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ماه جاری یعنی آبـان امسـال کـه  
روزھای آخر آنرا میگذرانیم، یکی  
از ماھھای فعال مبارزه کارگـری  
بوده است و در عین حـال، حـال و  
ـبـش کـارگـری را   ھوای کل جـن

طی ھمیـن  .  بخوبی بازتاب میدھد 
ــراضــات   ــت ــر اع ــی ــتــه اخ ــد ھــف چــن
ـران، آبـــادان،   ـــھــ ـری در ت كـــارگــ
اصفھان، ماھشھر، سنندج، قـزویـن،  
شوشتر، تبریز، مریوان، كـنـگـاور و  
ـلـف جـریـان داشـتـه   شھرھای مخت
. است و بعضا ھمچنان ادامه دارد 

ـراضـــات،   ــ ـــی اعــت ــحـــور اصــل م

ــده،   ــای پــرداخــت نش ــزدھ ــم دســت
ــازل   ــكــارســازی ھــا، ســطــح ن بــی
دستمزد و مقابله با تھاجـمـات ھـر  
ـیـه كـارگـران   روزه كارفرمـایـان عـل

این در حالیست كه امضای  .  است 
  ٢٠ طومار اعتراضی كارگران بـا  

ـیـش از ھشـت   ھزار امضـا کـه ب
استان را در برگـرفـتـه اسـت و از  
ـبـل شـروع شـده بـود،   ماھـھـای ق
ــگ   ــاھــن ــم ــه و ھ ــه داشــت ادام
كنندگان آن در گفتگو بـا رسـانـه  

بنا بر گزارش  : کارگر کمونیست 
ـلـی،   ـیـن الـمـل نھـادھـای مـالـی ب
ـتـصـادی کشـورھـای   وضعیـت اق
ـنـده   عضو اتحادیه اروپا در سـال ای

نظر شمـا در  .  وخیم تر خواھد شد 
مورد ابـعـاد و عـمـق ایـن بـحـران  

 چیست؟ 
 گـزار شـھـای  مرتضی فاتح 

متفاوتی در باره اوضاع اقتصـادی  
جھان و علی الخصوص وضـعـیـت  
اقتصـادی اروپـا طـی یـکـی دو  
ـتـشـر شـده اسـت  . ماھه اخیـر مـن

محتوا و نتـایـج ایـن گـزارش ھـا  
ـر شـدن   ـم ت کماکان داللت بر وخـی
اوضاع اقتصادی و نا امید کننـده  

بودن چشم انـداز فـروکـش بـحـران  
 .کنونی در آینده نزدیک دارد 

در گزارش مھر مـاه صـنـدوق  
ـنـی   ـی بین المللی پول، حتی پیش ب
ـتـصـاد جـھـانـی   ھای نرخ رشد اق
ـنـده   قبلی این ارگان برای سـال آی
ـرار گـرفـت و   ـردیـد ق نیز مـورد ت
ـیـدا کـرد  . نسبت به قبل کاھش پ

ـنـی   به طور مثال نرخ رشد پیش بی
ـلـی جـای  ٣.٩ شده   ـب  درصـدی ق

 درصـد داد و  ٣.٦ خود را به رقم  
  ٠.٤ اقتصاد اروپا ھم بـا کـاھـش  

ـبـت   درصدی، نه فـقـط رشـد مـث
ـرخ رشـد   ـلـکـه ن نخواھـد داشـت ب
ـیـش   ـر از پ اقتصادی آن منـفـی ت

در ایـن  .  بینی قبلی خـواھـد بـود 
ـتـصـاد جـھـانـی سـرمـایـه   میان اق
داری به لطف نرخ رشد اقتصـادی  
کشور ھائی نظیر چین و ھـنـد و  
برزیل، خواھد تـوانسـت ھـمـچـنـان  
سالنه سـالنـه بـه حـیـاتـش ادامـه  

ــداز رشــد  .  دھــد  ــتــه چشــم ان الــب
اقتصادی در ھمین کشـورھـا ھـم  
به دالیل متفاوتی از جمله بـودجـه  
ــای    ــت ھ ــاضــی دول ــب ھــای انــق
آمریکا و اروپـا، چـنـدان رضـایـت  

ـر  .  بخش نیست  ـتـه اکـث بنا به گـف
ھمین متخصصان اقتصـادی، ایـن  
بحران رکود و کسادی اقتصـادی  

 بحران و اعتراضات کارگری در اروپا
 مصاحبه با مرتضی فاتح 

مروری بر جدال روزانه 
 کارگران

 شھال دانشفر  

شـایـد  "  ھدف کسب سـود اسـت " 
ـیـشـه ای از طـرف   این جمله کل

ـیـان  .  مارکسیستھـا بـاشـد  امـا ب
واقعیتی ھولناک حاکم بر نظـام  

برای تامیـن  .  سرمایه داری است 
سود، زندگـی تـوده وسـیـعـی از  
مردم به گروگان گرفته مـیـشـود  
ـیـمـت   ـریـن ق ـت تا این مردم به نازل
ـره   ممکن مجبور بـه فـروش شـی
. جان، روح و روان خویش بـاشـنـد 

اینھا ھمه شاید تکرار مـکـررات  

شاید ھم آنقدر تکرار شـده  .  باشد 
ـنـده و   که بیان آن از سـوی گـوی
ــده،   ــدن آن از سـوی خــوانــن خـوان

ــاشـد  ــت  .  مـالل آور ب ــعــی امـا واق
زندگی در نظـام سـرمـایـه داری  
ــســت  ــن نــی ــزی غــیــر از ای . چــی

ـبـحـر   کارشناسان بورژوازی اما ت
بسیار دارند که  سود، این ھـدف  
مقدس را، بـا بـازی بـا واژگـان  

براستـی کـه کـلـمـات  .  بپوشانند 

 برای " فرصت گرانبھا"
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کارگران، زحمتکشان و مردم رنـج  
ــده ی ایــران  حــجــم فــقــر و  !  دی

تنگدستی، فشار، ناامـنـی، یـاس  
ــه در حــال   ــت ــوس ــی ــیــدی پ و نــاام

فشـار سـنـگـیـن و  .  افزایش اسـت 
ــریــنــی   ــگــر اقــتــصــادی، شــی ویــران
زندگی را به کام بخش عظـیـمـی  
ـلـخ نـمـوده و   از اقشـار جـامـعـه ت
تنگدستی ھمچون کابوسی شـوم،  
ـیـمـه جـان   دمادم رعشه بر پیکـر ن

حـرمـت  .  تھی دستان انداخته است 
ــان مــورد   ــرامــت انســانــی ت و ک
لگدمال سرمایه و سـرمـایـه داری  
قرار گرفته، و دستان  پینه بسـتـه  
ی شما، دیگر نه به دھانتان، کـه  
به زانـوی شـکـسـتـه تـان رسـیـده  

ــه  .  اسـت  ــحــران دوره ای ســرمــای ب
ــد ســالــی اســت   ــن داری، کــه چ
گریبان خشن ترین چھره ی تاریـخ  
سرمایه داری جھانی را که ھمانا  
نئولیبرالیـسـم اسـت را گـرفـتـه و  
ـتـصـادی سـراسـر   رکود سنگین اق
دنیای سرمایه داری را مـه آلـود  
کرده و حـافـظـان سـرمـایـه را بـه  
ــه اســت  ــت . ھــراســی جــدی انــداخ

ـراض   کابوس اعتصاب ھـا و اعـت
ھای سراسری خـواب خـرگـوشـی  
ـقـالب   ـپـور ان شان را برھم زده و شی
کارگری ھر دم آرامش سـنـگـیـن  

شان را بر ھم می زنـد؛ و رویـای  
فرمانروایی افسانه ای شان را بـه  
ـر   ـــ ـی ــ ـــان روزی، و اکس ـریش ــ پ
جاودانگی شان را به سرابی مبـدل  

دولت سـرمـایـه داری  .  کرده است 
ــرو   ــی ــه مــوازات و پ ــز ب ــی ــران ن ای
ــرمــایــه داری   ــاســت ھــای س ــی س
ــلــف   ــت ــه اشــکــال مــخ جــھــانــی، ب
معیشت کارگران را مورد تـعـرض  
ـیـب م ف ری   ـرت قرار داده، تا بدین ت
برای گریز از تنگناھـای مـوجـود  

ــام حـمــایـت از  .  خـود بــیـابـد  بـه ن
ــھـی دســتـان، طــرح   رنـجـبــران و ت
ھدفمند کردن یارانه ھا، که البتـه  
حذف یـارانـه ھـاسـت را بـه اجـرا  
ــه   ــل ــی ــا بــدیــن وس درمــی آورد؛ ت
استثمار نوظھور و بی شرمانـه ی  

ـر سـازد  کـاھـش  .  خود را عریان ت
ـنـده   توان خرید و خالی شـدن فـزای
ــوط   ـره ی کـارگــران، ســق ی ســف
ـر،   ـر خـط فـق ـر بـه زی ھرچه بیشت
افزایش فاصله با اسـتـانـداردھـای  
زندگی، کاھش امید به زندگـی،  
ـــجـــاری ھـــای   ـن ـــاھــ افـــزایـــش ن
اجتماعی، عمیق تر شدن شـکـاف  
طبقاتی و دھـھـا مـورد دیـگـر از  
ـبـار حـذف   ـرانـگـر و زیـان نتایج وی
یارانه ھا و سیـاسـت ھـای غـلـط  
ـران   ضد کارگری سرمایه داری ای

ـران را   است، که کارگران و رنـجـب
به مثابه ی شمعی در باد تـھـدیـد  
. به خاموشی و نابودی می کنـد 

ــکــشــان  ــت ــران و زحــم ــر  !  کــارگ ام
ـقـاتـی، یـک   ـم طـب رھایی از سـت
ـر   تابلو نیست کـه بـا نصـب آن ب
تارک تـاریـخ، دیـگـر نشـانـی از  
بردگی و زندگی رقت بار نمـانـد؛  
ـیـشـا   باید برای سـاخـتـن تـاریـخ پ
ــه   ــون ــود و زدودن ھــرگ روی خ
ــری از زنــدگــی انســان و   نــابــراب
نابودی استثمـار انسـان بـه دسـت  
انسان، شیپور بیداری را به منظور  
به ھم پیوستن طبقـه ی کـارگـر،  
ـیـوسـتـه و   در صفـوفـی بـه ھـم پ
ـــحـــد، در تشـــکـــل ھـــای   ـت مــ
ـقـل بـه صـدا   خودساخـتـه و مسـت
درآوریم؛ تا در سایه ی آن تـعـالـی  
انسان و طلیعه ی رھایی مـحـقـق  

ــھــی فــعــال  !  گــردد  ــل ــرال پــدرام نص
کارگری در بند عضو کمیته ی  
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  

 تشکل ھای کارگری 
 

پیام پدرام نصراللھی فعال 
 کارگری در بند

 

 تلویزیون کانال جدید
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 مـیـالدی  ٢٠١٤ حداقل تـا سـال  
گریبان بخش عمده ای از جـھـان  

به نظر  .  را در اختیار خواھد داشت 
ـقـطـه   میرسد سال آینده مـیـالدی ن
اوج این بحران در جھان باشد و باز  
بنا به گفته ھـمـیـن جـنـابـان اداره  
کننده و البته مدیران بحـران سـاز،  

  ٢٠١٤ شیب نزولی بحران از سـال  
ایـن تـا جـائـی  .  آغاز خواھد شـد 

است که بـه بـحـران کـنـونـی در  
 .اروپا و آمریکا مربوط میشود 

اما این بحران اقتصـادی اگـر  
ـرای بـخـش   برای مردم آب نشده ب
ھائی از ھمین سـرمـایـه اروپـائـی  

اقتصاد آلـمـان کـه  .  نان شده است 
در حال حاضر مھمترین و اقتـصـاد  
با نرخ رشد مثبت در اروپـا اسـت،  
ـــه بـــه   ـت طـــی دو ســـال گـــذشــ
ـیـد و   رکوردھای جدیدی در تـول
ــه اســت  ــافــت . صــادرات دســت ی

کــنــســرن ھــای اقــتــصــادی ایــن  
کشور در ھـمـیـن دوره بـحـران و  
خانه خرابی مردم اروپا، میلیاردھـا  
یورو سود خـالـص بـه دسـت آورده  

ـنـھــا شـرکــت  .  انـد  ـرای مـثـال ت ب
اتومبیل سازی فولکس واگن بـه  

ـیـارد یـورو  ١٦ سودی معادل   ـل  مـی
طی یـک سـال گـذشـتـه دسـت  
یافته است و جالبتر اینکه ھـمـیـن  

ـبـل فـقـط    ٨ !  شـرکـت در سـال ق
میلیارد یورو سود خـالـص داشـتـه  

ــایســه آمــارھــا ی  .  اســت  ــق بــا م
شرکتھای بزرگ اروپائی معـلـوم  
میشود ایـن بـحـران ظـاھـرا فـقـط  

 .برای مردم است 
اما تـا جـائـی کـه بـه اروپـا  
برمیگردد، این بحران در تمـام ایـن  
اتحادیه اقتصادی عمق و شـکـل  

عـمـال در ایـن  .  یکـسـانـی نـدارد 
ـتـصـاد   اتحادیه ما با دو دسـتـه اق

ـم  ـی ـرای  .  طرف ھسـت بـه نـظـر م ب
ـر اسـت از   روشن شدن مطلب بـھـت
ـیـل   ھمان مفاھیم مفـسـران و تـحـل
ـتـصـادی   ـلـوک اق گران ھـمـیـن ب

ــم  ــی ــن ــاده ک ــف ــان  .  اســت ــی ــاوت م ــف ت
کشورھای شمالی و جنوبـی ایـن  
اتحادیه به خوبی قـابـل مشـاھـده  

فـعـال  (  ما در این اتحادیه  .  است 
با دودسته از  )  جدای از انگلستان 

ــصــادی   ـت ــحـاظ اق ــه ل کشـورھــا ب
ـر  .  مواجه ھستیم  کشورھائی نـظـی

ـروژو   آلمان، ھلند، اطریش، سوئد، ن
دانمارک و تا حـدودی فـرانسـه،  
ـر   از یکـسـو و کشـورھـائـی نـظـی
ـرتـغـال از   ایتالیا، اسپانیا، یونان و پ

در این مـیـان کشـور  .  طرف دیگر 
ــظ   ــه حــف ــوجــه ب ــا ت ــان ب انـگــلـســت
مرزھای حقوقی و اقتصادی اش  
ـیـن مـوقـعـیـت مـالـی و   و ھمچن
سیاسی جھانی این کشور، کمـی  
ــه اروپــا   ــحــادی ــا ســایــر اعضــا ات ب

کشورھـای دسـتـه  .  متفاوت است 
اول از رشد اقتصادی و یا حـداقـل  
بدون بدھی ھای دولتی ھستند و  
در نتیجه فشار بحران مـالـی کـه  

 میالدی آغاز شـد،  ٢٠٠٨ از سال  
براین دسته از کشـورھـای عضـو  
اتحادیه اروپا کمتر است و دسـتـه  
ــالح   ــه اصــط ــای ب ــورھ دوم کش
ـنـد، کـه دچـار   جنوبی اروپا ھست
ـتـی و در   بحران بدھی ھـای دول
ـنـه  مـیـزان   نتیجه بحران در زمـی
ـنـد  . تولید ناخـالـص داخـلـی ھسـت

ـنـدی را   ریشه ھای ایـن دسـتـه ب
باید در زمـان تشـکـیـل اتـحـادیـه  

به طور مـثـال  .  اروپا جستجو کرد 
اگر چه ایتالیا به عنوان سـومـیـن  
قدرت اقتصادی اروپـای قـاره بـه  
ـقـا از   ـی ـرود، و لـی عـم شمار مـی
ــایــدار   ــاپ ــزل و ن ــزل ــصــادی مــت اقــت
ـیـا و   برخوردار بوده اسـت و اسـپـان
ـنـه   ـیـشـی پرتقال و یونان نیز چنین پ

تشـکـیـل اتـحـادیـه  .  ای را دارنـد 
اروپا اگـر چـه در کـوتـاه مـدت  
ـتـصـاد ایـن   ظاھرا تغییراتی در اق
کشورھا داد، اما ھمیـن اتـحـادیـه  
ـتـصـادھـا،   ھم علیرغم نیاز ایـن اق
ــاری را بــرای   ــی بســی ــار مــال ب
یکسان سازی استـانـدارھـای ایـن  
ـتـصـاد   اتحادیه که از نیازھـای اق
ھای برتر اتـحـادیـه اروپـا یـعـنـی  
ـر   آلمان فرانسه و انگلستان بـود، ب

به طور  .  این کشورھا تحمیل کرد 
ـر   ـراب ـیـا را در ب مثال اقتصاد اسپان
اقتصـاد آلـمـان در بـدو تشـکـیـل  
اتحادیه اروپا قرار دھید، سـرمـایـه  
در آلمان پس از فرو ریختـن دیـوار  
برلن و اتحاد دو آلمان بـه بـازار و  
منابع باد آورده ای از نیروی کـار  
ـنـه   و تکنولوژی بدون  صرف ھـزی
دســت یــافــت در صــورتــی کــه  

ـیـا حـتـی بـخـش ھـائـی از   اسپـان
مزایای دولـت اروپـائـی بـودن در  
دوره جنگ سرد را، نیز از دسـت  

ــای  .  داد  ــن، تضــاد ھ ــا بــرای بــن
اقتصادی در اتحـادیـه اروپـا اگـر  
چه تا مدتی پنھان مانـد امـا بـه  
ھر حال بـایـد خـود را در جـائـی  

ـتـصـادی  .  عیان میکـرد  بـحـران اق
که با سقوط بـازارھـای سـرمـایـه  
گـذاری و مســکـن در آمــریـکــا  
ـرای   ـنـه ای شـد ب آغاز شد، زمـی
ـتـصـادی   بروز این تفاوت ھـای اق

ھـمـیـن امـروز  .  در اتحـادیـه اروپـا 
ــردم اروپــا آنــگــال   بســیــاری از م
مرکل را به عنوان تـجـسـم خـانـه  
ـتـصـادی خـود سـرزنـش   خرابی اق

بـه نـظـر مـن سـرمـایـه  .  میکننـد 
آلمانی این بار برخالف دوره ھـای  
گذشته توانست اقتصـاد سـرمـایـه  
ـرل   ـت داری قاره اروپا را تـحـت کـن
ـتـھـای   بگیرد بدون اینکه میان دول

 .این قاره گلوله ای شلیک شود 
اما این پایان ماجرا نیست بـه  
ھر حال آسـتـانـه تـحـمـل مـردم و  
اقتصاد ھای مـلـی در ایـن قـاره  

چـنـانـچـه  . نیز حد و حدودی دارد 
ــیــل   ــم م ــرغ ــی ــا عــل ــه اروپ ــحــادی ات
سرمایه داران آلـمـانـی، دسـت بـه  
اصالحاتی حتی به اندازه تـوصـیـه  
ـلـی پـول و   ھای صندوق بین المـل
بانک جـھـانـی در حـفـظ سـطـح  
اشتغال و زندگی مردم نـزنـد، ایـن  
اتحادیه حداقل به لحاظ سـیـاسـی  
نمیتـوانـد بـه حـیـات خـود ادامـه  

با توجه به اعتراضات مـردم  .  دھد 
ـرده ای از   در بـخـش ھـای گسـت
ـتـظـاری   اروپا دو یـا سـه سـال، ان
بسیار طوالنی برای رونـق مـجـدد  

 .در اروپا خواھد بود 
 

  ١٤ در  :   کارگر کمونیسـت 
ــای   ــوامــبــر مــردم در کشــورھ ن
مختلف با یک فراخوان واحد بـه  
ـرنـامـه   خیابان آمدند و نسبت بـه ب
ـتـصـادی دول اروپـایـی   ریاضت اق

ــد  ــه اعــتــراض زدن چــه  .  دســت ب
مولفه ھایی در شکلگیری یـک  
ــل   ــحـد در اروپـا دخـی مـبـارزه مـت

 ھستند؟ 
ــح  ــات جــوامــع  :   مــرتضــی ف

اروپائی خصوصا بعد از تشـکـیـل  
اتحادیه اروپا مسائل و مشـکـالت  
ــاری دارنــد کــه   ــی ــرک بس ــت مش
نیروھای سیـاسـی و تشـکـلـھـای  
ـنـد حـول آنـھـا   ـتـوان اجتماعـی مـی
حرکات اجـتـمـاعـی سـراسـری را  

ـنـد  امـا در حـال  .  سازماندھی کن
ـراضـات   حاضر این ھماھنگی اعـت
ــاســت ھــای   ــی اجــتــمــاعــی بــه س
ریاضتی دولتھا و یا اعتصابـھـای  
ھماھنگ در کشورھـای جـنـوب  

 .اروپا، بیشتر اتفاق می افتد 
بنا به نـوع و شـدت و حـدت  
فشـارھـای اجـتـمــاعـی و بـحــران  
ــاوت   ـف ـتـصـادی در جــوامـع مـت اق
ـردگـی و   اروپـائـی، مــیـزان گســت
عمق اعتراضات اجتماعی ھـم در  

عموما  .  این اتحادیه متفاوت است 
کشورھای یونان اسپانیا پرتـغـال و  
ایتالیـا طـی مـاھـھـای گـذشـتـه  
ــه   ـرده ب شـاھــد اعــتــراضـات گســت
ـتـھـایشـان   سیاستھای ریاضتی دول

ــوده انــد  ــن اعــتــراضــات کــه  .  ب ای
ـردگـی   مشخصه اصلی آنھا گسـت
ـر   اجتمـاعـی آنـھـا اسـت، در سـای
کشورھای اروپائی چـنـدان قـابـل  

انگلسـتـان بـا وجـود  . رویت نیست 
دولـت مـحـافـظـه کـار و اعـمــال  
ــاضــت   ــھــای ری ــاســت ــد ســی شــدی
ـــدان شـــاھـــد   ـن ـتـــصـــادی، چــ ــ اق
ـرده   ـراضـات مسـتـمـر و گسـت اعـت
سراسری بـه نسـبـت کشـورھـای  

ـتـدا  .  پیش گفته، نیست  به نظرم اب
ـرداخـت کـه   باید به مولفه ھائی پ
ـراضـات   ـری اعـت مانع شـکـل گـی
مستمر سراسری در اتحادیه اروپـا  

ــد  ــون ــش ــه  .  مــی ــای ب از کشــورھ
ـیـل سـوئـد   ـب اصطالح شمالی از ق
ـروژ کـه سـاخـتـار   دانمـارک و ن
سیاسی و اقتصادی کامال بسـتـه  
ــد، کــه   ــرلــی دارن ــت ــن و تــحــت ک
بگذریم به نظر میـرسـد جـوامـعـی  
ـیـس بـا   مانند فرانسه آلمان و انگل
ـر   وجود تشـکـلـھـای کـارگـری پ
ـراضـی از   جمعیت و سنتھای اعـت

یکی  .  این لحاظ در رکود ھستند 
ـراضـــات   ــ ـت از مشـــخـــصـــات اعــ
اجتماعی در اروپـا سـازمـانـدھـی  
این اعتراضات توسط تشکـلـھـا و  

ایـن  . اتحادیه ھای کارگری است 

ــم عــامــل مــوثــر   ــت ھ ــی خصــوص
گستردگی اعتراضات اجتـمـاعـی  
ــن   ــده در ای ــازدارن وھــم عــامــل ب

ــال  .  کشـورھــا اســت  ــه طــور مــث ب
ـرده ای از اتـحـادیـه   بخـش گسـت
ــد   ـیـون ھـای کـارگـری فــرانسـه پ
ـیـسـت   تنگاتنگی با حزب سوسیـال
این کشور دارند، نتیجه این پیـونـد  
ـراضـات   را در فروکش کـردن اعـت
ـتـخـاب اوالنـد از حـزب   پس از ان
ـیـس   سوسیالیست  بـه عـنـوان رئ

و یـا در آلـمـان  .  کشور می بینیم 
جدای از وضعیت اشتغال و رشـد  
ـر   اقتصادی که تاثیر مستقیمـی ب
سیاستـھـای اتـحـادیـه ھـای ایـن  
ـیـونـد   کشور دارد، عامل دیـگـر پ
ــال   ــان حــزب ســوســی ــزدیــک مــی ن
ــکــی از   ــوان ی ــن ــرات بــه ع دمــک
احزاب حاکم در آلمان و اتـحـادیـه  
ھای کارگری اصلی این کشـور  

