  نجات بدھد 
ــش كــارگــری اســت  ــب . دســت جــن

جنبش كارگری بـه انـدازه كـافـی  
قاطع است كه انگشت اتھام را بـه  
سوی سمتی كه بـاعـث و بـانـی  
ـرود  . این وضعیت است را، نشانه ب

ــر فضــای   ــحــت تــأثــی ــران ت كــارگ
ناسیونالیستی و ضدامپریالیـسـتـی  
قرار نگرفته و آنچه را كه مربـوط  

اسالم و  .  می دانند، زندگی است 
حكومت اسـالمـی را یـك پـدیـده  
ـنـد و بـی   ضد انسـانـی مـی دان
اعتنا به رجزخوانی ھای مقامات  
رژیم برای تحمـل ایـن وضـعـیـت،  
ـیـش مـی   اعتراضات خود را به پ

 .برند 

ـم كـه   با ھمه اینھا، باید بگـوی
چـرا كـه  .  این ھنوز كافی نیـسـت 

رژیم جمھوری اسالمی ھنـوز سـر  
ــدگــی  كــودكــان آن   ــاســت و زن پ
ـیـمـاران و نـداران در آن   جامعه، ب
جامعـه، بـازنشـسـتـگـان و اقشـار  
تھیدست جامعه، زیر چكمه ھـای  
دزدان و سركوبـگـران اسـالمـی رو  
ـبـاھـی و سـیـاھـی ھـر چـه   به ت

ــی رود  ــشــتــری م رھــبــران  .  بــی
كارگری بیشتری در ھر گوشه و  
ـراضـات تـوده   كنار می توانند اعت
ـری   ـیـشـت كارگران مراكز تولیدی ب
را، به ھم متصل كرده و با تـوان و  
ـنـد   ـن قدرت وسیعتری ابراز وجود ك
ــرا   ــه اعــتــراض ف و جــامــعــه را ب

ـراضـات  . خوانند  ھنوز شـاھـد اعـت
ـم  ـی . گسترده در پاالیشگاھھا نیسـت

ــران   ــرچشــمــه و ای ــوز مــس س ھــن
ـتـوانـد   خودرو اعتراضاتی را كـه ب
ـر بـگـذارد، از   جامعه را تحت تأثی

 .  خود بروز نداده است 
ـران   یك نكته برای اطـالع رھـب
كارگری الزم بـه یـادآوری اسـت  
ـلـی كـارگـری،   كه جنبش بین المل
ــات   ــه اعــتــراض ــت ك ــاده اس آم

ـران را بـا قــدرت   كـارگـری در ای
ـرار   ـبـانـی ق ـی مورد حمایت و پشـت

ــد  ــدھ ــه  .  ب ــت ك ــا الزم اس ــھ تــن
اعتراضات سخنگویانی پیدا كنند  
ـرسـنـد   و سر موقع به گوش مـا ب
كه لحظه به لحظه آن را به اطـالع  
ـم  ـی ـرسـان ـبـش كـارگـری ب . كل جـن

گرچه طرفداران پنھـان و آشـكـار  
ـلـه   جمھوری اسالمی از این مسـئ
نگرانند، اما واقعیت این است كـه  
ــدن اعــتــراضــات   ــه ای ش ــان رس
كارگری ھم به جنـبـش كـارگـری  
ــد و ھــم   ــب مــی دھ قــوت قــل
ـر از   ـیـشـت جمھوری اسالمـی را ب

 .پیش زیر فشار می گذارد 
 ٢٠١٢  نوامبر  ٥ 

 فقر و اعتراض در ایران
 ناصر اصغری 

 

 ) نوامبر١٦( آبان ٢٦تغییر فركانس كانال جدید از : آگھی تلویزیون كانال جدید
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 . میشود 

 .  پخش میشود ١١٦٤٢  و  ١١٢٠٠  آبان بر روی دو فرکانس  ٢٥ کانال جدید در حال حاضر و تا روز  
 . فرکانس جدید کانال جدید را به اطالع دوستان و آشنایان خود برسانید 

 :مشخصات كانال جدید در شبکه كرد كانال به قرار زیر است 
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ــر   ــن كــل  Helen)شــھــرت ھــل
Keller)   در نزد بسیاری از مـردم

ـرای   دنیا بخاطر مبارز  و تالشش ب
فایق آمدن بر بیماریھای نابینـایـی  

امـا در نـظـام  .  و ناشنوایی اسـت 
داری آنچه كـه عـامـدا از    سرمایه 

شخصیت او به بـوتـه فـرامـوشـی  
سپرد  میشود، تالش و مـبـارز  بـی  
ــظـــام   ــن ن ــه ای ــی ــه او عــل وقــف

در مـدارس  .  است مـارگـرانـه اسـت 
آمـریـكـا، در كشـوری كـه او در  
ــرد   ــا آمــد و رشــد ك ــی ــجــا بــدن آن

میـشـود كـه بـه دانـش  " فراموش " 
ـر یـك   ـل آموزان گفته شود ھـلـن ك
ــد    ــیــســت؛ یــك ســازمــان ــال ــی ســوس
ـقـــالب   ــ ـرفـــدار ان ـری؛ طــ كـــارگــ

 .بلشویكی و رھبر آن لنین بود 
 

ـربـار   نگاھی كوتا  به زندگی پ
 ھلن كلر 

ــر، در   ــن کــل ــن  ٢٧ ھــل  ژوئ
ـیـا در ایـالـت  ١٨٨٠   در توسکامب

او ھـنـگـامـی  .  آالباما، متولد شد 
اش     ماه بیشتر از زنـدگـی ١٩ که  

نمیگذشت، در اثر ابتـال بـه یـک  
شایـد تـب سـرخ یـا  ( نوع بیماری  
، بینایی و شنوایی  ) تب مخملک 

خود را از دست داد و ارتباطش بـا  
ھـنـگـامـی  . دنیای بیرون قطع شد 

که ھلن كلر شش سال داشـت، او  

را به الکساندر گراھـام بـل نشـان  
دادند و گراھام بل پس از معاینـه،  

 سـالـه بـه نـام آن  ٢٠ یک معلم  
ـیـوان    (Anne Sullivan)سال

ــســی (  را کــه در مــوســســه  )  مــی
ــز در   ــن ــایـان پــرکــی ــن ــابــی آمـوزش ن

ـیـت مـی  ـرای    بوستون فعال کـرد، ب
چنانکه ھـلـن  .  آموزش او فرستاد 

نـویسـد،    کلر بعدھا درباره خود می 
زندگی واقعی او در یک روز از  

 وقتی کـه  ١٨٨٧ ماه مارس سال  
ــریــبــا   ــا ورود  ٧ تــق ــه بــود، ب  ســال

. معلمش به زندگی او آغـاز شـد 
ـریـن   او از این روز به عنوان مھـمـت
روزی که در زنـدگـی بـه خـاطـر  

ــاد مــی  ــد   دارد، ی ــوان  .  کــن ســالــی

الـعـاده    معلمی سخت کوش و فوق 
 تا پـایـان  ١٨٨٧ بود که از مارس  

ـر   ـب ، در  ١٩٣٦ عمر خود در اکـت
سالیوان بـا فشـار  . کنار کلر ماند 

دادن عالماتی تـوسـط انـگـشـتـان  
ـر کـف   خود، به عـنـوان حـروف، ب
ـرار   ـرق ـبـاط ب دست ھلـن بـا او ارت

ــی  ــن راه بــرای    م کــرد و از ای
ـفـاده   آموزش کـلـمـات بـه او اسـت

در عرض چند ماه ھلـن  .  نمود   می 
فراگرفت که چگونه اشیـایـی را  

کند، بـه آن حـروف    که لمس می 
او  .  ربط دھد و آنھا را ھجی کند 

ـلـه   ھمچنین موفق شد تا بـه وسـی

لــمــس کــارتــھــایــی کــه حــروف  
برجسته بر آنھا نـوشـتـه شـده بـود،  

ھایی را بخواند و با کنار ھم    جمله 
چیدن حروف در یک لـوح، خـود  

 .جمله بسازد 
ھلن حتی وقتی که دخترک  
کوچکی بود بسیار مشتاق ورود  

  ١٤ در ســن  .  بــه دانشــگــاه بــود 
سالگـی، وی در یـک مـدرسـه  
ـبـت نـام   ناشنوایان در نیویورک ث

 سالگی به مـدرسـه  ١٦ کرد و در  
ـــانـــوان جـــوان در   ـریـــج ب ــ ـب کـــمــ

ھـلـن در  .  ماساچوست راه یـافـت 
 توسط کالج رادکلیـف  ١٩٠٠ سال  

 سال پـس از آن،  ٤ پذیرفته شد و  
ـم   ـیـوان مـعـل به کمـک آنـی سـال

ھا را در کـف    خود، که سخنرانی 
نوشت، از آنجـا فـارغ    دست او می 
در ایـن مـدت او  .  التحصیل شـد 

ـر   توانست با فشار دادن انگـشـت ب
ـیـد ارتـعـاشـات   ـل ـق گلوی آنی و ت
ــت کــردن را   صــوتــی او صــحــب

ـیـن فـرد  .  بیاموزد  ـرایـن او اول بنـاب
ــنـا  ـی نـاشــنـوایــی بـود کـه از    -نـاب

 .دانشگاه فارغ التحصیل شد 
ـنـھـا بـه انـداز    ـر نـه ت ـل ھلن ك
ـیـمـاری ھـای   كافی توانست بر ب
خود فایق آید، بلكه برای ھمیـشـه  
ـنـایـان و   ـی حامی دلسوز دیگـر نـاب
ناشنوایان باقی ماند و مـبـارز  در  

ایـن عـرصـه را ھـرگـز فـرامـوش  
ولی او بزودی متـوجـه شـد  . نكرد 

ــن   ـرای مــبـارز  در ای ــی ب كـه حـت
عرصه نیز باید بـه جـنـگ نـظـام  
ـرود  . است مارگرانه سرمایـه داری ب

ــول خــودش  ــكــر  : " بــق ــی ف ــان زم
مـیـكــردم كــه مــا ھــمـه صـاحــب  
اختیار زندگی خود ھستیـم و ھـر  
ـم زنـدگـی   ـی ـتـوان طور بخواھیم مـی

ـم  ـی ــزن ـم ب مـن بــر  .  خـودمـان را رق
نابینایی و نـاشـنـوایـی خـودم بـه  
انداز  كافی فـایـق آمـد  بـودم كـه  

فكر مـیـكـردم كـه  .  خوشحال باشم 
بقیه نیز اگر بـه انـداز  كـافـی بـه  

ــنــگ ســخــتــی  ھــای زنــدگــی    ج
ـنـد در ایـن   ـتـوانسـت ـنـد مـی ـت میرف

امـا ھـر چـه  .  عرصه پیروز شونـد 
ـر مشـكـالت كشـور   بیشتـر درگـی
شدم مـتـوجـه شـدم كـه راجـع بـه  
موضوعی صحبت كـرد  بـودم كـه  
. مـقـدار كـمـی از آن مـیـدانسـتــم 

ـیـت   ـق فراموش كردم كه ایـن مـوف
ـیـازات   خود را بخشـا مـدیـون امـت
ـم   ـی ـرامـون ـی خانوادگی و مـحـیـط پ

با این نگا  به زنـدگـی بـود  ".  بودم 
ـیـسـتـی   كه او روش مبارز  سوسیـال
ـرگـــزیـــد و عضـــو حـــزب   را بــ
سوسیالیست آمریكا شد و مـبـارز   
ـنـد   خود را درعـرصـه ھـای ھـمـان
مبارز  برای حقوق زنان و مخالفـت  

او در  .  با كار كـودكـان ادامـه داد 
کـارگـران  " ضمن عضو اتـحـادیـه  

بـود و   (IWW)"  صنعتی جـھـان 
ــی بــه نــام   ــب ــل ــه  " در مــط ــرا ب چ

ـم  ـیـوسـت " کارگران صنعتی جھان پ
دھد که چطور تـحـت    توضیح می 

تأثیر اعتصاب الرنس به عضویـت  
 .این اتحادیه در آمد 

عشق ھلن كلر بـه انسـانـھـا و  
انسانیت به ھمنوعان او در آمریكا  

او در زمـان جـنـگ  .  ختم نمیشد 
جھانی دوم به مخالفت شـدیـد بـا  
ــر   ــل ــت ــگــی ھــی ــای جــن ــھ قســاوت
ــن   ــولــی ــخــصــوص در مــورد مــعــل ب

این اعتـراض او مـوجـب  .  پرداخت 
ھلن در  . آتش زدن كتابھای او شد 

ــی   ـر انسـان جـواب ایـن عـمــل غـی
ـنـویسـد  شـمـا  : " طرفداران ھیتلر می

از تاریخ درسی نیاموخته اید اگـر  

فكر میكنید میتوانید این اید  ھـا  
ــد، حـاكــمــان ظــالــم در   ــكــشــی را ب
ـیـن   ـنـد چـن گذشته بارھـا خـواسـت
كنند ولی این اید  ھا دو بار  عـروج  

شـمـا  .  كردند و آنھا را نابود كردنـد 
میتوانید كتابـھـای مـن و دیـگـر  
ـیـد   روشنفكران در اروپـا را بسـوزان
ولی اید  ھای درون این كتابـھـا از  
میلیون ھا طریق دیگر بـه گـوش  
دیگران میرسد و  ذھـن آنـھـا را  

ــد  ــكــن ــد  مــی ــر از  ".  زن ــن کــل ھــل
طرفداران انقالب روسیه بـود و در  

به روسیـه شـوروی  " مطالبی چون  
ـیـن " و  "  کمک کنید  ـن بـه  "  روح ل

ــه مــی  ــن قضــی او در  .  پــردازد   ای
مـن مـزرعـه  : " مرگ لنین نوشت 

شخم زد  ای را میبینم كه لنین بـا  
دانه ھای نابود شدنی از زنـدگـی  
نوین برای بشریت بـجـا گـذاشـتـه  

 ".است 
ـر بـه  ١٩٣٦ در سال   ، ھلن کـل

کانکتیکات وستپورت رفت و تـا  
. پایان عمر در آنجا سکونت گزیـد 

  ٨٨  در سـن  ١٩٦٨ او در ژوئـن  
یاد ھلن كلر و  .  سالگی درگذشت 

ـر   مبارزات او برای یك دنیای بـھـت
ـنـت    برای ھمیشه در تـاریـخ انسـای

 .باقی خواھد ماند 
 
 ٢٠١٢   نوامبر  ٥ 
 
 

 : دیگر منابع 
h t t p : / /
en.wikipedia.org/wiki/

Helen_keller 
h t t p : / /
www. m a r x i s t s . org /
reference/archive/keller-
h e l e n /

works/ ١٩٢٠s/ ٢٩ _x ٠١.
h t m h t t p : / /
socialistworker.co.uk/

art.php?id= ٦٣٢٦ 
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 محمد كاظمی 
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 دو فرمان
 

 فرمان سکوت -١
بـاالخــره جـنــگ روسـای دو قــو   
ـقـاضـای   مجریه و قضاییه بر سر ت
احمدی نژاد برای بازدید از زنـدان  
ـر، چـنـان بـاال   در ھفته ھای اخـی
گرفت که خامنه ای نـاچـارشـد  
علنا  در موضوع دخالت کند و به  
طرفھای درگیر فرمان سکـوت و   

خامنه ای  .  آتش بس موقت بدھد 

 آبـان   ١٣ درسخنرانی به مناسبـت  
پس از روضه ای طوالنی در بـار   
پــیــروزیــھــای اســالم و شــکــســت  
آمریکا، در رابطه با نامه نـگـاری  
ــژاد و   ــمــدی ن ــای اخــیــر اح ھ
الریجانی، به باندھای حکـومـتـی  

اخـتـالف نـظـر  " یادآوری کرد که  
طبیعی است اما این اختالف نظـر  
ــالف در عــمــل و   ــه اخـت ــد ب ــای ـب ن
ـری در   گریبانگیری و مـچ گـی

ـبـدیـل شـود  ھـمـه  .  مقابل مردم، ت
ـیـت خـود و   باید مـتـوجـه مسـئـول

و  ."  شرایط حساس کنونی باشـنـد 
: " در آخر ھم  آنھا را تھدید کرد  

ــات،   ــخــاب ــا روز انــت از امــروز ت
ھرکسی که بخواھد اختـالف ھـا  
را به میـان مـردم بـکـشـانـد و از  
احساسات آنھا در جھت اختالفات  

 قـطـعـا  بـه کشـور    استفاده کـنـد، 

 ."خیانت کرده است 
ـرانـی،   خامنه ای در این سخـن
برخالف سابق که با ایما و اشـاره  
یا با سفارش و نامه نگاری ھای  
ــه نـظــرش را در مــوارد   مـحــرمـان
حساس  بیان میکرد، مجبور شـد  
علنا با توپ و تشر به مسـئـوالن  
" نظام  بگوید کـه اوال  مـتـوجـه  

و  "   شرایط حساس کنونی باشـنـد 
ـنـکـه   اخـتـالف  "  دوما  و مھمتر ای

ـنـد "  ھا را به میان مـردم  . نـکـشـان
ــظــام   ــد  کــل ن ــمــایــن ــوان ن ــعــن اوب

ــات مــوجــود بــھــتــر از   ــاســب ــن وم
ـنـی شـدن   ھرکسی میداند که عل
اختالفات و نمایش استیصال و از  
ھم گسیختگی صفوف حکومـت،  
ــه   ــای  دعــوت مــردم ب ــعــن ــم ب
ـرچـیـدن   ـرای ب گسترش مـبـارزه ب
بساط دزدی جنایتکاران اسالمـی  

 حاکم، میباشد 
ــد روسـای سـه قــوه    ھـر چـن
چند روز پس از سخنرانی خامـنـه  
ای در نامه ھایی جداگانه اعـالم   
ــد فــرمــان آتــش بــس او را   کـردن
ــق   ـرفـتـه انـد، امــا  بـه تـعـوی پـذی
ــتــالفــات بــانــدھــای   ــتــن اخ انــداخ
ـرای چـنـد مـاه   حکومت حتـی ب
باقی مانده تا انتخابات، یکـی از  
ـریـن وظـایـف خـامـنـه ای   دشوارت

ـرجـیـح  .  خواھد بـود  خـامـنـه ای ت
ــر   ــر از ش ــدھــد ھــرچــه زود ت مــی

ــژاد خـالص شـود امــا   احـمـدی ن
ـرای    تنشـھـای سـیـاسـی تـالش ب
کنار گذاشتن پیش از موعد  او ،  
ـرای بـمـیـدان   میتواند شرایط  را ب
آمدن مردم  ودخالت آنھا در تغییـر  
ـــن   ـــود آورد و ای ـــوج اوضـــاع ب
بزررگترین خطردر شـرایـط فـعـلـی  
برای بقاء کل حـکـومـت خـواھـد  

به ھمین دلیل امید وار اسـت  .  بود 
با کنار گذاشتن احمدی نـژاد در  
جریان انتخابات وسرپوش گذاشتـن  
بر اختالفات جناحھا، خطر بمـیـدان  
ـتـخـابـات   آمدن مردم را ھـم تـا ان

