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رژیم اسالمی در اوج سراسیمـگـی  
و استیصالش  بر سرعـت مـاشـیـن  
سركوب و جنایتش افزوده است، تـا  
ــب   ــارزاتـش عـق جـامـعـه را از مـب

ــد  ــراغ   .   بــران ــه س ــكــار ب بــرای ایــن
ضعیف ترین حلقـه ھـای جـامـعـه  
رفته و دارد جـوانـان را بـه بـھـانـه  
ھای چون اعتیاد و تحـت عـنـوان  

ــا مــثــال  "  ســوداگــران مــرگ "  و ی
ــی  و غــیــره   ــف ــه ســل ــســب ب ــت مــن
بیرحمانه كشـتـار مـیـكـنـد تـا ھـم  
ماشین آدم كشی اش بچـرخـد  و  
ـری   ھم به زغم خود حساسیت كمـت

امـا  .  در مـیـان مـردم بـوجـود آیـد 
ــجــه   ــی ـت آنـچــه شـاھــدیــم، درســت ن
عکس آنچه حکومت میخواھد را  

ستار بـھـشـتـی وب  .  نشان میدھد 
الک نویس معترض را در زنـدان  
ـرسـانـد و   ـتـل مـی زیر شکنجه به ق
اکنون نام او به  یک نام شناختـه  

شده در میان میلیونھا نفر از مـردم  
ـبـدیـل   در ایران و در سطح جـھـان ت

 . شده است 
مـیـشــود گــفـت کــه از نـظــر  
سیاسی تا ھمین جا این كشتـارھـا  
ـیـان   ـرای جـان ـنـی ب بھای سـنـگـی

ـم  .  اسالمی در بر داشته اسـت  رژی
.  اسالمی ستار بھشتـی را کشـت 

مادر او و خانواده اش شـجـاعـانـه  
ایستادند و گفتند كه كـوتـاه نـمـی  
ــان   ــزش ــل عــزی ــد و  از قــت آیــن

ـم  در  .  نمیگذرند  این جنـایـت رژی
ـر پـا   پی خود موجی از اعتراض ب

ـتـه  .  داشت  از جمله در ھـمـیـن ھـف
ــدیــم كــه جــمــعــی از كــارگــران   دی
پاالیشگاه آبادان در ابتكاری جالب   
با ارسال دو ھـزار اس ام اس بـه  
میان كارگـران ایـن پـاالیشـگـاه و  
شھروندان آبادان، بـا شـعـار نـه بـه  

ــزد، کــوره   ــش در ی یــکــســال پــی
کارخانه فوالد یزد منفجـر شـد و  

 کارگر در آتش حرص و طمـع  ١٨ 
ـنـد  در آن  .  سرمـایـه داری سـوخـت

زمان بود که مشخص گردید کـه  
ــد ھــمــه   ـن ــه مــان ایـن کــارخــانـه ب
کارگاھھا و کارخانجات دیگر در  
ــار   ــم ــث ایــران کــه بــر مــدار اســت
وحشیانه کارگـران مـیـچـرخـد، از  
روز اولی که شروع به کـار کـرده  
کارگران بطور مـداوم در مـعـرض  

ــد  ــی بــودن ــران   .   خــطــر جــان کــارگ
دائما از سوختگی ھای سـطـحـی  
رنج میبردند که تماما بدین خاطـر  
بوده  کـه کـارفـرمـا از تـامـیـن  
ـنـکـار، خـودداری   لباس مناسب ای

ــکــرده  ــال  (  ٨٦ از ســال  .   مــی س
  ٩٠ تـا سـال  )   تاسیس کـارخـانـه 

  ٥ که فاجعه آخری اتفاق افـتـاد،  
بار دیگر کارگران ایـن کـارخـانـه  
دچار حوادث مشـابـه شـدنـد امـا  
ـیـاورده   کسی خم به ابروی خـود ن

ــود  ــر امــا تــمــام  .  ب ــه آخ در حــادث
ـــف   ـــک شــی ــارگــران ی ـــه  ( ک ب

استثنای یک نفر کـه بـه شـدت  
ـیـز بـا   دچار سوختگی شد، و او ن
چشـمـان خـود مـرگ پـدرش را  

بـه طـرز فـجــیـعــی  )  شـاھـد بـوده 
یـکـسـال از حـادثـه  .  کشته شدند 

میگذرد، و ھیچگـاه روشـن نشـد  
که علت حادثه چه بوده، صحـیـح  
ــتــه شــود   ــف ــر آن اســت کــه گ ت

ــود  ــن ش ــد روش ــن ــواســت ــخ در  .  ن
ــاه   ــوری اســالمــی ھــر گ ــھ ــم ج
کاربدستان این حکومت میگوینـد  

ـررسـی  "  علـت حـادثـه در دسـت ب
ــئــن بــود کــه  "  اســت  بــایــد مــطــم

ھیچگاه نتیجه این بررسـی اعـالم  
نخواھد شد، ھمانگونه که در ایـن  

اما فشـار خـانـواده  . مورد ھم نشد 
ھا و  سنگینـی فـاجـعـه مـوجـب  
ـتـوانـد از   شد که حکومت اینبار ن
زیر بار مسئولیت  آن شانه خـالـی  
کند، اما به شـکـل کـامـال بـی  
ـر کـرده   ـی شرمانه کارگران را تحـق

حکومت اسالمـی مـجـبـور  . است 
شد تن به این دھد کـه نـمـایشـی  

راه  "  دادگاه عـدل اسـالمـی " به نام  
بیندازد و در آنجا کارفرمای ایـن  
کارخانه را دادگـاھـی کـنـد امـا  
ـنـه   نتیجه دادگاه آشکارا عمق کـی
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 در جواب ع منصوریان
ـیـسـت "در نقد مقاله   ھـا و    سندیکال

نھادھای سرکوب رژیم در مـیـان  
ـقـدی  " کارگران  ، ع مـنـصـوریـان ن

نوشته است كه از نظر مـن جـواب  
ابتدا اجازه می خـواھـم  . می طلبد 

ـتـه در ایـن   كه بخش اخالقی نـھـف
نقد را جواب بدھم و بعد بـه سـراغ  

ـروم  ع  .  نكات سیاسی نقد ایشـان ب
منصوریان در ابتدای مطلـب خـود  

نـاصـر  ( می نویسد كه نوشته من  
در انتقاد به سیاستـھـای  )  اصغری 

ــھــی   ــی از  " كــاظــم فــرج ال خــال
ـرای  ".  ھای واھی نیسـت   اتھام  او ب

اینكه نشـان داده بـاشـد كـه مـن  
ی به ایشان زده ام، بـخـشـی  "اتھام " 

. از نوشته ام را نقل قول می كـنـد 
ایـن ھـا بـه  : " از جمله آورده اسـت 

کارگـران مـژده مـی دھـنـد کـه  
تشکل ھای کارگری قانونی در  

ـنـد  ع  ."  شرف تشکیـل شـدن ھسـت

منصوریان در ادامـه مـی گـویـد  
كه نباید ھیچ رویداد و پدیـده ای  
را خارج از شرایط اجتمـاعـی اش  

و ادامه می دھد كـه  .  بررسی كرد 
شوراھـای اسـالمـی كـار كـه در  
قانون كار آمده اند، در دھه شصت  
ابزارھای سـركـوب كـارگـران بـوده  

اما، آیا شرایط دھـه شـصـت  " اند،  
با شرایط دھه ھای پـس از آن و  
به طریق اولی با شـرایـط امـروزی  

ـنـده عـزیـز  "  یكسان است؟  از خـوان
ع  "  امـا " تقاضا می كنم كه به این  

 ! منصوریان توجه بكند 
" اتـھـام " منتھا تا آنجا كـه بـه  

ـیـسـت   مربوط می شود، مـعـلـوم ن
كه در كجای این نوشته اتـھـامـی  

زیرمجموعه ھای خانه كارگر 
 تغییر نكرده اند

 ناصر اصغری 

 ٥               صفحه  
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برابری و رفع  
 تبعیض  

  
برابری انسان ھا یک مـفـھـوم  
ـیـسـم   ـبـش کـمـون محوری در جـن
ـیـادی   ـن کارگری و یک اصـل ب
ـیـسـتـی اسـت   جامعه آزاد سوسیـال
که باید با برچیدن نظام طبقـاتـی،  
استثمارگر و پر تبعـیـض سـرمـایـه  

ـردد  ـرار گــ ـرقــ ــ ـری  .  داری ب ـرابــ ــ ب
کمونیستی مفھومی بسیار وسیـع  
ـرابــری   ـر از ب ـر و جـھـانشـمــول ت ت
حقوقی و صوری افـراد و شـمـول  
ـتـی   ـررات دول یکسان قوانین و مـق

ــری  .  بــر آنــان را در بــر دارد  بــراب
کمونیستی یک برابری واقعی و  
ــصــادی،   ــمــرو اقــت مــادی در قــل
اجتماعی و سیاسی مـیـان انسـان  

ــط در  .  ھـا اســت  ــه فــق بــرابــری ن
حقوق سیاسی، بلکه ھمچنیـن در  
برخورداری از امکانات و مـواھـب  
مادی و محصوالت تالش جمعـی  
ــگــاه   ـرابــری افــراد در جـای بشـر، ب
ـتـصـادی،   اجتماعی و مناسبات اق
برابری نه فقط در محضر قوانیـن،  
ـقـابـل   بلکه در مناسبات مادی مت

ـری  .  انسان ھـا بـا یـکـدیـگـر  ـراب ب
کمونیستـی، کـه در عـیـن حـال  
شرط الزم شـکـوفـایـی تـوانـھـا و  
ـنـوع   ـلـف و مـت استعدادھای مـخـت
ھمه افـراد و شـادابـی مـادی و  
معنوی جامعه است، تنـھـا بـا از  
ـم انسـان ھـا بـه   میان رفتن تقـسـی
ـر مـیـشـود  ـقـات امـکـان پـذی . طب

ـنـا بـه تـعـریـف   جامعه طبقـاتـی ب
ـر و آزاد   ـراب نمیتواند جامعـه ای ب

 . باشد 
مبارزه ما برای برابری و رفـع  
تبعیض در متن جـوامـع سـرمـایـه  
ــک   داری مــوجــود جــزء الیــنــف
ـر و اسـاسـی مـا   مبارزه وسـیـع ت
ــالب   ــه انــق بــرای شــکــل دادن ب
ـر   ـراب اجتماعی و برقراری جامعـه ب

ـیـسـتـی اسـت  حـزب  .  و آزاد کمون
ـیـسـت کـارگـری بـه صـف   کمون
ـیـه   مقدم ھر مبارزه اجتمـاعـی عـل
تبعیض و نابرابری در جھان امـروز  
ـقـد اسـت کـه   ـت تعلـق دارد و مـع
ـری حـقـوقـی ھـمـه و شـمـول   براب

ـر ھـمـه،   ـیـن واحـد ب یکسـان قـوان
ــیــت،   ــســیــت، مــل ــل از جــن ــق مســت
مذھب، نژاد، عقیده، مرام، شـغـل،  
مقام و تابعیت و غیره باید بعـنـوان  
ــر و   ــذی ــخــطــی نــاپ یــک اصــل ت
محوری در صدر قوانیـن جـامـعـه  

ــه قــوانــیــن و  .  اعــالم شــود  ــی کــل
ـری   ـراب مقرراتی که ناقض اصـل ب
ــوق فــردی و مـدنــی   کـامـل حـق
افراد است بـایـد بـالفـاصـلـه لـغـو  
شوند، کلیه موارد اعمال تبـعـیـض  
توسط ھر شخص و مرجع و مـقـام  
ـر   ـتـی و غـی و نـھـاد، اعـم از دول
ـرار   دولتی، مورد پیگیری جدی ق
بگیرد و عاملین آن مطابق قـانـون  

 محاکمه شوند 
برابری حقوقی کلیه ساکنین  

 کشور مستقل از تابعیت 
ـیـد و   برابری کامـل و بـی ق
شرط کلیه ساکنین ایران، مستقـل  
ـیـه حـقـوق و   از تابـعـیـت، در کـل
وظایف قانـونـی، اعـم از فـردی،  
مدنـی، سـیـاسـی، اجـتـمـاعـی و  

 . رفاھی 
ـیـن کـار و   شمول یکسان قوان
رفاه اجتماعی بر ھـمـه کـارگـران  

 . مستقل از تابعیت 
صــدور جــواز ورود، اقــامــت،  
ـیـمـه و   اجازه کار و کارت ھای ب
غیره برای ھمه متقاضیان اقـامـت  

 . در ایران 
 ممنوعیت تبعیض نژادی 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ـبـعـیـض   ـیـه ھـر نـوع ت قاطعانه عل
ــارزه   ــی مــب ــت ــژادپــرس نــژادی و ن

ـبـعـیـض  . میکند  نه فقط ھر نوع ت
بر حسب نـژاد بـایـد صـراحـتـا در  
قوانین کشور ممنوع اعـالم شـود،  
ـبـعـیـض   بلکه، مخالفت قاطع بـا ت
نژادی در سطح جھان بـایـد یـک  
ــاســت خــارجــی   ــی ــمــی س جــزء دائ

 کشور باشد 
 حقوق کودکان   

ــه یــک   ــر کــودک ب حــق ھ
 . زندگی شاد، ایمن و خالق 

تضمیـن رفـاه و سـعـادت ھـر  
ــت   ــل از وضــعــی ـق کـودک، مســت

دولـت  .  خانوادگی، با جامعه است 
موظف است استاندارد واحـدی از  
رفاه و امـکـانـات رشـد مـادی و  

معنوی کودکان و نـوجـوانـان را،  
در باالترین سطح ممکن، تضـمـیـن  

 . کند 
 

ـنـه ھـای   پرداخت کمک ھزی
ــگــان   ــه خــدمــات رای الزم و ارائ
پزشکی و آموزشی و فرھـنـگـی،  
برای تضـمـیـن اسـتـانـدارد بـاالی  
ــان   زنــدگــی کــودکــان و نــوجــوان

 .مستقل از وضعیت خانوادگی 
 

ـیـه کـودکـان   قرار گرفتن کـل
ــات   ــان ــک ــواده و ام ــان ــد خ ــاق ف
خانوادگی، تحت تکـفـل دولـت و  
زندگی و تربیت آنھا در نھـادھـای  

 . مدرن و پیشرو و مجھز 
ایـجـاد مـھـد کـودک ھــای  
ــظــور   ــه مــن ــز و مــدرن ب مــجــھ
برخورداری ھمه کودکان از یـک  
ـتـی و   ـی ـرب محیط زنـده و خـالق ت
ـقـل از شـرایــط   اجـتـمـاعـی، مسـت

 . خانوداگی 
ــل   ــام ــی ک ــوق بــرابــری حــق
کودکان، اعم از اینکـه داخـل یـا  

 . خارج ازدواج بدنیا آمده باشند 
ممـنـوعـیـت کـار حـرفـه ای  

ـر     ١٦ برای کودکان و نوجوانان زی
 . سال 

ــوع آزار   ــت ھــر ن ــوعــی ــمــن م
کودکـان در خـانـواده، مـدارس و  
موسسات آمـوزشـی و در سـطـح  

مـمـنـوعـیـت  .  جامعه بطور کـلـی 
ـیـه بـدنـی  ـب مـمـنـوعـیـت  .  اکید تن

ــی و ارعــاب   فشــار و آزار روان
 . کودکان 

مقابله قاطع قانونـی بـا سـوء  
سـوء  .  استفاده جنسی از کودکـان 

استفاده جنسی از کـودکـان جـرم  
 . سنگین جنایی محسوب میشود 

ـیـب و مـجـازات قـانـونـی   تعق
کسانی که به ھر طریق و بـه ھـر  
توجیه مانع برخورداری کـودکـان،  
ـر و پسـر، از حـقـوق   اعم از دخـت
ـر   مدنی و اجتماعی خویـش، نـظـی
ــرکــت در   ــریــح، و ش ــف آمــوزش، ت
ــی   ــاع ــم ــای اجــت ــت ھ ــالــی ــع ف

 .مخصوص کودکان گردند 
 یک دنیای بھتر  

برنـامـه حـزب کـمـونـیـسـت  
 کارگری ایران 
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ــوری   ــھ ــم ــی ج ــمــن ورزی و دش
اسالمی با توده ھای زحـمـتـکـش  
مردم و خـوش خـدمـتـی اش بـه  

 .سرمایه داران را به نمایش میگذارد 
ـنـا   ـل  به گزارش خبرگزاری ای

ـیـن اسـت  ـنـچـن بـا  : " رای صادر ای
توجه به محتویات پرونده شکـایـت  
اولیاء دم مرحومان و نیـز شـکـات  
پرونده نـظـریـه پـزشـکـی، نـظـریـه  

شناسان کار، اظھارات مـتـھـم    کار 
ـتـسـابـی   و تحقیقات معموله بـزه ان
به نظر دادگاه محرز و مسلم بـوده  
و فعل ارتکابـی مـتـھـم بـا مـاده  

ــون مــجــازات اســالمــی  ٦١٦  ــان  ق
ــطــبــق اســت؛ لــذا دادگــاه بــه   مــن
ـنـاد مـاده مـذکـور از قـانـون   اسـت
ـیـز مــواد   مـجـازات اسـالمـی و ن

 ھـمـان        ٣٠٠  و  ٢٩٧  و  ٢٩٥ و  ٢٩٤ 
 قـانـون  ٢٢ قانون و اعـمـال مـاده  

ــحــاظ   ــه ل مــجــازات اســالمــی ب
وضعـیـت خـاص مـتـھـم و حسـن  
سابقه او نامبرده را به تحمل شـش  
ماه حبس تعزیری و یک و یک  
سوم دیـه کـامـل مـرد مسـلـمـان  
ــاء دم   ــی ــر یــک از اول درحــق ھ

کـنـد و در    مرحومان محکوم می 
خصوص تنھا کارگر کشتـه شـده  
غیرمسلمان نیز مبلغ مذکور وفـق  
دستور اجرای احکام بـه صـنـدوق  

ــز خــواھــد شـد  ــن  ."  دادگـاه واری ای
حکم یعنی به سخره گرفتـن تـوده  

این حکم نشـان دھـنـده  .  کارگران 
قـانـون  " عمق ضـد انسـانـی بـودن  

ھــمــه  .  اسـت "  مـجــازات اســالمـی 
ـر اسـاس   قربانیان طبق این حکم، ب
احکام قرآنی یک و یـک سـوم  
ھر مرد مسلمان محسوب شدند و  
ـر مسـلـمـان اصـال آدم   کارگر غـی

او از  "  دیـه " محسوب نشده و پـول  
ــده شــده   ــاال کشـی طـرف دادگــاه ب

ـیـز از  .  است  یعنی خـرج دادگـاه ن
. جیب کارگران تامین شـده اسـت 

بی جھت ھم نیست که ھیـچـگـاه  
نتیجه بررسی ھا حوادث اینچنیـن  
ــجــر   ــل کــارگــران مــن ــه قــت کـه ب
میشود مشخـص نـمـیـشـود، چـرا  
که کارفرما بـایـد مـوظـف شـود  
که مسائل ایمـنـی را رعـایـت و  
امکانات فنی آنرا طـبـق ظـوابـط  

و در  .  استاندار جھانی تھیه کـنـد 
این حکم ھم ھیچ اشاره ای نشـده  

که باید کارفرما از ایـن بـه بـعـد  
مسایل ایمنی را رعـایـت کـنـد،  

اسـت  یعنی ھمه چیز آماده و مھیا  
 .تا کشتاری بعدی صورت گیرد 

به ھر کارگاھی پا بـگـذاریـد  
ـر سـر در کـارگـاه   یک تابلوی ب
ـنـکـه   چسبانده اند که در عیـن ای
ھشدار دھـنـده اسـت امـا کـامـال  

ــو  .   مضـحــک اسـت  ــابــل در آن ت
،  " اول ایمنی بعد کـار " نوشته شده  

این شعاری است که ھیچگـاه از  
ـران جـدی   سوی کارفرمایان در ای

این بمـانـد  .  گرفته نشده و نمیشود 
که ھنگامی کارگری خـواسـتـار  
کوچکترین امـکـانـی شـود کـه  
ـرسـد، بـا   حین کار به او صدمـه ن
ـرو مـیـشـود  : لیچار کارفـرمـا روب

میخواھی تو پر قـو بـخـوابـانـمـت  " 
ــی  ــار کــن ــه ک ــه در  !"  ک ــچ آن

ـران بـطـور واقـعـی   کارگاھھای ای
اول  " جریان دارد ایـن شـعـار اسـت  

".  کار بعـد سـود و دیـگـر ھـیـچ 
وای از بد روزگار که کـارگـری  

ــه گـردد ابــتـدا   فــرم  " دچـار حـادث
پر مـیـشـود و بـه  "  گواھی حادثه 

گونه ای پر میشود که کارفرمـا  
زیر ضرب نباشـد و اگـر کـارگـر  
ـیـاز   ـراحـت ن بعد از حادثه بـه اسـت
ـتـد  ـف ـی ـیـمـه ب . داشت، بـه گـردن ب

ـیـمــه  ـران آنـچـه واقـعــا  ...!  ب در ای
ھیچگاه اھمیت نـداشـتـه ایـمـنـی  

ــا  .  کـارگـران بـوده  چـون اسـاسـا ب
ـقـا   دستمزدی که بر اساس خـط ب
به کارگران تحمیل شـده و شـیـوه  
پرداخت آن در زمـان حـاضـر کـه  
شھره عام و خاص است و با توجه  
به اینکه قرارداد ھا یا بدون تاریـخ  
است یا حداکثر سه ماھه میباشد  
ــا کــارگــر روزمــزد اســت، از   و ی
ھمان ابتدا ایمنی روانـی کـارگـر  
ـر واضـح   ذایل شده است، دیـگـر پ
است کـه مسـایـل ایـمـنـی کـار  

پشـت  .  چگونه رعایـت مـیـگـردد 
ــون مــجــازات   ــرمــا بــه قــان کــارف
اسالمی و قـانـون اسـالمـی کـار  

این قوانین تدویـن شـده   .  گرم است 
که بی حقوقی تـوده زحـمـتـکـش  

کـارگـری  .   مردم را تضمین کند 
که  دست اش از ھمه جـا کـوتـاه  
است ناچارا به ھر شـرایـطـی کـه  

ــن   ــن مـیـکــنـد ت ـی ـی کـارفـرمـا تـع
ـیـش آمـده  . میدھد  کارگر بارھا پ

در مورد ایمنی تـذکـر دھـد امـا  
ـیـسـت و   کسی گوشش بدھکار ن

خـطـر  "  زیاد ھـم حـرف بـزنـد " اگر  
. اخــراجــش صــد در صــد اســت 

بھنگام حادثه اما، زمین و زمـان  
مقصـر جـلـوه داده مـیـشـونـد امـا  
ــدا چــون   ـت کـارفـرمــا از ھـمـان اب

حسـن  " کارفـرمـا اسـت و دارای  
است و قرار نیست محکـوم  "  سابقه 

در مـورد  .  شود، بی تقصیر اسـت 
کارفرمـای فـوالد یـزد امـا بـی  
شک آنقدر اعتراضـات بـاال بـوده  
که مجبور شدند بصورت صـوری  
ھم شده دادگاھی ترتیب بدھنـد و  
دست آخـر کـارگـران یـک سـوم  
مرد مسلمان مـحـسـوب شـونـد و  

ھـم ھـیـچ  "  غیر مسلـمـان " کارگر  
، یـکـی  " دیـه " اما  .  محسوب شود 

ـیـن   از جلوه ھای ضد بشـری قـوان
جمھوری اسالمـی  .  اسالمی است 

ـر اسـاس  "  دیه مرد مسـلـمـان "  را ب
ــای  (  نــرخ شــتــر  ــھ چــون مــالک

اسالمی دیگر مانند پارچه یمنی  
) اکنون محـلـی از اعـراب نـدارد 

محسوب میکند، میگویند زمـان  
ـبـھـا و بـا ارزش   محمد شتر گـران
بوده و مشخص است که از ھمـان  
ابتدا دین مبین اسـالم چـه نـگـاه  
ــھــا   ــه انسـان ــدانـه ای ب سـخــاوتـمــن

شاید ھم  چـون شـمـارش  .  داشته 
ــاس   ــت  "  نــفــر " شــتــر بــر اس اس

ـر   ـف ھمانگونه که انسان بر اساس ن
شمارش میشود، مبنای محاسـبـه  
ـبـی   قرار گرفته و چه تشابه غـری

ـر  بـھـرحـال  !  است بین انسـان و شـت
ــجــا کــه جــمــھــوری اســالمــی   آن
ـرخ دیـه   میخواھد مردم را بچاپد ن
ــا   ــق ــث را دقــی ــال ــمــه شــخــص ث بــی

ـر  .  محاسبه میکند  سال گذشتـه ب
ـیـغ   ھمین اساس حسابی مردم را ت

 میلیـونـی  ٥٠ زد چون یکباره دیه  
طی دو مرحله پشـت سـر ھـم بـه  

 میلیون تومان رسـانـد  و از  ١٢٦ 
ـبـه کـرد  ـتـه  .  مردم پـول مـطـال ـب ال
ــود  ــب امــا  (!)  اجــبــاری در کــار ن