اما در کشـورھـای جـنـوب  .  است 
این مسئله کامال برعکس اسـت،  
از یک سو دولـت احـزاب راسـت  
در قدرت است و از سـوی دیـگـر  
فشار اقتصادی آن چنان زنـدگـی  
را غیر قابل تحمل سـاخـتـه اسـت  
که حتی رھبران اتحادیـه ای ھـم  
برای دفاع از موجودیتشان نـاچـار  
به اتـخـاذ سـیـاسـتـھـای رادیـکـال  

در مورد یـونـان  .  اعتراضی ھستند 
ــای   ــه ھ ــحــادی خصــوصــا کــه ات
کارگری در حال حـاضـر تـوسـط  
احزاب و سـازمـانـھـای اپـوزسـیـون  

 .چپ ھدایت میشوند 
ـرغـم   ـی در مورد انگلسـتـان عـل
ــراضــی بــعــضــی از   ــت حضــور اع
ــارگــری ،   ــای ک ــه ھ ــادی ــح ات
مجموعا وابستگی اتحادیه ھا بـه  
ـیـس و خـط   حـزب کـارگـر انـگـل
اتحادیه ای محافظه کـار حـاکـم  
ـراض   بر این تشکلھـا، دامـنـه اعـت
ــاثــیــر   ــزان ت ــی و مــی ــاع ــم اجــت
اعتراضات این تشکلھا، تـا حـدود  

 .بسیار زیادی محدود شده  است 
بنا براین امـروز بـا تـوجـه بـه  
تفاوت وضعیت اقتصادی جـوامـع  
ــه ھــای   ــن مــولــف ــافــت اروپـائــی، ی
ــه طــور   ــد ب ــوان عـمــومــی کــه بــت
یکدست ھمه مردم معتـرض اروپـا  
را به خیابانـھـا بـکـشـانـد، بسـیـار  

ــر حــال  .  دشــوار اســت  امــا بــه ھ
ـفـه   ـم مـول ـت ھمانطور که قبـال گـف
ھای بالقوه بسیـاری در اتـحـادیـه  

 ١  از صفحه   بحران و اعتراضات کارگری در اروپا
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ـروھــای   اروپـا وجـود دارد کــه نــی
اجتماعی رادیکال قادر ھستند بـا  
ــا، اعــتــراضــات   ــھ ــاده ازآن ــف اســت
ـنـد  . سراسری را سازمانـدھـی کـن

ــن   شــرط اول شــکــل گــیــری ای
ـروھـای   ـی اعتراضات، وجود ھمین ن

به نظر مـن یـکـی  .  رادیکال است 
ـتـصـادی و   از پیامدھای بحران اق
ـری   شرایط کـنـونـی، شـکـل گـی
ـنـده   تشکلھائی از این دست در آی

چپ اروپـائـی تـا مـدتـھـا  .  است 
پس از فروپاشـی شـرق ھـنـوز در  
ــود   ــی و خ ــوروی زدائ ــال ش ح
مشـــغـــولـــی بـــه مـــوضـــوعـــات  
اجتماعی بی ضـرر و بـی خـطـر  

ــود  ــادی از چــپ  .  ب ــخــش زی ب
ــه اکــو   ــل ب ــدی ــا تــب ــی ی ــائ اروپ
سوسیالیـسـت شـده بـود و یـا در  
فعالیتھای صلح جویانه که کمتـر  
. سرخ بود، خود را درگیر مـیـکـرد 

پس از دوره کنونـی و بـا ظـھـور  
شکافھای عظیم سرمایه داری و  
ناتوانی این سیستم در اداره امـور  
بشری، به نظرم نسـل جـدیـدی از  
چپ رادیکالتـر در اروپـا شـکـل  
میگیرد که اگر بـخـواھـد کـاری  
بکند، ناچار اسـت از امـکـانـات  
ــروع   ــری اتــحــادیــه اروپــا ش ســراس

به نظرم حضور عملی طبقـه  .  کند 
ـقـه در   کارگر به عنوان یک طـب
تحوالت جاری دنیا فـرقـی نـمـی  
کند در ایران یا مصـر یـا تـونـس  
ـیـا، شـکـل   باشد یا یونان و اسـپـان
گیری این بخش رادیـکـال چـپ  

 .را در اروپا تسریع خواھد کرد 
 

پـس از  :   کارگر کمونیسـت 

ـرنـامـه   پیروزی احـزاب طـرفـدار ب
ریاضت اقتصادی اتـحـادیـه اروپـا  
در یونان، بنظر میرسید کـه دولـت  
یونان این امکان را بدست آورده تا  
ــھــادی دول   ــن ــش ــی ــرنــامــه پ کــل ب

امـا  .  اروپایی را به اجـرا در آورد 
اعتراضات مجددا اوج گـرفـت و  
ان خوشبینی ھای اولیـه مـدیـای  
ـرو   غربی را با عـالمـت سـوال روب

نظرتان در مـورد شـرایـط  .  ساخت 
 کنونی یونان چیست؟ 

ھمانطـور کـه  :  مرتضی فاتح 
ــیــرغــم   ــد عــل ــی ــان ھســت در جــری
اعتراضات بسیار زیاد، ھم برنـامـه  
ریاضت اقتـصـادی و ھـم بـودجـه  
ـیـجـه ایـن بسـتـه   ـت ریاضتی که ن
ــود،   ــا ب ــه اروپ ــحـادی ــصــادی ات ـت اق
توسط پارلمان یـونـان بـه تصـویـب  

ـنـکـه بـا چـه  .  رسید  جدای از ای
تعـداد رای مـوافـق بـه تصـویـب  
پارلمان رسید، به ھر صـورت ایـن  
ـلـه   سیاستھا باید در جامعه به وسی

ـر سـر  .  دولت اعمال شود  مسئلـه ب
حتی  .  ھمین وجه از موضوع است 

ـروی   ـی در صورت تعدیل گسترده ن
انسانی و پائین آوردن دستمزد، بـه  
ھر حال اقتصاد یـونـان بـایـد روی  
ــن   ــده ای در ای ــک ع دوش ی
کشور بچرخد، این عده به اضافـه  
ـیـکـاران   ـرش ب جمعیت رو به گسـت
یونان که در اتحادیه ھا و تشکـل  
ھای کارگری متشکل شده انـد،  
نیروی اعتراضی بالفعـل کـنـونـی  

 .در یونان ھستند 
ـتـی و مـالـی   نھادھای مدیری
اتحادیه اروپا در بسـتـه ریـاضـتـی  
شان به دولت این کشـور تـوصـیـه  

ـیـت   کرده اند که برای ایجاد جـذاب
برای سرمایه گـذاری خـارجـی و  
ـنـه ھـای دولـت،   پائین آوردن ھـزی
میزان دستمزد در ایـن کشـور را  

ظاھـرا در اتـحـادیـه  .  کاھش دھد 
اروپا وقتی موضوع به کارگران و  
دستمزد مربوط میشود اسـتـانـدارد  
مشترکی وجود ندارد ولـی مـثـال  
ــن   ــمــی ــود و تض بــرای نــرخ س
سودآوری سرمایه، استـانـداردھـای  
مشترک الزم اال جرائـی مـوجـود  

 .است 
ــان و   ــون ــل ی ــی بـه مســائ ـت وق
اسپانیا و برخورد اتحادیه اروپـا بـه  
کشورھای بحران زده این اتحـادیـه   
کمی دقیقتر نگاه کنیم، حـکـمـت  
شکل گیری اقتصـادی اتـحـادیـه  
ـم  . اروپا را بھتر متوجه مـی شـوی

ـفـجـاری و   به ھر حـال، اوضـاع ان
ـر   ـنـی یـونـان ب ـی غیر قابل پیـش ب
ــدگــان   ــخــصــصــان و گــردانــن مــت

ـیـسـت  بـه  .  اروپائی ھم پـوشـیـده ن
ھمین دلیل علیرغم تضمیـن ھـای  
ـر   قانونی دولت ائتـالفـی حـاکـم ب
ـران اتـحـادیـه اروپـا بـا   یونان، رھـب
تردید به روند اجرائی سیاسـتـھـای  
مصوب پارلمان این کشـور نـگـاه  

به ھمین دلیل از سـوی  .  میکنند 
ـر اجـرا کـردن ایـن   اتحادیه اروپا ب
سیاستھا توسط دولت ایـن کشـور  
پـافشـاری زیـادی نـمـی شـود و  
ـرای   تنھا بر بستر سـازی جـدی ب
ــد   ــاکـی ــامـه ھـا ت ـرن ــن ب اجـرای ای

ھفته گذشته ھـم یـکـی  .  میشود 
از ارگانھای مھم مالی اتـحـادیـه  
اروپا سخـن از یـک مـھـلـت دو  
ــان   ــت یـون ـرای دول سـالـه دیـگـر ب

جھت اجرای سیاستھای ریاضتـی  
 . به میان آورد 

ـلـف در   اما حتی احـزاب مـوت
ـفـاق آرا بـه   دولت کنونی ھم به ات
این سیاستھای جدید رای نـدادنـد  
و تصویب این سـیـاسـتـھـا مـوجـب  
ـتـی   ـتـالف دول شکاف در میـان ائ

با تمام ایـن  .  این کشور شده است 
تفاصیل و مقاومت جدی جـامـعـه  
و خصوصا تشکلھـای کـارگـری  
ـرسـد دولـت   یونان، بعید به نظر مـی
ـتـوانـد از پـس   کنونی به راحتی ب
ــن کشــور   ــی در ای ــون ــحــران کــن ب

 .بربیاید 
به نظرم زمان به ضـرر احـزاب  

ــن کشــور اســت  ــا  .  راسـت در ای ت
ـیـش از ایـن حـتـی بـخـشـی از   پ
احزاب چپ مخالف دولت ھم بـه  
نوعی با گفتگو با اتحادیه اروپـا  
ـتـی ایـن   بر سر بـدھـی ھـای دول
ـنـد، امـا ھـم   کشور تمـایـل داشـت
اکنون و پس از اعتراضـات چـنـد  
ماھه اخیر ھیچکدام از احـزاب و  
ــه   ــای کــارگــری ب ــه ھ ــحــادی ات
ـتـی   گفتگو بر سر بدھی ھای دول
ـلـی   به بـانـکـھـای اروپـائـی تـمـای
ندارند و حتی حاضر بـه خـروج از  
حوزه یورو به دلیل عدم بازپرداخـت  

ـنـد  احـزاب  .  این بدھی ھا ھم ھست
و تشکلھـای کـارگـری خـواھـان  
نادیده گرفتن کامل بدھـی ھـای  
دولتی که به گفتـه آنـھـا تـوسـط  
اتحادیه اروپا و خصوصا آلمـان بـه  
ـنـد و بـا   آنھا تحـمـیـل شـده ھسـت
ـیـکـار   ھرگونه تعدیل دستمـزد و ب

ـنـد  ـف اکـنـون در  .  سازی نیز مخـال
یونان عمال دو بخش در مقابل ھـم  

از یـکـسـو  .  صف آرائی کرده انـد 
اکثریـت مـردم و اتـحـادیـه ھـای  
کارگری و از سوی دیگر احـزاب  
. راست و حاکمان اتـحـادیـه اروپـا 

ــــان در   ـردم یــــون ــــارزه مـــ ـب مـــ
ساختارسیاسی و قواعـد کـنـونـی  
انتخاباتی، ظاھرا به انتھـا رسـیـده  

ــی کــه احــزاب  .  اســت  ــا زمــان ت
ـنـده ای   ائتالفی با اکثریت شـکـن
ــای   ــامــه ھ ــد بــرن ــن ــادر ھســت ق
اقتصادی و اجتماعی خود را بـه  
مصوبه و قانون تبدیل کننـد، ایـن  
ـنـده در   کشمکش روزانه و فـرسـای

با توجه  .  یونان ادامه خواھد داشت 
به شواھد موجود، برخـالف تصـور  
نھادھای سیاستگـذاری اتـحـادیـه  
ـیـل در   اروپا، این اتـحـادیـه بـه دل
ــع مــالــی   ــاب ــن ــتــن م ــار داش ــی اخــت
ـقـش فـعـال مـایشـا در   نمیتواند ن
ـتـصـادی در   بحران اجتماعی و اق

ھـر  .  این کشور را بـه دسـت آورد 
ـر   درجه مقاومت مردم یونان در براب
سیاست ھای اقتصادی اتـحـادیـه  
اروپا، فشار بر نھادھای مـالـی و  
اقتصادی این اتحادیه را افـزایـش  
ـنـد   ـل خواھد داد و حل عمومی و ب
مدت بحران کنونی در اروپا را بـه  

مـن فـکـر  .  تعویق خواھد انداخـت 
میکنم در زمینه یونان، بـورژوازی  
ـنـی   اروپا مجـبـور بـه عـقـب نشـی

در حال حاضـر تـالش  .  خواھد بود 
ـر اروپـا ایـن اسـت تـا   حاکـمـان ب
ھزینه ھای این عقب نشینـی ھـر  
ــر   ــاشــد و در ســای ــر ب چــه کــمــت
ـیـز بـا   کشورھای بحرانی اروپـا ن

 .چنین شرایطی مواجه نشود 
 

 ...مروری بر جدال  
ــن اعــتــراضــات،   ــان ای در جــری
ـیـز   كارگران كارخانه پروفیل ساوه ن

 كـارگـر دارد  و  ١٣٠٠ كه حدود  
مشکل مشابه ای دارنـد، تـھـدیـد  

 . به اعتصاب كردند 
 

 اعتراضات دیگر
عالوه بر این موارد، در آبانـمـاه  
ـراضـات كـارگـری   اخباری از اعـت

ـنـی   در كارخانـجـات اشـکـان چـی
ــركــت مــامــوت دیــزل،   قــزویــن، ش
ــعــمــیــرکــاران   ــعــاونــی مســکــن ت ت
ـنـدج، شـرکـت   اتومبیل شـھـر سـن
ـر،   ـی ـن جھاد توسعه پیمانکار سـد ب
اعتصاب کارگـران افـغـانسـتـانـی  
شاغل در پارکھـای شـمـال شـھـر  
تھران ، کشت و صـنـعـت کـارون  
شوشتر، شرکت تارا در کامیـاران،  
ــوان،   شـرکـت جــھـاد تـوســعـه مـری

ــویــه،   ــســون در عســل شــرکــت کــی
ــه   ــزل " کــارخــان ــان دی ــن ــریــز،  "  بــی تــب

ـرکـــت   ـرات ھـــمـــدان، شــ ــ مـــخـــاب
پیمانـکـاری در طـبـس، شـرکـت  
ـر،   ـی ـن جھاد توسعه پیمانکار سـد ب

ـتـا و  "  پروژه ھای دو سـد   آنـاھـی
ی شھرستان کنـگـاور،  " قشالق تپه 

ـران   و صدھا مركز كارگـری در ای
ھستیم كه موضوع بـخـش اصـلـی  
ــمــزدھــای   ــت ــراضــات دس ــت ایــن اع

 . پرداخت نشده و بیكارسازیھاست 
اینھا ھمه نشانگر اینست کـه  
ـبـش   جنبش کـارگـری یـک جـن
ــالــنـده اســت کــه دارد   فـعــال و ب
ــو   ــه جــل ــی را آرام ب ــای ــھ ــام گ

نكته قابل توجـه در دل  .  برمیدارد 
ـبـش   این مبارزات اینسـت كـه جـن
ـر و   ــحـد ت كـارگـری ھـر روز مـت
ـرود  و   سازمانیافته تر به جلو مـی
در این سازمانیابـی، ایـن مـجـمـع  

ـیـش   عمومی كارگری است كـه ب
ــاه و   ــگ از ھــر دوره دارد جـــای
ـــوان   ـــعــن ــت خـــود را ب ـی ــعــ ــوق م
ـرای مـتـحـد شـدن   مكانیسیمی ب
كــارگــران و ظــرف اعــمــال اراده  

زنـده بـاد  .  کارگران، باز مـیـكـنـد 
 . اتحاد كارگری 

 نشریه کارگر کمونیست را بخوانید
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ھــای خــبــری بــر روی خــواســت  
كارگران مبنی بر افزایـش فـوری  
ـنـد و از   دستمزدھا تاكید گـذاشـت
ـری از   ـیـشـت پیوستن بـخـشـھـای ب

 . کارگران به آن خبر دادند 
 

ـرجسـتـه ای از   نمونه ھـای ب
ــاه   ــارگــری در م اعــتــراضــات ك
جاری  را در زیر بـطـور خـالـصـه  
یادآوری میکنـم كـه بـه روشـنـی  
فضای جنبش كارگـری را نشـان  

 : میدھد 
 

کارگران و قتل ستار 
 بھشتی

یك اتفاق مـھـم كـارگـری در  
آبانماه، حركت نمادیـن دو كـارگـاه  

ــمـــاره    مــرآت و كـــارگـــاه  ١ ش
الكتریكی در مجـتـمـع ذوب آھـن  
. اصفھان با ھـزاران كـارگـر اسـت 

ــن دو كــارگــاه  در   كــارگــران ای
اقدامی شجاعانه در اعتـراض بـه  
قتل ستار بھشتی، كارگاه خود را  
به نـام ایـن وب الگ نـویـس و  
فعال سیاسی معترض كه خـود را  
فعال علیه اعدام مـیـدانسـت، نـام  
نھادند و  اسم سـتـار بـھـشـتـی را  
ـقـش   روی در ورودی كارگاھشان ن

ــد  ــوانــد  .  کــردن ــت اقــدامــی كــه مــی
ــری یــابــد و بــطــور   ــرعــت تس بس
ـراضـی   واقعی فضای جنبش اعـت
ـران را نسـبـت بـه   كارگری در ای
جنایات جمھوری اسالمی بازتـاب  

 .  دھد 
 

کارگران بازنشسته ذوب 
 آھن کوتاه نمی آیند

ـراض   ــ ــز داغ اعــت ــك مــرك ی
ــارزات   ــمــاه، مــب ــان كـارگــری در آب
ــســه ذوب آھــن   ــت ــازنش كــارگــران ب
اصفھان بود که ھـمـچـنـان ادامـه  

ـنـد بـا  .   دارد  این كارگران تـوانسـت
ـرشـور خـود   مبارزات متحدانه و پ
عقب نشینی ھـای بسـیـاری بـه  
مقامات ذوب آھن و دولت تحمیل  

میتوان گفت كـه مـبـارزات  .  كنند 
این كارگران بـطـور واقـعـی  یـك  
ــش   ــب ــن ــرای ج ــروی مــھــم ب ــیــش پ

ـیـه  .  كارگری بوده است  ـیـان بویژه ب
 مـاده ای ایـن كـارگـران  یـك  ٥ 

ـیـه ای  .  نقطه عطف مھم بود  ـیـان ب

كه در واقع پرچم خواستھـای كـل  
ـر خـواسـت   جامعه را برافراشت و ب
ھـایــی ســراســری چــون خــواســت  
ـرای   بھداشت و درمـان رایـگـان ب
ھمه مردم، تـحـصـیـل رایـگـان در  
تمام سطوح و برای ھمه، افـزایـش  
فوری دستمزدھا و پرداخت بموقـع  

آنھا برگزاری تجمعات  .  دستمزدھا 
ــوان   ــعــن ــگــی را ب ــظــم ھــفــت مــن
مکانیسمی برای متحد مـانـدن و  
ـرگـزیـدنـد   . متشكل عمل كردن، ب

به این ترتیب اعتراضات كـارگـران  
بازنشسته ذوب آھن اصـفـھـان یـك  
ــش   ــب ــن ــرای ج ــروی مــھــم ب ــیــش پ

 . كارگری بوده است 
نقش زنان بازنشسته كـارگـر و  
خانواده ھای كارگری، اتـكـا ایـن  
ــم   ــظ ــجــمــعــات مــن كــارگــران بــه ت
ھفتگی خود و تصمیمات جمـعـی  
برای متحد نگاھداشـتـن صـفـوف  
ـقـاط قـوت   مبارزاتشان، از جمله ن

 . این اعتراضات بود 
 

کارگران پتروشیمی علیه 
 کار پیمانی

یک حرکت مـھـم دیـگـر در  
این ماه، ادامه مـبـارزه کـارگـران  
ـرای حـذف   پتروشیمی ماھشـھـر ب
ــن قــرارداد   ــکــاران و بســت ــمــان ــی پ

در آبانمـاه،  .  مستقیم با شرکت بود 
کارگران نسبت به تاخیر و تـعـلـل  
ـم   ـی ـق ـراردادھـای مسـت در بسـتـن ق
ــه   ــفــت، دســت ب تــوســط وزارت ن

طبق اخبار منتـشـر  .  اعتراض زدند 
ــحــاد،   شــده از ســوی ســایــت ات
تاکنون فقط حدود سی درصـد از  
این کارگران تبدیل وضعیـت شـده  
اند و مابقی کـارگـران در حـالـت  
بالتکلیفی قرار دارند و میخواھنـد  
ـرارداد   که ھرچه زودتر بـا آنـھـا ق

ـــه شـــود  ـیــم بســت ــ ــق ـــن  .  مســت ای
ـبـه شـشـم   اعتراضات  از روز شـن
آبانماه از شرکت کیمیا آغـاز شـد  

ــه   ــب ــاه  ٨ و از ســه شــن ــان م  آب
کــارگــران شــرکــت فــراورش و  
بــخــشــی از کــارگــران شــرکــت  
ـنـد  . بسپاران نیز به اعتصاب پیوست

كارگران پتروشیمی ماھشـھـر  بـا  
مبارزاتشان نشان دادنـد كـه اجـازه  
ـریـت و دولـت،   نمیدھند دوباره مدی

ـر   اوضاع را به عقب برگردانند و زی
تعھدات داده شـده و بـخـشـنـامـه  

ـنـد  ایـن كـارگـران  .  مصوبشـان بـزن
اعالم داشتند كه چنانچه پـس از  

 آبـان،  ١٤ پایان تعطیالت در روز  
به خـواسـتـھـایشـان پـاسـخـی داده  
نشود، ھمچون دوره ھای قبلی بـا  
اعتراضاتشان، متحدانه بـه سـوی  
ـنـدر   ـروشـیـمـی ب ـت دفتر مرکزی پ
امام راھپیمایی خواھند کرد و در  
ـراضـات خـود   آنجا به تجمع و اعـت

ـبـال ایـن  .  ادامه خـواھـنـد داد  بـدن
ـریـت  ١٤ اولتیماتوم،  در    آبـان مـدی

شرکت فراورش نـاچـار شـد طـی  
نشستی با کـارگـران اعـتـصـابـی  
وارد مذاکـره شـده و بـا امضـای  
ـبـی ضـمـن دادن قـول   ـت توافقی ك
پیگیری اجـرای کـامـل مصـوبـه  
ـیـمـانـکـاری،   حذف شرکـتـھـای پ
ـرای   ـیـازات دیـگـر را ب برخی امت
كارگـرانـی كـه ھـنـوز وضـعـشـان  

 . نامعلوم است متقبل شود  
عالوه بر این، در ایـن مـاه در  
پتروشیمی ماھشـھـر در كـارخـانـه  
ـراض بـه   فجر نیز كارگران در اعـت
ــات   ــكــســری مــطــالــب ــن ی ــرداخــت ـپ ن
ــاداش روز   ــت پ ــاب مـعــوقــه خــود ب
كارگر و نیز بخاطر عـدم افـزایـش  
ــه اعــتـصــاب   حـقـوقشــان، دســت ب

 . زدند 
 

کارگران پاالیشگاه 
 آبادان علیه کار پیمانی

ـیـز یـكـی    - پاالیشگاه آبادان ن
دیگر از مراكز مھم اعتراضـی در  

تـجـمـعـات  .  ماه جاری بـوده اسـت 
ـبـدیـل   ـری ت ـیـگـی كارگران برای پ
ــراردادھــای   ــراردادھــایشــان بــه ق ق
مستقیم از جمله موضـوعـات ایـن  

ھـمـچـیـن حـدود  .  اعتراضات بـود 
 نفر از كارگران  بـازنشـسـتـه  ١٩٠ 

ــاالیشــگــاه در بــرابــر فشــار   ــن پ ای
ـر   ـنـی ب ـفـت و دولـت مـب وزارت ن
تخلیه خانه ھای سازمانی بـارھـا  
ــع اعــتــراضــی   ــم ــج ــا ت ــارھ و ب

ــنــد  ــت ــاداش ــطــه  .  بــرپ ــن راب ــی در ھــم
تعدادی از این كارگران بـه ھـمـراه  
خانواده ھایشان به تھران آمـدنـد و  
در مقابل دفتر احمدی نژاد تجمـع  