 .آینده به تعویق بیاندازد 
برای حکومت اسالمی  کـه  
خود را روی آتشـفـشـان خشـم و  
ـنـد، ھـر روز   ـی انزجار مردم مـی ب

ــات   ــھــی " ادامــ  حــی ــجــزه ال " مــع
تـھـدیـدھـای  .  محـسـوب مـیـشـود 

ـرای   ـتـوانـد ب خامنـه ای شـایـد ب

مدتی تشتت در صفوف حکومـت  
و نزاعـھـای جـنـاحـی را از دیـد  
مردم مخفی کند،  اما سوال ایـن  
است که آیا مردم ھم تا انتخابـات  
ــجــات از شــرایــط   ــرای ن ــده، ب آیــن
دھشتبار موجود، به این حکـومـت  

 . فرصت خواھند داد؟ 
 

فرمان حل مشکالت  -٢
 دارو

بیمـارانـی کـه در مـاھـھـای  
ـیـل   اخیر با مشکل تھی  دارو بـه دل
گرانی و کمبود آن مواجه بـودنـد،  
ــواده ھــایــی کــه ســرگــردان   خــان
ــداکــردن شــیــرخشــک بــرای   پــی
ــد   ــوانــن ــت ــد، مــی ــودن نـوزادان خــود ب

بـا فـرمـان وزارت  "  امیدوارباشند " 
داری آمریکا و مھمتر از آن    خزانه 

دیگر نـه  "  تدابیر مسئوالن کشور "  

دردھای طاقت فرسای بیماریشـان  
رامجبورند تحمل کنند و نه گریه  

چـرا  .  ھای نوزادان گرسنه شان را 
ــه  داری آمــریـکــا    کـه وزارت خـزان

اعالم کرده است، با تغییراتی کـه  
در قوانین مربوط به صادرات دارو  
و غذا به ایران وارد کرده ، فـروش  
ـران   اقالم غذایی و دارویـی بـه ای

در کـنـار ایـن  .  میشـود "  آسان تر " 
ــوری   ــھ ــم ــات ج ــام ــدام ، مــق اق
. اسالمی  ھم بیکار ننشستـه انـد 

ـر مـژدھـی آذر ،   برای مثال رھـب
ــجــمــن داروســازان بــرای   ــس ان رئــی

ـیـغـات   ـل ـب ـلـه بـا ت دشـمـن و  " مقاب
، که به اعتقـاد  " ھای بیگانه   رسانه 

ــود و   ــاء کــمــب ــاعــث الــق ایشــان ب
گرانی سرسام آور  شیرخشک در  
ھفته ھای اخیر شـده اسـت،  بـه  

:" گـویـد   مـی  «مـلـت مـا »سایت  
ـتـه شـده    حتی به داروخانـه  ھـا گـف

است كه شیرخشك را جـلـوی دیـد  
ــنــد   ــرار نــدھ مــردم و خــریــداران ق
ـرا   چراكه بارھا دیده شـده كـه اخـی

تر از نیاز خود خریـداری    مردم بیش 
 ." كنند   می 

اما صفھای جلو داروخانه ھا،  
ــت دارو،   ــم ــه قــی ــش روزان ــزای اف
امکانات پزشکی، شیر خشک و  
کمبود این اقالم که زندگی شش  
ـیـونـھـا   میلیون بیمار خـاص و مـل
نوزاد را بطورجدی بخطر انـداخـتـه  
ـرخـالف   است، نشان میدھـد کـه ب
ـیـزم رسـمـی   تصویری کـه ژورنـال
ـر وزارت   ـی ھرطرف میدھد، نه تـداب
ـرای   ــ ــا ب ــک ــه داری آمــری ــزان خ

و  "   ھوشمندانه تر کردن تحریمـھـا " 
مـقـامـات  "   راه حلھای داھیـانـ  "نه  

رژیم اسالمی دردی از مـردم دوا  
 . نکرده است 

این نوع فرمانھا و راه حلـھـای  
مـقـامـات آمـریـکـا و جـمـھــوری  
اسالمی،، بیش از آنـکـه راه حـل  
واقعی برای حل مشکـالت مـردم  
ـیـه   ـیـغـاتـی عـل ـل باشند، جنگ تب

ــر اســت  ــکــدیــگ ــم  .  ی ــر نــه، ھ وگ
ـــامـــات وزارت خـــزانـــه  ـق داری    مــ

آمریکا میدانند که تنھا بـا  کـم   
ـردن از   ـــن  "  کــ ـی ــ ـــوان شـــدت ق

" محدودکننده  در مـوارد خـاص 
مشکل گرانی  و کمبـود دارو و  
مواد غذایی  مردم حل نمی شـود   
و ھم کاربدسـتـان نـظـام اسـالمـی  
ـرخشـک و   میدانند کـمـبـود شـی

ـیـش از  "  دارو نه ناشی از خـریـد  ب
مردم، بلکه ناشی از سـیـطـره  "  نیاز 

ـر بـازار   آقازاده ھا و آیت الله ھـا ب
ـتـصـادی   دارو و ورشکسـتـگـی اق

 . رژیمشان میباشد 
علیرغم ادعاھای اولیـه غـرب  
که ھدف تحریمھا برنـامـه ھسـتـه  
ـران   ای و مـقـامـات حـکـومـت ای
ــامــات   ــد، و ادعــای مــق ــن ھســت
ـر   حکومت که تـحـریـمـھـا بـی اث
خواھند بود،  از ابتدا مـعـلـوم بـود  
بار اصلی گرانی و کمبـود ھـای  
ــه دوش   ــمــھــا، ب ــری ــح ــاشــی از ت ن
ـریـت مـرم خـواھـد   کارگران و اکث

غرب و جـمـھـوری اسـالمـی  .  بود 
در مقـابـل خشـم و انـزجـار مـردم  
ــی کــه بــراثــر    ازفــقــر وفــالکــت
تحریمھا تشدید شـده  و زنـدگـی  
ــن بــرابــر زیــر خـط فــقــررا،   ــدی چـن
ـریـت   جھنمی تر کـرده و بـه اکـث
جامـعـه تـحـمـیـل نـمـوده اسـت ،  
ـیـه   برخالف رجـزخـوانـی ھـای اول
شان، برای رفع اتھام از خـود ھـر  
کدام آدرس طرف مقابل را بعنـوان  
ـر و گـرانـی بـه مـردم   عامل فـق

 .میدھند 
اما مردم بدرست ھر دو طـرف   

را مسبـب شـرایـط  "  تحریمھا " این  
ــد  ــن ــدان ــی ــونــی م ــن ــار ک ــب ــت . مشــق

ــاک   ـن تـحـریـمـھـا، شـرایـط دھشـت
اقتصادی تحمـیـل شـده بـه مـردم  
توسط جمھوری اسـالمـی را، بـه  
ـفـس   نقطه ای رسانده اسـت کـه ن
ادامه حیات ھـر انسـان بـا خـطـر  

مردم دیر یـا زود  .  رویرو شده است 
ـم   برای پـایـان دادن بـه ایـن جـھـن

 . اسالمی بمیدان خواھند آمد 
 ٢٠١٢  نوامبر  ٥ 

     

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد
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 اخبار اعتراضات كارگری

 
رسانه ھا به مسائل کارگران بیشتر توجه 

 کنند 
 ھـزار امضـایـی  ٢٠ جمعی از ھماھنگ کنندگان نامه  

ـا بـر   ـن ـل ـا حضـور درغـرفـه ای کارگران خطاب به وزیر کار، ب
بـه گـزارش  .  ضرورت بازنگری مزد کارگران تاکـیـد کـردنـد 

ـیـش در   خبرنگار ایلنا، چھار تن از کارگرانی که چـنـدی پ
 ھـزار امضـا از کـارگـران  ٢٠ دو مرحله اقدام به جمع آوری  

ـنـدی   نقاط مختلف کشور در اعتراض به تاثیرات قانون ھدقـم
ھا بر تعطیلی واحدھای تولیدی و بیکاری کـارگـران و    یارانه 

ھمچنین کاستی دستمزد قانونی به نسـبـت تـورم مـوجـود و  
ـا حضـور در   سایر مشکالت جامعه کارگری کرده بـودنـد، ب
ــاه مــطــبــوعــات و   ــوزدھــمــیــن نــمــایشــگ ــا در ن ــن غــرفــه ایــل

ھای خود در خصـوص وظـایـف    ھا، به طرح دیدگاه   خبرگزاری 
ـنـد  ـت ـفـر  .  مطبوعات نسبت به انتشار اخبار کارگری پرداخ جـع

زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی و جلیـل مـحـمـدی    عظیم 
ـا بـر   ـن ـل ـا حضـور در غـرفـه ای از فعاالن مستقل کارگری ب
ـیـشـتـر مـطـبـوعـات داخـلـی بـه مشـکـالت   ضرورت توجه ب
معیشتی کارگران تاکید کردند و به طرح عـمـده مشـکـالت  

ـقـل    جعفر عظیم .  جامعه کارگری پرداختند  زاده از فعاالن مست
کارگری به وضع نامناسب معیشتی امروز کـارگـران اشـاره  

ـتـر از  : کرد و گفت    ٥٠٠ امروز پایه مزد یک کـارگـر کـم
ھزار تومان است و این در شرایطی که تحت شرایط نامساعـد  
اقتصادی کنونی از یک سو قدرت خرید کـارگـران روز بـه  

ھـا ھـر    روز کاھش یافته و از سوی دیگر از امنیت شغلی آن 
دولت به عـنـوان  :  او تاکید کرد . شود   لحظه بیشتر کاسته می 

ـا از   متولی جامعه باید به حال کارگران چاره اندیشی کند ت
. ھای اجتماعی در جامعـه جـلـوگـیـری شـود   بروز ناھنجاری 

ـتـی بـه   پروین محمدی نیز با انتقاد از نوع نگاه مسئوالن دول
ــت  ــت از ضــرورت  :  کـارگــران، گــف ــی صـحــب امــروز در حـال

شود کـه    بازنگری و تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی می 
ـیـشـتـی کـارگـران   اقدام خاصی در خصوص بھبود وضـع مـع

این فعال کـارگـری  .  شاغل و بازنشسته صورت نگرفته است 
ـتـمـاعـی  :  افزود  ـامـیـن اج به عنوان مثال مسئوالن سازمـان ت

مدتی است که به استناد برنامه پنـجـم تـوسـعـه از ضـرورت  
کنند و با اشـاره بـه    تغییر قانون تامین اجتماعی صحبت می 

ـیـمـه  ـتـی، کـاھـش تـعـھـدات ب ای    وضعیت کشورھای صـنـع
این در حـالـی  . بینند   افزایش سن بازنشستگی را ضروری می 

است که امنیت شغلی و مزد کارگران ایرانی ھیچ تناسـبـی  
ـیـت    با کارگران غربی ندارد و مسئوالن دولتی ھیـچ  گـاه امـن

ـایسـه   ـق ـا غـرب م شغلی و اقتصادی مزد بگیران ایرانی را ب
ـنـدگـان  .  کنند   نمی  شاپور احسانی زند از دیگر ھماھنگ کـن

ـیـن نـگـه  ٢٠ طومار   ـای  ھزار امضایی کارگران، با انتقاد از پ
دستمزدھای کنونی بیـش  :  داشتن قدرت خرید کارگران گفت 

ـزلـت انسـانـی مـزدبـگـیـران    از ھر زمان دیگری به   شان و مـن

ـنـده سـابـق کـارگـران  .  زنـد   شاغل و بازنشسته ضربه می  ـای نـم
شرایط اقتصادی امروز دستمزد کـارگـران  :  پروفیل ساوه گفت 

ـا اشـاره  . را به زیر خط فقر کشانده است  این فعال کارگـری ب
ھـای داخـلـی،    به انعکاس ضعیف اخبار کـارگـران در رسـانـه 

ــت  ــه :  گــف ــان ــاری از    در خــالء رس ــی ای کــه وجــود دارد بس
ـانـک  ـاری ب ـب ھـا    کارفرمایان با وجود آنکه به تسھیالت اعـت

ھای خود به بازارھای دیـگـر    دسترسی دارند، با انتقال سرمایه 
ـاخـیـر پـرداخـت   ـا ت اقتصادی ھمین حقوق ناچیز کارگران را ب

ـز  .  کنند   می  ـی جمیل محمدی، دیگر فعال مستقل کارگری ن
ـلـف داخـلـی بـه مسـائـل    از نحوه پرداختن رسـانـه  ھـای مـخـت

ھـای    در کشـور مـا رسـانـه :  کارگری انتقاد کـرد و گـفـت 
ـار    شود اما کمتر رسانه   تخصصی متعددی منتشر می  ای اخب

ـان و  .  کند   کارگری را منتشر می  ـنـکـه کـارکـن او با بیان ای
ھا خود مزدبگیر ھستنـد    ھای تحریریه در رسانه   اعضای ھیات 

: اما نسبت به اخبار کارگری حساسیت الزم را ندارند، گـفـت 
ھـای اجـرایـی دارنـد    ھا به دلیل ارتباطی که با دستگاه   رسانه 
ـقـل    می  ـت ـن توانند وضعیت نامناسب کنونی را به مسئـوالن م
 ھـزار امضـایـی  ٢٠ این عضو ھماھنگ کننده نامه  .  کنند 
ـار انـعـکـاس رویـدادھـای    خوب است رسانه :  گفت  ھـا در کـن

مختلف خبری به مسائل کارگری نیز توجه بیشتری داشـتـه  
 .باشند 
 

اعتراض كارگران کشت و صنعت کارون 
 شوشتر

كشت و صـنـعـت شـوشـتـر در   «بر   نی » كارگران فصلی  
ـنـدی مشـاغـل بـرای   ـقـه ب اعتراض به عدم اجرای طرح طـب
چندمین بار متناوب طی یك سال اخیر ضمـن یـك اعـتـراض  

کشـت و صـنـعـت   «نـی ب ر »دو ھزار کارگـر  . تجمع کردند 
ـنـدی   ـقـه ب کارون شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح طب
ـابـل درب ورودی   ـق ـبـه در م مشاغل، از صبـح روز یـکـشـن

کـارگـران فصـلـی کـه بـه کـار  .  انـد   کارخانه تـجـمـع کـرده 
ـقـه   تخصصی بریدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای طرح طـب
ـانـه خـود   ـزایـش دسـتـمـزد مـاھ بندی مشاغل و ھمچنیـن اف

ـاقـی مـانـدن مـعـضـل  .  ھستند  رفع مشـكـالت سـنـوات و ب
بندی مشاغل کارگران نی بر کشت و صـنـعـت کـارون    طبقه 

شوشتر برای چندمین بار است كـه نسـبـت بـه عـدم اجـرای  
طرح طبقه بندی مشاغل و محاسبات سنواتی خود تجمـع و  

مشکـالت سـنـواتـی ایـن کـارگـران ھـم  .  کنند   اعتراض می 
بندی مشـاغـل    اکنون رفع شده است ولی ھمچنان قانون طبقه 

بسیاری از ایـن کـارگـران بـه  .  شود   در خصوص آنھا اجرا نمی 
اند اما به دلیل تعویق در پرداخـت حـق    سن بازنشستگی رسیده 

ـاده از   ـف بیمه توسط کارفرما امکان بازنشـسـتـه شـدن و اسـت
ـتـمـاعـی را نـدارنـد  ـفـی  .  مزایای تامـیـن اج مشـکـالت صـن

ھای تولیدی استان ھمچنان بـه قـوت خـود    کارگران با واحد 
باقی است و در بخشھای مختلف تولیدی کماکان کـارگـران  

 .با تاخیر حقوق و دستمزد مواجھند 
 

 اعتصاب مجدد کارگران شرکت جھاد توسعه
به گزارش رسیده، کارگران شرکت جھاد توسعه پیمانکـار  

ـان  ٥ سد بنیر در    کیلومتری روستای نگل از تـوابـع شـھـرسـت
مریوان در پی عدم پرداخت حقوق ھای معوقه مجـددا دسـت  

کارگران این پیمانکاری در اعتراض بـه  .  به اعتصاب زده اند 
 مھر  دسـت بـه  ٢٨ عدم پرداخت حقوق ھای معوقه خود در  

ـنـی بـر پـرداخـت   اعتصاب زده بودند که با وعده کارفرما مب
ـتـه بـه سـر کـار خـود   حقوق ھای معوقه آنان طی یک ھف

در پی عدم تحقق ایـن وعـده، در روز سـه  .   بازگشته بودند 

ـلـف  ٨ شنبه    آبان ماه مجددا تمام کارگران در بخشھای مـخـت
و رانندگان ماشین ھای سنگین، نگھبانان و راننده آمبوالنـس  
ـابـی   ـی دست به اعتصاب زده و بر ادامه اعتصاب خود تا دسـت

ـنـگـی بـرای  .  به مطالباتشان تاکید کرده اند  کمیته ی ھماھ
 ١٣٩١  آبان  ١٠ کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

 
آغاز موج جدیدی از اعتصاب توسط  
کارگران شرکتھای مجموعه پتروشیمی 

 بندرامام
بدنبال کـارشـکـنـی مـدیـریـت  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـیـمـانـکـاری در   پتروشیمی بندر امام و مافیای شرکتھـای پ
صنعت پتروشیمی در حذف شرکتھای پیـمـانـکـاری و عـقـد  
ـتـه   ـف قرارداد مستقیم با کلیه کارگران پیمانکاری، از اوایل ھ
جاری موج جدیدی از اعتصاب در شـرکـتـھـای مـجـمـوعـه  
ـبـدیـل   ـنـوز ت پتروشیمی بندر امام از سوی کارگرانـی کـه ھ

 .وضعیت نشده اند، آغاز شده است 
بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران،  
ـا آغـاز   این اعتصاب از روز شنبه ششم آبانماه از شرکت کیمی
شده است و از دیروز سه شنبه کارگـران شـرکـت فـراورش و  
ـیـوسـتـه   بخشی از کارگران شرکت بسپاران  نیز به اعتصاب پ

ـان  .  اند  دیروز سه شنبه مدیر عامل شـرکـت فـراورش در مـی
ـان   ـای کارگران اعتصابی حاضر شد و تالش کرد آنان را بـه پ
دادن به اعتصاب قانـع کـنـد امـا کـارگـران اعـتـصـابـی بـر  
ـنـی بـر اجـرای فـوری و کـامـل حـذف   خـواسـت خـود مـب

ـای فشـردنـد  ـیـمـانـکـاری پ ھـزاران کـارگـران  .  شرکتـھـای پ
پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی ھای منطقه ماھشھـر  

ـیـمـایـی و  ١٨ پس از   ـپ  ماه اعتراض بشـکـل اعـتـصـاب، راھ
ـیـروزی قـطـعـی دسـت   تجمع،  در تیر ماه سالـجـاری بـه  پ
یافتند و روند تبدیل وضعیت کارگران شرکتھای پیمانکـاری  