ھیچکس را گریزی نبود چون بـا  
امـا  .  جریمه پلیس مواجـه مـیـشـد 

در پرداخت آن و بخصوص درمـورد  

کارگران، یـک کـارگـر مـعـادل  
یــک یــک ســوم یــک مــرد  " 

ـر  .   محسوب شدند " مسلمان  و غـی
 ...!مسلمانان  

به جرات میتوان مـدعـی شـد  
که  کارفرمـا فـوالد یـزد حسـن  
ـرمـیـگـردد کـه   سابقه اش به این ب
یا از آقازاده ھا است و یـا بـاقـی  
مانـده دیـه مـرد مسـلـمـان را بـه  
حساب حاج آقا که ردای قاضـی  
بر تن کرده، واریز کـرده اسـت یـا  
شاید ھم نه، چون بھرحال حاج آقـا  
قبال از بساط چپـاول مـردم سـھـم  

اما  .  دارد و از آن منتفع شده است 
ــرص   کــارگــری کــه در آتــش ح
ـتـی ھـم   سرمایه جزغاله شـده، وق
که زنده بود در ھیچ کجای ایـن  
روزگار جا نداشت و تا ھنگـامـی  
نفر حساب میشده، که میتوانستـه  
ــه کــارفــرمــا   ــیـاردھــا سـود ب ــل مـی
ـر ھـم   ـف برساند و گـرنـه اسـاسـا ن
محسوب نمی شود که در جـایـی  
ــه در نــظــر   ــق ــرایــش حســن ســاب ب
ـرنـد، حـاال کـه کشـتـه شـده    بگی

 .حسابش کامال روشن است 
حکم صـادر شـده بـار دیـگـر  
چھره کریه حکومت اسـالمـی را  
ــر   ــدی اســت ب ــایــی نشــان داده و ت
ـر از ھـر   اینکه این حکومت زودت
. موقع دیگری باید سرنگون شـود 

ــس   ــن حــکـومــت نــف ــی ای ـت تـا وق
ـنـی کـار   میکشد جز جنایت آفـری

بـایـد  .  دیگری را انجام نمی دھـد 
حکومتی برقرار شود که بیش از  
ـر از ھـر چـیـز   ـیـشـت ھر چیـز و ب
ـلـه   آسایش شھروندانش برایش مسـئ

باید شرایط کار بـه گـونـه  .  باشد 
ـریـن   ای فـراھـم بـاشـد کـه کـمـت
آسیب به کارکنان وارد شود و در  
صورت بروز حادثه، کـل جـامـعـه  

بـایـد بـازمـانـدگـان  .  مسئول باشـد 
حادثه شـدیـدا از سـوی جـامـعـه  
مورد دلجویی قرار گیرند و تحـت  

بـایـد  .  حمایت وسیع جامعه باشنـد 
کسانی که مسبـب ایـن حـوادث  
دلخراش میشونـد بـه عـنـوان ایـن  
که جرم جنـایـی مـرتـکـب شـدنـد  
ـرنـد  ـرار گـی . تحت تعقیب قانـون ق

ــســت اال بــه   ــی ایــنــھــا مــمــکــن ن
ـرا   سرنگونی حکومت اسالمی، زی
که این حـکـومـت در حـق ھـمـه  
مردم جنایت مرتکب شده اسـت و  
ـر سـنـدی دیـگـری از   حکـم اخـی

 .جنایات بیشمار این حکومت است 
 

 نفرین اجتماعی
با اتـمـام تـحـریـر ایـن نـوشـتـه  
خبری منتشر شـد کـه در یـک  
کارگاه لباس در بنـگـالدش دسـت  

 کـارگـر در آتـش سـود  ١٢٠ کم  
به گـزارس  . آوری سرمایه سوختند 

بی بی سی این قبیـل حـوادث در  
ـاق مـی   ـف ـاد ات بنگالدش بسیار زی

بنا بـه ایـن گـزارش، اکـثـر  .  افتد 
ـنـه   ـی مارکھا معروف جھـان در زم
لباس در ایـن گـونـه کـارگـاھـھـا  

کارگاھی کـه در  .  تولید میگردد 
 نوامبر  ٢٤ بنگالدش در شب شنبه  

ـاسـھـای یـک   ـب در آتش سوخت، ل
ـیـس را   فروشگاه معروف در انـگـل

حرص و آز سرمایـه  .  تامین میکند 
داران مختص به بـرادران اسـالمـی  

سرمایـه ھـر کـجـا  . سرمایه نیست 
ـایـه خـون و   که پا میگـذارد بـر پ
عرق کارگران به سـود مـیـرسـد و  
در راه رسیدن به این سود ھیچ حد  
ــی   ــایــت آفــریــن ــن و مــرزی در ج

ــد  ــاس ــشــن ــمــی ــن،  .  ن ــعــادن چــی م
کارگاھھای تولید لباس در جنوب  
شرق آسیا، اکثـر کـارخـانـجـات در  
ایران، و بسیاری از کـارگـاھـھـا و  
ـار   کارخانـجـات در گـوشـه و کـن
ـتـل   جـھـان، بـه مـراکـزی بـرای ق

امـا در  .  کارگران تبدیل شده اسـت 
ھیچ کجا ھیچ سرمایه داری بـه  
محاکمه کشیده نشده است و اگـر  

ـقـه " ھم شده بخاطـر   از  "  حسـن سـاب
ـفـری در امـان   خیلی عـواقـب کـی

نـظـام سـرمـایـه داری  .  مانده است 
آنگونه که مارکس بدرستی از آن  
ــن   ـفـری تـعـریـف بـدسـت مـیـدھـد، ن

ایـن نـظـام ھـیـچ  .  اجتماعی اسـت 
ارزشی برای توده مردم زحمتـکـش  

جمھوری اسالمـی از  .  قائل نیست 
ضرورتـی بـرخـاسـت کـه ضـرورت  

و  .  تامین سود سرمایه میـخـواسـت 
ـیـن ضـرورت   در تمام کره زمین ھم
تامین سود است که باعث و بانی  
ــھـای کــارگـران اســت  ــل ـت .  ھـمــه ق

ــل   ــت ــگــالدش ادامــه ق ــن ــادثــه ب ح
کارگران در یزد است و این امتـداد  
کشتار کارگران در مـعـادن چـیـن  

تا بساط نفرین اجتمـاعـی  .  میباشد 
ـتـھـا   ـای سرمایه برچیده نشود این جن

 تکرار خواھند شد 

 ١  از صفحه   کراھت یک حکم



١٣٩١ آذر ٧  کارگر کمونيست  4 

ــی   ــی، زنـدان اعـدام، كـارگــر زنـدان
سیاسی آزادی بـایـد گـردد و بـا  
محكوم كردن قتل ستار بـھـشـتـی،  
ـیـه   صدای اعتراش خـود را  عـل
اعـدام و مـاشـیـن سـركـوب رژیــم  

ـبـل از آن  .  اسالمی بلند كـردنـد  ق
نیز نمونه دو كـارگـاه شـمـاره یـك   
ـم كـه   ـی مرآت و الكتریكی را داشت
ــام ســتــار   ــن ن ــوشــت ــا ن كــارگــران ب
ـر درب كـارگـاه خـود،   بھـشـتـی ب
ـتـل سـتـار   اعتراض خود را علیه ق

ــد  ـن ــ ــالم داشــت ـــن  .  اع ـی ــ ــمـــچــن ھ
ــظــیــر   ــارگــری ن ــای ك ــھ تشــكــل
ـیـه   ـیـان سندیكای شركت واحد با ب
ای رسما اعتراض خود را به قتـل  

ـنـد  در  .  ستار بھشتی اعـدام داشـت
ـرنـامـه ھـای كـانـال   ھمین راستا ب
جدید علیه اعدام نیز بار دیگر بـه  
تریبون مردم برای بیان اعتـراض و  
ــه رژیــم   ــی ــرخــواســتــشــان عــل ــف ــی ك

ـبـدیـل شـد  در ھـمـیـن  .  اسالمی ت
برنامه ھـا مـادری كـه فـرزنـدش  
اعدام شـده بـود، ھـمـه مـادران و  
ـیـه   ھمه مـردم را بـه مـبـارزه عـل

 .اعدام فراخواند 
طبعا این شروع كار است و بـه  
نسبت جـنـایـاتـی کـه جـمـھـوری  
اسالمی انجام داده ھـنـوز بـھـیـچ  

اما ما شـاھـد  .  وجه کافی نیست 
یک نقـطـه عـطـف در مـبـارزات  

ـم  ـی ایـن نشـانـگـر  .  کارگـران ھسـت
اینست كـه امـروز ھـمـانـطـور كـه  
ــمــزدھــای   ــخــاطــر دســت كــارگــران ب
ــه   ــی پــرداخــت نشــده خــود و عــل
ـراضـی   بیكارسازیھا  تجمعات اعـت
شان را بر پا میكنند، ھمانطور كه  
حول خواست افزایش دستمزدھـا و  
با طومارھای اعتراضی خـود بـه  

میدان آمده و صف اعتراضشان را  
شكل میدھند، ھمانطور نیز دارنـد  
علیـه اعـدام ھـا و سـركـوبـگـری  
ھای رژیم اسالمـی صـف آرایـی  

بـه  .  میكنند و به میدان می آینـد 
عبارت روشنتر اتفاقاتی كه در دو  
ـیـه   ـراض عـل ـر در اعـت ـتـه اخـی ھف
اعدام ھا و برای آزادی كـارگـران  
ـیـان سـیـاسـی در   زندانـی و زنـدان

ـیـام آور   میان كارگران روی داد، پ
وارد شدن كارگران در این عـرصـه  
ـفـاق   حیاتی از مـبـارزه  و یـك ات
سیاسی قـابـل تـوجـه در جـامـعـه  

 .  است 
اما جنبه دیـگـری از مـبـارزه  
ـرای آزادی   ـیـه اعـدام ھـا و ب عل
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان ــارگــران زن ك

  ٢٤ .  سیاسی، ابعاد جھانی آنسـت 
روز جـھـانـی  )   آذر مـاه ٤ (نوامبر  

ـرای   علیـه اعـدامـھـا و مـبـارزه ب
ــان ســیـاســی روزی   ـی ــدان آزادی زن

ایـن  .  مھم از چنین اعتراضی بـود 
ـلـی   ـیـن الـمـل روز از سوی كمیته ب

ـرای   علیه اعدام، كمیتـه مـبـارزه ب
ـیـن   ـپ آزادی زندانیان سیـاسـی، كـم
ــی   ــدان ــارگــران زن بــرای آزادی ك
فراخوانده شـد و در دھـھـا شـھـر  
جھان آكسیونھای اعتراضی علیـه  
ـرای آزادی   ـر و ب اعدامھای اخـب

 . زندانیان سیاسی بر پا شد 
ـتـه از   ھمچنین در ھـمـیـن ھـف
ـر اسـتـارت در سـیـدنـی   سوی لیب

ـرانسـی بـا شـركـت   ـف ـن استرالیـا، ك
ـیـن و   نمایندگانی از سـوی فـعـال
اتحادیه ھای كارگـری در سـطـح  
جھان برپا شـد كـه یـك مـوضـوع  
ـقـض حـقـوق   ـرانـس ن ـف مھم آن کـن

ـران بـود  از سـوی  .  كارگران در ای
ــرای آزادی كــارگــران   ــن ب ــی ــپ كــم
ــن   زنـدانـی ارســالن نـاظــری در ای
ــركــت داشــت و بــا   ــرانــس ش ــف كــن
ــز اطــالعــاتــی و   ــن مــی گــذاشــت
پوسترھایـی از كـارگـران زنـدانـی  
ـــی و   ـــدان ـران زن صـــدای كـــارگــ
ـران در   اعتراض كارگران و مردم ای

 . این كنفرانس بود 
از سوی دیـگـر طـی یـكـمـاه  

ـرای  " اخیر، ما بـعـنـوان   ـیـن ب ـپ كـم
در تـمـاس  "  آزادی كارگران زندانی 

با سازمانھای كارگری در سراسـر  
ــــه   ـراض ب ـــ ـت جــــھــــان، در اعـــ
ـم اسـالمـی و   سركوبگریھـای رژی
در دفاع از كارگران زندانی، نـامـه  
ھای حمایتـی گـرمـی از سـوی  
نھادھای چون اتحادیـه سـراسـری  
ترانسپورت در كشور سوئد، جنبـش  
اشغال ادمونتـون کـانـادا، شـورای  
ـتـه   اتحادیه كارگران ونكـور، کـمـی
خــدمــات عــمــومــی در عــراق،  
اتحادیه کارگران صنعـتـی جـھـان  

 . شاخه ادمونتون، دریافت كردیم 
یک ابتکار مھم و جـالـب در  
ماه اخیر این بود که آی تـی اف  

ـلـی اتـحـادیـه  (  فدراسیون بین المـل
، یک دسـتـور خـودرا  ) ترانسپورت 

ـران   بررسی وضعیت کارگران در ای
ــود و طــی قــراری   قــرار داده ب
جمھوری اسـالمـی را بـه خـاطـر  
ــوق کــارگــران   ــمــال کــردن حــق پـای
بشدت محـکـوم کـرد و خـواھـان  
آزادی فوری رضا شھابی کارگر  
زندانی گردید و اعـالم کـرد کـه  
مصمم است تا دستیابی کارگـران  
ایران به حقوق پایـه ای شـان، بـه  
ـیـه جـمـھـوری   ـیـت خـود عـل فعـال
اسالمی و در دفـاع از کـارگـران  

 . ایران ادامه دھد 
ـم   بدین ترتیب میخواھـم بـگـوی
ـم،   كه  اگر چه ما در شـروع كـاری
ـم و   ـی اما نیـروی عـظـیـمـی ھسـت
میتوانیم با اعتراضی سـراسـری و  
ــران و در جــھــان   ــرده در ای ــت گس
ماشین سركوب رژیم اسـالمـی را  

ـم  ـی و بـطـور واقـعـی   .  در ھم شكـن
امروز این یـك اولـویـت فـوری و  

ــران و كــل   ــرای كــارگ حــیــاتــی ب
 . جامعه است 

ــكــار   ــی چــون ابــت ــكــارات ابــت
ـر   كارگران در پاالیشگاه آبادان و پ
كردن تمام شـھـرھـا از اس ام اس  
ـراض بـه اعـدام و   ھایـی در اعـت
ـیـه ھـایـی   جنایات رژیم، دادن بیـان
اعتراضی علیه اعدام ھا و پـخـش  
آن در سطح گسترده و در مـدیـای  
اجتماعی، پیوستن بـه تـجـمـعـات  
خانواده ھایی كـه عـزیـزانشـان در  
ـیـن   ـنـد و ھـمـچـن خطر اعدام ھست
خانواده ای زندانیان سیاسی، ھمـه  
ـراضـات   و ھمـه اشـكـالـی از اعـت
ـیـه   ـرده عـل ـیـافـتـه و گسـت سازمان
ـم اسـالمـی   ماشیـن سـركـوب رژی

 . است 
بطور واقعی روزی نیسـت كـه  
اعتراض و مبارزه در این كارخـانـه  
ــه و در شــھــرھــای   و آن كــارخــان

ـم  ـبـاشـی ـلـف را شـاھـد ن در  .  مخـت
چنین مبارزاتی و در پرتـو قـدرت  
ـراض   اتحاد و مبارزه كارگران، اعـت
علیه اعدامھـا و خـواسـت آزادی  
ـیـان   فوری كارگران زندانی و زندان
سیاسی بایـد یـك مـوضـوع مـھـم  

میشـود و بـایـد   .  اعتراضات باشد 
مراكـزی چـون پـاالیشـگـاھـھـای  
نفت ، پتروشیمی ھا، و مـجـتـمـع  
ـران   ھای بزرگ كارگری مثـل ای
خودرو، ذوب آھن اصفھان، مـراكـز  
ـراضـاتـی بـاشـنـد  . مھم چنین اعت

ـرود كـه ھـمـه   ھمچنین انتظار مـی
ـیـه   ـیـان تشكلھای كارگـری  بـا ب
ـراض خـود   ھای خود یكصدا اعـت
ـرای آزادی   را علیه اعدام ھـا و ب
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان ــارگــران زن ك

و بـاالخـره  .  سیاسـی اعـالم دارنـد 
ــان در   ــوان ــه ج ــظــار اســت ك انــت
دانشگاھھا و در مـحـالت صـف  

 . جلوی چنین اعتراضاتی باشند 
ـنـكـه بـایـد بـا   خالصه كالم ای
تمام قوا علیه ماشیـن سـركـوب و  

 . جنایت رژیم ایستاد 

  ١  از صفحه   كارگران علیه اعدام 
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به كسی وارد شده است؛ چـرا كـه  
خود ع منصوریان ھم مثـل كـاظـم  
فرج الھی بر ایـن بـاور اسـت كـه  
ـم در قـانـون   نھادھایی را كـه رژی
كارش آورده، ھمان نھادھـای دھـه  
ھای شصت و نھادھـای سـركـوب  

اگر چنین اسـت،  ! كارگران نیستند 
چرا باید به مـن اتـھـام بـزنـد كـه  

 ؟ !اتھام زده ام 
 

خانه كارگر پر است از 
 !نمایندگان كارگران

ـــان در ادامـــه   ــصـــوری ـن ع مــ
مطلبش به دوره ھای مختلفـی از  
ـقـش   حیات جمھوری اسالمی و ن
ـم در مـیـان   نھادھای سركوب رژی
كارگران اشاره می كند تا جـائـی  
ـنـھـا سـركـوبـگـر   كه گویا دیگر ای

رفتار و روابط پـاره ای  " نیستند و  
ـنـدگـان و افـراد شـورا بـا   از نمـای
کارگران و منافع آن ھا به تدریـج  

ھمزمان  ." "...  ھمسویی پیدا کرد 
در این شرایط اتوریته وزارت کـار  
ــه   ــت خــان ـر شــوراھــا و حـاکــمــی ب
کارگر نیز رنگ باخـت، حـاصـل  
این شرایط اجتماعی نـوظـھـور راه  
یافتن نمایندگان واقعی کـارگـران  
بود که در گـوشـه و کـنـار، در  
شوراھای اسالمی کار دیده مـی  

شوراھای اسالمی کـار  ...  شدند  
 یا محفلـی  ٨٠ دیگر از اوایل دھه  

ـر   ـی تشریفاتی بودند و یا تحـت تـاث
اعــتــراضــات کــارگــران ســمــت و  
سویی در جھت منافـع کـارگـران  

ـنـد  ـت ـبـش  ." " یاف ـیـشـروی جـن بـا پ
ــا   ــا و آن ج ــن ج کــارگــری ای
ـفـوذ   نمایندگان واقعی و افراد با ن
کارگری ھم در شـوراھـا حضـور  

ایشان چنـد  ...".  پیدا می کردند  
ـر " جای دیگر ھم به پروسه   ـی " تـغـی

شوراھای اسـالمـی كـار و خـانـه  
كارگر و غیره اشاره می كنـد كـه  
بھتر و كارگری شـده انـد تـا ایـن  
ـرد كـه  ـیـجـه بـگـی ـت ـلـه را ن : مسئ

اینجا به مـقـالـه نـاصـر اصـغـری  " 
ـرات   ـی ـی ـروسـه تـغ می رسیم کـه پ
بخشی از شورای ھای اسـالمـی  
کنونی و انجمن ھای صنـفـی را  
ــش   ــاثــر از رشــد جــنــب کــه مــت
کارگری و تغییر شرایط عینی و  
ــده   ــادی ــوده ن ــمــاعـی ب واقـعــی اجـت

 ."گرفته است 
ـیـسـت كـه   ع منصوریان الزم ن
ــی و   ــاس ــوالت ســی ــح ــه ت پــروس
ــش   بـخــصـوص تـحــوالت در جـنــب
كارگری را بـه مـن و یـا دیـگـر  
ـبـش   كارگرانـی كـه تـحـوالت جـن
ـبـال   كارگری را در ایـن مـدت دن

ـنـد  او اگـر  .  كرده اند، یـادآوری ك
می خـواھـد از خـانـه كـارگـر و  
ـنـد،   زیرمجموعه ھای آن دفـاع ك

 .ھمین را سر راست بگوید 
ـرخـورد بـه   موضوع سر مـتـد ب

ـیـش  .  پدیده ھاست  سـال  ( سالھـا پ
پرویز بـابـائـی بـه دعـوت  )  ٢٠٠٠ 

تعدادی از اتحادیه ھای كارگری  
كانـادا بـه ایـن كشـور آمـد و در  
تورنتو و ونكوور سخنرانـی ھـایـی  

او در آن سخنرانی ھـا  . برگزار كرد 
ــد ع   ــطــق و مــت بــا ھــمــیــن مــن
ــل از   ــی ــل ــح ــان ســراغ ت ــصــوری ــن م
. شـوراھــای اسـالمــی كـار رفــت 

ھمان زمان، ھم من و ھم مـحـسـن  
ابراھیمی یقه ایشان را گرفتیم كـه  
ـرمـجـمـوعـه ھـای   ـرای زی تبلیغ ب

تا جـائـی كـه  !  خانه كارگر ممنوع 
او مجبور شـد در یـك اطـالعـیـه  
ـتـه خـود را بـه   مطبـوعـاتـی گـف

" اصـالح " اصطالح و شـیـوه خـود  
اما موضوع تنھا این نیـسـت  .  كند 

ــن   ـی كـه گــویـا تـعــدادی از فـعــال
ــه كــارگــر و   ــه خــان كــارگــری ب
ـیـدا   شوراھای اسالمـی كـار راه پ
كرده اند و نباید درباره شـان حـرف  

بلکه عمدتا ایـن مـتـد غـلـط  !  زد 
تجزیه و تحلیل پدیده ھـاسـت کـه  

اگر كسـی بـه ع  . مورد نقد است 
منصوریان چـنـد تـا بسـیـجـی و  
ــثــل   ــاســدار نشــان بــدھــد كــه م پ
بسـیـجـی ھـایـی كـه ھـمـه مــی  
ـراضـات   شناسند در سـركـوب اعـت
كارگران قساوت بخرج نمی دھند،  
آیا ایشان قبول می كند كـه سـپـاه  
پاسداران و بسیـج ھـم نـھـادھـایـی  
ـبـایـد دربـاره شــان   شـده انـد كـه ن
افشاگری كـرد؟ در مـورد خـانـه  
كارگر و شوراھای اسالمی كار و  
ـفـی   به تبع آنھا، انجـمـنـھـای صـن
زیرمجموعه خانه كـارگـر، قضـیـه  

ھـر  .  درست به ھمین صورت اسـت 
ـرای   نھادی را با چھارچوبی كه ب
خود تعریف كرده، با اساسـنـامـه و  
قطعنامه و اعمال تاکـنـونـی اش،  

خانه كارگر به دنبـال  .  باید سنجید 
 و  ٥ گردھمای ای در روزھـای  

قـطـعـنـامـه  "  آبان سال گـذشـتـه  ٦ 
ھای کـارگـر سـراسـر    پایانی خانه 

ــرد "  کشــور  ــن  .  را صــادر ك در ای
از ھمان ابتدا با والیـت  "  قطعنامه " 

ـیـمـان " فقیه و رژیم او   " تـجـدیـد پ
میکند و بار دیگر بـه جـامـعـه و  
جنـبـش كـارگـری یـادآوری مـی  
كند كه نھادی اسـت در خـدمـت  
سركوب كه در مراكز كاری سـرھـم  

در این قطعنامـه  .  بندی شده است 
خـداونـد بـخـشـنـده و  : " آمده اسـت 

ـم کـه   ـی مھربان را ستایش مـیـکـن
این توفیق را به ما عـنـایـت کـرد  
که یکبار دیگر خـانـواده بـزرگ  
کارگری در قـالـب ھـیـأت ھـای  
اجرایی که به حق نمایندگان ایـن  
قشر عظیم میباشند دور ھـم گـرد  
آیند تا در سایـه نـظـام جـمـھـوری  
اسالمی و مقام عـظـمـای والیـت  
ضمن تجدید پیمان بـا آرمـانـھـای  
شھدای انقالب و امام شھدا تعھـد  
خود را بـه ادامـه راه آنـان اعـالم  

در بند اول این قطـعـنـامـه  ."  نمایند 
باز ھمین پاراگراف نقل قـول شـده  
در بند اول قطعنامه كـه در واقـع  
بند اول كلیه قطعنامه ھای خـانـه  
ـلـش تـا   كارگر از اولین روز تشكـی
آخرین گردھمائی اش بـوده اسـت،  

حفـظ نـظـام جـمـھـوری  : "می آید 
ـیـه   ـق اسالمی ـ پیروی از والیـت ف
ـقـالب و   و استمرار راه شـھـدای ان
ـنـدی بـه قـانـون   ـب امام راحل و پای
ـر   اساسی از اصـول جـدایـی نـاپـذی
جامعه کارگری است و جـامـعـه  
کارگری ھمانطـور کـه تـاکـنـون  
ــد   ــای آن خــواھ ــات کــرده پ اثــب