 آبـان  ٢٥ این كـارگـران در  .  كردند 

ـر مـركـزی   ماه نیز در مقابـل دفـت
ــع   ــجــم ــه ت ــادان ب ــاالیشــگــاه آب پ
اعتراضی خود ادامه دادند واعـالم  
كردند كه زیر بـار ایـن فشـار ھـا  
نخواھند رفت و مـنـازل  خـود را  
ــه   ــد كــرد و ب ــخــواھــن ــه ن ــی تــخــل

 . مبارزاتشان ادامه خواھند داد 
نكته جالب دیگر اینكه مقابـل  
دفتر پاالیشگاه آبادان ھمچنین بـه  
ـیـكـار   محلی برای تجمع جوانـان ب
در این شھر با خواست اشتغـال بـه  

ـنـد  .  کار است  این جوانان  میگـوی
چرا باید از چنیـن مـركـز بـزرگ  
كارگری تنھـا آلـودگـی مـحـیـط  

ــاشــد  مــا  .  زیســت نصــیــب مــا ب
خواھان اشتغال در این پـاالیشـگـاه  

ـراضـات  .  ھستیم  و بدین شکل اعـت
خود را علیه بیكاری اعـالم كـرده  

 اند 
 

صنایع فلزی شماره یک 
 و دو
ــگــر از    - ــه درخشــان دی ــمــون ن

اعتراضات كارگران در آبـان مـاه،  
ــارزات پــی در پـی كـارگــران   مـب
صنایع فلزی شماره یك و دو  در  

ــھــران اســت   كــارگــر ایــن  ٦٠٠ .  ت
كارخانه با تجمعـات پـی در پـی  
ـلـف   خود در مقابـل مـراجـع مـخـت
دولتی و كشاندن اعتراضاتشان بـه  
ـر   ــ ـــاری ب ـــافش ـــان و پ ـــاب ـی ــ خ

 مـاه  ٥ خواستھایشان، موفق شدند  
ـنـد  ـن ـقـد ك . حقوق معوقه خود را ن

اتحاد این كارگران و اتكا آنھـا بـه  
مجمع عمومی كارگری و تعییـن  
نمایندگان منتـخـب خـود در ایـن  
ـری   ــ ـی ـــگــ ـی ــ ـرای پ مـــجـــامـــع بــ
ـقـطـه   خواستھایشان، از جـمـلـه  ن
قوتھا و درسھای بسـیـار آمـوزنـده  

ــت  ــان اس ــارزات آن ــن  .  مــب در ای
ـیـن   ـر از  ١٥٠ كارخانه ھـمـچـن ـف  ن

ـرپـایـی   کارگران بـازنشـسـتـه بـا ب
ـرنـامـه   تجمع در مقابل مـعـاونـت ب
ریزی استانداری، خواھان پرداخـت  
طلبھای خود بابت سـه سـال حـق  
ـرداخـت خسـارتـھـای   سنوانشان و پ
ناشی از دیر کرد دریافت سنـوات  
ـتـه ھـایـی کـه   و نیز عـودت سـف

" سـرمـایـه " کارگران در دو بانک  
بابـت دریـافـت  "  در شھر " و بانک  

وام از سوی کـارفـرمـا گـذاشـتـه  
 . اند، شدند 

 
 نساجی مازندران

حركت اعتراضی قابل توجه    -
دیگر کـارگـری در مـاه جـاری،  
اعــتــراضــات كــارگــران نســاجــی  

كارخـانـه نسـاجـی  .  مازندران است 
مازنـدران یـكـی از مـراكـز مـھـم  
اعتراضات كارگری اسـت كـه از  
این جھت ھمواره  در مركـز تـوجـه  

 مـاه  ٢٧ این كـارگـران  .  بوده است 
دستمزد معوقه دارند و كارخانه بـه  

ایـن  .  حال تعطـیـل در آمـده اسـت 
ــرای   ــارھــا ب ــارھــا و ب كــارگــران ب
پیگیری خواستھایشـان بـه تـھـران  
رفته  و در مقابل مـجـلـس دسـت  

ـر آخـریـن  .  به تجمع زده انـد  ـنـا ب ب
خبرھا، تحت فشار این مبارزات و  
ــجــمــع مــداوم   در پــی دو روز ت
كارگران در مقابـل مـجـلـس طـی  
ـرار اسـت مـاه   ھفته گـذشـتـه،  ق
ـنـده کـارفـرمـا و دولـت   آینده نمای

 میلیارد تـومـان  ٥ بطور مشترک  
بابت مطالبات مـعـوقـه کـارگـران  

ـنـد  كـارگـران اعـالم  .  پرداخـت کـن
كرده اند كـه اگـر ایـن وعـده ھـا  
عملی نشود مبارزاتشان را از سـر  

 . خواھند گرفت 
 

 کارگران نورد لوله صفا
ـنـكـه نـورد لـولـه   و بـاالخـره ای

ـیـز  ١٢٠٠ صفا در ساوه با    كارگر ن
ـر جـنـب و   یكی دیگر از مراكـز پ
ــانــمــاه در    ــری در آب جــوش كــارگ
ـرداخـت   اعتراض به دستمزدھـای پ

در این كـارخـانـه  .  نشده، بوده است 
 ماه مزد خود را طـلـب  ٦ كارگران  

زیر فشار اعتراض كارگـران  .  دارند 
ـرداخـت یـكـمـاه از   به آنھا وعـده پ
طلبھایشان داده شد، اما به آن نیـز  

كارگران اعالم داشتنـد  .  عمل نشد 
ـبـھـایشـان   كه تا پرداخت كامل طـل

 . به اعتراضاتشان ادامه میدھند 

  ١  از صفحه   مروری بر جدال روزانه کارگران

 ٤       بقیه در صفحه  
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 .معصوم ھستند 
 بسیاری از این کارشـنـاسـان،  

ــر ایــن   ــقــدس " ســابــق ب " لــبــاس م
ـیـاقـت   ـنـد و ل نظامی بر تن داشـت
ــا کشــتـار مـردم نشــان   خـود را ب

ـرا  .  دادند  بعدھا اما مـدرک دکـت
برای خودشان دست و پا کردند و  

را کناری نھـادنـد،  "  لباس مقدس " 
ـفـه مـقـدس خـود در   اما از وظـی
ــه،   ــرمــای ــی از ســود س ــان نــگــھــب

نـمـونـه اش  .   کوتـاھـی نـکـردنـد 
ـران  "  محسـن رضـایـی "  قـاتـل رھـب

ـرکـمـن صـحـرا   شوراھای مـردم ت
ـر  " است که  اکنون به عنـوان   ـی دب

" مجمع تشخیص مصـلـحـت نـظـام 
ھمان چـیـزی را مـیـگـویـد کـه  

" استاد اقتـصـاد در پـاریـس "یک  
محسـن رضـایـی  .  فرموله میکند 

در قبال مصائب مضـاعـفـی کـه  
ـیـش آورده   نظام الھی برای مردم پ

االن ھم به امیـد  :" : است میگوید 
... شـود    ھا خنثی مـی   خدا تحریم 

ــورم وارد   ــت، ت ــال اس ــل س چــھ
تورم را یـک  ...  اقتصاد ایران شد 

بار برای ھمیشـه بـایـد حـل کـرد 
ــروز و  (!)..."    ــل دی ــن قــات و ای

: اقتصاد دان امروز ادامه مـیـدھـد 
ــعــدی صــرفــه "  جــویــی    مــوضــوع ب

ـیـاز  .  است  ـر از ن در ریاضت کـمـت
ـــی  ـرف م ــ ـــا در    مص ـــود ام ش

ـبـایـد    صرفه  ـیـاز ن جویی بیش از ن
مصرف کرد و از اسراف و فسـاد  

گـاه    ....  شـود   نیز جلوگیـری مـی 
شود اخراج کـارمـنـدان و    دیده می 

ــصــاد   ــخــشــی از اقــت کــارگــران، ب
شـود، امـا    مقاومتی معرفی مـی 

ـم بـه   ـتـه شـود ظـل اگر چنین گـف
نظام و سوء استفاده از تدابیر رھبـر  
ــصــاد   ــالب در اقــت ــظــم انــق ــع م
مقاومتی است، چون الزام نخسـت  
اقتصاد مقاومتی، مـردمـی شـدن  
اقتصاد است؛ یعنی این وضع که  

ـری مـا  ٧٥ از جمعیت   ـف  میلیون ن
ـر بـھـره   ـف ـر سـه ن ـف از کار یک ن

ـر کـنـد   می  ـی ." برند حتما  باید تغـی
این سردار دکتر قاتل بسیار خـوب  
آموخته است که چگونه موضـوع  

؛ و پیچانـدن مـوضـوع  "بپیچاند "را  
درس اول ھـــمـــه حـــوزه ھـــای  

حـل  .  آموزشی طبقـات دارا اسـت 
تورم، اقتصاد مقاومتی، مـردمـی  

ـر از   شدن اقتصاد، بھره بری سه نف
ـرای ایـن   یک نفر ھمه و ھـمـه ب
است که اصل قضیه به صـراحـت  

 .بیان نشود 
ـتـصـاد در پـاریـس "  " استـاد اق

دکتر فریدون خاوند در گفتگو بـا  
" پیچـانـدن قضـیـه »رادیو فردا نیز  

ــد اســت  جــمــھــوری  .  را خــوب بــل
ـرای   اسالمی در تنگنـایـی کـه ب
مردم فراھم کرده اسـت، صـادرات  

ـم کـاال را مـمـنـوع اعـالم  ٥٢   قل
: کرده، چون به گفته دکتر خاونـد 

ــر تــورم،  "  شــتــاب بــاز ھــم بــیــشــت
کابوس صاحب منصبان جمھوری  
ـیـل   اسالمی است و به ھـمـیـن دل
ـنـجـاه و دو   جلوی صادرات ایـن پ
ـم کـاال را گـرفـتـه انـد تـا از   قل
ـری   جھش دوباره قیمت ھا جلـوگـی

به بیان دیـگـر در شـرایـط  .  کنند 
ـران، صـادرات   خاص اقتصـادی ای
به جای آنکه کار به وجود بیـآورد  
ـتـصــادی را سـریـع تــر   و رشـد اق
کند، خطر بروز قحطـی را ایـجـاد  

نظرات فریـدون خـاونـد  ."  می کند 
ــه کــامــلــی اســت از  ــان  " نــمــون زب

ـیـک  ایـن بـار از نـوع  " (  دیپلمـات
ـرار اسـت ھـدف  )  اقتصادی  که ق

ــظـام سـرمــایـه داری را   ــی ن اصـل
ـتـھـای  .  بپوشاند  ھمانگونه که دول

ـنـا از صـلـح و   ـث بورژوازی بالاسـت
ـنـد   بخصوص صلح جھانی میـگـوی
ـریـن   ـیـشـرفـتـه ت و به دنبال آن از پ
ــگــی رونــمــایــی   ــن ســالحــھــای ج
ــکـنــنـد و اگــر دســت داد در   مـی
ـنـد، نشـد   جنگی شرکـت مـیـکـن
یک مانور در یک گـوشـه ای  
ـنـد و دمـار دشـمـن   برگزار میکـن
فرضی را بـه ھـوای رسـیـدن بـه  
ـنـجـا ھـم   صلح  در می آورنـد، ای
ـتـصـاد در پـاریـس نـمـی   استاد اق
تواند از استثمار بیشتر بگـویـد، از  
ـتـصـادی   ایجاد کـار  و رشـد اق

 .سخن به میان می آورد 
با کاھش شـدیـد ارزش ریـال  
ـر دالر امـریـکـا، بـه   ـراب ایران در ب
شدت زنـدگـی تـوده وسـیـعـی از  
ـرار   ـری ق ـیـشـت ـقـه ب مردم در مضی

ــه اســت  ــوط ریــال  .  گــرفــت ــا ســق ب
اتفاقی که افتاده دستـمـزدھـا سـه  
برابر کـاھـش یـافـتـه و در واقـع  

کارگر ارزانتر از آن چـیـزی شـده  
ـنـد  ـتـظـارش را داشـت . که حتی ان

اما از آنجا که، آنچنان که دکتـر  
ـتـصـاد   فریدون خاوند میگـویـد، اق

ـتـصـاد  " جمھوری اسالمی یک   اق
ــر عــادی  ــی ــرصــت  " اســت،   "  غ ف

به زعم استاد از کـف  "  گرانبھایی 
ــه  اســت  مــعــمــوال، در  . " .. رفــت

ـتـصـاد عـادی،   وضعیت یـک اق
کاھش ارزش پول ملی یـکـی از  
ـرای افـزایـش   مھم ترین روش ھا ب
صادرات است، چـون بـا کـاھـش  
نرخ برابری پـول یـک کشـور در  
برابر ارز ھای خـارجـی، صـادرات  
. ارزان می شـود و واردات گـران 

اگر چین ھمه تـالش خـود را بـه  
کار بسته تا ارزش یوآن را نسـبـت  
ـلـی   ـیـن الـمـل ـر ب به ارز ھای معتب
ـردن   پایین نگھدارد، ھدفش بـاال ب
ھر چه بیشتر حجم صـادراتـش از  

. .... راه رقابتی کردن آنھا اسـت 
ــولــی  در   ــم پ ــس ــی ــن مــکــان از ای

ــصــاد ھــای   ــرای   «عــادی »اقــت ب
ـفـاده مـی   افزایش صـادرات  اسـت
ــصــاد ایــران در   ــت ــی اق شــود،  ول

است و بـه   «غیر عادی »وضعیت  
ھمین دلیل نمی توانـد از سـقـوط  
پول ملی اش برای باال بردن حجـم  

در واقـع  .  صادراتش استفاده بکنـد 
ـتـصـاد   استفاده از اھرم پولی در اق
ـنـد   ـتـوان ھایی جواب میدھد کـه ب
تولیدشان را، برای پاسخگویی بـه  
نیاز بازار ھـای صـادراتـی، زیـاد  

ـتـی  .  کنند  ـیـن ظـرفـی ایران از چـن
در ھمین فـھـرسـت  .  بی بھره است 

ـرای   پنجاه و دو کاالی ممنوع  ب
صادرات، از مـواد غـذایـی مـثـل  
ـبـاتـی  مـی   تخم مرغ و روغـن ن
توان پیدا کرد تا کاال ھایی چون  

اگـر  .  الستیک خود رو و کـاغـذ 
ایران صاحب یک صنعت واقـعـی  
ـیـل   بود، در شـرایـطـی کـه بـه دل
ـــمـــت   ـی ــ ـقـــوط ارزش ریـــال ق ســ
الستیک و کاغذ ایرانی در بـازار  
ھای عراق و افغـانسـتـان بـه پـول  
ملی این کشورھا پایین آمـده، از  
ـفـاده مـی   این فرصت طالیی اسـت
. کرد برای تصاحب این بـازار ھـا 

ـبـاتـی و تـخـم   ھمین طور روغن ن
ـرانـی مـی تـوانسـت بـازار   مرغ ای

ھای قفقاز و پاکستان را تصاحب  
ـتـگـو  ." (کند  فریدون خاوند در گف

 )با رادیو فردا 
ــجــای   کــاھــش ارزش  " اگـر ب

کاھش شـدیـد دسـتـمـزد  و  "  پول 
افزایش نرخ استثمار را قرار دھید،  
و بــه جــای افــزایــش صــادرات،  
افزایش نـجـومـی سـود را بـکـار  
ببرید، معـمـا حـل خـواھـد شـد و  
ـرجـای نـخـواھـد   ھیچ ابـھـامـی ب

ـر فـھـمـیـد  . ماند  حاال میتوان بـھـت
ـیـان  "  اقتصاد چـیـن " که چرا   بـه ب

نظریه پردازان بورژوازی حـرف اول  
آنـچـه  .  را در جھان امـروز مـیـزنـد 

ـتـه   که قوانین کور اقتصادی گـف
میشود، در اینجا میشـود کـامـال  
ــن   ـی ــوان ــن ق تشـخــیـص داد کــه ای
ـر کـار   کامال بینا و آگاه اسـت ب

کاھش ارزش پول ملی و  .  خویش 
ــن   ــایــی ــا بــرای پ ــھ ــالش دولــت ت
ــالش   ــن ارزش آن، ت ــداشــت ــگــھ ن
آگاھانه دولتھای بورژوازی اسـت  
برای پایین نگـھـداشـتـن دسـتـمـزد  
کارگران و ارزانتر تمام شدن تولیـد  
کاالھا، برای اینکه بتواننـد بـازار  

ـنـد  ـیـجـھـت  .  رقبا را تصاحب کـن ب
نیست از ریز و درشت کارشناسـان  
ـنـد   اقتصاد بورژوازی تاکید میکن
که کاھش ارزش ریال بـایـد طـی  
ـیـعـی   سالھای گذشتـه، رونـد طـب
خود را طی میکرد و بـه ھـمـیـن  
ــد کــه امــروز در   ـرســی ـرخــی مــی ن
ـر از  دومـاه رسـیـد  . عرض کـمـت

حذف یارانه ھا و تحریمھا، روندی  
را که به تاخیر افتاده بود، تسـریـع  

ـران کـرد  آن کـار  .  بخشـیـد و جـب
اضافی که کـارگـر مـیـکـنـد و  
بابت آن ھـیـچ چـیـزی دریـافـت  
نمیکند، و زمانش طوالنی تر ھـم  
شده، با کاھش ارزش پـول مـلـی  
ـری بـخـود گـرفـتـه   ابعاد وسـیـعـت

ـروز بـه فـرض  .  است    ٤ اگر تا دی
ساعت کار بی مزد انجام میشـد،  

  ٦ با کـاھـش ارزش ریـال، حـاال  
ساعت کار بـی مـزد از کـارگـر  
میکشند و بدین گونه تولید کـاال  

ــیــشــود و   ــر م ــتــی " ارزان ت " رقــاب
افـزایـش  " میـگـردد و مـنـجـر بـه  

ـبـان  " صادرات و تصاحب  ـی بازار رق
یـعـنـی کـاری کـه در  .  میگردد 

چین صورت میگیرد و به ھـمـیـن  
" تصـاحـب " خاطر بازار جھـانـی را  

ـنـی   .  کرده است  اتفاقا جـنـس چـی
ـتـی ھـم  ( بنجل  نیست   چپ سـن

ـبـان مـدام از   آوا بـا سـلـطـنـت طـل
ـنـی مـیـگـویـد و   جنس بنجل چـی
یادش میرود سالھا پیش از جـنـس  
بنجل امریکایی مـیـگـفـت فـقـط  
ـنـد آن   فرقش این است که پشت ب

امـا  "  مرگ بر امریـکـا " داد میزد  
در مورد چین ساکت اسـت چـون  

!) ھنوز شیطان اکبر امـریـکـاسـت 
اگر بنجل بود که نـمـی تـوانسـت  

آنچـه کـه در  .  رقبا را بیرون کند 
ــجــل شــده اســت، جــان   ــن چــیــن ب
کارگـر اسـت کـه ھـیـج ارزشـی  

ــھـا در جــھــت  .  نـدارد  تـالش دولــت
ــوگــیــری از رشــد ارزش پــول   جــل
ملی، به معنـای ایـن اسـت کـه  
ــی مــقـدارتــر   قـوه کــار کــارگـر ب

ـیـن شـدن ارزش  .  گردد  باال و پـای
پولھای ملی به واقع نشان دھـنـده  
ـلـف   عرصه رقابت بخشھای مـخـت
سرمایه در استثمار بی حد وحصـر  
ـرای ارزان تـمـام کــردن   کـارگـر ب
ـر،   ـت تولید کاال و سـودآوری افـزون

ـر  .  است  تاکید دکتر سردار قاتل ب
اقتصاد مقاومتی و استاد اقتصـاد  
ـبـھـا   ـر فـرصـت گـران در پـاریـس ب
تصاحب بازارھای منطقه، ھـر دو  
ــکــان دھــنــده   ــت ت ــی ــع بــر ایــن واق
استوارند  که برای کسـب سـود،  
ـتـوان بـایـد تسـمـه از گـرده   تا می

 .کارگران کشید 
امـا جــمـھــوری اسـالمــی ھــر  
ــور   ــه ام ــل ب ــم جــاھ ــدر ھ چــق
ـقـدر عـقـل دارد کـه   اقتصادی، آن

امـا بـه  .  سود و زیانشان را بشناسد 
تعبیر استاد اقتصاد در پاریـس ایـن  
ـیـت غـیـر عـادی   حکومـت وضـع

ــتــی بــوده کــه  .  دارد  ــی ایــن وضــع
ھمیشه داشته، این حکومت وصلـه  
ناچسب نظام سرمایه داری اسـت،  
ـتـصــاد   ـیـسـت اق ـادر ن بـھـچـوجـه ق

ــد  ــورژوازی را عــادی کــن از  .  ب
شورش گرسنـگـان نـمـی  "  کابوس " 

ــرد،   ــی ــم درســت بــگ ــی تــوانــد تصــم
گرسنگانی که قرار بود ساکـت و  

ــد  ــن ــامــوش بــاش ــن  .  خ مشــکــل ای
حکومت اقتصادی نیست، مشکل  

ــن  .  آن ســیــاســی اســت  مشــکــل ای
جمھوری نکبـت، نـکـبـت بـودنـش  

ھدفمند کردن یارانه با ھـمـه  .  است 
 دوز و کلکھای آخوندی، به  

 ١  از صفحه   برای استثمار بیشتر" فرصت گرانبھا"



 7 ٢٣٦شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـبـی   چندی پیش ترجمه مـطـل
) ھال یوسـفـی ( Héla Yousfiاز  

از دانشـگـاھـیـان تـونسـی كـه در  
دانشگاه دوفـیـن پـاریـس تـدریـس  
ـــوان   ـن ـــحـــت عــ ـــد، ت ـن مـــی كــ

سندیكائی ایفاگر نقش مـخـالـف  " 
ـتـشـر شـد "  دولت در تونس  در  .  من

بخشی از این نوشـتـه آمـده اسـت  
كه اتـحـادیـه عـمـومـی كـارگـران  

ـتـونسـی  " تونـس   االتـحـاد الـعـام ال
 اوت  ١٤ روز  "  للشغـل ــ االتـحـاد 

 بـا دعـوت بـه اعـتـصـاب  ٢٠١٢ 
عمومی خواسـتـار اقـدامـاتـی در  
ترویج توسعه منطقه ای و آزادی  
ـیـس   ـل بیكـاران جـوانـی شـد كـه پ
ــركــوب   ــرات بــا س ــظــاھ ھــنــگــام ت

ــرده بــود  ــه  .  بــازداشــت ك ــل در جــم
دفتر محلـی  " بعدی آمده است كه  

حزب اسالمی حاكم در  " ( النھضه " 
ـــس  ــون ـــه و  )  ت ـــای از اعضـــای پ

تشكیالت االتحاد دعوت كردند تـا  
از ھرگونه درآمیزی بـا سـیـاسـت  
ـقـالل خـویـش   بپرھیـزنـد و بـه اسـت

ـنـد  ـنـد بـمـان ـب در ادامـه ایـن  ."  پای
مـطـلـب بـه مــزاحـمـتـھـای حــزب  
ـرای اتـحـادیـه   اسالمی النھـضـه ب
ـر   مزبور و تظاھراتھـای طـرفـیـن ب
ــیــن   ــگــر و ھــمــچــن ــیــه ھــمــدی عــل
ـنـدپـایـه دو   ـل اظھارات مـقـامـات ب
طرف درباره ھمدیـگـر اشـاره كـرده  

دبیر كل االتحاد گفته اسـت  .  است 
كه حـزب اسـالمـی مـی خـواھـد  
صدای این اتحادیه را خفه كنـد و  

ـرد  یـكـی از  .  برایشان تصمیم بـگـی
ـنـھـضـه ھـم   ـنـدپـایـه ال ـل اعضای پ
گفته است كه اتـحـادیـه بـازیـچـه  
ـرار   دست نیروھای سیاسی دیگر ق

مسـئـول اتـحـادیـه  .  گرفـتـه اسـت 
پزشكان گفته است كه ھـر دسـتـه  
ای كه بعد از فرار بن عـلـی سـر  
كار آمده، اولین اقـدامـش تـوطـئـه  
ـبـه   برای سركوب انقـالب و مـطـال