ـا  .  به کارگران با قرارداد مستقیم از آن تاریخ آغـاز شـد  امـا ب
گذشت بیش از چھار ماه از آنزمان، تاکنون فقط حدود سـی  
درصد از این کارگران تبدیل وضعیـت شـده انـد و مـدیـریـت  
پتروشیمی و مافیای شرکتھای پیمانکاری دسـت در دسـت  
ھم مابقی کارگران را در حالت بالتکلیفی نگه داشته اند بـه  
ھمین دلیل از روزشنبه ششم آبانماه جاری، ایـن کـارگـران از  

ـا بـر آخـریـن  .  شرکت کیمیا اعتصاب خود را آغاز کـردنـد  ـن ب
گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران، کـارگـران  
ـیـش رو،   اعتصابی اعالم کرده اند با توجـه بـه تـعـطـیـالت پ
چنانچه پس از پایان تعطیالت به خواسـتـھـایشـان رسـیـدگـی  
نشود اعتصاب خود را که اینک در محل ھر شرکت بـطـور  
ـبـدیـل   ـارچـه ای ت جداگانه ای ادامه دارد به اعـتـراض یـکـپ
ـلـی اعـتـراضـاتشـان،   ـب خواھند کرد و ھـمـچـون دوره ھـای ق
ـنـدر امـام   ـتـروشـیـمـی ب ـتـر مـرکـزی پ متحدانه به سوی دف
راھپیمایی خواھند کرد و در آنجا به تجمع و اعتراضات خـود  

 .ادامه خواھند داد 
 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت تارا در 
 کامیاران

کارگران شرکت تارا که کار آبیاری تـحـت فشـار دشـت  
بیلوار کامیاران را به عھده دارند، در یـک اقـدام اعـتـراضـی  

 .دست از کار کشیدند 
ـان، روز   بر اساس گزارش رسیده به آژانس خبـری مـوکـری
چھارشنبه دھم آبان ماه، کارگران شرکت تارا در اعتراض بـه  

ـاتـمـان  ٥ عدم پرداخت حقوق   ـای ب  ماه گذشته خود، در روسـت
ـیـن  .  درمقابل درب این شرکت تـجـمـع کـردنـد  بـر اسـاس ھـم

ـانـی کـار   ـای گزارش، کارفرمای این شرکت که در مراحل پ

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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خود قرار دارد، از پرداخت حـقـوق کـارگـران خـودداری مـی  
ـان ١١ ( گفتنی است تا لحظه تنظیم خـبـر  . نماید  تـجـمـع  )   آب

ـان ادامـه   کارگران شرکت تارا در مقابل این شـرکـت ھـمـچـن
 . دارد 

 
اعتصاب مجدد کارگران شرکت : مریوان

 جھاد توسعه  
ـیـر در پـی   ـن کارگران شرکت جھاد توسعه پیمانکار سد ب
عدم پرداخت حقوق معوقه خود مجـددا  دسـت بـه اعـتـصـاب  

 .زدند 
بر اساس گزارش آژانس خبری موکریان، پس از گـذشـت  
یک ھفته از بازگشت به کار کارگران شرکت جھاد توسـعـه  
پیمانکار سد بنیر و عدم تحقق وعده کارفرمای ایـن شـرکـت  
مبنی بر پرداخت حقوق معوقه کارگران، روز سه شنبه ھشتم  
ـلـف،   آبان ماه مجددا  تـمـام کـارگـران در بـخـش ھـای مـخـت
نگھبانان و رانندگان ماشین ھای سنگین و آمبوالنـس دسـت  
ـابـی بـه   ـی ـا دسـت از کار کشیده و بر ادامه اعتـصـاب خـود ت

 .مطالباتشان تأکید نمودند 
یادآور می گردد که بیست و ھشتم مـھـرمـاه، کـارگـران  

ـیـر در   ـن ـلـومـتـری  ٥ شرکت جھاد توسعه پیمانکار سد ب  کـی
ـان   ـان مـریـوان واقـع در اسـت روستای نگل از تـوابـع شـھـرسـت
کردستان، در اعتراض به عدم پرداخت حـقـوق مـعـوقـه خـود  
دست به اعتصاب زده و با وعده کارفرما مبنی بـر پـرداخـت  
حقوق معوقه آنان طی یک ھفته، به سر کار خود بازگشتـه  
بودند؛ که روز گذشته پس از اجرایی نشدن وعـده کـارفـرمـا  
ـتـرض مـجـددا دسـت از کـار   در موعد مقرر، کارگـران مـع

 .کشیدند 
 

 اعتصاب کارگران شرکت کیسون 
ـیـش از  ٩١  آبان  ٣ بنابر خبر رسیده، روز چھارشنبه     ٥٠  ب

کارگر جوشکاری شرکت کیسون در اعتراض بـه خـودداری  
ـیـم کـار، دسـت بـه  ٢ شرکت از عقد قرارداد بعد از    ماه و ن

طبق ایـن گـزارش اعـتـصـاب کـارگـران روز  .  اعتصاب زدند 
 .پنجشنبه ھم ادامه داشته است 

  آبان  ١٠ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه     
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  
 

 کارگر نمایندگی ٢٥عدم پرداخت دستمزد 
 ایران خودرو

ـنـدگـی ھـای  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  ـای یکی از نـم
در شـھـر دھـگـالن دو  )   تعمیرات پس از فروش (ایران خودرو  

ایـن  .  ماه است دستمزد کارگرانـش را پـرداخـت نـکـرده اسـت 
بنا بر اظھار یـکـی از کـارگـران  .   کارگر دارد ٢٥ نمایندگی  

ـافــت   ـیـگـیـریـھـای کـارگـران بـرای دری ـنـدگـی، پ ـای ایـن نـم
ـیـل   ـیـن دل دستمزدشان تاکنون نتیجه ای نداده است و بـه ھـم
آنان اعالم کرده اند چنانچه پس از تعطیالت در روز یکشنبـه  

 .دستمزدھایشان پرداخت نشود دست به اعتصاب خواھند زد 
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت لبن 
دوش غرب به بھانه باال بودن ھزینه 

 حاملھای انرژی
ـنـدگـان  ) بسرین (شرکت لبن دوش غرب  یکی از تولید کن

ـنـدج   دھـگـالن    –لبنیات در استان کردستان که در جاده سـن
ـنـه   ـزی قرار دارد مدتھاست به بھانه نداشتـن قـدرت پـرداخـت ھ

ـا تـعـویـق پـرداخـت   حاملھای انرژی، دستمزد کارگرانش را ب
 روز بـه  ١٠ میکند و ھر ماھه  کلیه کارگرانش  را حـدود  

ـز   ـی ـان را ن مرخصی اجباری بدون حقوق می فرستد و بیمه آن
 کارگـر قـراردادی دارد و در  ٦٠ این کارخانه  . واریز نمیکند 

ـاداش   حال حاضر دو ماه از حقوق کارگران بعالوه عیـدی و پ
بنا بر اظھـار یـکـی  .  سال گذشته  آنان را پرداخت نکرده است 

از کارگران این کارخانه، در طی مـاھـھـای گـذشـتـه آزار و  
اذیت کارگران توسط کارفرما چنان باال گرفته است که در  

ـانـه تسـویـه  ٥ ماه جاری   ـب  نفر از کارگران این کارخانه داوطـل
ـار تـرک کـار کـردنـد  اتـحـادیـه آزاد  .  حساب نموده و باالجب

 ١٣٩١  آبانماه  ١١  -کارگران ایران 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

اخراج سه تن از اعضای سندیکای شرکت 
 واحد

ـا   سـه تـن از اعضـای سـنـدیـکـای    -خبـرگـزاری ھـران
ـاصـر مـحـمـدزاده، وحـیـد   ـامـھـای ن ـن کارگران شرکت واحد ب
ـانـونـی   ـات ق ـب فریدونی و علی نوریانی بدلیل پیگیری مـطـال

ـنـده در حـالـی از کـار  .  خود از کار اخراج شدند  این سـه ران
اخراج شدند که طبق قوانین جمھوری اسالمی کارگـران حـق  

ـانـونـی    داشتن سندیکا و اتحادیه  ھای کارگری و پیگیـری ق
ـات خـود را دارنـد  ـب یـکـی از اعضـای سـنـدیـکـای  .  مـطـال

ـفـر  :  کارگران شرکت واحد به گزارشگر ھرانا گفت  این سـه ن
ـنـھـا   از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بـودنـد و ت
بخاطر رسیدن به حقوق قانونی خود از مجاری قانونی بیکـار  

 شـرکـت  ١ گفتنی است، علی نوریانی که در سامانه  . شدند 
ـنـده اتـوبـوس   ـیـن بـود، حـقـوق ران واحد راننده اتوبـوس دوکـاب

این در حالی است کـه طـبـق  .  نمود   کوچک را دریافت می 
ای که طـول آن    قوانین راھنمایی و رانندگی ایران وسیله نقلیه 

ـاشـد ٥ بیشتر از   ـنـده داشـتـه ب ایـن  .   متر باشد باید کمک ران
ـنـدگـان  :  عضو سندیکا کارگران شرکـت واحـد ادامـه داد  ران

ـای حـقـوق خـود از   ـف ـی ـازمـان اسـت آشنا به حقوق اجتمایی، ت
باشـنـد و    مجاری قانونی پیگیری مطالبات حقوقی خود می 

 از ھرگونه اقدامی فروگذار نخواھند شد 
 

سازی  ادامه مشكالت كارگران لوله
خوزستان با گذشت دو سال از تعطیلی 

 كارخانه
سازی خوزستان با وجود گذشت دو سـال     کارگر لوله ٥٠ 

ـان در مـحـل کـار خـود حـاضـر   از تعطیلی کارخانه ھـمـچـن
ـا تـحـقـق وعـده   می  ھـای    شوند و خواستار بازگشت به کـار ی

ـنـد  . مسئوالن به کارگران در ھنگام تعطیلی کـارخـانـه ھسـت
 ماه حـقـوق  ٣٧  کارگر که  ٥٠ آنگونه که ایلنا میگوید، این  
ـیـن   ـا  ١٥ معوقـه طـلـب دارنـد، ب  سـال در کـارخـانـه  ٢٣  ت

اند و ایـن در حـالـی اسـت کـه    سازی خوزستان كار كرده   لوله 
 کارگر رسمی این کارخانه طـی سـالـھـای  ١٢٠ پیش از این  

ـز   ـی گذشته بازنشسته شده و در حال حاضر تـعـداد دیـگـری ن
ھایی کـه مـحـقـق    وعده .  دارای شرایط بازنشسته شدن ھستند 

ـلـی کـارخـانـه   ـا تـعـطـی   ٥٠ نشد؛ مالکان کارخانه قرار بود ب
ـنـد فـوالد    کارگر رسمی خود را به کارخانه  ھای ھم نوع مـان

  ٥٠ خوزستان بفرستند که این امکان ھنوز محقق نشده و این  
ـقـط در مـحـل   کارگر ھر روز صبح بدون انجام دادن کاری ف

انتقال نیروھای رسمی این کارخانـه  .  شوند   کارخانه حاضر می 
به صنایع فوالد باید در اولویت کاری مسئوالن کارخانه قـرار  

ـتـه کـارگـران کـارفـرمـای قـدیـمـی ایـن  .  گرفت   می  به گـف
ـیـد ایـن واحـد   کارخانه برای راه اندازی مـجـدد خـطـوط تـول
تولیدی نیازمند حمایت مسئوالن دولتی و کشـوری اسـت و  

ایـن کـارخـانـه  .  در این خصوص اعالم ھمکاری کـرده اسـت 
ـان آن از   برای فروش مـحـصـوالت خـود کـه اکـثـر مشـتـری
شرکتھای آب و فاضالب وانتقال آب اسـت ھـیـچ مشـکـلـی  

. شـود   ندارد و قبل از تولید ھمه محصوالتش پیش فروش مـی 
ـلـی ایـن کـارخـانـه از    ھای انباشته   بدھی  ـب ای که مالکـان ق
اند این واحـد    ھا و برخی ارگانھای دولتی دریافت کرده   بانک 

تولیدی را از یک واحد موفق به یک واحد بدھکار تبـدیـل  
ـلـی مشـکـالت را دوچـنـدان  .  کرده است  عملکرد مالکان قب

 است؛ غالمرضا عشقی مالک کارخانـه لـولـه سـازی    کرده 
خوزستان ضمن تایید مشـکـالت کـارخـانـه، حـقـوق مـعـوقـه  

کـارخـانـه لـولـه  :   ماه عـنـوان کـرد و افـزود ٣٠ کارگران را  
 سال کشمکش مشـکـالت از سـال  ٥ سازی خوزستان بعد از  

ـیـش از  .   به دلیل نداشتن نقدینگی به ناچار تعطیل شـد ٨٩  ب
ھـای ایـن کـارخـانـه کـه حـدود دو     میلیارد تومان بـدھـی ٥ 

میلیارد آن از سوی مالکان قبلی کارخانه بر جا مانده اسـت،  
تسـھـیـالت  .  مشکالت این کارخانه را دو چندان کـرده اسـت 

ـانـی خـود  ١٠   میلیاری که دولت در یکی از سفـرھـای اسـت
برای راه اندازی کارخانه و رفع مشکالت کـارگـران مصـوب  
ـقـط سـه   کرده بود به طور کامل پرداخت نشد و از این رقم ف
ـافـت  . میلیارد و نھصد میلیون تومان به کارگران اختصاص ی

ـایـع فـوالد    او درادامه درباره انتقال کارگران لوله  سازی به صـن
ـایـع فـوالد  :  گفت  تعدادی از کارگران قرا دادی را بـه صـن

انتقال دادیم تا اشتغال آنان حفظ شود اما در مـورد کـارگـران  
ـایـع   ـا صـن رسمی چون آنان راضی به انعقاد قرار داد جـدیـد ب
ـان   ـا ان فوالد نبودند و تاکید داشتند طبق قانون لوله سـازی ب

 .قرار داد بسته شود، راضی به انتقال به صنایع فوالد نشدند 
 

تولید کارخانه آب معدنی داماش متوقف 
 !شد

ـبـود و   ـیـل کـم تولید کارخانه آب معدنی دامـاش بـه دل
ـیـد بـطـری مـتـوقـف شـد و تـمـامـی   گرانی مواد اولیه تـول

ـنـده  . برند   کارگران این مجموعه در بالتکلیفی به سر می  ـای نم
ــر  :  کـارگــران گــفـت  ــی دامــاش، از زی کــارخــانـه آب مــعـدن

ھای گروه امیرمنصور آریا که اکنون تحـت نـظـارت    مجموعه 
قوه قضائیه قرار گرفته است، به سبب کمبود و گرانی مـواد  

کـارگـر  ١٤٠ اولیه تولید، فعالیت خود را متوقف کرده است و 
ـیـکـارشـده  ـیـمـه    این کارخانه که اکنـون ب ـافـت ب انـدجـھـت دری

 .اند   بیکاری به اداره کارمعرفی شده 
 

 ای نرخ بیکاری استان یزد  پله١٠صعود 
ـلـه  ـافـت   نرخ بیکاری در استان یزد صـعـودی ده پ .  ای ی

ـان   ـابسـت اعالم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان یزد در ت
 دھـم درصـدی  ٢ سال جاری نسبت به فصل بھار با افزایـش  

ـان  .   درصد رسیده است ٩/٧ به   این آمار شاخص بیکـاری اسـت
ـان    یزد را در ردیف یازدھم استان  ھای کشور قـرار داده و اسـت

ـا  ٦/٣ خراسان جنوبی با   ـان فـارس ب  درصد در رتبه اول و است
 . درصد در جایگاه سی و یکم قرار دارند ٢١/٢ 

  ٧/٤  با نرخ  ٩٠ این در حالی است که استان یزد در بھار  
درصدی کمترین میزان نرخ بیکاری را بـه خـود اخـتـصـاص  

براساس اعالم مرکز آمار، فردی که حداقـل یـک  .  داده بود 
ـاشـد شـاغـل مـحـسـوب   ساعت در ھفته به کاری مشغـول ب

 .شود   می 
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اخراج دسته جمعی کارگران اداره 
 کشاورزی کرمانشاه

ـتـه گـذشـتـه   ـف   ١٥٠٠ طبق خبر دریافتی، طی یـک ھ
ــھـای تــابـعـه اداره   ــع آب و خـاک و شـرکـت ـاب ـن کـارگـر م

این کـارگـران بـه عـلـت  .  کشاورزی کرمانشاه اخراج شده اند 
انجمن صنفی کـارگـران  .  نبود پول و نقدینگی تسویه شده اند 

  آبان  ٩ برق و فلزکار کرمانشاه         
 

نرخ بیکاری : مرکز آمار ایران اعالم کرد
 زنان جوان افزایش یافته است         

 سالـه کـه در بـھـار امسـال  ٢٤  تا  ١٥ نرخ بیکاری زنان  
چـکـیـده  .   درصد رسید ٤٣.٨  درصد بود در تابستان به  ٣٩.٥ 

ـان   ـابسـت  کـه بـه طـور  ٩١ نتایج آمارگیری از نیروی کار ت
فصلی از سوی مرکز آمار ایران اعالم می شـود،ھـم اکـنـون  
ـنـد کـه از ایـن   بیش از سه میلیون نفر در کشور بیکار ھسـت

ـیـش از یـک  ٣١٩  ھزار و  ٩٩١ تعداد    نفر زن ھستنـد کـه ب
ـابـد شـده بـه خـود   سوم از آن را زنان جوان در گـروه سـنـی ی

ـان جـوان طـی دو آمـار  .  تخصیص داده اند  ـیـکـاری زن نرخ ب
ـارتـی مـی تـوان   گیری فصلی افزایش یافته اسـت بـه عـب
ـان جـوان   نتیجه گرفت که نه تنھا شرایط بازار کار بـرای زن
ـا تـوجـه بـه   ـازار ب بھبود نیافته است بلکه قابلیت جذب این ب
ـتـه   ـاف ـازار کـار، کـاھـش ھـم ی تقاضای زنان برای ورود به ب

 .است 
 

بیکاری نانواھا به دلیل اجرای ھدفمندی 
 ھا یارانه

کاھش قدرت خرید مردم موجب تعطیلی نانوایی ھا شـده  
ـتـصـادی خـوبـی    کارگران نانوایی .  است   ـیـت اق ھا در وضـع

ـنـه   نیستند و حقوق تعیین شده بـرای آن  ـزی ـاف ھ ھـای    ھـا کـف
به دلیل افزایش قیمت ناگھانـی کـه  .  دھد   شان را نمی   زندگی 

 بر اثر این طرح رخ داد، قدرت خرید مردم 
ـزان  .   کاھش یافته است  ـا مـی ھمین امر نیز باعث شده ت

ـابـد   خرید نان از نانوایی  ـیـت حـقـوق  .  ھـا کـاھـش ی ایـن وضـع
ـانـوایـی  ھـا را کـاھـش داده اسـت و    بسیاری از کـارگـران ن

 ..اند   ھای خود را تعدیل کرده   بسیاری از كارفرمایان نیرو 
 

 درصد و برای ٢٧نرخ بیکاری جوانان 
درصد گزارش شده ٢٢.٨مردان جوان 

 .است
ـایـج ایـن   ـت بگزارش مرکـز آمـار جـمـھـوری اسـالمـی، ن
آمارگیری نشان می دھد ھم اکنون نرخ مشارکت اقتصـادی  