 ."ایستاد 
ع منصوریان بـه مـا یـادآوری  

شوراھـای اسـالمـی  "می كند كه  
ــی   ــف كــار و انــجــمــن ھــای صــن
ـنـد كـه   كارگران از نھادھایی ھست
در قانون كار جمـھـوری اسـالمـی  

برای اطالع كسانی كـه  ." آمده اند 
ـبـش   مثل ع منصوریان مسائل جـن
كارگری را دنبال نكـرده انـد، الزم  
ـم   است كه این نكته را ھـم بـگـوی
ـم   كه در یكی از ھمان قوانیـن رژی

شـورای  " اسالمی آمده اسـت كـه  
ـنـه ھـای   اسالمـی بـایـد در زمـی
ـروز حـوادث، مـراجـع   اجتمـاعـی ب
ذیصالح را مـطـلـع و ھـمـکـاری  

ھـمـه  ."  ھای الزم را معـمـول دارد 
ــنــد کــه در جــمــھــوری   مــی دان

جایش را  "  اعتصاب "اسالمی واژه  
کسی ھـم  .  داده است "  حوادث "به  

شکی ندارد کـه ھـیـچ کـدام از  
مأمورین شورای اسـالمـی کـار،  
ـیـسـت و دسـتـگـاه   زمین شناس ن
ـیـار   پیش بینـی زلـزلـه را در اخـت

رک و راست مـی گـویـد  . ندارد 
ــمـاعــی بــروز  "  ــه ھـای اجــت ــن زمـی

؟ ھمچنین تنھا کسـانـی  "! حوادث 
به عضویـت شـوراھـای اسـالمـی  

ـنـد کـه   ـئـت  " کار در مـی آی ھـی
کاندیـداتـوری  "  تشخیص صالحیت 

دو شـرط  .  آنھا را تأیید کرده باشد 
اساسی و اصلی واجـدیـن شـرایـط  
کاندیداتوری شوراھای اسالمـی؛  

ـتـزام عـمـلـی بـه  ) " ١  اعتقاد و ال
ـیـه و وفـاداری   ـق اسالم و والیت ف
ــون اســاســی جــمــھــوری   ــان ــه ق ب

عدم گرایش  ) " ٢ و  "  اسالمی ایران 
به احزاب و سـازمـان ھـا و گـروه  
ـرقـانـونـی و گـروه ھـای   ھای غی

مـی  "  مخالف جمھوری اسـالمـی 
 . باشند 
 

شوراھای اسالمی كار و 
 مبارزات كارگران

زیرمجموعه ھای خانه كارگـر  
ـ شوراھای اسالمی كار و انجـمـن  
ـیـن   ھای صنـفـی اسـالمـی ــ اول
ــر و ســدی بــوده انــد كــه   ــنــگ س
كارگران در مبارزات روزمـره خـود  

كـارگـران  .  باید از آنھا عبور كننـد 
این ادعای من را در شركت واحـد  
ــران و حــومــه، و   ــھ ــی ت ــران ــوبس ات
ـیـشـكـر   شركت كشت و صـنـعـت ن

یـک  .  ھفت تپه، تجربه کـرده انـد 
ــگــر،   ــه دی نـمــونـه آشـكــار و روزان

ــه اعضـــای   ــت ك ــی اس ـــع ــان م
زیرمجموعه ھـای خـانـه كـارگـر  
برای افزایش دستمزد كارگـران بـه  

ـم  .  وجود می آورند  این عوامل رژی
ـــه   ـران ب ـم كـــارگــ ـــه اســ كـــه ب
ـر خـط   دستمزدھای چندین بار زی
ـر ایـن   فقر رأی داده و امضـا زی
اسارت كارگران مـی گـذارنـد را  
چه انسان مـنـصـفـی مـی تـوانـد  

 بخواند؟ " فعالین كارگری "
ع منصـوریـان در بـخـشـی از  
ـراض   نوشته اش، با اشاره بـه اعـت
كارگران به شـیـوه امضـا طـومـار  

نـمـونـه دیـگـر جـمـع  : " می گوید 
شدن ھزاران امضا در اعتراض بـه  
پایین بودن دستـمـزدھـا اسـت کـه  
اخیرا توسط نمایندگان شـوراھـای  
اسالمی و اعضـای فـعـال خـانـه  

ایـن  ."  کارگر صورت گرفته است 
ــن   ــری ــزرگــت ــكــی از ب ــگــر ی دی
ـــن دوره اســـت  ـــای ای . دروغـــھ

ـنـدگـان ایـن نـامـه   ـن ھماھنگ ك
ــه كــارگــر و   ــه خــان اعــتــراضــی ن
زیرمجموعه ھای آن؛ كه اعضای  

ــران "  ــران ای ،  " اتــحــادیــه آزاد كــارگ
ــف   ــی راد، شــری ــور احســان شــاپ
ساعدپناه، جمیل محمدی، شـیـث  
ـر   امانی، پروین محـمـدی و جـعـف

ـنـھـا  .  عظیم زاده بوده انـد  ھـمـه ای
خود كسانی ھستند كه بطور دوره  
ای توسط اربـابـان خـانـه كـارگـر  
. مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند 

ع منصوریان اگر نـمـی تـوانـد از  
خانه كارگر و زیرمجمـوعـه ھـای  
ــكــشــد و   ــار ب ـن ــد، ك آن دفــاع كــن

ــی نــكــنــد  ــن ــیــای  .  كــارشــك در دن
" تـوطـئـه " سیاست دروغ می تواند  

 .تفسیر بشود 
 

قضیه تجدید نظر 
 ھای اسالمیون كردن

نوشته ع منصوریان ظـاھـرا در  
جواب من اسـت، امـا رو بـه مـن  

ــا در  .  نــیــســت  مــن كــه ھــیــچ ج
ـتـه ام كـه   زندگی سیاسی ام نـگـف

 زیرمجموعه ھای خانه كارگر تغییر نكرده اند
 در جواب ع منصوریان 

  ١  از صفحه  
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ـبـع آن   شرایط سیاسی ایران و بـه ت
جنبش كارگری تغییراتی اسـاسـی  

مـن  !  را پشت سر نـگـذاشـتـه اسـت 
حتی گفته ام و اكنون به صـراحـت  
بار دیگر ھم می گویم كـه فشـار  
اعتراضـات تـوده ای و اعـتـراض  
جنبش كارگری، حتی متحجرترین  
بخش آخـونـدھـا را ھـم بـه عـقـب  

ـادم مـی  .  نشینی وادار می كنـد  ی
آید كه مال حسـنـی، امـام جـمـعـه  
ارومیه در نماز جـمـعـه ھـای ایـن  
شھر از اینكه دستور اعدام دو پسـر  
خـود را داده بـود، بـر خـود مــی  

او اما اخیرا گفته اسـت كـه  .  بالید 
ـبـود  ـانـه ن . اعدام پسرھایش منـصـف

می گوید كه او پسرھایـش را لـو  
ــد، امــا   داده بـود كـه ارشــاد بشـون
. جنازه ھای آنھا را تحویل گـرفـت 

ــم كــه خشــك   ــگــوی مــی خــواھــم ب
ـلـكـت را ھـم   مغزترین آخوند آن مم

،  " مـال " كه ھنوز بھش می گوینـد  
عقب نشسته و وحشت برش داشتـه  

رئیس قوه قضائیه جمـھـوری  .  است 
ــر   ــه شــدن زی اســالمــی، از كشــت
ـأسـف   شكنجه ستار بھشتی ابـراز ت

آیا اینھا ھمه از رئـوفـت  !  می كند 
ـز، از   این وحشیان اسـت؟ نـه عـزی
فشار روزافزون جنبش اعتراضی و  

حاال شـمـا  .  سرنگونی طلبانه است 
انتظار دارید كه خانه كارگـری ھـا  
و شــوراھــای اســالمــی كــار در  

 ؟  !برخوردشان تاكتیك عوض نكنند 
 

 
كارگران در ایران حق 

 انتخاب تشكل ندارند
ــان مــی گــویــد  : ع مــنــصــوری

انجمن ھای صنفی یا دسـت کـم  " 
بخشی از آن ھا از کارگران و مزد  
بگیرانی نیز تشکیل شده است کـه  
برای تحقق مطالباتشان امروز و در  
چنین شرایطی خواسته اند در ایـن  
تشکل ھا جمـع شـونـد و ایـن بـه  
اراده آزاد کارگران و اعضاء آن ھـا  
بستگی دارد نـه بـه اجـازه مـن و  

اگر این مـوضـوع حـتـی از  ."  شما 
ـاشـد، از   ـتـی درسـت ب لحـاظ فـاك

ـیـت نـدارد  در  .  لحاظ سیاسی واقـع
ـیـسـتـی، از   مبارزه سیاسی سوسیال
ھر مـزدبـگـیـری كـه نـمـی شـود  
. بخاطر مزدبگیری اش دفـاع كـرد 

ــاســدار و   ــد و پ ــتــی آخــون مــن ح
بسیجی و نگھبان زندان مـزدبـگـیـر  
را مثال نـمـی زنـم، امـا مـگـر از  
ــه كــه   ــان ــارخ مــأمــوران حــراســت ك
مزدبگیران آن كارخانه ھستند، می  
! شود بخاطر سركوبشان دفاع كـرد؟ 

زیرمجموعه ھای خانه كارگر اگـر  
ـاشـنـد، خـود   حتی مزدبگیـر ھـم ب

ــه انــد كــه   ــت بــازوی پــرتــوان  " گــف
ـنـد "  مدیریت  ـنـھـا نـه  .  ھسـت ـار ای ك

ـافـع كـارگـران، كـه در   دفاع از من
ـافـع   ـتـریـن حـالـت دفـاع از مـن بھ

ــگــر  .  كـارخــانـه داران اســت  ــن دی ای
ـیـسـت  ھـمـه  .  فقط ادعـای مـن ن

پژوھشگران مسائل كـارگـری ھـم  

ـا اجـازه خـود   كه بعضی از آنـھـا ب
رژیم اسالمی نتیجـه پـژوھشـھـای  
خود را منتشر می كنند، ھمین را  

 .می گویند 
اگر كارگران خود اجازه داشـتـه  
ـنـد   ـن باشند تشكل خود را درست ك
و جمھوری اسالمی و خانه كارگـر  
و شوراھای اسالمـی چـاقـوكشـی  
ـبـرنـد،   نكنند و زبان كـارگـران را ن
ــد مـجــامـع عــمـومـی و   مـی رون
شوراھای واقـعـی خـود را درسـت  

این را دیگر ھمـه مـی  .  می كنند 
دانند كه شوراھـای اسـالمـی كـار  
ــد   ــورن ــد كــه مـجــب ــورن ــف ـن ــان م چـن

بنھند  "  اتحادیه " جاھایی بر خود نام  
ـفـی " و جاھای به نام   " انجـمـن صـن
ــنــد  ــن ــالــیــت ك ایــن دیــگــر از  .  فــع

فـروخـتـن  .  بدیھیات آن جامعه است 
زیرمجموعه ھای خانه كـارگـر بـه  

 .جنبش كارگری، كاری است شاق 
 

من اعتقادات 
 ایدئولوژیك ندارم

ــان مــی گــویــد  : ع مــنــصــوری
ـان گـــذار  "  ــ ـی ــ ـن ــ ـــدان ب ـن ـــدیشـــمــ ان

ـنـسـت، بـر ایـن   ـی ـن مارکسـیـسـت ل
ھرجا کـارگـران  " اعتقاد ھستند که  

ـای   ـن گرد ھم می آیند و سنگ ب
ـفـه   تشکل را مـی گـذارنـد، وظـی
کمونیسـت ھـا کـه بـرای شـکـل  
گیری و ارتقای آن تشکـل بـه آن  

ابتدا ایـن  "."  کارگران کمک کنند 
ــه   ــم ك ــوی ــگ ــدان  " را ب ــمــن ــدیش ان

ـیـسـت  ـن ـی ـن ھـر چـه  "  ماركسیست ل
گفته باشند و در چـه رابـطـه ای  
ـتـه   گفته باشند، باید رفـت و گـف
ھای آنھا را سنجید، من اما از آن  
ـیـسـتـم كـه چشـم   كمونیستھایـی ن

ــه   ــه ب ــادات " بســت ــق ــچ  "  اعــت ھــی
اگــر  .  انــدیشــمــنــدی عــمــل كــنــم 

ماركس جائی گفته است كه بروید  
از خمینـی و خـانـه كـارگـر دفـاع  
كنید، من آن بخش از مـاركـس را  

می گویم این نه مـتـد  ! قبول ندارم 
ماركس، كه متد استالیـن اسـت و  
ـانـده انـد  . به دروغ به ماركس چسب

من ماركس را نه دسـت چـنـدم از  
حزب توده و رنجبران و توفـان، كـه  
ـیـن   از خود ماركس خوانده ام و چـن
ـیـسـتـھـا و   ـا كـمـون متدی كه گـوی
ــنــی و   ــی ــد از خــم ــارگــران بــرون ك
محجوب دفاع كنند را ھیچ جائی  

مـن  .  در كتابھای ماركس ندیـده ام 
ـیـسـتـم كـه   از آن كمونیسـتـھـایـی ن
ــن   ــب رضـایـت مـجـاھـدی بـرای جـل

اگـر  .  افغانستان مسواك نمی زدنـد 
كسی مسـواك نـمـی زد و جـلـب  
ـانـی را   رضایت مجاھدین افغـانسـت
بھانه می آورد، دروغ می گـفـت؛  
چرا كه خود با تـمـام وجـود مـثـل  
ھمان مجاھدین فكر و عمـل مـی  

ـیـسـتـھـایـی  .  كرد  مـن از آن كـمـون
نیستم كه بخاطر ضدیت با آمریـكـا  
در آغوش خمینی و خامنـه ای و  

ـلـه بـخـوابـم  اگـر  .  حماس و حزب ال
ـزدیـكـی بـه   كسی آنقدر احسـاس ن
خمینی و خلخالی و الجـوردی و  

ـا   حسن نصرالله بـكـنـد، ضـدیـت ب
با تـمـام  .  آمریكا را بھانه كرده است 

 .وجود اسالمی و ضدكارگر است 
 در خاتمه

در ابتدای این مطلب گفتم كه  
ع منصوریان نوشته است كه نوشته  

ـیـسـت " من   ." خالی از اتھام واھی ن
ـابـت   او نمی تواند گفته خـود را ث
ـبـوده  . كند، چرا كه قصـدش ایـن ن

می خواھد بگوید كه خانه كـارگـر  
و زیرمجموعه ھایش در این بـرھـه  
ـنـدگـان   ـای ـنـد از نـم از تاریخ مملوی

ـنـه بـحـث  !  واقعی كـارگـران  ایـن ك
ـاخـتـه  .  ایشان است  این یك خط شـن

. شده در صحنه سیاست ایران اسـت 
امروز جنبش كارگری از ھـر دوره  
و زمانه دیگری آماده تر است كـه  
خانه كارگر و زیرمجموعه ھای آن  
ـزنـد و   ـاری ب ـن ـیـشـه ك را برای ھم

ھای واقعی خـود را ایـجـاد    تشكل 
ھر كس بیاید و بر سر این راه  .  كند 

ـبـش   سنگ اندازی كند دوست جـن
ھـر كـس در ایـن  . كارگری نیست 

برھه از تاریخ جنبش كارگری زیـر  
بغل خانه كارگـر و زیـرمـجـمـوعـه  
ھای آن را بـگـیـرد، در سـركـوب  
. جنبش كارگری شركت كرده اسـت 

ـبـش كـارگـری و   دوره تعـرض جـن
عقب نشینی و فرار خـانـه كـارگـر  

ـایـد بـگـذاریـم كـه كسـی  . است  ـب ن
ــش   ــب ــھــا را از زیـر ضــرب جــن ـن ای

 .كارگری نجات بدھد 

نامتان در تاریخ می درخشد، ای  
سازندگان  جھان، حـتـی در کـوره  

 !ھای آدم سوزی داکا 
ــیــوالی مــرگ از آســمــان   ھ

 سرمایه، 
گیسوان دوشیـزه ای کـال را  

 گرفت و  
 آغاز فاجعه را اعالم نمود، 

ـرده   در یک آتش سوزی گست
ـبـه   و وحشتناک در نیمه شب  شـن

 انسان  عاشـق  ١٣٠ به وقت  محلی  
زندگی در میان حریر و مخمـل و  
ـر و صـدا و سـرب   ابریشم و تصوی
داغ در طغیان  اشک در این لحظـ   
شوم برای زنده ماندن در یکـی از  
کورھـای آتـش سـوزی سـرمـایـه  

ــتــخــت   ــر داکــا پــای داران در شــھ
 .بنگالدش جان باختند 

آتش از طبقه ھـم کـف یـک  
ساختمان ھفت طبقه شعله زد و در  
مدت کوتاھی شعله ھای سرکش  
آن به طبقات باال سرایت نـمـود ھـر  
چند که آتش نشانی و گروه ھای  
ـلـه ھـای   امداد رسـیـدنـد آمـا شـع
ــان بــوده کــه   ــن ــع  آتــش چ ــی وس
ـــی و   ـان ــ ـــش نش ـــوران آت ـأم ــ م
ـنـد آتـش را   ـتـوانسـت ـان ن امدادگـرای

دھھا نفر از کـارگـران  .  مھار کنند 
ــن   ــی ای ــان ــقــات مــی کــه در طــب
ـا   ـار شـده بـودنـد ی ـت ساختمان گـرف
ـا   توسط گاز و دود خـفـه شـدنـد ی
آتش جان آنھا را گرفت و تـعـدادی  
ھم از ترس گرمای شدید آتـش از  

پنجر  طبقات دیگر به بیـرون پـریـده  
ــه   انــد و گــروه امــداد آنــھــا را ب

ـال داده انـد  ـق ـت ـان ان امـا  .  بیـمـارسـت
ـفـر از  ١٢ متأسفانه تاکنون تعداد    ن

این عزیزان بر اثـر شـدت جـراحـات  
ـان جـان   ـیـمـارسـت وارده بر آنھـا در ب

تـعـدادی  .  خود را از دست داده انـد 
ـام کـارخـانـه   ھم خود را به پشـت  ب
ـانـه آنـھـا   رسانده بودند که خوشبخت
ھمگی توسط گروه امـداد نـجـات  

ــانــه  .   یــافــتــه انــد  ــف ــأس ــت ــاز م و ب
 .تعدادی ھم ناپدید شده اند 

بعد از این فـجـایـع انسـانـی و  
صحنه ھای دردآور آدم سوزی آن،  
به گـزارش رسـانـه ھـای داخـلـی   
ـنـگـالدش دسـتـور   نخـسـت وزیـر ب
تحقیقات برای مشخص شدن علت  
ـاسـایـی مـقـصـران را   حادثه و شـن

ــد از  .  صــادر کــرده اســت  ــای امــا ب
جناب نخست وزیر پرسید که چنـد  
ماه قبل از ایـن، کـارگـران واحـد  
تولید پوشاک به خیابانـھـا آمـدنـد  

تا بی بضاعتـی زنـدگـی خـود را  
ـیـس سـرمـایـه   ـل فریاد بزنند، امـا پ
داران دولت  شما به صف کـارگـران  
وحشیانه حمله ور شدند و دھھا نفر  
. از آنان را کشته و زخمـی کـردنـد 

ـا مـقـصـر را   مقصر کـی بـود؟ آی
گرفتید؟ عریان تر از این چه بایـد  
باشد؟ مـقـصـر شـمـا، دولـت  شـمـا  
ھمراه سرمایه دارنند که ایـن ھـمـه  
ـار مـی   جنایت و فـجـایـع را بـه ب
ـیـل مـی   آورید و به کارگران تـحـم

ـیـد و مـعـضـل  . کنید  ـای مقصر شم
. دولت مدافع سرمـایـه داران اسـت 

ـتـه اسـت   مسئول آتش نشـانـی گـف
که اگر این کارخانه حداقل دارای  
یک راه خروج اضطراری بـود بـی  
ـار   شک تلفات آتـش سـوزی بسـی

ـلـوم اسـت پـول  .  کمتر بود  پس مـع
خــرج ایــن راه نــمــی شــود چــون  
کارگر برای سرمایه داران ارزشـی  
ندارد تا برای امنیت او پـول خـرج  

ـازمـانـدگـان  .  کند  به چند نفر از ب

ـیـد   این کوره آدم سوزی امکان بدھ
 و بپرسید تا بگویند مقصر کیست؟ 

ــگــی و بــی   مــعــضــل گــرســن
ـیـن ثـروت و   خانمانی  و شکاف ب
فقر است، مقصر پایین نگه داشتن  
و اھمیت ندادن به شـرایـط ایـمـنـی  
ـز   کارگران و سقوط فـاجـعـه انـگـی

مقصر مسابقـه  . ارزش انسانی است 
وسیع در بین سرمـایـه داران بـرای  
انباشت ھر چه بیشـتـر سـود اسـت  
ــزان   ــی آنــھــم در شــرایــطــی کــه م
ــازھــای   ــی ــزان ن ــدات از مــی ــولــی ت
مصرفی نوع بشر در سـراسـر کـره  
ـتـه   ـیـشـی گـرف زمین دھھا برابـر پ

نـظـام سـرمـایـه داری بـرای  ! است 
کسب سود بیشتر در ھـر زمـان و  
مکانی دست به ھر جنایتی علیـه  

 .کارگران و زحمتکشان خواھد زد 
 .زنده باد انسانیت 

 ٢٠١٢  نوامبر  ٢٧ 

 نامتان در تاریخ می درخشد
  محمد امین کمانگر 
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: ١٧اطالعیه شماره 
تجمعات اعتراضی 

کارگران بازنشسته ذوب 
 آھن اصفھان ادامه دارد

 آبان تا کنون ھر روزه کارگـران بـازنشـسـتـه ذوب  ٢٧ از  
ـر   آھن اصفھان به ھمراه خانواده ھـای خـود در مـقـابـل دفـت
ـراضـی زده و   بازنشستگی این شھر دست به تجمـعـات اعـت

بـه آنـھـا وعـده  .  خواھان پرداخت حقوق معوقه خود میشونـد 
 درصد به مستمری آنھا اضافه خواھـد  ٢٠ داده شده بود که  

شد تا با حقوق کارگران شاغل ذوب آھـن ھـمـسـان سـازی  
ـنـده   شود اما این مساله به فروش سھام ذوب آھـن و بـه آی

 .موکول شده و روی کاغذ ماند 
ـر عـامـل و   ـراتـی مـدی در تجمع مـھـرمـاه کـارگـران، ب
استاندار و مسئوالن وزارت صنعت و معدن قول دادنـد و در  
ـبـعـد   تلویزیون اعالم کردند که مشکل حل شده اسـت و مـن
حقوق کارگران بطور مرتب پرداخت مـیـشـود، امـا بـاز ھـم  
کارگران را به وزارت صنایع و معادن و تامـیـن اجـتـمـاعـی  
. حواله داده و دو ماه حقوق کارگران را پرداخـت نـکـرده انـد 

در مقابل این وضـعـیـت کـارگـران مـدام دسـت بـه تـجـمـع  
کارگران میگوینـد چـرا در ایـن سـن و  .  اعتراضی میزنند 

سال و با وجودیکه مرتبا سـھـم صـنـدوق بـازنشـسـتـگـی را  
ـوق خـود  پرداخت کرده اند، ھرماه   باید برای گرفتن چـنـدرغـاز حـق

 .اینھمه دردسر بکشند 
ــارزات   ـیـسـت کـارگـری قـاطـعـانـه از مـب حـزب کـمـون
کارگران بازنشسته ذوب آھن اصفھان حمایت میکند و آنـھـا  
را به اتحاد و تداوم مبارزه برای گرفتن حقوق ھای معوقـه،  
ـر   افزایش حقوق و ھمینطور آزادی فوری کارگـران دسـتـگـی

اینھا و خـواسـت ھـای  .   مھرماه فرامیخواند ٢٧ شده در روز  
ـرورش   بیانیه کارگران بازنشسته مبنی بر طب و آموزش و پ
رایگان، خواست دھھا ھزار کارگر بازنشـسـتـه ذوب آھـن و  

حزب کلیه بازنشستگـان ذوب آھـن  .  خانواده ھای آنھا است 
و خانواده ھای آنھا و مردم شریف اصـفـھـان را بـه شـرکـت  

 .فعال در اعتراض برای تحقق این خواست ھا فرامیخواند 
 

  حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٢  نوامبر  ٢٤ ،  ١٣٩١  آذر  ٤ 

 ......................................... 
اتحادیه سراسری كارگران 
ترانسپورت در سوئد در 

ھمبستگی با كارگران ایران و 
 ٢٤به مناسبت روز جھانی 

 نوامبر
 

در ھمبستگی با كارگران ایران و به 
  نوامبر٢٤مناسبت روز جھانی 

اتحادیه سراسری كارگران ترانسپورت در سـوئـد خـواھـان  

ـیـان   ـران و آزادی زنـدان متوقف شدن فوری اعدام ھـا در ای
 .سیاسی شد 

ـرای  " بدنبال تالشھای یوران گوستاوسون، ھمكار   كمپین ب
، ماركوس پترسون از سوی اتـحـادیـه  " آزادی كارگران زندانی 

سراسری كارگران ترانسپورت طی نامه ای در ھمـبـسـتـگـی  
با كارگران ایران، خواھان متوقف شدن فوری اعـدام ھـا در  
ـیـان سـیـاسـی از   ایران و آزادی ھمه كارگران زندانی و زنـدان

 :در بخشی از این نامه آمده است . زندان شد 
ما از اینكه جمھوری اسالمی با شھروندان خـود بـطـور  " 

شرم آوری رفتار میكند با خبر شدیم و از این بـابـت بشـدت  
ـران  . متاثر گردیدیم  ـیـسـت كـه رھـب ـبـول ن برای مـا قـابـل ق

اتحادیه ھای كارگری در ایران مثل رضا شھـابـی، افشـیـن  
اسانلو، شاھرخ زمانی و سایر كارگران زندانی فقـط بـخـاطـر  
اینكه ھمكاران و رفقایشان را نمایندگی كرده انـد بـازداشـت  

ـم  .  و زندانی شوند  این روشن است كه ایران از سوی یـك رژی
این رژیم به بھانه ھای مختلف و  .  ددمنش حاكمیت میشود 

ـتـل   به شیوه ای وحشیانه اعدام میكند و انسـانـھـا را بـه ق
انسانھایی كه جرم و گناه آنھا مبارزه برای داشـتـن  . میرساند 

 .یك جامعه انسانی برای خود و دوستانشان است 
اتحادیه سراسری كارگران ترانسپورت در سـوئـد خـواھـان  
ـنـطـور   آزادی ھمه زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران و ھمی
ـنـاكـی اسـت كـه در   پایان یافتـن فـوری اعـدامـھـای ھـول

 ."زندانھای ایران در جریان است 
 "کمپین برای آزادی کارگران زندانی "

 شھال دانشفر 
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

 بھرام سروش 
 ,Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com 
 

 ٢٠١٢ نوامبر  ٢٤ 
 ...................................... 