كـار، آزادی،  " اصلی آن، یـعـنـی  
و در نتیجه حمـلـه  "  كرامت انسانی 

به اتحادیـه ھـای كـارگـری بـوده  
 .است 

ابتدا این نكته را یـادآور شـوم  
ــه   ـری ــه مـــا در نشــ ـر  " ك ــارگــ ك

به جوانب مختلف نقش  "  كمونیست 
ـقـه كـارگـر و اتـحـادیـه ھـای   طب

ـم  از  .  كارگری در تونس پرداخته ای
ـبـی تـحـت عـنـوان   جمله در مـطـل

ھای جنبش كارگری تـونـس    درس " 
كـارگـر  " در نشریـه  "  برای كارگران 

 وضـعـیـت  ١٤٨ شماره  "  كمونیست 
اتحادیه ھای كارگری این كشـور  
و نقش اعضا و كـادرھـای آن در  
انقالب تونس را به اختصـار مـورد  

ھـمـكـار دیـگـر  .  بحث قرار داده ام 
ـیـب  "  كارگر كمونیـسـت " نشریه   حـب

بكتاش ھم مطالـب مـتـعـددی در  
معرفی جنبـش كـارگـری تـونـس  

امـا در  .  ترجمـه و نـوشـتـه اسـت 
ـتـدا بـه   حاشیه ترجمه ای كه در اب
آن اشاره كردم می خـواھـم بـه دو  

 .موضوع اشاره كنم 
ـبـش كـارگـری   اوال، اینكه جـن
ـیـن   تونس اسالمی ھا را ایـن چـن
به چالش كشیده است، خبر بسیـار  

گـرچـه  .  خوشحال كننده ای اسـت 
اسالمی ھا در انتخابات پارلمانـی  
ــونــس زمــان امــور را  بــدســت   ت
گرفتند، اما نتوانسته اند صـحـنـه  
ــن كشــور   گــردان ســیــاســت در ای

این را ما مدیـون اتـحـادیـه  .  شوند 
ھای كارگری و جنبش كـارگـری  
ـم  ـی . قدرتمند و چپ تـونـس ھسـت

ھـای    اسالمی ھا و سلطه حكومت 
ـروھـای   اسالمی، توسط غرب و نی

بورژوا در خـود ایـن كشـورھـا بـه  
ایـن  .  چالش كشیده نخواھـنـد شـد 

ـبـش كـارگـری   كار طبقـه  و جـن
است كه باید در جاھای دیگر ھـم  
از تجارب جنبش كارگری تـونـس  

 .در این زمینه استفاده شود 
یادداشت حاضر حـتـی دربـاره  
ـلـكـه   ـیـسـت؛ ب این موضـوع ھـم ن
ـراض   ـم اعـت ـی ـق درباره رابـطـه مسـت

ـرای  .  كارگری با سیاسـت اسـت  ب
یك لحظه اجازه بدھید كـه از ایـن  
ــزاب و   ــه اح ــه چ ــوع ك ــوض م

ـیـن كـارگـران و    سازمان  ھایی در ب
ھای كارگری نفوذ سیاسـی    تشكل 

ـم  امـا مـگـر  .  دارند، فاصله بگیری
ـقـالب تـونـس كـه   انقالبی مثـل ان
ــارگــران و   ــط ك ــوس ــا ت ــدت ــم ع

ھای آنھا سازماندھی و بـه    تشكل 
ـر سـر مسـائـل   ـرده شـد، ب پیـش ب
ــد كســی   ــاســی نــبــود؟ شــای ــی س
مظلومانه فكر كند سیاست ھـمـان  

شـایـد  .  انتخابات و پارلمـان بـاشـد 
ـرانـس   ـف كسی فكر كند سیاست كن
و نشست و برخاستھا با مـقـامـات  

شـایـد  .  كشورھای خارجـی بـاشـد 
كسی فكر كند سیاست انتخاب و  
ـر و فـرمـانـده   انتـصـاب فـالن وزی
ارتش و زندان و دیگر كارھای بـه  

شـایـد  .  اصطالح بوركراتیـك بـاشـد 
كسی رابطه ای بین خواستن كـار،  
نان و كرامت انسانی بـا سـیـاسـت  

ـیـن  .  نبیند  شـایـد كسـی ربـطـی ب
كاھش كرایه خانه و افزایش و یـا  
ـنـد  ـی ـب ـره ن . كاھش دستمـزد و غـی
ھـا    بخش عمده تاریخ بشری، دولت 

ھایشان مشغول ایـن بـوده    و پارلمان 
ھــا را جــا  " شــایــد " انــد كــه ایــن  

 . بیاندازند 
ــدان،   ــش و زن ــان، ارت ــم ــارل پ
ـر و   انتخاب و انتـصـاب فـالن وزی

" سیاسـی " رئیس، و دیگر كارھای  
در واقـع در خـدمـت ھـمـیـن امـر  
بدیھی است كه مطالبه كار و نـان  

ــد  ــن ــوب كــن ــه بــرای  .  را ســرك ك
خواستن و نخواستن، برای كـاھـش  
و افزایش دستـمـزد، حـد و حـدود  
ــر   ــا فــرات ــراشــنــد و پ ــی بــت ــانــون ق
گذاشتن از آن را بـا مشـروعـیـت  
قانونی بخشیدن بـه اعـمـال خـود،  

ـرخـاسـت  .  سركوب كنند  نشست و ب
با سیاستمداران آمـریـكـا، روسـیـه،  
فرانسه و جـمـھـوری اسـالمـی و  
عربستان و صندوق بین الملل پـول  
و غیره، ھمـه در خـدمـت ھـمـیـن  

در خدمت این اسـت  .  مسائل است 
ـنـد  ـن . كه چه كسانی را سركوب ك

ــمـه ھــای   ـی ــدار از ب كـه چـه مـق
كـه  .  اجتماعی را كـاھـش بـدھـنـد 

كدام نیروھایی كـه كـارشـان نشـان  
دادن ربط بالواسطه بیـن خـواسـتـن  
نان و خـواسـتـن آزادی سـیـاسـی  

ـنـد  ـن مـگـر  .  اسـت، را سـركـوب ك
ـرای سـاقـط كـردن یـك   انقالبات ب
عده كـه در مسـائـل خـارجـی بـا  

ــت  ھــای خــارجــی مــذاكــره و    دول
ــا عــده   ــنــد، ب ــگــو مــی كــن ــت گــف
دیگری كه سـیـاسـت دیـگـری را  
دنبال می كنند، بـا سـاقـط كـردن  

كه درباره حد و حـدود  " سیاسیونی " 
ــاســی   ــھــای ســی ــمــزد و آزادی دســت
ــد و آن   ــرن ــی گــی تصــمــیــم م
ـنـد،   ـن سیاسیستھا را اجـرا مـی ك

كـار، نـان و  " نیست؟ اگر مطالبـه  
ـنـدی  "  كرامت انسانی  در بسـتـه ب

ھای پارلمانی سیاسی می شـود  
ـنـد كـه چـه   لطـفـا بـه مـا بـگـوی
ـنـدی ھـا،   چیزی در آن بسـتـه ب

چـرا  !  صنفی و غیرسیاسی است؟ 
مطالبه افزایش سوبسید بـه مـھـد  

ــی اســت، امــا   ــا صــنــف ــھ كــودك
اعتراض به كاھش ایـن سـوبسـیـد  

ـلـه  !  سیاسی می شود؟  اگـر مسـئ
بر سر تصمیم برای نـان و كـار و  
ـبـود، نـه   كرامت انسانی دیگـران ن
انقالبی می شد و نـه پـارلـمـان و  
. پلیس و زندانی ھم وجـود داشـت 

ـنـھـا   واقعیت امر این اسـت كـه ای
ــه   ــول ــد روی مــق ــواھــن ــی خ م

ورود  " اعتراض، مارك سیـاسـی و  
بزنند و ھـمـیـن  " به عرصه سیاست 

سیاست را ھم به دو بـخـش ــ در  
دنیای خود ـ تفكیك شونـده قـابـل  

ـبـول   شـایسـتـه  ( قبول و غیرقابل ق
ـر  )  سركوب  تقسیم  كنند و بـا آن ب

ـنـد  ـن ـرخـورد ك ـنـا ب ایـن  .  ھمین مب
چیزی است كه باید مـورد تـوجـه  
ـرار   طبقه ما و سیاسـتـھـای مـا ق

 .بگیرد 
ـفـی " مسئلـه   و  "  مسـائـل صـن

كه انگار یـكـی  "  مسائل سیاسی " 
مال موجودات كره زمـیـن اسـت و  
دیگری مال موجودات كره مـریـخ،  
ــاســتــمــداران   ــی فــقــط از جــانــب س

از مـا  " ھا و بقول مـعـروف    پارلمان 
. نیست كه تبلیغ می شـود "  بھتران 

در بین صفوف خود مـا كـارگـران  
ــی دارد  در  .  ھــم، صــدای رســائ

ـلـه   مطالب متعددی به ایـن مسـئ
سعی خواھم كـرد در  .  پرداخته ایم 

آینده باز ھم به این مـوضـوع و بـا  
 .ذكر مثال بپردازم 

 ٢٠١٢  نوامبر  ١٨ 

 سیاست و اعتراض
 ناصر اصغری 

 

 "... فرصت گرانبھا "
ــوانســت   ــت ــد و ن ــی ــایــی نــرس ج
. اعتماد بورژوازی را جـلـب کـنـد 

ـیـش  از   شلتاقھای ھسـتـه ای پ
ـاشـد  آنکه ھدفش نابودی اسرائیل ب

، تـرسـانـدن مـردم در داخـل  ) کذا ( 
است اما ھمین ھـم بـه ضـد خـود  

تــحــریــم دول  .  تــبــدیــل شــده اســت 
غربی، ھمان تتمه اقصاد بـحـرانـی  
ــده   ــه فــروپــاشــی کشــان رزیـم را، ب

تنھا راھی که این حکومـت  .  است 

میشناسد، ایـجـاد رعـب و ھـراس  
از سوی دیگر، بـرای مـردم  .  است 

ــانــده اســت جــز   ــم ــیــچ راھــی ن ھ
سرنگونی جمھوری اسـالمـی امـا  
نه آنگونه که غرب شاید انتظـارش  

دول غـرب ھـم دیـگـر  . را میکشد 
ـنـد امـا   این حکومت را نمی خواھ
از ترس تبعات سرنگونی جمھـوری  

ــم   ــوز ھ درھــای  " اســالمــی، ھــن
ـاز گـذاشـتـه انـد "  مذاکره  ـا  .  را ب ب

وجود اینکه این حکومت استثـمـار  

ــه کــارگــران   ــه ای را ب ــان ــی وحش
سـرمـایـه  " تحمیل کرده اسـت امـا  

ـنـد کـه  "  ھای خارجی  راغب نیسـت
در داخـل ایـران سـرمـایـه گــذاری  
کنند، نه بخاطر اینکه فـالن امـام  
ـلـکـه   جمعه خـوشـش نـمـی آیـد، ب
بخاطر این اسـت کـه کـارگـر در  
ـنـوز   ایران با وجود ھمه مصـائـب ھ
ـارزه کـنـد و   میداند چـگـونـه مـب
سالح قوی اعتصاب را ھر جا که  
الزم داشته بکار برده اسـت، و ایـن  

ـان  " سرمایه خـارجـی " برای   ـی ، بـه ب
صحیح تر برای بـورژوازی سـم و  

 . غیر قابل تحمل است 
ـبـی کـه   در مقابل ھمه مصای
ـران   کسب سود، بر ما کارگران ای
تحمیل کرده است و روزگار پر از  
محنتی را برای ما کارگران رقـم  
زده است، اما یـک چـیـز روشـن  
اســت کــه فــعــالــیــن کــارگــری  
ھستند که با وجود ھمه فشارھـا،  

ـنـدگـی   مطالبات کارگران را نمـای
میکنند و حزبی وجـود دارد کـه  
میتـوانـد مـبـارزات کـارگـران را،  

ایـن اسـت کـه در  .  سازمان دھـد 
ـنـده   مقابـل ھـمـه ایـن رنـجـھـا، آی
ـیـش روی مـاسـت کـه   روشنی پ
ـرای   فقط باید آنرا بـاور کـرد و ب

 .  کسبش، مبارزه نمود 
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ـرگـان  / شب ھمیشه  مـمـلـو از مـوی
ــت،  ــدی اس ــی ــا و  / ســپ ــه زیــب ک

ــا  / ھـدفـمــنـد،  ــشـی از بـدایــت ت ـق ن
ـر تـار و پـودش مـی  / بینھـایـت،  ب

ـر  / و می ماننـد ../ کشند  در ضـمـی
زھره مھرجو در یـاد بـود  !..(دشتھا 

 )ستار بھشتی 
. کارگر وبالگ نـویـس . ستار 

فـریـادھـای عـاصـی  .  رباط کریم 
ستار یک فریـاد بـود و  .  آذرخش 

ـنـھـایـت زد  ـی . نقشی از بدایت تا ب
. جالدان خواستند خاموشش کننـد 
. مرگ فجیعی را نشانـش دادنـد 

خندید و نوشت که سکوت نـمـی  
ـیـکـه و پـاره  . کنیم  جسمـش را ت

ـــد  امـــا چـــون آذرخشـــی  .  کــردن
فریادش جھان را باخبر ساخت که  
در این گوشه دنیا جالدان به کـار  

ـنـد و   قصابی مردم مشـغـول ھسـت
ــادش خــامــوش   ــه فــری ــن گــون بـدی

ــگــشــت  ." فــوق دکــتــرای درد . " ن
ـرادر را   چنان که خواھـر سـتـار، ب
معرفی کرده است و کسـی کـه  
درد و رنج انسـانـھـا را انـعـکـاس  
ـنـھـایـت   ـی میـدھـد، فـریـادش تـا ب

کــارگــری کــه  .  خــواھــد رســیــد 
خاموش نمـی خـواسـت بـمـانـد و  

در گـوشـه ای کـه ربـاط  .  نماند 
. کریم نام دارد در حاشیه پایتـخـت 

ــنــگ تــوســعــه "  بــدانــجــا ھــم  "  آھ
در گــوشـه بـاغــھـا، در  .  کشـیـده 

ــای   ــاه ھ ــارگ ــزارع، ک ــان م مــی
درختانی کـه از  .  استثمار برپاست 

جنایت سرمایه بی نصیب نـمـانـده  
ـرسـیـده   اند؛ یا آب به ریشه شـان ن
ـفـت بـه پـایـش   است یا آھک و ن

ـری " ریختند تا   " زمین تغییـر کـارب
ـرای   ـنـد مـکـانـی ب ـتـوان یابد تـا ب
ـنـد  . استثمار مـردمـان فـراھـم کـن

ـروت   ستار ھا تحقیر میـشـونـد و ث
ــد و ســھــم شــان از   ــن مـی آفــریــن
زندگی جز درد و درد و رنـج و  
ـیـسـت  . رنج و مـحـنـت ھـیـچـی ن

محکومان ابدی سرمایه چرا کـه  
و خـدا  .  سود مقدس است و خـدا 

 .یعنی سود 
اما بخشی از مدافعان درد و  
رنج کـه از بـد حـادثـه بـه صـف  
اپـوزیسـیـون رانـده شـده انـد و در  
غربت آه حسرت خانه پدری را در  
دل میکشـنـد، در بـی بـی سـی  
میگویند اگر ھمه چیز قانونـمـنـد  
بود و  ھـمـه پـاسـخـگـو بـودنـد،  
شکنجه فنی اعمال میشد و کار  
از دسـت شـان در نـمـی رفـت و  

ــیــشــد  ــم ــقــی  .(  ســتــار کشــتــه ن ت
ــی  ــگــاری  ).   رحــمــان ــرن خــانــم خــب

کـه ھـنـوز  )  مسیح علـی نـژاد (  
ـرنـگـار   افتخارش این است که خـب
پارلمانی یکی از روزنـامـه ھـای  
ــوده در   ــی ب ــالم ــوری اس ــھ ــم ج

مصاحبه با یکی از جـالدان کـه  
ــن حــکــومــت در   ــمــایــنــدگــی ای ن

کـه  ( مجلس اسالمـی را دارد،   
ــچ   ــن ضــد بشــری ھــی ــوانــی جــز ق
ـرون   ـی چیزی از آن مجلـس کـذا ب

ـنـده یـاد آور  )  نمی آید،  به آن نمـای
ــوان عضــو   ــه عــن ــشــود کــه ب مــی

ــون حــقـوق بشــر  ــن  (!)  کـمــیـســی ای
ــلــس بــایــد بــه وظــایــف ات   مــج
آشنایی داشته باشی و از مـرگ  

ـر بـاشـی  و آن وکـیـل  !  ستار باخب
ــایــی (   ــد مصــطــف مــواد  )  مــحــم

ــی جـمــھـوری اســالمـی را   قـانـون
ردیف کرده است تـا یـادآور شـود  
ــی   ــده چــه کســان ــن پــرون در ای

و آن روزنامه نگار دیگر  .  مقصرند 
آیه ھای قران را  )  امید معماریان ( 

ھركس كسـی  : " پیش میکشد که 
ـر   ـف ـی را جـز بـه قصـاص یـا بـه ك
فسادی در زمیـن بـكـشـد چـنـان  
است كـه گـویـی ھـمـه مـردم را  

جـالدان جـمـھـوری  ".  كشته بـاشـد 
اسالمی سی و سه سال اسـت بـا  

روی زمـیـن  "  فسـاد " حکم الـھـی  
ـنـد و کـک   ھمه مـردم را کشـت

خدا که نمیگزد ھیچ، کک ایـن  
اپوزیسیون زوری ھم نمیـگـزد کـه  
ـنـد کـه اقـال   کمی به خودشان آی
ــل و   ـت آیـه ھـایــی کــه فــرمـان ق

ــن   ــد، از ای دیــن  " کشــتــار داده ان
مـرگ  .  را یادآور نشونـد "  رحمانی 

ستار نه تنـھـا جـالدانـش را رسـوا  
ساخت، بلـکـه طـیـف اپـوزیسـیـون  
ـم را ھـم بـه زحـمـت   طرفـدار رژی

آنھا که امید بسـتـه انـد  .  انداخت 
که این حکومت خودش، خـودش  
را محاکمه کند، مدافعان درد و  
ــارھــا   ــد کــه ســت ــن رنــجــی ھســت

و آنگاه کـه  .  کشیدند و میکشند 
 .خاموش نماندند کشته شدند 

و اما خانـواده سـتـار؛ خـواھـر  
شجاعش پژواک فریاد برادر بـود  
ـردار   و ھمه جھان را از فاجعـه خـب
ــایـه ھــای ســســت   کـرد و ایـن پ
ـرزانـد  ـر ل . حکومت خونریز را بیشت

ـنـه سـتـار   ـر آی آینه ای باید در براب
. قرار داد تا از او ابدیتـی سـاخـت 

ــار؛ کــه درود مــا تــا   ــدرود ســت ب
 .ھمیشه با توست 

 

 درود ما تا ھمیشه با توست
 به یاد ستار بھشتی

 یاشار سھندی  

بعد از اینكه مقـامـات جـمـھـوری  
ـلـھـی، یـكـی   اسالمی پدرام نصرال
ـیـن كـارگـری شـھـر   دیگر از فعال
سنندج را به زندان منتقـل كـردنـد،  

طبقه ایھـای خـود    او پیامی به ھم 
در بخـشـی از ایـن  . فرستاده است 

ـیـام آمـده اسـت  ـر و  : " پ حـجـم فـق
تنگدستی، فشار، ناامـنـی، یـاس  
ــه در حــال   ــت ــوس ــی ــیــدی پ و نــاام

فشـار سـنـگـیـن و  .  افزایش است 
ــریــنــی   ــصــادی، شــی ــگــر اقــت ویــران
زندگی را به کام بخش عظـیـمـی  
ـلـخ نـمـوده و   از اقشـار جـامـعـه ت
تنگدستی ھمچون کابوسی شـوم،  
ـیـمـه جـان   دمادم رعشه بر پیکر ن

حـرمـت  .  تھی دستان انداخته است 
ــرامــت انســانــی تــان مــورد   و ک

لگدمال سرمایه و سـرمـایـه داری  
ـنـه بسـتـه   قرار گرفته، و دستان پی
ی شما، دیگر نه به دھانتان، کـه  
به زانـوی شـکـسـتـه تـان رسـیـده  

ــت  ــان  ."  اس ــدانــی ــدادی از زن ــع ت
ـیـن   سیاسی ھم، كه اسامـی فـعـال
كارگری رسـول بـداغـی، افشـیـن  
ــی در   ــو و شــاھــرخ زمــان اســانــل
ـیـز بـه   میانشان دیده مـی شـود ن
مناسبت كشتن كارگر دیگری بـه  
نام ستار بھشتی در زیر شکنـجـه،  
بیانیه ای صادر كرده اند، نـوشـتـه  

این جنایتھا ماھیـت واقـعـی  : " اند 
ـم  .  رژیم را برمال میکـنـد  ایـن رژی

ـقـدری  ٣٤ طی    سـال گـذشـتـه ب
شکنجه و اعدام کـرده اسـت کـه  
ــرایــش   ــن اقــدامــاتــی ب ــی ــن ــن چ ای

. بصــورت عــادت در آمــده اســت 
ـتـل مـبـارزانـی   درباره شکنجه و ق
که ھـیـچ گـونـه وابسـتـگـی بـه  
ـر در   یکی از جـنـاحـھـای درگـی
ــد ھــمــگــی بــا   حــاکــمــیــت نــدارن
بیشرمی سـکـوت کـرده و ھـمـه  
ـرای سـرپـوش   تالش خـویـش را ب
نھادن بر این گونه جنـایـات بـکـار  

اما آنجایی کـه زنـدانـی  .  میبرند 
سیاسی تعلق به یکی از عـوامـل  

 دسـت بـه    حاکمیت داشتـه بـاشـد 
جنجال مطبوعاتی و یا پارلـمـانـی  

این بدان خاطر اسـت کـه  .  میزنند 
جناحھای حاکـم در شـکـنـجـه و  
ــر   ــظ ــان وحــدت ن ــار مــخــالــف کشــت

ـنـی  ."  دارند  ـی پیـامـھـای ایـن چـن
ـم زاده،   ـراھـی رضا شھابی، بھنام اب

محمد جراحـی، شـیـث امـانـی و  
غیره را ھم شنیده ایم كه چـگـونـه  
زیر شدیدترین بازجوئی ھا و اذیـت  
و آزارھا دم نمی بندنـد و صـدای  
فریاد كارگران و مردم زحـمـتـكـش  
ــن   ــه ای ــد ك ــون ــی ش و آزاده م
جمھوری اسالمی آدمـكـش بـایـد  

ـیـان سـیـاسـی  .  برود  ـیـه زنـدان ـیـان ب
: رجائی شھر چه زیبا می گـویـد 

نماند ستمکار به روزگار، بـمـانـد  " 
 ".بر او لعنت پایدار 

زندگی بر مردم ایران تلخ شـده  
ـم  .  است  ـی ـق این تلخی حاصل مسـت

حاکمیت رژیم سركوبگر اسـالمـی  
حاصل مستقیم سیاستـھـای  .  است 

ـم اسـت  . قرون وسـطـائـی ایـن رژی
كارگران و فعالین كارگری نـمـی  

توانند بخاطر ترس از زنـدان دھـان  
ایـن  .  فرو ببندند و اعتراض نكننـد 

ــد   ــرنــده بــرای زنــده مــانــدن بــای پ
ــد و مـتــرسـكـھـا را   ـن ـراض ك اعـت

اگـر مـی شـد بـا  .  كناری بنـھـد 
كشت و كشتار و زندان و شكنـجـه  
جامعه ای را ترساند و به سكـوت  
كشاند، سالھای دھه شصـت مـی  
بایست برای ھمیشه حـكـومـت و  
سلطه اسالمی این رژیم را تحكیـم  
ـم كـه   ـی می بخشید؛ اما مـی دان

فشاری كه ایـن  . چنین نشده است 
رژیم بر جـامـعـه وارد كـرده، خـود  
ــاری   ـن بـخـود از ھـر گـوشـه و ك
ـتـی   ـراض و نـارضـای بصورت اعـت

جمھوری اسالمـی  . بیرون می زند 
بداند كه بر روی كـوھـی از آتـش  
ـیـده اسـت  . فشان نابود كننده خـواب

 . روز ما ھم خواھد رسید 
 ٢٠١٢  نوامبر  ١٦ 

 پرنده ای كه از مترسك بترسد، از گرسنگی می میرد
 ناصر اصغری 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری را بخوانيد
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قاتل منوچھر چه کسی 
 است؟