ـان  ٦٢.٣ مردان   بـه  .   درصـد اسـت ١٤.١  درصـد و بـرای زن
ـتـصـادی   طوری که ارقام نشان می دھـد نـرخ مشـارکـت اق

بی تردید حضور زنان در  .  مردان بیش از چھار برابر زنان است 
ـیـش از    درصـد را بـه خـود  ٦٠ آموزش عالی کشور کـه ب

ـا آمـوخـتـه ھـای   تخصیص داده است نیاز به بازار کار دارد ت
 .دانشگاھی بتواند به ثمر بنشیند 

فردی که آموزش کسب می کند بخـشـی از سـرمـایـه  
ـنـه شـده اسـت و در   ـزی ھای اجتماعی برای آمـوزش وی ھ
صورتی که بازار کار بنا به ھر عللی نتواند فرد مـذکـور را  

تـوسـعـه  .  جذب کند در نھایت جامعه از آن متضرر خواھد شد 
ـقـش مـھـمـی بـر   امری ھمه جانبه است و زنان در این امـر ن

زنان کارآمد باید در توسعه مشارکت فعال داشـتـه  . عھده دارند 
نمی توان آموزش که یکی از ارکـان مـھـم تـوسـعـه  .  باشند 

است را بھا داد اما به موضوع اشتغال بی تـوجـه بـود، جـذب  
ـزان  ٦٠  درصدی زنان در دانشگاھھای کشور اگر به ھمین مـی

مشارکت اقتصادی میسر نشود حداقل باید نرخ مشـارکـتـی  
ـان در گـروه  .  ھمپای مردان داشته باشد  ـیـکـاری جـوان نـرخ ب

 درصد بود که بـرای  ٢٨.٦ سنی یاد شده در بھار سال جاری  
 درصـد گـزارش شـده  ٣٩.٥  و  ٢٥.٨ مردان و زنان به ترتیب  

 .  بود 
 

تعطیلی کارخانه بنیان دیزل تبریز و 
بیکاری کارگرانش نتیجه واگذاری ھای 

 رانتی و بی تفاوتی مسئولین
 روزه بین مالک و کارگـران  ٤٠ پس از کش و قوسھای  

ـنـدگـان  ( کارخانه بنیان دیزل تبریز   ـای با تماشای بی خیاالنه نم
) مجلس، خانه کارگر، سازمان کار و بیمه تامین اجتـمـاعـی 

ـانـدار نـظـامـی   و مساعدت شورای تامین، فـرمـانـدار و اسـت
ـیـن  ٤٥ آذربایجان شرقی این کارخانه    ساله کـه یـکـی از اول

ـانـه ھـای   ـتـی ایـران بـود بـه بـھ کارخانجات بزرگ و صنـع
ـا بـه بـه  .  خودساخته کـارفـرمـا، سـرانـجـام تـعـطـیـل شـد  ـن ب

آبان آذوح، طبق آمار مستند دریافتی از قـریـب بـه  ١١ گزارش 
ـان  ٨٠  نفرکارگر کارخانه بنیان دیزل تبریز  ٣٣٠  ـی ـفـر اطـراف  ن

ـقـل و  ٦٠ کارفرما به شرکت درپاد در   ـت  کیلومتری تبریز من
ـادنـد ٢٥٠  نفر بیکار و  ٢٥٠  ـت کـارخـانـه  .   خانوار از معـاش اف

ـز  ١٣٤٦ بنیان دیزل در سال   ـبـری  با برند درمن دیزل در غـرب ت
احداث شد و موتور و ژنراتور با مارکھای درمن و ولو تولیـد  

 به یـکـی از بـدھـکـاران  ١٣٨٦ این کارخانه در سال  . میکرد 
عظیم بانکی که ھیـچ سـر رشـتـه ای درایـن امـر نـداشـت  

 . واگذار شد 
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت لبن 
 دوش غرب 

یکی از تولید کننـدگـان  )  بفرین ( شرکت لبن دوش غرب  
ـنـدج   دھـگـالن    –لبنیات در استان کردستان که در جاده سـن

ـنـه   ـزی قرار دارد مدتھاست به بھانه نداشتـن قـدرت پـرداخـت ھ
حامل ھای انرژی، دستمزد کارگرانش را با تعـویـق پـرداخـت  

 روز بـه  ١٠ میکند و ھر ماھه  کلیه کارگرانش  را حـدود  
ـز   ـی ـان را ن مرخصی اجباری بدون حقوق می فرستد و بیمه آن

 کارگـر قـراردادی دارد و در  ٦٠ این کارخانه  . واریز نمیکند 
ـاداش   حال حاضر دو ماه از حقوق کارگران بعالوه عیـدی و پ

بنا بر اظھـار یـکـی  .  سال گذشته  آنان را پرداخت نکرده است 
از کارگران این کارخانه، در طی مـاھـھـای گـذشـتـه آزار و  
اذیت کارگران توسط کارفرما چنان باال گرفته است که در  

ـانـه تسـویـه  ٥ ماه جاری   ـب  نفر از کارگران این کارخانه داوطـل
ـار تـرک کـار کـردنـد  اتـحـادیـه آزاد  .  حساب نموده و باالجب

  آبانماه  ١١  -کارگران ایران 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره 

تداوم حبس کارگران زندانی، محکومیت 
پدرام نصراللھی و حقوق خدشه ناپذیر 

کارگران برای عضویت در تشکلھا و 
 . نھادھای مستقل کارگری

پدرام نصراللھی از اعضا کمیته ھماھنگی برای کـمـک  
  ١٣٩٠  اسفند مـاه  ١٨ به ایجاد تشکلھای کارگری که روز  

 روز  ٤٨ توسط مامورین امنیتی دستگیر و پـس از تـحـمـل  

ـیـون تـومـانـی آزاد شـده بـود در  ٧٠ زندان با قرار وثیقه   ـل  می
.  مـاه زنـدان مـحـکـوم شـد ١٩ دادگاه تجدید نظر به تحـمـل  

جـرم  . دادگاه بدوی وی را به سه سال زندان محکوم کرده بود 
ـتـه  ١٩ پدرام برای تـحـمـل   ـی  مـاه حـبـس، عضـویـت در کـم

ـا اپـوزوسـیـون اسـت  ایـن  .   ھماھنگی و اتھام واھی ارتبـاط ب
حکم در مورد پدرام در حـالـی صـادر شـده اسـت کـه رضـا  
شھابی عضو ھیئت مدیره سندیکای کارگران شـرکـت واحـد  
تھران و بھنام ابراھیم زاده حدود دو سال و نیـم اسـت در زنـدان  
ـیـل شـرایـط   بسر میبرند و خبرھای منتشره حـاکـی از تـحـم
سخت در زندان بر شاھرخ زمانی و مـحـمـد جـراحـی، دو تـن  

مـدت مـحـکـومـیـت رضـا  .  دیگر از کارگران زنـدانـی اسـت 
 سال تخفیف داده اند و قـرار اسـت رضـا در روز  ٢ شھابی را  

بـی تـردیـد ایـن  .   از زنـدان آزاد شـود ١٣٩٣ اول فروردین ماه  
تخفیف در مدت محکومیت رضا شھابی کمترین تاثیری در  

بر روی رضا یک عمل سنگیـن  .  وضعیت کنونی وی ندارد 
ـنـی رنـجـور و مـریـض   ـا ت جراحی انجام شده اسـت و وی ب

رضا شھابی با توجـه  .  ھمچنان در زندان نگه داشته شده است 
ـایـد بـدون فـوت وقـت و   به وضعیت وخیـم جسـمـانـی اش ب

پدرام نصراللھی ھیچ جـرمـی  .  کمترین اما و اگری آزاد شود 
ایـن  .  جز عضویت در یک نھاد کارگری مرتکب نشده اسـت 

حق پدرام و ھمه کارگران ایران اسـت کـه در ھـر تشـکـل و  
نھادی که برای بھبود شرایط زندگی کـارگـران ایـجـاد شـده  

ـاشـنـد  از نـظـر مـا در اتـحـادیـه آزاد  .  است عضویت داشته ب
کارگران ایران، کلیه نھادھا و تشکلھای مرتبط با کـارگـران  
ـا ھـدف دسـت   که در ھر سطحی توسط خود کارگران  و ب
یابی بخشھایی و یا کلیه کارگران به حقوق انسـانـی  شـان  
ـنـده ھـای   ـای ایجاد شده باشند اصیل ترین و قانونی تـریـن نـم

سندیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد،  .  کارگران ایران ھستند 
سندیکای کارگران ھفت تپه، کانون مدافعان حقوق کـارگـر،  
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای   کمیته ھمـاھ
ـیـک،   کارگری، ھیئت بازگشایی سندیکای فلزکـار مـکـان
ـتـه   ـی ـزکـار کـرمـانشـاه، کـم ـل انجمن صنفی کارگران برق و ف
پیگیری ایجاد تشکلھای آزاد کارگری و کمیته ھماھنـگـی  
ـلـه نـھـاد   برای ایجاد تشکلھای کارگری، ھمه و ھمه از جـم
ھا و تشکلھای مرتبط با دست یابی کارگران ایران به حقـوق  
انسانی شان ھستند که بدون کمترین وابستگی به نـھـادھـای  
قدرت ایجاد شده اند و ھـر کـارگـری حـق دارد عضـو ایـن  
تشکلھا و نھادھا بشود و یا خود راسا اقدام به برپایی تشـکـل  

این بدیھی ترین حقوق اجتماعی و انسـانـی  .  کارگری بنماید 
ـا   ـیـچـگـونـه فشـار و ی کارگران ایران است و بـی تـردیـد ھ
تمھیدات ضد کارگری دیگر قادر نخـواھـد شـد مـانـعـی در  

اتـحـادیـه  .   برابر تحقق و نھادینه شدن این حقوق ایـجـاد کـنـد 
آزاد کارگران ایران با تاکید بر حقوق مسـلـم کـارگـران بـرای  

ـایـد بـه  : دفاع از ھستی شان، اعالم میدارد  ھیچ کارگری نب
دلیل اعتراض، اعتصاب، تجمع، برپایی تشکل و تالش بـرای  
دست یابی به حقوق انسانی اش، با توسل به اتھامات واھـی  

حـکـم زنـدان  .  بازداشت و یا تحت تعقیب قضایی قرار بگـیـرد 
ـیـم  .  پدرام نصراللھی باید ملغی شود  ـام ابـراھ رضا شھابی، بھن

زاده، شاھرخ زمانی، محمد جراحی و دیگر انسانھای شریفـی  
ـایـد   که به جرم اعتراض به نابرابری در زندانھا بسر می برند ب

این خواست مـا کـارگـران  .  فورا و بی قید و شرط آزاد شوند 
عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و میلیونھا کـارگـر و ھـمـه  

 ١٣٩١  آبانماه  ١٣ . انسانھای  شریف در سراسر ایران است 
 

 
 



 15 ٢٣٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ٧٢اطالعیه شماره 
حكم زندان رضا شھابی عضو ھیات مدیره 

 سال کاھش ٤سندیكای شركت واحد به 
 یافت

ـقـالب جـمـھـوری   بنا به گزارشات منتشر شـده دادگـاه ان
  ٥  سـال زنـدان،  ٤ اسالمی با حكمی جدید رضا شھابی را به  

ـال   ـیـون ری ـل ـی سال محرومیت از فعالیت سندیكایی و ھفتاد م
 سـال زنـدان  ٦ رضا شھابی قبال به  .  جریمه نقدی محكوم كرد 

ـارزات بـرحـقـش در  .  محكوم شده بود  رضا شھابی بخاطر مـب
ـیـه او   ـیـن احـکـامـی عـل زندان است و به ھمین دلیل نیز چن

حتی اگر رضا به یک روز زندان نیز محکـوم  .  صادر میشود 
رضـا  .  شده بود، باز باید با وسیعترین اعتراض ما پاسخ گیـرد 

 .شھابی باید فورا از زندان آزاد شود 
طبق گزارشات بر اساس حکـم جـدیـد رضـا شـھـابـی در  

ـقـدی   ـیـون تـومـانـی در اول  ٧ صورت پرداخت جریمه ن ـل ـی  م
ـنـصـورت در  ٩٣ فروردین   ـنـد  ٢٩  و در غیر ای  آزاد  ٩٣  اسـف
 .خواھد شد 

بعالوه یک بخش مھم دیگر حـکـم مـحـکـومـیـت رضـا  
ـلـی بـرایـش صـادر شـده بـود،   شھابی که در ھمان دادگاه قب

ـیـن  .  محرومیت وی از فعالیت در سندیکـا اسـت  صـدور چـن
حـق  .  حکمی به معنی فرمان بردگـی یـک کـارگـر اسـت 

ـایـه ای ھـر جـامـعـه و ھـر   تشکل، حق اعتصاب حـقـوق پ
ـا اعـتـراض  .  کارگری است  ـایـد ب صدور چنیـن احـکـامـی ب

 .گسترده ھمه کارگران روبرو شود 
حـکـم  : " ھمسر رضا شھابی در گزارشی به ھرانا میگوید 

جریمه وی برای کمک مالی به دیگر کارگران بـرای وی  
ـیـت جسـمـی او تـوضـیـح  "  صادر شده است  و در مورد وضـع

تـر شـده    میدھد كه بعد از عمل جراحی وضعیت جسمی او بـد 
بـه ایـن  .  و اکنون دردھای پیش از عمل ھم بیشتر شده اسـت 

ـا درد و   معنی كه قبال تنھا سمت چپ بدن رضا شھـابـی ب
مشکل روبرو بوده است و اکنون این درد به سمت راسـت بـدن  

ـیـن او دچـار بـی حسـی  .  او نیز منتقـل شـده اسـت  ھـمـچـن
ـاتـوانـی   انگشتان دست شده و در حركت گردن دچار اخالل و ن

 .گردیده و پایش دچار بی حسی شده است 
ـیـت جسـمـی ایسـت كـه   جمھوری اسالمی مسبب وضـع

ـنـوز ایـن  .  امروز رضا شھابی در آن بسر میبـرد  ـنـحـال ھ ـا ای ب
جانیان او را در زندان نگاھداشته و زیر فشار دایمی قـرار داده  

 .اند 
رضا شھابی بخاطر مبارزات با شـكـوه كـارگـران شـركـت  

 و تالششان برای ایجاد تشكل خود و دفـاع  ٨٤ واحد در سال  
ـنـون بـه  ٨٤ او از سال  . از حق و حقوقشان در زندان است   تا ك

ـا   خاطر ھمین مبارزات مرتبا زیر فشار بوده و اكنون نیز تازه ب
 سـال حـبـس و مـحـرومـیـت از  ٤ تخفیف سنوات زندانش به  

ـقـدی مـحـكـوم شـده   فعالیت در سندیكا و پرداخت جـریـمـه ن
رضا شھابی و ھمه كارگران زندانی و زندانیان سیـاسـی  .  است 

 .باید فورا و بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند 
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی 

 ٢٠١٢  نوامبر  ٢ ،  ٩١  آبان  ١٢ 
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 نا امنی محیط كار

 
 کارگر ٤حادثه در معدن اھرا سپاھان جان 

 را گرفت
ـان اصـفـھـان   معاون امداد و نجات جمعیت ھالل احمر اسـت

حادثه ریزش معدنی در اھرا سپاھان واقع در مـنـطـقـه  :  گفت 
این حادثه به دلیـل  .   کارگر را گرفت ٤ الیبید گلپایکان جان  

ـیـکـور کـه   ـام پ ریزش زمین در معدن در زیر دستگاھی به ن
. شـود، رخ داد   ھای معدن استفاده مـی   برای استخراج سنگ 

ـفـر از    این حادثه پنج نفر حادثه دیده به دنبال داشت که سـه ن
ـفـر دیـگـر بـه      کارگران در   ھمان لحـظـه فـوت کـرده و دو ن

ـفـر ازآن  ـز در راه    بیمارستان انتقال داده شدند که یک ن ـی ھـا ن
 . رسیدن به بیمارستان فوت کرد 

  
 كودكان كار

 
کار کودک با فقر اقتصادی جامعه رابطه 

 مستقیم دارد
ـیـت دفـاع از کـودکـان کـار و   گروھی از اعضای جمع
ـا در نـمـایشـگـاه مـطـبـوعـات   ـن ـل خیابان با حضور در غرفه ای

تـر از    وضعیت کنونی کودکان کار در سراسر جھان را وخـیـم 
ھر زمان دیگری اعالم کردند كه این مساله در ایران نیز پـس  

ـبـرنـگـار  .  از نوسانات نرخ ارز تشدید شده اسـت  بـه گـزارش خ
ـان   ـای ایلنا، در آخرین روز از نوزدھمین نمایشگاه مطبـوعـات آق

، احسان بشیری و آریاسـپ دلـورانـی از اعضـای    پاشا شاکر 
ـان مـھـمـان خـبـرگـزاری   جمعیت دفاع از کودکان کار و خیاب
کار ایران بودند تا ضمن ارزیابی نگاه کنونی مطبـوعـات بـه  
ـان   ـاب پدیده کار کودکان، از آخرین وضعیت کودکان کار و خی

به گفته اعضای جمعیـت دفـاع از کـودکـان  .  سخن بگویند 
ـتـصـادی   کار و خیابان، پدیده کار کودک زاییده مناسبات اق

ھا با رویکردی فرھنـگـی    است و این درحالی است که رسانه 
ـتـصـادی  .  پـردازنـد   و اجتماعی به این معضل می  ـار اق سـاخـت
آریاسـپ دلـورانـی یـکـی از  .  ایران نیازمند كار كودكان است 

ـان   ـی ـا ب ـان ب ـاب ـی اعضای جمعیت دفاع از کودکـان کـار و خ
اینکه معضل کار کودک با فقر اقتصادی جـامـعـه رابـطـه  

کنند که از    ھا تصور می   متاسفانه رسانه :  مستقیم دارد گفت 
توان این آسیب اجتماعـی    طریق کار فرھنگی و تبلیغاتی می 

ـان  .  را مھار کرد  وی یادآور شد این طرز تفکر حـتـی در مـی
ھای حامی کودکان کار نیز رسـوخ کـرده اسـت    برخی گروه 

ھای نھادھای حامـی    بطوری که ھم اکنون نیز عمده فعالیت 
ھای فرھنـگـی    این کودکان بیشتر بر ارائه تبلیغات و آموزش 

ـار  .  متمرکز است  وقتی ساختار اقتصادی ایران به ویژه سـاخـت
ھای خرد و کوچک پدیده کار کودک را برای بقـای    بنگاه 

توان با کار فرھنگـی ایـن    دھد نمی   خود الزامی تشخیص می 
ـتـصـادی گسـتـرش  .  معضل را ریشه کن کرد  ـقـر اق وقتی ف

ھای کـم درآمـد کـودکـان خـود را    یابد از یکسو خانواده   می 
ھـای    کنند و از سوی دیگر صاحبان بنـگـاه   روانه بازارکار می 

ھای خود از استخدام ایـن    کوچک نیز برای کاستن از ھزینه 
ـنـد   کودکان استقبال می  احسـان بشـیـر یـکـی دیـگـر از  .  کن