حمایت : ٧٣اطالعیه شماره 
قاطع کنفرانس فدراسیون بین 
المللی کارگران ترانسپورت از 

 کارگران زندانی در ایران
ـلـی کـارگـران  ( کنفرانس آی تی اف   فدراسیون بین المل

 نماینده از سراسـر جـھـان در  ٢٠٠ که با شرکت  ) ترانسپورت 
کانادا برگزار شد، ضمن محکوم کردن جمھـوری اسـالمـی  
بخاطر پایمال کردن حقوق کارگران در ایران، حمـایـت قـاطـع  
ـران   خود را از کارگران زندانی و مـبـارزات کـارگـران در ای
اعالم داشت و خواھان آزادی فوری رضا شـھـابـی و ھـمـه  

در این کنفرانس نمایندگان عزم خـودرا  .  زندانیان سیاسی شد 
برای مبارزه تا آزادی ھمه کارگران و برخورداری کـارگـران  

 .در ایران از حقوق پایه ای خود ابراز داشتند 
عین متن ترجمه شده گزارش بخش رسانه ای آی تـی  

ـرانـس  ١٦ اف منتشر شده در   ـف ـر، در مـورد دفـاع کـن  نوامب
تورونتوی كانادا از کارگران در ایران و عزم آنھا در حـمـایـت  

 :از رضا شھابی را در زیر میخوانید 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ٢٠١٢  نوامبر  ٢٥ 

متن ترجمه شـده گـزارش رسـانـه ای آی تـی اف از  
 :کنفرانس تورنتو 

کنفرانس تورونتو خودرا به 
دفاع از کارگران قربانی در 

 ایران متعھد میداند
 ٢٠١٢  نوامبر  ١٦ 

 نماینده اتحادیه ھای کارگری از گوشه و کـنـار  ٢٠٠ 
جھان که در کنفرانسی در تورونتوی کانادا شـرکـت کـرده  
ـر   ـران کـه زی بودند متعھد شدند که از ھـمـکـارانشـان در ای

ـنـدگـان  .  تھدید و زندان ھستند فعاالنه حمایت کنند  این نمای
که از طرف اتحادیه ھای راه و راه آھـن در سـراسـر جـھـان  
ـرانـس مـقـدمـاتـی آی تـی اف   ـف ـنـد در کـن سخن میـگـوی

تجمع کرده انـد  )  فدراسیون بین المللی کارگران ترانسپورت ( 
که قرار است پالتفرم جھانی آینده این کارگران را در مـورد  
مسائلی از قبیل خصوصی سازی، مقررات زدایـی شـرایـط  
. کار، و زنجیره ھای لجستیک و تامیـن، را تـدویـن کـنـد 

ـیـش از ایـن مـبـارزه   ـرانسـپـورت پ اتحادیه ھـای جـھـانـی ت
ـران   ـقـل در ای موفقیت آمیزی را در دفاع از تشکلھای مست
ـتـوان بـه آزادی مـنـصـور   به پیش برده اند که از جمـلـه مـی
اسانلو رھبر جسور سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تھـران  

ـرانـس  .  و ابراھیم مددی ھمکار او از زندان اشـاره کـرد  ـف کـن
مدارک و شواھد گسترده ای در مورد پایمال کردن حـقـوق  
ـرداخـتـن دسـتـمـزدھـا، زنـدانـی   ـپ کارگران در ایران، از جمله ن
ـتـخـاب   ـیـحـانـه حـق ان کردن کارگران، و پـایـمـال کـردن وق

مـورد بـررسـی  سندیکا توسط کارگران را در دست داشت کـه  
 :قرار داد و بدنبال آن قرار زیر را به اتفاق آرا تصویب کرد 

ما بطور مشخص خواھان آزادی فـوری رضـا شـھـابـی  
ـم  ـی رضـا  .  مسئول خزانه داری سندیکای شرکت واحد ھسـت

شھابی بخاطرشرایط بسیار نامناسب زندان از جمله شکنـجـه  
و سلول انفرادی، از نظر سالمتی در وضعیت بسیار وخیـمـی  

ـتـھـای کـارگـری و  .بسر میبرد  ـی رضا صرفا به خاطر فـعـال
ـر و   سندیکائی و عزمش برای دفاع از ھمکارانش دسـتـگـی

ما اعضای فدراسیون جھانی ترانسـپـورت  .  زندانی شده است 
بار دیگر خودرا به خواست آزادی این زندانی سـیـاسـی کـه  

 .بی دلیل و غیر عادالنه زندانی شده، اعالم میکنیم 
 

 !رضا باید آزاد شود 
زندانیان سیاسی باید آزاد 

 شوند
رئیس فدراسیون آی تی اف آقای پدی کراملین اعـالم  

ـرار از طـرف ھـمـکـاران مـا، از جـانـب کـل  : " کرد  ایـن ق
ـقـل   فدراسیون ترانسپورت جھانی که تمام بخشھای حمل و ن
ـبـال خـواھـد   ـری و دن در سراسر جھان را انجام میدھد پیـگـی

ـیـش  .  شد  آی تی اف و دوستدارانش در جنبش اتحادیه ای پ
از این دولت ایران را به واکنش و عقب نشینی ناچـار کـرده  
ـنـد از حـقـوق   اند و ما تا زمانی که در ایران کارگران بتوان

ـای  پایه ای که   ـنـد از پ ـاده کـن ـف برای بقیه ما بـدیـھـی اسـت، اسـت
 .نخواھیم نشست 

ـلـو و   کنفرانس ھمچنین تاکید کرد کـه مـنـصـور اسـان
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ـنـدگـان   ابراھیم مددی باید اجازه یابند به کار خود بعنوان ران
 "اتوبوس در شرکت واحد تھران باز گردند 

 :لینک اریجینال گزارش 
http://www.itfglobal.org/press-area/

index.cfm/pressdetail/ ٨١٥٧ 
 

پدرام : ٧٥اطالعیه شماره 
نصر اللھی بازداشت و روانه 

 زندان شد
 آبان پدرام نصراللھی فعال کـارگـری  ٢٤ روز چھارشنبه  

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد   و عضو کمیته ی ھمـاھـنـگـی ب
تشکل ھای کارگری پس از مراجعه بـه دادگـاه بـازداشـت  

پدرام نصراللھی به جرم عضویت در کمیته ھماھـنـگـی  .  شد 
و مبارزاتش در دفـاع از حـقـوق کـارگـران تـوسـظ دادگـاه  

 مـاه زنـدان مـحـکـوم شـده  ١٩ تجدید نظر رژیم اسالمی به  
 .است 

ـم کـه بـه   ما از ھمه کارگران و مردم شریف مـیـخـواھـی
ـراض   دستگیری پدرام نصراللھی و ھمه کارگران زندانی اعـت

جمھوری اسالمی میخواھد کارگران را بـه سـکـوت  .  کنند 

و تمکین بکشاند اما واقعیت نشان داده اسـت کـه کـارگـر  
ـیـه حـکـومـت اسـالمـی   ـر عـل برای زنده بودن ناچار است ب
ـتـخـور مـبـارزه کـنـد و ایـن   سرمایه داران و کارفرمایان مف

پدرام نصراللـھـی و  .  مبارزات ادامه و گسترش خواھد یافت 
 . ھمه کارگران زندانی باید فورا از زندان آزاد شوند 

 ٢٠١٢  نوامبر  ٢٣ 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 
انتقال : ٧٤اطالعیه شماره 

رضا شھابی از زندان اوین به 
 بیمارستان امام خمینی

 آبان رضا شھابی عضو ھیئت مدیره سندیـکـای  ٢٧ روز  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بخاطر سردرد ھای شـدیـد  
و بی حسی انگشتان دست چپش به بخش سی تی اسـکـن  
و ام ار ای بیمارستان امام خمینی منتقل شد و تـا سـاعـت  

ـرار گـرفـت و  ٩  شب در بیمارستان مورد معاینه پزشـکـی ق
ـنـات، مـعـالـجـه او   قرار شد بعد از روشن شدن نتیجه مـعـای

ـیـمـارسـتـان  .  ادامه یابد  رضا شھابی چندی پیش در ھمین ب

ساعته قرارگرفته بود و پـزشـکـان وی  ٦ مورد عمل جراحی  
تاکید داشتند که انتقال رضا به زندان برای وضـع جسـمـی  
او خطرناک است، علیرغم این جانیان اسـالمـی وی را بـه  

 .زندان انتقال دادند 
رضا شھابی بنا بر آخرین حکم دادگاھـھـای جـمـھـوری  

ـیـت  ٥  سال زندان ،  ٤ اسالمی به    سال مـحـرومـیـت از فـعـال
سندیكایی و ھفتاد میلیون ریال جریمه نقدی مـحـكـوم شـده  

گفته میشود که بر اساس حکم جدید رضـا شـھـابـی  .  است 
 میلیون تـومـانـی در اول  ٧ در صورت پرداخت جریمه نقدی  

ـنـد  ٢٩  و در غیر اینـصـورت در  ٩٣ فروردین    آزاد  ٩٣  اسـف
 .خواھد شد 

جمھوری اسالمی مسبب وضعیـت جسـمـی ایسـت كـه  
رضا شھـابـی و ھـمـه  .  امروز رضا شھابی در آن بسر میبرد 

ـیـد و   كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و بـدون ق
 .شرط از زندان آزاد شوند 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 

 ٢٠١٢  نوامبر  ٢٣ 
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سازمان تامین اجتماعی 
 .در یک نگاه

ــمــه ای " از   ــی ــا  "   خــدمــات ب ت
 !بزرگترن کنسرن مالی 

ــن   ــن تــامــی ــوانــی ــت ق وضــعــی
اجتماعی بویژه بیمه ھای درمانـی  
ـیـمـه شـده   برای میلیونھا نفر که ب
ـــد، امـــر   ـن ــ ـت ـان ھســ ـازمــ ــن ســ ای
ــات دوا و   ــان ــرخــورداری از امــک ب
ــر کــرده اســت  . درمــان را ســخــت

میلیونھا نفر بیمه شده این سـازمـان  
ـزرگـی   با مشکالت و مصـائـب ب
ــاز   ــدرغ ــن ــرســی بــه چ ــت ــرای دس ب
ـامـیـن   خدمات ارائه شده تـوسـط ت
ــرو بـوده و جـان و   ـتـمـاعـی روب اج
ــی شــان در   ــدگــی و ســالمــت زن

گـرانـی  .  معرض تھدیـد قـرار دارد 
ــای خصــوصــی   ــاســت ھ ــی ــا، س ھ
ـاسـت   سازی بھداشت و درمان، سـی
ھای ناظر بر بیمارستانھای دولتـی  
ـتـمـاعـی و   و وابسته به تامـیـن اج

... دانشگاھھای علوم پزشکی و  
خبر از بدتر شدن اوضاع بیمه ھـای  
ـیـمـه   ـتـمـاعـی، بـویـژه ب تامیـن اج
ـیـونـھـا   ـل درمانی وبھداشت برای می
ــن   ــی ــام کــارگــر و مــردم عضــو ت

ـان  . اجتماعی می دھد  در ایـن مـی
ــن اجــتـمــایــی کــه   سـازمــان تــامـی
ــمــه گــر   ــی ــریــن شــرکــت ب ــت ــزرگ ب
ـاشـد،   ـان مـی ب کارگران و کارکـن
در ماھھای اخیرمجـمـوعـه ای از  
اصالحات جدید را در دستـور خـود  

ــت  ــه اس از خصــوصــی  .  گــذاشــت
ـانـھـای وابسـتـه بـه   سازی بیمارست
این سازمان گرفته، تا زدن بـخـش  
خدمات درمانی، تامین دوا و دارو  
تا امکانات پیشگیری از مریضـی  
ـا طـرح   کارگران و بیمه شدگان، ت
ـتـمـاعـی،   اصالح قوانین تامیـن اج

از  ...  افزایش سن بازنشسـتـگـی و 
ـا   ـبـط ب مھمترین موضـوعـات مـرت
ــمــاعــی و   ــن اجــت ــون تــامــی قــان
سیاستھای جدید این سازمان مـی  

جــھــت عــمــومــی واھــداف  .  بــاشــد 
ــاسـتـھـا در اصــل   اصـلـی ایـن سـی
ــن   ــامــی تــعــرض بــه چــنــدرغــاز ت
ــای   ــمــه ھ ــی ــویــژه ب ــمــاعــی، ب اجــت
درمانی وخدمات بیـمـه ای بـرای  

ـفـر از مـردم   کارگران و میلیونھا ن
ــت، حــکــومــت،  .  مــی بــاشــد  دول

ــاعــی و   ــم ــت ــن اج ــی ــام ــان ت ــازم س
ـیـم در کـل   باندھای درگیر و سـھ
این ماجرا، بشدت مشغول طـراحـی  
ــھــای ضــد   ــت ــاس ــحــمــیــل ســی و ت

 «سـودآورکـردن »کارگری بـرای  
ـنـجـا  .  این سازمان می باشند  در ای

ــرخــی از   ــه ب ــشــود ب ســعــی مــی
ادعاھای حکومـت، مـرتضـوی و  
ــدھــای گــردآمــده اش در ایــن   ــان ب
ـیـمـه و   ـاسـت ھـای ب سازمان، سـی
درمان و بھداشت، قوانین مـوجـود،  
ـابـع مـالـی آن،   ـن ـامـیـن م نـحـوه ت
خدمات ادعایی ارائـه شـد تـوسـط  
این سازمان، بطور خالصه پرداخـتـه  

درا دامه به سیاستھای ضـد  .  شود 
کارگری حـاکـم بـرآن در زدن از  
امکانات  تامـیـن درمـانـی، سـود  
استفاده  و دزدیھای کالن در ایـن  
ــس ھــای   ــت و لــی ســازمــان، لــف
ـانـدھـای   میلیاردی دولتی ھـا و ب

در پـرتـو  .  حکومتی اشاره میشـود 
ـاه بـه ادعـاھـای   این بررسـی کـوت

ــودجــه "  ــان،  "  کــمــبــود ب ــازم ــن س ای
ـاردی آن،   ـی ـل ـی دزدیھـای ھـزاران م
ـاالخـره   ثروت و داراریی ھایش، و ب
به موضوع چرخش سرمایـه دھـھـا  
ھزار میلیاردی آن پرداختـه خـواھـد  

ــن  .  شــد  ــه ای ــرای وارد شــدن ب ب
کـه  موضوع ابتدا به آمار و ارقامی  

 .سازمان تامین اجتماعی داده، اشاره میشود 
: این سازمان ادعـا مـی کـنـد 

ـتـمـاعـی یـک  "  سازمان تامین اج
سازمان بیمه گر اجتـمـاعـی اسـت  
که ماموریـت اصـلـی آن پـوشـش  
ــگــیــر   ــزد و حــقــوق ب کــارگــران م

ــان حــرف و  )  اجــبــاری (  و صــاحــب
ـاری ( مشاغل آزادی   ـی . اسـت )  اخت

جمعیـت تـحـت پـوشـش سـازمـان،  
ـیـمـه شـده  ١١/٥٠  ـفـر ب ـیـون ن ـل  می

ـفـر  ٢/٢ اصلی و بیش از    میلیـون ن
ـیـون  ٢٨ .مستمری بگیر است  ـل ـی  م

ـــمـــه شـــده فـــرعـــی دارد و   ـی ــ ب
ــه   ــانــزدیــک ب ــریــب ـق ــون  ٢ ت ــی ــل  مــی

بگیر كه در مجموع، یـك    مستمری 
 درصـد  ٦٣ سوم جمعیت كشـور و  

 ."!دھند   جمعیت فعال شھری را تشكیل می 

ـزدیـک    به عبارتی، سازمان ن
 میلیون نفر از کـارگـران و  ٣٠ به  

اقشار کارکن جامعه را با خـانـواده  
ھایشان باید تحث پوشش خـدمـات  

ـابـع  .  بیمه ای خود قـرار بـدھـد  ـن م
ـیـن   مالی این سازمان بر طبق قـوان
ــن   ــر تــامـی مـوجـود بـه تـرتــیـب زی

ـان  .  میشود    ٧ کارگران و کـارکـن
درصد حقوق یا دستمزد خود را بـه  
عنوان حق بیمـه بـه ایـن سـازمـان  

ـنـد  ـان  .  پرداخت می کـن كـارفـرمـای
 درصـد  آن  ٣  درصد و دولت   ٢٠ 

 .كنند   را پرداخت می 
ـیـمـه ای،    اما این خـدمـات ب
بویژه امر درمان و بھداشت کـه در  
قوانین تامین اجتماعـی بـویـژه در  
ــای   ــمــه ھ ــی ــه ب ــوط ب ــخــش مــرب ب
درمانی و سالمت آمده است، چـه  
ــه   ــن مــورد ب مـی بــاشــنـد؟ در ای
ـنـه   ـیـن در ایـن زمـی بخشی ازقـوان
برگرفته از سایت تامین اجتماعـی  

ـیـن  .  اشاره میـشـود  در بـخـش قـوان
 :بیمه ھای درمانی آمده است 

 به موجب بندھای الف و ب  
ـامـیـن  ٣ از ماده   ـلـی ت ـانـون فـع  ق
ارائه خدمـات در زمـان  :  اجتماعی 

ـارداری    بروز حوادث، بیماری  ھا و ب
ـانـون    از جمله حـمـایـت  ھـای ایـن ق

است و بر ھمین اساس بـه مـوجـب  
 از آیین نامـه اجـرایـی ایـن  ٢ ماده  

بخش از ماده یاد شده قانون تامیـن  
ـزام ( اجتماعی   ، سـازمـان  ) قانـون ال

تامین اجتماعی متعـھـد بـه ارائـه  
 :خدمات ذیل است 

ـات    - ــدمــ ــه خ ــی ـل ــجــام کـ ان
ــیــکــی،   ــن ــی ــل ــیــکــی، پــاراک ــن ــی کــل
ـزشـکـی و   ـانـی اعـم از پ بیمارسـت
دندانپزشکی برای بیماران مشـمـول  

 .قانون تأمین اجتماعی 
ـات    انجام کمک   - ـن ـای ھا و مع

طبی و معامالت قبل، حین و بعد  
ـقـد بـه   از زایمان با پرداخت وجـه ن

ـا بـه    جای کمک  ـن ھای مذکور ب
 .درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر 

ـیـت    - توانبخشی و تجدید فعال
بیمه شدگان آسیب دیده که قـدرت  

ــد و    کـار خــود را از دســت داده  ان
ــای   ــارھ ــال بــه ک ــغ ــت ــدام بــر اش اق

 .مناسب آنان 
ــل کــمــک    - ــل وســای ــحــوی ت

ـز ( پزشکی   ـز و اروت کـه بـه  )  پروت
ـا بـرای   منـظـور اعـاده سـالمـت ی
ـقـویـت   ـا ت جبران نقص جسمانی و ی

 .روند   یکی از حواس به کار می 
سـایـر تـعـھـدات مـنـدرج در    -

ـیـرات   ـی قانون تأمین اجتماعی با تغ

ـات   و اصالحات بعدی آن و مصـوب
شورای عالی تأمین اجتماعـی در  

 .رابطه با درمان 
ـیـن مـوجـود، ایـن   بر طبق قوان
سازمان موظف است خدمات بیمـه  
ـیـمـه   ای و درمانی را رایگان بـه ب

اما وضعیـت  .  شدگانش، ارائه بدھد 
ـیـن چـگـونـه   اجرایی شدن این قـوان
است؟ و این سازمان تا چه حد بـه  
وظایف خودش عمل کـرده اسـت؟  
ــای   ــمــه ھ ــی وبــاالخــره وضــعــیــت ب
ــن   درمـانـی مــورد ادعـای کـه ای
ـیـمـه شـدگـان ارائـه   سازمـان بـه ب

 میدھد، چگونه است؟ 
ــھــات   ــی ــوج بــدوا بــه بــرخــی ت
حکومت و مقامات ایـن سـازمـان  
ـیـن   ـتـن از زیـر قـوان پیرامـون دررف
موجود، پیرامون ارائه خدمات بیمه  

در  .  ھای درمانـی اشـاره مـیـشـود 
ـــت،   ـــداش ـــھ ـاره وزرات ب ــ ـــن ب ای
ــوم پــزشــکــی،   دانشــگــاھــھــای عــل
ـیـس   وزارت رفاه و کار به ھمـراه رئ
ـــن   ـی ــی تــامــ ـان ــ ـت ـای اســ و روســ
ـیـس ایـن   اجتماعی، بـه ھـمـراه رئ
سازمان سعید مرتضوی بارھا خبـر  

ـنـگـی »از   ـقـدی ، بـحـران  «کمبود ن
ـانـھـای   ـیـمـارسـت مالی، ضرردھی ب
ـتـمـاعـی و   ـامـیـن اج وابسته بـه ت
خدماتی که ارائه میدھند، بـدھـی  
ـاردی دولـت بـه   ـی ـل ھای ھزاران می
این سازمان خبر داده و ادعـا مـی  
ـنـه ھـای خـدمـات   ـزی کنند که ھ
بیمه ھای درمانـی ارائـه شـده بـه  
ـاالسـت،   بیمه شدگان این سازمان ب
ــاتــی کــه ارائــه   ســازمــان و خــدم
ـات   میدھد سود ده نیستند، امـکـان
ـــکـــی   ـی ــ ـن ـــکــ ـزات ت ــ ـی ــ ـــجـــھ و ت
ـانـھـایـش فـرسـوده شـده و   بیمارسـت

ـزان  .  احتیاج به نـوسـازی دارنـد  مـی
ـیـمـه شـدگـان بـه   پرداختی ھای ب
عنوان حق بیمه که در حال حاضـر  

 درصد دستـمـزد کـارگـران مـی  ٧ 
 درصـد  ٩ باشد، کم بوده وباید بـه  

ـابـد  ایـن سـازمـان بـرای  .  افزایش ی
تـوجــیـه ایـن وضـعــیـت، مـوضــوع  
افرایش بدھی ھای دولـت بـه ایـن  
سازمان و عدم پرداخـت آن تـوسـط  
دولت به صندوق تامین اجتـمـاعـی  
ـانـه ای قـرار داده اسـت   را نیز بـھ
برای باال بردن سھم بیمه پرداخـتـی  
ــه بــه   ــل ــدیــن وســی کــارگــران، تــا ب

کمبود نقدینـگـی  »ادعای خودش  
راه حل دیگـر  .  را جبران نماید  «اش 

ــازی   ــان خصــوصــی س ــن ســازم ای
ـامـیـن   بیمارستانھای وابسـتـه بـه ت

ـاشـد  ـتـمــاعـی مـی ب بـراســاس  .  اج

ـانـھـا   قوانین حکومتی این بیمارسـت
کـه در اکـثـر شـھـرھـای بــزرگ  

 ھــزار  ٢٠٠ کشــور کــه بــاالی  
جمعیـت دارنـد، مـوظـف بـه ارائـه  
خدمات بیـمـه ھـای درمـانـی بـه  