با شروع بحران اقتـصـادی و مـوج  
فزایند  تورم و گرانی در ماھھـای  
ــکـــالت   ــار مش ـن اخــیــر، در کــ
معیـشـتـی و تـامـیـن مـایـحـتـاج  
ـر و   ـت روزمره کـه ھـرلـحـظـه گـران
کمیاب تر میشوند، کـمـبـود دارو  
و امکانات پـزشـکـی و درمـانـی  
ـبـدیـل   ھم به معضل جدی مـردم ت

 . شده است 
ظاھـرا دولـت تـوانسـتـه اسـت  
ـر و   نوسانات بازار ارز را  با بـگـی
ببند و سانسور اخبار کنترل کـنـد 

ـرخ ھـر دالر  (   البته روی ھمـان ن
و  بر ھمین اسـاس  )   تومان ٣٦٠٠ 

وزیر اقتصاد با افتخار اعالم کرده  
ـیـن  "  است بزودی  بازار حاشیه از ب

و  ارز تــک نــرخــی  "  رود    مــی 
ـر  .  خواھـد شـد  امـا ھـمـزمـان سـی

صعودی تورم و گرانی مایـحـتـاج  
ضروری مردم ادامه دارد و ابـعـاد  
فاجعه بار این شرایط، زنـدگـی و  
ادام  حیات را برای اکثریت مـردم  
ـرقـابـل   ـر و غـی ھر روز مشـکـل ت

 .تحمل تر میکند 
ــه سـایــت   ـتـ  گـذشـت خـبــر  " ھـف

خبر در گذشت  مـنـوچـھـر  " آنالین 
ـیـوسـی نـوجـوان     ١٥ اسماعیلـی ل

ــاری   ــم ــه بــی ــال ب ــت ــه و مــب ســال
ـرسـی   ھموفیلی ، بر اثر عدم دسـت
. به دارو در دزفول را منتشر کـرد 

خبری کـه بسـیـاری از مـردم را  
 . متاثر کرده است  

براساس ایـن گـزارش پـس از  
آنـکـه مـنـوچــھـر در کـوه دچــار  
ــد   ــن ــشــود،  ھــم مــان ــی حــادثــه م
ــل   ــمــاران ،بـه دلــی ـی ــاری از ب بسـی
گرانی وکمبودھـای مـوجـود، در  
ــور   ــب ــه و مــج ــت ــداش خــانــه دارو ن
میشود برای مـعـالـجـه بـه شـھـر  
برود، اما متاسفانه پس از رسـیـدن  
به بیمارستان جان خود را از دسـت  

 . میدھد 
ــر آنــالیــن در ادامــه ایــن   ــب خ

کـمـبـود اقـالم  :"  گزارش میگوید 
دارویی در کشور سالمت بیـمـاران  
ـیـمــاران   در کشـور بـه خصـوص ب
مبتال به بیماری ھـای خـاص را  
ــحــت شــعــاع قــرار داده اســت و   ت
منجر به فوت تعدادی از بیـمـاران  

 ."شده است 

اما در ھفته ھای اخیر معلـوم  
ـتـال   شده است، این تنھا بیماران مب
ـنـد   ـیـسـت به بیماری ھای خـاص ن
که با معضل کـمـبـود و گـرانـی  
ـنـد و   دارو دست و پنجه نرم میکن
ابعاد کـمـبـود و گـرانـی در ایـن  
زمینه بسیار فراتر از بیـمـاریـھـای  

ـنـکـه   .  خـاص اسـت  ـرغـم  ای ـی عـل
وزارت بھـداشـت ادعـا کـرده بـود   
در کشور کمـبـود دارویـی وجـود  
ندارد، ھفته گذشته وزیر بھـداشـت  
اعالم کرد ارز دولتی  بـه دارو و  
تجھیزات پزشکی تعلق نگرفته و  

میلیـون  ٦٠٠ بانک مرکزی تنھا   
ــون دالر ارز  ٢٥٠٠ ارز از   ـی ــل  مـی

دارویــی را بــه وزارت بــھــداشــت  
 .اختصاص داده است 

آمــار و ارقــامــی کــه خــود  
مسئوالن رژیم از افزایش قیـمـتـھـا  
ــزشــکــی و دارو    ــات پ ی امــکــان
ارائه میدھند ، نشان میدھد مـردم  
با چه فاجعه ای در دسترسی بـه  

بنا بـه   .  این امکانات روبرو ھستند 
ــن صــدر،    ــدی ــراف شــھــاب ال ــت اع

رئیس کل سازمان نظام پزشـکـی،   
  ٢٤٥ لوازم مصـرفـی پـزشـکـی  " 

ـــوژی   ـــول ـم رادی ــ ـل ــ ـی ــ درصـــد، ف
ـروشـوک  ٢٤٠    ٢٨٦ درصد، الـکـت

ـیـوم    درصـد،  ٦٧٧ درصد، گاز ھل
 درصد، کـیـسـه  ٣٢٥ صافی دیالیز 

 درصد افـزایـش داشـتـه  ٣٥٠ خون  
ــن افـزایــش  .  اسـت  و در کــنـار ای
ھا، قیمـت گـاز در مـراکـز    قیمت 

ـر، آب  ١١ درمانی نـزدیـک   ـراب  ب
ـرق  ٥.٦  ـر، ب ـراب ـر شـده  ٢.٧  ب ـراب  ب
 ." است 

ـیـمـتـھـایـی را کـه   افزایـش ق
ــگــر   ــن صــدر و دی ــدی شــھــاب ال
کاربدستان حکومتی بـا وقـاحـت  

تمام اعالم میکـنـد بـایـد ضـربـدر  
ـر خـط   ـر زی ـراب حقوقھای چندین ب
ـریـت مـردم   فقر کـارگـران و اکـث
ـبـار   ـت کرد تا واقعیت زندگی مشق

 سالـه  ١٥ بیمارانی مانند منوچھر  
ــھــا مــردم    ــون ــی ــل ــی مــی ــگــران و ن
ازگرانی دارو و امکانات درمانـی  

 .را بھتر درک کرد 
ھمزمان با فـرافـکـنـی ھـای  
ـم در بـاره دالیـل   " مقـامـات رژی

و راه حلھـای آنـان در  "  بحران دارو 
مجلس اسالمی و مـدیـا، اخـبـار  
مربوط به اصـالح قـانـون تـامـیـن  
ـم   ـر از تصـمـی اجتـمـاعـی ھـم خـب
ـرای تـحـمـیـل ھـرچـه   حکومـت ب
بیشتر ھزینه ھـای در مـانـی بـه  
ـر و   کارگران و مردم،با وجـود فـق
ــی ســرســام آور، و در واقــع   گـران
ابقاء شرایط فاجعه بار فـعـلـی در  

محـدود کـردن  . دراز مدت میدھد 
ارائ  رایگـان امـکـانـات درمـانـی،  
واگذاری  مراکز درمانی تـامـیـن  
اجتماعی بـه بـخـش خصـوصـی،  

ـیـمـه  ٢ افزایش    در صد بـه حـق ب
ـرای   افراد شاغل و باز کردن راه ب

ـیـمـه   ـرای ب کم کردن سھم دولت ب
شده گان از جمله مـواردی اسـت  
ـرای سـود   که قرار اسـت راه را ب

ـر  .  دھی این سـازمـان بـاز کـنـد  ب
ــن   ــامــی ــان ت ــار ســازم اســاس آم
ـیـمـه   اجتماعی، در حـال حـاضـر ب

  ٣٤ شدگان این سـازمـان از مـرز  
بـه ایـن  .  میلیون نفر گذشته اسـت 

ـرات مـورد   ـی ـی ترتیب با اعـمـال تـع
ــن   ــامــی ـریــت ســازمـان ت نـظــر مــدی
اجتماعی کمی کمتر از نیمی از  
جمعیت کشور، از ھمان امکانـات  
درمانی حداقلی که تامین اجتمـا  
عی ارائه می کند ھم ، مـحـروم  

 .خواھند شد  
مقامات حکـومـت بسـتـه بـه  
اینکه جـزء کـدام بـانـد و دسـتـه  
ـرای   ـفـی را ب ـل باشند، دالیل مخـت

 .گرانی ھای اخیر اعالم میکنند 
ــدل مــدیــر عــامــل   احـمــد قــوی
ــران ادعــا   ــلــی ای ــی کــانــون ھــمــوف

ـم  : "  میکند  از لحظه ای که تحری
ھای غرب کـه شـامـل اتـحـادیـه  
اروپا و کشور امریکا اسـت و در  
رابطه با کشور ایران اعـمـال شـده  
است، ما در رابطه با تامـیـن دارو  

 ."دچار مشکل شدیم 
خود احمدی نژاد و مـقـامـات  
دولتی دیگر ھم بارھا تحریمھـا را  
ـریـن عـامـل بـحـران   بعنوان مـھـمـت
ـر بـانـد خـامـنـه ای   فعلی در براب

اینکه تـحـریـمـھـا  .  مطرح کرده اند 
در ایجاد گرانی و کـمـبـود ھـای  
اخیر نقش بزرگی داشته، واقعـیـت  
. دارد اما  این تمام واقعیت نیست 

ــگــر   ــر اســاس  اظــھــارات  دی ب
مقامات رژیم، بحث کمبود  دارو   
و شرایط بحرانی در زمین  بھداشت  
و درمان مدتھاست بین مجـلـس و  
دولت در جریان بوده  اما ھمانطـور  
که می شد حدس زد، نـه دولـت  
و نـه مـجــلـس نـخـواســتـه انـد و  
نتوانسته اند اقدام عمـلـی در ایـن  

 .زمینه انجام دھند  
ــدیــران   ــه م   ٥٠ مــاه گــذشــت

بیمـارسـتـان خصـوصـی تـھـران از  
ـیـمـه   بدھی میلیاردی شرکتھای ب

ـر  . به آنھا خبر دادند   ـتـ  وزی بـه گـف
ـلـی ھـم    بیمه "  ،    بھداشت  ھای تکمی

ـــی    ـت ــ ـــوزه دول ـــه ح ـــون ب ـن اکــ
ھـای وزارت بـھـداشـت    بیمارسـتـان 

ـنـد  ٣٠٠  میلیارد تومان بدھکارھست
ـیـسـت بـه   ازھمین رو ھیچ بعیـد ن

ـیـارد  ١٥٠ بخش خصوصی ھـم  ـل مـی
ــاشــنــد  ــومــان بــدھــکــار ب و از  ."  ت

بیمارستانھای خصوصی خـواسـت  
ــدن چــک  "   در صــورت کشــی

ــی  ھــای    مــحــل ازســوی ســازمــان   ب
ھـا حـتـمـا    بیمـه گـرخصـوصـی آن 

ــن   ــه ای ــت ب ــشــان را نســب شـکــایــت
ھـا بـه مـراجـع ذی ربـط    سازمـان 

 ."اعالم کنند 
ـیـمـه   اما دزدی شرکـتـھـای ب
که عموما متعلق به آقازاده ھـا و  
ــھــا   ــد، تــن ــن ــامــات رژیــم ھسـت مـق

ـتـه  .  بخشی از مـاجـراسـت  در ھـف
ـــان   ـری ــ ـر و در ج ــ ـی ــ ـــای اخ ھ
افشاگریھای باندھای حکومـتـی  
ـبـا   ـری ـق علیه یکدیگر، معلوم شده ت
تمام ارز مربـوط بـه واردات دارو،  
ـلـھـای لـوکـس   صرف ورود اتومبی
ــوازم   ـیـونـی  و ل ـل چـنـد صـد مـی

 .آرایش شده است 
واقعیت این است که تحریمھـا  
ـرنـج   در کنار دزدی و غارت دسـت
مردم توسـط سـرمـایـه داری ھـار  

کسانی کـه زالـو وار  " اسالمی و  
ــد  ــده ان ــی ــات مــردم چســب " بـه حــی

ـبـار کـنـونـی   ـت عامل شرایط مشق
ــردم اســت  ــه  .  م ــجــا کــه ب تــا آن

حکومت بر مـیـگـردد تـا آخـریـن  
لحظه تالش خواھـد کـرد شـرایـط  
. دزدی و استثـمـار راحـفـظ کـنـد 
ــه طــرح   ــضــحــان " شــکــســت مــفــت

باعـث نـمـی  "  ھدفمندی یارانه ھا 
شود که مرتضوی جنایتکـار  از  
تغییر قوانین تامین اجتمـاعـی بـه  
ـر    ـر فـق ـیـشـت قیمت تحمیل ھرچه ب
ــمــی ازکــارگــران   ــه حــدود نــی ب

 .ومحرومترین مردم منصرف شود 
ــی   ــخــوب ــن را ب مــردم ھــم ای
میدانند کـه بـا وجـود حـکـومـت  

و  "   بـحـران دارو "  اسالمی نتنھـا  
ـتـی   معضالت ادام حیـاتشـان، مـوق
ـلـکـه ھـر روز ادامـ  ایـن   نیسـت ب
ـرقـابـل تـحـمـل   حکومت ابعاد غـی
تری به بـحـران و  مشـکـالتشـان  

ھمین آگاھی مردم اسـت  .  میدھد 
ـیـف   ـیـن تـکـل که آنھا را برای تعی
ـیــرون   نـھـایـی ایـن حــکـومـت و ب
ـقـوم   کشیدن حق حـیـاتشـان از حـل
جانیان اسالمی به میـدان خـواھـد  

 . کشاند 
     ٢٠١٢  نوامبر  ١٨ 
 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد
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 آبـان کـارگـران  ٢٨ امروز یکشنبه  
بازنشسـتـه ذوب آھـن در مـقـابـل  
ـر بـازنشـسـتـگـی در خـیـابـان   دفت
ــد  . نشـاط اصـفـھـان تـجـمـع کـردن

ـرداخـت   کارگران در اعتراض بـه پ
نشدن دو ماه حقوقھای خـود ایـن  
جاده را مسدود کـردنـد و صـدای  
. خودرا به گـوش مـردم رسـانـدنـد 

مــردمــی کــه شــاھــد تــجــمــع و  
اعتراض کارگران بودند به اشکـال  
مختلف از بازنشستگان حمایـت و  

بنا بـه یـک  .  پشتیبانی میکردند 
گزارش در این تجـمـع در گـوشـه  
ای از جمعیت عـکـس یـکـی از  
کارگران که در روز قبل دستگیـر  

یکـی  .  شده بود، به چشم میخورد 
از خـواسـتـھـای کـارگـران آزادی  
فوری دستگیر شدگان تجمع روز  
ـیـق آنـھـا   قبل بـود کـه شـمـار دق

اشاره کنیم که روز  .  معلوم نیست 
ــه   ــب ــران  ٢٧ شــن  آبــان نــیــز کــارگ

ـراض   بازنشسته ذوب آھـن در اعـت
ــــن دومــــاه از   ـت ـرداخـــ ــ ـپ ـــ ـــه ن ب
دستمزدھایشـان دسـت بـه تـجـمـع  

ـرض خشــم  .  زدنـد  کــارگــران مــعــت
خودرا نسبت به اینکه اکـنـون در  
ـرای گـرفـتـن   سن کھولت بـایـد ب
حقوقھای خـود ھـرروز دسـت بـه  
مبارزه و کشـاکـش بـا مـقـامـات  

کـارگـران  .  بزنند اعالم مـیـکـردنـد 
میگفتند مقامات ھربار آنھا را به  
ـنـد   جای دیگری پاسکاری میکن
ـره   تا از پرداخـت حـقـوق آنـھـا طـف

ــه وعـده ھــای  .  رونـد  کــارگــران ب
ـر ذوب آھـن   ـراتـی مـدی دروغین ب

 .معترض بودند 
یادآوری کنیم کـه کـارگـران  

ـبـال    مـاه  ٣ بازنشسته ذوب آھن ق
ـنـد کـه بـا   دستمزد معـوقـه داشـت
ـراض   چـنـدیـن بـار تـجـمـع و اعـت
ـنـد   بخشی از طلبھایشان را توانست
ـرداخـت بـاقـی   نقد کنند و برای پ
ـلـویـزیـون و   ــق ت آن رسـمـا از طـری
رسانه ھا به آنھا قـول ھـایـی داده  

اما باردیگر کارگران شـاھـد  .  شد 
این ھستند که حقوق دومـاه آنـھـا  
ــعــدد   ــت ــرغــم وعــده ھــای م ــی ــل ع

 .مسئولین پرداخت نشده است 

ـبـه     ٢٩ قرار است فـردا دوشـن
ـرای   آبان نیز کارگران بازنشستـه ب
ـراض   گرفتن طلبھایشان و در اعـت
به دستگیری ھمکـارشـان، ھـمـراه  
با خانواده او دوباره در ھمین محل  
یعنی محل دفتر بازنشستگی در  
ـنـد   . خیـابـان نشـاط تـجـمـع کـن

کارگران میگویند تا حـقـوقـھـای  
خودرا نگیرند و ھمکـارانشـان آزاد  

 .نشوند دست از اعتراض بر نمیدارند 
حزب کمونیست کارگـری از  
ھمه کارگران ذوب آھـن و ھـمـه  
مــردم اصــفــھــان مــیــخــواھــد کــه  
ـراضـات   فعاالنه از خواستھا و اعـت
ـنـد   کارگران بازنشسته حمایت کـن
و خواھان آزادی فوری کـارگـران  

نبـایـد اجـازه داد  .  بازداشتی شوند 
که حکومت مفتـخـوران سـرمـایـه  
ــواده ھـــای   ــان ــب خ ــان ش دار ن
. کارگران بازنشسته را باال بکشـد 

ما از ھمه مردم میخواھیم کـه از  
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
اصفھان به ھر شکلی که برایشـان  

 .ممکن است پشتیبانی کنند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

ـر  ١٨  – ١٣٩١  آبان  ٢٨   نوامـب
 ٢٠١٢ 
 

اعتراضات 
کارگری گسترده 

تجمع , تر میشود
بازنشستگان نفت 
 آبادان در تھران

ـر از  ٢٠  آبان حدود  ٢٣ روز   ـف  ن
ــگــان اخــراج شــده از   ــازنشــســت ب

ــه  ــی شــرکــت    خــان ھــای ســازمــان
ـفـت   پاالیش و پخش پـاالیشـگـاه ن
آبادان در مقابل شرکت پـاالیـش و  
پخش نفت خیـابـان اسـتـاد نـجـات  

ھمسـران  .  الھی تھران تجمع کردند 
کارگران نیز در این تجمع شرکـت  

کارگران و ھـمـسـرانشـان  .  داشتند 
ابتدا در مقابل دفتر احمـدی نـژاد  
تجمع کردند و سـپـس بـه مـقـابـل  
ــت   ـف شـرکـت پـاالیـش و پـخــش ن

ــا  .  آمـدنـد  ــه گـفــتـه کــارگـران ت ب
کنون تعدادی از بازنشستـگـان بـا  
ــوسـط مـامــوران   ــه ت ـی حـکـم تـخــل

. انـد   نیروی انتـظـامـی اخـراج شـده 
ـر  ١٩٠ گفته میشود که تاکنون  ـف  ن

از کارگران بازنشسته ساکـن ایـن  
ـیـه گـرفـتـه انـد  . منازل حکم تخل
ھـا    بازنشستگان خواھان خرید خانـه 

بوده و در صورت اخراج مجبور بـه  
ــه شــھــر  ــر    مــھــاجــرت ب ــگ ھــای دی

ــنـد  ــد  .  ھسـت ــگـان تـاکــی ــازنشــسـت ب
کردند در خانه ھای خود خواھنـد  
ماند، آنھا را تخلیه نخواھند کـرد  
و به اعتراض خود ادامه خـواھـنـد  

بازنشستگان نفت آبادان بارھـا  .  داد 
برای حفظ خانه ھای خـود دسـت  

 .به اعتراض زده اند 
 

کارگران نورد لوله صفا 
 اعتصاب کردند

کارگران کارخانه لـولـه صـفـا  
ــاوه از روز   ــان در  ٢٢ در س  آب

اعتراض به عدم پرداخت شش مـاه  
حقوق خـود دسـت بـه اعـتـصـاب  

کارفرما قـول داد کـه روز  .  زدند 
 آبان حقوق یکماه کارگـران را  ٢٤ 

ــد  ــت کــن ــه  .  پــرداخ ــارگــران ب ک
اعتصاب پایان دادند امـا تـاکـیـد  
کردند اگر فقط یکماه از دستمـزد  

  ٢٧ آنھا پرداخت شود از روز شنبه  
آبان بار دیگر دست بـه اعـتـصـاب  

طبق گزارش اتحـادیـه  .  خواھند زد 
ــه   ــزم ــارگــران ایــران، زم آزاد ک
اعتصاب در میان کـارگـران نـورد  
. پروفیل ساوه نیز باال گرفته اسـت 

ـیـز شـش   کارگران این کارخانـه ن
در ایـن دو  .  ماه حقوق طلب دارند 

کارخانه کـه مـتـعـلـق بـه یـک  
ـنـد، جـمـعـا     ٢٥٠٠ کارفرما ھست

 .کارگر مشغول به کار ھستند 
 

کارگران بازنشسته 
صنایع فلزی تھران دست 

 به تجمع زدند
 نفر از کـارگـران  ١٥٠ بیش از  

بازنشسته کارخانه ھـای صـنـایـع  
  ٢٣ فلزی شماره یک و دو روز  

ـرنـامـه   آبان در مـقـابـل مـعـاونـت ب

ریزی استانداری تھـران دسـت بـه  
تجمع اعتراضی زدنـد و خـواھـان  
رسیدگـی بـه خـواسـتـھـای خـود  

کـارگــران پـالکـاردی در  .  شـدنـد 
ـر روی آن   ــد کــه ب ــن دسـت داشـت

مـا کـارگـران  :  نـوشـتـه شـده بـود 
ـیـش از سـه سـال   صنایع فلـزی ب
ــافــت   ــوات خــود را دری اســت ســن
ــرداخــت   ــم و خــواھــان پ ــرده ای ــک ن

ــیــم  ــت ــه گــزارش  .  فــوری آن ھس ب
اتحادیه آزاد در مـقـابـل صـحـبـت  
ـر   معاونت این نھاد که گفـت بـھـت
اســت بــجــای تــجــمــع دســت بــه  
شکایت قضایی بزنیـد، کـارگـران  
یکصدا اعالم کردند ما تا رسیـدن  
به خواستھایمان به ھـمـیـن مـنـوال  
ـم   کنونی پیگیر مطالباتمان خواھـی

بنا بر این گـزارش در ادامـه  .  بود 
مذاکـرات مـیـان ایـن مسـئـول و  
ــول   ــا وی ق ــایــت ــھ ــارگــران، ن ک
ـر خـواسـتـھـای   پیگیـری جـدی ت
کارگران را داد و اعالم کـرد مـا  
ــات شــمــا را از   ــب ــمــا مــطــال ــت ح
ـم گـرفـت و بـه   کارفرما خـواھـی
ـنـده ھـای   ھمین منـظـور از نـمـای
ـنـده در   ـتـه آی کارگران خواست ھف
ــداری   ــان ــسـه ای کـه در اسـت جـل
ـیـز   برگزار خواھد شد و کارفرما ن
حضور خواھد داشت شرکت کنند  
ــت   ــوه پــرداخ ــح ــورد ن ــا در م ت
مطالبات کارگران تصمیمات الزم  

ــه شـود  ــن  .  گـرفـت خــواسـتـھــای ای
 نفر میباشند و  ١٨٠ کارگران که  

ـازنشـسـت  از یک تا پنج سال قبل   ب
 :شده اند، به این شرح است 

ــا   ـرداخـت فـوری ســنـوات، ب پ
توجه به تورم شـدیـد در سـه سـال  
ــھــای   ــرداخــت خســارت گــذشــتــه، پ
ــت   ــاف ــاشــی از دیــر کــرد دری ن
سنوات، عودت سفته ھـایـی کـه  

" سـرمـایـه " کارگران در دو بانک  
بابـت دریـافـت  "  در شھر " و بانک  

وام از سوی کـارفـرمـا گـذاشـتـه  
 .اند 

 
اعتراض کارگران 

کارخانه پتروشیمی فجر 
 در ماھشھر

ـــه  ٣٠٠  ـــان ـــارخ ـرک ــ ـــارگ  ک
ـراض بـه   پتروشیمی فجـر در اعـت
عدم دریافت پاداش روز کارگر و  
ــا   عـدم افـزایـش حـقـوق خـود و ب
عملی نشدن وعده ھای داده شـده  