اعضای جمعیت کودکان کار و خیابان که امـروز مـیـھـمـان  
شـونـد چـون    کودکان کار استخدام می :  غرفه ایلنا بود گفت 

ـانـونـی    نمی  توانند مانند سایر کارگران توقع مطالبه حـقـوق ق
ترین شـرایـط کـاری    یک کارگر در بد .  خود را داشته باشند 

 استفاده از حق بیمـه و   تواند نسبت به دریافت مزد قانونی   می 
عضویت در نھاد صنفی امیدوار باشد در حالی که کـودکـان  

تـوانـد از    کار به دلیل صغـر سـن و نـداشـتـن آگـاھـی نـمـی 
ـاشـد  ایـن عضـو  .   کارفرمای خود چنین تـوقـعـی داشـتـه ب

ـالـب   ـنـکـه ق ـان ای ـی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان باب
 سـال از کـار  ١٨ کودکان کار پس از رسیدن به سن قانونی  

ـتـمـاعـی مـی  ـامسـاعـد اج شـونـد،    اخراج و جذب محیطھای ن

ـان از رعـایـت  :  گفت  دلیل اخراج و بیکاری فـرار کـارفـرمـای
ھای قانونی است وگرنه کودکان کار نیز به مانند ھـر    حداقل 

کارگر دیـگـری بـه مـرور تـجـربـه آمـوخـتـه و مـتـخـصـص  
ـقـر  . شوند   می  ـنـد، ف ـیـسـت كودكان كـار گـروگـان كـارفـرمـا ن

 درصـد  ١٥ كند حداکـثـر    اقتصادی آنان را مجبور به كار می 
ھای خیابانی به مشاغلی چون گـل    کودکان کار در محیط 

: فروشی، ماشین شوری و دست فروشی اشتغال دارند گـفـت 
ھایی به دور از چشـم جـامـعـه    قالب کودکان کار در کارگاه 

وی در تـوضـیـح  .  مشغول به کارھای سخت و دشوار ھستند 
ـاطـی،  :  شغل این گروه اکثریتی از کودکـان کـار گـفـت  خـی

ـالـب و کـودکـان    ، نجاری و آجرپزی از حرفه   کار   پرس  ھای ق
ھـای    کار کودکان تنھا در نتیجـه تـوافـق خـانـواده .  کار است 

ھـای کـوچـک در شـرایـط    این کودکان با صاحبان کارگـاه 
ـیـت  .  آید   جود می   وخیم اقتصادی به  ـات جـمـع ـق ـی براساس تـحـق

، در محیطی مانند شھر تـھـران ھـیـچ    کودکان کار و خیابان 
ـلـکـه   کارفرمایی کودکان کار را به گروگان نگرفته اسـت ب
ـتـصـادی خـانـواده   تمامی کودکان کار تحت تاثیر شـرایـط اق

ھـای کـار    مانند یک کارگر در سـاعـات کـار در مـحـیـط 
ـتـصـادی در  .  کنند   حضور پیدا می  به دلیل وخامت اوضاع اق

. اسـت   تر از قبل شـده   دنیا امروز شرایط کودکان کار نیز سخت 
ـیـشـتـری جـذب   ـبـل ھـم کـودکـان ب ـا سـال ق ـایسـه ب ـق در م

اند و ھم ساعـات کـاری ایـن کـودکـان    ھای کار شده   محیط 
بشتر شده است بطوری که امسال به میزان قابل تـوجـھـی از  

 .کودکان مراجعه کننده به جمعیت کاسته شده است 
 کودک فال فروش دریک نیمه شب پاییـزی  ٢ ھمراه با  

ـتـخـت ھـم   ـای پایتخت از نیمه شب گذشته و مغازه دارھـای پ
کرکره ھا را پایین کشیده اند و به کسب و کار در این شـھـر  

در خنکای یکی از ھمین شـب  .  چند میلیونی پایان داده اند 
ـار یـکـی از   ھای پاییزی، در گوشه ای از شـھـر، در کـن
ـاکـت ھـای فـال   ـا پ داروخانه ھای شبانه روزی پسـرکـی ب
حافظ گوشه ای کز کرده است و با نگاه معصومانه اش بـه  

ھـیـچ  .  دنبال مشتری برای باقیمانده فال ھایـش مـی گـردد 
کدام از مشتری ھای داروخانه شبانه  روزی میدان فاطـمـی  

 ساله فال فـروش نـمـی  ٨ نیم نگاھی ھم به چشمان پسرک  
ـیـچـنـد و در   اندازند و بی معطلی نسخه ھـایشـان را مـی پ

به سراغش می روم و از سـن و  .  تاریکی شب گم می شوند 
ـا نـه، از ایـن   سالش می پرسم، از این که مدرسه می رود ی
که این موقع شب چرا به جای خانه اینجاسـت و فـال مـی  
فروشد؟ برای تمام سوال ھایم جوابی دارد ولـی بـرای جـواب  
دادن به سوال ھایم شرط دارد و آن ھم خـریـدن یـکـی از فـال  

.  سـال دارد ٨ می گوید نامش عـلـی اسـت و  .  ھایش است 
ـار   ھمراه پدرش برای کار به این منطقـه مـی آیـد و در کـن
ـان   ـاب ـی داروخانه میدان فاطمی کار می کند و پدرش چنـد خ
آن طرف تر در کنار بیمارستان کودکان تھران بادکنک مـی  

ـتـوان  .  فروشد  ـنـد شـایـد ب علی کم حرف است و به ھزار تـرف
ـایـد بـروی  :  حرفی از او بیرون کشید، می پرسم  مگر فردا نب

مـدرسـه نـمـی  :  مدرسه؟ لبخند تلخی می زند و می گـویـد 
تازه دم صبح بابا می آید دنبالم و تا برسیم قرچـک  .  روم که 

اما مدرسه رفتـن را دوسـت  .  ھم گذشته ٩ ورامین ساعت از  
دارم، ولی حیف که مادرم مریض است و باید حسـابـی کـار  

پیرمـردی ھـم درسـت  . کنیم تا از پس خرج و مخارج او برآییم 
کنار در ورودی داروخانـه روی صـنـدلـی نشـسـتـه و ھـمـان  

عـلـی  .  چیزھایی را که علی در بسـاط دارد، مـی فـروشـد 
ـنـجـا کـار  : می گوید  مثل این که این پیرمرد سال ھاست ای

می کند و مردم و مشتریان داروخانه ترجیح می دھند از او  
ــد  ــخــرن ــرایــش شــام ھــم مــی  .  فــال و آدامــس ب ــی ب حــت
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ـا مـیـدان فـاطـمـی فـاصـلـه  . آورند  بیمارستان کودکان تھـران ب
ـان   ـاب ـی ـاطـع خ ـق زیادی ندارد؛ چند خیابان آن سـو تـر و در ت

سری ھم به آنجا می زنم تا از پدر علـی  .  طالقانی با ولیعصر 
بپرسم چرا او را به مدرسه نمی فرستد و مجبورش می کـنـد  

مرد با دستـه  .  این موقع شب در خیابان ھای شھر فال بفروشد 
ـاده و   ـان ایسـت ـیـمـارسـت ـابـل ب بزرگی از انواع بادکنک ھا مق
منتظر است تا پدر و مادرھایی که بچه ھای کوچکشـان را  
به این بیمارستان آورده اند موقع خارج شدن از بیمارستان از او  

ـا  .  بادکنک بخرند  می پـرسـم شـمـا پـدر عـلـی ھسـتـی؟ ب
ـالـش از   «بله طوری شده؟ »نگرانی جواب می دھد   وقتی خی

کار دارد و حـاضـر  :  سالمت پسر راحت می شود می گوید 
: مـی گـویـد .  نیست به سوال ھای تکراری من جواب بـدھـد 

مرد مـی رود و  ...  داستانی دیگر . ھزار و یک مشکل دارد 
ـایـد رفـت و  .  این یعنی پایان کار ما در این گوشه از شـھـر  ب

ـلـومـتـر از سـاخـتـمـان  .  جاھای دیگر را ھم دید  اگر یک کـی
مجلس شورای اسالمی به سمت شرق تـھـران بـروی حـوالـی  
میدان شھدا، درست مقابل اتاقک خودپرداز بانک ملی ایـران  
ـنـی  ـی ـب . باز ھم می توانی داستان تکراری علی و پدرش را ب

بانک ملی میدان شھدا با چھار دستـگـاه خـودپـرداز در ایـن  
ساعت از شب ھم مشتری ھای زیادی دارد و پسر بچـه ای  
از این فرصت استفاده کرده و برای کاسبی به این قسـمـت از  

ـانـک  .  شھر آمده است  ـاقـک خـودپـرداز ب پایین پله ھـای ات
ـتـن پـول بـه ایـن   نشسته و زل زده به عابرانی که بـرای گـرف

چند دقیقه ای از پشـت شـیـشـه خـودرو در  .  بانک آمده اند 
ـاوت از   ـف رفتار او و مردم دقیق می شوم، آدم ھایی که بی ت
کنار پسر بچه ای ھم سن و سال فرزندشان در این سـاعـت از  

در طول این چند دقیقه ھیچ کسـی حـتـی  .  شب می گذرند 
ـا   توقفی کوتاه ھم در کنار پسرک فال فروش نـمـی کـنـد ت

ـپـرسـد  بـه سـراغـش  .  حداقل اگر فالی نمی خرد حالی از او ب
  ١٣ :  می گـویـد .  می روم و باز ھم ھمان سوال ھای تکراری 

برای خودش ساعت کـاری  .  ساله است و مدرسه ھم می رود 
دارد و تا نیم ساعت دیگر کار و کاسبی را تمام می کنـد و  

نامش حمید است و با پدر و دو بـرادرش کـار  .  می رود خانه 
ـنـه ھـای زنـدگـی بـر   ـزی می کنند تا شاید بتوانند از پـس ھ

زیاد ھم اھل صحبت کردن نیست و ترجیـح مـی دھـد  . بیایند 
 .به جای حرف زدن با آدم ھا، فال ھایش را بفروشد 

ـیـد رنـگ شـھـرداری از   ناگھان با دیدن خودروی ون سـف
جایش بلند می شود و خودش را پشت شمشادھا پنـھـان مـی  

ـاشـد . کند  . گویی خالف کاری، خودروی گشت پلیس دیده ب
به ماشین دقیق می شوم، رویش نوشته خودروی جـمـع آوری  

ترسش به جاست چون او نه بـی  . متکدیان و افراد بی خانمان 
خانمان است، نه متکدی، او کودکی اسـت از جـنـس بـچـه  
ھای کار که تا این ساعت از شب فال می فروشد تا شـایـد  

از این قبیل کودکان امـا در  .  باری از دوش خسته پدر بردارد 
ـافـت  ـار مـی تـوان ی . روشنایی روز خیابان ھای پایتخت بسـی

کودکان کاری که به جای رفتن به مدرسه و یا حتـی بـعـد  
از تعطیل شدن از مدرسه در سر چھارراه ھـای اصـلـی شـھـر  

برای دیدنشان در روز نیازی بـه ذره  .  فال یا گل می فروشند 
بین برداشتن نیست و می توان با گذر از ھر خیابان و گـذری  

کودکانی که باید پشت میزھای مدرسـه درس  . آن ھا را دید 
بخوانند و اوقات فراغتشان را مانند دیگر بچه ھای ھـم سـن  

 .و سالشان در کنار خانواده و دوستان سپری کنند 
 

 عدم امنیت شغلی
 

سوء استفاده شركت شایان پفك سنندج از 
 زنان كارگر

ـفـک " بر اساس گزارش رسیده شرکت   ـان پ واقـع در  "  شـای
ـان  ١ شھرک صنعتی شماره   ـا اسـتـخـدام عـمـدی زن  سنندج ب

ـثـمـار مـیـکـنـد  ـیـن ایـن  .  کارگر، به شدت آنان را است مسـئـول
ـتـری بـه کـارگـران بـدھـد،   شرکت برای اینکه دستـمـزد کـم
ـا   کارگران زن را به استخدام درمـی آورد و ھـر وقـت کـار ی
ـاری بـدون   سفارشاتشان کم شد، کارگران را به مـرخصـی اجـب
ـیـچـکـدام از   ـابـل ذکـر اسـت کـه ھ حقوق می فرسـتـد و ق

 .  کارگران این شرکت بیمه نمیباشند 
 

 گرسنگی و قحطی مواد غذایی
 

گرسنگی و (ھدف از درج اخبار این تیتر
انعكاس ترس و ھراس )قحطی مواد غذایی

مقامات جنایتكار جمھوری اسالمی از طغیان 
و اعتراضات توده ھای مردم علیه گرانی 

 است 
 

اعتراف فرمانده سپاه به وحشت عمومی از 
بروز قحطی و وحشت از ذخیره سازی مواد 

 غذایی توسط مردم 
ـاد از    پرور   غالمحسین غیب  ـق ـت ـا ان ـاه فـارس ب  فرمانده سـپ

ـامـیـده  «خواھی   زیاده »زدن و   «حرص »آنچه       برخی شھروندان ن
در ایام ماه محرم مـردم را بـه  »از مداحان و روحانیون خواست  

ـاده  «  «.قناعت تشویق کنند  از جمله مشکـالت مـا بـحـث زی
 کـه در    خواھی و حرص زدن بـرخـی مـردم اسـت در حـالـی 

گـونـه جـای    کشور تمامی مایحتاج مـردم مـوجـود و ھـیـچ 
برخی از مردم حـریـص   «.آید   نگرانی وجود ندارد و قحطی نمی 
خـرنـد و    فروشند و دالر مـی   ھستند؛ خانه و اتومبیلشان را می 

ـار   ـب ـزل ان ـات در مـن علیرغم وفور نعمت، مرغ و برنج و حـبـوب
: غیب پرور ادامـه داده اسـت . کنند که این شایسته نیست   می 

ـار  » باید باور کنیم که جنگ اقتصادی است و باید تمام عـی
ـتـی در  ». در مقابل دشمنان ایستادگی کرد  نظام اشتباه مدیری

باید با ایستادگی و مقاومـت از  »ندارد و   «مباحث اقتصادی 
ـز  »«.نیز سرافرازانه خارج شویم } اقتصادی {این جنگ   خـاکـری

ـایـد بـه شـدت از آن   فرھنگی انقالب ھنوز سقوط نکرده و ب
ھـای    اقتصاد جمھوری اسالمی بر اثـر فشـار  «.پاسداری شود 
ـابسـامـانـی    ھای بین   ناشی از تحریم  المللی در شرایط وخیم و ن

ـز ھـر روز از مــردم   ـی ـیـون ن ـان و روحــان قـرار دارد و نـظـامـی
ـنـد   خواھند در برابر این فشار   می  ـاومـت کـن ـام .  ھا مق ـق ھـای    م

ھای گسـتـرده مـردمـی    جمھوری اسالمی نگران آغاز حرکت 
ـابسـامـانـی   ھا در اعـتـراض بـه گـرانـی   در خیابان  ھـای    ھـا و ن

 اقتصادی ھستند 
 

تا گرسنگان شورش نکرده اند بجای یارانه، 
 !کوپن ارزاق بدھید

ھمزمان با اوج گیری بحران اقتصادی، گرانی، نارضـائـی  
ـاج   مردم و خطر شورش گرسنگان، زمزمه کوپنی شدن مایحـت

روز گذشـتـه  .  مردم در بخش ھائی از حاکمیت آغاز شده است 
سایت بازتاب که نزدیک به محسن رضائی فـرمـانـده اسـبـق  

تـجـربـه  :  سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصـلـحـت اسـت نـوشـت 
ـاده از ایـن تـجـربـه  .  بنزین با کارت سوخت موفق بود  ـف با است

می توان بن اعتباری برای کل کاالھای مورد نیاز خـانـواده  
ھا پیش بینی شود و ھر فرد به میزان نیاز خود مجموعه ای  

ـزایـش  .  از کاالھا را انتخاب کند و کوپن آن را بـگـیـرد  ـا اف ب
ـاقـی مـانـده   قیمت ھا و ناتوانی دولت در مھار تورم، تنھا راه ب
برای کشور در جھت تامین معیشت حداقلی مـردم، سـیـسـتـم  

با گذشـتـن رسـیـدن  .  توزیع کاالھای حمایتی یا کوپنی است 
ـیـمـت  ٤ دالر به مرز    ھزار، تقریبا ھیچ کاالیی بدون افزایش ق

ـا  .  یافت نمی شود  بنابراین باید حداقل کاالھای ضروری را ب
قیمت دولتی به مردم داد، تا گـرسـنـگـان راھـی بـرای سـیـر  

ھـم اکـنـون کـارگـرانـی کـه  .  کردن شکم خود داشته باشـنـد 
ـافـت  ٤٠٠ حداقل حقوق، یعنی حدود    ھزار تومان در مـاه دری

ھـزار تـومـانـی دارنـد و  ٥٠٠ می کنند، معلمانی که حقوق  
 ھزار تـومـان  ٥٠٠  تا  ٣٠٠ بازنشستگانی که مستمریشان بین  

است، چگونه بتوانند با قیمت ھای نجومی گـوشـت، بـرنـج،  
ـنـد؟  ...  حبوبات، لبنیات و  شکم خود و فرزندانشان را سیر کـن

ـنـھـا خـانـواده   اگر سیستم کوپنی برقرار شود، از یـک سـو ت
ـنـد، زحـمـت   ھایی که واقعا نیازمند کاالھای حمایتـی ھسـت
مراجعه و ایستادن در صف تھیه کاال را به خود می دھنـد و  
ـیـشـت   از سوی دیگر منابع محدودی برای تامین حداقل مـع

ـبـی داد کـه ھـرفـرد در مـاه  .  مردم مورد نیاز است  باید ترتی
ـنـوان  ٤٥ بتواند مثال به جای دریافت مبلغ    ھـزار تـومـان بـع

ـتـی شـامـل بـرنـج،   ـای یارانه نقدی، به ھمین میزان کاالی حم
ـافـت کـنـد ...  گوشت، روغن، لبنیات و  اگـر  .  را رایـگـان دری

ـات آسـیـب پـذیـر   ـق ـیـشـت طـب ھرچه زودتر فکری به حال مع
جامعه نشود، احتمال وقوع نارضایتی ھای گسترده اجتمـاعـی  

ـابـد  ـادن  .   یا جنبش گرسنگان افزایش می ی ـت ـبـل از راه اف ق
ـزایـش بـی رویـه   ـا اف جنبش گرسنگان، کوپن را راه بیندازید ب
ـاقـی مـانـده   ـنـھـا راه ب قیمتھا و ناتوانی دولت در مھار تورم، ت
برای کشور در جھت تامین معیشت حداقلی مـردم، سـیـسـتـم  

ـاشـد  بـه گـزارش  .  توزیع کاالھای حمایتی یا کوپنـی مـی ب
ـا گـذشـتـن دالر از مـرز سـه ھـزار و  «بازتاب »خبرنگار   ؛ ب

ـافـت   ششصد تومان، تقریبا ھیچ کاالیی بدون افزایش قیمت ی
بنابراین این انتظار در افـکـار عـمـومـی بـه وجـود  .  نمی شود 