این سـازمـان  . اعضایش می باشند 
ــه   ــک ب ــد نــزدی ــگــوی   ١٤٦ مــی

بیمارستان دارد کـه مشـغـول ارائـه  
خدمات به بیـمـه شـدگـانـش مـی  
ـاال   باشد ولی گرانی، تحـریـمـھـا، ب
رفتن ھرینه ھای مداوای بیمـاران،  

باعث شـده اسـت  ...  کمبود دارو و 
ـتـھـای ارائـه   ـیـم که این سازمان ق
خدماتش را بـرای جـلـوگـیـری از  
ـیـن ادامـه   ورشکـسـتـگـی و تضـم
ــر   ــرد تــا در بـراب ـب ـاال ب کـاریـش، ب
رقبایش، بیمارستانھای خصـوصـی  

ـیـجـه  .  قدرت رقابت داشته باشـد  ـت ن
این وضعیت مورد ادعای سـازمـان  
تامین اجتماعی، باال بردن تـعـرفـه  
ھای درمانی، تھیه کاتالوگ نوع  
ـنـه ھـای   ـزی خدمات ارائه شده با ھ
باال، تدوین جدول پرداخت و تامـیـن  
ھزینه ھای سالمت و درمان بـرای  

ــاشــد  ــان مــی ب ــمــه شــدگ ــی ــه  .  ب ب
ــن ســازمــان بــا ارائــه   ــارتــی ای عــب
ـازار، خـدمـات   قیمتھای رایج در ب
ـایـه   ـیـمـت پ بیمه ھای درمانـی، ق
خدمات ادعـایـی مـورد ارائـه اش  
را، با بازار آزاد و خصـوصـی ایـن  

کرده اسـت تـه   «منطبق »خدمات  
ـــوی   ـل ـای خـــودش، جــ ـــه ادعــ ب
ـیـمـه ھـای   ورشکستگی سیستم ب
درمانی و خدمات اجتماعی مـورد  

ـزاد  .  ادعایش را بگیرد  به زبان آدمـی
ـازار   یعنی ارائه خدمات به قیمـت ب

ارائـه خـدمــات  !  آزاد و خصـوصـی 
رایگان مورد ادعای ایـن سـازمـان  
در قوانین و مقرراتش از بدو شکـل  
گیری حـکـومـت، بـویـژه از سـال  

 و به دنبال رفرمـھـای  ١٣٦٨ ھای  
این دھه، جھت گیری این سازمـان  

ــا و ســودآور  »بـه ســمــت   خــودکــف
بـراسـاس دھـھـا  .  بوده اسـت  «شدن 

ـبـصـره کـه در   مصوبه و قانون و ت
طی این سالھا تصویب و بـه اجـرا  
ــه شــده اســت، خــدمــات   گــذاشــت
درمانی و بیمه ھای درمانی ارائـه  
شده به بیمه شدگان، باید با قیمـت  
این خدمات در بازار آزاد ھمـسـو و  

 .ھم جھت بشود 
آنچه در اساسنامه این سازمان  

ـزام »از آن به عنوان   ـانـون ال بـه   «ق
ــه   ــدمــات آمــده اســت، ب ــه خ ارائ
ـا   اعتراف خود دست انـدر کـاران ی
اجرایی نشده و یا جاھایی که اجـرا  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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شده اسـت، در مـجـمـوع بـه ضـرر  
. میلیونھا بیمه شده تمام شده اسـت 

ـانـون مـورد ادعـای   بر طبق این ق
دست اندرکاران این سازمـان، ارائـه  
ـاری از   خدمات پزشـکـی در بسـی
عرصه ھا برای بیمه شـدگـان ایـن  

 .می باشد  «رایگان »سازمان  
ـیـمـه ھـای   وضعیت عمومی ب
درمانی و خـدمـات ارائـه شـده بـه  
ـاال   بیمه شدگان، ھمانطویـکـه در ب
به آن اشاره شد، وبه اعتراف دسـت  
اندرکاران حکومتی، روز بـروز کـم  

بـرای نـمـونـه  .  و کمتر شـده اسـت 
موضوع بیمارستانھای وابسـتـه بـه  
ــاعــی را در نــظــر   ــم ــت ــن اج ــی تــام

در باال به توجیھات دسـت  .  بگیریم 
ـاره   اندرکاران حکومـتـی در ایـن ب

ــد  ــی  .  اشــاره ش ــمــل ــه ع ــج ــی ـت ـ ن
سیاستھای اجرا شده ایـن سـازمـان  

 درصـد  ٧٨ در این بخـش، زدن از  
ــا   ــط ب ــب ــمــه ای مــرت ــی خــدمــات ب

ـارتـی  .  بیمارستانھا می باشد  به عب
  ٦٧ بیمه شدگان باید نزدیـک بـه  

درصد ھزینه بستری شدن و مـداوا  
در دوران بستری شدن را خـودشـان  

ـامـیـن  .  متقبل بشـونـد  در مـورد ت
ـیـمـه شـدگـان   داروھای کمیـاب، ب
ـیـدا کـرده و   باید خودشان دارو را پ

ــد  ــخــرن ــمــه ھــای  .  خــودشــان ب ــی ب
ـزشـکـی مـورد ادعـای ایـن   ـپ دندان
سازمان  با دفترچه ھـای ویـژه ای  
ـیـه کـرده   که برای این منظور تـھ
است، به بیمـه شـدگـانـی کـه بـه  
ـاج   ـی ـزشـکـی احـت ـپ معالجات دنـدان

 درصـدی  ١٠ دارند، خدمـات زیـر  
به این مـعـنـی کـه  .  ارائه میدھند 

ـایـد خـود  ٩٠   درصد ھزینه ھا را ب
ـبـل بشـونـد  ـف در مـورد  .  بیماران مت

،  «بیمه شـده فـرعـی » میلیون  ٢٨ 
ـیـت   که البته بخش اعظم این جـمـع
منظور خانواده ھـای کـارگـری و  
ـتـریـن   ـاشـنـد، کـم کارکنان مـی ب
خدمات ارائـه شـده مـورد ادعـای  
ـافـت مـی   تامین اجتماعی را دری

بیمه ھای تامین اجتماعـی  .  کنند 
ــه   ــوط ب ــه ھــای مــرب ـن ــط ھــزی ـق ف

ــھــداشــت  "  ــات ب ــات وامــکــان خــدم
ـیـمـه شـدگـان  "  عمومی  را بـرای ب

ــد  ــارتـی اگــر  .  مـی پـردازن ــه عــب ب
ـان وابسـتـه   پزشک معالج بیمارسـت
به تامین اجتـمـاعـی مـثـال یـک  
ـبـی،   ـل ـیـوی، ق مورد ناراحتـی کـل
عروق و یا شکشـتـگـی اسـتـخـوان  

ـاشـنـد، بـه  ...  و   را تشخیص داده ب
ـنـد،   بیمه شـده خـدمـات نـمـی دھ
ـانـھـای   ـیـمـارسـت بلکه وی را بـه ب

خصوصی که ھزینه ھای سـرسـام  
ــد، مــراجــعــه داده و بــا   آوری دارن
کمال وقاحت و بی شرمی از قبـل  
ـانـھـای   معرفی بیماران به بیمـارسـت
خصوصی، پورسانت دریافـت مـی  

ــد  ــن ــن دوره صــدرات  .  کـن در ھــمــی
مرتضوی بر ایـن سـازمـان، دھـھـا  
قرارد بین بیمارستانھای وابسته بـه  
ـانـھـای   ـیـمـارسـت ـا ب این سـازمـان ب
خصوصی منعقـد شـده اسـت کـه  
ـبـل مـداوای   سودھای کالنـی ازق
این بیماران نصیبشان شـده و مـی  

در مورد زنان و وبویژه دوران  .  شود 
ـال   ـب زایمان و ھزینه ھایی که به دن
ـانـھـای وابسـتـه بـه   دارد، بیمـارسـت
ــی،   ــمــاع ــن اجــت ــت و تــامــی دول
سالھاست که بدون پرداخت پول نقد  
ھنگام مراجعه به بیمارستان، بیمـار  

ــد  ــمــایــن ــمــی ن ــری ن ــه  .  را بســت ب
عبارتی، دفترچه بـھـداشـتـی ایـن  

ـزی ارزش نـدارد  در  .  سازمان پشـی
مورد مستمری بگیران که رقـمـی  

ـاشـد،  ٢ باالی   ـفـر مـی ب  میلیون ن
ھزینه ھای درمان و بستری شـدن  
ــیـمــه   و بـرخــورداری از خــدمـات ب
ھای درمانی، وضعیت خرابتـر ھـم  

در مورد حـوادث حـیـن  .  می باشد 
کار ومیزان برخورداری کارگران و  
ـیـت   کارکنان صـدمـه دیـده، وضـع
برخورداری از خدمـات درمـانـی و  
بیمه ھای درمانی اسفناک تر از  

ـیـت  .  ھمه بخش ھـاسـت  ایـن وضـع
ـیـمـه   میلیونھا کارگر و کـارکـن ب
ـتـمـاعـی و   شده سازمان تامیـن اج
میزان برخـوردی شـان از خـدمـات  

 .مربوط به بیمه ھای درمانی می باشد 
ـیـکـی   سازمان تامین اجتمـاعـی
از بزرگترین کنسـرن ھـای مـالـی  
مــی بــاشــد کــه صــدھــا ھــزار  

ایـن  .  میلیاردتومـان سـرمـایـه دارد 
سازمان با این سرمایه عظیم مالی  
ــای کــه دارد، چــه   و دارایــی ھ
میکند؟ صدھا ھزار میلیاردتـومـان  
ـنـه   ـزی سرمایه مالی آن کـجـاھـا ھ
میشود؟ در این باره کـافـی اسـت  
به بخشی ازگـزارش ایـن سـازمـان  
که به مجلس ھم ارائه شده اسـت،  

روابط عمومی شرکـت  .  اشاره شود 
ـتـمـاعـی    سرمایه  گذاری تأمـیـن اج

در باره میزان سـرمـایـه و  )  شستا ( 
ــن ســازمـان سـال در ســال   سـود ای

 :گذشته اعالم کرده است 
ـأمـیـن    شرکت سرمایه  گذاری ت

ـا ( اجتماعی   ایـن شـرکـت  ).  شـسـت
 شرکت تشکیل شـده  ٣٠٠ مادر از  

ــه .  اســت  گــذاری    شــرکــت ســرمــای

ـأسـیـس   تأمین اجتماعی از زمـان ت
ـبـوده و رونـد    خود ھیچ  گاه زیانده ن

آوری و    رو به رشد بازدھی و سـود 
ھای آن ھمواره بیـشـتـر    حجم دارایی 

ـتـصـادی    از میانگین بنگاه  ھای اق
بطوری که سود  .  مشابه بوده است 

ــا از   ــت   ٥٦٠٠ خــالــص گــروه شــس
ـلـغ  ٨٥ میلیارد ریال در سال   ـب  به م

ـارد ریــال در ســال  ١٢٨٠٠  ــی ــل ـی  م
ـارد  ٢٥٠٠٠  و مبلغ  ١٣٨٨  ـی ـل ـی  م

ـتـه  ٨٩ ریال در سـال   ـاف ـزایـش ی  اف
ھمچنین براساس اطـالعـات  .  است 

 ھزار و  ٢ ،  ٩٠ اعالم شده طی سال  
ـارد تـومـان درآمـد از  ٤٥٠  ـی ـل ـی  م

ھای زیر مجموعه شستا به    شرکت 
 .«!». دست آمده است 

الزم به توضیح است کـه ایـن  
ـیـسـت  . تنھا  سرمایه این سازمان ن

ـان دارد ١٤٠ بیش از   در  .   بیمـارسـت
طرح ھـای سـرمـایـه گـذاری در  
دھھا دانشگاه علوم پزشکـی سـھـم  

صدھا کـارخـانـه و شـرکـت  .  دارد 
بخش اعظم سـرمـایـه مـالـی  .  دارد 

در زد  .  اش در بورس می چـرخـد 
وبندی با دولت و در حول و حـوش  
ـیـکـاری   ـا ب ـارزه ب طرح ھـای مـب
دولت احمدی نژاد، صدھا شـرکـت  
ورشکسته را با پـول ایـن سـازمـان  
خریده، با تامین اعتبار و سـرمـایـه  
برای راه اندازی ایـن شـرکـت ھـا،  
اینھا را بازرا سـھـام بـورس بـرده و  
ھزاران میلیاردتومان از قبل فـروش  
سھام این شرکت ھا و کارخانجـات  

ـیـش  . سود برده است  ھمن سه ماه پ
بـوده کـه مــرتضـوی اعـالم کــرد  

ـاردتـومـاتـی  ٢٥ بدھی   ـی ـل ـی  ھزار م
دولت احمدی نژاد به این سـازمـان  

یعـنـی سـازمـان  .  تصفیه شده است 
 ھزار میلیارد تومان به سرمایـه  ٢٥ 

در اقـدامـی  .  اش افزوده شده اسـت 
دیگر مرتضوی دوماه پیش اعـالم  
کرد که ھمه ھتل ھای وابسته به  
شرکت ھتلـھـای ھـمـا در سـراسـر  
کشور را خریده است و بدین طـریـق  

در  .  کـرده اسـت  «ایجاد اشـتـغـال »
کنار این درآمـدھـای افسـانـه ای  
ایـن سـازمـان مـوضـوع دزدیـھــای  
. ھزاران میلیاردی ھـم ادامـه دارد 

ـیـش از   تازه ترن مورد آن دزدی ب
سازمان   میلیارد تومان در این  ١٢٠٠ 

 . می باشد که ھنوز در دست بررسی است 
سازمان تامین اجتماعی ھـمـه  
کار کرده و می کند بـه غـیـر از  
ارائه خدمات بیمه ھـای درمـانـی  

این سازمـان  .  به میلیونھا بیمه شده 
یک کنسرن بزرگ مـالـی اسـت  

ـــــول   ـال مشـــــغ کـــــه در حــــ
ــش » ــد  «ســودآورکــردن . مــی بــاش

ــی   ــرداخــت ــمــه پ ــی افــزایــش حــق ب
 بـه  ٧ کارگران و بیمه شدگـان از  

 درصد، باالبردن قیـمـت خـدمـات  ٩ 
ـیـمـه شـدگـان، آزاد   ارائه شده بـه ب
سازی قیـمـت خـدمـات درمـانـی،  
زدن چندرغاز مزایایی که شـامـل  
بیمه شدگانش میـشـود، بـه ھـمـرا  
سیاست ھای ضد کارگری حاکـم  
برآن در جھت تبدیل این شرکت بـه  
کنسرن مالی بزرگتر، ھمه و ھـمـه  
سیاستھای ناظر و بخـشـا اجـرایـی  

ــن ســازمــان مــی بــاشــد  ــن  .  ای ای
سازمان و منبع اصـلـی درآمـدش،  
ـیـمـه از طـرف   یعنی پرداخت حق ب
بیمه شدگان بـه ایـن سـازمـان را،  
ـیـن شـده   منبعـی سـودآور و تضـم
ــه مـعــامـالت کــالن   بـرای ورود ب
مالی در بورس و خـریـد و فـروش  

  ١١ بــیـش از  .  سـھــام کــرده اســت 
میلیون بیمه گـر مـاھـانـه صـدھـا  
ـیـمـه   میلیاردتومان به عنوان حـق ب
به این سازمـان مـی پـردازنـد کـه  

ایـن سـازمـان   «اولویتھـای »صرف  
ـیـن  .  می شود  موضوع اصالح قوان

تامین اجتماعی، از باال بـردن سـن  
ـازنشـســتـگــی تــا افــزایـش سـھــم   ب
پرداختی کارگران بـه عـنـوان حـق  
بیمه، در کنار مجموعه مقررات و  
مصوبه ھایی کـه در دسـت اجـرا  
مـی بــاشــد، قـرار اســت ســازمــان  

 «سـودآورتـر »تامین اجتماعی را  
محور اصلـی ایـن رفـرمـھـا  . نماید 

تعرض و زدن خدمات ارائه شده بـه  
بیمه شدگان، باالبردن ھزینـه ھـای  
بھداشت و سالمت به بھانه گرانـی  
ھای موجود، در نھایت خصوصـی  
ـیـمـه ای مـی   شدن کل خدمات ب

نتیجه این سیاستھا منجر به  .  باشد 
زدن امکانات درمانی است که بـر  
ــی مــی   ــن حــکــومــت ــوانــی ــق ق طـب
ـیـمـه شـدگـان   بایستی شامل حال ب

دسترسی میلیونھا بیمـه  . می باشد 
ــن   ــراف خــود ای ــه اعـت شـده کــه ب

ـیـت فـعـال  ٦٣ سازمان    درصد جمع
اقتصادی را در بر می گیرد، روز  
. به روز سختر و گران تـر مـیـشـود 

حمالت و تعرضات کل حـکـومـت  
ـیـن  »و باندھای حکومتی به   قـوان

ـــه ســـرکـــرده گـــی   «مـــوجـــود  ب
ـیـد دولـت بـرای   مرتضوی و با تائ

ــردن » ــودآورک ـان،   «س ــن ســازمــ ای
تعرضی است به وضعیت بـھـداشـت  
ـیـمـه شـده  ـیـونـھـا ب . و سالمت میل

ـیـمـه   وضعیتی که برخورداری از ب

ھای درمانی را برای میلیونھا نفر  
ــر کـرده اســت  ـت ــر و گــران . دشـوارت

ـامـیـن   ـاظـر بـرت نتیجه سیاستھای ن
اجتماعی جان، زندگی و سـالمـت  
. میلیونھا نفر را نشانه گرفته است 

ـفـر   ـیـونـھـا ن سالمت و بھداشت میل
قربانی سیاستـھـای ضـدکـارگـری  

اصـالحـات  .  این سازمان شده اسـت 
مورد نظر حکومت در این سازمـان  
دسترسی و برخـورداری از حـداقـل  
امکانات بھداشتـی و سـالمـت را  
ـبـدیـل بـه   ـفـر ت ـیـونـھـا ن ـل ـی برای م
ــس کـــرده اســـت  ـــوک . کــاالی ل

ــالن بــا   حــکــومــت دزدان و قــات
ـامـیـن   عناصرو عوامل مستقر در ت
اجتماعی به سرکردگی مرتضـوی  
ـات کـھـزیـزک،   قاضی متھم جنای
ـتـی   ـای در کنار ھمه سیاستھای حم
دولت احمدی نژاد از این سـازمـان،  
ـیـم سـازمـانـدھـی و   ـق مسئول مست
ـیـمـه   ـز ب ـاچـی حمالت به  خدمات ن
ـیـونـھـا   ـل ـی ای، به جان و سالمت م

ـا  .  نفر می باشند  کل حـکـومـت ب
تمامی باندھا و دار و دسته ھایـش  
ــن   ــل ای ــحـمــی ــم ت ــی ـق ــول مســت مسـئ
ــت، و سـازمــان دھــنـدگــان   ـی وضـع
ــرخــورداری   ــت و عــدم ب مــحــرومــی
میلیونھا نفر از بیمه ھای درمانـی  

تعرض به این عـرصـه،  .  می باشند 
ـیـونـھـا   ـل ـی بازی با زندگی و جان م
ـفـر بــیـمـه شـده بـرای پـر کــردن   ن
جیبھای گشاد دزدان حـکـومـتـی  
مستقر درایـن سـازمـان عـریـض و  

ـاشـد  در بـرابـر ایـن  .  طویـل مـی ب
ـیـل شـده   تعرضات و وضعیت تـحـم
ـانـدھـای   توسط کل حکومـت و ب
مستقر در این سازمان، بایـد صـف  
اعتراض و مبارزه کارگران و مـردم  

ــرار داد  ــی از  .  را ق ــه ھــای ــون ــم ن
ــه   ــمــه شــدگــان ب ــی ــراضــات ب ــت اع
ــن ســازمــان در   ــھــای ای ــاســت ســی
ــای   ــانــھ ــای اخــیــر در اســت مــاھــھ
ـتـه   اصـفـھـان، فـارس شـکـل گـرف

نمونه ھایی که مـی تـوانـد  .  است 
ــرده و   ــراضــات گســت ــه اعــت جــرق
میلیونی برعلیه سیاسـتـھـای کـل  
حکومت، بویژه سیاستھای تامـیـن  

ـنـه  .  اجتماعی را به عقب بزند  زمـی
ھای اجتـمـاعـی ایـن اعـتـراضـات  

ــم  .  مــوجــود اســت  ــروی عــظــی نــی
کارگران و مردم که مستقیما زیـر  
تعرض سیاستـھـای ضـدکـارگـری  
ـتـمـاعـی قـرار دارنـد، آن   تامین اج
ـتـمـاعـی مـی   نیروی بزرگ و اج
باشد کـه مـی تـوانـد بـه مـیـدان  

 . بیاید 
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 اخبار اعتراضات كارگری

 
 !ھا باشید جوابگوی مشکالتی این خانواده

 ھـزار  ٣٠  داستان پرداخت نشـدن چـنـدیـن مـاه حـقـوق  
ــا تـجــمــع   ــار ب ــھــان کــه ھـر ب ــه ذوب آھــن اصـف بـازنشــسـت

ھـا و بسـتـه شـدن خـیـابـانـی کـه کـانـون    آمـیـز آن   اعتراض 
بازنشستگان ذوب آھن در آن قرار داد، سر و صدایـی بـه پـا  

کند و پس از قـول مسـوولـی، تـا مـاه بـعـد فـرامـوش    می 
شـود و    شود، نزدیک به یک سال است که تکرار مـی   می 

ـریـز کـرده    ھا و خانواده   کاسه صبر این بازنشسته  ـب ھایشان را ل
به گزارش خبرنگار ایلنا در اصفھان، به فاصله کمتـر  .  است 

از دو ماه از اعتراض و تجمع قبلی بازنشستگـان ذوب آھـن  
اصفھان در برابر کانون صنفیشان، این مـاجـرا دوبـاره تـکـرار  
شد، آنھم در حالی که استاندار اصفھان و حـتـی مسـووالن  
وزارت صنعت، معدن و تجـارت و صـنـدوق بـازنشـسـتـگـی  
. فوالد کشور خبر از حل دائـمـی ایـن مشـکـل داده بـودنـد 

ـر،    اختالس به ما مربوط نیست در تجمع  ھـای روزھـای اخـی
ھـای    ھا نفر از این بازنشستگـان و تـعـدادی از خـانـواده   صد 
ماھه در پرداخت حقوقشان گالیـه    -ھا از تاخیر سه چھار    آن 

ـرضـان حـاضـر بـود  .  دارند  مرد میانسالی که در جمـع مـعـت
ـرای    این تاخیر :  گفت  ھا عالوه بر مشکالت اقتصادی کـه ب
مان را مـخـتـل کـرده،    ھا ایجاد کرده و زندگی روزمره   خانواد 

به اعتبار و آبروی یک خانواده بازنشسته ذوب آھـن ضـربـه  
زده و باعث شده مردم به چشم اقشار ضعیف و کم در آمـد  

ای کـه بـا حـقـوق    بیوه »زنی که خود را  .  به ما نگاه کنند 
 «کـنـد   بازنشستگی شوھرش، سـه فـرزنـدش را اداره مـی 

ــرفــی مــی  ــد، از مســووالن خــواســت جــوابــگــوی    مــع ــن ک
شـوھـرم در  :  ھا باشند و تاکـیـد کـرد   مشکالتی این خانواده 

زمان فعالیت و اشتغال خود در کارخانه ذوب آھن، ھـر مـاه  
ـرداخـت کـرده و اگـر   پول خود را به صندوق بازنشستگـی پ

ـیـسـت   اختالسی انجام شده به آن  ـرمـردی ھـم  .  ھا مربوط ن ـی پ
که ھمراه با نوه خود کنار در ورودی کانـون بـازنشـسـتـگـان  

 مرداد، آخرین حـقـوق خـود  ٣١ :  ذوب آھن نشسته بود، گفت 
 تیر ماه بود دریـافـت کـرده امـا از آن  ٣١ را که مربوط به  

 ماه به تعـویـق  ٤ زمان به بعد معوقات بازنشستگان به مدت  
افتاده است و تاکنون نیز مسئوالن به این مشکل رسیدگـی  

ـبـی  ٣٠ زندگی  .  اند   نکرده   ھزار خانواده فلج شده است مـجـت
احمدی، سخنگوی بازنشستگان معترض ذوب آھن اصفھـان  
ـرسـش کـه چـرا بـاوجـود قـولـھـای   نیز در پاسـخ بـه ایـن پ
مسووالن استان و کشور، این مشکل ھر چنـد مـاه یـکـبـار  

ھا تاکنون مشکـلـی را حـل    این قول :  شود، گفت   تکرار می 
 ھزار بازنشستـه عضـو صـنـدوق فـوالد  ٥٦ نکرده و بیش از  

. انـد   ھایشان به دریوزگی کشیـده شـده   کشور ھمراه با خانواده 
  ٩١  بـودجـه سـال  ٥٩ وی با اشاره به مصوبه مجلس در بند  

برای پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان صـنـعـت فـوالد  
ـرای اجـرای ایـن مـوضـوع  : کشور، افزود  ھیات دولت نیز ب