توسط شرکت پیمانکاری رامپکو  
و نیز عدم ایمنی محیط کـار، از  

 آبان دسـت بـه اعـتـصـاب  ٢٢ روز  
ــمــانــکــاری  .  زده انــد  ــی ــرکــت پ ش

گـویـد چـون    پتروشیمی فجر مـی 
ای    در مورد ایـن مسـالـه مصـوبـه 

ــت   ــز پــرداخ ــی نــی ــول ــداریــم پ ن
ـم   نمـی  ـی کـارگـران کـارخـانـه  .  کـن

 مـاه اسـت در  ٤ پتروشیمی فجر  
ـبـھـای خـود   انتـظـار دریـافـت طـل

 .ھستند 
تجمع اعتراضی کارگران 

نساجی مازندران 
 درمقابل مجلس

ـر از  ٢٣ روز    آبان حدود صد نف
ـرای   کارگران نساجی مـازنـدران ب
دومین روز مـتـوالـی در مـقـابـل  
ساختمان مجلس شورای اسالمـی  

کـارگـران خـواھـان  .  تجمع کردنـد 
ــه، پــرداخــت   بـازگشــایــی کــارخــان

 ماه مطالبـات مـعـوقـه  ٢٧ فوری  
ــوات  ٨٠٠  ـرداخــت سـن  کـارگــر، پ

کارگران بازنشسته و روشـن شـدن  
ــنــد  ــمــه خــود ھســت ــت بــی . وضــعــی

کارگران میگویند تا زمانـی کـه  
ـم بـه خـانـه   ـری پاسخ قطـعـی نـگـی
ــم گشــت  ــخــواھــی ــمــان بــاز ن . ھــای

ــدران در   کـارگــران نسـاجــی مـازن
ماھھای گذشته نیز چـنـدیـن بـار  
ـر احـمـدی   در مقابل مجلس، دفـت

ھـای مـربـوطـه    نژاد و وزارتـخـانـه 
 .دست به تجمعات اعتراضی زده اند 

 
اعتراض کارگران 

کارخانه اشکان چینی 
 قزوین

ــه   کـارگــران اخــراجــی کــارخــان
اشکان چینی قزوین که عمدتا زن  
ھستند، در اعـتـراض بـه تـعـویـق  
. حقوق خود دست به اعتراض زدند 

یکی از کارگران گفته اسـت کـه  
این شرکت از بدو تأسیس ھر چنـد  

ـفـر را  ١٥٠ وقت یک بار حدود    ن
کند و پـس از چـنـد    استخدام می 

ھـا    ماه کار بدون پرداخت حـقـوق آن 
یکی دیـگـر از  .  کند   را اخراج می 

ـتـرض اعـالم   کارگران اخراجی مـع
کرد چند بار طلبش را به صـورت  
ــر   ــد مــاھــه از مــدی چــک چــن
ــرده امــا   ــت ک ــه دریــاف کــارخــان

 .اند   ھا ھیچوقت وصول نشده   چک 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

ـر  ١٥ ،  ١٣٩١  آبان  ٢٥   نـوامـب
 ٢٠١٢ 

کارگران بازنشسته ذوب : ١٦اطالعیه شماره 
 آھن اصفھان مجددا دست به تجمع زدند
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

 ماه  عدم پرداخت ٦در اعتراض به 
 کارگر نورد لوله ١٢٠٠دستمزد، بیش از 

 ساعت دست از کار ٥صفا امروز ھم بمدت 
 کشیدند

ـیـش از  ٢٧ امروز  : اتحادیه آزاد کارگران ایران   آبـانـمـاه ب
 روز گـذشـتـه  ٥  کارگر کارخانه نورد لوله صفا طی  ١٢٠٠ 

ـیـز   برای دومین بار در حالی که کلیه مھندسین کارخانـه ن
به اعتصاب پیوسته بودند دست از کار کشیدنـد و خـواھـان  

ایـن کـارگـران  .  پرداخت شش ماه دستمزد معوقه خود شدنـد 
امروز در حالی دست به اعتصاب زدند که در اعتصاب اول  

 آبانماه مسئولین کارخانه وعده دادند یـکـمـاه  ٢٣ آنان در روز  
  ٤ از دستمزدھایشان را پرداخت خواھند کرد اما با گـذشـت  

ـیـل   روز از این وعده از تحقق آن خبری نشد و بـه ھـمـیـن دل
این کارگران از اول صبح امروز دست از کار کشیدند و در  
ـرای   مقابل وعده ھای مسئولین کارخانه و خـواسـت آنـھـا ب
پایان دادن به اعتصاب، اعالم کردند کارفـرمـای کـارخـانـه  

 .باید در میان کارگران حاضر شود و پاسخگوی شان باشد 
ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـر حضـور رسـتـمـی صـفـا  ـنـی ب بدنبال اصرار کـارگـران مـب

و  )   مالک کارخانه ھای پروفیل ساوه و نورد لولـه صـفـا ( 
ـتـا وی   پاسخگو شدن شخص ایشان به خواست ھایشان، نھای

رستمی صفـا   .  ناچار شد در میان کارگران حضور پیدا کند 
طـی دو     -١ :  پس از حضور در میان کارگران متعھد شـد 

ـرداخـت شـود   وسـط    -٢ روز آینده دستمزد تیر ماه کارگران پ
ـرداخـت   ھر ماه در صورت نیاز کارگران به آنـان مسـاعـده پ

 ماه باقی مانده دسـتـمـزد مـعـوقـه  ٥ تا پایان سال،    -٣ شود  
ـرداخـت شـود   کارگران ھمراه با حقوق ماھیانه آنان طـوری پ

 ماه دستمزد معوقه بـطـور کـامـل  ٥ که در پایان سال،  این  
 .تسویه شود 

بنا بر این گزارش بدنبال این تـوافـقـات کـارگـران نـورد  
 ظھر به اعتصاب خود پایـان داده  ١٢ لوله صفا حدود ساعت  

 .و بر سر کارھایشان بازگشتند 
 

بدنبال آغاز اعتصاب امروز کارگران در 
کارخانه نورد لوله صفا از ورود محمد 

 رئوف به کارخانه جلوگیری شد
ـران ٢٧  ـبـال شـروع  :  آبان؛ اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای بـدن

  ٥ اعتصاب امروز در کارخانه نورد لوله صـفـا کـه پـس از  
ـرداخـت دسـتـمـزد   ـر پ ـنـی ب ساعت با تعھدات کارفرمـا مـب
معوقه کارگران پایان گرفت حراست کارخانه از اول صـبـح  
از ورود محمد رئوف به کارخانه جلوگیری بـعـمـل آورد  و  
ـم اداره کـار شـھـرسـتـان   وی در این رابطه شکایتی را تسلی

ـقـه و  .  ساوه کرد  محمد رئوف از جـمـلـه کـارگـران بـا سـاب
رسمی کارخانه نورد لوله صفا است که از دو سال پیش بـه  

ھمراه دیگر ھمکارانش خواھان اجرای قانون مشاغل سـخـت  
در پی تالشھای وی  .  و زیان آور در این کارخانه شده است 

و دیگر ھمکارانش بود که چند ماه پیش اداره کـار اراک  
ـرخـی از قسـمـتـھـای ایـن   رای به اجرای ایـن قـانـون در ب
ـرفـت و بـه رای صـادره   کارخانه داد اما کارفرما زیر بار ن

به ھمین دلیل روز شنبه گـذشـتـه بـار دیـگـر  . اعتراض کرد 
بازرسانی از اداره کار ساوه و اراک به کارخانـه آمـدنـد تـا  

بنا بر گزارشھای رسـیـده بـه  .  دست به بازرسی مجدد بزنند 
اتحادیه آزاد کارگران ایران، از آنجا که کـارفـرمـا از آمـدن  
بازرسان در روز شنبه اطـالع داشـت دسـتـور بـه خـامـوشـی  
بسیاری از دستگاھھا داد اما پـس از حضـور بـازرسـان در  
محل کارخانه، بسیاری از کـارگـران و مـنـجـمـلـه مـحـمـد  
رئوف به آنان اعـالم کـردنـد کـارفـرمـا تـعـمـدا دسـتـور بـه  
خاموشی دستگاھھا داده است تا جلو اجرای قانون مشاغـل  

ـروفـیـل  .  سخت و زیان آور در کارخانه را بگیـرد  کـارخـانـه پ
ساوه و نورد لوله صفا متعلق به رستمـی صـفـا، سـالـھـاسـت  
کارگران خود را با آزمایشات پزشکی برای احراز سالمتـی  
آنان به کار میگیرد اما از آنجا که اکثریت کـارگـران ایـن  

کارخانه با قرارداد موقت به کار گرفته مـیـشـونـد پـس از  
ـیـمـاریـھـای   ـنـکـه دچـار ب چندین سال کار و به مـحـض ای
ـروز زانـو   ریوی، دیسک کمر، بیماریـھـای شـنـوایـی و آرت
ـیـب   ـرت میشوند از تمدید قرارداد آنھا  سرباز میزند و به این ت
این کارگران که تعداد آنھا از سالھا پیش تاکنون به صدھـا  

 سال کار در این کـارخـانـه و  ٢٠  الی  ١٠ نفر میرسد پس از  
در حالیکه دچار معلولیتھای جسمی شـده انـد بـدون بـھـره  
ـریـن حـق و حـقـوقـی از کـار خـود اخـراج   مندی از کـمـت

محمد رئوف از جمله این کارگران اسـت کـه ھـم  .  میشوند 
وی از آنجا که از جمـلـه  .  اکنون دچار آرتروز شدید زانوست 

معدود کارگران رسمی این کارخانه میباشد به ھمراه دیـگـر  
ھمکارانش با شکایت به اداره کار ساوه و اراک، خـواھـان  
اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در این کارخانه شـده  
است اما در حالی که ھنوز این تالش به ثمر ننشسته اسـت  
و محمد به دلیل آرتروز شدید زانو با عصا به سخـتـی قـادر  
به راه رفتن است  امروز از سوی کارفرما به کـارخـانـه راه  
داده نشد تا وی نیز ھمچون صدھا کارگر این کارخانه کـه  

ـتـھـای  ٢٠  الی  ١٠ پس از   ـی ـلـول  سال کار و زحمت دچار مع
ـر و   جسمی شده اند با درد و رنج معلولیـت و تـوام بـا  فـق
ـرای   ـیـاردی ب ـل فالکتی دھشتناک متضمن سـودھـای مـی

اما سرنوشت محـمـد ودیـگـر  .  کارفرمای این کارخانه شود 
کارگران شـاغـل کـنـونـی کـارخـانـه نـورد لـولـه صـفـا بـا  
ـیـن طـور   ـق تالشھایی که وی و ھمکارانش کـرده انـد بـه ی
دیگـری رقـم خـواھـد خـورد و کـارگـران بـا عـقـب رانـدن  
کارفرما، موفق خواھند شد اجرای قانون مشاغل سـخـت و  

 .زیان آور در این کارخانه را عملی کنند 
 

تجمع كارگزاران مخابرات مقابل مجلس 
 شورای اسالمی

ـیـش از   تمام کسانی که امروز اینجا ھستند ھر کـدام ب
 سال سابقه دارند ولی اکنون ھفت ماه اسـت کـه  ٧  الی  ١٠ 

کـارگـزاران  .  در تامین معـاش زنـدگـیـشـان مشـکـل دارنـد 
ھا برای چندمـیـن بـار در مـقـابـل مـجـلـس     استان   مخابرات 

ــد  ــه اعــتــراض زدن بـه گــزارش  .  شـورای اسـالمــی دســت ب
ـر از کـارگـزاران  ٥٠ خبرنگار پارلمانی ایلنا امروز حدود   ـف  ن

ـرداخـت حـقـوق از    مخابرات استان  ھای کشور به دلیل عدم پ
سوی مخابرات مقابل درب شمال مجلس شـورای اسـالمـی  

ھا حدود ھـفـت مـاه    به گفته این کارگزاران آن .  تجمع کردند 
ـرات ھـیـچ   است که با وجود داشتن قرارداد از سـوی مـخـاب

 .اند   گونه حقوق و مزایایی دریافت نکرده 
 

تجمع اعتراضی تعدادی از بازنشستگان 
 نفتی مقابل وزارت نفت 

ـفـت، روز گـذشـتـه  ٢٨  ـیـام ن آبان؛ گزارش اختصاصـی پ
خیابان طالقانی مـیـزبـان حضـور تـعـدادی ازبـازنشـسـتـگـان  
صنعت نفت که از آبادان و شھرھای جـنـوبـی کشـور آمـده  

ـر الـزام  .  بودند، بود  ـنـی ب طی ھفته ھای اخیر اخباری مـب
بازنشستگان نفتی از تخلیه خانه ھای سازمانی منتشر شـد  

ـرداخـت  در ایـن رابـطـه روز  .  که پیام نفت به انعکاس آنھا پ
.   بازنشسته نفتی تجمعی را برگزار کردنـد ٥٠ گذشته حدود  

ـفـت   ـبـال ایـن تـجـمـع وزارت ن ـفـت، بـه دن به گزارش پیام ن
ـیـن   کارگروھی را برای حل این مشکل بازنشـسـتـگـان تـعـی

 . کرد 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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اعتراض به عدم دریافت سنوات بازنشستگی 
 !و قول ھای بی عمل

ـر از بـازنشـسـتـگـان صـنـایـع  ٢٤  ـف آبان؛ بیش از یکصد ن
ــوات   ــه عــدم پــرداخــت ســن ــزی ایــران در اعــتــراض ب ــل ف
ـرنـامـه   بازنشستگی از سوی کارخانه، در مقابل مـعـاونـت ب

ـیـش از  .  ریزی استانداری تھران تجمع کردند  ـروز ب صبـح دی
ھای شـمـاره یـک و دو    یکصد نفر از بازنشستگان كارخانه 

 بازنشستـه،  ١٨٠ صنایع فلزی ایران به نمایندگی از مجموع  
ای صاحبان کـارخـانـه صـنـایـع    توجه   در اعتراض به آنچه بی 

شـان عـنـوان    فلزی ایران در پرداخت سـنـوات بـازنشـسـتـگـی 
كردند در مقابل معاونت برنامه ریزی استـانـداری تـھـران    می 

ـر  .  تجمع کردند  ـنـدگـی از سـای ـرویـن مـحـمـدی بـه نـمـای پ
ـنـا گـفـت  ـل در پـی  :  بازنشستگان در این باره به خبرنگـار ای

ـتـه جـاری در   اعتراضات مکرر بازنشستـگـان طـی دو ھـف
شـان،    کارخانه در خصوص عدم دریافت سنوات بازنشستگـی 

عمل مدیرعامل جدید کارخانه که به عـنـوان    و قولھای بی 
نماینده دولت از سوی استانداری در این کارخانه مـنـصـوب  

ھـا    ای   تـوجـه   شده است، متاسفانه ناچار شدیم در پی این بـی 
ـرض    در مقابل معاونت برنامه  ریزی اسـتـانـداری تـھـران مـعـت

او رقم سنوات بازنشستگـان ایـن دو كـارخـانـه را دو  .  شویم 
ـیـون تـومـان عـنـوان کـرد و افـزود  ـل : میلیارد و دویست مـی

ھشتصد میلیون تومان مـربـوط بـه سـنـوات بـازنشـسـتـگـان  
ـیـارد و چـھـارصـد   ـل صنایع فلزی شماره یک و یـک مـی

ـر بـازنشـسـتـگـان  ٩٧ میلیون تومان نیز مربوط به سنوات   ـف  ن
صنایع فلزی شماره دو است که بعد از گذشت چندین سـال  

: ایـن بـازنشـسـتـه اضـافـه کـرد .  ھنوز پرداخت نشـده اسـت 
ـراض   معاونت برنامه ریزی اسـتـانـداری تـھـران بـعـد از اعـت
بازنشستگان صنایع فلزی در مقابل ساختمان مـعـاونـت، بـا  
آنان در نمازخانه به گفتگو نشست و قـول مسـاعـد داد بـا  

ـنـده  ای کـه از سـوی بـازنشـسـتـگـان    ھمکاری چھار نـمـای
محمدی اظھـار  .  اند پی گیر مطالبات آنان شود   انتخاب شده 

ھمچنین در این جلسه از سوی معاونت اسـتـانـداری  :  داشت 
ای که بـا    از بازنشستگان خواسته شد تا نتیجه نھایی جلسه 

ـنـده بـازنشـسـتـگـان در روز   حضور مالکان کارخانه و نـمـای
ـرگـزار   یکشنبه ھفته آینده در محل مـعـاونـت اسـتـانـداری ب

ـرنـامـه  :  او در خاتمه گفت .  خواھد شد، صبر کنند  معاونت ب
ریزی استانداری تھران در جمع بازنشستگان صنـایـع فـلـزی  

قول داد در صورت عدم پرداخت مطالبات بـازنشـسـتـگـان از  
ـنـده دولـت مـیـزان   جانب کارخانه، استانداری به عنوان نـمـای

 . بازنشسته را پرداخت خواھد کرد ١٨٠ سنوات خدمتی این  
 

تجمع بازنشستگان نفت آبادان مقابل شرکت 
 پاالیش و پخش نفت در تھران

ھـای     تن از بازنشستگان اخراج شـده از خـانـه ٢٠ آبان، ٢٣ 
ـفـت آبـادان   سازمانی شرکت پاالیش و پـخـش پـاالیشـگـاه ن
دیروز در مقابل شرکت پاالیش و پخش نفت خـیـابـان اسـتـاد  

ایـن افـراد کـه ھـمـراه  .  نجات الھی تـھـران تـجـمـع کـردنـد 
ـیـش از تـجـمـع بـه نـھـاد   ھمسرانشان به تھران آمده بودنـد پ

ـیـز مـراجـعـه کـردنـد  یـکـی از تـجـمـع  .  ریاست جمھوری ن
ھا اعتراض و تجمع و رایزنی بـه    پس از ماه :  کنندگان گفت 

ھـا را صـادر کـرده    رسد وزیر دستور واگذاری خـانـه   نظر می 
اما مسئوالن شرکت پاالیش و پخش حاضر به اجرای قانـون  

به گفته او تا کنون تعـدادی از بـازنشـسـتـگـان بـا  . نیستند 
. انـد   حکم تخلیه توسط ماموران نیروی انتظامی اخـراج شـده 

انـد ایـن در    تن از کارکنان اکنون حکم تخلیـه گـرفـتـه ١٩٠ 
ھا ھستند و    حالی است که بازنشستگان خواستار خرید خانه 

ھـای دیـگـر    در صورت اخراج مجبور به مھاجـرت بـه شـھـر 
شوند و شآن بازنشستگی و تـالـشـشـان نـادیـده گـرفـتـه    می 
بازنشستگان تاکید کردند در صـورت پـاسـخـگـو  .  شود   می 

مانند و درخواسـتـشـان را    ھا می   نبودن مسووالن آنان در خانه 
 .باز ھم مطرح خواھند کرد 

 
 تجمع اعتراضی كارگران نساجی مازندران

ـرای دومـیـن  ٢٤ و  ٢٣  آبان؛ کارگران نساجی مـازنـدران ب
روز متوالی در مقابل ساختمان مـجـلـش شـورای اسـالمـی  

 .تجمع کردند 
تجمع اعتراضی کارگران نساجی مـازنـدران در مـقـابـل  
ساختمان مجلس شورای اسـالمـی بـا اضـافـه شـدن گـروه  
ـنـدگـان   جدیدی از کارگران این کارخانه به جمع تجمـع کـن

ـنـده کـه  .  وارد دومین روز متوالی شد  کارگران تـجـمـع کـن
ـر رسـیـده بـود  ١٠٠  نفر به حدود  ٧٠ ھا از    دیروز تعداد آن  ـف  ن

ـری    ھمچنان بر خواسته  ـر بـازپسـگـی ھای قبلی خود مبنی ب
ـر نـظـر   کارخانه از سرمایه گذار خارجی و بازگشایی آن زی

ـبـات مـعـوقـه  ٢٧ ، پرداخت    مدیران دولتی    ٨٠٠  مـاه مـطـال

، پرداخت سـنـوات کـارگـران بـازنشـسـتـه و   کارگر باقیمانده 
ـیـمـه  ای خـود تـاکـیـد    ھمچنین روشن شدن وضعیت سوابق ب

ـنـدگـان در تـوضـیـح وضـعـیـت  . کردند  یکی از تجـمـع کـن
نامطلوب و نامناسب معیشتی خـود و دیـگـر ھـمـکـارنـش  

ھا و تعـھـدات قـانـونـی    کارفرما علی رغم وعده :  یادآور شد 
خود بابت دستمزد شش ماھه دوم و عیدی و سـنـوات سـال  

ـیـن  ٨٩ ، عیدی و پاداش و سنوات سال  ٨٨   مـاه  ٩  و ھمچن
 مـاه  ٢٧  به ھـر کـارگـر  ٩٠ حقوق و عیدی و سنوات سال  

 .حقوق پرداخت نشده بدھکار است 
 سـال در کـارخـانـه  ٢٢ کارگر دیگری که نزدیک به  

بـا وجـود سـنـگـیـن  :  نساجی مازندران کار کرده است گفت 
ـرداخـت نشـده تـا پـایـان سـال    در  ٩٠ شدن مبلغ مطالبات پ

ـرای   کارخانه نساجی مازندران بصورت اجرتی و سفارشـی ب
  ٢١ نـھـایـت در تـاریـخ      تجار و بازرگانان کار کردیم اما در  

 مطلع شدیم که درھای کارخانه بسـتـه  ٩١ فرودین ماه سال  
ـیـد خـامـوش شـده   و ماشین  ایـن کـارگـر  .  انـد   ھای خط تـول

این کارخانه درحـالـی  :  معترض نساجی مازندران یادآور شد 
ـیـد   کـار و سـرمـایـه    در نخسین روزھای سال حمایت از تـول
گذار خارجی طـبـق    ایرانی تعطیل شد که کارفرما و سرمایه 

ـبـات    تعھدات قانونی خود می  بایست عالوه بر پرداخت مـطـال
داد و    ھای کارخانه را توسـعـه مـی   کارگران موجود فعالیت 

یـکـی  .  كرد   ھای شغلی جدید ایجاد می   از این طریق فرصت 
ـقـه  ١٠ از کارگران نساجی مازندران با اشاره بـه    سـال سـاب

انباشتـه شـدن  :  کاری خود در این واحد تولیدی مدعی شذ 
حجم مطالبات معوقه در کنار تعطیلی کارخانه باعث شـده  

ھا بیش از ھر زمـان دیـگـری در مـعـرض    ھای آن   تا خانواده 
وی گـفـت  . ھای اجتماعی قرار گیرند   ھا و ناھنجاری   آسیب 

ھایمان بازنخواھیـم    تا زمانی که پاسخ قطعی نگیریم به خانه 
 . گشت 
 

دوگزارش کوتاه از اعتصاب کارگران 
 شرکت سازه پاد

  ١٢ اعتصاب کارگران شـرکـت سـازه پـاد در فـاز    -١ 
منطقـه پـارس جـنـوبـی وارد سـومـیـن روز خـود شـد ایـن  
اعتصاب بدنبال عدم پرداخـت حـقـوق و اخـراج تـعـدادی از  
کارگران صورت گرفته وطبق اعالم نمایندگان انتخاب شـده  
از سوی کارگران تنھا درصورت تحقق خواسته ھـایشـان بـه  

ـبـه    -٢ .  اعتصاب پایان خواھند داد    ٢٣/٨/٩١ امروز سه شن
ـبـه آغـاز   کارگران سازه پاد که اعتصـاب خـود رااز روزشـن
کرده بودند پس از آنکه حراست فـاز مـانـع ازورود آنـان بـه  
ـرگـذار   درون سایت شد،اعتصابشان را درمقابل درب ورودی ب

نفراز جوشکـاران ایـن شـرکـت کـه در  ١٥٠ ھمچنین  . کردند 
اعتصاب حضور داشتند اخراج شدند درنتیجه بـا ایـن اخـراج  

ـبـع .  دسته جمعی اعتصاب پایان یافت  وبـالگ انـجـمـن  : مـن
 کارگران برق و ساختمان اصفھان 

 
 ماھشھر

ــه  ٣٠٠ در مــاھشــھـر نــیـز بــیـش از    کـارگــر کـارخــان
پتروشیمی فجر در اعتـراض بـه عـدم دریـافـت پـاداش روز  

ـلـی    کارگر، عدم افزایش حقوق خود با توجه به قول  ـب ھای ق
شرکت پیمانکاری رامپکو و ھمچنین در اعتراض بـه عـدم  
ـبـه   رعایت مسائل ایمنی کار توسط کارفرما از روز یکـشـن