ـتـرل کـنـد،   آمده است که اگر دولت قیمتھا را نمی توانـد کـن
ـا   حداقل کاالھای ضروری را با قیمت دولتی به مردم بدھد، ت

 .گرسنگان راھی برای سیر کردن شکم خود داشته باشند 
 
بعد از /  میلیون نفر در فقر مطلق ٢٤

 میلیون نفر ١.٥ھدفمندی یارانه ھا ھر سال 
 ! به جمعیت فقیر کشور اضافه شد

ـان ایـن كـه بـر   ـی ـا ب حسین راغفر، كارشناس اقتـصـادی ب
ـیـن   ـا  ٢٥ اساس محاسبات، میزان فقر مطلق در ایران ب   ٣٢  ت

 سال گذشتـه در  ٣ بر اساس این آمار، طی  :  گفت   درصد است، 
( درصد به جمعیت فقیر کشـور  ٢ نژاد، ھر سال    دولت احمدی 

ـازار  . افزوده شده است )  درصد ٣٢  ـیـت ب در این بررسـی، وضـع
ـیـن مـی  ـی حسـیـن  .  شـود   کار بر اساس شغل رییس خـانـوار تـع

ـا، اظـھـار داشـت    ٧ در  :  راغفر در گفت و گو با خبرنگار ایلن
ـنـكـه   ـیـدا كـرده، ضـمـن ای ـزایـش پ ـقـر اف سال گذشته شدت ف

ـا اشـاره بـه ایـن كـه  .  نابرابری نیز افزایش داشته است  راغفر ب
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شـد، امـا از سـال     با روند مالیمی کمتر مـی ٦٣ فقر از سال  
ـقـر و     با آغاز به ٨٤  ـزان ف ـاکـنـون، مـی  کار دولـت فـعـلـی ت

ـان داشـت  ـی ھـر چـنـد كـه از  :  نابرابری افزایش یافته است، ب
ـنـی   سوی دولت آمار شفافی در مورد خط فقر و ضریب جـی
تا كنون اعالم نشده است، اما فضای موجـود نشـان از رشـد  
ـات صـورت   نابرابری و گسترش فقر دارد و بر اساس محـاسـب
ـقـر مـطـلـق در   گرفته از سوی محافل غیر دولتی، میزان ف

این استاد دانشگاه، شـرایـط  .   درصد است ٣٢  تا  ٢٥ ایران بین  
ـیـجـه   ـت فعلی یعنی فقیرتر شدن قشر مـتـوسـط جـامـعـه را ن

اگـر بـه  :  ھای دولت دانست و عـنـوان داشـت   شكست سیاست 
ـیـكـار در    وجود ایـن جـوان . دید یك خارجی نگاه كنیم  ھـای ب
ـنـھـا    مملكتی كه روی اقیانوس  ـفـت نشـسـتـه ت ھای گاز و ن

ـیـن در  .  ھـاسـت   ھای غلـط دولـت   محصول سیاست  وی ھـچـن
آمار مـربـوط بـه رشـد  :  مورد رشد اقتصادی كشور نیز گفت 

  ١٣٩٤  ساله برای سـال  ٢٠ انداز    اقتصادی بنا به برنامه چشم 
ـتـصـادی   قرار است ساالنه برحسب برنامه چھارم نـرخ رشـد اق

ـاف  ٨ باید    درصد باشد، اما در دو سال گذشته دولت آمار شـف
ـتـه  .  ارائه نداده و آمار ھای داده شده نیز تناقض دارد  بـه گـف

ـلـه مـجـلـس    وی، آنچه در محافل تصمیم  گیری كشور از جـم
ـا    توسط دستگاه  ھای دولتی ارائه شده در سال ھای گذشته ت

ـقـر  .   درصد عبور نكرده اسـت ٣ كنون رشد اقتصادی از مرز   ف
ـیـشـتـی   مطلق به ناتوانی از تامین حداقل سطح درآمـدی مـع
معین كه به منظور ادامه بقا برای تامین سه نیاز جسـمـانـی  
اصلی یعنی خوراك، پوشاك و مسكن ضـروری اسـت، اشـاره  
ـیـشـت   دارد و فقر نسبی به ناتوانی از دستیابی به سـطـح مـع

 .سایر مردم اطالق می شود 
 

 میلیون نفر به علت ھزینه ھای ٥بیش از 
 درمان به زیر خط فقر رفته اند

ھر چند وارد کنندگان ماشینھای لوکـس بـه ارز مـورد  
ـیـم  ـت ـاف ـی ! نیاز دست یافتند اما ما برای واردات دارو دسـت ن

ـنـه ٩/٥٤ مردم ساالنـه حـدود :  وزیر بھداشت  ـزی ھـای     درصـد ھ
ـیـمـه   سالمت را از جـیـب خـود پـرداخـت مـی  ـنـد و ب ھـا    کـن

  ٢٠  درصـد و دولـت  ٧/٣ ھای خصوصی    درصد، بیمه ٦/١٨ 
ـا  ٥ .   کنـد   درصد ھزینه سالمت مردم را تأمین می    ٧  / ٥  ی
ـیـمـاریـھـای    درصد مردم جامعه ھرساله به علت ھزینـه  ھـای ب
ـا    صعب العالج و خاص به زیر خط فقر می  ـایـد ب رونـد کـه ب

 .اجرای سیستم عدالت در سالمت این امر را تغییر دھیم 
 

 خط فقر
 

 کشور، ایران ١٤٢در میان : مؤسسه لگاتوم
 از نظر شاخص رفاه صد و دوم

کـه یـک   (LEGATUM)مؤسسه پژوھشـی لـگـاتـوم  
ـنـدن اسـت ھـر سـالـه    موسسه پژوھشی سیاست  گذاری در ل

کند؛ در شاخـص    شاخص رفاه کشورھای جھان را منتشر می 
 که این ھفته از سوی ایـن مـؤسـسـه  ٢٠١٢ رفاه جھانی سال  

ـبـه صـد و دوم  ١٤٢ منتشر شد ایران در میان    کشـور در رت
مؤسسه لـگـاتـوم در دو سـال گـذشـتـه فـھـرسـت  .  قرار دارد 

ـیـه مـی ١١٠ شاخص رفاه را برای   کـرد کـه     کشور جھان تـھ
 و در  ٩٧  در جـایـگـاه  ٢٠١١ ھا در سال    ایران در این فھرست 

ـا ایـن حسـاب  .   قرار داشت ٩٢  میالدی در رتبه  ٢٠١٠ سال   ب
ـبـه  ٣٢ با افزوده شدن    کشور به این فھرست در سال جدید، رت

ـاه لـگـاتـوم نسـبـت بـه    امسال ایران در رتبه  بندی شـاخـص رف
ـتـه اسـت   سال  ـتـری قـرار گـرف . ھای گذشته در موقعیـت بـھ

تعیین شاخص رفاه از سوی این مؤسسه با مـحـاسـبـه ھشـت  
ـنـی و فـرصـت   شاخص اقتصاد؛ آموزش و پـرورش؛ کـارآفـری

ھـای فـردی؛    شغلی؛ شیوه حکومتداری؛ تنـدرسـتـی؛ آزادی 
ـتـمـاعـی انـجـام مـی  در  .  شـود   امنیت و آسایش؛ و سرمایه اج

ای که امسـال    گزارش جدید شاخص رفاه لگاتوم، بدترین رتبه 
ھای یادشده به خود اختصاص داده مـربـوط بـه    ایران در حوزه 

شیوه حکومتداری است که جمھوری اسالمی ایـران در ایـن  
بنا بر ایـن  .   قرار دارد ١٢٦  کشور در رتبه  ١٤٢ حوزه در میان  

فھرست، بھترین رتبه ایران در سـال جـاری در حـوزه آمـوزش  
ـتـه اسـت ٥٧ است که از این نظر در جایگاه   در  .  ا م قـرار گـرف
ـتـمـاعـی »زمینه آن چه در این گزارش   ـامـیـده   «سرمایه اج ن

ـاری، و اعـتـمـاد بـه   ـی شده و به سطح انسجام اجتماعی، ھـم
ـتـریـن    جامعه اشاره دارد، لگاتوم می  نویسد که از این نظـر بـھ

عملکرد در خاورمیانه در کشورھای اسرائیل، اردن، کویت و  
ـزایـد    ایـن گـزارش مـی .  شود   امارات متحده عربی دیده می  اف

ـنـه   ـی ـتـمـاعـی »که بدترین عملکرد در زم در   «سـرمـایـه اج
خاورمیانه مربوط به افغانستان، سوریه و ایـران اسـت کـه در  

ـنـد کـه     درصـد از مـردم مـی ٤٠ این کشورھا بیش از   گـوی
ـنـد   نمی  ـتـریـن  .  توانند به بستگان و دوستان خود اعتماد کن بـھ

 در گزارش لگاتوم از آن کشور نـروژ  ٢٠١٢ شاخص رفاه سال  
ـتـه  ـا بـر  .  انـد   است و پس از آن دانمارک، و سوئد قرار گرف ـن ب

این شاخص، سطح کلی رفاه در اروپا طی سال جاری رو بـه  
 است و در این میان ھلند، ایرلند و آلمان ارتقاء رتبـه    رشد بوده 

ـاالت    ھای تازه لگـاتـوم نشـان مـی   داده .  اند   داشته  دھـد کـه ای
ـنـج حـوزه از ھشـت حـوزه   متحده آمریکا سـال جـاری در پ

ـبـه مـواجـه شـده و    اندازه  ـیـف رت ـا تضـع گیری شاخص رفاه ب
ھـای گـذشـتـه در    شاخص کلی رفاه این کشور که در سـال 

جایگاه دھم قرار داشت امسال به جایگاه دوازدھـم افـت کـرده  
ـا  .  است  گزارش لگاتوم نشانگر پیشـرفـت رفـاه در شـرق آسـی

ـزی ھـمـگـی   ـزی، و انـدون است و ازجمله ویتنام، تایلند، مـال
 .دھند   عملکرد خوبی را در شاخص رفاه امسال نشان می 

 
 پرستاران

 
 !حمایت ازپرستاران ازحرف تاعمل؟

گـذاری     ازتصویب قانون تعرفـه   پس از گذشت چند سال   -
نامه اجرایی آن تصویـب و ابـالغ    خدمات پرستاری، ھنوز آیین 

 .نشده است  
ـار کـاھـش  ٢٣ ھدف اصلی و مھم استخدام    -  ھزار پـرسـت

ھـا    ساعات کاری پرستاران بود که محقق نشد و این استخـدام 
ـتـه نشـدنـد  ـیـن شـده بـه کـار گـرف ـی ـانـون    -. در مسـیـر تـع ق

ـان خـدمـت   ـای بازنشستگی پرستاران و پنج سال بخشـودگـی پ
ـز اجـرا نـمـی  ـی . شـود   آنھا، علیرغم وجود بیماری در پرستاران ن

ـان  ١٢ وگو با ایسنا در تاریـخ    محمد شریفی مقدم در گفت   آب
ـنـد کـه  :  ماه، اظھار کرد  ـیـن گـروھـی ھسـت پرستاران نخـسـت

ھـا و مـراکـز    بیماران از ابتدا تا پایان درمان خود در بیمارستان 
ـنـکـه  .  درمانی با آنھا ھمراه ھستند  ـیـرغـم ای با ایـن حـال عـل

رود،    پرستاری از جمله مشاغل سخت در کشور به شمار مـی 
ھا و فضـای    نیروی انسانی آن ھمواره در معرض انواع بیماری 

ـاسـب قـرار دارنـد  ـامـن اکـنـون شـاھـدیـم کـه در    ھـم .  روحی ن
ھا حداقل استانداردھا برای پرستاران از نظر کمـی و    بیمارستان 

ـنـد تـھـران ھـر   کیفی وجود ندارد و بویژه در شـھـرھـایـی مـان
.  به مردم خواھد شـد   کمبودی در این زمینه سبب بروز آسیب 

ـاران در کشـور،    علی  رغم قوانین متعدد برای حمایت از پرسـت
بـه عـنـوان  .  شـونـد   ھا عمال اجرایی نمـی   شاھدیم که این قانون 

ـیـرمـاه    مثال قانون تعرفه  گذاری خدمات پرستاری در چھارم ت

ـا شـد شـش مـاه پـس از آن  ٨٦ سال   ـن  به تصویب رسید و ب
نامه اجرایی این قانون نـوشـتـه شـده و ابـالغ شـود، امـا    آیین 

  ٥٠٠ علیرغم تمامی کارھای کارشناسی و تعریف بیـش از  
    خدمت پرستاری و شرح وظایف آن، پس از گذشت چند سـال 

نامه آن به اجرا درنیامده است که ایـن خـود سـبـب    ھنوز آیین 
کاھش جذابیت پرستاری و ماندگاری پرستاران در این شـغـل  

ـاقصـی بـه  .  شود   می  یکی دیگر از قوانینی که به شـکـل ن
.  بـود ١٣٨٩ وری مصوب سـال    اجرا درآمد، قانون ارتقای بھره 

ـای  ٢٣ در این قانون موضوع استخدام   ـار در راسـت  ھزار پـرسـت
ـانـون،   کاھش ساعات کاری  بود، اما علیرغم اجرای ایـن ق

ھا در مسیر تعیین شـده بـه کـار    شاھد بودیم که این استخدام 
ـانـون کـه کـاھـش   گرفته نشدند و ھدف اصلی و مھم این ق

ـانـون  .  ساعات کاری پرستاران بود، محقق نشـد  ـیـن ق ھـمـچـن
ـان خـدمـت   ـای بازنشستگی پرستاران و پنج سال بخشـودگـی پ

شـود و    آنھا، علیرغم وجود بیماری در پرستاران نیز اجـرا نـمـی 
این سبب شده تا اوضاع و احوال پرستاری در کشـور روز بـه  

 .روز بدتر شود 
 

 دستفروشان 
 

 حمله به دستفروشان میدان بار سنندج
ـان مـاه   ـبـه سـوم آب به گزارش رسـیـده ، روز چـھـار شـن
نیروھای رفع سد معبر شھرداری سنندج، بـه دسـت فـروشـان  
ـزیـکـی و   ـی ـا بـرخـورد ف میدان بار این شھر یـورش بـرده و ب

ـیـن و  .  ھتاکی مانع کسب درآمدشان شدند  آنان پـس از تـوھ
کتک زدن دستفروشان، اقدام به ضـبـط و در واقـع سـرقـت  

این چندمین بار است که ایـن  .  ترازو و میوه ھای آنان نمودند 
دستفروشان مورد حمله ی مـامـوریـن شـھـرداری قـرار مـی  

حتی یکبار خود شھردار سنندج ھم در مـحـل حضـور  .  گیرند 
داشته و در جواب اعتراض دستفروشان مبنـی بـر اخـتـصـاص  
دادن محلی مناسب برای عرضه ی میوه ی خـود، بـرخـورد  

 .تندی کرده است و اعتراض آنان را به رسمیت نشناخته است 
كمیته ی ھماھنگی برای كمك به ایـجـاد تشـكـل ھـای  

  آبان  ٦ كارگری  
 

 بازنشستگان
 

 نفر ٩٧تاخیر دو ساله در پرداخت سنوات 
 از بازنشستگان صنایع فلزی

ـازنشـسـتـه   بگزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان کارگران ب
ـفـر از  ٩٧ کارخانه صنایع فلزی از عدم پـرداخـت سـنـوات    ن

ـاد کـردنـد  بـھـروز چـابـک از  .  بازنشستگان این کارخانه انتق
ـایـع؛  ٢ نمایندگان کارگران بازنشسته کـارخـانـه شـمـاره    صـن

ـانـون اسـاسـی  ٤٤ شرکت صنایع فلزی از زمانی که اصل    ق
اجرا شد و از زیر نظر سـازمـان گسـتـرش  )  خصوصی سازی ( 

خارج و به بنیاد شھید واگـذار شـده ھـمـواره در بـحـران بـوده  
 سال اخیر ھمواره با مشکل حقـوق،  ٧ -٦ به خصوص در  . است 

ـافـت  .  ایم   مواجه بوده ...  بیمه و  درحال حاضر نیز با مشکل دری
سنوات خود رو به رو ھستیم که برای ھر یک از کـارگـران  

ـنـده کـارگـران  . شود    میلیون تومان می ١٨ مبلغی معادل   نمای
ـا اشـاره بـه اعـتـراضـات مـکـرر   ـزی ب ـایـع فـل بازنشسته صن

ـار  :  کارگران این مجموعه بیان کـرد  ـا بـه حـال چـنـدیـن ب ت
اند که مشـکـالت    ایم که ھر بار به ما قول داده   اعتراض کرده 

ـزی  .  کنند   را حل می  ـایـع فـل تعداد بازنشستگان کارخانه صـن
ـارد  ٩٧ ،  ٢ شماره   ـی ـل ـی  نفر است و کل طلب آنان حدود یک م
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ـنـکـه از سـوی  . شود    ھزار تومان می ٤٠٠ و   اخیرا بعـد از ای
استانداری مدیرعامل جدیدی منصوب شد اعتـراضـی را در  
ـنـد   ـت کارخانه صنایع فلزی انجام دادیم که ایشان بـه مـا گـف
ـایسـتـی از کـارخـانـه شـکـایـت   برای دریافت سنوات خـود ب

ھـا از نـظـر مـن بـرای مـعـطـل کـردن    ایـن صـحـبـت .  کنید 
ـنـکـه در صـورتـی کـه مـا  . بازنشستگان است  بـه عـالوه ای

شکایت کنیم ممکن است برای کارگران شـاغـل مشـکـلـی  
ـاخـیـر  .  پیش بیاید که ما اینطور دوست نداریم  ـا ت ـانـه ب متاسف

ای که در پرداخت سنوات ما ایجاد شده  ارزش پـول    سه ساله 
ـقـه    او با اشاره به افزایش بی .  ما بسیار کاھش یافته است  سـاب

ـیـن دو سـه  :  ھا در چند ماه گذشته اعالم کرد   قیمت  در ھـم
ماه گذشته قیمت تمامی كاالھای اساسی چندین برابـر شـده  
است و این در حالی است که بـعـد از سـه سـال زحـمـت در  

ـایسـتـی    شرکت به ما می  گویند که برای گرفتن حق خود ب
در ادامه محمدنژاد محمدباقری، یكی دیـگـر  .  شکایت کنید 

ـانـه امـروزه  :  از بازنشستگان صنایع فلزی اظھار داشت  متاسـف
ـقـر قـرار دارد  ـاع  .  حقوق کارگران زیـر خـط ف ـب مـا نـه از ات
ـنـھـا ایـن  .  خارجی و نه غیر ایرانی و مزدور ھستیم  گناه ما ت

خواھند با پا گذاشـتـن بـر    است که کارگریم و این آقایان می 
ـاال  ـیـن عـلـی  .  تـر بـرونـد   روی دوش ما به مـراحـل ب ھـمـچـن

ـاکـیـد بـر   ـا ت عابدینی، یكی دیگر از بازنشستگان در پایان ب
 میلیون تومانی سنـوات کـارگـران در دوره  ١٨ کاھش ارزش  
بسیاری از ما برای پول سنوات خود برنامـه  :  فعلی بیان کرد 