 مـھـرمـاه بـه وزارت  ٢٢ یک مصوبه دارد کـه در تـاریـخ  
ـیـن تـعـاون، کـار و رفـاه   صنعت، معدن و تـجـارت ھـمـچـن
اجتماعی ابالغ کرد که محتوای آن واگـذاری سـھـام ذوب  
ـیـات، زغـال سـنـگ کـرمـان و   آھن، فوالد مبارکه، دخـان
. برخی دیگر از صنایع و معادن کشور به این صـنـدوق بـود 

 میلیارد تومان حقـوق در ھـر مـاه احـمـدی بـا  ٩٤ کسری  
توجه به طوالنی بودن رونـد عـرضـه سـھـام ایـن واحـدھـای  
صنعتی و معدنی در بورس و انجـام مـقـدمـات خصـوصـی  

ـرار بـاشــد بــرای حــل  :  ھــا، تصــریـح کـرد   سـازی آن  اگـر ق
ـتـظـر    مشکلمان تا اتمام این روند صبر کنیم سال  ھا بـایـد مـن

ھا خانـواده    شویم در حالی که معیشت ھزاران و بلکه میلیون 
ـنـده و سـخـنـگـوی  .  به ایـن مـوضـوع بسـتـگـی دارد  نـمـای

بازنشستگان معترض ذوب آھن حقوق تمام اعضای صنـدوق  
ـیـارد تـومـان در مـاه  ٩٤ بازنشستگی فوالد کشور را   ـل  مـی

خواسته ما از وزیر صنعت، اقتـصـاد  :  اعالم کرد و ادامه داد 
و تعاون این است که با توافق یکدیگر راھـکـار عـمـلـی و  

ـنـد  ھـنـوز  .  زودتری برای تامین حقوق بازنشستگان پیدا کـن
ایم این بازنشسته ذوب آھن اصفھان، بـا    حقوق مھر را نگرفته 

اشاره به تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگـان ذوب آھـن از  
ـیـش از  :  مھرماه تاکنون گفـت  ـر در سـراسـر  ٨٤ ب ـف  ھـزار ن

ـر دریـافـت  ٣٠ کشور و    ھزار نفر در اصفھان با مشکل تاخـی
کننـد کـه از سـال    حقوق ماھانه خود دست و پنجه نرم می 

وی  .  گذشتـه آغـاز شـده و تـاکـنـون ادامـه داشـتـه اسـت 
ـرای حـل ایـن مشـکـل را   اقدامات انجام شده در گذشته ب

ـتـه گـذشـتـه  : موقتی و سطحی عنوان کرد و یادآور شد  ھـف
ـم و   ـی نیز نشستی با مسووالن وزارت اقتصاد و صنعت داشـت
قول دادند به ھر نـحـو کـه شـده حـقـوق مـاھـانـه اعضـای  
ـنـد   صندوق بازنشستگی صنعت فوالد کشور را تامـیـن کـن

احـمـدی  .  اما ھنوز ھیچ اقدامـی صـورت نـگـرفـتـه اسـت 
حق بازنشسته صـنـعـت فـوالد کـه عـمـری در ایـن  :  افزود 

ھای عظیم زحت کشیده این نیست که اکنون و در    کارخانه 
ـرای   زمان نیاز به اندوخته و پس انـداز یـک عـمـر خـود، ب
تامین معاش در مضیقه بماند و ھر ماه دغدغه دریافـت یـا  

 گزارش از ناھید شفیعی . تاخیر حقوقش را داشته باشد 
 

 اعتصاب كارگران پرھون
ـر رسـیـده امـروز سـاعـت  ٢٩  صـبـح  ٧ آبان؛ بر أساس حـب

ـرھـون طـرح كـه یـكـی از پــیـمـانـكـاران بـخــش   كـارگـران پ
ساختمانی نیرو گاه سنندج میباشد دست به اعتصـاب زدنـد  

ـیـن  ٥ ،این كارگران    ماه حقوق در یافت نكرده انـد و ھـمـچـن
 نفر میباشند الزم بـه ذكـر اسـت كـه  ٥٠ اعتصاب كنندگان  

كارفر ما أعالم كرده كه ھیچ پولی نـدارد كـه حـقـوقـھـا را  
ـرود   پرداخت كند و كسی كه نمی خواھد كار كند میتـوانـد ب
خانه كه متعاقبا كار گران أعالم كرده انـد كـه تـا حـقـوقـھـا  
ـم كـرد و در مـحـل   یمان  را در یافت نكنیـم كـار نـخـواھـی

 . كارمان به تجمع آدامه خواھیم داد 
 

آذر؛ مرودشت تجمع اعتراضی كارگران ٣
 كارخانه آزمایش مرودشت 

 مـاه اسـت  ٩  كارگر كارخانه مرودشت كه  ١٥٠ بیش از  
ـبـه     ٩١.٩.١ حقوقی به آنھا پرداخت نشده است روز چھارشن

مقابل كـارخـانـه آزمـایـش در مـرودشـت دسـت بـه تـجـمـع  
ـراز گـفـت كـه  .  اعتراضی زدند   یك فعال كـارگـری از شـی

 مـاه اسـت كـه تـعـطـیـل شـده  ٦ كارخانه آزمایش مرودشت  
 ماه است كه ھیچ حقوقی دریافت نكرده انـد  ٩ وكارگران آن  

ـراز آمـده ومـقـابـل   او افزود كه این كـارگـران بـارھـا بـه شـی
استاداری شیراز تجمع اعتراضی نمودندیك كارگـر كـارخـانـه  
آزمایش گفت كه ما به ھمه جا رفته ایم چند بار به تـھـران  

ـنـون ھـیـچ كـس بـه  .. و جلو مجلس و  ـم ولـی تـا ك رفته ای
وضعیت ما رسیدگی نكرده است ولی ما كـارگـران مصـمـم  
ـراض وتـجـمـع   ھستیم تا دریافت كـامـل حـقـوقـمـان بـه اعـت
خودمان ادامه دھیم كارگر دیگری گفت كـه ایـن كـارخـانـه  

ـنـون  ١٠٠٠ قبال    كـارگـر  ٢٠٠  ھزار كارگر داشت كه ھم ا ك
دارد این كارگر افزود بدلیل مشـكـالت مـعـیـشـتـی و عـدم  
پرداخت حقوق كارگران ، بسیاری از كـارگـران بـه كـارھـای  

 روی آورده اند ... سنگین و یا دستفروشی و  
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  
 

 ھزار کارگر ٢عدم پرداخت سختی کار به 
 شرکت ملی نفت کش ایران

ـفـت  ٢ آذر؛ ،نزدیک به  ١   ھزار کارگر شـرکـت مـلـی ن
کش ایران، خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیـان آور  

 .ھستند 
 

شرکت نفت و گاز سرو در آستانه 
ورشکستگی وعدم پرداخت بموقع حقوق 

 کارگران طی سال گذشته
ـتـاریـخ  آبـان،یـک کـارگـر  ٣٠ بنا به گزارشات منتـشـره ب

شرکت توسعه نفت و گاز سروبدون ذکـرنـامـش بـااشـاره بـه  
 سال ھسـت  ١ به مدت  :  نصف شدن تولید این کارخانه گفت 

ـرداخـت   که این شرکت حقوق کارگران خود را بـه مـوقـع پ
ـیـش از   ـیـت شـغـلـی ب  کـارگـر و  ١٠٠ نکرده ھست و امـن

ایـن  :  وی یـادآور شـد .  مدیراین شرکت نیز در خـطـر اسـت 
 ھا مشکل مانند کمبود نقدینگـی ،  ١٠ شرکت   امروز با  

مشکالت تامین ارز، نبود حمایت دولت،  گران شـدن مـواد  
ـیـن   اولیه ،  تحریم  مواد اولیه از شرکت غربی   و ھـمـچـن
ـیـد   ـروشـیـمـی بـه تـول ـت بی توجھی برخی از شرکت ھـای پ
ـرم   ـنـجـه ن داخلی و وارد کردن کاتالیست از خارج دست و پ

مـتـاسـفـانـه سـازمـان  :  ایـن کـارگـر ادامـه داد .  می کـنـد 
ـیـز از حـمـایـت شـرکـت    گسترش و نوسازی صنایع  ایران ن
نفت و گاز سرو  در این بحران شانه خـالـی کـرده و عـمـال  

وی  .  بخش خصوصی را در این بحران تنھا گـذاشـتـه اسـت 
تمام این مشکالت باعث نصف شدن تولید ایـن  :  اظھار کرد 

ـفـت کـاری ایـن   ـیـن یـک شـی شرکت شده است و ھـمـچـن
 سـال  اسـت کـه حـقـوق  ١ مجموعه تعطیل  و بـه مـدت  

ـیـت شـغـل   کارگران خود را به موقع پرداخت نـکـرده و امـن
.  کارگر و مدیر از این مجموعه در خطر اسـت ١٠٠ بیش از  

ـرای رفـع  :  این کارگر تاکیـد کـرد  اگـر  دولـت قـدمـی ب
ــار   ــه زودی اخــب ــن شــرکـت مــھــم بــرنـدارد ب مشـکــالت ای

 .ورشکستگی این شرکت می شود 
 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ماه است ٩كارگران بافت بلوچ ایرانشھر

 حقوق دریافت نكرده اند
نفر از كارگران بازنشسته بـافـت  ٥٥٠ در ایرانشھر بیش از  

 ماه است ھیچ حقوقی دریافت نكرده انـد یـكـی از  ٩ بلوچ  
ـلـوچ گـفـت كـه   ـر از  ٥٥٣ كارگران بازنشستـه بـافـت ب ـف  ن

 ماه است كه ھیچ حقـوقـی  ٩ كارگران بازنشسته بافت بلوچ  
ـر  ٩ ایـن كـارگـر افـزود  . دریافت نكرده اند   ـث ـیـش اك  مـاه پ

كارگران كارخانه را بازنشسته كر دند و از كار اخراج نـمـودنـد  
ولی تا كنون ھیچ گونه حقوقی به ما داده نشده اسـت ایـن  
كارگر گفت از آن موقع بارھا جلو فرمانداری شھر ، مقابـل  

ـم ولـی تـا  ... دفتر نماینده مجلس و  ـی تجمع اعتراضی داشـت
ـم  ایـن كـارگـر از  . كنون ھیچ گونه پاسخی دریافت نكرده ای

ـیـكـاری   مشكالت معیشتی كارگران گفت كه بدلیل فقر و ب
خانواده ھای كارگران در وضعیت مـعـیـشـتـی بسـیـار بـدی  

 كـارگـر در  ٢٠٠ ھستند این كا رگر افزود ھم اكنون حـدود  
كارخانه باقی مانده اند كه آنھا نیز كـاری نـدارنـد و حـقـوق  

 .آنھا نیز ھمیشه با تاخیر پرداخت میشود 
 

 ماه حقوق کارگران پارمیدا و بروز ٥تعویق 
 ھا سازی مشکالت مشابه در سایر قطعه

مـاه اسـت  ٥ حقوق كارگران كارخانه پارمیدا  : ایران كارگر 
به گفته کارگران این کارخـانـه، ایـن  . كه پرداخت نشده است 

واحد تولیدی به سـبـب عـدم دریـافـت مـعـوقـات مـالـی و  
ھای خود از تولید کنندگان بزرگ خودرو که عـمـده    بدھی 

ترین مشتریان این کارخانه ھستند، دچار بحران مـالـی شـده  
: حبیب الله محقق، دبیر خانه كـارگـر سـمـنـان گـفـت .  است 

سـازان خـودرو،     کارخانه صنایع الستیکی پارمیدا، از قـطـعـه 
ـنـه    با وجود آنكه در سال  ھای گذشته ھیچ مشکلی در زمـی

ـیـل   تولید و فروش محصوالت خود نداشت، ھم اکنون بـه دل
كمبود نقدینگی و عدم گردش مالی، دچـار مشـکـل شـده  

سازی را به تبع مشـكـالت    او مشكالت این واحد قطعه . است 
به گفته کـارگـران ایـن  :  خودروسازان بزرگ دانست و افزود 

کارخانه، این واحد تولیدی به سبب عدم دریافت مـعـوقـات  
ھای خود از تولید کننـدگـان بـزرگ خـودرو    مالی و بدھی 

که عمده ترین مشتریان این کارخانه ھستنـد، دچـار بـحـران  
ـیـان  .مالی شده است  دبیر خانه کارگر سمنان در ادامـه بـا ب

ـیـز بـا  »اینكه   کاھش تولید خودرو سازان، قطعه سـازان را ن
افـزایـش  :  ، اظـھـار كـرد «ھایی مواجه سـاخـتـه اسـت   چالش 

ـنـگـی و   ـقـدی بیکاری كارگران این صنایع و نیز افت شدید ن
ـنـد کـه بـه   منابع مالی مورد نیاز از دیگر مشکالتی ھست
دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، بر صنعت خودرو تحمیـل  

ھای قطعـه    او در خاتمه با ذکر چند نمونه از واحد . شده است 
ساز وابسته به صنایع خـودرو سـاز کـه ھـم اکـنـون دچـار  

ـیـدی    واحـد :  مشکالت مالی ھستند اظھار داشـت  ھـای تـول
ـنـت » کارگر و  ٣٠٠ با   «مھره سازان »   ٧٠ بـا   «مـاشـیـن ل

 ماه از حقوق کارگـران خـود را بـه  ٥  تا  ٤ کارگر ھر کدام  
 .اند   تعویق انداخته 

 
 ھزار کارگر ٢عدم پرداخت سختی کار به 
 شرکت ملی نفت کش ایران

ـفـت  ٢  نزدیک به    ھزار نفر از کارگران شرکت مـلـی ن
کش ایران، خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیـان آور  

ـنـد  ـفـی کـارگـری  . در قبال خـود ھسـت عضـو انـجـمـن صـن
ـرداخـت سـخـتـی  »دریانوردان مرکز خلیج فـارس از   عـدم پ

ـران »به کارگران   «کار  ـقـاد   «شرکت ملی نفـت کـش ای ـت ان
ـر  ٢ نزدیک به  : غالمرضا زنگی اھرمی گفت . کرد  ـف  ھزار ن

از کارگران شرکت ملی نفت کش ایران، خـواسـتـار اجـرای  
ـنـد  عضـو  . قانون مشاغل سخت و زیان آور در قبال خود ھسـت

ـران بـا   ــ ــ سابق انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجـاری اـی
بـه نـظـر  :  انتقاد از نحوه  عملکرد این تشکـل اظـھـار داشـت 

ـران،    می  ــ ــ رسد انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری اـی
تشكلی كارفرمایی است نه کارگری چرا كه ھـیـچ گـونـه  

 .دھد   تالشی برای احقاق حقوق کارگران انجام نمی 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

بیکاری کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین 
 سال كاروعدم پرداخت ٢٨پس از 

 مطالباتشان
ـرصـنـعـتـی قـزویـن  ٣٠  آبان،جمعی از کارگران کارخانه اب

 سال گـذشـتـه حـتـی  ٢ در  »طی نامه ای،ضمن بیان اینکه  
ـبـات مـعـوقـه خـود دریـافـت   یک ریال بابت حقوق و مطـال

با وجود آنکه در حـال حـاضـر بـه حـکـم دادگـاه   «اند   نکرده 
ـبـاری    ساختمان  ھای کارخانه شامل سه سالن تولید و دو ان

ـیـف شـده   اسـت امـا کـارفـرمـا در    بابت حقوق معوقه تـوق
ھـای کـارخـانـه    اقدامی غیر قانونی با تفکیک سـاخـتـمـان 

کارگران این کارخانه كه ظـرف دو  .  ھا را اجاره داده است   آن 
ـراردادی، ھـم اکـنـون   سال گذشته با كنار رفتن كـارگـران ق

 نفر کاھش یافـتـه اسـت،  ٣٠  نفر به حدود  ١٠٠ تعدادشان از  
ھـای    از زمانی که میان کـارفـرمـا بـا کـارخـانـه :  اند   نوشته 

خودروسازی بر سر مواد خام تحویل داده شده و مـحـصـوالت  
ـیـدی   تولید شده اختالفات جدی به وجود آمد، این واحد تـول

 .دچار رکود شد 
 

احتمال تعطیلی کارتن پارس قزوین 
 کارگر٢٠٠وبیکاری نزدیک به

ـیـس  ٣٠ به گزارش   ـپـور، ری آبان ؛ اوایل مھرماه پرویز علی
ـرنـگـاران را بـه   ھیات مدیره شرکت کارتن پارس قزوین، خـب
اتاق کارش در محل کارخانه کارتن پارس دعوت کـرد تـا  

ـیـدی    سـالـه در  ٤٠ از تعطیلی قریب الوقوع ایـن واحـد تـول
بر اسـاس  .  ھای فوری خبر دھد   صورت عدم رسیدن کمک 

اظھارات مسووالن در حـال حـاضـر شـرکـت کـارتـن پـارس   
ـیـون  ٧٠٠  میلیارد تومان به بانک ملـی و  ٩ بیش از   ـل  مـی

ھا بـه    تومان به بانک ملت بدھی دارد و دقیقا  ھمین بانک 
ای بـه    ھای عامل پرداخت تسھـیـالت، عـالقـه   عنوان بانک 

ـیـد  .  افزودن بر حجم مطالباتشان ندارند  ھم اکنون خطوط تـول
ـم   ـی ـنـد و ت ـفـت فـعـال ھسـت این کارخانه تنھا در یـک شـی
ـرداخـت ایـن   ـقـد اسـت عـدم پ ـت مدیریتی کارتن پـارس مـع

ـیـکـاری    تسھیالت می  ـلـی کـارخـانـه و ب تواند موجب تعطی
 . نفرنیروی کار شاغل در شرکت شود ٢٠٠ نزدیک به  

 
قائم شھر تعطیلی وبستن كارخانه نساجی 

 مازندران 
 بر اساس گزارش دریافتی،كارخانـه نسـاجـی مـازنـدران  

ـفـل گـردیـد   یـك فـعـال  . تعطیل و درب آن بروی كارگـران ق
كارگری از قائم شھر گفت كه كارخانـه نسـاجـی مـازنـدران  
كه یكی از كارخانجات بزرگ ریسندگی ایران بود علیـرغـم  
پیگیری ھا و تجمعات اعتراضی كارگران تعطیل گـردیـد و  

ـنـد را  ٢٠  كارگر كه بـاالی  ٢٠٠  ـقـه كـار داشـت  سـال سـاب
بازنشسته كرده و به سایر كارگران قول بیمه بیكاری دادنـد و  
به این ترتیب تمامی كارگران را اخـراج نـمـودنـد وی افـزود  
ـرای رفـع مشـكـالت   بیش از دوسال است كه كه كارگـران ب
خود بارھا و بارھا مقابل فرمانداری و استانداری و مجـلـس  
تجمع اعتراضی نموده اند ولی كسی پاسخگو نیـسـت و در  

 كارگر نسـاجـی جـلـو ی  ١٠٠  نیز بیش از  ٩١.٨.٢٣ تاریخ  
 ماه حقـوق مـعـوقـه  ٢٧ مجلس تجمع نموده بودند و خواستار  

 .خود شدند 
 

تعطیلی كارخانه ایران سوئیچ و زمینه 
 سازی برای اخراج كا رگران

ـیـچ  ٩١.٩.١ روز چھارشنبه  :   یكی از كارگران ایران سؤپ
ـیـد و  ١٠٠ كه بیش از   ـل ـنـده ك ـن ـیـد ك  كـارگـر دارد و تـول

تابلوھای فشار قوی است گفت كه كارخانه بدلیل نـداشـتـن  
ـنـون  ١٠٠ مواد اولیه تعطیل است و بیش از    كارگر آن ھم ا ك

این كارگر افزود كه كارفرما با ھمدستی بـا  . بیكار ھستند  
شورای فـرمـایشـی كـارخـانـه مـیـخـواھـد ھـمـگـی مـا را  
قراردادی كند و سپس ما را اخراج نـمـایـد یـكـی دیـگـر از  
كارگران گفت كه كارفرما ما را تھدید به اخراج كـرده اسـت  
و میخواھد ما در مقابل اقدامات آنھا جھت اخراج خـودمـان  

 و بیكار شدن خودمان ساكت باشیم 
 

 ماه حقوق٥عدم پرداخت 
 کـارگـر کـارخـانـه  ٢٠٠ آذرپرداخت پنج ماه از حقـوق  ٣ 

ـیـل مشـکـالت مـالـی بـه   صنایع پالستیکی پارمیدا بـه دل
کارخانه صنایع الستیکـی پـارمـیـدا، از  .  تعویق افتاده است 

ھای گذشته ھـیـچ    سازان خودرو، با وجود آنکه در سال   قطعه 
مشکلی در زمینه تولید و فروش محصوالت خود نـداشـت،  
ھم اکنون به دلیل کمبود نقدینگی و عـدم گـردش مـالـی،  

 .دچار مشکل شده است 
 تشكلھای كارگری

 
مرگ ستار بھشتی كارگر وبالگ نویس باید 

 پیگیری شود
ـنـھـا جـرم او   ستار بھشتی، كارگر وبالگ نویسی كه ت
ـیـس جـان   ـل دفاع از حقوق اولیه انسانی بود، در بـازداشـت پ

ـراض خـود را بـه  .  باخت  ـنـھـا صـدای اعـت این كارگر كه ت
وضعیت حاكم بر جامعه از طریق نوشته ھـای شـخـصـی در  
ـر   وبالگش اعالم كرده بود، به شھادت ھم بندی ھایش در اث

او جرمی جـز  .  شكنجه ھای وارده در بازداشتگاه در گذشت 
ـر   اعتراض به بی عدالتی ھا و مـحـرومـیـت ھـای حـاكـم ب
كارگران و زحمتكشان نداشت و به گفتـه خـودش بـه عـلـت  
كارگر بـودن و نـداشـتـن تـمـكـن مـالـی و سـھـمـیـه ھـای  
غیرعادالنه در دانشگاه، نتـوانسـت بـه تـحـصـیـالتـش ادامـه  

ـیـون ھـا  . دھد  ـل زندگی او مشـتـی از خـروار زنـدگـی مـی
ـنـگـدسـتـی و شـرایـط   ـر و ت ـق كارگری است كه به علت ف
ـنـگـدسـتـی روزگـار مـی   ناعادالنه حاكـم در سـخـتـی و ت
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در حالی كه افـرادی مـحـدود از زنـدگـی ھـای  .  گذرانند 
ـرخـوردارنـد   . افسانه ای و بریز و بپاش ھای بـی حسـاب ب

رفتارھای غیرانسانی در بازداشتگاه ھا، سـالـھـاسـت كـه از  
ـراگـرفـتـه اسـت  مـرگ  .  سوی منابع مختلف مورد تایید ق

ـره   ـتـل ھـای زنـجـی زھرا كاظمی ، قربانی ھای كھریزك و ق
ای مخالفان از زمره گواھان شـنـاخـتـه شـده ی ایـن رونـد  

ـرونـده ھـای تشـكـیـل شـده در مـوارد  .  ھستند  متاسفـانـه پ
ـرسـیـده اسـت مـا خـواھـان پـی   گذشته ھیچ یك به جایی ن
ـرخـوردھـا در   گیری و مشخص شدن آمران وعـامـالن ایـن ب
ـیـن فـجـایـعـی   ھمه سطوح ھستیم تا بار دیـگـر شـاھـد چـن
ـنـد   ـتـوان نباشیم و كارگران و زحمتكشان و ھمه آحـاد مـردم ب
ـنـد  ـن ـیـان ك ـتـی ب . خواسته ھای خود را بدون ھیچ مـحـدودی

سندیكای رانندگان شركـت واحـد تـھـران وحـومـه اتـحـادیـه  
 نیروی کار پروژه ای كانون مدافعان حقوق كارگر 

 
اعتراض کمیته پیگیری به ادامه بازداشت 

 فعالین کارگری
ـری و بـازداشــت   ــگـی ـم از دسـت ـی ـیـش از دو سـال و ن ب
ـتـه   ناعادالنه و برنامه ریزی شده سه تـن از اعضـای کـمـی
پیگیری، محمد جراحی، بھنام ابراھیم زاده و شاھرخ زمـانـی   
ـروھـای   ـی ـران تـوسـط ن زبان گویای کارگران زحـمـتـکـش ای

ـرش  .   وزارت اطالعات مـی گـذرد  دامـنـه سـرکـوب گسـت
ـیـن   یافته و شامل فعالین کارگری و دانشـجـویـی و فـعـال
سیاسی، روزنامه نگاران و وکالء، فـعـاالن زنـان  و حـتـی  

اقدام کارگران در تـاسـیـس  . کاربران ساده اینترنت شده است 
تشکلھای کارگری و سندیکا که به منظور ایجاد امـکـان  
برای بیان درخواست حقوق صنفی اشان است خشم حکومـت  
مدافع سرمایه داران را که علـت اصـلـی ھـمـه مشـکـالت  

ـرا  ـیـز  "    ملت ایرانند برانگیخـتـه اسـت تـا آنـجـا کـه اخـی ن
ـنـکـه   کارگری آزادیخواه بنام ستار بھشتی را فقط بـجـرم ای
ـرنـت   ـت ـن وبالگ نویس است واز اینطریق نظریات خودرا در ای