ـتـه  .  گذشته دست از کار کشیده و اعتصاب کـردنـد  در ھـف
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ھای گذشته نیز موج جدیدی از اعتصـابـات در کـارخـانـه  
کـارگـران  .  ھای پتروشیمی منطقه ماھشھر شروع شـده بـود 

ـنـدر امـام   شرکت کیمیا و فراورش از مجتمع پتروشـیـمـی ب
ـنـده   شروع کننده اعتصاب بودند و کارگـران اعـتـصـاب کـن
ـیـمـانـکـاری و عـقـد   خواستار حذف مافیای شرکت ھای پ

 .قرارداد مستقیم با کلیه کارگران پیمانکاری، ھستند 
 

اعتراضات وتجمعات کارگران اردبیل 
 دررابطه با عدم پرداخت  ماه ھاحقوقشان

ـیـل گـفـت ٢٨  ـری اردب ـیـس دادگســت یـکـی از  : آبـان، رئ
ـیـز بـا آن   مشکالت اساسی این شھرستان که دادگستـری ن

ھـا    درگیر است ، اعتراض و تجمع کارگرانی است کـه مـاه 
ـقـل  .  اند   حقوق خود را دریافت نکرده  ـن بنا بـھـمـیـن گـزارش ب

ـراجـرد کـه ھـفـت  ١٨٠ اخیرا   -:  ازھمین منبع  ـف  کارگر سد ب
ـرای    شان را  دریافت نکرده   ھشت ماھی است که حقوق  اند ب

اعتراض به دادگستری مراجعه کـرده و شـکـایـت خـود را  
در این ارتباط شکایاتی از شرکـت راھسـر و    -.  ارائه دادند 

ــوق    راه   حـیــران   نــیـز صـورت گـرفــتـه اسـت کـه حـق و حــق
 .کارگرانش را پرداخت نکرده است 

  
 اعتصاب رانندگان تاکسی نقده

ــه گــزارش  ــه حــدود  ١٦ ب ــان، روز گــذشــت ــوامــبــرمــوکــری ن
ـیـن   ـراض بـه پـای چھارصد نفر از رانندگان تاکسـی در اعـت
بودن نرخ کرایه ھا در مسجد صاحب الزمان این شھر دسـت  
به اعتصاب و تجمع اعتراض آمیز زدند و خواستـار افـزایـش  

بر اساس ھـمـیـن گـزارش  .  تومانی کرایه تاکسی شدند  ٥٠ 
ـقـده ضـمـن   به دنبال این اعتصاب، اروجیار معاون فرماندار ن
حضور در محل و شنیدن خواسته ھای تاکسیرانان، از آنـھـا  
یک ھفته مھلت خواست تا با بررسی بیشتر موضـوع ، در  

 .صورت امکان قیمت کرایه ھا افزایش داده شود 
 
 

 حمایتھای بین المللی
 

 اتحادیه کارگری جھان از ٧٦نمایندگان 
 فعاالن کارگری در ایران حمایت کردند

 کشور جھان در  ٤٤  اتحادیه کارگری از  ٧٦ نمایندگان  
نشست روز جمعه فدراسیون جھانی کارگران حمل و نقل در  
. تورنتوی کانادا از فعاالن کارگری در ایران حمایت کردنـد 

ـیـشـان   ـت این فدراسیون  در بیانیه ای گفته است که به حمای
ـرارمـی   ـران کـه مـورد ارعـاب ق از فعاالن کارگری در ای
گیرند یا در بازداشت بسر می برند، ادامه خواھند داد و بـه  

 عضـو ھـیـات    طور مشخص خواستار آزادی رضا شـھـابـی، 
مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تـھـران  

ـم    و حومه،  ـراھـی ـلـو و اب  و بازگشت بـه کـار مـنـصـور اسـان
 . شده است   رییس و نایب رییس ھیات مدیره این سندیکا،   مددی، 
 

 تشكلھای كارگری 
 

 در محكومیت بازداشت پدرام نصراللھی
پدرام نصراللھی فعال کارگری و از اعضای کمیته ی  

به منـظـور پـی  . ٢٤/٨/١٣٩١ چھارشنبه  .ھماھنگی که روز 

ـر و   گیری پرونده اش به دادسرا مراجعه کـرده بـود دسـتـگـی
ـنـد  ١٨ این فعال کارگری ،در تـاریـخ . روانه زندان شد    ٩٠ اسـف

ـرار  ٤٨ دستگیر شد و پس از    روز بـازداشـت، سـرانـجـام بـا ق
وی در دادگـاه بـدوی  .   میلیون تومانی آزاد گردید ٧٠ وثیقه 

ـتـا حـکـم او در   به سه سال حبس محکوم شده بـود و نـھـای
ـلـھـی  .  ماه تقلیل یافت  ١٩ دادگاه تجدید نظر به   پدرام نصـرال

ـقـه ای   که تنھا جرمش دفاع از حقوق کارگـران و ھـم طـب
ھایش می باشد بارھا و بارھا و ھـر بـار بـه بـھـانـه ھـای  

ـر و یـا احضـار گـردیـده اسـت  ـتـه  .  مختلـف دسـتـگـی کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کـارگـری ،  
ـرای ایـجـاد تشـکـل   تالش کارگران و فعالیـن کـارگـری ب
کارگری ویا شرکت و عضویت در تشکل ھای کـارگـری  
ـرای احـقـاق حـقـوق کـارگـران را   و ھمچنین ھرنوع تالش ب
ـری پـدرام   ابتدایی ترین حقوق کارگران دانسـتـه ، دسـتـگـی
نصراللھی را محکوم و خواھان آزادی ھمه زندانیان سیـاسـی  
و فعالین کارگری و کارگران در بند و از جـمـلـه خـواھـان  

 .آزادی ھرچه سریع تر پدرام نصراللھی می باشد 
 

انتقال رضا شھابی از زندان اوین به 
 بیمارستان امام خمینی 
ـئـت   رضا شھابی عضو ھـی
ــدیـکـای کـارگــران   ـره سـن مـدی
شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران  
و حومـه کـه در حـال حـاضـر  
دوران محکـومـیـت شـش سـال  
زندان خود را در زندان اوین بنـد  

ـری مـیـکـنـد بـخـاطــر  ٣٥٠  سـپ
سردرد ھای شدید و بی حسی انگـشـتـان دسـت چـپـش در  

صبح به بخش سی تی اسکـن و  ١١ ساعت  ٢٧/٨/٩١ مورخ  
ام ار ای بیمارستان امام خمینی منتقـل شـد و تـا سـاعـت  

ـرار گـرفـت ٩  ـنـه پـزشـکـی ق . شب در بیمارستان مورد معای
نامبرده از ناحیه گردن و سرش ام ار ای و سی تـی اسـکـن  

ـنـات ادامـه درمـان ایـن  .  شد   قرار شد بعد از نتیجـه مـعـای
عضو سندیـکـای شـرکـت واحـد ھـمـچـنـان ادامـه داشـتـه  

رضا شھابی چندی پیش در ھمین بیمارسـتـان مـورد  . باشد  
پـزشـکـان تـاکـیـد  .  ساعته قرارگرفتـه بـود  ٦ عمل جراحی  

داشتند که نامبرده دوران بعد از عمل را باید خارج از زنـدان  
ـیـن قضـایـی  .سپری کند   ـبـول مسـئـول اما متاسفانه مورد ق

 شـب بـه زنـدان اویـن  ٩ قرار نگرفت رضا شھابی سـاعـت  
 .برگردانده شد 

  
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  

 
 ھزار كارگر٨٨حقوق معوقه 

مـاه اسـت حـقـوقـی  ٣ الـی  ٢ كارگران كـارخـانـه فـوالد  
تعداد كارگرانـی كـه بـا عـدم دریـافـت  .   دریافت نكرده اند 

 . ھزار نفر ھستند ٨٨ حقوق مواجه ھستند  
 

 کارگران کاشی سمند سمنان 
ـیـش از    مـاه اسـت  ٤ كارگران كاشی سمند سمنان نیز ب

این کارگران که تـعـداد  .  اند   که ھیچ حقوقی دریافت نکرده 
 نفر می رسد نیمی از عیدی و پـاداش  ٢٠٠ آنھا به بیش از  

کـارفـرمـا  .   را نیز ھنوز از کـارفـرمـا طـلـب دارنـد ٩٠ سال  
ـرای اخـالل در  ٨ تعداد    کارگر معترض را به جـرم تـالش ب

ـر ایـن  .  روند تولید و اشتغال کارگران اخراج کرد  کارگـران ب
ـیـد و فـروش   باورند که این کارخانه مشکلی در رونـد تـول
محصوالت خـود نـدارد ولـی بـا ایـن وجـود کـارفـرمـا بـه  

ھای خود به کـارگـران و    ھای متعدد در پرداخت بدھی   بھانه 
ـیـاردی خـود بـه تـامـیـن   سایر طلبکاران از جمله بدھی میل

 . زند   اجتماعی سر باز می 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

  كارگر بیكار شدند٣٧
شھر سمنان     کارگر کارخانه پاکریس مھدی ٣٧ آبان؛  ٢٨ 

. انـد   از ابتدای مھر ماه تا كنون حقوق و مزایا دریافت نکـرده 
ـلـی کـارخـانـه   از ابتدای مھر ماه سال جاری در پی تـعـطـی

 تـن از کـارگـران ایـن واحـد حـقـوق و  ٣٧ پاکریس سمنان،  
 کارگر بیكار شـده در  ٣٧ . اند   مزایای خود را دریافت نکرده 

ـیـل   آستانه بازنشستگی ھستند اما تامین اجتـمـاعـی بـه دل
عدم پرداخت سھم کارفرما، از پذیرفتن بـازنشـسـتـگـی ایـن  

ـتـه مـحـقـق ایـن کـارخـانـه  .  زند   کارگران سر باز می  به گـف
  ٢٥٠٠ وابسته به بنیاد مستضعفان طـی ده سـال گـذشـتـه  

ـر رسـیـده  ٣٧ کارگر داشته که این تعداد به تـدریـج بـه   ـف  ن
 .است 

 
 نا امنی محیط كار

 
 گاز جان دو چاه کن را گرفت

ھـای    دو کارگر کارگر بـه نـام   -ماه     آبان ٢٤ چھارشنبه  
 سـالـه  ٢٢ )  تاجیک  -آقا ( ساله و  ٢٦ ) تاجیک  -ذبیح اله ( 

مقنی، در حین انجام کار دچار گاز گرفتگی شده و جـان  
 .خود را از دست دادند 

 
 مرگ دو كارگر 

ـیـد  ٤٠ آبان؛ کارگر  ٢٢   ساله شـاغـل در کـارخـانـه تـول
ـیـکـه مـی  خـواسـت    قطعات بتنی، در ھنگام کار و در حـال

دستگاه مخلوط کن سیمان را بررسی کـنـد بـا وارد کـردن  
سر خود به داخل دستگاه در حال چرخش، درون آن گـرفـتـار  

 .شد و  جان خود را از دست داد 
 

 ساله معدن در شھرستان راور ٢٧كارگر
 دچار خفگی شد

آبان ایلنا،در اثر گازگرفتگی داخـل تـونـل  ٢٦ به گزارش 
 ساله مـعـدن جـان  ٢٧ معدن ھمكار در شھرستان راور، كارگر 

 .خود را از دست داد 
در  "  ھـمـكـار "  ساله مـعـدن  ٢٧ بنا بھمین گزارش، کارگر 

شھرستان راور ھنگام كـار، دچـار حـادثـه شـد کـه تـوسـط  
ـنـات   ھمکاران وی به بیمارستان منتقل و پس از انجام مـعـای
تیم پزشكی مشخص شد این جوان بر اثر خفگـی نـاشـی از  

ـراسـاس ایـن  .  گاز معدن جان خود را از دسـت داده اسـت  ب
گزارش،بالفاصله معدن جھت انجام بررسـی ھـای مـربـوطـه  
توسط دادستانی شھرستان راور پلمپ و چگونـگـی حـادثـه  

معدن ھمكار در روستای فیـض آبـاد  . در دست بررسی است 
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 . كیلومتری شھرستان راور قرار دارد ٥٠ در  
 

 عدم امنیت شغلی
اصالحیه قانون تامین اجتماعی، قانون کـار و قـانـون  »

تامین اجتـمـاعـی جـمـھـوری اسـالمـی قـانـون ھـای ضـد  
کارگری و در خدمت استثمار طبقه کارگر و حـفـظ نـظـام  

ـر .  سرمایه داری، دولت و نظام حاکم است  ـی ) اصـالحـیـه ( تغـی
 قانون تامین اجتماعی  شـرایـط بـازنشـسـتـگـی را  ٧٦ ماده  

و  ٧٦ بـخـشـھـایـی از مـاده  .  سخت و زیانبارتر از مـیـکـنـد 
 «.اصالحیه در این شماره کارگر کمونیست 

ازجمله موضوعات مورد بحث در اصـالحـیـه، مـوضـوع  
ـرداخـت    سـال حـق  ١٠ حذف امکان بازنشستگی در ازاء پ

ـنـھـا تـا  :   الیحه اصالحیـه ٣٧  از ماده  ٢ تبصره  .  بیمه است  ت
ای کـه بـا    پنج سال پس از تصویب، زنان و مردان بیمه شـده 

ـیـب  ١٠   سـال  ٦٠  و  ٥٥  سال سابقه پرداخت حق بیمه به ترت
توانند از مزایای بازنشستگی پیش از مـوعـد    سن دارند می 
ـیـمـه  :   قانون فعلـی ٧٦ ماده  . استفاده کنند  مـردان و زنـان ب

 سال حق بیمه پرداخت کرده باشند بـه  ١٠ ای که حداقل    شده 
ـیـش از مـوعـد     سال سن می ٥٥  و  ٦٠ شرط داشتن   توانند پ

ازجـمـلـه مـوضـوعـات مـورد  . مستمری بازنشستگی بگیرند 
ـیـمـه   بحث در اصالحیه، مـوضـوع كـاھـش ارائـه خـدمـات ب

  ٣٣ مـاده  :  مکمل از سوی سازمان تامین اجتمـاعـی اسـت 
سازمان تامین اجتـمـاعـی نسـبـت بـه ارائـه  : الیحه اصالحیه 

خدمات درمانی و تشخیص مکمل که جـز خـدمـات پـایـه  
نیست به بیمه شدگان خود اقدام نماید شرایط و نـحـوه ارائـه  
خدمات درمانی و تشخیصی مکمل و حق بیمه مربوطه بـه  

ای است که به پیشنھاد شورای فـنـی بـه    موجب آیین نامه 
ـره سـازمـان خـواھـد رسـیـد  بـه مـوجـب  .  تصویب ھیات مدی

ارائه خدمـات در  :   قانون فعلی ٣ بندھای الف و ب از ماده  
ــمــاری  ــی ــروز حــوادث، ب ــه    زمــان ب ــل ھــا و بــارداری از جــم

ھای این قانون است و بر ھـمـیـن اسـاس بـه مـوجـب    حمایت 
 از آیین نامه اجرایی ایـن بـخـش از مـاده یـاد شـده  ٢ ماده  

، سـازمـان تـامـیـن  ) قـانـون الـزام ( قانون تامین اجـتـمـاعـی  
 :اجتماعی متعھد به ارائه خدمات ذیل است 

ـیـکـی،    - ـن ـی ـیـکـی، پـاراکـل ـن ـی انجام کلیه خدمـات کـل
ـیـمـاران   ـرای ب بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپـزشـکـی ب

 مشمول قانون تأمین اجتماعی 
ـبـل،    انجام کمک   - ھا و معاینات طبی و معـامـالت ق

ـقـد بـه جـای   ـرداخـت وجـه ن حیـن و بـعـد از زایـمـان بـا پ
ھای مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط    کمک 

مقرر ـ توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیـب دیـده  
اند و اقدام بر اشتغـال بـه    که قدرت کار خود را از دست داده 

کارھای مناسب آنان ـ تحـویـل وسـایـل کـمـک پـزشـکـی  
ـران  ) پروتز و اروتز (  ـرای جـب که به منظور اعاده سالمت یا ب

رونـد    نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار مـی 
ـرات   ـی ـ سایر تعھدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغی
و اصالحات بعدی آن و مصـوبـات شـورای عـالـی تـأمـیـن  
اجتماعی در رابطه با درمان ھمچنیـن بـه مـوجـب مـاده از  
قانون موسوم به الزام، سازمان تامین اجتماعی موظف اسـت  

اجـتـمـاعـی     جھت مشمولین تأمیـن ٢ تعھدات مندرج در ماده  
را از امکانات واحدھای بھداشتی درمانی تحت مالکیت و  

ھا که در آینده بدین مـنـظـور ایـجـاد    استیجاری خود و یا آن 

ـیـاز از بـخـش    می  ـتـی و در صـورت ن شود و یا بخـش دول
ھای رسمی مصـوب مـورد عـمـل    خصوصی براساس تعرفه 

ــزشــکــی فــراھــم و   ــھــداشــت، درمــان و آمــوزش پ وزارت ب
ھای مربوط به آن را از محـل سـھـم درمـان مـوضـوع    ھزینه 
اجتماعی و سایر منابع مـالـی مـنـدرج     قانون تأمین ٢٩ ماده  

 .درآیین نامه تأمین و پرداخت نماید 
 

به کارگران نه در جایگاه شھروند درجه 
 نگرند  یک، که به عنوان حاشیه نشینان می

دبیر خانه کارگر اسالمشھر افزایش سن بازنشستگـی و  
ـیـمـه  ٢ ھمچنین افزایش   ـرداخـتـی حـق ب  درصدی مـیـزان پ

ـنـھـا   کارگران در الیحه اصالحیه قانون تامین اجتماعی نه ت
ـلـکـه بـه    حقوق انسانی کارگران امروز را ضایع می  کنـد، ب

در الیـحـه اصـالح  .  انـجـامـد   تضییع حق کارگران آینده مـی 
ـنـد  ھـایـی ھـمـچـون افـزایـش سـن    قانون تامین اجتمـاعـی ب

 درصدی میزان پرداخـتـی  ٢ بازنشستگی و ھمچنین افزایش  
مطرح شده است که به ھـیـچ وجـه  ...  حق بیمه کارگران و 

منافع و نظر بیمه شدگان امروز و آینده در آن لـحـاظ نشـده  
 .است 

توجه نکردن بـه مـنـافـع کـارگـران و  :  پورطالبیان افزود 
نظراتشان در الیحه اصالح قانون تامـیـن اجـتـمـاعـی نـگـران  

ـفـکـری اسـت کـه بـه    کننده است چرا کـه نشـان  دھـنـده ت
کارگران نه در جایگاه شھروند درجه یک، کـه بـه عـنـوان  

ـر    حاشیه نشینانی می  ـیـگـاری و پ نگرد که فقط به کار ب
 .آیند   کردن صندوق تامین اجتماعی می 

 
 قرار داد موقت

  
 نفر از کارگران با کارخانه  پتروشیمی ٥٥٠

بندند و بیش از  تبریز قرارداد مستقیم می
 کارگر ھمچنان پیمانکاری باقی ١١٠٠

 .خواھند ماند
ـریـز از   ـب ـروشـیـمـی ت ـت رئیس انجمن صنفی کـارگـری پ

ـر   «عدم تمکین وزارت نفت » از مصوبه  ھیئت دولت مبنی ب
ـقـاد کـرد  «تغییر قرارداد کارگران پیمانـکـاری » ـت نـاصـر  .  ان

ـنـا گـفـت  ای کـه روز    در جـلـسـه :  چمنی در این باره به ایل
ـنـده  (  npcبا حضور نماینده    - آبان  ٢٧ شنبه   -گذشته   نـمـای

ـره   )  شركت ملی صنایع پتروشیمی  ـئـت مـدی و اعضـای ھـی
پتروشیمی تبریز برگزار شد، به اعضای ھیئت مدیره  انجـمـن  
ـم و   ـل ـپ صنفی اعالم شد که تنھا با نفراتی که مـدرک دی

 سال دارند، قرارداد مستقیم منعـقـد  ١٠ سابقه  کاری بیش از  
ـیـمـه  آن   می  ـرداخـت    شود و حقـوق و ب ـروشـیـمـی پ ـت ھـا را پ
ـنـھـا  :  وی ادامه داد . کند   می  در صورت چنین اقـدامـی، ت

ـریـز  ٥٥٠ حدود   ـب ـروشـیـمـی ت ـت  نفر از کارگران با کارخانـه  پ
 کارگر ھمـچـنـان  ١١٠٠ بندند و بیش از    قرارداد مستقیم می 

ایـن در حـالـی اسـت کـه  .  پیمانکاری باقی خواھند مـانـد 
شـود و    مصوبه  ھیئت دولت، ھمه  کارگـران را شـامـل مـی 

ھـا    شرط تحصیلی وجود ندارد این مصوبه تنھا تـخـصـص آن 
ــخـصــص ھــمـگــی کــارگــران  .  را مــالک قــرارداده اســت  ت

ـنـدی مشـاغـل از   ـقـه ب پتروشیمی تبریز از طریق طـرح طـب
ـفـی  .  سوی وزارت کار مشخص شده است  رئیس انجمن صـن

ـریـز در پـایـان اظـھـار داشـت  ـب در  :  کارگری پتروشـیـمـی ت

مصوبه  ھیئت دولت آمده که از تـاریـخ ابـالغ آن، اسـتـخـدام  
ـیـمـانـکـاری مـمـنـوع    نیروی انسانی به واسطه  شرکت  ھای پ

ھای دولتـی    البته در این مصوبه ذکر شده که شرکت .  است 
ـروی    تنھا در صورتی می  ـی ـیـمـانـکـار، ن ـنـد از طـریـق پ توان

انسانی خود را جذب کنند کـه مـجـوز مـعـاون تـوسـعـه و  
. مدیریت سرمایه انسانی رئیس جـمـھـور را داشـتـه بـاشـنـد 

شرکت پتروشیمی تبریز تا به امروز چنیـن مـجـوزی را بـه  
 .ما نشان نداده است 

  آبان ٢٧ 
کارگرقراردادی شرکت ملی پخش فرآورده 

 :ھای نفتی منطقه بوشھر
با سالم و خسته نباشید ما نیروھای تازه قراردادی شـده  
در شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی منطقه بـوشـھـر از  
ـم   ـی لحاظ حقوقی پایین ترین سطح حقوق را دریافت می کـن

این در حالی است کـه در زمـان  .    ھزار تومان ٥٠٠ ماھی  
ـم ٨٠٠ پیمانکاری حدود   .  ھزار تومـان دریـافـت مـی کـردی

) عسلویه و خـارک (  نواحی که در این منطقه وجود دارد  
اصآل  حق بدی آب و ھوا و ضریب منطقه را دریافـت نـمـی  
ـنـد   کنند و وقتی به مسئوالن شکایت می کنیم مـی گـوی

این در حـالـی اسـت  .   حقوقتان ھمین است نه کم و نه زیاد 
که در قرارداد ما با شرکت قید شده که حقوق و مـزایـای  
ـیـدا   ـری پ ـی ما نسبت به دوران پیمانکاری ھـیـچـگـونـه تـغـی
ـروھـای   ـی نکند حال جای این سوال باقی است چرا حـقـوق ن
ـر شـده و ھـیـچ   قراردادی منطقه بـوشـھـر و نـواحـی کـمـت

در ضـمـن طـبـق نـامـه  ! ؟ !؟ !مسئولی ھم پاسخگو نیست ؟ 
ای که از طرف جناب دکتر سلحشور به تمام مـنـاطـق داده  
ـروھـا   ـی شده و دراین نامه از مدیران خواستن که تمام حقوق ن
باید داده شود ولی با گذشت ھشت ماه از سـال ھـنـوز کـه  

ـتـه  ٥٠٠ ھنوزه با ماھی   ـب ـم ال ـی  تومن داریم زندگی می کن
ـتـصـادی اگـه بشــه اسـمـشــو گـذاشــت   بـا ایـن شـرایـط اق

 با کمال تشکر ..زندگی  
 آبان ٢٧ -پانا نیوز :منبع 

 
 خط فقر

 
فقر و شوك ناشی از ناتوانی تامین معاش 

در حاكمیت سیاه جمھوری اسالمی با تلفات 
انسانی ھزاران نفردرھفت ماه، مرگ 

  نفر فقط در تھران٥٦٣ھزارو٢٨
بر اساس آمار اعالم شده از سوی بھشت زھرای تـھـران،  

ـر در  ٥٦٣  ھـزار و  ٢٨ در ھفت ماه نخست سال جاری   ـف  ن
ـنـھـا   ـر بـه  ١٥ پایتخت فوت کرده اند و از ایـن مـیـان ت ـف  ن