ھـا مـجـبـور شـدنـد کـه بـرای حـل    خیلی . ریزی کرده بودیم 
ـیـن  . مشکالتشان وام بگیرند  تورم و گرانی باعث شده که ھـم

ـیـش ایـن پـول بـرای  .  ارزش شود   پول سنوات نیز بی  دو سال پ
 . خود ارزشی داشت اما در شرایط فعلی این طور نیست 

 
 گزارش

 
گزارش زیر از مجموعه گزارشھایی اسـت کـه اتـحـادیـه  
آزاد کارگران ایران بنا بر اظـھـار کـارگـران کـارخـانـه ھـا از  
اقصی نقاط کشور از  تقلیل تولید، تعطیلی، اخـراج و فشـار  

اولیـن مـجـمـوعـه از ایـن  .  بر کارگران شاغل منتشر میکند 
شـھـر  ( گزارش از یکی از بزرگترین شھرھای  صنعتی ایران  

ـانـمـاه جـاری  از  )  صنعتی کاوه در شھرستان سـاوه  شـشـم آب
گزارش زیر از سه کارخانـه دیـگـر  . سوی اتحادیه منتشر شد 

در استان تھران و البرز است و ھمچون گزارش پیشین از شھـر  
ـای    صنعتی کاوه، خود بیش از ھر استدالل و توصیفی، گـوی
ـیـونـھـا خـانـواده   ـل ـی شرایط محنت باری است که امروزه بـر م

شرکـت    -١ .      کارگری در سراسر کشور تحمیل شده است 
ـزدیـک پـل    –این شرکت  در اتوبان کرج  :  ماموت  قزویـن ن

شرکت ماموت بزرگـتـریـن شـرکـت سـازنـده  . کردان قرار دارد 
.  کارگر در ایـران بـود ١٨٠٠ انواع تریلر و کانتینر حمل بار با  

ـاتـوان از   اما در نتیجه بحران اقتصادی موجود این شـرکـت ن
ادامه کار شد و برای حفظ سـود آوریـش در شـرایـط بـحـران  
اقتصادی موجود، از اول مھر ماه به این سو اقـدام بـه اخـراج  

مـدیـریـت ایـن شـرکـت بـه  .   نفر از کارگران خـود کـرد ٩٠٠ 
ـیـت   کارگرانـش اعـالم کـرده اسـت در صـورت تـداوم وضـع

 -٢ .  موجود، تعطیلی کـامـل کـارخـانـه را در دسـتـور دارد 
ـاد  :  شرکت جم ساز  ـتـی نـظـر آب این شـرکـت در شـھـر صـنـع

ـیـل در   ھشتگرد قرار دارد و تولید کننده چـراغـھـای اتـومـوب
. کشور و طرف قرارداد با شـرکـتـھـای خـودرو سـازی اسـت 

این شرکت طی مـاه  .   نفر کارگر داشت ٦٠٠ شرکت جم ساز  
 . نفر از کارگرانش را اخراج کرده است ٢٠٠ ھای  گذشته  

ـا  :  شرکت قالبھای صنعتی ایران خودرو   -٣   در رابـطـه ب

وضعیت این شرکت، طی دو مـاه گـذشـتـه گـزارشـھـایـی از  
ـتـشـر شـده اسـت  ایـن  .  سوی اتحادیه آزاد کارگران ایـران مـن

ـا و   ـیـه مـزای شرکت عالوه بر اینکه طی دو ماه گذشتـه کـل
ـیـش   ـیـب ب ناھار کارگران خود را قطع کرده است و به این ترت
ـا بـه   ـق ـی از ھزار کارگر این کارخانه دریافتی ماھیانه شان دق
ـتـدریـج شـروع بـه اخـراج   ـیـرا و ب نصف تقلیل پیـدا کـرده، اخ

بر اساس گزارشھای رسـیـده بـه  .  کارگران خود نیز کرده است 
اتحادیه آزاد کارگران ایران، عالوه بر اخراجھای معدودی کـه  
ـتـه، ایـن   طی دو ماه گذشته در این کـارخـانـه صـورت گـرف

ـز در  ١٠٠ شرکت در حال حاضر اخراج   ـی  کـارگـر دیـگـر را ن
 .دستور گذاشته است 

 
 !زنگ خطر صنعت خودرو به صدا در آمد

ـا  ٨ به گزارش  ـنـی ب آبان ایمنا،یک خـودروی دیـگـر چـی
گروه خودروسازی کـرمـان  .  ھایی در ایران رونمایی شد   حاشیه 

مـحـصـول شـرکـت   ( ٦٠ Xروز گذشته خودروی شاسی بلند  
ـازار ایـران رونـمـایـی کـرد )  لیفان چین  .  را برای عرضه در ب

ـان در حـاشـیـه ایـن   ـف ـی بنابھمین گزارش،مدیرعامل شرکـت ل
ـیـت :  مراسم، اظھار داشت  ـا اھـم ـازار ایـران یـکـی از ب تـریـن    ب

ـازار    در واقع بازار ایران بزرگ .  ھا برای لیفان است   بازار  تـریـن ب
ـیـون و   ـل ـی ـانـه یـک م ـی  ھـزار  ٦٠٠ خاورمیانه با فروش سال

ما موفقیت لیفان در خارج از چـیـن را  .  دستگاه خودرو است 
ـان ایـرانـی خـود نسـبـت مـی  ـیـم   به دقت نظر مشتـری در  .   دھ

شرایطی که بازار خودروی داخلی با مشـکـالت عـدیـده ای  
مواجه شده است حاال شاھد خودنمایی خودروھای چینـی در  

شـود کـه خـودروسـازان    چند سـالـی مـی .   بازار ایران ھستیم 
انـد و    ای مستقیـم از در کـارخـانـه بـه ایـران زده   چینی جاده 

ـاال بـه کشـور مـا راھـی    ساختـه  ـیـراژ ب ھـای خـود را در ت
ـنـی در  .   کنند   می  آنطور که لیست خودروھای مـوجـود چـی

ـلـف از  ٩ دھـد اکـنـون حـداقـل    کشور نشان می   مـدل مـخـت
ـیـن  . شود   خودروھای چینی در بازار خرید و فروش می    ٩ ھم

ـا در کشـور   مدل خودرو که در تیراژ باال ھم به ایـران وارد ی
ـار    اند به خوبـی نشـان مـی   مونتاژ شده  دھـد کـه بـخـش بسـی

آن ھـم  . ھاست   عظیمی از خودروھای وارداتی در دست چینی 
 محصوالت آنھا را نامطـلـوب    ھایی که ھمگی کیفیت   چینی 

در این میان سوال اساسی کـه مـطـرح مـی  .   اند   عنوان کرده 
ـاز   ـی شود این است که در شرایطی که صنعت خودرو داخلی ن
به حمایت و بازیابی دوباره دارد و مصرف کننده داخلـی سـال  
ھاست در انتظار استفاده از خودرو با کیفیت مـطـلـوب اسـت،  
ـیـت بـه طـور   ـف دلیل ورود و مونتاژ خودروھای چینی با کـی

بر اسـاس  !   نسبی پایین چیست؟  تنوع خودرو از نوع چینی 
 و  ٦ MJ  ،MJاین گزارش، در حال حاضر محصوالت خانواده  

MJ ـنـی وارداتـی بـه ایـران  ٥٥٠  و جیلی دو خـودروی چـی
(CBU)  ھستند  .MJ   بـوده و  ٣ خودرویی در کالس مـزدا 

ـیـمـت  . سی است    سی ١٨٠٠ حجم موتور آن   در حال حـاضـر ق
ـازار آن حـدود  ٦٠  حدود  ٦ MJرسمی    میلیون تومان و نرخ ب

 ھـم حـدود  ٥٥٠ MJبھای رسـمـی  .  میلیون تومان است ٨٠ 
 میلیـون تـومـان  ٨٠  میلیون تومان و قیمت بازار آن حدود  ٥٩ 
سـی     سـی ١٦٠٠ جیلی نیز خودرویی در کالس مگان  .  است 

ـیـمـت  ٣٧ است که قیمت رسمی آن حدود    میلیون تومان و ق
ـلـی و  .   میلیون تومان رسیده است ٥٧ بازار آن نیز به حدود   جی

MJ ـنـد کـه  ٦ ـازار ایـران ھسـت ـنـی ب  تنھـا خـودروھـای چـی
ـا را پـاس مـی  ـنـد   استانداردھای روز اروپ امـا درحـوزه  .   کـن

ھای تولیدی در ایران شـرکـت کـرمـان مـوتـور چـنـد    چینی 
وقتی است که به جـای فـولـکـس گـل خـودروی تـوجـوی  

توجوی خودرویی در کـالس پـژو  . کند   را تولید می ) جک ( 

. سـی اسـت    سـی ١٣٠٠  بوده و حجم موتور آن  ٢  تیپ  ٢٠٦ 
 و  ٢٤ بـک حـدود    در حال حاضر قیمت رسمی توجوی ھاچ 

ـیـمـت  .   میلیون تومان است ٢٥ دار نیز    توجوی صندوق  البتـه ق
 میلیون تومـان رسـیـده  ٢٩ این خودروھا در بازار آزاد به حدود  

کـنـد کـه     را ھم تولیـد مـی ٦٢٠ کرمان موتور لیفان  .   است 
سـی بـوده و     سـی ١٨٠٠ نمونه جدید آن دارای حجم مـوتـور  

. شـود    مـحـسـوب مـی   سی    سی ١٦٠٠ کالس مگان    تقریبا ھم 
ـان   ـف ـی  جـدیـد  ٦٢٠ نکته اینجاست که اگرچه حجم موتـور ل
 آنکه مـوتـور    بیشتر از حجم موتور مگان است اما با توجه به 

ـنـی اسـت،   ـان چـی ـف ـی مگان تولید رنو فرانسه بوده و موتور ل
ـان  .  قدرت موتور آنھا تقریبا یـکـسـان اسـت  ـف ـی  جـدیـد  ٦٢٠ ل

ـیـمـت  ٢٠٠  میلیون و  ٣٧ اگرچه رسما حدود    ھـزار تـومـان ق
ـیـون تـومـان رسـیـده  ٥٠ خورده اما نرخ بازار آن به حدود   ـل ـی  م

 را در دو مـدل  ٣٠ Cراین خودرو نیز خودروی ولیکس  .   است 
ـیـمـت مـدل    ھـم .  کـنـد   ای تولیـد مـی   اتومات و دنده  اکـنـون ق

ـیـون تـومـان  ٣١  و اتومات آن  ٢٧ ای ولیکس حدود    دنده  ـل ـی  م
این در حالی است که قیمت بازار ولیکس اتـومـات بـه  . است 

ـیـون تـومـان  ٣١ ای به حـدود     و ولیکس دنده ٣٥ حدود   ـل ـی  م
ــی بــرخــی  .   رســیــده اســت  ــل ــازار فــع ــتــه ب ــف ــط آش در شــرای

ـال بـی  ـب ـیـت   واردکنندگان و تولیدکنندگان به دن ـف تـریـن و    کـی
شـود،    ترین خودروھا ھستند که به تبع از چین وارد مـی   ارزان 

پیش از این بحث این بود که خودروسازان کیفیت خودروھـای  
داخلی را افزایش دھند، اما افزایش ورود و تولید خـودروھـای  
ـیـر قـرار   ـاث ـز تـحـت ت ـی چینی کیفیت خودروھای داخلی را ن

ای زنگ خطر برای صنـعـت خـودرو ایـران    گونه   خواھد داد به 
دریافت تسویـه حسـاب مـحـضـری از  .  به صدا در آمده است 

ـان قـرارداد در    کارگران ماشین  سازی نیرو محرکه پیش از پای
کارخانه ماشین سازی نیرو محرکه طـی یـک اقـدام غـیـر  
قانونی پیش از پایان قرارداد از تـعـدادی از کـارگـران بـرگـه  

ـتـه مـی  ایـن گـزارش  .  شـود   تسویه حسـاب مـحـضـری گـرف
ـان قـرارداد و   ـای ـبـل از پ حاکیست،کارفرمای این کارخانه ق
حتی در ھنگام استخدام، تـعـدادی از کـارگـران خـود را بـه  

تر ثبت برده و از آنان تعھدات محضری مبنی بـر    یکی از دفا 
ـان ھـیـچ حـقـوقـی از ایـن   اینکه در ھنگام پایان قرار داد آن

ـتـه اسـت  ـامـه  .  کارخانه طلب ندارند گـرف طـبـق ایـن تـعـھـدن
ـارایـن خـبـرگـزاری قـرار    محضری که نسخه  ای از آن در اختی

ـای رفـاھـی   گرفته است، کلیه حقوق قانونی متعلقه و مـزای
این کارگران از قبیل کمک ھزینه و حق مسکن، حق خـوار  

ـلـه  ـار، حـق عـائ ـاداش، اضـافـه کـاری،    و ب مـنـدی، سـھـم پ
ھـای    ھای ذخیره شده و مرخصی   مطالبات مربوط به مرخصی 

استفاده نشده، مزایای پایان کار، حق سنوات مدت مذکـور و  
ھای ھر ساله، حق بیمه تامین اجتماعی سھم کـارگـر    عیدی 

ـقـدی از آغـاز   و کارفرما و کلیه مطالبات نقـدی و غـیـر ن
خدمت تا زمان تنظیم سند بطور کامل بـه کـارگـر پـرداخـت  
شده و کارگر حق ھیچگونه شکایت و ادعا درباره حـقـوق و  

 .مزایای خود را در قبال کارفرما ندارد 
 

ھای پیاپی، جان كارگران معادن راور  زلزله
 كند را تھدید می

ـزلـه  ـاپـی    در پی وقوع زل ـی ـزلـه    -ھـای پ ـلـه زل   ٣ از جـم
در منطقه معدنی راور کرمان، یـک    -ریشتری صبح امروز  

فعال کارگری در این منطقه بابیان اینکـه مـنـطـقـه کـرمـان  
: یکی از مناطق بسیار زلزله خیز کشور است، به ایلنا گـفـت 

تـوانـد امـکـان    وقوع زلزله به عنوان یک بالی طبیعـی مـی 
ـزایـش دھـد  بـه  .  بروز حادثه ناگوار کارگری را در مـعـادن اف

ـای   ـا وجـود بـالی گفته دبیر اجرایی خانـه کـارگـر کـرمـان ب
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ـاپـذیـری بـرای   ـبـران ن طبیعی كه در عمق زمیـن خـطـرات ج
كارگران معدن به ھمراه دارد، سازمان بازرسی كار بـه عـنـوان  
متولی حفاظت از سالمت كارگران در محیط كار باید ضـمـن  

شناسی، در صورت امكان علـمـی    مشورت با موسسات زمین 
ـتـی  .  ھشدارھا و اقدامات قانونی الزم را به عـمـل آورد  ـاف دری

سنگ به زحمت با حداقـل    کارگران معدنچی در معادن زغال 
 .کند   مزد قانون کار برابری می 

او در خصوص آخرین وضعیت کارگران شاغل در مـعـادن  
در این منـاطـق  :  زغال سنگ راور و زرند استان کرمان گفت 

ھـا     معدن فعال وجود دارد کـه در ھـر کـدام از آن ١١ حدود  
مالکـیـت و  .  نفر کارگر مشغول به کار ھستند ٦٠٠  تا  ١٥٠ 
برداری از ھمه این معادن به پیمانکاران بخش خصـوصـی    بھره 

واگذار شده است که به دلیل ناکارآمدی مدیـران ایـن بـخـش  
ـیـشـتـی   ـامـطـلـوب مـع از یکسو و و از سوی دیگر شرایـط ن

ـیـن    کارگران معدنچی، میزان بھره   برداری از معادن بسیار پای
اگرچه در شرایط رکود اقتصادی کنونی فعالیت ایـن  .  است 

معادن به نسبت سایر واحدھای تولیدی بیشتر اسـت امـا در  
ـانـون کـار  .  عمل کار معـادن رونـق چـنـدانـی نـدارد  بـرابـر ق

ـان    ، کار درمعدن حرفه   جمھوری اسالمی ایران  ای سخت و زی
ـایـی   آور بوده و براین اساس باید به کارگران معـدنـچـی مـزای

ـا ایـن  .  ھمچون ساعت کار کمتر و مزد بیشتر تعلق گـیـرد  ب
ـا حـداقـل   حال دریافتی خالص کارگران معدنچی به زحمت ب

 .کند   مزد مصوب شورای عالی کار برابری می 
به گفته دبیر خانه كارگر كرمان علت اصلی پاییـن بـودن  
مزد کارگران شاغل در معادن زغال سنگ، نحوه مـحـاسـبـه  

محل کار کـارگـران مـعـدنـچـی در  . ھا است   ساعات کار آن 
اعماق زمین است و به دلیل صعب العبور و حادثه خیز بـودن  

، رفت و برگشت تا محل استخراج حداقل چند سـاعـت    مسیر 
در محیط معدن معابر و مسیرھـای رفـت و  .  کشد   طول می 

ـاریـک اسـت  ـفـس    آمد تنگ و ت ـن ، ھـوای کـافـی بـرای ت
 و به دلیل امکـان نشـت گـاز    کارگران به سختی جریان دارد 

ـایـی  «متان »بوی    بی  ـاده از روشـن ھـای مـعـمـول    امکان استف
وجود ندارد و به ھمین دلیل کارگران با خطر خفگـی مـواجـه  

کارفرمایان معادن با علم به شرایـط دشـوار کـار در  .  ھستند 
معدن، مدت زمان رفت و برگشت کارگران را جـزء سـاعـت  

ـا    کار حساب نمی  کنند، به ھمین دلیل کارگران معـدنـچـی ب
 ساعت در چین محـیـطـی  ١٠ وجود آنکه ھر روز نزدیک به  

حضور دارند یا باید برای دریافت کامـل حـدقـل مـزد مـدت  
ـنـکـه طـبـق   ـا ای زمان بیشتری در عمق زمین کار کنند و ی
ـافـت   محاسبه کارفرما کسری کار را قبـول کـرده و از دری

این شـرایـط در حـالـی  .  بخشی از مزد خود صرفه نظر کنند 
گوید چون کار کـارگـر مـعـدنـچـی    است که قانون کار می 

 ساعت در روز  ٦ سخت و زیان آور است بنابراین نباید بیش از  
 .کار کند 

 
 اظھار نظر مقامات حکومتی

 
 کند آمار بیکاری افزایش پیدا می

وزیر دولت نھم با بیان اینکه شاغالن در حال بیکـار شـدن  
ـایـع نسـبـت  :  ھستند، گفت  به طور حتم زمانی که تولید صن

ـایـد  ٥٠ ھای قبل حدود    به سال  ـیـدا کـنـد، ب  درصد کاھـش پ
ـاشـیـم  ـیـکـاری در کشـور ب اکـنـون    ھـم .  منتظر تشدید آمار ب

ـیـمـاری مـزمـن ایـن    شاخص  ھای اقتصادی کشور نشانگـر ب
تورم باال، افزایـش مـعـوقـات  : وی در ادامه افزود . حوزه است 

ـیـکـاری در   ـزایـش آمـار ب بانکی و نقدینگی زیاد موجـب اف
ـا مشـکـالت  . کشور شده است   ـنـکـه ب ـاکـیـد بـر ای وی با ت

: توان معضل بیکاری را حل کرد، گـفـت   کنونی اقتصاد نمی 
ـایـد بـرای   به طور حتم برای حل مشکالت بیکاری نخست ب

در شرایط کـنـونـی شـاغـالن  . ای اندیشید   اقتصاد کشور چاره 
ـیـد  :  در حال بیکار شدن ھستند  به طور حتم زمـانـی کـه تـول

ـیـدا  ٥٠ ھای قبل حدود    صنایع نسبت به سال   درصد کاھـش پ
وزیـر  .  کند، باید منتظر تشدید آمار بیکاری در کشور باشـیـم 

ـا اشـاره بـه وعـده ایـجـاد   رفاه و تامین اجتماعی دولت نھم ب
بـه طـور  :   میلیون شغل در کشور از سوی دولت، گفـت ٢.٥ 

 . حتم تحقق این وعده غیرممکن است 
  
 

مجلس طرح افزایش حقوق کارگران را 
 کند دنبال نمی

ـا حضـور در    به گزارش خبرنگار ایلنا، ارسالن فتحی  پور ب
ـاال و   غرفه این خبرگزاری در نمایشگاه مطبوعات از تـورم ب

ـانـه در  :  وضعیت بد معیشتی مردم انتقاد کرد و گفت  متاسف
حال حاضر به دلیل تورم بسیار باالی موجود در کشور قیمـت  

ـاضـای  .  ھا چند برابر شده است   بسیاری از کاال  ـق البته بعضا ت
ـیـمـت   کاذب مردم برای تھیه  بعضی از اقالم به این افزایش ق

نظام عرضه و تقاضـا در ھـمـه  :  وی ادامه داد . زند   دامن می 
ھا و عـدم    تدبیری   بی .  بخشد   ھا را سامان می   جای دنیا قیمت 

ـیـمـت  ھـا شـده    نظارت بر دولت نیز منجر به چند برابر شـدن ق
مـجـلـس بـه  .  است که فشار آن بر دوش کارگران خواھد بـود 

ـتـرل   ـلـکـه طـرح کـن ـیـسـت ب دنبال افزایش حقوق کـارگـران ن
ـتـصـاد  .  ھا را پیش روی خود قرار داده است   قیمت  مشـکـل اق
ابتدا باید به دنبال ثبات اقتصـادی کشـور  .  ثباتی است   ما بی 

باشیم و در مرحله بعد طرح افزایش حقوق را در دسـتـور کـار  
 خود قرار دھیم 

 
 اخبار بین المللی

 
موفقیت چشمگیر کارگران بندر  -کنیا 

 مومباسا 
ـاسـا کـه   به گزارش رویترز اعتصاب کارگران بندر مومـب

ـان ١٠ (  اکتبر ٣١ از روز چھار شنبه   آغـاز شـده بـود روز  )   آب
ـافـت )   آبان ١٢  (٢ جمعه   ـان ی ـای ـیـت پ ـق ـا مـوف ایـن  .  نوامبر ب

کارگران با خواست تبدیل قراردادھای موقت به قـراردادھـای  
 نوامبر ھنگامی کـه  ٢ دائم دست از کار کشیده بودند و روز  

ـیـم    کارفرمایان تن  ـا خـواسـت آنـھـا دادنـد، تصـم به موافقت ب

ـاز گـردنـد  کـارگـران دو روز کـامـل  .  گرفتند به سر کـار ب
ـنـدر  .  فعالیت مھمترین بندر کنیا را به حالت تعلیق درآوردنـد  ب

ـادلـه کـاال در شـرق   مومباسا یکی از چھارراھای مھـم مـب
ـاسـت  ـق ـنـدر کـار واردات و صـادرات کـاالھــای  .  آفـری ایـن ب

ـا کشـورھـای اوگـانـدا،   مختلف و بخصوص مواد سوختـی ب
بروندی، روندا، جنوب سودان، کنگو و سـومـالـی را بـعـھـده  

سیمون سنگ رئیس ھیأت مدیره اتحادیه کارگران ایـن  .  دارد 
بندر به کارگران گفته اسـت، قـرادادھـا امضـا شـده و حـاال  

 . میتوانید به سر کار باز گردید 
 

  وقفه نرخ بیکاری افزایش بی -اسپانیا 
ـا در روز   ـی ـان ـپ آمار جدید که توسط اداره آمـار مـلـی اس

ـیـکـاری در  ٢٦ جمعه    اکتبر منتشر شـد، نشـان داد، نـرخ ب
سومین سه ماھه سال جـاری مـیـالدی در ایـن کشـور بـه  

این در حالی است که آمار قبلی، نـرخ  .   درصد رسید ٢٥.٠٢ 

 .داد    درصد نشان می ٢٤.٦٣ بیکاری را  
ـیـن اعـالم کـرد، جـمـعـا     ٥.٧٨  اداره آمار اسپانیا ھمچن

انـد    میلیون نفر در سه ماھه بین ژوییه تا سپتامبر بیکـار بـوده 
ـبـل از آن اسـت ٨٥ که این رقم   .  ھزار نفر بیش از سه مـاه ق

ـا بـرای    آمار اخیر بعد از فراخوان اتحادیه  ھای کارگری اسپانی
 . نوامبر منتشر شد ١٤ اعتصاب عمومی در  

ـاضـتـی کـه    دولت اسپانیا ھمچنین به دلیل اقدامـات ری
بیش از ھمه طبقه کارگر و اقشار میانی این کشور را ھـدف  

ـنـی  .  قرار داده، تحت انتقادات شدید قرار گرفته است  ـی پیش ب
ـانـو راخـوی، نـخـسـت وزیـر    می  شود، بودجه پیشنھادی مـاری

ـنـه ٢٠١٣ اسپانیا برای سال   ـزی ـا     ھ   ٤٠ ھـای عـمـومـی را ت
ـزایـش  )   میلیارد دالر ٥١.٥ (میلیارد یورو   کاھـش داده، از اف

دستمزد کارمندان بخش عمومی جلوگیـری کـرده و حـقـوق  
ـیـر رکـود  . بیکاری را کاھش دھد  ـاث اقتصاد اسپانیا، تـحـت ت

 میالدی وارد بـحـران  ٢٠٠٨ اقتصاد جھانی، در نیمه دوم سال  
 .  ھا نفر شغل خود را از دست دادند   شد و به دنبال آن میلیون 

 
تظاھرات ھزاران نفر علیه سیاست  -ایتالیا 

 ریاضت اقتصادی دولت
ـتـخـت  )   آبان ٦  ( ٢٧ ھزاران نفر روز شنبه   ـای اکتبر در رم پ

ایتالیا علیه برنامه ھای ریاضتی ماریو مونتی، نخست وزیـر  
ـبـه بـه فـراخـوان  .  این کشور تظاھرات کردند  تظاھرات روز شن

ایـن تـظـاھـرات در  .  احزاب و گروھھای چپ برپا شده اسـت 
با تدابیر شدید امنیتـی بـرگـزار  "  نه به مونتی " روز موسوم به  

ـا  .  شد  ـتـرضـان ب با این وجود در جریان تظاھرات بعضی از مـع
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ـاسـتـھـای  .  پلیس درگیر شدند  ـاره سـی یکی از معتـرضـان درب
ـفـعـت و  ” :  مونتی می گوید  ـن ماریو مونتی ابتدا به فکـر م

او نگران شھروندان نیسـت  .  سود بانکھا است و سپس شھروندان 
ایتالیا از سال گذشته دچـار رکـود  “  . و توجه ای به ما ندارد 

ـتـی بـرای کـاھـش کسـری  . اقتصادی شده است  آقای مـون
بودجه و احیای دوباره اقتصاد این کشور اعمال برنامـه ھـای  

 . ریاضت اقتصادی را در راس کار قرار داده است 
 

اعتراض کارکنان شرکت  -فرانسه 
 ھواپیمایی ایر فرانس و درگیری با پلیس

 اکتبر در جریان تـظـاھـرات در  ٢٧ این درگیری روز شنبه  
 . ھای پرجمعیت فرودگاه رخ داد   سالن یکی از خروجی 

ـیـم  ٢٦  کارکنان از روز جمعه  ـیـه تصـم  اکتبر اعتراض عل
  ٧٠  درصدی  ١٠ مدیریت ھواپیمایی فرانسه مبنی بر کاھش  
این اعـتـصـاب  .   ھزار کارکنان این خط ھوایی را آغاز کردند 

ـاشـد مـوجـب    که قرار است تا روز یک  شنبه ادامه داشـتـه ب
بـر  .   تاخیر در پروازھای چندین فرودگاه فـرانسـه شـده اسـت 

اساس گزارش ھا، ھواپیمایی فـرانسـه قصـد دارد بـرخـی از  
کارکنان خود را اخراج، قراردادھای کوتاه مدت را جایـگـزیـن  

ـارد دالر  ٢  مبلغ  ٢٠١٥ قراردادھای بلند مدت و تا سال    میلی
ھواپیمایی فرانسه گـزارش داد کـه ایـن  .   جویی کند   صرفه 

 میلیون یـورو ضـرر  ٨٩٥ شرکت در سه ماھه دوم سال جاری  
ـتـصـادی  .   کرده است  موسسه ملی مطـالـعـات آمـاری و اق

ـیـکـاری در ایـن  ٥ فرانسه روز    اکتبر گزارش داد که نـرخ ب
 درصد خواھد رسیـد کـه  ١٠.٢  به  ٢٠١٢ کشور تا پایان سال  

ـیـکـاری  ١٩٩٩ این رقم از سال    تا کنون باالترین میزان نـرخ ب
 . در فرانسه خواھد بود 

 

تظاھرات ھزاران نفر در اعتراض  -اسپانیا 
 به برنامه بودجه سال آینده

ـبـر در اعـتـراض بـه  ٢٧ ھزاران اسپانیایی روز شنبه    اکـت
ـاسـتـھـای  ٢٠١٣ برنامه بودجه سال   ـیـه سـی  این کشـور و عـل

ـبـش  . ریاضت اقتصادی دولت تظاھرات کردند  ـان  " جـن ـاراضـی ن
ـایـی  تـظـاھـرات مـذکـور را از طـریـق شـبـکـه ھـای  "  اسپانی

ھزاران تن در مقابل مجـلـس  .  اجتماعی سازماندھی کرده بود 
ـا شـعـار   ـی ـان ـپ در مادرید علیه برنامه ھای ریاضتی دولـت اس

یکی از معترضیـن  .  دادند و خواھان استعفای دولتمردان شدند 
ـاعـادالنـه دولـت  ” : می گوید  ما در اینجا به برنامه بـودجـه ن

ـقـت یـک نسـل  .  اعتراض می کنیم  ـی ـق بودجه ای که در ح
کشی به حساب می آید، زیرا به معنـای آنسـت کـه افـراد  
ـیـشـتـری   ـایـد رنـج ب ضعیفتر مثل سالخوردگان و بچـه ھـا ب

سیستم بـھـداشـتـی درمـانـی، آمـوزش و پـرورش و  .  بکشند 
فرھنگ، ھمه اینـھـا پـس از آنـکـه دولـت بـودجـه تـرور را  

ـز  “   . تصویب کرد، فرو خواھند ریخت  ـی ـارسـلـون ن در شـھـر ب
ـا   تظاھرات مشابھی در مقابل کلیسای بزرگ این شـھـر بـرپ

ـیـن  .  شد  مردم علیه گروه سه گانه ترویکا یعـنـی صـنـدوق ب
ـا از   ـانـک مـرکـزی اروپ ـا و ب ـیـسـیـون اروپ المللی پول، کم

ـیـش  .  طلبکاران عمده اسپانیا اعتراض کردند  ـا پ ـی ـان ـپ دولت اس
ـارد یـورو بـه  ١٥٠  حدود  ٢٠١٤ بینی می کند تا سال   ـی ـل  می

منظور تنظیم برنامه ھـای مـالـی و بـودجـه دولـت، صـرفـه  
امری که موجب کاھش حقـوق و دسـتـمـزدھـا،  . جویی کند 

 .   افزایش مالیاتھا و بیمه ھای بھداشتی درمانی خواھد شد 
 

طرفداران محیط زیست دولت را  -چین 
 عقب راندند
ـبـر در حـالـی کـه صـدھـا تـن از  ٢٧ روز شنبه     اکـت

شھروندان شھر نینگ بو به خاطر نگرانی از افزایش آلودگـی  
ـتـروشـیـمـی دسـت بـه   ھای ناشی از فعالیت یك مـجـتـمـع پ
تظاھرات زدند، پلیس ضد شورش به مقابله با آنھا پـرداخـت و  

ـز  .  تعدادی از معترضان را بازداشـت کـرد  ـی ـبـه ن روز یـکـشـن
تظاھراتی در برابر ساختمان شھرداری شھر نینگ بـو بـرگـزار  
ـار   ـازداشـت شـدگـان را خـواسـت شد که در آن مـردم آزادی ب

مسئوالن محلی اعالم کرده انـد کـه طـرح گسـتـرش  .  شدند 
ـاسـان مـواد مـورد   فعالیت این کارخانه که به گفته کـارشـن
استفاده در آن سرطان زاست، تا ادامه تحقیقات مـتـوقـف شـده  

مردم به سمت ساختمان فرمانداری ایـن شـھـر در حـال  .  است 

ـاره تـوسـعـه   ـیـم دولـت درب حرکت بودند که خبر رسـیـد تصـم
ـتـرضـان مـی .  مجتمع پتروشیمی تغییر کرده است  ـنـد    مع گـوی

که رشد سریع اقتصادی چین و عدم رعایت مسـائـل زیسـت  
ناپذیر زیسـت مـحـیـطـی بـه ھـمـراه    ھای جبران    ھزینه   محیطی 

 .داشته است 
 

 ١٠به اخراج  UBSاعالم بانک  -سوئیس 
 ھزار کارمند

ـازسـازی    اس  . بـی . بانک سوئیسی یـو  از طـرح جـدیـد ب
ـبـر ٣٠ روز  . ساختار بانکی خود پرده بر داشت  ـان ٩ (   اکت ،  )  آب

ـتـدای   ـا اب سرجیو ا رموتی، مدیر کل این بانک اعالم کرد ت
 ھزار فـرصـت  ١٠  و در جھت بھبود شرایط مالی،  ٢٠١٥ سال  

ـنـد   ـانـک حـذف خـواھ شغلی در بخش سرمایه گذاری این ب
ـنـکـه  .   شد  ـاکـیـد بـر ای ـا ت ـانـک ب یکی از مشتریان ایـن ب
گـاه کـه    ھـر : " گـویـد   بوده مـی "  سیاست ھمیشگی بانک " این 

کند سـریـعـا از تـعـداد کـارمـنـدانـش    بانک کمی ضرر می 
ـازه ."  کاھد   می  تـریـن گـزارش خـود    این بانک سوئیـس در ت

ــد   ـا اجــرایـی شـدن طـرح جـدی ــدواری کـرده کــه ب ابـراز امـی
یـک  .    میلیارد دالر صـرفـه جـویـی کـنـد ٣ .  ٦ بازسازی،  

ـاکـیـد بـر ایـن نـکـتـه کـه    کار  ـا ت شناس مسایل اقتصادی ب
ھای سوئیسی در وضعیت مشـابـھـی قـرار    بسیاری از بانک 

ـانـک : "گوید   دارند می  ـاد اکـثـر ب ھـای مـھـم    به احـتـمـال زی
ھای مالـی دارنـد    سوئیسی به دلیل مشکالتی که با شرکت 

ھـای آتـی     درصد از کارمندان خود را در سـال ١٥  تا  ١٠ بین  
 ."  بیکار خواھند کرد 

 
نرخ بیسابقه بیکاری در منطقه  -اروپا 
 یورو پولی

ـبـر ١ یورواستت، اداره آمار اروپا در گزارش روز     ١١ (   اکـت
ـامـبـر  ١٨.٤٩ اعالم کرد که  ) آبان  ـت ـپ ـفـر در مـاه س  میلیون ن

 .اند   بیکار بوده 
ـا   ـایسـه ب ـق   ١٨.٣٤ این در حالی است که این آمار در م

ـایـه ایـن آمـار،  .  میلیون نفر ماه اوت افزایش یافته است  بـر پ
ـا بـه  ٢٥.٨ باالترین نرخ بیکاری با   ـی  درصد بار دیگر در اسپان

 سـال در  ٢٥ نرخ بیکاری میان جوانان زیـر  .  ثبت رسیده است 
ـزایـش  ٥٤.٢  درصد ماه گذشته به  ٥٣.٨ اسپانیا از    درصـد اف
 درصـد در مـاه  ٢٥.١ یونان نیز با نرخ بیکـاری  . یافته است 

ـیـکـاری در  .  ژوییه پس از اسپانیا قرار دارد  ـتـریـن نـرخ ب کـم
.   درصد در کشور اتریش ثبـت شـده اسـت ٤.٤ منطقه یورو با  

کشورھای مختلف عضو اتحادیه اروپا از زمان آغـاز بـحـران  
ـقـی  ٥ مالی نزدیک به   ـی  سال پیش، با رکود اقتصـادی عـم

ـیـجـه ایـن کشـورھـا بـرای  .  کنند   دست و پنجه نرم می  در نت
تـر، شـروع بـه    جلوگیری از مواجھه با رکود اقتصادی عمیـق 

با وجود این، اقـدامـات  . اجرای اقدامات ریاضتی شدید کردند 
ـیـر قـرار    ریاضتی تنھا خشم مردمی که زندگی  ـاث شان تحت ت

ـیـن ھـمـه   گرفته را برانگیخته است، خشم کارگران و ھـمـچـن
 .اقشار کم در آمد جامعه 

 
  دو کارخانه تویوتا و ھوندا تعطیلی -چین 

ـا   ـلـه ب ـاب ـق به گزارش بلومبرگ، شرکت  تویوتا بـرای م
ـیـن   ادامه اعتصاب ھای كارگری در چین در اعتراض به پای
بودن دستمزد و حقوق،  کارحانه خود در این کشور را تعطیـل  

گسترش اعتصاب ھای كارگری در چین به شدت بـه  .  کرد 
. ضرر شركت ھای خارجی فـعـال در ایـن كشـور بـوده اسـت 

عالوه بر تویوتا، شركت ھوندا نیز  كارخانـه خـود در ژونـگ  
ـان گـوانـگ دونـگ را تـعـطـیـل کـرده اسـت  . شان در اسـت

كارگران چینی خواستار افزایش سطح دستمزد و حـقـوق خـود  
ـیـن چـیـن اعـتـصـاب كـارگـری  .  ھستند  البته بر اساس قـوان

ممنوع است، ولی این مساله به تدریج در حـال گسـتـرش در  
چیـن كـه بـه عـلـت  . كلیه شھرھای صنعتی این كشور است 

ـنـی   ـی ـای ـار پ ـیـد بسـی دارا بودن كارگر ارزان قیمت با ھزینه تول
ـادی در   ـابـت زی ـیـن عـلـت قـدرت رق روبه رو است و به ھـم

 ..  بازارھای جھانی دارد با چالش مھمی رو به رو شده است 
 

 