 روز جسـد  ٤ اعالم داشته است،  دستگیر کـرده و بـعـد از  
ـتـکـارانـه  .  وی را مخفیانه دفن می کنند  این اعـمـال جـنـای

نشانه ضدیت این حکومت مدافع سرمایه داران با کـارگـران  
 قـانـون اسـاسـی  ٢٦ به موجب اصـل  .   و آزادیخواھان است 

تشکیل جمعیت صنـفـی آزاد اسـت ، امـا حـکـومـت  بـا  
ثـابـت کـرده اسـت  "  دستگیری ھای فعالین کارگری عمال 

که حتی قانون خودش را نیز زیر پا گذاشتـه و تـالش دارد  
با ایجاد رعب و وحشت کارگران را از پیگیری مطالبات و  
حقوق صنفی اشان بازداشته و آزادی ھای مدنـی و حـقـوق  

کمیته پیگیری ایـجـاد تشـکـل  .   شھروندی به سخره بگیرد 
ـرقـانـونـی دسـتـگـاه قضـایـی و   ھای کارگری برخـورد غـی
ـیـن   ـتـی را در سـرکـوب و بـازداشـت فـعـال ـی نیروھای امـن
کارگری وتشکل ھای مستقل کارگری را محکـوم کـرده  
ـنـد   ـیـن درب و خواستار آزادی بی قید و شرط تـمـامـی فـعـال
ازجمله اعضای کمیته پیگیری بھنام ابراھیـم زاده، شـاھـرخ  
ـرز   ـب ـیـن کـارگـری فـری زمانی، محمد جراحی و دیگر فعـال

. می بـاشـد ...  رییس دانا و رضا شھابی، پدرام نصرالھی و  
ـراض و   کمیته پیگیری ھمچنین حـمـایـت خـود را از اعـت
اعتصاب کارگران برای مقابله با اخراج و بیکارسـازی ھـا،  
پرداخت بموقع دستمزدھا، فقر و تنگدستی بیشتر نـاشـی از  
تورم لجام گسیخته و سایر بی حـقـوقـی ھـای دیـگـر کـه  
ھمگی در جھت منافع مشـتـی انـدک از افـراد جـامـعـه  

. یعنی سرمایه داران بزرگ می باشد را اعالم می نـمـایـد 
حق گرفتنی است و اعتصاب و اعتراض یکی از راه ھـای  

ـری ایـجـاد تشـکـلـھـای  .   گرفتن آن است  ـیـگـی ـتـه پ ـی کـم
 ٩١ آبان -کارگری 

 
 حسن سعیدی را بیکار کردند

سالھاست که کارگران عضو سندیکای شـرکـت واحـد  
به شکلھای مختلف توسط کـارفـرمـا و دولـت حـامـی آن  
سرکوب می شوند بخصوص آنـھـا را از کـار اخـراج مـی  

به دنبال سـیـاسـت ضـد کـارگـری ، آقـای حسـن  . کنند  
سعیدی عضو فعال سندیکای کارگران شرکـت واحـد  در  

ایـن در حـالـی اسـت کـه  .  اخراج شد  ٢٧/٨/١٣٩١ تاریخ   
ـیـش آقـای  ٢ یک ماه پیش آقای وحید فریدونی و    مـاه پ

. ناصر محرم زاده دو عضو دیگر سندیکا اخراج شده بـودنـد  
جرم این افراد دفاع از حقوق خود و ھم طبقه ایـھـایشـان بـود  
ـیـک و مسـتـمـر کـارفـرمـا   که دچار سرکوب سـیـسـتـمـات

ضمن اینکه بیکار کردن این افـراد را مـحـکـوم  . گردیدند  
می کنم  از مسئولین شرکت واحد مـی خـواھـم ھـر چـه  
زودتر این افراد را بر سر کارھای خود برگردانده و اخـراجـھـا  

از تمامی کارگران و فعالین کـارگـری  .  را متوقف نمایند  
و مدافعین طبقه کارگر می خواھم برای بازگشت به کـار  
این دوستان و جلوگیری از اخراجھا از ھـر طـریـق کـه مـی  

سـاخـتـن ھـر نـوع تشـکـل  .  توانند فعالیت و حمایت نمایند  
سندیکا حق مسلم مـا  .  کارگری حق مسلم کارگران است  

 ٢٩/٨/١٣٩١ غالمرضا غالمحسینی  . است  
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 آذر؛ سه سال حبس برای یک فعال ٢  
 کارگری در شیراز

سید ھادی دانشـیـار طـی حـکـمـی از سـوی دادگـاه  
ـیـغ و  ٢٨ انقالب شیراز در روز یکشنبه   ـل ـب  آبان ماه به اتھام ت
ھای ضد نظـام و شـرکـت در    تبانی علیه نظام، به نفع گروه 

تجمعات غیرقانونی در شیراز بـه تـحـمـل سـه سـال حـبـس  
تعزیری محکوم شده است و گفته شـده کـه مـتـھـم ظـرف  

ـقـالب ایـن    مدت بیست روز می  تواند با حضور در دادگـاه ان
سـیـد ھـادی دانشـیـار  .  شھر به حکم صادره اعتراض نمـایـد 

 ساله فعال کارگری ساکن شیراز در جـریـان اعـتـصـاب  ٣٨ 
 بازداشت و پس از  ٨٧ کارگران معدن استان فارس، در سال  

تحمل دو ماه بازجویی و حبس در اداره اطـالعـات و زنـدان  
. عادل آباد شیراز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شـده بـود 

ـر شـکـایـت  ٨٧ وی پیش از این و در ابتدای سال   ـنـا ب  نیز ب
ـر   اداره اطالعات و به اتھام اقدام علیه امنیت کشور مبنی ب
تحریک کارگران معدن به اغـتـشـاش بـه دو سـال حـبـس  

 .تعزیری محکوم شده بود 
 

 نا امنی محیط كار
  

 جان باختن یک کارگرجوان درارومیه
رسـول  " آبان ک ردپا،یک کارگر جوان به نام  ٣٠ به گزارش 

ساکن ارومیه به علت وقوع حوادث در محل کـار،  "  چھرزاد 

" مـراض " فـرزنـد  "  رسـول چـھـرزاد . " جان خود را ازدسـت داد 
ـبـود وسـایـل    ساکن اسالم  آباد در شھرستان ارومیه به عـلـت ن

ـیـن سـقـوط و    ایمنی، از طبقه  ی سوم یک ساختمان به پـای
 .دھد   جان خود را ازدست می 

 
 كار كودكان

 
 ساله ٩احمد   .احمد  کودک کار است
 ... خیلی چیزھا دیده است

ـنـجـک، پشـت  !  خیلی راه دوری نرویم  ـر از ول ـیـن ت پـای
سعادت آباد و باالی ھـمـیـن شـھـرک   غـرب ھـمـه بـایـد  

کافیست راه امـام زاده صـالـح را  !  را دید ه باشند "  فرحزاد " 
ـروی  ـرس صـالـح    ...  بگیری و باالتر ب جـایـی کـه از دسـت

بروی و بروی تـا بـه دره  ...  بندگان خدا نیز دور مانده است 
ـلـی  ٩ ی فرحزاد برسی، به رودخانه ای که احمد      ساله خـی

 سـالـه  ٩ احمد کودک کار است،  .  چیزھا در آن دیده است 
است و در میدان تره بار با چرخ دستی باربری مـی کـنـد،  

قرمز پوشیده است و بھـانـه ای مـی شـود  !  کلی مرد است 
احمد پرسپولیسـی ھسـتـی؟   :  که سر بحث را با او باز کنم  

بزن قدش پسو ھمین مـی شـود  ...   آره آقا، شما چی؟ منم 
حرف حرف می آورد که صحـبـت از  .  بھانه ی دوستی مان 

می گویـد  .  خانواده اش می شود و برادرش که معتاد است 
شما بخوانید زباله جـمـع آوری مـی  (  برادرش نمکی است  

ـیـاد خـودش را در مـی  )  کند  و با این کار فقط خرج اعـت
آورد و زن برادرش در خانه ھای مـردم کـار مـی کـنـد تـا  

 .  بچه اش را در بیاورد ٥ خرج  
احمد اینجا بچه ھـای  :  از ھم سن و سالھایش می پرسم 

آقـا  :  ھم سن تو چیکار می کنن؟ خیلی راحت می گوید  
 !!!یا کار می کنن یا معتادن 

بـچـه ھـای ھـم سـن و سـال  !  احمـد :  خشکم می زند  
یا کار می کنن یـا مـعـتـادن  !  آقا گفتم که !  خودتو میگما 

دیگه  یعنی چی؟ تو دیدیشون که معتاد شدن؟  بلـه آقـا،  
ـلـه  ھـمـه ش  ...  بـی حـالـن ...  توی رودخونه، توی چھـل پ
احمد چقدر زنده مـی مـونـن  : خوابیدن و افتادن روی زمین  
ـتـا :  معموال  وقتی معتاد میشن؟   ! : آقا دو سـه سـال نـھـای

ـنـکـه  :  احمد چرا معتاد میـشـن بـه نـظـرت؟   ـرای ای آقـا ب
ـنـد   ـل سختشونه کار کنن، برای ھمین میرن معتاد میشـن وب
بلند فکر می کنم به دوراھه ی کودکانی که یـکـسـویـش  
کارکردنی نه از جنس فانتزی گل فروشی و فال فروشـی،  
که باربری و کارھایی از این دسـت اسـت و دیـگـرسـویـش  

احمد تـا حـاال  )  :  اعتیاد و مقیم رودخانه ی فرحزاد شدن  
ـلـه  :  دیدی که از این بچه ھای معتاد مرده باشن؟    آقـا ب

 خیلی چیزا ... من خیلی چیزا دیدم آقا ... که دیدم 
 

 ترك تحصیل دانش آموزان گیالنی؛
ـبـود مـواد    در پی مشکالت اقتـصـادی خـانـواده  ھـا و ن

آمـوزان    روزی استـان گـیـالن، دانـش   غذایی در مدارس شبانه 
تـارنـمـای  . انـد   این مدارس مجبور بـه تـرک تـحـصـیـل شـده 

ـنـه نـوشـت،   املش  آمـوز مـدرسـه     دانـش ٥٠ نیوز در ایـن زمـی
روزی امام صادق رانکوه املش به دلیـل عـدم تـأمـیـن    شبانه 

غذا و امکانات و ھمچنیـن عـدم پـاسـخـگـویـی مسـئـوالن  
آمـوزان، از    آموزش و پرورش شھرستان به اولیـای ایـن دانـش 
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جـمـعـی    ادامه تحصیل خودداری کردند و ضمن ترک دستـه 
ـیـالقـی   مدرسه به سمت منازل مسکونی خود در منـاطـق ی

ـرورش امـروز  . بازگشتند  یکی از مسئوالن ارشد آموزش و پ
چھارشنبه یکم آذرماه در این زمینه بـه تـارنـمـای روزنـامـه  

ـیـد    نبود غذا در مـدارس شـبـانـه : "قانون گفت  روزی را تـأی
کنم بازار دیگر برای فـروش مـواد    کنم اما اعتراف می   نمی 

آمـوزان    بـا ایـن وجـود، دانـش ." غذایی به ما اعـتـمـاد نـدارد 
روزی امـام صـادق، مـدرسـه    اند افزون بر مدرسه شبانه   گفته 

دخترانه فاطمیه نیز یکی دو روز است که مشـکـل تـأمـیـن  
سال گذشته مرکز آمار ایران اعالم کـرد  .  مواد غذایی دارد 

ـر از دانـش ١٣٥ که  بیش از ھفت میلیون و   ـف آمـوزان     ھزار ن
ـنـد و   ـیـسـت ایران به دالیل مختلف قادر به ادامه تـحـصـیـل ن

روزی    آمـوزان مـدارس شـبـانـه   دانـش . انـد   ترک تحصیل کـرده 
انـد و    گیالن اکنون مجبـور بـه خـوردن نـان و گـوجـه شـده 

از سـوی دیـگـر، مـردم  . اند   اند از خوردن نان خسته شده   گفته 
کار املش که از تابسـتـان سـال جـاری ھـنـوز بـابـت    چایی 

ھـا پـولـی دریـافـت    محصوالت کشاورزی خود از کـارخـانـه 
ـرورش    توانند ھزینه   اند نمی   نکرده  ھای درخواستی آموزش و پ

ـنـد  ـتـه پـدر  . برای تحصیل فرزندان خود را تأمین کـن بـه گـف
آموزان، وضعـیـت مـردم در ایـن مـنـاطـق    یکی از این دانش 

ـنـد خـرج    طـوری کـه  نـمـی   بسیار سخت شده اسـت بـه  تـوان
ھـا در حـال    ھـای آن   تحصیل فرزندان خود را بدھنـد و بـچـه 

ـنـده مـردم  . ترک تحصیل ھستند  محمدمھدی رھبری، نـمـای
ـنـه گـفـت  : املش و رودسر در مجلس نھم نیـز در ایـن زمـی

روزی اسـتـان    آمـوزان مـدارس شـبـانـه   تحصیل و فرار دانـش " 
ـنـه  ھـای جـاری اسـت کـه    گیالن نـاشـی از کـاھـش ھـزی

 ھـزار  ٨٠  ھزار میلیارد تـومـان بـه  ١٠٠ اعتبارات جاری از  
میلیارد تومان کاھش داده شده و این کـاھـش شـامـل حـال  

ـیـن یـکـی از  ." آموزان املشـی ھـم شـده اسـت   دانش  ھـمـچـن
ـم  ـتـه اسـت   مـعـل مـدرســه  : " ھــای مـدرسـه امـام صـادق گـف
 میلیون تومان بدھـکـاری  ٣٠ روزی امام صادق بالغ بر    شبانه 

  ٤٥ آموزان خـواسـتـه شـده ھـر کـدام    دارد و از اولیای دانش 
این در حالـی اسـت کـه والـدیـن  ." ھزار تومان پرداخت کنند 

آمـوزان خـود را بـه مـدارس    مدرسه دخترانه فاطمـیـه دانـش 
ـرده  ـنـه   عادی ب ـرداخـت ھـزی ـرای پ ھـای    انـد، چـون تـوانـی ب

باشگاه خبرنگاران مھرمـاه سـال  .درخواستی مدارس را ندارند 
ـر و پسـر     تن از دانش ٤٠ جاری نوشت، بیش از   آمـوزان دخـت

ـفـارد از تـوابـع بـخـش    مقطع دبیرسـتـان روسـتـای دره  ای دل
ـرفـت   ـرفـت بـا تـجـمـع در جـاده جـی ساردوئیه شھرستـان جـی
ـبـود امـکـانـات مـنـاسـب و   ساردوئیه اعتراض خود را بـه ن

سال گذشته مـرکـز  . سخت بودن شرایط تحصیل اعالم کردند 
ـیـون و   ـل   ١٣٥ آمار ایران اعالم کرد که  بیش از ھـفـت مـی

آموزان ایران به دالیل مختلف قادر به ادامـه    ھزار نفر از دانش 
 .اند   تحصیل نیستند و ترک تحصیل کرده 

 
 عدم امنیت شغلی

به گفته کارگران چه در زمان وقوع حادثه بیستم آذر و  
چه پیش از آن، کارفرما بدون در اختیار گذاشتن پـوشـش و  
لباس کار مـنـاسـب کـارگـران را بـه مـحـیـط کـار اعـزام  

ھا ھمواره به اجـبـار در مـجـاورت کـوره    کرده است و آن   می 
اند بطوری که سوختگی سطـحـی ھـمـواره    مشغول کار بوده 

ـیـدی   یکی از حوادث شایع در میان کارگران این واحـد تـول

 .بود 
ـفـجـار کـارخـانـه   پس از گذشت یک سال از حـادثـه ان

 کارگر این کارخانـه  ١٨ فوالد غدیر یزد که به کشته شدن  
ـری اسـتـان یـزد در خصـوص   منجرشد؛ سـرانـجـام دادگسـت
رسیدگی به پرونده شکایت بازمـانـدگـان ایـن حـادثـه، رای  

  ٩٠  آذر سـال  ٢٠ به گزارش ایلنا ، شامگاه روز  . صادر کرد 
 دقیقه و درست یک ربع مانـده بـه  ٤٥  و  ١٩ حوالی ساعت  

ـفـت کـاری کـارگـران، کـوره ذوب آھـن   اتمام آخـریـن شـی
ـفـجـار بـه   کارخانه فوالد غدیر منفجر شد و در پـی ایـن ان

ھای گـداخـتـه درون کـوره،    دلیل پرتاب مواد مذاب و گدازه 
ایـن  .   کارگر کشته و سه کارگر دیگر مـجـروح شـدنـد ١٨ 

حادثه درحالی روی داد که بنا براظـھـارت مـنـابـع آگـاه از  
ـر، کـارخـانـه یـاد شـده   جمله کارگران کارخانه فـوالد غـدی
ھموراه یکی از واحدھای تولیـدی حـادثـه خـیـز مـحـسـوب  

اندازی ایـن کـارخـانـه    شده است؛ بطوری که از زمان راه   می 
  ٥ ، حـداقـل  ٩٠  تا زمان انفجار در آذر مـاه سـال  ٨٦ درسال 

ـر رخـداده اسـت  . حادثه مشابه دیگر در کارخانه فوالد غـدی
ـیـن بـا مـتـھـم   کارگران فوالد غدیر و خانواده قربانیان ھمچن
کردن کارفرمای خود به رعایت نکردن مـوارد حـفـاظـت و  

نظر به وقـوع حـوادث  »ایمنی در محیط کار، مدعی شدند  
ـرون از   ـی مشابه در این واحد تولیدی انتشـار اخـبـار آن بـه ب
کارخانه، مسووالن اداره کار نیز از تخلف کارفـرمـا مـطـلـع  

به گفته این کارگران چه در زمـان وقـوع حـادثـه   «. اند   بوده 
ـیـار   ـیـش از آن، کـارفـرمـا بـدون در اخـت بیستم آذر و چه پ
گذاشتن پوشش و لباس کار مناسب کارگران را به محـیـط  

ھـا ھـمـواره بـه اجـبـار در    کـرده اسـت و آن   کار اعزام مـی 
اند بطوری کـه سـوخـتـگـی    مجاورت کوره مشغول کار بوده 

سطحی ھمواره یکی از حوادث شایع در میان کارگران ایـن  
ھا  برای تعیین عـلـت    با وجود آغاز بررسی . واحد تولیدی بود 

ـیـسـت   انفجار، ھنوز اطالع وثیقی از دلیل حادثه در دسـت ن
ـقـل از عـلـی    اما   در زمان وقوع حادثه خبرگزاری ایلنا به ن

ـلـه   اکبر اولیا نماینده وقت مجلس شورای اسالمی و عـزیـزال
سیفی فرماندار وقت یزد نوشت که انفجار کپسـول گـاز یـا  
مھمات مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان جنـگ  

ــیــل ایــن حــادثــه بــوده اســت  ــم دادگــاه و  .  دل صــدور حــک
ـفـجـار و بـا شـکـایـت   محکومیت کارفرما در پـی ایـن ان

ـربـانـی، سـرانـجـام  ٥٤ نزدیک به    نفر از اولیاء دم کارگران ق
 جزائی شھرستان یزد به ریاست قاضی مـحـمـود  ١٠٧ شعبه  

ــود صــادر کــرد  ــودی رای خ ــع ــاس  .  رضــا مس بــر اس
ـیـاء دم، کـارفـرمـای    شکایت  ھای مطرح شده از سـوی اول

  ١٨ کارخانه قوالد غدیر یزد از یکسو در ارتباط با مـرگ  
ـر عـمـدی در مـاه حـرام »کارگر به    «تسبیب در قتل غـی

ناشی از عدم رعایت نظامات متھم شد و از سـوی دیـگـر  
ـیـب  »بابت مصدومیت سه کارگر باقیمانده نیز به اتھام   تسـب

ناشـی از عـدم رعـایـت   «در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
در رای صـادره  .  نظامات تحت پیگرد قضایی قرار گـرفـت 

ـرونـده شـکـایـت  :  دادگاه آمده است  با توجه به مـحـتـویـات پ
ـرونـده نـظـریـه پـزشـکـی،   اولیاء دم مرحومان و نیز شکات پ

شناسان کار، اظھارات متھم و تحقیقات مـعـمـولـه    نظریه کار 
ـم بـوده و فـعـل   بزه انتسابی به نظر دادگـاه مـحـرز و مسـل

 قانون مجازات اسالمی منطبـق  ٦١٦ ارتکابی متھم با ماده  
است؛ لذا دادگاه به استناد ماده مذکور از قـانـون مـجـازات  

 ھمان قـانـون        ٣٠٠  و  ٢٩٧  و  ٢٩٥ و  ٢٩٤ اسالمی و نیز مواد  

 قانون مجازات اسالمی به لحاظ وضعیـت  ٢٢ و اعمال ماده  
خاص متھم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شـش مـاه  
حبس تعزیری و یک و یک سوم دیه کامل مرد مسلـمـان  

کـنـد و    درحق ھر یک از اولیاء دم مرحومان محـکـوم مـی 
ـلـغ   ـیـز مـب در خصوص تنھا کارگر کشته شده غیرمسلمان ن
مذکور وفق دستور اجرای احکام به صـنـدوق دادگـاه واریـز  

 .خواھد شد 
 خط فقر

 
تورم لجام گسیخته شده و مانند ساختمانی 

 بر سر كارگران آوار شده است 
 یك فعال كارگری در تـھـران گـفـت  ٩١.٩.٣ روز جمعه  

كه وضعیت زندگی كارگران ھر روز بدتر میشود و اگر چـه  
تورم مستمر افزایش پیدا میكرده ولی در ایـن دو مـاه تـورم  
لجام كسیخته شده و مانند ساختمانی بر سـر كـارگـران آوار  

ـره  ٤ شده است او گفت كه در شرایط فعلی یك خـانـواده   ـف  ن
ـیـون  ١.٥ كه بتواند امورات خودش را بگذراند بیش از   ـل  مـی

ـریـن   تومان بایستی در ماه داشتـه بـاشـد ولـی االن در بـھـت
ـیـن  ..  شرایط كه كارگر بتواند اضافه كاری داشته باشـد و  ب

 ھزار تومان حقوق میگیرد در مورد وضـعـیـت  ٦٠٠  تا  ٥٠٠ 
 درصد كارخانـه ھـا رسـمـا  ٥٠ كارخانه ھا گفت كه بیش از  

ـیـدی   تعطیل شده اندو بقیه نیز كه كار میكنند با ظرفیت تول
 درصد كار میكنند،  خودرو سازی و كـارگـاھـھـا  ٤٠  تا  ٣٠ 

، كـارخـانـه ھـای  )  قطعه سـازان  (  و كارخانه ھای وابسته  
ـرد   تولید ایرانیت وآزبست و كارخانه ھای بلور سازی را نـام ب
ـنـون مـرده   و اشاره كرد كه كارخانه ھای نساجی كـه ھـم اك

 .ھستند 
 

گرسنگی ؛ عامل ترک تحصیل : آذر١
 آموزان دانش

ـیـل  :   سالمت نیوز   ناتوانی در خرید مواد غذایی بـه دل
نبود اعتبار مالی از سوی اداره آموزش و پرورش در حـالـی  

  ٥٠ روزی در استان گیالن را تـعـطـیـل و    چند مدرسه شبانه 
آموز به دلیل گرسنگی مجـبـور بـه تـرک تـحـصـیـل    دانش 
ـرد   اند که وزیر آموزش و پرورش در فرانسه به سر مـی   شده  . ب

ـبـود    آموزان مدرسه شبانه   دانش  روزی رانکوه املش، به دلیل ن
جـمـعـی    ترک دسته .   اند   مواد غذایی مدرسه را ترک کرده 

آموزان و بازگشت به مناطق ییـالقـی،    مدرسه از سوی دانش 
البته منجر به واکنش مـقـامـات مـحـلـی در گـیـالن شـده  

ـرورش در ایـن .  است  بـاره    یکی از مسئوالن ارشد آموزش و پ
روزی را    نبود غذا در مدارس شبانه »:  گوید   می  «قانون »به  

کنم بازار دیگر برای فـروش    کنم، اما اعتراف می   تایید نمی 
ـره   «. مواد غذایی به ما اعتـمـاد نـدارد  ـیـونـی  ٢٥ جـی ـل  مـی

ـیـون  ٢٥ قبال ماھانه  »: کند   تامین نشد  وی تاکید می   میل
ـرای  )  جیره غذایی ( تومان اعتبار خرید مواد غذایی     ٤٥٠ ب

روزی در این شھـر از سـوی دولـت    آموز مدارس شبانه   دانش 
شد که در حال حاضر این مسئله با مشـکـالتـی    تامین می 

ــبـار مــدارس   مـواجـه شــده و کـمــبـود و حـتـی نــبـود اعـت
روزی را دچار مشکل کرده است، اما باید گفت کـه    شبانه 