ـیـمـاری ھـای  .   مرگ طبیعی م رده اند  ھـمـیـن گـزارش ب
ـر   قلبی و سرطان را به ترتیب عوامل اول و دوم مـرگ مـی
در پایتخت اعالم کـرده و سـپـس افـزوده اسـت فشـارھـا و  
مشکالت اقتصادی، اضطراب، ترافیک و آلـودگـی ھـای  
ـر در تـھـران   صوتی و ھوا مھمترین مـنـشـاء مـرگ و مـی

بر اساس آخرین تحقیقات، میانگین سـن فـوت در  .  ھستند 
  ٥٤ بین شھروندان تھرانی در ھفت ماه نخست سال جاری به  

ـیـش   سال کاھش یافته، در حالی که میانگین سن فـوت پ
ـیـش از رقـم  ١٠  تـا  ٥ از این در کالنشھر تھران بین    سـال ب

در این گزارش یکی از عـوامـل مـرگ  .  کنونی بوده است 



 15 ٢٣٦شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

اعالم شده کـه در  "  شوک زندگی " و میر شھروندان تھرانی  
.  نفر را گرفـتـه اسـت ١٤٦ ھفت ماه نخست سال جاری جان  

بر پای  آمار فوت در تھران، مرگ و میر مردان سـی درصـد  
بیش از مرگ و میر زنان است و در ھفت ماه نخسـت سـال  
ـبـت   ـیـز بـه ث جاری مرگ حدود ھزار و سیصـد کـودک ن

 کـودک در رحـم مـادران شـان  ٦٢٣ رسیده و در این میان  
 .    فوت کرده اند 

 
درصد اھدا کنندگان کلیه افراد بی ٩٠ 

 بضاعت ھستند
ـرز مـی گـویـد  ـب : رئیس انجمن بیماران کلیوی استان ال

اغلب بیماران تحت پوشش این انجمن از اقشـار کـم درآمـد  
ـیـل تـوانـایـی نـداشـتـن در تـامـیـن   جامعه ھستند که به دل

ـنـد مـحـمـد    ھزینه  ھای پیوند کلیه با مشکـل مـواجـه ھسـت
ـرز  : حسین نجاتی  ـب ـیـوی اسـتـان ال رئیس انجمن بیماران کـل

ـرز  ٩٠ 'می گوید  ـب  درصد اھدا کنندگان کلیـه در اسـتـان ال
آماری کـه جـوان بـودن آن بـا  ' . جوان و بی بضاعت ھستند 

آمار کشوری اھدای عضو مطابقت دارد اما بـی بضـاعـت  
ـر نـمـونـه در   بودن اھدا کنندگان کلیه در استان البـرز کـمـت

 . سایر شھر ھای کشور دارد 
اغلب بیمـاران تـحـت پـوشـش  :  مجید کرمی می گوید 

ـیـل   این انجمن از اقشار کم درآمد جامعه ھستند کـه بـه دل
ھای پیوند کلیه با مشـکـل    توانایی نداشتن در تامین ھزینه 

بیـمـاری کـه دچـار مـرگ  :  او می افزاید . مواجه ھستند 
ـفـس  ١٠٧ مغزی شده حداکثر  ـن  روز بـا کـمـک دسـتـگـاه ت

ـفـاده از  . کند و غیرقابل برگشت به زندگی است   می  در است
ـریـن زمـان   عضو فرد مرگ مغزی شده بـایـد در کـوتـاه ت
ممکن با حفظ عملکرد اعضاء عمل برداشتن عضـو انـجـام  

ـر  ٢٦ نیمی از اھدا کنندگان کلیه  .  شود  ـنـد ب  سـالـه ھسـت
ـیـمـاران   اساس آخرین نتایج بررسی ھای موجود در رابطه با ب
کلیوی در کشور، بیشترین اھدا کنندگان کلیـه در کشـور  

ـنـد و  ٢٦  تا  ٢٥ افراد    درصـد مشـکـالت  ٧٠  سـالـه ھسـت
ـیـن    تـا  ٢٠ مربوط به بیماریھای کلیوی در کشـور در سـن

ـران بـا  .   ساله مشاھده می شود ٤٤  ـیـونـد در  ٢٥ ای  ھـزار پ
ـر جـھـانـی ایسـتـاده   اھدای کلیه از پیوند زنده در جایگاه برت

 درصد از بودجه بھداشـت و  ٧٥ است این در حالی است که  
ـبـط   درمان دنیا صرف درمان بیماریھایی می شود کـه مـرت

ھمچنین تحقیقات عـلـمـی نشـان مـی دھـد  . با کلیه است 
ـیـل   ساالنه حدود یک میلیون سال از عمر سالم ایرانیھا به دل

  ٤٠ افزایـش  .  ابتال به انواع بیماریھای کلیوی کم می شود 
ـتـایـج   ـر ن برابری پیوند کلیه از مرگ مغزی ھمچنیـن سـای
مربوط به پیوند کلیه از مـرگ مـغـزی نشـان مـی دھـد،  

ـر رشـد  ٤٠ پیوند از فرد مرگ مغزی امروز در کشور   ـراب  ب
 .کرده است 

 
پس از اجرای فاز اول طرح ھدفمندی 

 ٩٠یارانه ھا ،قیمت کاالھای تولید داخل
 درصد گران شد

اقتصادایرانی؛ نتیجه یک نظرسنجـی نشـان مـی  : منبع 
 درصد واحدھای تولیدی مخالـف اجـرای فـاز دوم  ٨٨ دھد  

ـررسـی ھـای صـورت   طرح ھدفمندی یارانه ھا بـوده انـد ب
گرفته روی واحدھای صنعـتـی نشـان مـی دھـد، پـس از  
اجرای فاز اول طرح ھدفمندی یارانه ھا قیمت مـحـصـوالت  

واحـدھـای  .   درصد افزایش داشتـه اسـت ٩٠ آنھا نزدیک به  
صنعتی در یک نظرسنجی میدانی اعالم کرده انـد حـتـی  

ـرخـی مـحـصـوالتشـان  ٩٠ پس از افزایش    درصدی قیـمـت ب
ـیـدشـان را   بازھم زیان ھای مالی انباشته شده در بخـش تـول

ـنـد  ـرایـن اسـاس بـا افـزایـش  .  نتوانسته اند، جبران کـن   ٩٠ ب
ـنـه   درصدی قیمت ھا ھمچنان بھای فروش از مـیـزان ھـزی

 درصد واحدھای صـنـعـتـی ھـم  ٧٠ .  تولید بیشتر بوده است  
ـرای جـذب   اعالم کرده اند به دلیل ایجاد اخالل در بازار و ب
مشتری وادار شده اند قیمت ھـای خـود را کـاھـش دھـنـد  
ـر   ـیـشـت ـری ب ولی پس از کاھش قیمت نیـز در جـذب مشـت

 .موفق نبوده اند 
 

 كارگران مھاجر
 

مصوبه دولت برای اخراج یک میلیون و 
  ھزار مھاجرمقیم ایران٦٠٠

ـئـت  ٢٣ به گزارش  آبان خراسان، بر اساس مصوبه جدید ھی
ـرنـامـه   دولت که به پیشنھاد وزارت کشور و تایید معاونت ب
ریزی و نظارت راھبردی رییس جمھور صورت گرفتـه، ایـن  
وزارتخانه موظف است بنا به تکالیف برنامه پنجـم تـوسـعـه،  

ـر  ٦٠٠  میلیون و  ١ برنامه ریزی الزم را برای اخراج   ـف  ھـزار ن
ـبـانـه  ١٣٩٤ از اتباع بیگانه تا سال     ٢٠٠ ، بـازگشـت داوطـل

 ھـزار افـغـانـی را  ٧٠٠ ھزار نفر و پایان وضعیت پناھندگی  
 .محقق کند 

 
 گزارش

 
کارگران اخراجی كارخانه اشکان چینی 
قزوین طی تماس با ایلنا در خصوص به 
 .تعویق افتادن حقوقشان اعتراض کردند

ـنـا گـفـت  : یکی از کارگران این كارخانه به خبرنگار ایل
این شرکت از بدو تأسیس ھر چـنـد وقـت یـک بـار حـدود  

کند و پس از چند مـاه کـار بـدون     نفر را استخدام می ١٥٠ 
یـکـی دیـگـر از  .  کـنـد   ھـا را اخـراج مـی   پرداخت حقوق آن 

کارگران اخراجی معترض اعالم کرد چند بار طلبش را بـه  
صورت چک چند ماھه از مدیر کارخانـه دریـافـت کـرده  

ـراض .  انـد   ھـا ھـیـچـوقـت وصـول نشـده   اما چـک  ھـای    اعـت
ـرسـیـده  ایـن  .   متوالی کارگران اخراجی تا کنون به جایـی ن

ـیـون یـورو وام از دولـت  ٣٠ واحد تولیدی در آغاز کار   ـل  می
 نفر اشتغال زایـی  ١٠٠٠ دریافت کرده است و قرار بود برای  
واحـد  .  گـاه مـحـقـق نشـد   ایجاد کند که این موضوع ھـیـچ 

ـم   تولیدی اشکان چینی نیرو  ـیـن خـان ھـا    ھایش را بیشتر از ب
ھا را پس از چھـار    کند و بدون پرداخت حقوق آن   انتخاب می 

 . کند   یا پنج ماه اخراج می 
 
 

 اخبار بین المللی
 

اعالم شرکت ھواپیمایی ایبریا به  -اسپانیا 
  کارمند٤٥٠٠اخراج 

 نوامبـر  ٩ به گزارش رویترز شرکت ھواپیمایی ایبریا روز  
ـروی     تن ٤٥٠٠ اعالم کرد در نظر دارد  )  آبان ١٩ (  ـی  از کل  ن

ـیـش از  .  کار خود را اخراج بکنـد   ھـزار  ١٨ ایـن شـرکـت ب
 درصد از کل  کـارکـنـان  ٢٥ کارگر دارد و این تعداد حدود  

گـویـد کـه    این شـرکـت مـی . گیرد   این شرکت را در بر می 
ھـای    رقابت شدید و استفاده بیش از پیش مشتریان از قـطـار 

سریع السیر باعث افت سود سالیانه آن شده است و امـیـدوار  
  ٦٠٠ است که حذف ان تعداد از کارکنانش باعث کـاھـش  

ھـای کـارگـری    اتحادیـه .   سال آینده بشود ٣ میلیون یورو در  
ـتـه انـد کـه دسـت بـه اعـتـصـاب   نیز با اعالم این خبر گـف

 .خواھند زد 
 

تظاھرات ھزاران نفر بر علیه  -ایتالیا 
 سیاست ریاضتی دولت

ـبـه     ١١ معترضان که عمدتـا دانشـجـو بـودنـد، روز شـن
ـیـا،  )  آبان ٢١ ( نوامبر  ـتـال ـرپـایـی تـظـاھـرات در سـراسـر ای با ب

ـبـانـه دولـت در بـخـش    مخالفت خود را با تدابیر ریـاضـت  طـل
ـیـه  . آموزشی ابراز کردند  ـیـن عـل تظاھرات کنندگان ھـمـچـن

ـرای خصـوصـی   طـرح  ــی    ھـای دولـت ب ـت سـازی مـدارس دول
ـرضـان پـارچـه نـوشـتـه .  اعتراض کـردنـد  ھـایـی حـمـل    مـعـت

مـدرسـه  : "  ھـا نـوشـتـه شـده بـود   کردند که بر روی آن   می 
ثروتمندان باید برای بحران بـھـا  "  و  " عمومی شرکت نیست  

ـیـه  ".  بپردازند   ـراض عـل ـیـز در اعـت صدھا آموزگار و معلم ن
ـنـد   کاھش ھزینه  یـکـی از  .  ھا، به تظاھرات کنندگان پیوست

ھای آموزشی در    معلمان دبیرستان درباره تاثیر کاھش ھزینه 
ـنـه در بـخـش  : " آینده کشور ھشدار داد و گفت  کاھش ھزی

کاری بیش از پیش افـزایـش    شود نرخ بی   آموزشی سبب می 
ـر شـدیـد    طرح . "  یابد    ـی ـر تـداب ـنـی ب ـتـی مـب ھای دولت مـون

ـنـه  ـر در حـقـوق    ریاضتی، کاھش ھـزی ـی ـی ھـای دولـت و تـغ
ـفـت شـدیـد مـردم   ـتـی و مـخـال بازنشستگی با ابراز نارضای

 .ایتالیا مواجه شده است 
 

اعتصاب نامحدود پزشکان به  -فرانسه 
 شرایط کار و افت کیفیت خدمات 

به گزارش یورو یوز گروھی از پـزشـکـان و جـراحـان از  
ـر  ١٢ روز دوشنبه   دسـت بـه اعـتـصـاب  )   آبـان ٢٣ (  نـوامـب
این پزشکان به دستمزدپایین، سـاعـات کـار  .  نامحدود زدند 

طوالنی و شرایط سخت کاری انترن ھا و پزشکان تازه کـار  
ـیـت اتـاق  .  اعتراض دارند  ـتـاد درصـد فـعـال این اعتصاب ھف

ھای عمل در کلینیک ھای خصوصی را تـحـت الشـعـاع  
ـیـز بـا   قرار داده و ارائه خدمات در بیمارستانھای دولتی را ن

ـرن در ایـن بـاره مـی  .   اختالل ھمراه کرده اسـت  ـت یـک ان
ـنـه  : " گوید  ـرداخـت ھـزی اگر بیمه تامین اجتماعی میزان بازپ

ـرای حـق ویـزیـت سـقـف   ھای پزشکی را افزایش ندھد یا ب
ـیـت خـدمـات جـراحـی یـا   ـف ـنـد در آنصـورت کـی تعیین کن

. " پزشکی ارائه شده به بیماران ھـم پسـرفـت خـواھـد کـرد 
ـرن  : " اتین پو از اتحادیه پزشکان می گوید  ـت شرایـط کـار ان

 ساعـت کـار  ١٠٠  تا  ٧٠ چیزی بین  . ھا واقعا اسفبار است 
تازه فاصله استراحت بین دو شیـفـت  .  در ھفته با حقوق پایین 

ـرن ھـا رعـایـت نـمـی   ـت ھم حداقل در مورد بیست درصـد ان
 . "شود 

 
تظاھرات کارمندان دولت علیه  -یونان 

 اقتصادی ریاضت کشی
ـتـخـت یـونـان، روز سـه   به گزارش یورو نیوز در آتن پـای
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـراض بـه   شنبه حدود دوھزار نفر از کارمنـدان دولـت در اعـت
بودجه ریاضتی و اولین پی آمد آن یعـنـی اخـراج کـارکـنـان  

اجـرای بـودجـه  .  استخدام کشوری دست به تـظـاھـرات زدنـد 
ـرداخـت   ـرای پ ریاضتی یونان که از شـروط وام دھـنـدگـان ب
بخش دیگری از بسته کمک مالی است، یکشنبه شب بـه  

از معترضین که یک کارمنـد    یکی .   تصویب پارلمان رسید 
ـلـو دارم و وضـع  : " گوید   پیمانی است می  من دو بـچـه دوق

سخن من با کارمـنـدان دولـت و بـا  . زندگیم غم انگیز است 
ھر کس دیگر اینست که باید به خیابان ھا بیاییـم و فـریـاد  

دسـتـمـزد  . "  بزنیم که این برنامه ریاضتی عملی نخواھد بود 
 تا چھل درصد کاھش یـافـت  ٢٠١٠ کارمندان دولت از سال  

در ایـن  .  و با تصویب بودجه جدید بازھم کاھش خواھد یافت 
ـیـش  ٢٠١٣ بودجه حذف ھشت ھزار فرصت شغلی در سال    پ

 .بینی شده است 

 
تظاھرات ھزاران نفر در اعتراض  -اردن 

 به افزایش قیمت گاز
ـرای افـزایـش    AFP به گزارش   بدنبال تصمیـم دولـت ب

ـر  ١٣ قیمت گاز برای مصرف خانگی، روز شه شنبه    نـوامـب
ھزاران نفر در عمان پایتخت و چند شھر دیگر بـه  )   آبان ٢٣ ( 

ـم اعـالم    خیابان  ھا آمدند و اعتراض خـود را بـه ایـن تصـمـی
مـثـل    ھـایـی   معترضین با در دسـت داشـتـن پـالکـارد . کردند 

و  "  انقالب گرسنگـان " ،  "برو گمشو ) نخست وزیر اردن (نصور  " 
اشـاره بـه  " ( کـنـد   آیا این اقدام منـافـع مـا را تـامـیـن مـی " 

صحبت نخست وزیر در رابطه با اینکه، این اقـدام در جـھـت  
ـیـمـایـی    در خیابان .)  است   منافع ملی  ـپ ھای شھر دست به راھ

دولت اعالم کرده است که این اقدام در جھت کـاھـش  .  زدند 
ـرد و بـا تـوجـه بـه سـطـح    کسری بـودجـه صـورت مـی  گـی

ـفـاق مـیـافـتـاد ٢ ھای دولت بایـد    بدھی  ـر ات ـیـش ت .  سـال پ
صاحبنظران معتقد ھستند که این اقدام دولت میتـوانـد آتـش  

ھا قبل در این کشـور جـریـان دارد را    اعتراضاتی که از ماه 

 .شعله ورتر بکند 
کمک برای مردم، نه برای سرمایه  -اروپا 
 دارن
 

ـر  ١٤  روز چھار شنبه   ـراض  )   آبـان ٢٤ (  نـوامـب روز اعـت
ـراض   سراسری در اروپا به بیکاری و فقر و فالکت، روز اعـت

ھـا    ھای اروپایی به سیاست سفت کردن کمربند   مردم به دولت 
ـرای   برای کارگران و مردم کم در آمد و دست و دل  بـازی ب

ـراض بـه کـاھـش    بانک  ھا و مـوسـسـات مـالـی، روز اعـت
 بیکاری و حقوق بازنشسـتـگـی و از کـار    ھا و بیمه   دستمزد 

ـنـه  ھـای خـدمـات    افتادگی، روز اعتـراض بـه کـاھـش ھـزی
ـراض بـه بسـتـن آمـوزش   بھداشتی و آمـوزشـی و روز اعـت

بـه دعـوت  .   بـود   گاھھای معلولین و کودکان ناتوان ذھنـی 
 کشور اروپایی مردم متحـدانـه  ٢٣ ھای کارگری در    اتحادیه 

ھا آمدند و اعالم کردند که تحمیل فقر و فـالکـت    به خیابان 
ھم حدی دارد و حاضر نیستند به این شرایط که در خـدمـت  

از یـونـان و  .   بـدھـنـد   پر کردن جیب سرمایه دارن اسـت، تـن 
ـیـا و   ـتـال اسپانیا و پرتغال و فرانسه تا بلژیک و آلـمـان و ای

ـرای  : " لھستان، یکصدا لب  کـالم مـردم ایـن بـود  کـمـک ب
ھـا    در بسـیـاری از ایـن کشـور "  مردم، نه برای سرمایه دارن 

نیروھای پلیس با وحشیگری تمام با معترضین مواجه شدنـد  
ھـای آب    و با استفاده از باتون و گاز اشک آور و مـاشـیـن 

ـنـد "  شرافتمندنه " پاش به شغل   ـرداخـت ـرضـیـن پ . سرکوب معـت
ایـن  .   تعداد زیادی مجروح و تعدادی بیشتر بازداشت شـدنـد 

 کشور بطور ھمزمان و از  ٢٣ حرکت متحدانه و با شکوه در  
 بیشتر و مصـمـم    قبل برنامه ریزی شده نشان از سطح آگاھی 

ـلـه بـا   بودن کارگران و مردم بیکار و کم در آمد برای مـقـاب
ایـن  .   نـاچـیـز آنـھـا دارد   ھا به زندگی   دست اندازی حکومت 

ـنـظـر مـیـایـد کـه   ـنـده اسـت و ب حرکت بسیار امیـدوار کـن
ـنـد تـا از   کارگران سر کوتاه آمـدن نـدارنـد و مصـمـم ھسـت

ھای سـرمـایـه داری را بـه     خود دفاع کنند و دولت   زندگی 

 . عقب برانند 
 

صدھا کارگر دست به اعتصاب  -بحرین 
 زدند

ـر  ١٣ روز   Gulf daily news به گزارش     ٢٣ (  نـومـب
صدھا کارگر شرکت سید خادم الدروزی در شـھـرک  )  آبان 

 از ھـمـکـارانشـان و در    سناد در اعتراض به مـرگ یـکـی 
ھای اقـامـتـشـان دسـت از    اعتراض به وضعیت کار و کمپ 

ـبـل از اعـتـصـاب، یـکـی .  کار کشـیـدنـد   از    چـھـار روز ق
ـیـمـاری بـه پـزشـک شـرکـت مـراجـعـه   کارگران به علت ب

 نیست فقط چنـد    کند و پزشک با ابراز اینکه مشکلی   می 
ـر  .  تا مسکن به او میدھد  ـر اث این کارگر چند ساعت بعد ب

کـارگـران  .  بـازد   شدت درد در محل کمپ اقامتش جان مـی 
 کارگران ھیـچ    گویند که کارفرمایان به شرایط زندگی   می 

ـنـد     نفر در یک اتاق زندگی ١٠ ھر  .  اھمیت نمیدھند   میـکـن
 نفـر دیـگـر  ٤  نفر از تختخواب استفاده میکنند و  ٦ که فقط  

آنھا خواھان جوابگو بودن مدیریت بـه  .  خوابند   روی زمین می 
 .  شان ھستند     شرایط زندگی 

 
محدود کردن بیشتر  -  امارات متحده عربی

 آزادی شھروندان
ـرنـت و   ـت  امارات متحده عربی با وضع قانونی درباره این

ـقـدان در    ھای اجتماعی، بسیاری از فعالیت   شبکه  ـت ھای مـن
ـفـان  .  این کشور را محدود کرد  ـرای مـتـخـل در ایـن قـانـون ب

برپایه این قانون کسانی کـه  .  زندان در نظر گرفته شده است 
ـتـی را   از راه شبکه اینترنت، حاکمان کشور یا نھادھای دول

ـیـن، ھـر  . شوند   به سخره بگیرند، به زندان محکوم می  ھمـچـن
ـرای    کس که از شبکه  ـرنـامـه " ھای اجتمـاعـی ب ریـزی یـا    ب

ـیـمـایـی بـدون مـجـوز از سـوی   ـپ دعوت به تظاھرات یا راھ
خبرگـزاری  .  شود   استفاده کند، زندانی می "  نھادھای مسئول 

ـفـه   ـی دولتی امارات اعالم کرد که برپایه بخشنامه شـیـخ خـل
ھـرکـس از راه شـبـکـه  " بن زاید آل نھیان حاکم این کشـور  

ھـای اطـالعـاتـی    ارتباطات جمعی یا ھرکدام از تکنـولـوژی 
برای به سخره گرفتن یا آسیب رساندن به اعتبار یا شـان یـا  
جایگاه کشور یا ھر کدام از نھادھای آن استفـاده کـنـد، بـه  

ـیـس، نـایـب  . "  شود   زندان محکوم می  خطوط قرمز شامل رئ
ھای مختلف، ولی عھدھای آنـھـا،    رئیس، ھفت حاکم امارت 

معاونانشان، پرچم ملی، امنیت مـلـی، شـعـار و نـمـادھـای  
گـرچـه تـاکـنـون کشـور  .  شـود   امارات متحـده عـربـی مـی 

امارات مانند شماری از کشورھای عربـی دچـار نـاآرامـی  
  ٦٠ نشده، اما از آغاز سا ل جاری میالدی تاکنون بیـش از  

ـر شـده  ھـای    شـبـکـه .  انـد   نفر از مخالفین حـکـومـت دسـتـگـی
ھـای عـمـومـی    ھا و جدل   اجتماعی در فضای اینترنت، بحث 

امـارات یـکـی از  .  در کشـور امـارات را رونـق داده اسـت 
صادرکنندگان نفت و یکـی از مـراکـز تـجـاری بـه شـمـار  

ھـا وجـود دارد و    آید که در آن نظارت شدیدی بر رسـانـه   می 
 .آزادی بیان نیز محدود است 

 
 
 

 