    نبود اعتمـاد در بـازار  «. وزارتخانه منکر دادن اعتبار نیست 
به دلیل فشارھای وارده بر اقتصاد کشور، کار را به جـایـی  
ـنـد مـرغ بـه مـدارس   رسانده که فروش مـواد غـذایـی مـان
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آمـوزان    روزی کشور با مشکالتی مواجه شده و دانـش   شبانه 
روزی گیالن مجبور به خـوردن نـان و گـوجـه    مدارس شبانه 

کار املش که از تابستان سـال جـاری،    مردم چایی .  اند   شده 
انـد    ھـا داده   محصوالت کشاورزی خود را تـحـویـل کـارخـانـه 

ـنـد    انـد و نـمـی   ھنـوز پـولـی بـابـت آن دریـافـت نـکـرده  تـوان
ـرای تـحـصـیـل    ھزینه  ـرورش ب ھای درخواستـی آمـوزش و پ

ـنـد  ـتـه پـدر یـکـی از  .  فرزندان خود را تـامـیـن کـن بـه گـف
آموزان، وضعیت مردم در این مناطق بسیار سخت شـده    دانش 

آمـوزھـا خـود را بـدھـنـد و    توانند خرج دانش   ھا نمی   است، آن 
ــچــه  ــد   ھــای آن   ب ــن ــل ھســت ــحــصــی ــا در حــال تــرک ت .  ھ

محمدمھدی رھبری نماینده امـلـش و رودسـر در مـجـلـس  
ـرای    شورای اسالمی با اشاره به وضعیت مالی پیـش  آمـده ب

: گـویـد   مـی  «قـانـون »روزی سراسر کشور بـه    مدارس شبانه 
روزی استان گیالن کـه    آمده در مدارس شبانه   وضعیت پیش »

ـیـجـه    آموزان مجبور به ترک تحصیل و فرار شده   دانش  اند، نت
  ١٠٠ ھای جاری است که اعتبارات جـاری از   کاھش ھزینه 

 ھزار میلیارد تومان کـاھـش داده  ٨٠ ھزار میلیارد تومان به  
آموزان املشـی ھـم شـده    شده و این کاھش شامل حال دانش 

  «.است 
ــه   دانـش  ــت ــانـون گــف ــه ق ــد عــالوه بــر مــدرســه    آمــوزان ب ان

ـیـز بـه  ) ع (روزی امام صادق   شبانه  ، مدرسه دخترانه فاطمیه ن
چنین سرنوشتـی دچـار شـده و یـکـی دو روز اسـت کـه  
. مدیران این مدرسه مشکالت تامـیـن مـواد غـذایـی دارنـد 

ـم  ـیـن یـکـی از مـعـل ) ع ( ھـای مـدرسـه امـام صـادق   ھمچن
  ٣٠ بالغ بر  )  ع (روزی امام صادق    مدرسه شبانه »: گوید   می 

ـیـای دانـش  آمـوزان    میلیون تومان بـدھـکـاری دارد و از اول
ـنـد ٤٥ خواسته شده ھر کدام   ایـن  .    ھزار تومان پرداخت کـن

ـرانـه فـاطـمـیـه   در حـالـی اسـت کـه والـدیـن مـدرسـه دخـت
انـد، چـون تـوانـی    آموزان خود را به مدارس عادی برده   دانش 

 «. ھای درخواستـی مـدارس را نـدارنـد   برای پرداخت ھزینه 
برای مسـئـوالن  »: گوید   آموزان ھم می   یکی از اولیای دانش 

ـیـت امـلـش بسـیـار   ـرب آموزش و پرورش و متولیان تعلیم و ت
ـنـد ولـی از   متاسفم که خودشان عاجز از تأمین غـذا ھسـت

ھـایشـان    ھا را روانه خانه   آموزان تعھد کتبی گرفته و آن   دانش 
ـبـال تـرک    اند ھیچ   اند و گفته   کرده  ـتـی در ق گونه  مسئولی

  «.ھا از مدرسه ندارند   آن 
 

 بازنشستگان
 

گروگان گرفتن حقوق بازنشستگان صندوق 
 ؟!فوالد 

ـرداخـت حـقـوق   ـتـشـره ، پ بنا به آخـریـن گـزارشـات مـن
آھـن، فـوالد    بازنشستـگـان ذوب ( بازنشستگان صندوق فوالد  
آھـن    تا مشخص شدن سھام ذوب ) مبارکه و معادن پیربکران  

و برخی از کارخانجات و انتقال صندوق بازنشستگی فـوالد  
از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تـعـاون، کـار و  

ـراسـاس ایـن  .  رفاه اجتماعی به گروگان گرفته شده اسـت  ب
ـرواگـذاری بـخـشـی از    گزارشات،دولت مصوبه  ـنـی ب ای مب

ھای صنعـتـی بـه تـأمـیـن    آھن و برخی از شرکت   سھام ذوب 
ـبـات   اجتماعـی گـذرانـده اسـت و تـأمـیـن حـقـوق و مـطـال
بازنشستگان صندوق فوالد از اھداف این مصوبه مـحـسـوب  

ازیکطرف،اجرایی شدن ایـن مصـوبـه بـه امضـای  . شود   می 
معاون اول رئیس جمھور نیاز دارد که تاکـنـون امضـا نشـده  

آھـن و    ازطرف دیگر،واگذاری بخشی از سھام ذوب !  ؟ ! است؟ 
ھای صنعتی به تأمین اجتماعی بـه عـھـده    برخی از شرکت 

وزارت اقتصاد است که این وزارتـخـانـه ھـم ایـن دسـت وآن  
 .دست می کند 

 گزارش
بـعـد  ( جدال و رو در روئئ طبقه كارگر از ھمان سـالـھـای 

شـروع سـركـوب و ارعـاب تـوسـط  )  ١٣٥٧ از انقالب سـال  
ـیـه قـانـون  .  جمھوری اسالمی شروع شد  مبارزه كارگران عـل

ـیـش   ـیـه آن بـه مـدت ب كار اسالمی و اعتراضات وسیع عـل
ـیـن و  ٩ از  سال تا تصویب این قانون در زیر سایه سركوب خـون

عقب نشینی طبقه كارگر و تمكیـن بـه قـانـون مصـوب در  
مجلس شورای اسالمی در دوره خامنه ای، رفسنـجـانـی و  
ـران   میر حسین موسوی در تاریخ اعتراضات كـارگـران در ای

جمھوری اسالمی و عوامل ضد كـارگـر از  .  ثبت شده است 
ـم   خانه كارگر تا شوراھای اسالمی بعنوان نھادھـای تـحـكـی
حاكمیت ھمواره تـالش كـرده انـد كـه یـك ركـن اصـلـی از  
اعتراضات و مطالبات كارگران را با قوانین ضد كارگری و  
ـنـد  ـران . در خدمت بورژوازی و حاكمیت دولت و نظام بعقـب ب

آبان ماه طبق روال ھمیشگـی بـا  ٢٩ در ھین راستا امسال در  
سالروز تصویـب  " برپایی مراسم و گردھمایی ھای فرمایشی  

امــا، ایـن گـردھـمــایـی و  .  را بــرگـزار كــردنـد "  قـانـون كـار 
بخشھایی از قطعنامه این نمایش فرمایشی علیرغم سـیـطـره  
ـنـی بـخـود   ـیـان عـل عوامل جمھوری اسالمی در شرایطی ب
گرفته است كه تحت تاثیر اعتراضات روزمره طبقـه كـارگـر  
ـبـات   انقالبی مجبور شده اند كه به بیان بخشھایی از مـطـال
كارگران كه در چند سال گذشته از طریق مـراسـمـھـای اول  
ـراضـات روزمـره و طـومـارھـای   ماه مه و اعتصابات و اعـت
ـم شـونـد  ـی ـنـد، تسـل ـن . ھزاران كارگر این مطالبات را اعالم ك

ـقـالبـی   ـراض ان بخشھایی از این قطعنامه بیانگر قدرت اعـت
 .  طبقه كارگر معترض و رادیكال است 

کنیم که اگـر واقـعـا مـقـصـود    در ھمین جا اضافه می 
ـنـج   ـرنـامـه پ تضعیف نیروی کار نیست چرا وقتـی قـانـون ب
ـراض کـارگـران   ساله پنجم صراحتا خواسته است تا حق اعـت
به رسمیت شناخته شود، از این حق شناخته شده قانونـی در  

 . شود   ھیچ کجا نامی برده نمی 
ـبـود   اگر ھیچ دلیلی برای یکطرفه بودن جریان فعـلـی ن
ھمین که حق اعتراض کارگران را قبول نـدارنـد و تـالـشـی  

کنند یعنی اینکه صـدای شـمـا    برای قانونی کردن آن نمی 
گوییم صدای کـارگـر بـایـد    ما می .  خواھند بشنوند   را نمی 

گـرانـی و تـورم و کـمـی حـقـوق و دسـتـمـزد  . شنیده شود 
کجاست حق اعتراض مـا  .  اعتراض باقی بماند   تواند بی   نمی 

ـنـد    و کجاست صدای ما، ما می  ـل ـم صـدایـمـان را ب خواھـی
آیا این خواسته نامشروع و غیر قانونی است؟ چرا بـه  .  کنیم 

 !شود؟   تکلیف قانون عمل نمی 
ـیـز   در مورد اصالح قـانـون کـار تـامـیـن اجـتـمـاعـی ن

خواھنـد    شود که می   شنیده می .  ھایی آغاز شده است   زمزمه 
اگـر ایـن  .   سال افزایش دھند ٥ سن و سابقه بازنشستگی را  

امر واقعیت داشته باشد بدانید که کـارگـران در ایـن مـورد  
ما خواستار بھبود شرایط معیشتـی  . ساکت نخواھند نشست 

بگیران و بازنشستگان و اجرای دقیق قانون ھمـسـان    مستمری 
ـم بـه    ما می .    باشیم   سازی حقوق ھمه مستمربگیران می  گوی

جای دستکاری قانون، وضعیت درمان تامین اجتـمـاعـی را  

ـرسـیـد، مـا    ما می .  بھتر کنید  گویم به مسکن کـارگـران ب
ـریـن قشـر یـعـنـی مسـتـمـر    گوییم مراقب درمان مظلوم   می  ت

بگیران و بازنشستگان باشد که اکنون به کار بردن عـبـارت  
 .  مستمند برای آنان سخنی به گزافه نیست 

ـیـمـه اجـتـمـاعـی کـارگـران    ما می  خواھیم که قـانـون ب
ساختمانی بدون سھمیه بندی در مورد ھمه کارگران شریـف  

 .  و زحمتکش این صنف اجرا گردد 
مطـابـق اصـل  .  ای خاص باشد   تواند برای عده   قانون نمی 

ـرای  ٢٣   قانون اساسی بیمه حقی است ھمگانی که بـایـد ب
ـیـمـه کـارگـران   ـرایـن ب ھمه به طور یکسان عملی شود، بناب

 .  ساختمانی باید کامل اجرایی گردد 
 قانون نوسازی صنایع در مـورد  ١٠ خواھیم ماده    ما می 

ـنـج  ٢٥ بازنشستگی با   ـرنـامـه پ  سال سابقه که در قـانـون ب
تر اجـرا گـردد و    ساله پنجم تمدید گردیده است ھر چه سریع 

چنانچه بیش از این مجریان در اجرای آن تعلل نماینـد بـایـد  
 .منتظر عواقب آن باشند 

 بسـامـان واحـدھـای کـارگـری و اسـتـمـرار    وضعیت نا 
ھـا مشـکـل    اشتغال نیروی کار جوان و نوسان قیمت ارز و ده 

ھای ماست که در مـجـالـی دیـگـر بـه آن    دیگر از دغدغه 
 .  خواھیم پرداخت 

 
 اخبار بین المللی

 
اعتراض ھزاران نفر به ریاضت  -اسلوونی 

 اقتصادی کشی
ھـا    ده )   آبـان ٢٧ (  نوامبر  ١٧ به گزارش رویترز روز شنبه  

دولـت در    ھزار نفر در اعتراض به سـیـاسـت ریـاضـت کشـی 
ـراض خـود را    پایتخت این کشور به خیابان  ھا آمدنـد و اعـت

دولـت  .  نسبت به تحمیل فقر و فالکت بیشتر اعـالم کـردنـد 
 درصد از دستمزد کارمندان دولت را کـم  ٣ اسلوونی امسال  

 در  ٥ کرده است و در نظر دارد تا برای سال آینده مـیـالدی  
آنھا ھمچنین از بودجه خـدمـات  .  صد دیگر را نیز کم بکند 

ـیـل داده و   ـل ـق آموزشی کاسته، حقوق بـاز نشـسـتـگـان را ت
بعالوه بر طبق قانـون جـدیـدی  .  ھا را افزایش داده اند   مالیات 

ـنـده بـه اجـرا در آیـد، سـن  بـاز   ـرار اسـت از سـال آی که ق
ـتـوانـد بـه    نشستگی افزایش می  یابد و اخراج کـارگـران مـی

گوید این اقدامات برای بـاز    دولت می .  سھولت انجام بگیرد 
جـز ایـن وجـود    پرداخت کسری بـودجـه الزم اسـت و راھـی 

 .ندارد 
 

تظاھرات ھزاران کارمند بخش  -اسپانیا 
 بھداشت و درمان

ـر  ١٨ به گزارش خبر گذاری ھا روز یکشنبه   ( نـوامـب
ـیـا   ده )   آبان ٢٨  ھا ھزار تن از کارمندان بخش بھداشت اسـپـان

ـیـمـارسـتـانـی   از جمله پزشکان، پرستاران و کارمندان بخش ب
ـتـصـادی   این کشور در مادرید علیه سیاست  ھای ریاضت اق

 . اند  تحمیلی دولت، تظاھرات کرده 
ـتـصـادی دولـت    تظاھرکنندگان سیاست  ھای ریاضت اق

ھایی مبتنی بر خصـوصـی   که شامل کاھش بودجه و طرح 
ـر   ـیـا را در ب کردن بخشی از خدمات بھداشت مـلـی اسـپـان

ـراض سـر دادنـد  می  . گیرد، رد کرده و علیه آن فـریـاد اعـت
تظاھرکنندگان که ھمگی لباس سفید رنگ بر تن داشتنـد  
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

بھـداشـت یـک حـق  "  ،  " بھداشت عمومی "شعارھایی چون  
ــنــگ داریــم "  و  "  اســت  ــد "  مــا قصــد ج ــردادن یــکــی از  .  س

ھا و   ما بیمارستان »: تظاھرکنندگان در ھمین خصوص گفت 
مراکز درمانی و بھداشتی را با پول عموم جامعه ساختیـم و  

بـخـش بـھـداشـت   «.کند  ھا را به دوستانش تقدیم می  دولت آن 
ھای ریاضـتـی کـه از جـانـب دولـت ایـن   اسپانیا از سیاست 

 .کشور پیشنھاد شده، به شدت آسیب دیده است 
 

اعتصاب کارکنان شرکت  -موزامبیک 
  ھواپیمایی ملی

ــه   APبـه گــزارش   ــب ـر  ١٨ روز شــن ــومــب ــان ٢٨ (  ن )  آب
ایـن کشـور بـا خـواسـت    کارمندان شرکت ھواپیمایـی مـلـی 

افزایش دستمزد و بھبود شـرایـط کـار دسـت بـه اعـتـصـاب  
ـیـن   بدنبال این اعتصـاب تـمـامـی . زدند  ـروازی ب ـلـی بـه    پ الـمـل

یـک مـقـام  .  ھای کنیا، تانزانیا و زیمبابـوه لـغـو شـد   کشور 
مسول این شرکت ھواپیمایی معلق به دولت گفته اسـت کـه  
در مذاکرات روز یکشنبه با نمایندگان کارکنان این شرکـت  
توافقاتی بدست آمده و قرار است که کارمندان این شـرکـت  

سـال  .  به سر کار باز گردنـد )   آبان ٣٠ ( نوامبر  ٢٠ از دوشنبه  
گذشته کمیسیون اروپا پرواز این شرکت ھواپیمایی را بدلیـل  

 .فقدان ایمنی الزم ممنوع اعالم کرد 
 

کارگران در  پیروزی نسبی -اندونزی 
 جاکارتا

ھـای    مذاکـرات اتـحـادیـه  Jakarta Globalبه گزارش  
ـرای    کارگری و نمایندگان دولت سرانجام به موفقیت نسبـی  ب

کارگران خواھان افزایش حداقل دسـتـمـزد  . کارگران انجامید 
ـیـون  ٢.٨ به  )   دالر ١٥٥ ( میلیون روپیه  ١.٥ از   ـل   ٢٩٠ (  مـی
مـوفـق شـدنـد    شده بودند که پس از مذاکرات طـوالنـی ) دالر 

ـیـون  ٢.٢ دستمزد حداقـل    ـل را بـه دولـت  )   دالر ٢٢٨ (  مـی
ـرای ایـالـت جـاکـارتـا  .  تحمیل بکنند  این افزایش دستـمـزد ب

 میلیون کارگر میشود که اغـلـب آنـھـا در  ٣ شامل بیش از  
ـیـد کـفـش   ـیـن تـول بخش ریسندگی و بافنـدگـی و ھـمـچـن

انتظار میرود کارگران با دریـافـت ایـن  . مشغول بکار ھستند 
ـرای افـزایـش دسـتـمـزد دسـت    خبر در ایالت  ھای دیگر نیز ب

سرمـایـه دارن  . بکار بشوند و دولت را تحت فشار قرار بدھند 
و صاحبان صنایع ھشدار داده اند که این افـزایـش دسـتـمـزد  
غیر قابل قبول است و بر روی قدرت رقابتی کاالھای آنـھـا  

گویند نتیجه آن    آنھا می . تاثیر خواھد گذشت   در بازار جھانی 
ـرای کـاھـش   باالجبار اخـراج تـعـداد زیـادی از کـارگـران ب

 . ھا خواھد بود   ھزینه 
 

اعتصاب کارگران در اعتراض به  -اردن 
 افزایش قیمت گاز

ـنـکـه ھـزاران تـن  AFPبه گزارش   در    دو روز پـس از ای
اعتراض به افزایش قیمت مواد سوخـتـی در اردن دسـت بـه  

ھای کارگـری دسـت بـه اعـتـصـاب    تظاھرات زدند، اتحادیه 
  ٣ بمـدت  )   آبان ٢٩ ( نوامبر  ١٩ اخطاری زدند و روز یکشنبه  
آنھا اعالم کرده انـد کـه ایـن  .  ساعت دست از کار کشیدند 

ای است که حکومت مـتـوجـه اقـدام    اعتصاب فقط اخطاریه 

ھا بـجـای    خود بشود و ھر چه زودتر برای باز گرداندن قیمت 
ـر دسـت بـه  .  اول اقدام بکنـد  ـف ـبـل از آن ھـزاران ن دو روز ق

 .تظاھرات زدند و خواھان سرنگونی حکومت شدند 
 

تظاھرات کارمندان دولت بر علیه  -یونان 
  سیاست ریاضت کشی

ـتـی یـونـان   به گزارش خبر گزاریھا کارمندان ادارات دول
ـرای اخـراج   در اعتراض به سیاست جدید ریـاضـتـی دولـت ب

ـبـه .  اند   کارکنان، تظاھرات کرده    ٢٠ این تظاھرات روز سه شـن
در اعتراض به سیاست ریـاضـتـی دولـت و  )  آبان ٣٠ (نوامبر  

المللی پول از دولت یونان برای کاھـش    درخواست صندوق بین 
 ھزار فرصت شغلی دیگر در ازای دریافـت وام ، انـجـام  ٢٢ 
ـراضـات  . شد  ـنـده در ایـن اعـت یکی از معترضان شرکت کن
من از جمله افرادی ھستم که در این فـھـرسـت  : "  گوید   می 

. ام نـابـود شـده اسـت    سال، تمام زندگی ١٥ پس از  .  قرار دارم 
ـرای یـافـتـن کـار درجـای   بدون کار، بدون ھیچ امـیـدی ب

ـم    چه می .  مادر سه فرزند . دیگر  ـم؟ فـکـر کـن ـم بـگـوی تـوان
ھزاران دانشجوی یونـانـی  . " گفتن ھمین چیزھا کافی باشد 

در اعتراض به سـیـاسـت  )  آبان ٢٨ (  نوامبر  ١٨ نیز روز شنبه  
ایـن  .  ریاضتی دولت راھپیمایی اعتراض آمیز برگزار کـردنـد 

روز سرکوب قیام دانشجویـی    راھپیمایی اعتراض آمیز در سال 
ـرگـزار  ١٩٧٣ در سال    به دست حکومت نظامی وقت یونـان ب

. کـنـد   یونان پنجمین سال رکـود خـود را تـجـربـه مـی .  شد  
 سال گذشته موجب شـده  ٤ ھای این کشور در    کاھش ھزینه 

است حدود یک چھـارم از مـردم شـغـل خـود را از دسـت  
کـار     کارگر یونانی یکی بی ٥ در حال حاضر از ھر  .   بدھند 

  ٤٠ است و حقوق کارمندان و مستمـری بـازنشـسـتـگـان تـا  
 .درصد کاھش یافته است 

 
تظاھرات گسترده دانشجویان  -انگلستان 

 در اعتراض به افزایش شھریه ھا
ـر  ٢١ ھای انگلیس روز    به گزارش رسانه  )  آذر ٣ (  نـوامـب

ـراض بـه    ھزاران دانش  ـیـسـی در اعـت آموز و دانشجوی انـگـل
ھا و کاھش بودجه تحصیلـی در ایـن    افزایش شھریه دانشگاه 
ھا حاکی از آن اسـت کـه    گزارش .   کشور تظاھرات کردند 

در شھر لندن، چندین تظاھرات از جمله از دانشگاه اتـحـادیـه  
ـرال   ـب ـی لندن تا میدان ترافالگار، مقابل دفتر مرکزی حـزب ل

 . دموکرات و مقابل دفتر نخست وزیر برگزار شد 
ھمچنین دانشجویان در شھر لیورپول، مـقـابـل سـاخـتـمـان  

ـنـی اسـت، ایـن  .  شھرداری این شھر نیز اجتماع کردند  ـت گـف
شـود    تظاھرات دو ھفته پس از تظاھرات شھر لندن برگزار می 

که در آن، دانشجویان دفتر مرکزی حزب محافظـه کـار را  
ـیـس از  .   اشغال کردند  ـل به گفته شاھدان عینی، نیروھـای پ

ـر شـده بـودنـد ٣٠  و  ٨ ساعت   ـق ـنـدن مسـت .   صبح در شـھـر ل
ـیـه  ای اعـالم کـردنـد کـه ایـن تـازه آغـاز    معترضان در بیـان

مشکالت برای دولت اسـت و در صـورتـی کـه دولـت بـه  
ـیـات   برنامه  ھـا،    ھایش در کاھش بودجه رفاھی، افـزایـش مـال

ـری شـھـریـه  ٤٠ کاھش   ـراب  درصدی بودجه و افـزایـش سـه ب
ـراض   دانشگاه  ھـا زنـدگـی روزمـره را    ھا ادامه دھد، ایـن اعـت

ـیـس قصـد دارد شـھـریـه  .   مختل خواھـد کـرد  دولـت انـگـل

 ھزار پوند در سال افزایـش دھـد کـه ایـن  ٩ ھا را به    دانشگاه 
 . مسئله با اعتراض گسترده روبرو شده است 

ھا نیزدرباره افزایـش شـھـریـه    تعدادی از مقامات دانشگاه 
تحصیلی در انگلیس به شدت ھشدار داده و آن را اقـدامـی  

 . اند   اشتباه خوانده 
 
 

تظاھرات دانشجویان در اعتراض  -شیلی 
 به نظام آموزشی

ـر  ٢١ چھار شنبه   VOAبه گزارش    )  آذر ١ (   نـوامـب
ـتـخـت ایـن   دانشجویان معترض شیلی در شھر سانتیـاگـو پـای

ـرق کـردن  .   کشور تظاھرات کردند  ـف ـرای مـت پلیس شیلی ب
تظاھرکنندگان وارد عمل شد و آنھا را بـه شـدت سـرکـوب  

دانشجویان شیلی در اعتراض به وضـع آمـوزشـی ایـن  .  کرد 
کشور تظاھرات کرده و خواستار بھبود وضع نظـام آمـوزشـی  

ـنـھـای آب پـاش  .  ھستند  نیروھای امنیتی از باتوم و مـاشـی
ـفـاده کـردنـد  در  .  برای متفرق کردن دانشجویان معترض اسـت

ـر   ـرضـان دسـتـگـی ـر از مـعـت این تظاھرات، دست کم چھار نف
دانشجویان این کشور از سال گذشته تظاھـرات خـود  .   شدند 

. را برای تامین نظام آموزش عالی رایگـان آغـاز کـرده انـد 
ـتـی ایـن   آنھا تاکید دارند دانشگاھھای دولتی و مدارس دول
کشور کیفیت ضعیفی دارند و بسیاری از دانشجویـان نـمـی  

ـلـی قـول  .   توانند به دانشگاھھای غیردولتی بروند  دولت شـی
داده است یک میلیارد دالر در نظـام آمـوزشـی ایـن کشـور  
ـنـد   تزریق کند تا مشکالت حل شود اما معترضان می گوی

 .این رقم کافی نیست 
 

 
 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد


