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ـنـدگــان   تـحـصـن ھـمـاھــنـگ کــن
طومار اعتراضی سی ھزار امضـا  
برای افزایش دسـتـمـزدھـا در روز  

 آذر مقـابـل مـجـلـس  ٢٨ سه شنبه  
ـیـت بـزرگ   ـق اسالمی، یک موف
برای ھمـه کـارگـران و مـردم در  

 . ایران است 
ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  
ـرای   اعتراضی سی ھـزار امضـا ب
خواست افزایش دسـتـمـزد، بـا ایـن  
حرکت اعتراضی خود در این روز   
و با قراردادن خواستھای کـارگـران  

بر روی میز وزیر کار و مـجـلـس  
ــه   ــوی صــحــن اســالمــی، در جــل
سیاسی جامعه ایستاده و جسورانـه  
صدای اعتراض کـل کـارگـران و  
کل جامعه را علیه دسـتـمـزدھـای  
ـیـه لـوایـح ضـد   زیر خط فقر و عـل
کارگری اخیر دولت تحت عـنـوان  

اصـالح  " و  "  اصالح در قانون کـار " 
به صدا  "  در قانون تامین اجتماعی 

بـه سـھـم خـود دسـت  .   در آوردند 
ــه   ــزان را ب ــن عــزی تــک تــک ای

آموخته ایم كـه كـارگـر و یـا ھـر  
ــن   ــه ای ــگــری، روز را ب انســان دی
قصد شروع می كند كـه شـب بـه  
خانه برگردد و در كنار فـرزنـدان و  

كـار در مـعـادن  .  ھمسر خود باشد 
ـران شـامـل ایـن   جاھایی مـثـل ای

آمـارھـا نشـان  .  قاعده نـمـی شـود 
ـران   می دھد كه محـل كـار در ای
علی العموم به یك میدان جـنـگ  
اعالم نشده تبدیل شـده اسـت، كـه  

 .روزانه چندین قربانی می گیرد 
ـبـه    آذر و در  ٢٨ روز سه شـن

ــجــاری در مــعــدن زغــال   پـی انــف
  ٨ سنگ یال شمالی در طـبـس،  

ـــام  ــه ن ـر ب ــارگــ ـــی    ک ـل ــای عــ ھ
ــی،    مــھــدی  زاده، رمضــان رضــوان

ـفـضـل   اسماعـیـل رحـیـمـیـان، ابـوال
ــول   ــاقــرزاده، رس ــواد ب خــوری، ج
غالمی، محمود عابد و اسماعیل  

. عابد جان خود را از دسـت دادنـد 
ــی   در  "  فــارس " خــبــرگــزاری دولــت

ـبـل از كشـتـه   گزارشی كه روز ق
ـقـل   شدن معدنكاران یال طبس به ن
ــوری   ــھ ــم ــمــی ج ــز رس از مــراك
اسالمی منتشر كرده بود خبـر داد  

ــاشــی از  : " كــه  مــرگ و مــیــر ن
 مـاھـه امسـال  ٧ حوادث کار در  

ـبـل   نسبت به مدت مشابه سـال ق
 درصـد افـزایـش داشـتـه و از  ٢٤ 

ـر در ھـفـت مـاھـه ســال  ٨٨٠  ـف  ن
ـر در سـال  ١١٠٠ گذشتـه بـه   ـف  ن

  ٦ آمـارھـای  .  جاری رسیده اسـت 
ــه    ســالــه نشــان مــی    ٣ دھــد روزان

. کارگر قربانی حوادث می شونـد 
اما روز بعد از كشتـه شـدن  "  ایلنا " 

ـفـات در   ـل معدنكاران فوق، آمـار ت
روز را دو نــفــر افــزایــش داد و  

آمار منتشر شده از سوی  : " نوشت 

پزشکی قانونی و یک محاسـبـه  
دھـد    سر انگشتی به ما نشان مـی 

 کارگر جان خـود را  ٥ که روزانه  
ــن کــار از دســت   در حــوادث حــی

  ٢ از این میـان، روزانـه  .  دھند   می 
ـیـل سـقـوط از   کارگر تنھا بـه دل
ـر   بلندی، یک کارگر روزانه بر اث

 کـارگـر  ٢ اصابت جسم سخت و  
دیگر به دالیل مختلـف از جـمـلـه  

ــرق  ــگــی و    ب ــت ــرفــتــگــی، ســوخ گ
ــژن و   ــود اکســی ــان  ...  کــمــب ج

ـنـدی  . ... بازند   می  براساس رتبه ب
سازمان پزشکی قانـونـی، سـقـوط  

 قربانی، اصـابـت  ٤٥٦ از بلندی با  
ـربـانـی،  ٢٣٦ اجسام سـخـت بـا    ق

ـربـانـی و  ١٧٣ گرفتگی با    برق   ق
سوختگی و کمبود اکسـیـژن بـه  

ـربـانـی بـه  ٣٢  و  ٦٤ ترتیب با    ق
ـبـه  ـیـب رت ـنـجـم    ترت ھـای اول تـا پ

ترین حوادث حـیـن کـار    مرگ آور 
ایلنـا  ." اند   را به خود اختصاص داده 

اقرار می كند كه تعداد مـرگ و  

 روز خوش، روز بدون حادثه
      اخبار کارگری ناصر اصغری 

 ١٠  صفحه  

 در حاشیه اخبار کارگری
 ٨ صفحه  

جشنواره نان آوران، جشنواره   
 استثمار کودکان

 ٧  صفحه  

     نکته اصلی
  حوادث کار در ایران، محیط کار قتلگاه کارگران 

 ٦  صفحه  

تحصن کارگران مقابل مجلس 
 یک موفقیت بزرگ

 شھال دانشفر 

در دو ھفته گـذشـتـه دو طـومـار  
ـراضـی   دیگر به طـومـارھـای اعـت

یکـی از  .  کارگران اضافه گردید 
جانب کارگران شرکت واحد تھران  
ــه امضــای دو ھــزار   بــود کــه ب
کارگر این شرکت رسیده کـه بـه  
ـرض   اصـالحـیـه قـانـون کـار مـعـت
بودند و خواستـار ایـن شـدنـد کـه  
قانون فعلی باید در جھت مـنـافـع  
ـنـکـه از   کارگران تغییر کند نه ای

آن که ھست بدتر شود، و دیگری  
ـنـدگـان کـارگـران در   تحصن نمـای
مقابل مجـلـس شـورای اسـالمـی  
بود که با طـومـاری بـا ده ھـزار  
ـراض   امضا به ھمـیـن الیـحـه اعـت

این تحصن نھایتا به آنجـا  .  داشتند 
رسـیـد کـه  یــکـی از اعضــای  
ھئیت رئیسه  مجلـس حـاضـر بـه  
دیدار بـا ایشـان شـد و در ادامـه  
وزیر کار ھم را به جلسه کشاندنـد  

ــد و   ــه ایشــان مــعـتــرض شــدن و ب
نمایندگان کارگران تاکید کـردنـد  
که بـایـد الیـحـه اصـالحـی پـس  
ـلـی   گرفته شود و به دو طومار قب

ـیـسـت  ( ھم اشاره شد   که جـمـعـا ب
ـر کـار  )  ھزار امضا داشـتـه  و وزی
نـکـتـه مـھـم  . باید ترتیب اثر بدھد 

ـیـت   در این اتفاق این است که ھـئ
رئیسه مجلس کوتاه آمد و حـتـی  
. وزیر کار به جلسه کشـانـده شـد 

     بمبی که طبقه کارگر میتواند بترکاند
 یاشار سھندی  

 ٥            صفحه   ٤            صفحه  

 ٣            صفحه  
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پرداخت بـیـمـه بـیـکـاری   -١ 
معادل حداقل دستمزد رسمـی بـه  

  ١٦ ھمه افراد فاقد شغل بـاالی  
 . سال 

 
ـــــمـــــه    -٢  ـــــی ـــــرداخـــــت ب پ

ــتــی، مــعــادل   بـازنشــسـتــگــی دول
حداقل دستمزد رسمی، بـه ھـمـه  

 سالی که فـاقـد  ٥٥ افراد باالی  
 . حقوق بازنشستگی ھستند 

 
ــه    -٣  ــی ــن کــل ــت ــرف ــرار گ ق

 سـال  ١٦ کودکان و نوجوانان زیر  
که فاقد تـامـیـن مـعـیـشـتـی و  
رفاھی از طریق خانواده میباشنـد  

 . تحت تکفل دولت 
 
طب و خدمات بھداشـتـی    -٤ 

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

. و واکسیناسیون کامل کـودکـان 
تضمین برخورداری ھمه کودکـان  
از یک رژیم غذایـی کـافـی و  
مناسب مستقل از سـطـح درآمـد  
خانواده، منطقه و محل اقامـت و  

ریشه کن کـردن بـیـمـاری  . غیره 
ھای اپیدمیک و عفونی ناشـی  
از عدم سالمت مـحـیـط زیسـت،  
معاینه منظم ھمه شـھـرونـدان در  
برابر بیماری ھای قلبی، سرطـان  
ھای رایج و بیماری ھـایـی کـه  
تشخیص به موقع آنھا در درمـان  
و تخفیف عوارض آنـھـا حـیـاتـی  

گسترش و بـھـبـود جـدی  .  است 
ــی،   ــوم ــم ــت ع ــداش ــھ ــح ب ــط س
اطالعات پزشکی و بـھـداشـتـی  

گسترش و سـازمـانـدھـی  .  عامه 
امکانات پزشکی و درمـانـی بـه  
نحوی که دستـرسـی فـوری بـه  
ــرای   طـبــیــب و دارو و درمــان ب

 . کلیه ساکنین کشور آسان باشد 

آموزش عمومی اجبـاری    -٥ 
.  سـالـگـی ١٦ و رایگان تا سـن  
دانشــگــاھــی،  ( آمــوزش عــالــی  

رایگان و در دستـرس  )  تخصصی 
پـرداخـت  .  برای ھمه مـتـقـاضـیـان 

ــه   ــی ب ــه کــاف ــن ــزی کــمــک ھ
ــان  ریشــه کــن کــردن  .  دانشــجــوی

بیسوادی و رشـد دائـمـی سـطـح  
سواد و اطالعات علمی و فـنـی  

آموزش حـق ھـمـه  .  اھالی کشور 
است و دسترسی افراد به آموزش  
و دوره ھای آموزشی باید کامال  
از سطح درآمد خـانـواده مسـتـقـل  

 . باشد 
 
تامین و تضمین مسـکـن    -٦ 

مناسب، از نظر فضا، بھداشت و  
بـرق،  ( ایمنی و خدمات شـھـری  

آب گرم و سرد، آشپزخانه، حـمـام  
و دستشـویـی داخـل سـاخـتـمـان،  
وسایل تھویـه و گـرمـا، امـکـان  
ـلـفـنـی و   اتصال به شبکه ھای ت
تلویزیونی و دسترسی به خدمـات  

. بـرای ھـمـه )  عمومـی مـحـلـی 
 درصد  ١٠ ھزینه مسکن نباید از  

درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشـد  
و مابقی ھزینه، در صـورت لـزوم  
باید توسط سوبسید دولتی تامین  

بی مسکنی و یـا اجـبـار  .  گردد 
افــراد بــه زنــدگــی در مســکــن  
ــداردھــای   ــر از اســتــان ــیــن ت ــائ پ
مصوب، غـیـر قـانـونـی اسـت و  
مراجع دولتی موظـف بـه فـراھـم  
کردن فـوری مسـکـن مـنـاسـب  

 . برای کلیه شھروندان ھستند 
 
ایجاد موسسات خدماتـی    -٧ 

ــلــی و در   ویــژه در ســطــح مــح
مــجــتــمــع ھــای مســکــونــی بــه  
منظور کاھش بار کار خانگی و  
تسھیل شرکت بیشتر ھمـه مـردم  

در فعالیت ھای اجتماعی، نظیـر  
شــیــرخــوارگــاه، مــھــد کــودک،  
غذاخوری ھـا و سـلـف سـرویـس  
ھـای عـمـومـی، رخـتـشـویـخـانـه  

 . ھای مدرن و غیره 
 
ایجاد تسھـیـالت ورزشـی   -٨ 

و ھنـری و فـرھـنـگـی رایـگـان  
ورزشگاه، سالـن ھـا و کـارگـاه  ( 

ــخــانــه، و   ھــای نــمــایــش، کــتــاب
و اخـتـصـاص مـربـیـان و  )  غیره، 

آمــوزگــاران کــافــی در ســطــح  
 . محلی 
 
ــجــاد تســھــیــالت الزم    -٩  ای

ـلـولـیـن و   برای شرکت فعـال مـع
افراد دارای نقص عضو در کلیه  

ایـجـاد  .  شئون زندگی اجتمـاعـی 
ــژه   تســھــیــالت و تــجــھــیــزات وی
معلولیـن در امـاکـن عـمـومـی،  
معابر، مجموعه ھای مسکـونـی  

تامین و پرداخت ھـزیـنـه  .  و غیره 
ــنــی و   ــزارھــای ف ــل و اب وســائ
کمکی ضروری بـرای تسـھـیـل  
زندگی روزمره افراد دارای نقص  

 . عضو 
ــالت و    -١٠  ــی ــھ ــاد تس ــج ای

موسسات خـدمـاتـی بـرای رفـع  
نیازھای ویژه سالمندان و بـھـبـود  

ــان  ــدگــی آن ــجــاد  .  کـیــفــیــت زن ای
امکانات و تسھیالت الزم بـرای  
ادامــه شــرکــت فــعــال و خــالق  

 . سالمندان در زندگی اجتماعی 
ـــه    -١١  ـــک ـــب ـــن ش ـــی ـــام ت

ــروی درون   ــی و مــت ــوســران ــوب ات
 .شھری رایگان 

ایجاد کلیـه تسـھـیـالت    -١٢ 
برق، آب، تلفـن، مـراکـز  ( شھری  

آموزشی و پزشکی و فرھـنـگـی  
ــیــه مــنــاطــق  )  و غــیــره  در کــل

روستایی و از میان بـردن تـفـاوت  
 .رفاھی شھر و روستا 

 

 رفاه و بیمه ھای اجتماعی
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ـر سـوانـح مـحـیـط كـار   ـر اث میر ب
بسیار بیشتر از آمـاری اسـت كـه  

بـا نـگـاھـی  : " گزارش می شـود 
گذرا به اخـبـار بـخـش كـارگـری  

ـنـھـا ظـرف    ایلنا در می  یابیم كه ت
ـر رسـمـی از  ٦ ھفته گذشته،    خـب

ــد   ــت شــدی مــرگ و مصــدومــی
ـر   ـر اث کارگران ساختمانی، تنھـا ب

ـتـشـر  "  چاه آسانسـور " سقوط از   مـن
شده است که بدیھی است انتـشـار  

از خـیـل    -این تعداد خبر رسمـی  
گـاه بـه سـطـح    وقایعی که ھـیـچ 

بر اثر حـوادثـی    -رسند    رسانه نمی 
مشابه، نشان از مـرگ خـامـوش  
کارگرانی دارد که برای تـامـیـن  

ــشــت خــود و خــانــواده  ــی شــان،    مــع
ـنـد بـه کـار در ھـر   مجبور ھسـت

و الـحـق كـه  ."  شرایطی تن دھـنـد 
كارگران را مجبور كرده اند به كار  

ــطـی تـن دھــنـد  در  !  در ھــر شــرای
ـتـشـره اشـاره شـده    گزارش  ھای من

ــمـزد مـعـدنـكــاران   اسـت کـه دسـت
 ھزار تـومـان بـوده  ٤٠٠ كشته شده  

ـیـمـانـکـار بـه کـار   و از طـریـق پ
جائی كه خـود  .  گرفته شده بودند 

مقامات رژیم اعالم كـرده انـد كـه  
  ١ خط فقر در این كشور بیـش از  

ــون تــومــان اســت،   ــی ــل ــی ــم م ــی و ن
كارگران را با یك چھارم زیر خـط  
فقر به سخت ترین و خطرناك تریـن  
كارھا و با حداقل ایمنـی بـه كـار  

ـنـكـه  .  می گیرند  كارگران برای ای
سرشان را باالی آب نگه دارند تـا  
ھمراه كـل خـانـواده غـرق نشـونـد،  
مجبورند كه نه تنـھـا بـه كـار در  
ناامن ترین شرایـط ھـمـچـنـان تـن  
بدھند، بلكه به سـاعـات طـوالنـی  
اضافه كاری و چند شـغـلـی كـه  
ـیـش   ـیـش از ب ـنـشـان را ب جان و ت
خسته و در معـرض تصـادفـات و  
حوادث آسیب پذیرتر می كند، تـن  

ـنـد و  .  بدھند  كارگـران نـمـی تـوان
ـنـاك و   نباید به این شرایـط وحشـت
غیرانسانی بیش از این تـن داده و  

 .تحمل كنند 
 

جایگاه تشكل كارگری 
در كاھش سوانح محیط 

 كار
ــاری   ــد ك ــای كــارگــران امــا ب

ـرای  " كـار " ایـن  .  بكننـد  ، تـالش ب

ایجاد تشـكـل و مـتـشـكـل شـدن  
اما ھمین تالش آنـھـا اسـت  . است 

كه در برابر كل ھستی جـمـھـوری  
اسالمی و نـظـام سـرمـایـه داری  

ـرد  ـرار مـی گـی اتـحـادیـه آزاد  ! " ق
ـران  بـه درسـت اشـاره  "  کارگران ای

كرده است كـه مسـبـب اصـلـی و  
ـم جـان بـاخـتـن روزانـه   ـی ـق   ٥ مست

ــح   ـر سـوان ـر اث ـران ب کـارگـر در ای
ــزی جــز آن   نـاشــی از کـار، چـی
ـیـسـت کـه امـروزه در   شرایطـی ن
ـر   ـم اجـتـمـاعـی ب یک بعد عـظـی
ـران تـحـمـیـل شـده   طبقه کارگر ای

ــه   ــطـی کـه ھـر گـون اسـت، شـرای
اعتراض آگاھانه کارگری در آن  
ـقـی مـیـشـود و ھــر   ـل ـتـی ت ـی امـن
ـرضـی کـه   کارگـر آگـاه و مـعـت
ــی،   ــابــی صــنــف ــرات ســازمــانــی ج
اجتماعی و سیاسی کـارگـران را  
ـیـب   ـق به خود مـیـدھـد، تـحـت تـع
ـرار   قضایی و بازداشت و زنـدان ق

 .میگیرد 
ــن اســت كــه   ــت امــر ای واقـعـی
مسئله كاھش سوانح محـیـط كـار  
كارگران آخرین چیزی است كه از  
ـم   طرف مقامات ریز و درشـت رژی
. اسالمی جدی گرفته می شـود 

نه تنھا جدی گرفته نـمـی شـود،  
ـیـه امـن   ـر عـل بلكه با تمام قـوا ب
ــط كــار و كــاھــش   كــردن مــحــی
سوانحی كه پیشگیری آنھا بسیـار  

ــاده انـد  ــاز  .  سـاده اسـت، ایسـت و ب

ـران "بقول   " اتحادیه آزاد كـارگـران ای
ـتـی كـردن تـالش   ـی سركوب و امـن
برای ایجاد تشكل كـارگـری، كـه  
ــلــه   ــئ مــال كــارگــران اســت و مس
سالمت، امنیت و جـان كـارگـران  
ــت درجــه اول   ــمــی ــش از اھ بــرای
ـیـن و اسـاسـی   برخوردار است، اول
ترین گامی است كه محیـط كـار  
كارگران را دائم ناامن نـگـه مـی  

 . دارد 
ـر ھـم اشـاره   ھمچنانـكـه بـاالت
ـریـن   كردم، تشكل كارگری مـھـمـت
ابزاری است كه كارگران در نـظـام  

سرمایه داری برای تأمین نسـبـی  
ــی خــود و ادامــه   ــت جــان امــنــی
زندگی خود و خانواده شـان مـی  

ـیـاورنـد  تشـكـل  .  توانند به دسـت ب
كارگری بطور روتیـن مـواردی را  
ـر و بـازسـازی شـده   كه باید تعمـی
ـر و   كشف و گزارش كرده و تـعـمـی
ــواقــص را   ــن ن بــرطــرف كــردن ای

ــد  ــن ــن ــگــیــری مــی ك تشــكــل  .  پــی
ــن   ــه عـدم تـأمــی ـل كـارگــری مســئ
مالی كارگران را پیگیری كرده و  
ـلـھـایـی   برای به دست آوردن حـداق
كه بشود با آن یك زنـدگـی بـدون  
ضــرورت دســت زدن بــه اضــافــه  
كاری و ساعات طـوالنـی كـار را  
ــد و   ــن ادامــه داد، تــالش مــی ك
. كارگـران را سـازمـان مـی دھـد 

تشكل كارگری برای بیمه عمر و  
ـیـمـه از كـارافــتـادگـی و غـیــره   ب

پرداخـت غـرامـت  . تالش می كند 
مكفی به بازماندگان كسانی كـه  
در محیط كار جان می بازند و یا  
نقض عضو می شونـد، از مـوارد  
مـھـم وظـایـف ھــمـه تشـكـلـھــای  

تشـكـل كـارگـری  .  كارگری است 
برای اختصاص دادن بـخـشـی از  
ــوســط   ــه دســت آمــده ت ثــروت ب
كارگران برای امن كـردن مـحـیـط  

در جمـھـوری  . كار تالش می كند 
ــط   ــوس ــه ت ــی ك ــی ثــروت اســالم
كارگران تولید می شود، نـه خـرج  
ـیـمـه و   ایمنـی مـحـیـط كـار و ب
ـرور و   ـتـل و ت غرامت، كه خرج ق

خـرج  .  تحمیق جـامـعـه مـی شـود 
آخوند جماعت و سـانـدیـس خـوران  

 . سركوبگر این حكومت می شود 

 
جان انسان در حكومت 

 اسالمی
ــه اقــرار خــود   ــتــم كــه ب گــف
ــه   مـقـامـات رژیــم اسـالمـی روزان

ـر نـاامـنـی  ٥ حداقل   ـر اث  كارگر ب
محیط كـار جـان خـودشـان را از  

سـازمـان عـفـو  .  دست می دھـنـد 
بین الملل ھم تعداد اعدام شـدگـان  

ـر آن سـال  ٢٠١١ سال    را تا نـوامـب
ـر گـزارش كـرد ٦٠٠ حداقـل   ـف .  ن

گزارش دیـگـری اعـدام شـدگـان  
ـر گـزارش  ٥٠٠  را  ٢٠١٢ سال   ـف  ن

سازمان پزشك قانـونـی  .  كرده است 
متـوسـط روزانـه  " ایران خبر داد كه  

ــه ســال   ــن در ن ــادی ــت ــرگ مــع م
 نفر در ھر روز بـوده  ١١.٥ گذشته  

رئیس ستاد محیط زیسـت  ."  است 
گوید ھر سـال    شھرداری تھران می 

ــر  ٤٥  ــر اث ــران ب ــر در ای ــف  ھــزار ن
آلودگی ھوا جان خود را از دسـت  

ـنـھـا،  .  دھند   می  با وجـود ھـمـه ای
آنچه كه مشغله اصلی مـقـامـات  

نابودی اسرائیـل و  " این رژیم بوده،  
دست یافتن به بـمـب  " ،  " فتح قدس 

ــتــه ای  مــوش دوانــی در  " ،  " ھس
ــان و غــزه  ــن ــب امــام  " ،  " عــراق و ل

" پرورش تروریسم اسـالمـی " ،  " زمان 
ــل اســت  ــل مســائ ــن قــبــی . و ای

ـلـھـی   جمھوری اسالمی نظامی ال
و آســمــانـی اســت و جــان انســان  
ـرای   زمینی كوچكترین ارزشـی ب

ـقـا بـه  .  گردانندگان آن نـدارد  ـی دق
ھمین خاطر این نظام باید سرنگون  
شود تا راه برای برقراری نـظـامـی  

 .شایسته انسان ھموار شود 
 ٢٠١٢  دسامبر  ٢٢ 
 

 ١  از صفحه    روز خوش، روز بدون حادثه
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ـیـت   ـق گرمی میفشارم و این مـوف
 .را به ھمگان تبریک میگویم 

ـــگ  ٢٨ روز   ـن  آذر ھـــمـــاھــ
کنندگان طومار اعتـراضـی سـی  
ھزار امضا برای خواست افـزایـش  
ــزدھــا، ده ھــزار امضــای   ــم دســت
جدیدی که کارگران از  مـراکـز  
مختلف کـارگـری در شـھـرھـای  
مختلـف پـای طـومـار گـذاشـتـه  

ــه ھــمــراه   ــد را ب  ھــزار  ٢٠ بــودن
ـلـی کـه از  سـطــح   امضـای قــب
ھشـت اسـتـان کشـور گـرد آمــده  

بـود، ھـمـراه بـا نـامــه سـوم خــود  
ـر   خطاب به مجلس اسـالمـی، وزی
ــل   ــحــوی ــژاد ت کــار و احــمــدی ن
کاربدسـتـان جـمـھـوری اسـالمـی  

 . دادند 
ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  
ـرای   اعتراضی سی ھزار امضـا ب
افزایش دستمزدھا در نـامـه سـوم  
خود که ھمراه با سی ھزار امضـا  
به وزیر کار و مجلس اسالمـی و  
دفتر احـمـدی نـژاد تـحـویـل داده  
شد، ضمن اشـاره بـه سـطـح نـازل  
دستمزدھا و نرخ سرسام آور قیـمـت  
ھا و افزایش ھر روزه اش، ضـمـن  
ـیـکـارسـازی ھـای ھـر   اشاره به ب
ـر   روزه کارگران و فشار ھر روزه ب
زنـدگـی و مـعــیـشـت کـارگــران،  
اعتراض خود را به این موارد کـه  
ـراضـی   نه تنھا به  دو نـامـه اعـت
قبلی آنان در ھمین رابطه پاسخـی  
داده نشده، بلکه به اینکه دولت بـا  
ارا یه  دو الیـحـه ضـد کـارگـری   

اصالح قانون کار و  "  تحت عنوان  
ــمــاعـی   ــامــیـن اجـت ــون ت ــه  "  قـان ب

ـری بـه   ـیـشـت مجلس، تـعـرضـات ب
کــارگــران و کــل مــردم را در  
ــه اســت، اعــالم   ــت ــور گــذاش ــت دس

در بخشی از نـامـه سـوم  .  داشتند 
 :این کارگران آمده است 

ـیـد و آگـاه  !  جناب وزیر "   بـدان
ــد ایــن   ــی کــه شــمــا  "  بــاری " بــاش

ـر دوش   ـــھـــادن آن بــ درصـــدد ن
کارگران ھستید چنان کـج اسـت  
که ھیچگـاه بـه مـنـزل نـخـواھـد  

شما و وزارتخانه متبوعتـان  .  رسید 
ــورد   ــه در م ــکــردی ک ــا روی ب
اعتراضات کارگران و خواستھـای  

آنان پیشه کرده ایـد و بـا الیـحـه  
اصالحیه ای که در مـورد قـانـون  
کار در دستور گذاشته اید به نظر  
ما ھدفی جز ذلت و خواری بیش  
ـیـد   از پیش کارگران دنبال نمـیـکـن
ـیـضـاح   لذا ما مصرانه خواھان است
شما در مجلس شـورای اسـالمـی  

ـم  ـی ـتـان ھسـت ذره ای  .  و استـعـفـای
تردید به خود راه نـدھـیـد کـه مـا  
کارگران در برابر تـداوم وضـعـیـت  
ـبــیـل عـدم افـزایــش   مـوجـود از ق
دستمزدھا و وارد کردن اصـالحـات  
ضد کارگری تر بر قوانین کار و  
ـم   تامین اجتماعی ساکت نخـواھـی

ـیـت و  .  نشست  ـث منزلت، آبرو، حـی
ــرو   شــرافــت مــا کــارگــران در گ
معیشت ماست و ما در دفـاع از  
حیثیت و شرافت خود لـحـظـه ای  

در ادامـه  ...".  تردید نخواھیم کرد 
این نامه ھمچنین بر خـواسـتـھـای  
فوری کارگران از جمله  متوقـف  
ــر نــوع   ــرایــی کــردن  ھ شــدن اج

ــن کــار و  "  اصــالحــی "  ــی در قــوان
ـر فشـار   تامین اجتـمـاعـی و  زی

ــدگــی و   ــشــتــر زن قــرار دادن بــی
ــنــکــه   ــران و ای ــیــشــت کــارگ مــع
ھرگونه تصمیمی در مورد شرایط  
کار کارگران بایـد بـا شـرکـت و  
ـنـده ھـای   ـم نـمـای ـی ـق دخالت مسـت
ــخــب مــجــامــع عــمــومــی   ــت مــن
ـرد، حـداقـل   کارگران صـورت گـی
ــزد کــارگــران شــاغــل و   ــم دســت
بازنشسته باید فورا و بـا نـظـارت  
ــدگـان مـجــامـع عـمــومــی   ـن نـمــای
ــابــد، دســت   کــارگــران افــزایــش ی
پیمانکاران از محیـط ھـای کـار  
ــرای   ــاالخــره اج ــاه گــردد و ب کــوت

ــران   ــه کــارگ ــی ــمــه کــل کــامــل بــی
 . ساختمانی، تاکید گذاشتند 

ـراض و   این نامه ، فریـاد اعـت
اولتیماتوم ھمه کـارگـران و ھـمـه  
ـبـار   ـبـال وضـع فـالکـت مردم در ق

ــی اســت  ــون ــامــه بــر  .  کــن ــن ن ای
خواستھای فوری کل کارگران و  
. کل مردم تاکید گـذاشـتـه اسـت 

ـتـخـب   این نامه بر نماینـدگـان مـن
مجامع عـمـومـی کـارگـری در  
ــف   ـل مـراکـز و واحـد ھـای مـخـت
ـم   تولیدی بعنوان تنھا مرجع تصمـی
گیری و اعـمـال اراده کـارگـران  

 . تاکید میگذارد 
ــن   ــدگـان ای ـن ھـمــاھـنــگ کــن
طومار تا ھمین جا با بلنـد کـردن  
چنین پرچمـی، قـدم بـزرگـی بـه  
جلو برداشته اند و ھـمـانـطـور کـه  
ــک   ــود ی ــن خ ــاره کــردم ای اش
موفقیت برای ھـمـه کـارگـران و  
کل جامعه است، باید وسـیـعـا بـه  

 .این حرکت پیوست 
طومـار سـی ھـزار امضـا بـا  
خواست افزایش فوری دستمـزدھـا  

ـم اسـالمـی    و علیه تعـرضـات رژی
به زندگی و معیشت کـارگـران و  
ـبـی بـود   کل جامعه، ابتکـار جـال
که اول بار در اول مه یـعـنـی روز  
جھانی کـارگـر امسـال از سـوی  

ـران بـا     ٥ اتحادیه آزاد کارگران ای
اکـنـون  .  ھزار امضا انتشار یـافـت 

این حـرکـت حـمـایـت و امضـای  
سی ھزار کـارگـر را پشـت خـود  
دارد و عمال به ظرف  مـنـاسـبـی  
بــرای ســازمــان دادن اعــتــراضــی  
ـر و   ـیـه فـق سراسری و گسترده عل
ــه،   ــع ــام فــالکــت حــاکــم بــر ج

تعرضات ھر روزه رژیم به زنـدگـی  
و معیشت کارگران و کل جامعـه  
و برای خـواسـت افـزایـش فـوری  

بـایـد  .   دستمزدھا تبدیل شده است 
وسیعـا حـول ایـن حـرکـت و ایـن  

ھمچنین انتـظـار  .  طومار گرد آمد 
ـلـف   میرود که تشکل ھای مـخـت
کارگری با تمـام قـدرت بـه ایـن  

ھـمـانـطـور کـه  .  حرکت بپیـونـدنـد 
انجمن برق و فـلـز کـرمـانشـاه در  
ـتـه حـمـایـت خـود را از   ھمین ھف
ـراضـی کـارگـران بـا   طومـار اعـت
ــمــزدھــا و   خـواســت افــزایــش دســت
جنبشی که حـول آن دارد شـکـل  

 . میگیرد اعالم داشتند 
خالصه کالم اینکه شش مـاه  
ــب و جــوش گســتــرده حــول   جــن

 آذر  ٢٨ طومار دستمزدھا، تحصن  
مقابل مجلس از سوی ھماھنـگ  
کنندگان این طـومـارھـا و اعـالم  
ـر بـار لـوایـح و   اینکه کارگران زی
ـر   ـر ب ـیـشـت تصمیات آنھا و فشار ب
زندگی و معیشتشان نمی روند و  
خــــواھــــان افــــزایــــش فــــوری  

ـنـد، ھـمـه و   دستمزدھایشـان ھسـت
ــردن   ــم ک ــل ھــمــه نشــانــه  قــد ع
کارگران در راس خواستھای کـل  
ــدار   ــوان پــرچــم ــعــن ــه و ب ــع جــام

از جـمـلـه  .  خواستھای مردم اسـت 
ــحــصــن   ــل  ٢٨ در ت ــاب  آذر در مــق

ــران   ــن رھــب ــون ای ــس،  اکــن مــجــل
ــد کــه پشــت   ــن کــارگــران ھســت
ـرنـد و در   میکروفون قرار مـیـگـی
ـیـه   واقع بعنوان پیشروان جامعه عـل
ـر   ـقـه حـاکـم ب فقر و گرانی بیسـاب
ـر مـی آورنـد و   جامـعـه فـریـاد ب
خواستھای کارگران  را بر  روی  
میز مـقـامـات دولـت و مـجـلـس  

این اتفـاقـات  حـال و  .  میگذارند 
ھوای امروز جنبـش کـارگـری و  
نه تنھا این، بلکه کل جـامـعـه را  

ـفـاقـات بـطـور  .  نشان میدھد  این ات
واقعی  وزن و جایگاه کارگران را  
در پیشاپیش خواستھا و مـبـارزات  
ـر و   کل مردم به جان آمـده از فـق

این اتفاقات  .  فالکت نشان میدھد 
ـیـابـی   از شکل گیـری و سـازمـان
ـری حــــول   ــ ـــارگ ـــارزات ک ـب ــ م
ـیـه   خواستھای فوری خـود و عـل
ــادن در   فــقــر و فــالکــت و ایســت
مقابل تعرضات رژیم اسالمـی بـه  
زندگی و معیشـتـشـان، حـکـایـت  

اینھا ھمه جنب و جـوشـی  .  دارد 
گسترده است که در آن کـارگـران  
ـراضـی شـان   با طـومـارھـای اعـت
ـنـد کـه کـوتـاه   دارند فریاد مـیـزن
نــخــواھــنــد آمــد و در دفــاع از  
معیشت خود لحـظـه ای درنـگ  
نخواھند کرد  و  داشـتـن یـک  
زندگی انسانی را حق مسلم خـود  

ـبـشـی اسـت کـه  . میدانند  این جن
قدرتمند به جلو مـی آیـد و خـود  
ـیـن   امروز فاکتـور مـھـم  و تـعـی
کننده ای در تـحـوالت سـیـاسـی  

فاکتوری امیـد  . کل جامعه است 
بخش که در مقابل کل جـامـعـه،  

زنده بـاد مـبـارزه  .  راه نشان میدھد 
 .متحد کارگران 

  تحصن کارگران مقابل مجلس یک موفقیت بزرگ

 ١  از صفحه  
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سوال این است کـه چـرا؟ بـارھـا  
ــودیــم کــه کـارگــران در   شـاھــد ب
مقابل مجلس متحـصـن شـدنـد و  
تظاھرات داشتند امـا مـجـلـسـیـان  
توجھی نکردند و در یـک مـورد  
ــری   شــاھــد بــودیــم حــتــی کــارگ

در مورد تحـصـن  .  خودسوزی کرد 
وتظاھرات معلمان در جلو مجـلـس  
پلیس با باتوم و گـاز اشـک آور  
به کارگران حمله ور شد و ایشـان  

چه شده است که  .  را متفرق نمود 
اکنون حداقل در این سطح کـوتـاه  
آمدند و حضورا حاضر شدنـد کـه  

 حرف کارگران را بشنونند؟ 
بی شک مبصران و آنـھـایـی  

که نیت کردند ھر جور کـه شـده  
ـرنـد   از مبارزات کارگران خطا بگی

ـنـد، پـوزخـنـد  "  فـول " و اعـالم   کـن
ـیـل  (!) خواھند زد و ھزار یک دل

ــه   ــد ک ــی آورن ــن  " م ــده ای ــای ف
کـجـا  " و یا   "  اعتراضات چیست؟ 

نوشته شده کـه طـومـار نـویسـی  
ــران   ــراض کــارگ ــی از اعــت شــکــل

ظاھر ایشان یکی دو تـا  "   است؟ 
پیراھن بیشتر از بقیه پاره کردند و  

کـارگـر  " افاضات میفرمایند کـه  
ــد در مــحــیــط کــارش و در   ــای ب
تشکالتـش مـتـشـکـل شـود بـعـد  
ـنـکـه   دست به مبارزه بـزنـد نـه ای
ـم   ـی طومار را جمع کند و بعد تسـل

خاطـره ای یـادم آمـد  !"  وزیر کند 

ـیـسـت، اشـاره   که خالی از لطف ن
ـر   ـم تـا ایـن جـمـاعـت را بـھـت کن

خاطـرم ھسـت کـه در  .  بشناسیم  
 که حکومت مجبور شـد  ٦٨ سال  

 اردیبـھـشـت را  ١١ در قانون کار،  
به رسمیت بشناسد یکی از ھمیـن  
ـران مـبـارزه   مبصـران و خـطـا گـی

خب حـاال  : " کارگر به طعنه گفت 
ـرای چـه   که تعطیل شد دیـگـر ب

ـیـد  و در  !!"   میخواھید مبارزه کن
ـر ھـم بـی شـک   این مـورد اخـی
وقتی  دھان باز کنند کـه حـرف  

ـرم کـه  :"  بزنند، خواھند گفـت  گـی
وزیر ھم بوده مگر کـوتـاه آمـدنـد،  

میخواھند کارگـران را دسـت بـه  
سر کنند حـاال دو سـاعـت پـای  
ــد، کــه   ـن حـرف کــارگـران نشــســت

 "؟ !چی 
 خوشبختانه فعالین کارگـری  
ـنـد  . به حرف ایشان توجه نمی کـن

با وجود ھمه تذکرات بی مـعـنـی  
ـنـد  . ایشان، کار خودشان را میکـن

ـیـسـه مـجـلـس ضـد   اگر ھئیت رئ
کارگری کوتاه آمده و حداقل بـه  
ــدگـان کـارگــران   ـن ــمـای ــا ن دیـدار ب
ـفـاق   راضی شده، خبر از یـک ات
میدھد و آن این است کـه سـمـبـه  
ـر   ـر زورت جنبش کـارگـری دارد پ
میشود، و گرنه نیروھـای رسـمـی  
ــه ســراغ   ــم را ب ــگــر رژی ــرکــوب س

. نمایندگان کارگران میفـرسـتـادنـد 
اما با مقاومت رضـا شـھـابـی و  
دیگر فعالین کارگری زنـدانـی و  
ــات   ــصــاب ـراضــات و اعـت ــز اعــت ـی ن
بازنشستگان ذوب آھن و کارگـران  
پتروشیمی و بسـیـاری دیـگـر از  
مـراکـز کـارگـری، زنـگ خـطــر  
بــرای ایشــان بــه صــدا در آمــده  

ھشدار مـزدوران حـکـومـت  .  است 
ــه   در شـوراھـای اسـالمـی و خـان
کارگر که دارید با دم شیر بـازی  
ـری   میکنید، نشان از قـدرت گـی

 .جنبش معینی است 
ـبـال اشـاره   ھمـانـگـونـه کـه ق

ـراض بـه   ــه  " گـردیـد اعــت اصـالحـی
ظـرفـیـت ایـن را دارد  "  قانون کار 

که کارگران در سطح وسیعـی پـا  
ــه مــیــدان بــگــذارنــد  ــران  .  ب کــارگ

شرکت واحد که چـنـد سـال بـود  
ـیـن بـه   ظاھرا ساکت بودند و چـن
ـرسـیـد کـه بـا تـوجـه بـه   نظر مـی
ــه و   ــت ســرکــوب ســالــھــای گــذش
ـنـدگـان رسـمـی   ـری نـمـای دستگـی
ایشان در سندیکای شرکت واحد،  
ــه   ــونــی دســت ب ــن ــرایــط ک در ش
ــن   حـرکـتـی نـحـواھــنـد زد، بـا ای
اصالحیـه مـجـددا پـا بـه مـیـدان  

احمدی نژاد در آخـریـن  .  گذاشتند 
با سیمای جـمـھـوری  (!)  مصاحبه 

ــت  ــی گــف ــی  : " اســالم ــع ــا س م

میکنیم که کارھای باقی مـانـده  
ـم تـا دولـت   ـی را رتق و فـتـق کـن
بعدی به زحمت نیفتد و دولـت را  

نقـل  "(  شسته و رفته تحویل بدھیم 
ـر  )  به معنی  ظاھرا اصالحـیـه اخـی

ھم که به مـجـلـس ارائـه شـد در  
ھمین راستا است و احـمـدی نـژاد  
مانند ھمیشه روی وحشی گـری  
ـبـوعـش حسـاب بـاز   حکومت مـت

ـر  .  کرده است  اما ھمین اتفاق اخـی
نشان داد که حکومت چنـدان در  
مقابل کارگران مستحکم نیـسـت،  
با یک فشار شدید کوتاه خواھـد  

ـم  .  آمد  ـی بـاز ھـم تـاکـیـد مـیـکـن
اصـالحـیـه قـانـون  " اعتراض علیـه  

از آنجا که به سرنوشت ھمـه  " کار 
کارگران مربـوط مـیـشـود، یـک  
امر موقت نیست؛ میتواند و بـایـد  
ــدان   ــه مــی ــوده کــارگــران را ب ت

ھـمـانـگـونـه کـه اشـاره  .  بکشانـد 
 در گـرمـاگـرم  ٦٠ گردیده در دھه  

ـیـان سـیـاسـی و   کشتارھای زندان
ــری، کــارگــران   ــن کــارگ ــی فــعــال
توانستند حکومت را تا آنـجـا بـه  

  ١١ (  عقب برانند که اول مـاه مـه 
را، برای کارگران بـه  )  اردیبھشت 

ـر واضـح اسـت  .  رسمیت بشناسد  پ
ـروی   ـی ـتـوان بـه ن که امروز نیز می

فـقـط  .  طبقه کارگر اعتماد کـرد 
ــد آمــادگــی داشــت کــه آنــرا   ــای ب

ـرد  بـی  .  سازماندھی کرد و پیش ب
شک قصد این نیست که قـانـون  
ـم،   ـی کار فعلی را حلوا حـلـوا کـن
صحبت غنیمت بودن لنگه کـفـش  
ـر   ـتـوان ب در بیابان نیست، بلکه می
بطن این مبارزه صحبت از قـانـون  
ــای آن   ــن کــاری کــرد کــه مــب

و بـا بـه قـول  "  معیشت و منزلت " 
ـر سـر   ھم زنجیرانمـان در مصـر، ب

ــان و کــرامــت "  ــاشــد "  ن ــا ایــن  .  ب ب
ــی   ـن ـتـوان عـقـب نشـی مـبـارزه مــی
ــن حــکــومــت ھــار   ــه ای ــادی ب زی

خـود حـکـومـت در  .  تحمیل کـرد 
این دیدار اخیر دارد به تـرس خـود  

ـر  .  اعتراف میکند  میخـواھـد زودت
این طومارھا را جمع و جور کـنـد  
که کسی نفھـمـد تـا حـاال سـی  

 .ھزار امضا جمع گردیده است 
 شایـد بـه نـظـر رسـد بسـیـار  
ــه نــگــاه   ــی ــانــه بــه قض ــن ــی ــب خــوش

بحث سر این اسـت اگـر  .  میکنیم 
ـر   نـمـیـشـود و  " مبنـای مـبـارزه ب

گـذاشـتـه شـود، آن  "  نخواھـد شـد 
. مبارزه به ھیچ جا نخواھد رسـیـد 

نگاه کنید که بورژوازی چگـونـه  
یک خبر ساده را چـنـان بـزرگ  
میکند  و بر سر تـوده بـی چـیـز  
ـیـا   مردم میکوبد تا ثابت کـنـد دن
ــه رفــاه   مــحــل شــانــس اســت، ن

ـرش در  .   تضمین شده  نمـونـه اخـی
ـم   بی بی سی فارسی شاھد بـودی
ــروش   ــف ــت ــنــگ یــک دس کــه آھ

جـھـت فـروش  )   ماھی فـروش (  
ماھی ھایش، ویدئو کلیـپ شـده  
با شرکت خود دست فروش، و بـه  
قول مجری بی بی سی شاید در  
ـریـن   ـرفـروشـت این کـریسـمـس بـه پ
آھنگ تبدیل شده و یـک شـبـه  

بقیـه  !  یک پابرھنه، میلیاردر شود 
ـنـد   ـب مردم ھم زرنگ باشند و بجـن
که شانس یکبـار درخـانـه آدم را  

ــد  ــزن ــش  !  مــی ــا در جــنــب ــا م ام
ــری بــا وجــود ایــن ھــمــه   کــارگ
ـقـه   پتانسیل بالقوه که در نـزد طـب
ـم کـه   ـی کارگر است، متوجه نیست
ـم از   چه فرصت مـھـمـی را داری

ـم  ده ھــزار امضــا  .  دسـت مــیـدھــی
ـرض  کـه   یعنی ده ھزار نفر مـعـت
بالقوه وجود دارنـد و سـاکـت ھـم  

امـا  .  نیستند، بلکه اعتراض دارنـد 
ما ھنر خوبی داریم که مـبـارزات  

ـم  ـر  .  خود را ناچیز بشماری ایـن ھـن
ـبـش   اما تحمیلی بورژوازی به جـن

ــگــاه ســریــع بــه  .  مــاســت  یــک ن
برخورد مارکس به طبقـه کـارگـر  
در اروپای قرن نوزدھم و نگـاه مـا  
ـیـسـت و   ـرن ب به طبقـه کـارگـر ق
ــن دارد کــه   ــکــم، نشــان از ای ی
ـر   بورژوازی یاس و ناامـیـدی را ب
صفوف ما تحمیـل کـرده اسـت و  
ــنــد کــه بــی   ــم ھســت ــی ھ کســان
عملی خودشان با تـوصـیـه کـردن  

ـیـد  " به این که   ھیچ کـاری نـکـن
و  "  چون ھیچ کار نمـیـشـود کـرد 

خواسته و ناخواسته اسبـاب دسـت  
ـیـه  .  بورژوازی شدند  مبارزه بر عـل

اصالحیه قانون کار و نھایتا خـود  
قانـون کـار جـمـھـوری اسـالمـی  
ـقـه   میتواند بمبـی بـاشـد کـه طـب

 . کارگر در سطح جامعه بترکاند 
 

 ١  از صفحه   بمبی که طبقه کارگر میتواند بترکاند
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حوادث کار در ایران، 
محیط کار قتلگاه 

 !کارگران
 

اخبارو گزارشات منتـشـر شـده از  
طـرف حـکــومـت در مـورد آمــار  
حوادث حین کـار، تـکـان دھـنـده  

خود حکومت اعـالم کـرده  .  است 
 کـارگـر در  ٥ اسـت کـه روزانـه  

ـریـن  .  کشور کشته میشوند  ـیـشـت ب
آمار قربانیان در بخش صنـعـت راه  

دومـیـن  .  و ساختـمـان مـی بـاشـد 
رتبه را صنایع نفت، پتروشیمـی و  
سومین رتبه را مـعـادن وفـوالد و  

ـر  .  آھن، دارا می بـاشـنـد  عـالوه ب
ـم  بـه   حوادث حین کار کـه رژی
دلیل آنـکـه در صـنـایـع و رشـتـه  
ھای کلیدی روی میدھد، ناچـار  
میشود اخبارش را اعـالم نـمـایـد،  
مــرگ ھــای دیــگــر نــاشــی از  
حوادث کـار یـا در اخـبـار نـمـی  
آینده  و یا اگر بیایند، در حاشـیـه  

به عـبـارتـی  . به آنھا اشاره میشود 
ـران   آمار و ارقام حوادث کار در ای
بسیار بیشتر از آن چـیـزی اسـت  
که حکومت مـجـبـور بـه اطـالع  

اینجـا  .  رسانی در مورد آن میشود 
به چندین مـورد از حـوادث کـار  
که در نوع خـود فـجـایـع بـزرگ  
ــری بــوده انــد، کــه خــود   کــارگ
حکومت نتوانسته مـخـفـی نـگـه  

بـدون شـک  .  دارد، اشاره میشـود 
صدھا و بخشا ھزاران حادثه حـیـن  
کار در طول این دوسـال گـذشـتـه  
روی داده است که حـتـی جـایـی  
. در آمار ھای حکومـتـی نـدارنـد 

ابتدا آمـار کشـتـار کـارگـران در  
ـنـاد بـه   یک دھه گذشته بـا اسـت

 .اخبار و گزراشات حکومتی 
 

 کشته شدن نزدیک به 
 ھزارکارگردر یک ١٠

دھه گذشته در حین 
 !کار

ــگــرســازمــان   ــدامــی دی در اق

ـم اقـدام بـه   پزشکی قـانـونـی رژی
بررسی حوادث کار در یک دھـه  

ـررسـی  .  کرده است  براسـاس ایـن ب
 تـا  ١٣٨١ (  سال گـذشـتـه  ١٠ در  

ـر  ٦٢٥  ھزار و  ٩ ،  )١٣٩٠  ـراث  نفر ب
حوادث کار در کشور جان باختند  

  ٥٠٧ که بیشترین آن بـا ھـزار و  
ـریـن  ١٣٩٠ فوتی در سال    و کـمـت

  ١٣٨١  فوتی در سـال  ٤٦١ آن با  
ـبـت شـده   مـرگ و مـیــر  . اســت   ث

ــا  ١٣٨١ حـوادث کـار از سـال    ت
 سیر صـعـودی داشـت امـا  ١٣٨٧ 

 با کاھش این آمار  ١٣٨٨ در سال  
ـم، ایـن در   در کشور مواجـه بـودی

ـر   ـر اث حالی اسـت کـه مـرگ ب
 نسبـت  ١٣٩٠ حوادث کار در سال  

به سال قبل از آن مجددا  افـزایـش  
.  درصد بیشتـر شـد ١٦.٩ یافت و  

ـــادآوری مـــی  شـــود، مـــطـــابـــق    ی
آمارھای موجود به طور متـوسـط  

  ٢.٧  نفر و روزانه  ٩٦٣ در ھر سال  
نفر بر اثر حوادث کـار در کشـور  

 .دھند   جان خود را از دست می 
 

 آمار حوادث حین کار 
 ماه گذشته سال ٧در 

١٣٩١ 
 براساس اخـبـار و گـزارشـات  
ـم در   سازمان پزشکی قانونی رژی

ـر  ١١٠١  ماھه نخست امسال  ٧  ـف  ن
در اثر حادثه حین کار جـان خـود  

ــد  زن در  ١٥ . را از دســت داده ان
. میان کشته شدگان مـی بـاشـد 

طبق این گزارش سقوط از بلنـدی  
 زن، رتــبــه اول  ٣  مــرد و  ٤٥٦ 

ــت اجســام  .  حــوادث را دارد  اصــاب

ــود  ٢٣٦ ســخــت    مــورد، کــمــب
ــیــژن    مــورد، در ردیــف  ٣٤ اکس

ـرار دارنـد  بـا ایـن  .  ھای بعـدی ق
ـریـن مـورد    در  ١٧٧ حساب بیشـت

ــن مــورد   ـری ــور امسـال،کــمـت شـھـری
.  در فروردین ماه می بـاشـد ١٠٩ 

ــن درصــد   ــری ــشـت در مــھــر مـاه بــی
  ٥٩ مرگ ناشی از کار،بیش از  

 .درصد بوده است 
ـر گـــزارش آمـــار   ــت آخــ دس
: حوادث در اسـتـانـھـا آمـده اسـت 

ــا   ــھـران ب ــان ت  مــورد و  ١٤٠ اسـت
 مـرگ در  ٩٤ استان اصفھان بـا  

ـفـھـای اول ودوم واســتـانـھــای   ردی
خراسان جنـوبـی و چـھـار مـحـال  
بختیاری در ردیـف ھـای سـوم و  

 .چھارم قرار دارند 
 

 ١٧ کشته شدن 
کارگردر انفجار کوره 

 ! فوالد غدیر یزد
 مدیرکل پـزشـکـی قـانـونـی  

ـنـان   ـربـای استان یزد پیرامون آمـار ق
  ١٣٩٠  آذر ماه  ٢١ این انفجار روز  

آمـار کشـتـه شـدگـان  :  گفته بود 
حادثه انفجار کوره شرکـت فـوالد  

یـک  .  نفر بوده است ١٤ غدیر یزد  
 آذر مـاه ایـن  ٢٦ ھفته بـعـد روز  

ــرد کــه تــعــداد   جــنــاب اعــالم ک
ـر رسـیـده  ١٧ کشته شدگان بـه   ـف ن

ـتـه  .  است  این مقام حکومتـی گـف
بود که دلیل وقوع حـادثـه مـزبـور  
ـررسـی اسـت و تـاکـنـون   درحال ب
دلیل آن ازسـوی مسـئـوالن اعـالم  

ــطــه  .  نشــده اســت  ــن راب در ھــمــی
مدیرعامل یکـی از شـرکـتـھـای  
ــزد، دربــاره   ــان ی فــوالدســازی اســت
ـتـه   ـفـجـار گـف دالیل احـتـمـالـی ان

این امکان وجود دارد کـه  :" است 
ـیـه ذوب فـوالد   در بیـن مـواد اول
غدیر یزد مقداری مھمات جنگی  
ـپـاره و   غیرقابل استفاده مـثـل خـم
ـبـل   پوکه وجود داشـتـه کـه از ق
چک نشده بوده و در ھنگام کار  

 ".منفجر شده است 
الزم بــه یــادآوری اســت کــه  
ـیـش وعـده   حکومت یک سـال پ
پرداخت خسارت بـه کـارگـران را  

در ضـمـن اعـالم کـرده  .  داده بـود 
بودند که کارفرما و صاحـب ایـن  
ـیـل فـراھـم نـکـردن   کارخانه به دل
وسایل ایمنی در محل کار، تحت  

بـعـد  .  بازجویی قرار گرفتـه اسـت 
ــن   از گــذشــت یــک ســال از ای
ـیـش   موضوع، حـدود یـک مـاه پ
اعالم شد که پرونده این ماجرا در  
ـررســی اســت  . دادگـا  در حـال ب

ـری از مـحـاکـمـه   ھنوز ھیچ خـب
ــه و وعــده   ــادث ــن ح عــامــالن ای
پرداخت خسـارت بـه کـارگـران و  

 . خانواده ھایشان نیست 
 

 ریزش معدن زغال 
 «یال شمالی»سنگ 

 کشته و چندین ٨طبس  
 !زخمی به جا گذاشت

در جریان ریـزش مـعـدنـی در  
.  کـارگـر کشـتـه شـدنـد ٨ طبس  

ـره   بنابر اخبار و گـزارشـات مـخـاب
شده در ھنگام انفجار نزدیـک بـه  

 کارگر در معدن در حال کـار  ٤٠ 
ــد  خـود مــقـامــات اعــالم  .  بـوده ان

کرده اند که جسد ھشت کـارگـر  
ــه بــیــرون آورده شــده اســت  . کشـت

بدلیل شدت انفجار و ریـزش پـی  
در پی معدن، امر نجات کارگران  
ـرده در مـــعـــدن، بـــا   ـر کــ ــ ـی گــ

ـر  .  مشکالتی روبرو شده است  ـنـاب ب
  ٣٠ این اخبار، اینکه آیا بیـش از  

کارگر کـه در مـعـدن مـحـبـوس  
شده اند، نجات یافته انـد یـا نـه،  

در ھمـیـن  .  ھنوز خبری نشده است 
حال برخی مـقـامـات اورژانـس و  
بھداشت رژیم احتمال افزایش آمـار  
قربانیان این انفـجـار را رد نـکـرده  

 .اند 
 

 در اثر انفجار در 
پاالیشگاه تھران؛ سه نفر 

 !سوختند
ـرمـــاه ســـال  ٢٢ در  ــ ـی   ٩٠  تــ

ــھــران دچــار آتــش   پــاالیشــگــاه ت
ـتـه  .  سـوزی بـزرگـی شـد  بـه گـف

ـر از   ـف مفامات پـاالیشـگـاه سـه ن
کارکنان زنده زنده در آتش نـاشـی  
ــقــال مــواد   ــت ــه ان ــجــار لــول ــف از ان

ـنـد  آن مـوقـع  .  سوختی جان بـاخـت

مسئوالن پاالیشگاه اعـالم کـردنـد  
ـرده بـودن شـعـلـه   که بدلیـل گسـت
ھای آتش سوزی عملیـات امـداد  
ـرود  ـیـش مـی .  رسانی به کنـدی پ

ـفـجـار ھـیـچ   پیرامون دالیل این ان
 .موقع اطالع رسانی درست نشد 

 
 درآتش سوزی 

پتروشیمی بندرامام 
خمینی سه نفر کشته و 

 ! نفر مجروح شدند١٥
 مـرداد  ١٤ در ھمین رابطه روز 

ــھــای  ٩١  ــت ــس مــرکــز فــوری ــی  رئ
پزشکی اسـتـان خـوزسـتـان اعـالم  
کرد که حال تعدادی از کارگـران  
که دچار سوختگـی شـدیـد شـده  

طبق مـعـمـول  .  اند، مساعد نیست 
علت این آتش سوزی اعالم نشـده  

 .است 
اینھا چندین نمونه از فـجـایـع  
ــارگــران در   ــار ک ــزرگ کشــت ب

مـحـیـط  .  محیط کار مـی بـاشـد 
ــگــاه   ـل ــل بـه قــت ھـای کـار تــبـدی

حوادث حـیـن  .  کارگران شده است 
ــات   ـبـود حـداقـل امـکـان کـار و ن
ـیـونـھـا   ـل ایمنی، جان و زندگی مـی
ــد  ــد مــی کــن ــھــدی . کــارگــر را ت

ـران امـن   محیط ھای کـار در ای
ــد  ــن ــســت ــت  .  نــی ــت، دول ــوم ــک ح

ــرمــایــه داران   ــرمــایــان و س کــارف
ـر   مسئوالن مستقیم این جنـایـات ب
علیه کارگـران بـوده  و مسـئـول  
کشتار کارگران در محیط ھـای  

 . کار می باشند 
 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 ھزار کارگر در ٩ بیش از ١٣٩٠ تا ١٣٨١از سال 
 !حین کار کشته شده اند

 ٥بر اساس اخبارو گزارشات حکومتی روزانه 
 شود کارگر در ایران کشته می

يک دنيای 
 بھتر

برنامه حزب 
کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد
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بی شرمی حکـومـت نـھـایـت  
ــدارد  ــایــی نــامــی،  .  ن ــت داوود روس
آموزی خبـر    مقام سازمان دانش   قائم 

ـنـد مـاه،  ) ؟ (!داده بود  که در اسـف
ـــواره   ـن ـرگـــزار  "  نـــان آوران " جشــ ــ ب

گفتم خبر داده بود، چـون  . میشود 
وزارت آموزش و پروش آنرا بعد از  
دو روز فعال تـکـذیـب کـرد و در  

ـتـه   در ضـمـن  : "..  تکذیبـه گـف
موضع آموزش و پرورش حـمـایـت  
از كـودكــان در ســن تـحــصـیـل و  
توانمندسازی آنھا جھت حضور در  

ھـای اجـتـمـاعـی اسـت و    عرصـه 
ـر   اقدامات این وزارتخانه مبتنـی ب
شناسایی كودكـان و رفـع مـوانـع  
ورود آنان به چرخه تحـصـیـل بـوده  

كه با گسترش و افزایش مـدارس  
ــانــه روزی و آمــوزش از راه   شــب
ــوزان   ــش آم ــاری از دان دور،بســی
ــز آمــوزش شــده و   جــذب مــراك

" ذاتـش " این حکـومـت  ."  شوند   می 
ایـن  .  دروغ پشت دروغ . دروغ است 

وزارتخانه چنین برنامه ای داشتـه  
ـر کـه   اما با توجه به اتفاقات اخـی
ــاده و   ــش آمــوزان افــت بــرای دان
ــن خــبــر   ــه ای ــی ک اعــتــرضــات
. برانگیخت، فورا آنرا تکذیب کرد 

ــایـد تـوجــه داشــت از نـظــر   امـا ب
سرمایه و بخصوص نوع اسـالمـی  
ـرای   ــ ـــط ب ـق ـردم فــ ـــوده مــ آن، ت

بدنیا مـی  .  کارکردن آفریده شدند 
ـنـد و بـعـد ھـم   آیند که کار کـن

ـرنـد  ـی ایـن وزارتـخـانـه در پـی  .  بم
ـثـمـار را   ھمین ھدف میخواھد است

سازد و این جشنواره ھـم  "  ھدفمند " 
قرار بوده مشوقی باشد برای کـار  
ـــن کـــودکـــی  ــی ـن . کــردن از ســ

بـا  :"  خبرگزاری ایلنا آورده اسـت  
توجه به نامـگـذاری امسـال  بـه  

تولید ملی، حمایت از کـار  »سال  
جشنواره ھمیـاران   «و سرمایه ملی 

تولید با تغییر نام به جشنواره  نـان  
ــنــد مــاه بــه   ــف ــراراســت اس آوران ق
منظور تقدیر از دانش آمـوزان نـان  
آورخانواده، برگزاری مسابقات بین  

ھا و ھمچنین بررسی مشکالت    آن 
ـر    و ثبت خـاطـرات آن  ھـا در مسـی

درس خواندن و کارکـردن ازسـوی  

ـــــش آمـــــوزی   ســـــازمـــــان دان
برگزارمیشود، كه شنـاسـایـی ایـن  
دانش آموزان در مرحله مقدمـاتـی  

ھـا  درحـال    و درسطـح شـھـرسـتـان 
 ."انجام است 

ــونـھـا کــودک کـار و   ـی ـل مـی
ــنــد کــه   ــت ــران ھس ــابــان در ای خــی
ـر   ـر پ ـتـه، پ کودکی شـان نشـکـف

ھمه این فاجـعـه در پـی  .  میشود 
سیاستھای اسالمی سـرمـایـه بـه  

ــه اســت  ــوســت ادعــای  .  وقــوع پــی
ـرورش   حمایت وزارت آمـوزش و پ
ــگــام   حــکــومــت از کــودکــان ھــن
تحصیل ھـم دروغـی بـه وقـاحـت  

سوختن دانـش  . کل حکومت است 
ـرانشـھـر   ـی آمـوزان در شـیـن آبـاد پ

" حـمـایـت " نمونـه کـوچـک ایـن  
کتـب درسـی ضـد بشـری  .  است 

ـر شـرع   ـنـای آن تـمـامـا ب که مـب
مقدس اسالم بنا نھاده شده، یکـی  
از اعمال جنایتکاران حکومـت در  

حق کودکان است که آنـھـا را از  
دستاوردھای بشر امروزی مـحـروم  

ـنـکـه دور  .  نگه میدارد  تجـویـز ای
مدارس دخترانه دیوار بلند کشیـده  
ـــمـــونـــه آشـــکـــاری از   شـــود، ن
سیاستھای ایـن حـکـومـت اسـت  
. که علیه کودکان وضع مـیـشـود 

ــنــگــی بــه   آمــوزش ابــزارھــای ج
کودکان، تجـاوز آشـکـار بـه حـق  
کودکان برای داشتن دنیای شـاد  
ـریـزی   و عاری از جـنـگ و خـون

جشنواره نـان آوران، نـمـونـه  .  است 
جدید از اقدامات ضد انسانی ایـن  

بـا ایـن جشـنـواره  .  حکومت اسـت 
میخواستند کار کـردن کـودکـان  
را رسمیت ببخشند و استثمار آنـان  

اما اگـر کـوتـاه  .  را جشن بگیرند 
آمدند بی شک نشان از مـبـارزه  
ــن   ــیـه ھـمـه ای ای اسـت کـه عـل
دستـگـاه جـنـایـت بـار در جـریـان  

 .است 

 جشنواره نان آوران، جشنواره استثمار کودکان
 یاشار سھندی 

ـیـن کـارگـری یـک پـای   دستگیری و اذیت و آزار فـعـال
ھـدف روشـن  .  سیاست رژیم از ابتدای حاکمیتش بوده اسـت 

مرعوب کردن کارگران و کـل جـامـعـه بـه مـنـظـور  :  است 
ادامه حکومت و جلوگیری از متشکل شدن و متحـد شـدن  
کارگران برای مقابله با فقر و محرومیت ھای اقتصادی و  

ھم اکنون تعداد قابل توجھی از فعالین کـارگـری  .  سیاسی 
از رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده، شاھرخ زمانی و محـمـد  
ـتـه   ـر از اعضـای کـمـی ـف ـنـج ن جراحی، پدرام نصراللھی و پ

ـلـمـان از  .  ھماھنگی که اخیرا دستگیر شدند  تعدادی از مـع
جمله رسول بوداغی و عبدالرضا قنبری نیز در زنـدان ھـای  
ـلـف مـورد   جمھوری اسالمی ھستند و ھرروز بعناوین مـخـت
ـرادی   ـف توھین و بیحرمتی قرار میگیرند یا به سلول ھـای ان

ـیـن کـارگـری و یـا  .  برده میشوند  ـری از فـعـال تعداد بیشـت
معلمان فعال نیز مدام به دادگاه کشیده میشوند یا اخـراج و  

حتی ھمسران و سایر اعضای خـانـواده آنـھـا  .  تبعید میشوند 
به این چنـد  .  نیز مدام مورد اذیت و آزار حکومت قرار دارند 

 :نمونه توجه کنید 
 

ـره سـنـدیـکـای شـرکـت   رضا شھابی عضو ھیئـت مـدی
ـرد، در   ـب واحد، که دو سال و نیم است در زنـدان بـه سـر مـی
روزھای اخیر بدلیل بی توجھی مسئولین زندان به مـعـالـجـه  
او، مجبور به اعتصاب غـذا و دارو شـده و ایـن وضـعـیـت  

ـم  .  بیماری ھای متعدد او را تشدید خواھد کرد  ـراھـی بھنام اب
ـقـل شـده   ـت ـرادی مـن ـف زاده پس از دو سال و نیم حبـس بـه ان

فرزندان خـانـواده مـحـمـد جـراحـی، فـعـال کـارگـری  .  است 
علی نجاتی از  .  زندانی، تحت فشارھای مختلف قرار دارند 

مسئولین سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه و ھـمـسـرش  

شھناز سوگند بطور متناوب احضار میشوند و تـحـت انـواع  
ـیـن کـارگـری ھـم شـرایـط  .  فشارھا قرار دارند  ـر فـعـال سـای

 .بھتری ندارند 
 

در شرایطی که جمھوری اسالمی بیش از ھـمـیـشـه در  
ـرار   ـنـده درونـی ق تنگنا و بن بست و شکاف ھای خرد کـن
دارد و توان سرکوبش به میزان قابل توجھی کاھـش یـافـتـه  
است، باید برای پایان دادن به این شرایط و فشارھـائـی کـه  
به فعالین کارگری وارد میشود، بطور قاطـعـی بـه مـبـارزه  

توازن قوا در شرایـط کـنـونـی طـوری اسـت کـه  .  برخاست 
از سـنـدیـکـای واحـد و  .  میتوان این وضعیت را عوض کرد 

نیشکر ھفت تپه تا سایر تشکل ھا و مراکـز کـارگـری، از  
روشنفکران و شعرا و نویسندگان تا دانشـجـویـان و وبـالگ  
نویسان و فعالین مدیای اجتماعی و خانواده ھای کارگـران  
زندانی و زندانیان سیاسی باید متناسب با شرایط کنونـی و  
توازن قوای جدیدی که در جامـعـه شـکـل گـرفـتـه اسـت،  
ـیـان   ـیـن کـارگـری و زنـدان بطور مستمر و قاطعانه از فـعـال
سیاسی دفاع کنند و علیه سرکوب و دستگیری و اذیـت و  

 .آزار آنھا دست به اقدامات موثری بزنند 
 

اوضاع سیاسی ھم از زاویه روحیه اعتراضی مردم و ھـم  
وضعیت بھم ریخته رژیم، فراخوان تـازه ای اسـت بـه ھـمـه  
ـلـف مـردم   فعالین سیاسی و تشکل ھا و بخش ھـای مـخـت
ـیـه   که در دفاع از حـقـوق و آزادی ھـای سـیـاسـی و عـل
ـیـن کـارگـری و   ـرای آزادی فـعـال سرکوب و بیحقوقی و ب

رضا شھابی، بھنام ابراھیـم  .  زندانیان سیاسی به میدان بیایند 
زاده، محمد جراحی، شاھرخ زمانی، پدرام نصراللھی، رسـول  

بوداغی و کلیه کارگران و معلمان و دانشجویان زنـدانـی و  
ـیـد و شـرط آزاد   کلیه زندانیان سیاسی باید فـورا و بـی ق
ـیـن سـیـاسـی و   ـیـه فـعـال شوند و کل پرونده ھائی کـه عـل

مـبـارزه  .  معلمان و دانشجویان صادر شده به دور ریخته شـود 
در راه بھبود موقعیت زندانیان سیاسی و آزادی آنـھـا یـک  
محور مھم و حیاتی مبارزه با رژیم ھای سرکوبگر اسـت و  
ھر درجه موفقیت در این زمینه بـه سـھـم خـود راه مـبـارزه  

 .برای رھائی قطعی از جھنم موجود را بسیار ھموارتر میکند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٢  دسامبر  ٢٢ ،  ١٣٩١  دیماه  ٢ 

 در دفاع از فعالین کارگری زندانی
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ــایـی   ــش  نـبــض بـخــشــھ از جـبــن
كارگری با اعتصاب غذای رضـا  

ـرای  .  شھابی میزند  رضا شھابی ب
ـراضـش دسـت   رساندن صدای اعـت
. یــه اعــتــصــاب غــذا زده اســت 

فعال سیاسی ـ مدنی، شـاعـر  ٣٧٧ 
ــكــای   ــچ ســنــدی ــن ــرمــنــد، پ و ھــن
كارگری فرانسه و اتحادیه نقاشـان  
ساختمانی استان كپنھاگ تاكنـون  
خـــواھـــان آزادی فـــوری رضـــا  

كـارزار دفـاع از  .  شھابی شده انـد 
.  رضا شھـابـی ھـنـوز ادامـه دارد 

رضا شھابـی فـعـال کـارگـری،  »
ــارگــران   ــکــای ک ــدی عضــو ســن
اتوبوسرانی تھران و مسئـول سـابـق  
واحد کارگری مجموعـه فـعـاالن  

ـیـش  ـران پ ـر از    حقـوق بشـر در ای ت
ـقـالب  ١٥ سوی شعبـه    دادگـاه ان

تھران توسط قاضی صـلـواتـی بـه  
اتھام تبلیغ علیه نظام بـه یـکـسـال  
ـبـانـی   حبس و ھم چنین به اتھام ت
ـیـت مـلـی   به قصد اقدام علیه امن
نیز به پنج سـال حـبـس مـحـکـوم  
ـیـن در ایـن   شده بود؛ وی ھـمـچـن

 سـال مـمـنـوعـیـت از  ٥ حکم به  
ـتـاد   ـیـت سـنـدیـکـایـی و ھـف فعال
میلیون ریال جریمه نقدی محـکـوم  

ـــود  ـــی کـــه از  .  شـــده ب شـــھـــاب
مشکالت حاد کمر و گـردن رنـج  

برد و بنا بر اظھارات پـزشـک    می 
معالج، نیاز به عمل جراحی دارد،  

ــه   ــب   ١٣٩١  آذر مــاه  ٢٥ روز شــن
ـنـه تـوسـط پـزشـک   جھت مـعـای
ـنـی   متخصص به بیمارستـان خـمـی
تھران منتقـل گـردیـد و پـزشـک  
برای بررسی وضعیت وی عکـس  

امـا در  .  برداری را تـجـویـز نـمـود 
ادامه، پاسیار زندان که شھابی را  

کرده است، از انـجـام    ھمراھی می 
ــوســط   ــجــویـز شــده ت آزمـایشــات ت

... پزشک ممانعت کرده و وقتی 
اش نسبت به ایـن    شھابی و خانواده 

ـرخــورد مـامــور زنـدان اعــتــراض   ب
کردند، وی رضا شھابی را تھدید  
ـفـاظ   به ضرب و شتم نموده و با ال

ــار مــورد   ــت ب رکــیــک و خشــون
ــدان   ــه زن خــطــاب قــرار داده و ب

حمـایـت ھـای    .«بازگردانده است 
سراسری از رضا شھابی در شكـل  

ــرده در جــریــان اســت  ــت ــن  .  گس ای
حمایتھا در طول حداقل یـك دھـه  
گذشته از فعالین كارگری وجـود  

نكته مھم و برجسـتـه  .  داشته است 
دوره اخیر حمایت از رضا شـھـابـی  
و دیگر كارگـران زنـدانـی اشـكـال  
تعرضی تر در شكـل نـامـه ھـای  
ـری، و   ـف جمعی در ابعاد صـدھـا ن
فراخوان احزاب سیاسـی در دفـاع  
از جان و حرمت و شخصـیـت ایـن  

ـر در  .  فعالین است  اقدامات موثرت
ــكـــارات   ـت ــ ــه اب ــط، ب ـرای ــن شــ ای
ــویــی در ســطــح جــامــعــه   ــرنــات آلــت

ھم اكنون تعداد زیـادی  .  برمیگردد 
ـلـمـان؛   از فعالین كـارگـری و مـع
بھنام ابراھیم زاده، شاھـرخ زمـانـی  
و محمد جراحی، پدرام نصراللـھـی  
ـتـه   ـر از اعضـای کـمـی ـف و پنج ن
ـر   ـرا دسـتـگـی ھماھنگی کـه اخـی
شدند، تعدادی از معلمان از جملـه  
رسول بوداغی و عبدالرضا قنبـری  
ــدان ھــای جــمــھــوری   ــز در زن نــی
اسالمی ھستند و ھرروز بعـنـاویـن  
مختلف مورد توھین و بیحـرمـتـی  
قرار میگیرند یا بـه سـلـول ھـای  

ــد  ــعــداد  .  انــفــرادی بــرده مــیــشــون ت
بیشتری از فعالین کارگری و یـا  
معلمان فعال نیز مـدام بـه دادگـاه  
کشیده میشوند یا اخراج و تبـعـیـد  

ـر  .  میشوند  حتی ھـمـسـران و سـای
ـیـز مـدام   اعضای خانـواده آنـھـا ن
ـرار   مورد اذیت و آزار حـکـومـت ق

ــد  ــدھــی اقــدامــات  .  دارن ســازمــان
مشترك از جمله در سطح مـدارس  
ـرپـایـی   و دانشگاه ھا در شـكـل ب
ــا صــدور   ــاه  و ب ــجــمــعــات كــوت ت
قطعنامه ھای مشخص در دفـاع  
از آزادی فوری فعالین كـارگـری  
و معلمان در شھرھا، جـمـع آوری  
گسترده امضا و طـومـار كـه ھـم  
اكنون در ارتباط با دفـاع از رضـا  

شـھـابـی و مـحـكـومـیـت اعـمـال  
ـراه افـتـاده، و   ـیـه او ب خشونت عل
اقدامات كارگران در محـیـط كـار  
ـرای آزادی   و دخالت فعال آنـھـا ب
فوری كارگران و معلمان زندانـی،  
بـدون شـك از حــمـایـت تـوده ای  
ـرخـوردار خـواھـد   جامعه و مـردم ب

ـران و  .  شد  اوضاع سـیـاسـی در ای
التھاب نارضایتی ھای تـوده ای  
بیش از ھـر دوره ای، بـه جـرقـه  
ھای اعتراضی نیاز دارد كه آتـش  
خشم و اعتراض توده ای را شعلـه  

 .ور كند 
  

از کار ھر ساله  حوادث ناشی  
بیش از ھزار  .   افزایش یافته است 

ماه جـانشـان  ٧ و صد نفر در ظرف  
ــد  ــه  .  را از دســت داده ان و ســاالن

ـربـانـی ھـوای آلـوده  ٤٥  ھزار نفر ق
ـر  . میشوند  ـر ا در اث ـف و صـدھـا ن

تصادف ھای جاده ای و نا امنـی  
جاده ھا و عـدم رعـایـت ایـمـنـی  
رانندگی، جـان خـود را از دسـت  

ساالنه بـطـور مـتـوسـط  .  میدھند 
ـر حـوادث   ـر اث ـر ب ـف بیست ھـزار ن
ناشی از  كار آسیب می بیننـد و  
ھر روز شش نفر جـان خـود را از  

ــد  ــدھــن ــن آمــار ـ  .   دســت مــی ای
ھزار نفر قربانی ھـوای آلـوده ـ  ٤٥ 

در اثر حوادث كار روزانه شش نفـر  
جان خود را از دست میدھنـد ــ و  
آمار بـاالی تصـادف ھـای جـاده  
ـیـكـارسـازی   ای فشار گرانی و ب
ھای گسترده در كنار اعدام ھـای  
زنجیره ای در زندانھا،  ـ به انـدازه  
ــی و   كــافــی فشــار روحــی، روان
ــی ادامــه   ــاامـن ــاشـی از ن شـوك ن

ـقـه  .   حیات را ایجاد كرده است  طب
ـران   ـنـان و مـزدبـگـی كارگـر، كـارك
ـتـخـاب   میلیونی جامعه در برابر ان
ـرار   مھم و راه حـلـھـای فـوری ق

و  "  عاقبت اندیشـی " ھر نوع  .  دارند 
ـردن سـرنـوشـت  "  نظاره "  گری و سـپ

خود و خانواده ھا و فرزندانشان بـه  
ـیـسـت  . این شرایط، دیگر مـجـاز ن

یك درصدی ھا شـامـل دسـتـگـاه  
در حمایت دولـت  ( حاكم و بورژواھا 

ــاه و دادگــاه و   ــش و ســپ ــ ارت ـ
از این وضعیت راضـی و  )  زندانھا 

ــرنــوشــت جــامــعــه   بــر ثــروت و س
  ٩٩ مھم این است كـه   .  حاکمند 

درصدی ھا به این وضعیت دیگـر  
ـیـام و خـیـزش ھـای  .  تن ندھند  ق

ــات   ـب تـوده ای و تـحـمــیـل مــطـال
ـردن سـرنـوشـت   ایمنی و رفاه و سـپ
خـود بـدسـت خــود، ھـمـیـن امــرز  

ھر روز از مـیـان مـا  .  عملی است 
ـرونـد  . ده ھا نفر از عـزیـزانـمـان مـی

جنایت سازمان یافته  دیـگـر بـس  
 .    است 

 
ـتـه  پنچ نفر از اعضای   کمـی

ھماھنـگـی بـه اسـامـی مـحـمـد  
ــا شــیــری،   ــن ــمــی، جــمــال مــی ـری ك
ــم   ــفــی پــور، قــاس ــم مصــط ــی ابــراھ
ـنـومـنـد   مصطفی پور و ھـادی ت
ـتـی جـمـھـوری   ـی توسط پلیس امن
. اسالمی در بوكان دستگیر شـدنـد 

ــن   ــتــه  ٥ ای ــن كــمــی نــفــر از فــعــالــی
ــد  ــن ــگــی ھســت ــاھــن ــم ــن  .   ھ ای

دستگیریھای بی گمان بر مـحـور  
اوضاع سیاسی کنونی، موقـعـیـت  
سیاسی ــ اجـتـمـاعـی جـمـھـوری  
ـیـو و   اسالمی و موقعـیـت ابـژکـت
فعال تر جنبش کارگری بویژه در  
ـر   بطن ایجاد شرایط تـحـمـل نـاپـذی
فقر و فالکت و گـرانـی سـرسـام  
آور مایحتاج روزانه و مـعـیـشـتـی  
ــی عــمـومــی از   ـت مـردم، نـارضــای
ــل   ــانســی ــونـی و پــت ــت کــن وضـعــی
اجتماعی جنبش کارگـری قـابـل  

نسق گیری و زھـر  .  ارزیابی است 
ـقـه   چشم گرفتن از کارگـران سـاب
طوالنی در سـه دھـه حـاکـمـیـت  
نظام ضد انسـانـی وضـد کـارگـر  
جمھوری اسالمی و دولت بعـنـوان  
حافظ منافع طبقه سرمـایـه داران  

ھم اکنون تـعـداد زیـادی از  .  دارد 
فعالین کـارگـری در زنـدان بسـر  

 شـاھـرخ    محـمـد جـراحـی :  میبرند 
ــرالــھــی   زمــانــی   رضــا     پــدرام نص
اما تمام مسـالـه ایـن    و   شھابی 

است که این اعدامھـا، شـالقـھـا،  
سرکوب و امنیتی کردن مـحـیـط  
کــار و کــارخــانــه ھــا، زنــدان و  
ـیـدھـای   دستکیری کارگـران، کـل
ـقـابـل و   یک رمز و نشانه ھای ت
ـــاروئـــی در یـــک مصـــاف   روی
. اجتماعی را بدست ما مـیـدھـنـد 

در دل حاکـمـیـت سـیـاه بـا سـلـب  
کامـل آزادی ھـای سـیـاسـی و  
سیطره سیاه نظام اسالمی، جنـبـش  
ـرده   کارگری با اعتـراضـات گسـت
در سطـح جـمـع آوری سـی ھـزار  
امضا و با حمایت وسیـع از رضـا  
شھابی و دیگر كارگـران زنـدانـی،  

ــات   ــصــاب بــا دامــن زدن بــه اعــت
كارگری، افق سیاسـی و روحـیـه  
ـبـش کـارگـری و   اعتماد بـه جـن
ـم   ـریـن رژی مبارزه در مقـابـل ھـارت
سرکـوبـگـر را بـه جـامـعـه نـویـد  

ـر در  .  میدھد  دستگیریـھـای اخـی
ـیـش و   بوكان  یـک ھشـدار از پ
گروکشی از نیروئی است که در  
شرایط آشفته رژیم اسالمـی و در  
دل بـحـران العـالج اقــتـصـادی و  
ـراضـات   ـر اعـت ـر بسـت سیاسی، و ب
ـقـطـع کـارگـران بـه   ـن وسیـع و الی
ـرداخـت   بیکـار سـازیـھـا و عـدم پ
ـقـابـل بـا یـورش   حقوق معوقه و ت
رژیم به ھر نوع تشکل کـارگـری،  
میتواند در سازماندھی و ھـدایـت  
طبقاتی، مطالبات و خـواسـتـھـای  
ـران   اعتراضی کارگران و مزدبـگـی
ـرای   جامعه نقطه امـیـد واقـعـی ب
خروج از اوضاع فالکت بار ناشـی  
ــه رژیــم اســالمــی در   ــط از ســل

ــگــذارد  رمــز  .  بــرابــرمــردم ایــران ب
اصلی این دستگیریھا را بـایـد در  
ــای   ــاروی ھ ــل و روی ــاب ــن تــق ای

امـا  .  طبقاتی ــ اجـتـمـاعـی دیـد 
ــن   ــا ای ــن اســت کــه آی ســوال ای
ـیـن   ـر فـعـال محاكمات و فشارھا ب
جنبش كارگری خـواھـد تـوانسـت  
ـقـه   نیروی عظیم و خشمگـیـن طـب
ــوب و   ــارگــر ایــران را مــرع ک
منکوب کند؟ این گرو کشـی و  
ــطــور   ــی كــه ب ــیــت فشـارھــای امــن
روزمره توسط جمھـوری اسـالمـی  
ـیـھـوده و   اعمال میشوند، كـاری ب

 . اقداماتی سوخته است 
 

  با  طومار سیی ھزار امضا؛ 
تـجــمــع كــارگــران و ھــمــاھــنــگ  
كنندگان طومار سی ھزار امضـا،  
ــش   ــب ــن ــراضــی ج ــت ــت اع ــی مــوقــع
ــد و   ــدی ــاز ج ــارگــری وارد ف ك

ـبـش  .  تعرضی تری شده اسـت  جـن
اعتراضی علیه حداقل دستمـزدھـا  
از مراكز صنعتی قـزویـن، حـركـت  
سازمانیافته و بـا تـداوم كـارگـران  

.  شـروع شـده اسـت ١٣٩١ در سال  
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كمتر زمانی ما با ایـن شـكـل از  
مبارزه پیگیرانه بر اساس اعتـراض  
ـرو بـوده   علیه حداقل دستمزدھا روب

ـراضـات در  .  ایم  ھم اكنون این اعـت
شكل جمع آوری امضـا و ارسـال  
نامه ھای اعتراضی به مـقـامـات  
جنایتكار رژیم اسالمی در جـریـان  

سـال  ( از اول ماه مه امسـال .  است 
ــھــای  )  ١٣٩١  ــكـار تشــكـل ــه ابــت ب

كارگری از جـمـلـه اتـحـادیـه آزاد  
ـنـچ ھـزار   كارگران و با پیوستـن پ
نفر از كارگران و خانواده ھـایشـان،  
استارت این جنبش اعتراضـی زده  

ـری  .  شد  سپس تعداد ھر چه بیشـت
از كارگـران در مـراكـز صـنـعـتـی  
ـر از   ـف ـیـش از ده ھـزار ن قزوین، ب
ـراضـی   كارگران به این جنبش اعـت

در فـاز دوم در ھشـت  .  پیوستنـد 
ــركــز كــارگــری از شــھــرھــای   م
صنعـتـی و مـراكـز كـارگـری ده  
ھزار امضا توسط كارگـران تـھـیـه  

ـیـسـت ھـزار  . شد  این جنبـش بـا ب
  ٢٤ در  .  امضـا ادامــه پــیـدا كــرد 

آذرماه با ده ھزار امضا دیگر فـاز  
ــه   ــش اعــتــراضــی ب ســوم از جــنــب
حداقل دستمزدھا، وارد دوره نـویـن  

ـر شـده اسـت  ایـن  .   و تعـرضـی ت
ـفـت بـا    اعتراضات بر محور مخـال
قطع یارانه ھا كه خـود عـامـل و  
سبب افزایش گرانـی شـده اسـت،  
در شــكــل اعــتــراض بــه حــداقــل  
دستمزدھا كه كفاف تامـیـن فـقـط  
ـــواده ھـــای   ــان ــد روز از خ چــن
كارگری بدون امكانات بھداشتی،  
. رفاھـی اسـت، در جـریـان اسـت 

ـراض   مضاف بر این خواستھا، اعـت
ـفـت بـا اصـالحـیـه ھـای   و مـخـال
ـنـون در دسـت   قانون كار كه ھم اك
مجلس قاتالن و جنایتكاران اسـت،  
ــه جــنــبــش   ــافــت مــوضــع ســازمــانــی
كارگری را با نمایش اعتراضی و  
كمپین كارگران و ھماھنگ كننده  
ھای آنھا را به صحنه سـیـاسـی ـ  
ــاتــی جــامــعــه آورده اســت  ــق . طــب

اعتراض بـه حـداقـل دسـتـمـزدھـا،  
ــاد   ــع ــی ســراســری در اب خــواســت
ـیـونـی اسـت، بـه زنـدگـی و   ـل می
ـیـت   معیشت و تامین رفـاه و امـن
شغلی  و اقتصادی طبقه كـارگـر  
در سطح سراسری ربط مستقیـم و  

نقطه قوت اصـلـی و  .  حیاتی دارد 
ـر   قابل اتكا برای پایان دادن به فـق
و گـرانـی و رســیـدن بـه حـداقــل  

دستمزدھا بر اساس اسـتـانـدارھـای  
اعالم شده توسط كارگران، مبـارزه  

مـبـارزه  .  در سطح سـراسـری اسـت 
ای کــه  بــه قــدرت و اتــحــاد  
ـلـمـان و   میلیونی طبقه كارگر، مع

مـحـلـی  .  پرستاران مـتـكـی اسـت 
. قدرتمند و سراسری اسـت .  نیست 

از مراكز صنعتی و كلیدی شـروع  
امضا و حمایت ھـزاران  .  شده است 

كارگر صنعتی و كلیدی، تـامـیـن  
ـبـه را در   قدرتمند كردن این مـطـال

ــد  ــكــن ــعــكــس مــی ایــن  .   خــود مــن
فاكتور خود نیز در قدرتمند كـردن  
ــش مــوثــر و   ایـن اعــتــراضـات نــق

ــی دارد  ــم ــھ ــار  .  م ــك ــه اف ــوج ت
ـتـھـا را   عمومی، رسانه ھا و سـای

دولـت و  . بخود معطوف كرده است 
ـتـكـار   كارفرما و مـقـامـات جـنـای
جمھـوری اسـالمـی را مـلـزم بـه  

پـاسـخ و  .  جوابگویی خواھـد كـرد 
ـقـه حـاكـم را    عـكـس الـعـمـل طـب
ـیـاط    ضعیف، و آنھا ناچارا با احـت
و دسـت بـه عصـا بـه تـوطـئـه و  

با توجه بـه  .  سركوب دست میبرند 
ــران،   ــورھــا، مــا كــارگ ــت ــن فــاك ای
معلمان و پرستاران و دیگـر اقشـار  
تھیدست جامعه كـردسـتـان را، بـه  
ـراض بـه حـداقـل   پیوستن  به اعـت

ـم  ـی طـومـار  .  دستمزدھا فرا میخوان
ــا تــوجــه بــه   ســی ھــزار امضــا ب
پتانسیل اعتراضـات كـارگـری، و  
ابراز وجود رھبران و سـخـنـگـویـان  
ـیـونـی،   ـل علنی جنبش در ابعاد می
مبارزه ای است که ادامه خـواھـد  
ـنـونـی   داشت  کـه در شـرایـط ك
ـر اوضـاع سـیـاسـی و   ـتـوانـد ب مـی
ـبـات   قدرتمندی خواسـت و مـطـال

جـھـت  .  طبقه كارگر تاثیر بگـذارد 
ـنـون   یادآوری، انعكاس خبری تـاك
منتشر شـده در فـاز دوم طـومـار  
ــســت ھــزار امضــا را مــجــددا   بــی

 .  منتشر میكنیم 
 

ــبــری طــومــار   ــکــاس خ ــع ان
اعتراض به سطح دستمزدھا و بـی  
حقوقی کارگران در روزنامه ھا و  

 سایت ھای داخل کشور؛ 
) ایلنـا ( خبر گزاری کار ایران  

ھـا    ھزار کـارگـر بـه قـطـع یـارانـه 
  ١٠ بیش از  : اعتراض کردند ایلنا 

ھزار کارگر واحدھای صنعتی از  
ــا امضــای  ٥   اســتــان کشــور، ب

ـر کـار بـه    نامه  ای خطاب بـه وزی

ــونــی   ــان ــراتــی کــه اجــرای ق ــاثــی ت
ھا بر زندگی آنـان      ھدفمندی یارانه 

ــراض   ــت ــیــل کــرده اســت اع تــحــم
به گزارش ایلنا، کارگـران  .  کردند 

در این نامه از قانون ھـدفـمـنـدی  
 «ھا   قطع یارانه »ھا با عنوان    یارانه 

اند و با توجه بـه وضـعـیـت    نام برده 
شـان خـواسـتـار افـزایـش    اقتصادی 

ـراسـاس تـورم    حداقل دستـمـزد  ھـا ب
در این طومـار کـه  .  موجود شدند 

ــش از    ھــزار  ١٠ بـه امضــای بــی
 استان کشـور  ٥ کارگر شاغل در  

ھـایـی از جـمـلـه دارو    در كارخانـه 
شیشه، مھرام، فرش پارس، ھـفـت  

رسیده است، کارگـران  ...  الماس و 
نویس اصـالحـیـه قـانـون    تھیه پیش 
ــار را   ــه »ک ای ضـــد    اصـــالحــی
ـیـت    دانسته  «کارگری  اند که امـن

شغلی و معیشـت آنـان را نشـانـه  
ــه اســت  ــت ــران امضــا  .   رف کــارگ

کننده نامه ھمچنین به تـعـویـق و  
ـرداخـت حـقـوقشـان    بی  نظمی در پ

اند و خواستار ایـجـاد    کرده   اعتراض 
ساز و کـار قـانـونـی و قـاطـعـی  

ھـا و    برای پرداخت بموقع دستـمـزد 
تعقیب قضایی کارفرمایانـی کـه  
کارگران را بدون قرارداد و یـا بـا  
ــد امضــا و   ــی ــای ســف قــراردادھ
دستمزدھای معوقه وادار بـه کـار  

خبرگزاری كـار  .  اند   کنند شده   می 
در اواسط ماه جـاری  )  ایلنا (ایران  
ــش  خــبــری از تــالش كــارگــران    پــی

ـراض   جھت تھیه طوماری در اعـت
ــدی   ــون ھــدفــمــن ــان بــه اجــرای ق

ــارانــه  ــا    ی  ھــزار امضــا را  ٢ ھــا ب
  ١٠ منتشر كرده بـود كـه طـومـار  

ھزار امضایـی كـارگـران بـه ثـمـر  
 نشستن مرحله اول این تالش است 

 ھــزار کــارگــر بــه قــطــع  ١٠ 
ـران    یارانه  > ھا اعتراض کردنـد ای

 :ھمشھری آنالین  -دولت   
کارگران در این نامـه کـه از  
ــران   ســوی خــبــرگــزاری کــار  ای
منتشر شده ، از قانون ھدفمـنـدی  

 «ھا   قطع یارانه »ھا با عنوان    یارانه 
اند و با توجه بـه وضـعـیـت    نام برده 

شـان خـواسـتـار افـزایـش    اقتصادی 
ـراسـاس تـورم    حداقل دستـمـزد  ھـا ب

در این طومـار کـه  .  موجود شدند 
ــش از    ھــزار  ١٠ بـه امضــای بــی

 استان کشـور  ٥ کارگر شاغل در  
ھـایـی از جـمـلـه دارو    در کارخانه 

شیشه، مھرام، فرش پارس، ھـفـت  

رسیده است، کارگـران  ...  الماس و 
نـویـس اصـالحـیـه قـانـون    تھیھپیش 

ــار را   ــه »ک ای ضـــد    اصـــالحــی
ـیـت    دانسته  «کارگری  اند که امـن

شغلی و معیشـت آنـان را نشـانـه  
 .رفته است 
ھزار امضا در اعتراض بـه  ١٠ 

سختی معیشت كارگران روزنـامـه  
 شرق و بورس نیوز 

ـنـون  ٨٩ از زمستان  : شرق   تـاك
ھـا بـه    كه قانون ھدفمندی یـارانـه 

ــــون   ــــان ــــن ق ـرا درآمــــد، ای اجـــ
ـیـش  ـنـی   پ ـی ـنـده و    ھـای نـگـران   ب ـن ك

انتقادھـای بسـیـاری را بـه خـود  
ھایـی كـه از    بینی   دیده است؛ پیش 

گسیخته حكـایـت    ھای لجام   گرانی 
ـیـش   می  ـنـی تـورم    كرد و حتی پ ـی ب
ــن  .  درصـدی را رقـم زد   ٦٠  در ای

ــاظــر   ــا ن ــھ ــارگــران تــن مــدت ك
ـر افـزایـش    بینی   پیش  ـنـی ب ھـا مـب

درآمد و انتقادھـا    فشار بر اقشار كم 
به نحوه اجرای قـانـون بـودنـد امـا  

ھزار كارگر از واحدھـای    ١٠ اكنون  
ـنـج اسـتـان كشـور در   صنعـتـی پ
ــیــشــت ســخــت   ــراض بــه مــع اعــت

ای را    خانوارھای كارگـری نـامـه 
ــاه   ــار و رف ــه وزیــر ك خــطــاب ب

ـنـد كـه   ھـزار    ١٠ اجتماعـی نـوشـت
 .بیند   امضا پای خود می 

ـیـام   سایت تابناک و نیوز و پ
 داخلی  «سمنان اقتصادی  

ـر  ١٠ نامه    ھزار کارگر به وزی
 کار 

ــر  ١٠ بــیــش از    ھــزار کــارگ
 اسـتـان  ٥ واحدھای صنـعـتـی از  
ای خطاب    کشور، با امضای نامه 

ـراتـی کـه   ـی ـر کـار بـه تـاث به وزی
ھـا      اجرای قانونی ھدفمندی یارانه 

بر زندگی آنان تحمیل کرده اسـت  
 .اعتراض کردند 

  ٢٥١٦٤٢ : کد خبر 
ـیـوز امضـای   به نقل از زالل ن

 طوماری خطاب به وزیر کار؛ 
 ھــزار کــارگــر بــه قــطــع  ١٠ 
 ھا اعتراض کردند   یارانه 

  ٢٧ شنبـه  .  ٢٦٠٣٦ : کد خبر 
 ١٧:٢٦ ، ساعت  ١٣٩١ خرداد  

در این طومار که به امضـای  
 ھزار کـارگـر شـاغـل  ١٠ بیش از  

ــــان کشــــور در  ٥ در   ـت  اســـ
ھایی از جمله دارو شیشـه،    كارخانه 

مھرام، فرش پارس، ھفـت الـمـاس  
رسیده است، کارگران تـھـیـه  ...  و 

نویس اصالحیه قانون کـار را    پیش 
 «ای ضـد کـارگـری   اصالحیـه »

ـیـت شـغـلـی و    دانسته  اند که امـن
 معیشت آنان را نشانه رفته است 

ــر  ١٠ بــیــش از    ھــزار کــارگ
 اسـتـان  ٥ واحدھای صنـعـتـی از  
ای خطاب    کشور، با امضای نامه 

ـراتـی کـه   ـی ـر کـار بـه تـاث به وزی
ھـا      اجرای قانونی ھدفمندی یارانه 

بر زندگی آنان تحمیل کرده اسـت  
 . اعتراض کردند 

ــامــه ســراســری   ــش روزن ـریــن آف
 صبح ایران 

ــر  ١٠ بــیــش از    ھــزار کــارگ
 اسـتـان  ٥ واحدھای صنـعـتـی از  
ای خطاب    کشور، با امضای نامه 

ـراتـی کـه   ـی ـر کـار بـه تـاث به وزی
ھـا      اجرای قانونی ھدفمندی یارانه 

بر زندگی آنان تحمیل کرده اسـت  
 .  اعتراض کردند 

ــیــش از  :  آفــتــاب   ھــزار  ١٠ ب
  ٥ کارگر واحدھای صـنـعـتـی از  
ای    استان کشور، با امضای نـامـه 

ـراتـی   ـی خطاب به وزیر کار بـه تـاث
که اجـرای قـانـونـی ھـدفـمـنـدی  

ھا بر زندگـی آنـان تـحـمـیـل      یارانه 
 .  کرده است اعتراض کردند 

ــوز اصــلــی  ــی > ســایــت پــول ن
ــــوز   ـی ـــ ــــول ن ـرگــــزاری پ ـــ ـب خـــ

 ٩:٣٧:٠١ , ١٣٩١/٠٣/٢٨ 
ـر  ١٠ نامه    ھزار کارگر به وزی

 کار 
ــر  ١٠ بــیــش از    ھــزار کــارگ

 اسـتـان  ٥ واحدھای صنـعـتـی از  
ای خطاب    کشور، با امضای نامه 

ـراتـی کـه   ـی ـر کـار بـه تـاث به وزی
ھـا      اجرای قانونی ھدفمندی یارانه 

بر زندگی آنان تحمیل کرده اسـت  
 .اعتراض کردند 
سـایـت اتـحـادیـه  ( منبع خبری 

 )آزاد كارگران ایران 

 
کارگر 

کمونیست 
 را بخوانید
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 اخبار اعتراضات كارگری
 
 نفر از کارگران کارخانه پتروشیمی ٣٠٠

 فجر دست از کار کشیدند
ـیـمـاکـاری شـرکـت رامـپـکـو کـه در  ٣٠٠    کارگـر پ

ـراض بـه   کارخانه  پتروشیمی فجر مشغول به کارند در اعـت
ـرو  ـی ـرداخـت    نامشخص بودن وضـعـیـت جـذب ن ھـا و عـدم پ

ھا داده شد بود، با بـھـره گـرفـتـن    تر قول آن   مزایایی که پیش 
 .اند    قانون کار، دست از کار کشیده ١٤٢ از ماده  

ـرداخـت    نامشخص بودن وضعیت جذب نیـرو  ھـا و عـدم پ
ـراض    تر قول آن   مزایایی که پیش  ھا داده شد بود بـاعـث اعـت

 نفری کارگران کارخانه پتروشیمی فجر شد که دسـت  ٣٠٠ 
 .از کار کشیدند 

ـفـی   ـراض صـن ـر اعـت   ٣٠٠  عباس رضایی با اعالم خب
ـنـا گـفـت  ـل   ٣٠٠ :  کارگر کارخانه  پتروشیـمـی فـجـر بـه ای

ـیـمـاکـاری شـرکـت رامـپـکـو کـه در کـارخـانـه    کارگر پ
پتروشیمی فجر مشغول به کارند در اعتراض به نـامشـخـص  

ـرداخـت مـزایـایـی کـه    بودن وضعیت جذب نیرو  ھا و عـدم پ
  ١٤٢ ھا داده شد بود، با بھره گرفتـن از مـاده    تر قول آن   پیش 

 .اند   قانون کار، دست از کار کشیده 
ھای اجـرایـی و    اکثر این کارگران در بخش :  وی افزود 

ھـای    متاسفانه از صـحـبـت .  کنند   عملیات تعمیرات کار می 
مدیران کارخانه و مسئوالن منطقه  ویژه اقتصادی مـاھشـھـر  

اید که امیدی برای حل مشکـالت کـارگـران      چنین بر می 
 .وجود ندارد 

 
خیل کثیری از کارگران ھنوز در سیستم 

 .پیمانکاری مشغول به کارند
دی جمعی از نمایندگان کارگران پتروشیمی مـنـطـقـه   ٢ 

ـرات  »ای به رئیس دولت از نحـوه     ماھشھر در نامه  ـف جـذب ن
ـقـاد کـردنـد   در پتروشیمـی  «شاغل  ـت . ھـای ایـن مـنـطـقـه ان

دربخشی ازاین نامه،نمایندگان کارگران پتروشیمی مـنـطـقـه   
ـرارداد   ـبـدیـل ق ـنـی ت ـئـت دولـت مـب با اشاره به مصوبـه  ھـی

فـقـط بـه جـذب  :  انـد   کارگران پیمانکاری این منطقه، آورده 
ـیـسـانـس و ١٠ ھای دیپلم    نیرو  ـم، ل ـل ـپ ...  سال سابقه، فوق دی

ـم   بسنده شد و خیل کثیری از کـارگـران ھـنـوز در سـیـسـت
در بخشی دیگر از این نـامـه  .  پیمانکاری مشغول به کارند 

ـیـمـانـکـاری   با اشـاره بـه نصـف شـدن پـاداش کـارگـران پ
 مـرحـلـه  ٢ ھای قبل سالیانه    در سال :  ھا آمده است   پتروشیمی 

ـرسـنـل   ـرادف بـا پ ـیـمـانـکـاری مـت پاداش نفت به کارگران پ
شد ولی امسال در شش مـاھـه اول ھـنـوز    رسمی اعطا می 

ھمچنین اخباری حاکیـسـت  .  پرداختی صورت نگرفته است 
ـرداخـت  )  کارفرمایان (که   ـرر بـه پ به پرسنل پیـمـانـکـار مـق

 نـوبـت را  ٢  ھـمـان      یک نوبت در سال شده و پرسنل رسمی 
 .مشمولند 

نمایندگان کارگران پتروشیمی منطقه  ماھشھر در پـایـان  
این نامه تحقق یافتن اخبار مذکور را با تصـمـیـمـات دولـت  

دانستند و از رئیس دولت خواستند تا در رابـطـه   «متناقض »
سامان دھی وضعیت اشتغال و ستودن حق کـارگـران از  »با  

اسـامـی  .  اقدامات عملی انـجـام دھـد  «پیمانکاران سود جو 
امضا کنندگان این نامه  عباس رضایی، پیمان سـعـیـدی،  
جھان شاه امامی، مھرزاد مھرانی، منوچـھـر یـار احـمـدی،  
جھاد لطیـفـی، رضـا مـلـکـوتـی، فـریـد عسـاکـره، حسـیـن  
رفیعیان، غالم حسین حیـدری، مـوسـی ھـنـدیـانـی، عـلـی  

ـر بـاقـری، شـاپـور بـھـمـنـی، عـلـی    ساجدی  نژاد، محمد باق
 .نژاد گزارش شده است   احمدی، آرش پوالدی و علی ساجدی 

 
 اعتصاب کارگران در کشتارگاه مرغ 

  ماد مرغ
 اذر ماه کارگران کشتارگاه مـرغ در مـرغ  ٢٧ در تاریخ  

ـر   ـنـی ب داری ماد مرغ در مقابل طرح جدید کـارفـرمـا مـب
.  قرار داد سفید و دریافت سفته، دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد 

 ماه است راه انـدازی شـده در  ١٠ این کشتارگاه که حدودا  
جاده دیواندره سقز واقع شده اسـت و کـارگـران بـا دسـتـمـزد  

.   ھزار تومان در ماه تاکنون مشغول بـه کـار بـوده انـد ٢٥٠ 
کارفرما به کارگران اعالم کرده بود در صورتی ادامه کـار  
ـیـد را امضـاه کـرده و   شما میسر است که قراردادھای سـف
ـلـغ بـاشـد را در   ھمچنین سفته ھای ضمانتی که بدون مـب
ـرور   وجه کارفرما تھیه نمایند که با مخالفـت کـارگـران روب

بـعـد  .  شد و به این ترتیب کارگران دست به اعتصـاب زدنـد 
از سه روز کارفرما اعالم کرد کسانی که با شرایط اعـالم  

ـلـغ    ھـزار تـومـان  ٣٥٠ شده کار کنند دستمزد انھـا بـه مـب
ـر از  .   افزایش خواھد یافت  ـف الزم بـه ذکـر اسـت کـه دو ن

کارگران این دامداری به نام ھای علی طالبی و اسماعیـل  
عبداللھی بر اثر عدم امنیت محل کـار دچـار سـوخـتـگـی  

 .شده بودند 
 

وضعیت بحرانی بزرگترین کارخانه 
اخراج ھزار کارگر؛ : خصوصی اصفھان

 تعویق حقوق چھار ھزار کارگر
ـریـن    با گذشت یک سـال از آغـاز بـحـران در بـزرگ  ت

کارخانه بخش خصوصی اصفھان، حقوق کارگران ھمـچـنـان  
ـنـا،    در پـی .  شـود    ماھه پرداخـت مـی ٤ با تاخیر   ـل ـری ای گـی

ـتـی پسـنـد اصـفـھـان از   مدیر روابط عمومی کارخانـه گـی
کاھش زمان تاخیر در پرداخت حقوق ماھیانه کارگـران ایـن  

اگر این مشـکـالت صـنـعـت پـی  :  شرکت خبر داد و گفت 
ـفـاقـاتـی رخ مـی  . دھـد   گیری نشود، خود به خود چنیـن ات

ـیـه   وی با اشاره به مشکالتی که نرخ ارز، کمبود مـواد اول
ـیـدی کشـور بـوجـود آورده،    و  برای تمام واحـدھـای تـول

ـرو مـحـدود  :  یادآور شد  ـی مشکل اخراج کارگران و تعـدیـل ن
ـیـمـانـی مـی  شـود کـه در    بوده و بیشتر شامـل کـارگـران پ

ـتـه    ھای آینده و توسعه   پروژه  ـب ـیـت بـودنـد، ال ای در حال فعـال
ـرارداد کـاری  شـان خـواسـتـار    گروھی ھم با اتمام مـھـلـت ق

 درصد از کارگـران  ٥ استفاده از بیمه بیکاری شدند و حدود  
  . را خودمان تعدیل كردیم 

گری فوالد اسن  کارگران کارگاه ریخته
 کردستان

گـری فـوالد    به گزارش رسیده کارگران کارگاه ریـخـتـه 

 شھر سنندج در اعتـراض  ١ اسن کردستان در شھرک شماره  
به عدم دریافت حقوق دست از کار کشیده و اقدام به تجمـع  

  ٦  تا  ٣ باشند و از     نفر می ١٠ کارگران این کارگاه  . کردند 
این تجمع اعتراضی در روزھـای  .  ماه مطالبات معوقه دارند 

.  آذر مـاه در مـقـابـل درب کـارگـاه انـجـام شـد ٢٨  تا  ٢٦ 
 ھای کارگری   ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل   کمیته 
 

از  بازگردانده شدن الیحه  اصالح قانون کار
مجلس و افزایش دستمزد کارگران در سال 

 خواست ھزاران کارگر امضا کننده   جاری
ـراضـی   ـنـدگـان طـومـار اعـت یکی از ھـمـاھـنـگ کـن

ـر كـار،   بـازگـردانـده شـدن الیـحـه   »کارگران خطاب بـه وزی
افزایش دستمزد کـارگـران  »از مجلس و   «اصالح قانون کار 

ـنـده  ایـن   «در سال جاری  را خواست ھزاران کارگر امضا کن
ـنـا  .  طومار عنوان کرد  ـل پروین محمـدی در ایـن بـاره بـه ای

روز گذشته در ادامه دو طومار اعتراضی قبلی کـه  :  گفت 
 ھزار امضا از کارگران را در پای خود داشـت، طـومـار  ٢٠ 

اعتراضی دیگر با با امضاھای جدید آماده و تحویل وزارت  
ـرای دو  :  وی ادامه داد . ھا شد   كار و مجلس و رسانه  چون ب

    طومار اعتراضی قبلی، پاسخ مناسبی نگرفتیم ایـن بـار،  
بعد از تحویل رونوشت طومار اعتراضی بـه وزارت کـار و  

ـر ھـمـاھـنـگ  ٦ خبرگزاری كار برای اطالع رسانی، ھر   ـف  ن
کنندگان طومار اعتراضی تصمیم گرفتند مقـابـل مـجـلـس  
ـراض جـامـعـه کـارگـری را   بروند تا نمایندگان صدای اعـت

این فعال کارگری با اشاره به عـمـلـکـرد ضـعـیـف  .  بشنوند 
ـلـی کـارگـران   ـب مجلس در پیگیری دو طومار اعتراضـی ق

ـلـی از  :    اظھار داشت  ـب عدم پیگیری دو طومار اعتراضی ق
سوی مجلس و الیحه  اصالح قانون کار از دیـگـر مـواردی  
بود که باعث شد ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی بـه  
نیابت از كارگران امضا كننده به ھـمـراه تـعـدادی دیـگـر از  

ھا به ما کـمـک    فعاالن کارگری که در جمع آوری امضا 
  ١٥ کردند در مقابل مجلس تجمع کنیم که مـجـمـوعـا    می 

 صبح مقابل مـجـلـس  ١٠ از ساعت  :  او افزود .  شدیم   نفر می 
ـم کـه در    ھمراه با پالکارد  ـی ـراضـی حضـور داشـت ھای اعـت

نھایت قرار بر این شد تا من و یکی دیـگـر از ھـمـاھـنـگ      
ـیـس اول مـجـلـس   کنندگان به مجلس برویم و بـا نـایـب رئ

ـم  ھـای    در دیـدار بـا ایشـان خـواسـتـه .  دیداری داشته بـاشـی
 .خودمان را مطرح کردیم که ایشان قول پیگیری دادند 

 
گزارش تکمیلی تحصن امروز ھماھنگ 
کنندگان سی ھزار امضای کارگری در 

 مقابل مجلس 
تحصن کنندگان پس از مالقات با نایب رئیس مـجـلـس  
ـتـصـادی و حضـور و صـحـبـت در   ، رئیس کمـیـسـیـون اق
کمیسیون اجتماعی مجلس شـورای اسـالمـی بـه تـحـصـن  

ـران   آذر  ٢٨ امـروز  :  خود پایان دادند اتحادیه آزاد کارگران ای
ـنـدگـان طـومـار  ١٣٩١   از ساعت ده صبح ھـمـاھـنـگ کـن

اعتراضی کارگران با در دسـت داشـتـن ده ھـزار امضـای  
ـرات   ـی ـی کارگری در اعتراض به سطح دستمزدھا و ایجاد تـغ
ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی در مـقـابـل  

ـبـال ایـن  .  مجلس شورای اسالمی دست به تحصن زدنـد  بـدن
ـیـس  ١٢ تحصن حدود ساعت    ظھـر یـکـی از مشـاوریـن رئ

ـیـدا کـرد و طـی   مجلس در بین تحصن کنندگان حضور پ

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـیـن طـرفـیـن صـورت گـرفـت تـحـصـن   صحبتھایی که ماب
کنندگان اعالم کردند ما خواھان مالقات با رئیس مجـلـس  
ـر کـار   و صحبت در صحن علنـی مـجـلـس بـا حضـور وزی

اما از آنجا که جلسه مـجـلـس تـمـام شـده بـود از  .  ھستیم 
ـرابـی نـایـب   تحصن کنندگان خواسته شد تا بـا آقـای ابـوت

ـیـل سـاعـت  . رئیس مجلس مالقات کنند    ١٢ به ھـمـیـن دل
ـنـدگـان   ظھر شیث امانی و پروین محمدی از ھماھنگ کن
ـرابـی   طومار وارد مجلس شدنـد و طـی مـالقـاتـی بـا ابـوت
مسائل مربوط به سی ھزار امضای کـارگـری و خـواسـت  
کارگران مبنی بر افزایش دستمزدھا و بازگـردانـدن  الیـحـه  
ضد کـارگـری اصـالح قـانـون کـار را بـا وی در مـیـان  
گذاشتند در این مالقات وی ضمن تحویل گرفتن ده ھـزار  
امضای مرحله سوم طومار اعتراضی اعـالم کـرد مـجـلـس  
ـیـز بـا الیـحـه   ـنـدگـان ن صدای کارگر است و بسیار از نمای
پیشنھادی وزارت کار مخالفند و ما تالش خواھیم کرد ھـر  
. گونه اصالحی در قانون کار به نفع کارگـران تـمـام بشـود 

در ادامه این صحبت ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضـی  
صحبتھای آقای ابوترابی را برای تحقق خـواسـت کـارگـران  
ـر تـوقـف اصـالحـات ضـد   کافی ندانستند و ضمن تاکید ب
کارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی اعالم کردند مـا  

ـرویـن مـحـمـدی و  .  تغییر می خواھیم  در ادامه ی حضور پ
ـر دیـگـر از ھـمـاھـنـگ   ـف شیث امانـی در مـجـلـس، دو ن
کنندگان طومار اعتراضی آقایان شریف ساعد پناه و شاپور  
ـنـد   احسانی راد نیز به ھمکاران خود در داخل مجلس پیوسـت
ـتـصـادی   و در ادامه طی مالقاتی با رئیس کـمـیـسـیـون اق
ـنـی   مجلس با بیان مسائل حاد معیشتی کارگران بطور معی
در مورد مسئله افزایش فوری دسـتـمـزد کـارگـران بـا وی  
صحبت کردند و نھایتا رئیس کمیسیون اقتصـادی مـجـلـس  
ـنـه خـواھـد کـرد  . اعالم کرد تـالش خـود را در ایـن زمـی

ـراضـی طـی حضـور در   ھماھنگ کنندگـان طـومـار اعـت
ـر کـار در مـجـلـس و   ـر حضـور وزی مجلس بطـور مـداوم ب
ـر کـار   ـیـل وزی پاسخگویی ایشان تاکید داشتند به ھمین دل
در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شد و پروین محـمـدی  

چـرا بـه امضـای ده ھـزار  :  با خطاب دادن وزیر کار گفـت 
کارگر در مرحله اول اعتراض کارگران و سپس بـه ده ھـزار  
امضای کارگران در مرحله دوم جواب ندادید و حتی اشـاره  
ای نیز به این مسئله نکردید، مگر کارگران شھرونـدان ایـن  

وی در ادامه صحبتھـای خـود خـطـاب بـه  .  جامعه نیستند 
ـبـه گـرایـی  :  وزیر کار افزود  شما مدام صحبت از سـه جـان

میکنید آنوقت الیحه ای را که برای تصویـب بـه مـجـلـس  
ـیـل کـانـون   ـب فرستاده اید حتی در اختیار معتمدین خود از ق

پروین محـمـدی  .  عالی شوراھای اسالمی نیز قرار نداده اید 
کارشـنـاسـان خـودتـان  :  در ادامه صحبتھای خود اعالم کرد 

میگویند خط فقر یک میلیون و پانصد ھزار تـومـان اسـت  
آنوقت شما فکر میکنید با جھش بی سابقه ای کـه طـی  
ماھھای گذشته در قیمتھا رخ داده است کارگران چـگـونـه  

ـنـد ٣٨٩ با دستـمـزد   ـرویـن  .   ھـزار تـومـانـی زنـدگـی کـن پ
ـر   محمدی در پایان صحبتھای خود خطاب به وزیر کـار  ب
افزایش فوری دستمزدھا و مخالفت شدید کارگران بـا وارد  
ـیـن کـار و تـامـیـن   ـر قـوان کردن اصالحات ضد کارگری ب
اجتماعی تاکید کرد و اعالم نمود اصـالحـیـه ای کـه در  
مورد قانون کار در اختیار مجلس قرار گـرفـتـه اسـت بـایـد  

ـر کـار  . پس گرفته شود  در ادامه این جلسه از آنجا که وزی

ـرویـن   ـتـھـای پ پاسخ روشن و قانع کننده ای در مورد صـحـب
محمدی نداشت رئیس کمیسیون اجتماعی مـجـلـس اعـالم  
کرد از آنجا که ایـن جـلـسـه، جـلـسـه رسـمـی کـمـیـسـیـون  

در پـایـان  . اجتماعی مجلس نیست وزیر نمیتواند پـاسـخ دھـد 
حضور ھماھنگ کنندگان سی ھزار امضای کارگری در  
مجلس به آنان اعالم شد برای پیگیری مطالبات کـارگـران،   
آنھا را بزودی بـه کـمـیـسـیـون کـارگـری مـجـلـس دعـوت  

ـراضـی بـا  . خواھند کرد  ھماھنگ کننـدگـان طـومـار اعـت
قولھای مساعدی که از  سـوی کـمـیـسـیـون اجـتـمـاعـی  
ـتـصـادی   مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس کمیـسـیـون اق
برای افزایش دستمزدھا داده شد به تحـصـن امـروز خـود در  
مقابل مجلس پایان دادند و اعالم کردند ھمچنان و با قـوت  
بیشتری پیگیر مطالبات مطرح شده در طـومـار سـی ھـزار  

ـران  .  نفری کارگران خواھند بود   –اتحادیه آزاد کارگـران ای
 ١٣٩١  آذر ماه  ٢٨ 

 
عدم واكنش وزیر كار به اعتراضات پیشین 

 دلیل تھیه سومین طومار
ـراضـی   ـنـدگـان طـومـار اعـت یکی از ھـمـاھـنـگ کـن

ـر كـار،   بـازگـردانـده شـدن الیـحـه   »کارگران خطاب بـه وزی
افزایش دستمزد کـارگـران  »از مجلس و   «اصالح قانون کار 

ـنـده  ایـن   «در سال جاری  را خواست ھزاران کارگر امضا کن
ـنـا  .  طومار عنوان کرد  ـل پروین محمـدی در ایـن بـاره بـه ای

روز گذشته در ادامه دو طومار اعتراضی قبلی کـه  :  گفت 
 ھزار امضا از کارگران را در پای خود داشـت، طـومـار  ٢٠ 

اعتراضی دیگر با با امضاھای جدید آماده و تحویل وزارت  
ـرای دو  :  وی ادامه داد . ھا شد   كار و مجلس و رسانه  چون ب

    طومار اعتراضی قبلی، پاسخ مناسبی نگرفتیم ایـن بـار،  
بعد از تحویل رونوشت طومار اعتراضی بـه وزارت کـار و  

ـر ھـمـاھـنـگ  ٦ خبرگزاری كار برای اطالع رسانی، ھر   ـف  ن
کنندگان طومار اعتراضی تصمیم گرفتند مقـابـل مـجـلـس  
ـراض جـامـعـه کـارگـری را   بروند تا نمایندگان صدای اعـت

این فعال کارگری با اشاره به عـمـلـکـرد ضـعـیـف  .  بشنوند 
ـلـی کـارگـران   ـب مجلس در پیگیری دو طومار اعتراضـی ق

ـلـی از  :    اظھار داشت  ـب عدم پیگیری دو طومار اعتراضی ق
سوی مجلس و الیحه  اصالح قانون کار از دیـگـر مـواردی  
بود که باعث شد ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی بـه  
نیابت از كارگران امضا كننده به ھـمـراه تـعـدادی دیـگـر از  

ھا به ما کـمـک    فعاالن کارگری که در جمع آوری امضا 
  ١٥ کردند در مقابل مجلس تجمع کنیم که مـجـمـوعـا    می 

 صبح مقابل مـجـلـس  ١٠ از ساعت  :  او افزود .  شدیم   نفر می 
ـم کـه در    ھمراه با پالکارد  ـی ـراضـی حضـور داشـت ھای اعـت

نھایت قرار بر این شد تا من و یکی دیـگـر از ھـمـاھـنـگ      
ـیـس اول مـجـلـس   کنندگان به مجلس برویم و بـا نـایـب رئ

ـم  ھـای    در دیـدار بـا ایشـان خـواسـتـه .  دیداری داشته بـاشـی
 .خودمان را مطرح کردیم که ایشان قول پیگیری دادند 

 
 نامه سوم

ـر کـار و   متن نامه سوم ھماھنگ کننـدگـان  بـه وزی
ـر از کـارگـران   ـف طوماری که تاکنون توسط  سـی ھـزار ن

 سراسر کشور به امضا  رسیده است 
وزیر تـعـاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی  جـنـاب شـیـخ  

ـنـدگـان  .  با سالم .  االسالمی  ما به عـنـوان ھـمـاھـنـگ کـن

ـرات ضـد   ـی طومار اعتراض به سطح دستمزدھا و ایجاد تـغـی
کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر مسـائـل  
ـیـسـت   و مشکالت کارگران، تا کنون دو نامـه بـه ھـمـراه ب
ـلـف سـراسـر   ھزار امضای کارگری از کارخانه ھای مـخـت
کشور تحویل جنابعالی و رونوشت آنرا به ریاست جـمـھـوری  
و مجلس شورای اسالمی داده ایم اما به نـظـر مـیـایـد ایـن  
نامه ھا و امضای بیست ھزار کارگر برای جلب توجه شمـا  
ـبـوده   و سایر دولتمردان نسبت به وضعیت کارگران کـافـی ن

بنا بر اذعان برخی از مقامـات رسـمـی،  !  ؟ جناب وزیر ! است 
 درصد کارخـانـه ھـای کشـور پـس از اجـرای  ٥٠ بیش از  

مرحله اول طرح قطع سوبسیدھا یا به تعطیلی کشـیـده شـده  
اند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال نابودی انـد، در ایـن  
ـیـکـار شـده انـد،   مدت صدھا ھزار کارگر اخراج و از کار ب
دستمزد زیر خط فقر اغلب کارگران در بسیاری از کارخانـه  
ـیـه   ـرداخـت مـیـشـود، کـل ھا با تاخیرھای چنـدیـن مـاھـه پ
مزایای دھھا ھزار کارگر در صنـایـع خـودرو سـازی قـطـع  
شده است و این کارگران از اوایـل سـال بـه ایـن سـو فـقـط  
ـنـد، کـمـر صـدھـا ھـزار   دستمزد پایه خود را دریافت میکـن
ـنـه ھـای زنـدگـی بـا حـقـوق   کارگر بازنشسته در زیر ھـزی
ناچیزی که میگیرند در حال خرد شدن است و در شرایـطـی  

 تصـویـب  ٩١  ھزار تومانی که برای سال  ٣٨٩ که  دستمزد  
شد در حال حاضر به اندازه یک سوم ماھھای پایانـی سـال  

ـر ھـر روزه  ٩٠  ـت ـی  نیز قدرت خرید ندارد  و تمام  اینھا سـر ت
بسیاری از روزنامه ھا و خبرگزاریـھـای کشـور  در مـورد  
وضعیت کارگران است آنوقت شما و سایر دولتمردان نه تنھـا  
وقعی به امضای بیست ھزار کارگر در اعتراض به شـرایـط  
ـفـاوتـی نسـبـت بـه   موجود ننھاده اید بلکه در کـمـال بـی ت
وضعیت کارگران و از این بدتر در کمال کارگر ستیـزی در  
صدد آن ھستید تا با تصویب الیحه ضد کارگری اصالحیـه  
قانون کار در مجلس شورای اسالمی و در شرایطی که بـا  
دستمزدھای کنونی زندگی میلیونھا خانواده کـارگـری در  
حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است  ھمین دسـتـمـزدھـا  

 قانون کار تـحـت  ٤١ را نیز با وارد کردن تبصره ای به ماده  
ـیـد و  "  شرایط اقتصادی کشور " عنوان   عمال مـنـجـمـد نـمـائ

علیرغم بیکار سازی و اخـراج ھـزاران کـارگـر در یـکـسـال  
ـر    گذشته، شرایط را برای اخراجھای باز ھم بیشتر و راحت ت
ـیـن تـامـیـن   ـردن بـه قـوان کارگران تسھیل کنید و با دست ب
اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامین اجتـمـاعـی را  

ـیـد و  ! جناب وزیر . نیز بر گرده ما کارگران سرریز کنید  بـدان
ـر دوش  " باری "آگاه باشید این   که شما درصدد نـھـادن آن ب

کارگران ھستید چنان کج است کـه ھـیـچـگـاه بـه مـنـزل  
شما و وزارتخانه متبوعتان با رویکـردی کـه  .  نخواھد رسید 

در مورد اعتراضات کارگران و خواستھای آنان پیشـه کـرده  
اید و با الیحه اصالحیه ای کـه در مـورد قـانـون کـار در  
دستور گذاشته اید به نظر ما ھـدفـی جـز ذلـت و خـواری  
ـیـد لـذا مـا مصـرانـه   ـبـال نـمـیـکـن بیش از پیش کارگران دن
خواھان استیـضـاح شـمـا در مـجـلـس شـورای اسـالمـی و  

ذره ای تردید به خود راه ندھیـد کـه مـا  .  استعفایتان ھستیم 
ـیـل عـدم   ـب کارگران در برابر تـداوم وضـعـیـت مـوجـود از ق
ـر   افزایش دستمزدھا و وارد کردن اصالحات ضد کارگری ت
ـم نشـسـت  . بر قوانین کار و تامین اجتماعی ساکت نخواھـی

ـیـت و شـرافـت مـا کـارگـران در گـرو   ـث ـرو، حـی منزلت، آب
ـیـت و شـرافـت خـود   ـث معیشت ماست و ما در دفاع از حـی
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ـرو  و از آنـجـا کـه   ـن لحظه ای تردید نخواھیـم کـرد از ای
ـیـار   اصالحیه ضد کارگری قانون کار جھت تصویب در اخـت
مجلس شورای اسالمی گذاشته شده است  تعـجـیـال حـدود  

 امضای کارگری دیگر را که از سـوی کـارگـران  ١٠٠٠٠ 
ـراض بـه عـدم   کارخانه ھای مختلف سراسر کشور در اعـت
افزایش دستمزدھا و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانیـن  
کار و تامین اجتماعی جمع آوری شده است تـحـویـل شـمـا  
میدھیم، باشد تا ھم شما و ھم نمایندگان مـجـلـس شـورای  
اسالمی بیش از پیش به این یقین برسید کـه کـارگـران تـن  
به ذلتی بیش از آنچه که تاکنون تحمل کرده اند نخـواھـنـد  

لذا ما به عنوان ھماھنگ کنندگان جمـع آوری سـی  .  داد 
ھزار امضای کارگری بار دیگـر از سـوی ایـن کـارگـران  

ـ  وارد کـردن ھـر گـونـه اصـالحـات ضـد  ١ :  اعالم میداریم 
کارگری در قوانین  کار و تامیـن اجـتـمـاعـی بـایـد فـورا  

ـ ھر گونه اصالحی در قوانین کار و تـامـیـن  ٢ متوقف شود  
ـنـده ھـای   ـم نـمـای ـی ـق اجتماعی باید با شرکت و دخالت مست
منتخب مجامع عمومی کارگران کـارخـانـه ھـا و مـراکـز  
تولیدی و معطوف به پایان دادن بـه شـرایـط مشـقـت بـاری  
باشد که امروزه کارگران شاغـل و بـازنشـسـتـه در سـراسـر  

ـ حداقل دستـمـزد کـارگـران  ٣ کشور با آن دست به گریبانند  
ـر   شاغل و بازنشسته می بایـد فـورا و بـدون فـوت وقـت ب

ـنـده ھـای  ٤١ مبنای ماده    قانون کـار و بـا نـظـارت نـمـای
منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ھا و مـراکـز  

ـیـل مـاده  ٤ تولیدی و خدماتی افزایش یابد   ـ  قوانینی از قب
ـرچـیـده  ١٠  ـنـی ب ـران مـب  نوسازی صنایع، مصوبه ھیئت وزی

ـیـمـه   شدن شرکتھا پیمانکاری،  اجرای کامل و بی نقص ب
ـثـابـه   کلیه کارگران ساختمانی و تمامی خواستھایی که بـم
ـراضـی   عاجل ترین خواستھای کارگران در متن طومار اعـت
قید شده است  می باید برای تحقق در دستـور وزارت کـار  
قرار گیرد  و تمھیدات الزم برای عملی شـدن  آنـھـا بـکـار  

ـراض بـه  .   بسته شود  ـنـدگـان اعـت از طرف ھمـاھـنـگ کـن
ـنـاه،  :  حداقل دستمزدھا  شاپور احسانی راد، شریـف سـاعـد پ

ـم   جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عـظـی
 –  ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢   -   ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١   –زاده  

نھـاد رسـیـدگـی بـه شـکـایـات  :   رونوشت ٠٩١٩٢٥٥٠٧٣٧ 
ـنـدگـان مـجـلـس شـورای   –مردمی ریاست جمھوری   نـمـای

 ١٣٩١ آذر  ٢٨ . اسالمی 
 

متن طوماری که تاکنون به امضای سی 
ھزار نفر از کارگران سراسر کشور رسیده 

 است
رونـوشـت بـه  .  به وزیر کـار، رفـاه و امـور اجـتـمـاعـی 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نھاد ریاست جمـھـوری  
ھمانطوریکه ھمگان میدانیم و بر آن آگاھیم از یک سـال و  
نیم پیش با آغـاز فـاز اول طـرح قـطـع یـارانـه ھـا اقـالم و  
کاالھای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشـتـه  

این در حالی است که در طول ایـن مـدت مـیـانـگـیـن  .  اند 
 و سـال جـاری،  ٩٠ دستمزد کارگران بر روی ھم در سـال  

نسبت به سالھای قبل از اجرای فـاز اول قـطـع یـارانـه ھـا  
حتی کاھش نیز پیدا کرده است و عالوه بر آن در طـول ایـن  

 در صدی ارزش افزوده بر روی  ٥  و سپس  ٤ مدت با اعمال  
 درصد از دسـتـمـزد  ٥ کلیه کاالھای مصرفی، عمال حدود  

ـر شـده   روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سـرازی

. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیـداد مـیـکـنـد . است 
توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحمـلـی در مـورد  
ـر روی    دستمزدھا، اصالحیـه ای بسـیـار ضـد کـارگـری ب
قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگـران را نشـانـه  
رفته است تھیه شده  و قرار است بزودی بـه مـجـلـس ارائـه  

ـرای  . شود  مبنای میانگین حقوق دو سـال آخـر کـارگـران ب
 سـال آخـر  ٥ تعیین حقوق بازنشستگی به میانگیـن حـقـوق  

آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشسـتـگـان  
ـبـت  . شده است  ـرغـم ث ـی بیمه میلیونھا کارگر ساختمانی عـل

ـرسـیـده اسـت و   نام و تحمل ھزینه، ھنوز بـه سـرانـجـامـی ن
ـرنـج   شرکتھای پیمانکاری ھمـچـنـان مشـغـول چـپـاول دسـت
ـلـی   کارگران ھستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطی
ـرار   کارخانه ھا در بدترین وضعیت نسبت به سالھای پیش ق

ـلـکـه ھـیـچ انسـان  .  دارد  بدون تردید نه تنھا ما کـارگـران ب
ـیـونـھـا   ـل ـر مـی شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطـی را ب

لـذا مـا کـارگـران  .  کارگر و خانواده ھای آنان بر نمی تابد 
ـرم و   امضا کننده این طومار بعنوان اقـدامـاتـی بسـیـار مـب
عاجل برای پایان دادن بـه وضـعـیـت مشـقـت بـار مـوجـود،  
ـر اسـاس تـورم   مصرانه خواھان افزایش حداقل دسـتـمـزدھـا ب
واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد ھزینه یـک خـانـوار  
چھار نفره با دخالت نماینده ھای منتخب مجامع عـمـومـی  
ـم  ـی . کارگران کارخانه ھا و مراکز تولیدی و خدماتی ھسـت

بر کنار گـذاشـتـن طـرح اصـالحـیـه قـانـون کـار و تـوقـف  
ـیـگـن   احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای مـیـان

ـم ٥ دستمزد   خـواسـتـار اجـرای  .   سال آخر پـای مـی فشـاری
 قـانـون نـوسـازی  ١٠ فوری بیمه کارگران ساختمانی، ماده  

ـئـت  )  بازنشستگی پیش از مـوعـد (  صنایع   و مصـوبـه ھـی
ـرارداد   وزیران مبنی بر حذف شرکتھای پیمانکاری وعـقـد ق
مستقیم و دائمی با کارگران  و ایجاد ساز و کـار قـانـونـی  
ـیـب قضـایـی   ـق قاطع برای پرداخت بموقع دسـتـمـزدھـا و تـع
ـرارداد و یـا بـا   کارفرمایانی ھستیم که کارگران را بدون ق
قراردادھای سفید امضا و دستمزدھای معوقه وادار به کـار  

 .میکنند 
  

 نفری و نامه نماینده ھای ٢٠٠٠متن طومار 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 

حومه به وزارت کار و رئیس مجلس شورای 
 اسالمی

متن نامه نماینده ھای کارگران به رئیس مـجـلـس کـه  
ضمیمه طومار اعتراضی کارگران شرکت واحد به  مجلـس  
ـرم مـجـلـس   شورای اسالمی تحویل داده شد ریـاسـت مـحـت

ھمانطور که مـطـلـع  !  شورای اسالمی با عرض سالم  وادب 
 از  ١٤/٩/٩١ ھستید الیحه اصالحیه قانون کـار در مـورخ  

. طرف وزارت کار تقدیم مجلس شـورای اسـالمـی گـردیـده 
ما رانندگان شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و حـومـه  
مخالفت شدید خود را با اصالحیه قانون کار و قانون تامیـن  
ـم بـه   اجتماعی توسط طومـاری کـه بـه امضـا رسـانـده ای
عرض میرسانیم که نسخه اصـلـی ایـن طـومـار در وزارت  

ـنـھـا مـنـافـع مـا  .  کار به ثبت رسیده  این اصالحیه ھا نـه ت
رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سیستم حمل و نقـل  
ـم   پایتخت را در شرایط آلوده و دشوار تھران به دوش میکـشـی
ـلـکـه تـمـام دسـتـاوردھـای چـنـدیـن سـالـه   در نظر نگرفته ب
ـیـت شـغـلـی مـا   کارگران کشور را ھم از بین میبرد و امـن

ـیـد  .  کارگران را به خطر میاندازد  ھمانطور که مـطـلـع ھسـت
ـنـد کـه بـا   کارگران در شرایط خیلی سختی زندگی میکن

لـذا از شـمـا بـه  .  این اصالحیه شرایط شان بدتر خواھد شـد 
ـفـت   عنوان رئیس مجلس شورای اسالمی میخواھیم تا مخال
صد در صدی جامعه کارگری را نسـبـت بـه ایـن الیـحـه  

رانندگان و کارگران سـنـدیـکـایـی  .  اصالحی در نظر بگیرید 
 ٢٨/٩/١٣٩١  –شررکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  

 
 متن طومار

ـر از کـارگـران   ـف  متن طوماری که توسـط دو ھـزار ن
 شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به امضا رسیده است 

آقـای  .  به نام خدا وزیر محترم کار و امـور اجـتـمـاعـی 
ـرات قـانـون کـار   ـی ـی ـرامـون تـغ ـی وزیر، در پی نظر خواھـی پ
اینجانبان کارگران و رانندگـان شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی  
تھران و حومه اعالم میداریم سالھاست قرار بـود کـه فصـل  
ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکلـھـای  
مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود اما متاسفـانـه در  
ـرار اسـت   طرح پیشـنـھـادی مـوادی از قـانـون کـار کـه ق
جایگزین مواد فعلی کار شود تمامی حمایتـھـای قـانـونـی  
قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عمال امنیت شغـلـی  
ـنـدگـان   کارگران را به خطر می اندازد لذا ما کارگران و ران
ـم و   ـراض داری شرکت واحد به این اصالحیه پیشنھادی اعـت

 . مخالفت خود را اعالم میکنیم 
 

بیانیه به کمپین مبارزه برای افزایش 
 حداقل حقوق بپیوندیم

 مـاه از  ٩ .   مـی گـذرد  ٩١  ماه است که از سال  ٩  
ـر حـداقـل حـقـوق کـارگـران مـی   افزایش  درصد اندکی ب

 درصدی و در  ١٠  ماھی که شاھد افزایش چند  ٩ .  گذرد 
ـفـاق ایـن  .  مواردی چند برابری قیمتھا بودیم  معنـی ایـن ات

ـر از   ـیـشـت ـر ب ـراب است که سطح معیشت کارگران چنـدیـن ب
در حالیکـه نـوک  . گذشته به زیر خط فقر تنزل یافته است 
اوضـاع مـعـیـشـتـی  .  قله سرمایه ھا به فلک رسـیـده اسـت 

امروز برای کارگران شدیدا غیر قابل تحمل تر از قبـل شـده  
ـرای   ـراض م مـبـارزه ب است، ما کارگران چاره ای جز اعـت

ـم نـظـاره گـر  .  دفاع از حق حیات و زندگی نداریم  نمی توانی
ذره ، ذره آب شدن فرزندانمان زیر فشار فقر نداری و گرانـی  

ـفـجـار  .  باشیم و ھیچ کاری نکنیم  ـیـای ان نمی توانیم در دن
ـم   تکنولوژی و به طبع آن انفجار ثروت بی حد و حصر بـاشـی

ـم  ـی ـن ـی ـب امـروزه  .  و سھم خود را فقر و بدبخـتـی روز افـزون ب
بشریت می تواند خوشـبـخـت بـاشـد و در رفـاه و آسـایـش  
زندگی کند، پس چرا سھم ما کارگران بـایـد گـرسـنـگـی  

؟ در دنیای وفور نعمـات و سـر بـه فـلـک کشـیـدن  ! باشد 
ـریـت   ـر بـه اکـث ـق سرمایه ھا ھیچ توجیھی برای تحـمـیـل ف
ـیـسـت  .  انسانھای جامعه یعنی طبقه کارگر قابل پـذیـرش ن

در نتیجه می طلبد و الزم است که دست به اعتراض زد و  
  ٩١  آذر  ٢٨ امـروز  .  خواھان بـھـبـودی وضـع مـوجـود شـد 

ـراض بـه حـداقـل حـقـوق   ھماھنگ کنندگان طـومـار اعـت
 ھزار امضاء دیگر به وزارت کـار، در  ١٠ ھمزمان با ارسال  

. مقابل مجلس شورای اسالمی دست بـه تـحـصـن زده انـد 
 امضاء نیز توسط سـنـدیـکـای شـرکـت  ٢٠٠٠ عالوه بر این  

ـنـدگـانشـان بـه   واحد اتوبوس رانی تھران و حومه توسط نمـای
این مبارزه را باید به ھر شکـل  .  وزارت کار تسلیم شده است 
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مـا اعـالم حـمـایـت و  .  ممکن تقویت کرد و به آن پیـوسـت 
پیوستن خود را به مبارزه ای که ھم اکنون  برای افـزایـش  
حقوق در جریان است، اعالم می کنیم و از ھـمـه تشـکـلـھـا  

ـرق و  .  می خواھیم به آن بپیوندند  انجمن صنفی کـارگـران ب
 ٢٨/٩/١٣٩١ فلزکار کرمانشاه          

 
منزلت، آبرو، حیثیت و شرافت ما کارگران 

در گرو معیشت ماست و ما در دفاع از 
ای تردید  حیثیت و شرافت خود لحظه

 نخواھیم کرد
ـر    ھماھنگ  كنندگان طومار اعتـراضـی خـطـاب بـه وزی
ای كه ضمیمه سـومـیـن مـرحـلـه ایـن طـومـار    كار، در نامه 

اند نسبت به تغییرات مد نظر دولـت در الیـحـه اصـالح    كرده 
ـراتـی كـه سـازمـان تـامـیـن   ـی ـی ـیـن تـغ قانون كار، و ھـمـچـن

نویس تغییر قانون تامین اجتماعی مـطـرح    اجتماعی در پیش 
ـر كـار   ـیـضـاح وزی كرده است ھشدار دادنـد و خـواسـتـار اسـت

فعاالن كارگری در نامه ضمیمـه سـومـیـن مـرحـلـه  .  اند   شده 
  ١٠ پاسخ ماندن دو طومار    طومار اعتراضی، با اشاره به بی 

ـر كـار   ھزار امضایی كه در خرداد و مھر سال جاری بـه وزی
 ھـزار  ٣٨٩ در شرایطی که دسـتـمـزد  »:  اند   ارسال شد، آورده 

 تصویب شد در حـال حـاضـر بـه  ٩١ تومانی که برای سال  
 نیـز قـدرت خـریـد  ٩٠ اندازه یک سوم ماھھای پایانی سال  

ندارد و تمام اینھا سر تیتر ھر روزه بسیاری از روزنامه ھـا و  
خبرگزاریھای کشـور در مـورد وضـعـیـت کـارگـران اسـت  
ـنـھـا وقـعـی بـه امضـای   آنوقت شما و سایر دولتمردان نـه ت
بیست ھزار کارگر در اعتراض به شرایط موجود ننھـاده ایـد  
بلکه در کمال بی تفاوتی نسبت به وضعیـت کـارگـران، در  

ـیـد  در  .  کمال کارگر ستیزی در صدد تغییر قانون كار ھسـت
 قـانـون كـار اشـاره  ٤١ این نامه به افزودن بنـدی بـه مـاده  

اند كه در صورت اعمال تناسب دستمـزد و تـورم را كـه    كرده 
ـیـد فـانـون    -با وجود عدم رعایت دولـت   -اكنون   مـورد تـاك

در  »:  انـد   در ایـن بـاره آورده .   كنـد   فعلی است مخدوش می 
ـیـون  ـل ھـا    شرایطی که با دستمزدھای کـنـونـی زنـدگـی مـی

ـر   ـلـی از خـاکسـت خانواده کارگری در حال تبدیل شدن به ت
ـبـصـره   است، ھمین دستمزد  ای بـه    ھا را نیز بـا وارد کـردن ت

 «شرایط اقتصادی کشور » قانون کار تحت عنوان  ٤١ ماده  
عمال منجمد نمائید و علیرغم بیکار سازی و اخراج ھـزاران  
ـرای اخـراجـھـای بـاز   کارگر در یکسال گذشته، شرایط را ب

ـردن    ھم بیشتر و راحت  تر کارگران تسھیل کنید و با دسـت ب
به قوانین تامین اجتماعی چپـاول و خـالـی شـدن صـنـدوق  

 «. تامین اجتماعی را نیز بر گرده ما کارگران سرریز کنید 
ـیـن    ھماھنگ  كنندگان طومار اعتراضی به وزیر كار، ھمچـن

الیحه اصالح قانون كار را در جھت ذلت جـامـعـه كـارگـری  
ـیـضـاح  »:  اند   اند و تاكید كرده   دانسته  ما مصرانه خواھـان اسـت

ـم  ـی ایـن   «شما در مجلس شورای اسالمی و استعفایتان ھسـت
ـیـت و  »:  اند   كارگران در این نامه آورده  ـث ـرو، حـی مـنـزلـت، آب

شرافت ما کارگران در گرو معیشت ماست و ما در دفـاع  
ایـن   «.ای تردید نخواھیم کرد   از حیثیت و شرافت خود لحظه 

كارگران در پایان نامه ضمیمه طومار اعتراضی، خطاب بـه  
ـیـد كـرده  مـا بـه عـنـوان  :  انـد   وزیر كار بر چھار موضوع تـاك

ھـمـاھـنـگ کـنــنـدگـان جـمـع آوری سـی ھـزار امضــای  
ـم   کارگری بار دیگر از سوی این کارگران اعـالم مـی  : داری

ـیـن  ١  ـ وارد کردن ھر گونه اصالحات ضد کارگری در قـوان

ـ ھر گونـه  ٢ .  کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود 
اصالحی در قوانین کار و تامین اجتماعی باید بـا شـرکـت  

ـتـخـب مـجـامـع عـمـومـی    و دخالت مستقیم نماینده  ھای من
ھا و مراکز تولیدی و معـطـوف بـه پـایـان    کارگران کارخانه 

دادن به شرایط مشقت بـاری بـاشـد کـه امـروزه کـارگـران  
شـاغـل و بـازنشـسـتـه در سـراسـر کشـور بـا آن دسـت بـه  

ـ  حداقل دستمزد کارگران شاغل و بـازنشـسـتـه  ٣ .  گریبانند 
 قـانـون  ٤١ باید فورا و بدون فوت وقت بر مبنای مـاده    می 

ـتـخـب مـجـامـع عـمـومـی    کار و با نظارت نماینده  ھای مـن
ـیـدی و خـدمـاتـی    کارگران در کارخـانـه  ھـا و مـراکـز تـول

ـیـل مـاده    -ـ  ٤ .  افزایش یابد  ـب ـنـی از ق  نـوسـازی  ١٠ قوانی
ھـا    صنایع، مصوبه ھیئت وزیران مبنی برچیده شـدن شـرکـت 

ـیـه کـارگـران    پیمانکاری، اجرای کامل و بی  نقص بیمه کـل
ـثـابـه عـاجـل  ـریـن    ساختمانی و تمامی خواستھایی کـه بـم ت

ـیـد شـده   ـراضـی ق خواستھای کارگران در متن طومار اعـت
ـرد    است می  ـرار گـی باید برای تحقق در دستور وزارت کار ق

 . ھا بکار بسته شود   و تمھیدات الزم برای عملی شدن آن 
 

حق آزادی تشکیل تشکلھای مستقل کارگری 
 .به رسمیت شناخته شود

در پی انتشار مواد الیحه اصالح قانون کار، جمـعـی از  
کارگران شرکت واحد با امضای طوماری اعتراض خود را  
ـرای اصـالح قـانـون کـار   نسبت به اقدمات یکسویه دولت ب

ـرضـا شـیـخ  .  اعالم کردند  در این طومار خـطـاب بـه عـبـدال
در پـی نـظـر  »:  االسالم وزیر تعاون، رفاه و کار آمـده اسـت 

ـبـان کـارگـران و   خواھی پیرامون تغیرات قانون کار، اینـجـان
رانندگان شرکت واحد اتوبـوسـرانـی تـھـران و حـومـه اعـالم  

ـر    داریم که سال   می  ـی ھا قرار است فصل ششم قانون کار تغـی
کند و حق آزادی تشکیل تشکلھای مستقل کـارگـری بـه  

ـیـشـنـھـادی،  .  رسمیت شناخته شود  اما متاسفانه در طـرح پ
موادی از قانون کار که قرار است جایـگـزیـن مـواد قـانـون  

ھای قانونی از کـارگـر را    فعلی کار شود، تمامی حمایت 
نشانه گرفته و در عمل امنیت شغلی کارگران را بـه خـطـر  

لذا ما ما كارگران و رانندگان شرکـت واحـد بـه  .  اندازد   می 
ـفـت خـود را اعـالم   ـم و مـخـال ـراض داری این اصالحیه اعـت

ـم   مـی  فصـل شــشـم قـانـون کـار بـه مــوضـوع مـھــم   .«داری
چگونگی تشکیل و فعالیت نھادھای صنفی کـارگـری و  

ــه بـاور بسـیـاری از فـعــاالن    کـارفـرمـایـی مـی  ـردازد و ب پ
ــه ایـجــاد   ــکـرد ب ــازنـگـری ایـن فصــل بـا روی کـارگـری، ب
ـیـش   تشکلھای مستقل، فراگیر و فعال صنفی کـارگـری پ

ـرای اصـالح    شرط اصلی برگزاری گفت  گوھای سه جانبه ب
ـنـدگـان  . قانون کار است  در این طومار، اشاره کارگران و ران

شرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و حـومـه بـه تـوافـقـی  
گردد که طـی آن شـرکـای     بازمی ٨٣ جمعی در سال    دسته 

سه جانبه وقت دولتی، کارفرمایـی و کـارگـری درحضـور  
نماینده سازمان جھانی کار متعھد به بازنگری فصل شـشـم  

به موجب این پیمان سه جانبه قرار شد تـا  .  قانون کار شدند 
ھای مـربـوط بـه آن    نامه   مواد فصل ششم قانون کار و آییئن 
  ٩٨  و  ٨٧ ھای بنیادین    در جھت تطابق بیشتر با مقاوله نامه 

ـرنـد  ـرار گـی ـنـی ق مـوضـوع  .  سازمان جھانی کار مورد بازبی
آزادی سندیکایی و حـمـایـت  »، با موضوع  ٨٧ مقاوله نامه  

 بـا مـوضـوع  ٩٨ و مـقـاولـه نـامـه   «از حقوق سنـدیـکـایـی 
ـیـب   «مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی » به ترت

 به تصویب سـازمـان جـھـانـی کـار  ١٩٤٩ و  ١٩٤٨ ھای    سال 
ھرچند وزارت کار کابینه ھشتم در آخرین روزھـای  . رسیدند 

فعالیت خود پیش نویس تغییر فصل شـشـم قـانـون کـار را  
نھایت با تغییر دولـت در تـابسـتـان سـال      منتشر کرد اما در  

 موضوع تغییر فصل ششـم قـانـون کـار بـه فـرامـوشـی  ٨٤ 
ـنـد  .  سپرده شد  از این رو فعاالن مستقل كارگری انتظار داشت

 آذرمـاه جـاری بـه  ١٤ در تدوین الیحه اصالح قانون كار كه  
ــه   ـران ب ــعـھــدات گــذشــتـه دولـت ای مـجــلـس ارسـال شــد، ت

 .ھای جھانی در نظر گرفته شود   سازمان 
 

 ویژه كارگران معادن طبس
ـفـجـار مـعـدن یـال    اسامی کارگران کشتـه شـده در ان

جـواد  »،  «مـحـمـود عـابـد »،  «زاده   علـی مـھـدی »شمالی  
،  «اسـمـاعـیـل رحـیـمـیـان »،  «رمضان رضـوانـی »،  «باقرزاده 

 .اسماعیل عابد »و   «رسول غالمی »،  «ابوالفضل خوری »
یک معدن دیگر، یک انفجـار دیـگـر و جـان بـاخـتـن  

 ھشت کارگر 
 

پیرامون انفجار معدن زغال 
 سنگ طبس

 انفجار معدن زغال سنگ یال شمالی در طـبـس جـان  
ھشت کارگر را گرفت و عزیزان و ھمکاران و دوستان آنـھـا  

این رویـداد در روز سـه  .  را در غم و اندوھی بسیار فرو برد 
ابتدا شمار کشتـه شـدگـان و  .   آذر صورت گرفت ٢٨ شنبه  

ـر   ـف ـر از ھشـت ن ناپدید شدگان توسط برخی رسانه ھا بیشـت
گزارش شد اما بنا به آخرین خبرھا تـعـداد کشـتـه شـدگـان  

ـفــر اســت  ــی،    عــلـی مـھــدی :  ھشـت ن زاده، رمضــان رضــوان
ـرزاده، رسـول   اسماعیل رحیمیان، ابوالفضل خوری، جـواد بـاق

ـنـا بـه گـزارشـھـا  . غالمی، محمود عابد و اسماعیل عابد  ب
ـر سـر کـار در   این ھشت معدنچی تمام معدنچیان حاضر ب
موقع انفجار بوده اند و بقیه کارگران معدن کـه تـعـدادشـان  

 نفر است سر کار نبوده اند وگرنه ابـعـاد فـاجـعـه بسـیـار  ٣٢ 
 .تکان دھنده تر بود 

ـر عـکـسـھـایـی از    در گزارشھای منتشر شده عـالوه ب
شرایط وحشتناک کار کارگران در این معـدن، اشـاره شـده  

 ھـزار تـومـان اسـت و از طـریـق  ٤٠٠ بود که دستمزد آنھا  
ـیـن کـاری کـه   پیمانکار به کار گرفته شـده بـودنـد و اول
مسئولین جمھوری اسالمی کردند ایـن بـود کـه راھـھـای  
ورودی به معدن را تحت کنترل قرار دادند و اعـالم کـردنـد  
ـقـض اصـول   که بازرسان وزارت کار حکومت مـواردی از ن

 !ایمنی در این معدن ندیده اند 
ـم    ھمین چند خبر کوتاه نشان میدھد که با چه سیـسـت
ـتـکـاری سـر و کـار   ضد انسانی و با چه حکـومـت جـنـای

ـم و ایـن حـکـومـت  .  داریم  نشان مـیـدھـد کـه ایـن سـیـسـت
کوچکترین ارزشی برای جان کارگران قائل نیسـت و چـرا  

ـم  ـی ھـمـیـن  .  ما کمونیستھا دشمن نظام سرمـایـه داری ھسـت
رویداد و جوانبش دارد تاکید میـکـنـد کـه کـارگـر نـاچـار  
ـر جـمـھـوری اسـالمـی و   است متحد شود و فریاد مرگ ب
مرگ بر نظم کثیف سرمـایـه سـر دھـد و کـل ایـن نـظـام  

ـفـجـار مـعـادن و سـوانـح دیـگـر  .  بردگی را به زیر کشـد  ان
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ـیـش از ھـمـه در   محیط کار ھرروز دارد در ھـمـه جـا و ب
ـنـده ای کـارگـران را   کشورھایی مثل ایران در ابـعـاد فـزای

حکومت اسالمی سرمایه داران نیز کـاری  . قربانی میگیرد 
ـراض کـارگـران شـود، بـا   که میکند اینست که مانع اعـت
ـران   ـلـه کـنـد و رھـب اعتصابات و حق خواھی کارگران مقاب

ـرد و  .  آنھا را به بند کشد  انفجاری در معدن صورت مـیـگـی
اینھا کارشان اینست که جاده ھا را ببنـدنـد، ھـمـان کـاری  

ـفـور  .  که در مورد زلزله ورزقان ھم کردند  این حکـومـت مـن
آشکارا وظیفه خود را این تعریف کرده است که از چپاول و  

 .دزدی مفتخوران و قشر انگل جامعه محافظت کند 
 حزب کمونیست کارگری از جان باختن ھشت کـارگـر  
معدن یال شمالی طبس عمیقا ابراز تـاسـف مـیـکـنـد و بـه  
ـیـت   خانواده ھا و ھمکاران و دوستـان آنـھـا صـمـیـمـانـه تسـل

کارگران باید خواھان این شوند که به خانـواده ھـا  .  میگوید 
و بازماندگان این عزیزان غرامت پرداخت شود، زندگی آنـھـا  
مادام العمر از نظر مالی در استاندارد مناسبی تامین شـود،  
ـرار   ـفـجـار مـورد مـحـاکـمـه ق و کارفرما و مسببین ایـن ان

ما کـارگـران و ھـمـه مـردم شـریـف و آزاده را بـه  .  گیرند 
 .اعتراض به شرایط غیر انسانی کار در ایران فرا میخوانیم 

  حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٢  دسامبر  ٢٠ ،  ١٣٩١  آذر  ٣٠ 
  

سوء مدیریت موجود در معادن زغال »
 ،«سنگ مخصوصا معادن مکانیزه زغال سنگ

سنگ شھرستان طبس، ھشت مـاه    کارگران معادن زغال 
ای    پیش از وقوع حادثه انفجار معدن یال شـمـالـی، در نـامـه 

خطاب به نماینده وقت این شـھـرسـتـان در مـجـلـس شـورای  
ـیـن   اسالمی، نسبت به کمبود امکانـات ایـمـنـی و ھـمـچـن
سوءمدیریت در معادن طبس که جان کارگران را بـه خـطـر  

اندازد، ھشدار داده و اظھار امـیـدواری کـرده بـودنـد بـا    می 
ھای این نماینده بتواننـد بـدون تـرس و واھـمـه از    گیری   پی 

ـرای   دخالت حراست و مدیریت شرکت، نظرات خـودشـان را ب
به گزارش خبرنگار ایلنا، ایـن  .  ھیاتھای بازرسی بیان کنند 

شـدگـان    کارگران که شاید تعدادی از آنان در زمـره کشـتـه 
حادثه اخیر انفجار در معدن یال شـمـالـی بـاشـنـد، در نـامـه  

مـاه سـال جـاری     اردیبھشـت ١٣ سرگشاده خود که در تاریخ  
ارسـال شـده بـود، ضـمـن   «محمد کریم عابـدی »خطاب به  

ـریـت مـوجـود در مـعـادن زغـال  »انتقاد از آنچه   سـوء مـدی
ـیـزه زغـال سـنـگ  ، ذکـر  «سنگ مخصوصا معادن مکـان

 بودند، خواستار پیگیری کامل، جـدی و بـدون ھـیـچ    کرده 
گونه تساھل و تسامح و رسیدن به نتیجه نھایی و مشخـص  

ـریـت  ھـا شـده    شدن عمق، ابعاد و زوایای پنھان این سوء مـدی
این کارگران در نامه اردیبھشت ماه خود که اکـنـون  .  بودند 

نیز در بایگانی پایگاه اینترنتی این نماینده پیشیـن مـجـلـس  
موجود است، خواستار فراھم آمدن شرایطی شده بـودنـد کـه  

شناسانه و دقیـق مـوضـوع و مشـخـص شـدن    با بررسی کار 
ھا، شرایطی نیز فـراھـم شـود    تبعات منفی این سوء مدیریت 

بدون ترس و واھمه از دخـالـت حـراسـت و  »تا پرسنل بتوانند  
که برایشان ایجاد خواھند کرد، نظرات خودشان را   «مدیریت 

ـنـدات   برای ھیاتھای بازرسی بیان نموده و مدارک و مسـت
 و در پـی  ٨٨ از سال  .  مربوطه را در اختیار آنان قرار دھند 

واگذاری گسترده تعدادی از معادن به بخـش خصـوصـی و  
ھـا    سازی تجربـه   كم توجھی به  آموزش نیروی کار و ھمسان 

 توجھی نشده است 
 

پیرامون انفجار در معدن ذغال سنگ .
 طبس

ـرای زنـدگـی و مـعـیـشـت، مـاشـیـن کشـتـار    تالش ب
کارگران شده است بار دیگر انفـجـار در مـعـدن، کشـتـاری  
دسته جمعی و دردناک را برای کارگران معادن رقـم زد و  
جان نان آوران ھشـت خـانـواده کـارگـری در مـعـدن ذغـال  

ـیـز ھـمـچـون  .  را گرفت ) یال شمالی (سنگ طبس  ـبـار ن این
ـفـجـار   فجایع قبلی و کشتار دسته جمـعـی کـارگـران در ان
ـیـن   ـیـن وزارت کـار در اول معادن و کارخـانـه ھـا، مسـئـول

ـرئـه کـردنـد  ـب ـیـام  .  واکنش به این فاجعه بازرسین خود را ت پ
تسلیت، اعالم عزای عمومی و تبرئه بازرسیـن وزارت کـار  
که گویا طی بازرسیھا به موردی از عـدم رعـایـت اصـول  
ایمنی برخورد نکرده اند و بدینگونه تبرئه کارفرمایان، تنـھـا  
عکس العملی بوده است که در اغلب اوقـات  وزارت کـار  
و مسئولین محلی در برخورد بـه کشـتـار فـردی و دسـتـه  
. جمعی کارگران در محیطھای کار از خود نشـان داده انـد 

 ماه اول سالجاری  نسـبـت  ٧ طبق آمار پزشکی قانونی در  
به مدت مشابه سال قبل سوانح منجر به فـوت در مـحـیـط  

صـحـبـت از رشـد  .   درصد رشد داشـتـه اسـت ١٢ ھای کار  
صنعتی، از رشد رفاه، از رشد و گسترش ابزارھای ایـمـنـی  
ـیـکـاری و    ـر ب ـبـه  ب ـیـت غـل در محیطھای کار و از موفق

صحـبـت  .  جلوگیری از عدم پرداخت دستمزد کارگران نیست 
از رشد مرگ و سیر صـعـودی از دسـت رفـتـن نـان آوران  
ـرسـت شـدن ھـمـسـران و   خانواده ھای کارگری و بـی سـرپ
ـم مـوجـود   فرزندان چشم براه کارگـرانـی اسـت کـه سـیـسـت

از نـظـر مـا در  .  ارزشی برای زندگی و بقا آنان قائل نیست 
ـم جـان   ـی ـق اتحادیه آزاد کارگران ایران مسبب اصلی و مسـت

ـر سـوانـح نـاشـی از  ٥ باختن روزانه   ـر اث  کارگر در کشور ب
کار، چیزی جز آن شرایطی نیست که امروزه در یک بـعـد  
عظیم اجتماعی بر طبقه کارگر ایران تـحـمـیـل شـده اسـت،  
شرایطی که ھر گونه اعتـراض آگـاھـانـه کـارگـری در آن  
ـرضـی کـه   امنیتی تلقی میشود و ھر کارگر آگاه و مـعـت
ـر خـود   جرات سازمانیابی صنفی و اجتماعی کارگران را ب
ـرار   ـیـب قضـایـی و بـازداشـت و زنـدان ق ـق میدھد تحت تـع

اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز  تاسـف عـمـیـق  .  میگیرد 
ـراض  بـه   از جان باختن کارگران معدن یال شمـالـی و اعـت
ـر را   شرایط نا امن محیطھای کار، این ضایعه جبران نـاپـذی

زاده، مـحـمـود عـابـد،    علی مھـدی :  به خانواده ھای عزیزان 
ـرزاده، رمضـان رضـوانـی، اسـمـاعـیـل رحـیـمـیـان،   جـواد بـاق
ـیـت   ابوالفضل خوری، رسول غالمی و اسماعیـل عـابـد تسـل
ـیـه دسـت   ـنـی کـل میگوید و مصرانه خواھان محاکمـه عـل
اندرکاران این حادثه و جبران فـوری و بـی کـم و کـاسـت  
ـر خـانـواده ھـای ایـن   خسارتھای مادی و معـنـوی وارده ب

 آذر مـاه  ٢٩   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  کارگران است 
 ١٣٩١ 
 

 ویژه دفاع از رضا شھابی
 

رضا شھابی باید فوری و بدون قید و شرط 
 )كمونیست. ك(آزاد گردد

 تن از فعالین مدنی در باره وضـعـیـت رضـا  ٣٧٧ بیانیه  

ـیـن کـارگـری  رضـا شـھـابـی، فـعـال  : شھابی و دیگر فـعـال
کارگری، عضو سندیکای کارگران اتوبـوسـرانـی تـھـران و  
مسئول سابق واحد کارگری مجموعه فعاالن حقوق بشر در  

 دادگاه انقالب تھـران تـوسـط  ١٥ تر از سوی شعبه    ایران پیش 
قاضی صلواتی به اتھام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و  
ـیـت مـلـی   ھم چنین به اتھام تبانی به قصد اقدام علیه امـن
ـیـن در   نیز به پنج سال حبس محکوم شده بود؛ وی ھـمـچـن

ـیـت سـنـدیـکـایـی و  ٥ این حکم به    سال ممنوعیت از فـعـال
وی کـه  .  ھفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بـود 

 آذرماه به بیمارستان خمینی تھران اعـزام شـده  ٢٥ روز شنبه  
بود، در پی بدرفتاری مامور اعـزام و مـمـانـعـت از انـجـام  

 تـن از  ٣٧٧ .  آزمایشات ضروری اعالم اعتصاب غذا کـرد 
فعالین کارگری، سیاسی، حقوق بشر، ھنرمندان و روزنـامـه  

ای به اعتصـاب غـذای    نگاران در خصوص لزوم توجه رسانه 
: انـد   ای صاد کرده و در آن یـاد آور شـده   رضا شھابی بیانیه 

ما ھرگونه بایکوت خبری یا بـه حـاشـیـه رانـدن اخـبـار در  
ـیـن کـارگـری در زنـدان را   مورد رضاشھابی و دیگر فـعـال

ـم ایـن انـحـصـار    کنیم و به سھم خود می   محکوم می  کوشـی
جان رضا شـھـابـی در خـطـر اسـت و  .  ای را بشکنیم   رسانه 

ـرض و   ـیـان مـعـت ـرخـورد بـا زنـدان سابقه حکومت ایران در ب
تفاوتی آشکار نسبت به جان و سالمت آنان، نگرانـی مـا    بی 

متن کامل بیانیـه بـه ھـمـراه اسـامـی  .  را بیشتر نموده است 
ـر مـی  : آیـد   که در اختیار خبرگزاری ھرانا قرار گرفته در زی
جـان  :  ائتالف سراسری فعالین در حمایت از رضـا شـھـابـی 

ـر   ـیـشـت رضا شھابی در خـطـر اسـت، در حـمـایـت از وی ب
 !بکوشیم 

رضا شھابی کارگر زندانی و عضو سندیکای شـرکـت  
مـطـابـق   ( ١٣٩١  آذرماه  ٢٧ واحد اتوبوسرانی از روز دوشنبه  

برای بار سـوم دسـت بـه اعـتـصـاب  )  ٢٠١٢  دسامبر  ١٧ با  
غذا و دارو زده است و این امر موجب نـگـرانـی و تشـویـش  

شھابی که از مشکالت حاد کمـر  .  خاطر ھمگان شده است 
ـیـاز    و گردن رنج می  برد و بنا بر اظھارات پزشک معـالـج، ن

 جـھـت  ١٣٩١  آذر مـاه  ٢٥ به عمل جراحی دارد، روز شنبه  
ـنـی   ـیـمـارسـتـان خـمـی معاینه توسط پزشک متخصص بـه ب
ـررسـی وضـعـیـت وی   تھران منتقل گردید و پزشک برای ب

اما در ادامه، پـاسـیـار زنـدان  .  عکس برداری را تجویز نمود 
کرده است، از انجـام آزمـایشـات    که شھابی را ھمراھی می 

شھابـی  ...  تجویز شده توسط پزشک ممانعت کرده و وقتی 
ـراض    و خانواده  ـرخـورد مـامـور زنـدان اعـت اش نسبت به این ب

کردند، وی رضا شھابی را تھدید به ضرب و شتم نـمـوده و  
با الفاظ رکیک و خشونت بار مورد خطاب قرار داده و بـه  

در نتیجه این رفـتـار، رضـا شـھـابـی  .  زندان بازگردانده است 
دست به اعتصاب غذا و دارو زده و اعالم کرده است که تـا  
زمان برخورداری از امکانات سالمت و اجرای دسـتـورھـای  
پزشکی که با مخالفت دادستانی رو به رو شده، اعـتـصـاب  

رضـا شـھـابـی از سـوی  .  غذای خود را ادامه خـواھـد داد 
ـنـج سـال   دادگاه انقالب به چـھـار سـال حـبـس تـعـزیـری، پ
ـیـون ریـال   ـل ـتـاد مـی محرومیت از فعالیت سندیکایـی و ھـف

ـنـدگـان ایـن  .  جریمه نقدی محکوم شده است  ما امضـا کـن
بیانیه به عنوان جمعی از فعالین کـارگـری و سـیـاسـی و  
حقوق بشر، ھنرمندان و روزنامه نگاران، ضمن اعالم مـراتـب  
اعتراض و مخالفت با مجازات تایید شده از سـوی دادگـاه  
انقالب، ھرگونه حکم صادره از سوی این دادگـاه را فـاقـد  
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ــه و حـمــایـت کـامــل خـود را از   ــونـی دانسـت وجـاھـت قـان
مـا  .  کنیـم   ھای قانونی این کارگر زندانی اعالم می   خواسته 

ھرگونه بایکوت خبری یا به حاشیه راندن اخـبـار در مـورد  
رضاشھابی و دیگر فعالین کارگری در زنـدان را مـحـکـوم  

ای    کوشیم این انـحـصـار رسـانـه   کنیم و به سھم خود می   می 
ـقـه  .  را بشکنیم  جان رضـا شـھـابـی در خـطـر اسـت و سـاب

ـفـاوتـی    حکومت ایران در برخورد با زندانیان معترض و بـی  ت
ـر   ـیـشـت آشکار نسبت به جان و سالمت آنان، نگرانی ما را ب

 .نموده است 
حکومت ایران باید فورا  به درخواست قـانـونـی مـداوای  
ـیـان   فوری و بدون قید و شرط رضا شھابـی و دیـگـر زنـدان
ـرای درمـان   سیاسی و عادی پاسخ داده و اقدامات الزم را ب

ـیـن در  .  بیماری ایشان فراھـم آورد  ـتـالف سـراسـری فـعـال ائ
حمایت از رضا شھابی، از تمامی فعالین قشرھای مختلـف  

ھـا و سـنـدیـکـاھـای کـارگـری،    سیاسی و اجتماعی، نھاد 
مجامع و نھادھای حامی حقوق کـارگـران و حـقـوق بشـر،  

ای کـه نـگـران    اصحاب و اھالی رسانـه و ھـر انسـان آزاده 
وضعیت جسمانی و سالمت این فعال کـارگـری اسـت، در  

ـتـضـای    خواست مـی  کـنـد کـه بـه فـراخـور تـوان و بـه اق
توانند در داخـل و خـارج از    امکانات به ھر شکلی که می 

. ایران، در حمایت از کارگر زندانی رضا شھابـی بـکـوشـنـد 
ھای اجتماعی، ایجاد ارتبـاط    ھای تبلیغی در شبکه   فعالیت 

و درخواست از نھادھای کارگری و حقوق بشـری مـربـوطـه  
ھای ایرانی و خارجی و    در ھر کشور، ارسال اخبار به رسانه 

ھایی از این فعالیت    برپایی تجمع و تحصن و تظاھرات نمونه 
ـیـز مـی  ـتـکـارات دیـگـر ن . گـردد   ھاست و قطعـا  شـامـل اب

تن از فعالین مدنی در سـایـت  ٣٧٧ اسامی امضا كنندگان  ( 
 ). ك . روزنه قابل دسترس میباشد ك 

 
استثمار در بیرون زندان، : رضا شھابی

 !مرگ خاموش و تدریجی در درون زندان
ـر  ¬این سرنوشتی است که سرمایه  داری پلشت حـاکـم ب

یا باید مطیع و رام باشـد و  :  ایران برای کارگر رقم زده است 
در صـورت    –پایـان تـن دردھـد یـا  ¬بره وار به استثمار بی 

زندان و تـوھـیـن و شـکـنـجـه و   –اعتراض به ستم سرمایه  
ـرد  ـپـذی ـر  .  فرسایش خاموش جسم و جان خود را ب دردنـاک ت

ـراض زنـدانـی بـه شـرایـط   از اینھا آن اسـت کـه حـتـا اعـت
ـلـزم لـطـمـه زدن بـه خـود اسـت ¬ظالمانه  : ی زندان نیز مست

آری، ھر زندانی که دست به اعتصـاب غـذا  !  اعتصاب غذا 
ـروز در  ¬می  زند، از جـمـلـه رضـا شـھـابـی کـه ھـمـیـن دی

آمیز زندانبانان و ممانعت آنـان از  ¬اعتراض به برخورد توھین 
اش اعتصاب غذایش را آغازکرد، در واقع بـه جسـم  ¬درمان 

و جان خود ضـربـه مـی زنـد و خـود را بـه دسـت مـرگ  
سپارد تا بدین وسیله اعتراض خود را بـه مـرگ بـی  ¬می 

سر و صدا و تدریجی که زندانبان به او تحمیل کـرده اسـت،  
بدیھی است که لطمـه زدن بـه خـود، بـه ویـژه  .  اعالم کند 

ـم بـمـانـد تـا  ¬یی که می ¬برای زندانی  خواھد سرپا و سـال
ھای حـبـس را تـحـمـل کـنـد،  ¬بتواند محکم و استوار سال 

اما گاه زندانبان چنان ضدانسانی رفـتـار  .  نقض غرض است 
ـرای  ¬کند که به راسـتـی چـاره ¬می  ای جـز ایـن کـار ب

ــمـی  ــاقـی ن ـر ایـن وضــع  .  گـذارد ¬زنـدانـی ب ــدانـی بــر اث زن
رسـد کـه حـال  ¬ی ناخواسته مـی ¬ستمگرانه به این نتیجه 

که قرار است بمیرد پس بھتر است به جای مرگ بـی سـر  

ـر   و صدا، که خواست زندانبان است، دنیا از مرگ او بـاخـب
او بدین سان ھمزمان با سپردن خود بـه دسـت مـرگ  .  شود 

ـیـز بـه صـدا درمـی  در  .  آورد ¬کوس رسوایی زندانبـان را ن
ھـایـی کـه نـگـران وضـع زنـدانـی  ¬چنین شرایطی، انسـان 

ھستند به جای آن که از او بخواھند اعتـصـاب غـذایـش را  
ـبـان فشـار آورنـد تـا از   بشکند باید با تـمـام قـوا بـه زنـدان

ما به سـھـم خـود  .  اش دست بردارد ¬برخوردھای ضدانسانی 
برخورد ضدانسانی با کـارگـر زنـدانـی، رضـا شـھـابـی، را  

کنیـم و، ضـمـن دعـوت کـارگـران بـه ویـژه  ¬محکوم می 
کارگران شرکت واحد به اعتراض به شرایط تحمیل شده بـه  
تمام زندانیان از جمله رضا شھابی، از زندانبـانـان و مسـئـول  

ـیـن  ¬آنھا یعنی قوه  ی قضاییه می خواھیم دست کم به قوان
ـیـد و شـرطـی   و مقررات خود پای بند باشند و بی ھیـچ ق

 .شرایط را برای درمان و سالمت رضا شھابی فراھم سازند 
 ١٣٩١  آذر  ٢٨ -ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری  ¬ی ¬کمیته 

 
 تشكلھای كارگری

 
 دستگیری و بازداشت فعالین کارگری موقوف

ـرای کـمـک بـه  " بنا به خبری که   کمیته ھماھنگی ب
منتشر کـرده اسـت، عصـر روز  " ایجاد تشکلھای کارگری 

ـبـاس شـخـصـی  ٢٩ چھارشنبه   ـتـی و ل ـی  آذر نیروھـای امـن
ـر از اعضـای   ـف اطالعات در شھر بوکان به مـنـزل چـھـار ن
ـم   ـراھـی ـری، اب ـنـا شـی کمیته ھماھنگی به اسامی جمال مـی
ـنـومـنـد یـورش   مصطفی پور، قاسم مصطفی پور و ھادی ت
برده و با ضبط وسایل شخصی و بازرسی منازلشان، آنان را  
ـقـل   ـت بازداشت کرده و به اداره اطـالعـات شـھـر بـوکـان مـن

ھمچنین در ھمین روز محمد کـریـمـی از اعضـای  .  کردند 
کمیته ھماھنگی توسط نیروھای اطـالعـات شـھـر بـوکـان  

ـرده انـد  در ھـمـیـن  .  دستگیر و او را به مکان نامعـلـومـی ب
رابطه خانواده افراد دستگیر شده به اداره اطالعـات مـراجـعـه  
ـتـه شـده   و خواستار آزادی عزیزانشان شدند که به آنـھـا گـف

 .است روز شنبه مراجعه کنند 
بازداشت و زندانی کردن و تحت فشار قرار دادن فعالیـن  
ـرای خـفـه کـردن   کارگری سیاست جـمـھـوری اسـالمـی ب

ـیـه ایـن  .  صدای کل جامعـه اسـت  بـایـد بـا تـمـام قـوا عـل
 .سرکوبگری ھا بایستیم و عزیزانمان را آزاد کنیم 

کمیته کردسـتـان حـزب از مـردم رزمـنـده و آزادیـخـواه  
ـرشـدگـان   بوکان میخواھد که ھمراه با خانواده ھای دسـتـگـی
دست به تجمعات پی در پی اعتراضی بزنند و بـا امضـای  
ـم را وادار   ـنـد رژی ـتـوان طومار و ھر شکل دیگـری کـه مـی

فعالین کارگـری و  .  کنند که دستگیر شدگان را آزاد کند 
ـیـد و شـرط آزاد   کلیه زندانیان سیاسی باید فورا و بـدون ق

 .شوند 
 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٢  دسامبر  ٢١ ،  ١٣٩١  دیماه  ١ 
 

فعالین کارگری دستگیر شده در شھر بوکان 
 برند ھمچنان در بازداشت به سر می

 دی ماه برای پیگیری وضعیت عزیـزانشـان بـه  ٢ امروز  
مامورین اداره  .  اداره اطالعات شھرستان بوكان مراجعه كردند 

ـرای روشـن شـدن   اطالعات  در مقابل خواست خانواده ھـا ب
ـنـد   وضعیت آنان، تنھا سکوت کرده و از خانواده ھـا خـواسـت

که وسائل شخصی از جمله لباس  را تحویل زندان دھند تـا  
ــیـار دســتـگــیــر شــدگــان قــرار گــیــرد  در پـی عــدم  .  دراخـت

پاسخگویی مامورین اطـالعـات، خـانـواده ھـای بـازداشـت  
ـری   ـر بـه اداره ی دادگسـت ـیـشـت ـری ب ـیـگـی شدگان برای پ
ـرونـده دیـداری داشـتـه   مراجعه كرده و توانستند با قـاضـی پ

ـتـی  .  باشند  ـی ـری را اتـھـام امـن قاضی پرونده دلیل دسـتـگـی
خوانده و به خانواده ھا اعالم كرده است كـه تـا روشـن شـدن  
. شدن وضعیت اتھام، آنھا فعـال در بـازداشـت خـواھـنـد بـود 

ـنـھـا دفـاع از   كارگران، مردم شریف و آزاده جرم این عزیزان ت
ـتـه ی ھـمـاھـنـگـی   مطالبات كارگری و عضویت در كـمـی

مـا  .  برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری مـی بـاشـد 
ای ھـایـمـان    بارھا اعالم كرده ایم كه دفاع از منافع ھم طبقه 

ـرونـده سـازی و   را وظیفه طبقاتی خود دانسته و ھر گونـه پ
ـم و   ـی ـن ـیـن كـارگـری را مـحـكـوم مـی ك اذیت و آزار فعال
ـنـومـنـد، جـمـال   ـیـد و شـرط ھـادی ت خواستار آزای بـی ق
میناشیری، ابراھیم مصطفی پـور، قـاسـم مصـطـفـی پـور و  

 عضو خود و ھمچنین دیگر كـارگـران و  ٥ محمد کریمی    
ـرای كـمـك  .  فعاالن دربند می باشیم  كمیته ی ھماھنگی ب

 به ایجاد تشكل ھای كارگری  
 

 دادگاھی پدرام نصرالھی برای سومین بار
ـبـه    به گزارش رسیده، روز پنـج  ،  ١٣٩١  آذر مـاه  ٣٠ شـن

ـرای سـومـیـن بـار   کارگزاران زندان مرکزی شھر سننـدج، ب
متوالی طی یک مـاه گـذشـتـه، پـدرام نصـراالـھـی فـعـال  

ی ھماھنگی برای کـمـک    کارگری دربند و عضو کمیته 
ــجـاد تشـکــل  ــد   بـه ای ـردن .  ھـای کـارگــری را بـه دادگـاه ب

محافظین سرمایه، سعی دارند تا با مخدوش کردن جایـگـاه  
اجتماعی پدرام نصراللھی، با درست کردن پاپوش اخـالقـی،  

ـنـد  آنـان بـا  .  وی را از لحاظ اجتماعی با چالش روبرو نـمـای
طراحی یک سناریو، توسط سرسپردگان خود تـحـت عـنـوان  

ـلـھـی  "  خیانت در امانت "  سعی در تخریب جایگاه پدرام نصرال
مسئولین زندان، پدرام نصرالھی را ھم در داخـل زنـدان  .  دارند 

ـر انسـانـی    و ھم در ھنگام انتقال به دادگاه، به شیـوه  ای غـی
ـر فشـارھـای خـود   در تنگنا قرار داده، و لحظه به لـحـظـه ب

زندانبانان ضمن ممنوع الـمـالقـات کـردن پـدرام  .  افزایند   می 
ـنـد ھـمـچـون یـک جـانـی   نصراللھی، او را با دستبند و پاب

ـقـال دادنـد  ـت قـابـل ذکـر اسـت کـه  .  خطرناک به دادگـاه ان
ـلـھـی تـوجـه   زندانبانان به وضـعـیـت جسـمـانـی پـدرام نصـرال

کنند و از در اختیار قرار دادن داروھای وی با توجه بـه    نمی 
ـر شـدت فشـارھـا    بیماری جدی او امتنـاع مـی  ورزنـد تـا ب

ی ھماھنگی ضمن مـحـکـوم کـردن ایـن    کمیته .    بیفزایند 
گونه اعمال ضد انسـانـی خـواسـتـار مـداوای سـریـع پـدرام  
نصرالھی و آزادی بدون قید و شرط وی و ھمه ی فـعـاالن  

ـرای کـمـک    کمیته .  کارگری در بند است  ی ھماھنگی ب
 ١٣٩١ دی  ١ ھای کارگری    به ایجاد تشکل 

 
ی   نفر از اعضای کمیته٥دستگیری 

 ھماھنگی در بوکان 
ـبـه     ٢٩/٩/٩١ بر طبق گـزارش رسـیـده، روز چـھـارشـن

ساعت چھار ونیم عصر نیروھای امنیتی ولبـاس شـخـصـی  
ـر از اعضـای   ـف اداره اطالعات شھر بوکان به منزل چـھـار ن

ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای    کمیته 
پـور،    کارگری به اسامی جمال میناشیری، ابراھیم مصطفـی 
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پور و ھادی تنومند یورش برده و بـا بـازرسـی    قاسم مصطفی 
بردگان را بـازداشـت و بـه    منازل وضبط وسائل شخصی، نام 

الزم بـه  . بازداشتگاه اداره اطالعات شھر بوکان منتقل کـردنـد 
ذکر است چھارشنبه شب یکی دیگر از اعضای کمیته بـه  
ـروھـای اداره اطـالعـات شـھـر   ـی نام محمد کریمی تـوسـط ن

در پـی ایـن  .  بوکان دستگیر و به جای نامعلومی برده شـد 
ھای افراد دستگیر شده بـه اداره اطـالعـات    بازداشتھا خانواده 

ـروھـای   ـی مراجعه و خواستار آزادی عزیـزانشـان شـدنـد کـه ن
ـنـد   ـت ـبـه مـراجـعـه  " اطالعاتـی بـه آنـھـا گـف ـرویـد روز شـن ب

ـتـه ". کنید  ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    کـمـی ی ھـمـاھـنـگـی ب
ـری اعضـای خـود در شـھـر    تشکل  ھای کارگری، دستگـی

بوکان را محکوم کرده و خواھان آزادی بی قید و شرط آنـان  
ـنـد مـی  . بـاشـد   و ھمچنین تمامی کـارگـران و فـعـاالن درب

ھـای    ی ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 
 ١٣٩١  آذر  ٣٠ کارگری  

 
: كمیته پیگیری ایجاد تشكلھای كارگری

بھنام ابراھیم زاده به سلول انفرادی منتقل 
 شد

ـم زاد ٢٧ روز سه شنبه مـورخـه  ـراھـی .  اذر مـاه بـھـنـام اب
ـرادی   ـف ـری بـه سـلـول ان ـیـگـی كارگر زندانی وعضو كمیتـه پ

زندانی كه در حال گذراندن محكومـیـت خـود در  . منتقل شد 
ـرادی عـالوه   ـف بند قوه قضاییه به سر مبرد انتقالش به سلول ان
ـیـز مـحـسـوب   بر اینكه مقایر قوانین جاری است شـكـنـجـه ن

در ھر صورت مسولیت جان ایـن زنـدانـی در دسـت  .  میشود 
ـر  .  دولت و اطالعات و قوه قضاییه است   این رفتارھـای غـی

ـم زاده فـورا   ـراھـی انسانی محكوم به شكست است و بھنـام اب
كـارگـر زنـدانـی زنـدانـی  .  باید به بند عمومی منتقـل شـود 

ـری ایـجـاد تشـكـلـھـای   سیاسی ازاد باید گردد كمیته پیگـی
 كارگری ایران 

 
 خانواده محمد جراحی را حمایت كنیم

ـری   محمد جراحی كارگر زندانی وعضو كمیته پـی گـی
  ٥ اومحكوم بـه .  ماه است در زندان به سر میبرد ١٥ كه اكنون  

مدتی است كه پلیس با لباس ویا بـدون  .  سال زندان شده است 
لبا س به عنوان لباس شخصی فرزندان مـحـمـد جـراحـی را  
ـرار   تحت عناوین مختلف تحت فشارھای روحی و روانـی ق

ـیـز  .  داده است  پلیس در تـالش اسـت از ایـن طـریـق او را ن
ـیـن رفـتـاری بـا خـانـواده و یـا خـود  .. شكنجه دھد  زیرا چن

در  .  زندانی طبق قوانین جاری شكنجه مـحـسـوب مـیـگـردد 
ھر صورت پلیس امنیت و اطـالعـات مسـول سـالمـت جـان  

كـارگـران و مـردم  .  خود محمد جراحی و خانـواده اش اسـت 
ـیـان سـیـاسـی ھـمـیـشـه و   ازادی خواه كارگران زندانی وزندان

اكنون خـانـواده مـحـمـد جـراحـی  . ھمواره نیاز به حمایت دارند 
ـفـاوت اذیـت و ازار مـیـشـونـد   ایـن نـوع  .  تحت عناوین مـت

ـر انسـانـی   رفتارھا شكنجه محسوب میشود و رفـتـاری غـی
شكنجه خانواده و خود مـحـمـد جـراحـی فـورا بـایـد  .  است  

كارگر زندانی زندانی سیاسی ازاد بـایـد گـردد  . متوقف شود 
ـران   ـری ایـجـاد تشـكـلـھـای كـارگـری ای ـیـگـی   ٢١ كمیته پ

 ١٣٩١ آذر 

بیانیه مطبوعاتی فدراسیون جھانی کارگران 
 :حمل و نقل

تشدید نگرانی نسبت به وضـعـیـت شـھـابـی، خـزانـه دار  
 سندیکای اتوبوسرانی تھران 

ـقـل نـگـرانـی ھـای   فدراسیون جھانی کارگران حمل و ن
ـرانـی،   مداوم خود را در رابطه با ادامه حبس زندانی بیـمـار ای
رضا شھابی، خزانه دار سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد  
اتوبوسرانی تھران و حومه، یک تشکل وابسته بـه آی تـی  
اف، که ھمچنین به نام سندیکای واحد شناخته مـی شـود،  

شھابی به مدت بیش از دو سال و نیـم شـده  .  ابراز کرده است 
وضعـیـت جسـمـی وی پـس از  . است که زندانی می باشد 

. یک عمل جراحی در گردن و ستون فقرات بدتر شـده اسـت 
برخالف توصیه پزشکان، شھابی در مـاه اگـوسـت بـه زنـدان  

ـقـال بـه  .  اوین برگردانده شـد  ـت شـھـابـی، پـس از آنـکـه از ان
  ١٧ بیمارستان جھت درمان مناسب مـحـروم شـد، از تـاریـخ  

ـنـاع کـرده اسـت  سـالمـتـی وی  .  دسامبر از خوردن غذا امـت
ـتـاریـھـایـی   ھمچنین به دلیل ضرب و شتم ھای شدید و بدرف

ـر شـده اسـت  دیـویـد  .  که با وی شده است بـه شـدت مـتـاث
رضا شـھـابـی  :" کاکرافت، دبیر کل آی تی اف، اظھار کرد 

ـرد  .  باید فورا از زندان آزاد و به سرعت تحت درمان قرار بـگـی
ـیـه   فدراسیون جھانی حمل و نقل حبس و حکم ناعادالنـه عـل
او را محکوم می کند، و خواھان توقف ھـمـه آزار و اذیـت  

 ".ھا علیه فعالین کارگری در ایران می باشد 
ـلـی در   ـیـن الـمـل ترجمه به فارسی و بازتکثیر از اتحـاد ب

 حمایت از کارگران در ایران 
 

ممنوع المالقات ) نه به ز(پدرام نصرالھی
 شد 

بنا به خبر رسیده پدرام نصرالھی فعال کارگری و عضـو  
کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری در زندان مرکزی سنندج ممنـونـع الـمـالقـات شـده  

 آذرماه خانواده ی پدرام نصرالھـی کـه  ٢٧ روز دوشنبه  . است 
برای مالقات با او به زندان مرکزی سنندج رفتـه بـودنـد بـا  
ممانعت مقامات زندان مواجه شده و به آنھا گفته شـده کـه  
پدرام را به سلول انفرادی انتقال داده انـد و تـا زمـانـی کـه  
. قاضی پرونده دستور ندھد مـمـنـوع الـمـالقـات مـی بـاشـد 

 ماه زندان صادره پدرام نصرالـھـی  ١٩ دادگاه تجدید نظر حکم  
 پس از مراجعه به دادگـاه  ٩١/٨/٢٤ را تایید و وی در تاریخ  

کمیته ھماھنگی ممنوع المالقـات شـدن ایـن  .  بازداشت شد 
ـیـد و   فعال کارگری را محکوم کرده و خواھان آزادی بی ق

کمیتـه  .  شرط وی و ھمه کارگران و فعاالن دربند می باشد 
ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگـری  

 ١٣٩١ آذر ٢٨ 
 

رضا شھابی تصمیم به اعتصاب غذای تر 
توھین و تھدید پاسیار در موقع  –گرفت 
آشی برایت بپزم که فراموشت : " برگشت

 . "نشود
 آذر، رضـا شـھـابـی  ٢٧ روز دوشنبه  : ٤٣ اطالعیه شماره  

کارگر زندانی و عضو ھیئت مدیره سندیکای شرکت واحـد  

در مالقات با ھمسر و دخترش اعـالم کـرده اسـت کـه کـه  
ـبـه    آذر مـاه در  ٢٧ عالوه بر اعتصاب دارویی از روز دوشـن

ـیـن عـدم   اعتراض به توھین و تھدیدھای زندان بانان و ھمچن
پیگیری مسئولین زندان نسبت به وخامت وضعـیـت جسـمـی  
و مداوای فوری او، دست به اعتصاب غذای تر خـواھـد زد  
و تا زمانی که وی را برای ادامه درمان در خارج از زنـدان  
. به قید وثیقه آزاد نکنند به این اعتصاب ادامـه خـواھـد داد 

ـنـات پـزشـکـی  ٢٥ رضا شھابی که در تاریخ    آذر برای معای
به بیمارستان امام خمینی منتقل شد، توسط پـاسـیـار ھـمـراه  

پاسیار مربوطه در راه  .  وی مورد توھین و تھدید قرار گرفت 
انتقال رضا شھابی از بیـمـارسـتـان بـه زنـدان، دوبـاره وی را  

شـمـا مـنـافـق و ضـد  : " تھدید کرده و به او گفته است کـه 
ـیـد و بـی   انقالب ھستید و خودتان را بـه مـریضـی مـی زن

ـیـن بـه  ."  خودی خرج روی دست ما می گذارید  او ھـمـچـن
ـپـزم و  : "  رضا شھابی گفته است  که  ـرایـت ب یک آشـی ب

رضـا شـھـابـی  ."  بالیی به سرت بیاورم که فراموشـت نشـود 
ـیـاز بـه درمـان فـوری   عالوه بر وضعیت گردن و کمر کـه ن

ـر    دارد از مشکل فشار خون نیز رنج می  ـر اث ـرد و مـرتـب ب ب
ھمین مشکل دچار خون دماغ می شود که با قطـع دارو و  
اعتصاب غذا، وضعیت جسمی او بـه خـطـر جـدی خـواھـد  

کمیته دفاع از رضا شھابی ضمن محکوم کردن آزار  .  افتاد 
 رضا شھابی و ھمچنین تھدید و تـوھـیـن بـه او، بـه    و اذیت 

مـا  .  شدت نگـران وضـعـیـت سـالمـت رضـا شـھـابـی اسـت 
ـیـت سـالمـت   اعضای کمیته دفاع از رضا شھابـی، مسـئـول
رضا را مستقیما متوجه مقامات قضایی و امنیتی دانسـتـه  
ــدانـی و عضــو   ــن کـارگـر زن و خـواھـان مــداوای سـریـع ای
سندیکای شرکـت واحـد در خـارج از زنـدان و در شـرایـط  

ـتـه دفـاع از رضـا شـھـابـی . مناسب ھستیم   آذر  ٢٧   -کـمـی
 ١٣٩١ 
 

اقدام مشترک سندیکاھای فرانسه در باره 
 رضا شھابی

 فرانسه   –ھمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  
ـیـسـتـی بـا کـارگـران   به دنبال تماس ھمبستگی سوسیال

ـران   بـا سـنـدیـکـاھـای کـارگـری فـرانسـه و  )  فـرانسـه (  ای
ـر رضـا   درخواست واکنش از جانب آنان در باره وضعیت خـطـی

س اف د  »شھابی، نامه مشترکی از جانب سنـدیـکـاھـای  
او ان اس   »و  «سولیـدر »،  «اف اس او  »،  «ث ژ ت »،  «ت 
ـتـشـر   «آ  خطاب به رئیس قوه قضائیه جمھوری اسـالمـی مـن

ـتـشـر مـی   شد که ترجمه فارسی آن بدینوسیله در اختیار من
 .شود 

ـران   ). فـرانسـه (  ھمبستگی سوسیالیستی با کارگران ای
ـیـجـنـاب  ٢٠١٢  دسامبر  ٢٠   پاریس  ٢٠١٢  دسامبر  ٢٢   عـال

صادق الریجانی، رئیس قـوه قضـائـی جـمـھـوری اسـالمـی  
ـقـال وی  /  بازداشت رضا شھابی : ایران؛ موضوع  درخواست انت

ـیـجـنـاب؛ سـازمـان ھـای   به بیمارستانی خارج از زنـدان عـال
سندیکائی فرانسوی  س اف د ت، س ژ ت، اف اس او،  
سولیدر، او ان اس آ،  توجه شما را نسبت به  وضعیـت رضـا  
ـره ی سـنـدیـکـای شـرکـت واحـد   شھابی، عضو ھیئت مدی
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اتوبوسرانی  تھران و حومه که  از سی ماه پیش بـه عـلـت  
فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب مـی  

ـرد  . کند  ـیـمـاری رنـج مـی ب رضـا شـھـابـی از چـنـدیـن ب
ـیـوی، فشـار خـون، درد کـمـر و  پشـت، و  (  نارسائی کل

ھمچنین آرتروز شدید ھمراه با وخامت وضـع چـھـار مـھـرهء  
ـیـش، بـه خـاطـر عـدم درمـان، وضـع  ). پشت  از چند ماه پ

سالمتی وی شدیدا وخیم تر شده وحتی او را با خـطـر فـلـج   
ـرو کـرده اسـت  وضـعـیـت جسـمـانـی او، درمـان  .  کامل روب

ـیـمـارسـتـانـی در خـارج از   پزشکی مناسب و انتقال او بـه ب
رضا شـھـابـی در واکـنـش بـه  . زندان را ضروری می سازد 

ـرای  ١٧ رفتار شنیع زندانبان و فقدان مداوا، از   ـر و ب  دسامـب
سومین بار دست به اعتصاب غذا زده است کـه جـان او را  

لذا وضـعـیـت او  بـی انـدازه  . در خطر جدی قرار می دھد 
 .نگران کننده و اضطراری است 

سندیکاھای فرانسوی ضمن درخـواسـت آزادی فـوری  
او، بر این باورند که محکومیت و زندانی شـدن ایـن فـعـال  
سندیکائی از سی ماه پیش تاکنون، نقض حقوق انسانـی و  

ـراز حـمـایـت کـامـل از رضـا  .  سندیکائی است  ما ضمن اب
ـم   شھابی مبارز، از کلیه مقامات مسئول ایرانی می خواھـی

ـرمـات  .  که به سرعت اقدامات الزم را مبذول دارنـد  بـا احـت
 اوزلم ییلدریم : فیلیپ رئو س ژ ت : فائقه س اف د ت 

آلن بارون او ان  :  دومینیک ژیانوتی سولیدر : اف اس او 
ـر از  :  اس آ  ـی ـرجـمـه و تـکـث ھـمـبـسـتـگـی  :  سعید دروان ت

 "پاریس   –سوسیالیستی با کارگران ایران  
 

مالقات اعضای ھیئت مدیره سندیکای 
 شرکت واحد با عبدالفتاح سلطانی

ـتـاح سـلـطـانـی در دفـاع از   ـف نظر به اینکه آقای عبـدال
ـره   ـئـت مـدی حقوق رانندگـان شـرکـت واحـد و اعضـای ھـی
سندیکای شرکت واحد از ھیچ تالشی و کـوشـشـی دریـغ  
نکرده و در ادارات کار و حـل اخـتـالف بـدون ھـیـچ چشـم  
داشتی ھمواره در کنار رانندگان و کارگران شـرکـت واحـد  
بوده و در ادارات کار به عنوان یـک وکـیـل سـنـدیـکـائـی  
ـرخـی   کارگران را ھیچ وقت تنھا نگذاشته، به ھمین علت ب
ـیـن شـرکـت واحـد   ازاعضای ھیئت مدیره سندیکـا و فـعـال
تصمیم گرفتند حال که آقای عبدالفتاح سـلـطـانـی بـخـاطـر  
مشکالت گوارشی در بیمارستان بستری است بـه مـالقـات  
ایشان رفته و در این فرصت از زحمات و تالش ھای ایشـان  
برای سندیکای کارگران شرکت واحد قدر دانـی و تشـکـر  

 .کنند 
ــواده   مـا ضـمــن آرزوی ســالمـتـی بــرای ایشـان و خـان
ـر آقـای   محترمشان ، امیدورایم شـاھـد آزادی ھـرچـه زودت
ـم  . سلطانی و رضا شھابی و تمامی زندانیان سیـاسـی بـاشـی

 سال حبس تـعـزیـری  ١٣ آقای سلطانی در دادگاه انقالب به  
 سال تبعید به برازجان محکوم گردیده کـه ایـن حـکـم  ٢٠ و  

 داوود رضوی فعال سندیکائی . در دادگاه تجدید نظر تائید شده است 
 

 نامه و اطالعیه ھای فعالین كارگری
 

اعالم پشتیبانی پدرام نصرالھی از اعتراض 
 كارگران نسبت به اصالحیه قانون كار

 آذر ماه سال جاری بـه  ١٤ اصالحیه قانون کار در تاریخ  
صورت غیر علنی برای تصویب به مـجـلـس ارائـه گـردیـد،  

ـرار اسـت در صـورت   این اصالحیه ضـد کـارگـری کـه ق
ـتـی کـامـال   تصویب جایگزین قانون کار فعلی شـود مـاھـی

این اصالحیه در شـرایـطـی بـه مـجـلـس  .  سرمایه دارانه دارد 
ـیـکـاری، تـورم و اخـراج   ـر و ب ـق ارائه گردیده اسـت کـه ف
سازیھای گسترده کارگران تسریع یافته است و زنـدگـی و  
معیشت آنھا را سخت به مخاطره انداخته است و در صـورت  
ـقـه   ـقـی بـه طـب تصوسب این اصالحیه بی حـحـقـوقـی مـطـل

بـا نـگـاھـی کـوتـاه بـه تـاریـخ  .  کارگر تحمیل می گـردد 
مبارزاتی کارگران طی صد سال اخیر در ایران متوجه مـی  
شویم که طبقه کارگر ھمواره در برابر تعرض سرمـایـه داران  
به سفره ھای خود، ساکت ننشسته اند و در مقابل تـحـمـیـل  

به ھمیـن خـاطـر  .  این بی حقوقی ھا به مبارزه برخواسته اند 
ـیـسـت و بـایـد   ـیـز جـایـز ن سکوت در برابر این اصـالحـیـه ن
ـردازنـد و   کارگران در مقابله با این حمله آشکار به مبارزه بپ

ـیـز بـه  . خواھان یک زندگی انسانی در جامعه باشند  من ن
نوبه خود نسبت به طرح چنین لوایحی شدیدا معتـرض بـوده  
و صدایم در کنار صدای کارگرانی قرار دارد کـه بـه ایـن  

پدرام نصرالھی زنـدان مـرکـزی  .  گونه لوایح معترض ھستند 
 ١٣٩١ آذر  ٢٨ سنندج  
 

پیام تسلیت به خانواده ی کارگرانی که در 
حین کار در معدن زغال سنگ طبس جان 

 .خود را از دست دادند
ـربـانـی   بار دیگر محیط ناامن کـار از مـا کـارگـران ق

روزی نیست که حوادث محیط کار جـان تـعـدادی  .  گرفت 
از ما کارگران را نگیرد، شماری را لت و پار نکند و چنـد  
ـنـمـایـد و   ـیـمـارسـتـان ن نفر را به دلیل جراحات شدید روانـه ب
ــن کـارگــران را در ســوگ از دســت دادن   ــواده ی ای خـان

ـر سـانـحـه ای مـرگـبـار، در  .  عزیزانشان ننشاند  اینبار در اث
ـفـجـار و ریـزش ایـن   ـر ان معدن زغال سنگ طبس و در  اث

ـقـه ای ھـای مـا،  ٨ معدن    تـن از ایـن  ٨  تن از ھـم طـب
ـرخـورداری از   انسانھای شریف که در اعماق زمین و بدون ب
شرایط و ملزومات ایمنی کار، کار می کردند، جـان خـود  

 تـن از  ٨ بدون شک خبر جانگداز مرگ  .  را از دست دادند 
،  " رمضـان رضـوانـی " کارگران معدن زغال سنـگ طـبـس،  

" ،  " رسول غـالمـی " ،  "ابوالفضل خوری "،  "اسماعیل رحیمیان " 
جـواد  " و  "  محمود عابـد "،  "زاده   علی مھدی "،  "اسماعیل عابد 

ـران تـکـان دھـنـده اسـت " باقرزاده  . ، برای جنبش کارگری ای
من مرگ این عزیزان را به اعضای خانواده و بستگان آنـان  
و ھمه کارگران ایران تسلیت می گویم و خودم را در غـم و  
ـم  . اندوه از دست دادن این انسانھای شریف شریک مـی دان

ـیـان جـنـگـی اعـالم  ٨ این    تن از کارگران معدنچی از قربان
ـیـد   نشده اما واقعی به گستردگی عرصه ھای مختلف تـول

ـفـات یـک  .  سرمایه داری ھستند  ـل ـر، ت در این جنگ نابراب
طرفه است و فقط کارگران ھستند که روزانه قربانـی مـی  
ـیـان خـود مـتـھـم بـه   دھند، چه بسا در بسیاری مواقع قربان

اما در عالم واقع سرمایه داران و صـاحـبـان  . قتل می شوند 
صنایع که حاضر نیستند ھیـچ بـخـشـی از سـود سـرمـایـه  
ـیـن   ھایشان را صرف تأمین امنیت محیط کار کننـد عـامـل

ـیـای وارونـه را  .  اصلی این فجایع ھولناک ھستنـد  ایـن دن
ـر مـحـور  .  باید تغییر داد  اما تـا زمـانـی کـه ایـن جـھـان ب

ـیـد سـود   مالکیت خصوصی و استثمار طبقه کارگـر و تـول
ـروی اتـحـاد و   ـی برای سرمایه داران می چرخـد، بـایـد بـا ن

ـیـمـه   مبارزه خودمان ھزینه تأمین ایمنی مـحـیـط کـار، و ب
کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار را بـه  

یـادشـان گـرامـی  .  کارفرمایان و صاحبان کار تحمیل کـرد 
ـبـاخـتـه درخـواسـت  "  باد ضمنا  از کلیه خانواده کارگران جـان

ـرونـده ایـن عـزیـزان   داریم به ھر مشکلی که در رابطـه بـا پ
ــن   ــف ــن شــمــاره تــل ــا ای ــد ب ــوانــن ــد، مــی ت ــرخــورد کــردن ب

ـرنـد و مـا در حـد تـوان مـی  ٠٨٧٤٣٢٣٠٩٧٥   تماس بگـی
 آذر  ٣٠ -مـحـمـود صـالـحـی  .  توانیم آنان را رھنمایی کنیم 

 ١٣٩١ 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

 نفر از کارگران آسفالت شھرداری ٩اخراج 
  سنندج٢منطقه 

 آسفالت شھرداری مـنـطـقـه  ٢/١٠/٩١ امروز مورخه شنبه 
مـحـمـود  -١  سنندج  نه نفر از کارگران خود را به نامھای  ٢ 

ـری    -٢ شاه مرادی   ـر رحـیـمـی    -٣ یـحـیـی نصـی  -٤ صـاب
ـبـی    -٦ مظفر ھمکاری   -٥ مسعود زندی نوا   ـی جمشـیـد حـب

ـنـی    -٨ امیر محمدی    -٧  ـرحسـی حـجـت الـه  -٩ ھـادی مـی
روشنی از کار اخراج کرد  طبق اخبار رسـیـده بـه اتـحـادیـه  

ـقـه  ١٥  الی  ٥ آزاد ایران این کارگران بین    سـال دارای سـاب
کار در شھرداری ھستند و به بھانه ی کمبود نقدینگـی از  

 .کار بیکار شدند 
 

آلومتک و » کارگر کارخانجات ٥٠اخراج 
 قزوین «آلومراد

آلـومـتـک و  » کارگر کارخـانـجـات  ٥٠ دی، اخراج  ٢  
ـیـل آنـچـه  .  قزوین  «آلومراد  کارگران این واحد صنعتی به دل

فقدان نقدینـگـی، عـدم دریـافـت وام و  »از سوی کارفرما  
ـروانـی،  .  انـد   ذکر شده است اخراج شـده  «تسھیالت  عـلـی شـی

کارگر اخراجی خط تولید کارخانجات آلومتک و آلـومـراد  
کارخانجات آلومـتـک و آلـومـراد قـزویـن در  :  قزوین گفت 

ـنـده نـمـونـه اسـتـان قـزویـن   ھفته گذشته به عنوان صادر کن
شناخته شد و در مراسمی که از صـدا و سـیـمـای اسـتـان  
پخش شد از دست استاندار و دیگر مسووالن جایزه گـرفـت،  
حال این سوال برای ما کارگران مطـرح اسـت، ایـن چـطـور  

ای است که کـارگـران خـود را بـعـد از      صادر کننده نمونه 
مجید دوستی، دیگـر کـارگـر  . کند   کسب عنوان اخراج می 

اخراجی کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین نیز بـا اشـاره  
ـیـد ایـن کـارخـانـه  ١٨ به سابقه    سال کار خود در خـط تـول

  ٤٥ ام و حـال بـا    در حین کار صدمات متعددی دیده :  افزود 
ـم کـار    سال سن و چند سرعائله و مستاجری کجا مـی  تـوان

ـم بـازنشـسـتـه    کنم، در حالی که چند ماه دیگر می  تـوانسـت
 سال به مرور مزایای کارگـران  ٤ طی  :  وی ادامه داد .  شوم 

... از جمله حق تولید، کارانه، مساعده، سـرویـس، نـاھـار و 
ـنـی اسـت  . حذف کردند و حاال خودمان را اخراج کردند  گفت

کارخانه آلومتک تولید کننـده ا نـواع ھـادیـھـای ھـوایـی  
ـنـی و ھـوایـی فشـار    خطوط انتقال و توزیع، کابل  ھای زمی
ھای آلومینیومی ساختمانـی و    ضعیف آلومینیومی، پروفیل 

ـیـاژی و    صـنـعـتـی، راد  ـنــیـومـی خـالــص و آل ھــای آلـومـی
 .ھای آلومینیومی در استان قزوین است   بیلت 
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 "اصالحیه قانون كار" ویژه 
گزارش خبرگزاری مھر حاوی نكات مھم از به اصطـالح  

در قمدمه از گـزارش خـبـرگـزارح  .  است "  قانون كار "اصالحیه  
ھرچند کارگران و کارفرمایان به مـنـظـور   »مھر اعالم كرده؛ 

ـانـون کـار تـوانسـتـه انـد در     ٩٧ توافق بر سر نحوه اصالح ق
 ماده قانون کار با یکـدیـگـر بـه تـوافـق کـامـل  ٢٠٣ درصد  

 و  ٢٧ ،  ٢٥ ،  ٢٣ ،  ٢١ ،  ١٧ ،  ٧  مـاده  ٧ برسند و تنھـا در  
نتوانستند به این توافق دست یابند؛ اما اھمیـت مـبـحـث  ١٩١ 

ـیـت     ١٠٠ قراردادھا در مواد یادشده بسیار باال و دارای شـمـول
ـاتـی   .«درصدی در بازار کار است  ـق كه در ماده ذكر شده تواف

ـات از طـرف خـانـه   ـق انجام شده، اساسا این به اصطـالح تـواف
كارگری ھا و نمایندگان شوراھای اسـالمـی و تـعـدادی از  
تشكلھای زرد انجام شده است، ھیچ ربط و قرابتی با دخـالـت  

در تـجـمـع  .  نمایندگان واقعی كارگران و تشكلھای آنھا نـدارد 
 آذرماه كه در مقابل  مجلـس شـورای اسـالمـی بـرگـزار  ٢٨ 

ـابـت از طـرف سـی ھـزار   ـی شد،  نمایدگان این تجمع و بـه ن
امضا از طومار كارگران به نمایندگان مجلس اعالم كرده انـد  

و  )  نمایندگان دولت ـ كارفرما و دولـت ( كه مذاكرات سه جانبه 
بحث و توافق بر سر اصالحیه ھا قانون كار رعایت نشده و ھر  
نوع اقدام و تصویب این اصالحیـه ھـا فـاقـد مشـروعـیـت از  

 .  كارگر كمونیست . طرف كارگران است 
اختـالف کـارگـران و  /   درصد قانون کار ٤٠ احتمال تغییر  
ـتـصـادی -خبرگزاری مـھـر .    ماده ٧ کارفرمایان در   : گـروه اق

ـیـر     ٤٠ نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر اصالح و تغی
ـانـون  ٢٢ درصد مواد قانون کـار پـس از    سـال از اجـرای ق

ـقـی  ٧ فعلی، توافق کردند؛ با این حال در    ماده کلیدی تـواف
مبحث تنـظـیـم روابـط کـار شـامـل قـراردادھـا،  .  حاصل نشد 

ـافـت حـقـوق،   استعفا، شرایط خاتمه ھمـکـاری و اخـراج، دری
ـاطـی و خـروج   ـامـه انضـب ـیـن ن فسخ قرارداد و اختالفات، آئ

ـاحـثـی اسـت  ١٠ کارگاه ھای زیر   نفر از شمول قانون کار؛ مب
ـانـون کـار مـطـرح شـده و مـورد اخـتـالف  ٧ که در    ماده ق

ـان  .  کارگران و کارفرمایان است  ھرچند کارگران و کارفرمـای
به منظور توافق بر سر نحوه اصالح قانون کار توانسته اند در  

 ماده قانون کار با یکدیگر به توافق کـامـل  ٢٠٣  درصد  ٩٧ 
 و  ٢٧ ،  ٢٥ ،  ٢٣ ،  ٢١ ،  ١٧ ،  ٧  مـاده  ٧ برسند و تنھـا در  

نتوانستند به این توافق دست یابند؛ اما اھمیـت مـبـحـث  ١٩١ 
ـیـت     ١٠٠ قراردادھا در مواد یادشده بسیار باال و دارای شـمـول

ـیـدی؛   ٧ اختالف بر سر  .  درصدی در بازار کار است   ماده کـل
به عبارتی نحوه تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادھا یکـی از  
ـا دارای   کلیدی ترین و حساس ترین مباحثی اسـت کـه ذات
زمینه ھای فراوانی برای ایجاد اختالف بین نیروی مشـمـول  

ـادی از پـرونـده  . قانون کار و کارفرما است  ـار زی بخـش بسـی
ـان مـتـمـادی   ـی ھای اختالفی کارگران و کارفرمایان در سـال
ریشه در مسائل تنظیم روابط کار دارد که باعـث مـی شـود  
کارگر و کارفرما نتوانند بر سر منافع خود در این بخـش بـه  

ـنـدگـان  .  توافق دست یابند  ـای این موضوع حتی در روابـط نـم
ـز   ـی کارگری و کارفرمایی کشور بر سر اصالح قانون کـار ن

ـنـدگـان کـارگـری و  .  به خوبی خود را نشان داده اسـت  ـای نـم
ـابـی بـه تـوافـق در     ٧ کارفرمایی کشور به دنبال عدم دستی

ـانـون کـار،  ٩٠ ماده از حدود    ماده مـدنـظـر بـرای اصـالح ق
ـنـھـا نـظـرات خـود را   تصمیم گرفتند ھر یک از گروه ھـا ت
ـیـم گـیـر   اعالم کنند و نتیجه نھایی را به عھده مراجع تصـم

 مـاده  ٧ توافق برای اعالم نظر جداگانه در مقابل  .  قرار دھند 
 ماده پیشنھادی کارگران و کارفرمایان بـرای اصـالح  ٨٩ از  

مصـوب شـد بـه  : " قانون کار این جمله به چشم مـی خـورد 
ـنـدگـان   دلیل عدم توافق بر سر متن واحد برای این ماده، نمای

کارگران و کارفرمایان ھر کدام به صورت جداگانه نظر خـود  
ـنـد  ـای مـتـن مـواد اخـتـالفـی  ".  را به صورت کتبی اعالم نـم

ـانـون  ٧ کارگران و کارفرمایان در اصالح قانون کار مـاده    ق
ـاھـی کـه   کار؛ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شف
به موجب آن کارگر در قبال دریافت حـق السـعـی کـاری را  
برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کـارفـرمـا انـجـام  

حداکثر مدت مـوقـت بـرای کـارھـایـی   -١ تبصره  . می دھد 
که طبیعت آنھا جنبه غیرمستمر دارد تـوسـط وزارت کـار و  
. امور اجتماعی تھیه و به تصویب ھیئت وزیران خواھد رسـیـد 

در کارھائی که طبیعت آنھا جنبـه مسـتـمـر دارد،   -٢ تبصره  
در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشـود قـرارداد دائـمـی  

قرارداد کارگـری کـه  .   قانون کار ١٧ ؛ ماده  .تلقی می شود 
توقیف می شود و توقیف وی منتھی به حکم محکـومـیـت  
ـیـق در مـی آیـد و   ـل نمی شود در مدت توقیف بـه حـال تـع

مـاده  ..  کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد 
 قانون کار قرارداد کار به یکی از طرق زیر خـاتـمـه مـی  ٢١ 
ـازنشـسـتـگـی کـارگـر ج   -فوت کارگـر ب   -الف :  یابد  از    -ب

انقضاء مـدت در قـراردادھـای    -کارافتادگی کلی کارگر د 
ـا ضـمـنـی آن ه   -کار با مدت موقت و عدم تجدید صریـح ی
 -پایان کار در قراردادھائی که مربوط به کار معین اسـت و 

کارگری که استعفا مـی کـنـد  :  ١ تبصره  . استعفای کارگر 
ـای   موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا اسـتـعـف
خود را کتبا به کـارفـرمـا اطـالع دھـد و در صـورتـی کـه  

روز انصراف خود را کتبا به کارفـرمـا  ١٥ حداکثر ظرف مدت  
اعالم نماید استعفای وی منطقی تلقی می شود و کـارگـر  
موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را بـه شـورای  
ـنـده کـارگـران   ـای ـا نـم اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و ی

ـافـت  .   قانون کار ٢٣ ماده  . تحویل دھد  کارگر از لـحـاظ دری
ــاری،   ــم ــی ــاشــی از فــوت، ب ــمــری ھــای ن ــا مســت ــوق ی حــق
ـادگـی کـلـی و   ـت ـیـق، از کـاراف ـل بازنشستگی، بیکاری، تع
ـابـع   جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مـربـوط بـه آنـھـا ت

ـانـون کـار ٢٥ مـاده  ..  قانون تامین اجتماعی خواھد بـود  .  ق
ھرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا بـرای انـجـام کـار  
معین منعقد شده باشد ھیچ یک از طرفین به تنھائـی حـق  

ـاشـی از  :  ١ تبصره  .  فسخ آن را ندارد  رسیدگی به اختالفات ن
نوع این قراردادھا در صالحیت ھیئت ھای تشـخـیـص و حـل  

 قانون کار ھرگـاه کـارگـر در انـجـام  ٢٧ ماده  .  اختالف است 
ـاطـی   وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامـه ھـای انضـب
کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کـارفـرمـا حـق  
دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عـالوه  
ـقـه کـار   بر مطالبات و حقوق معوقه به نسـبـت ھـرسـال سـاب

) حق سـنـوات ( معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان  
در واحـدھـائـی  .  به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نمـایـد 

ـبـت انـجـمـن   که فاقد شورای اسالمی کار ھستند نـظـر مـث
ـلـه  . صنفی الزم است  در ھر مورد از موارد یاد شده اگر مسـئ

با توافق حل نشد به ھیئت تشخیص ارجاع و در صورت عـدم  
حل اختالف از طریق ھیئت حل اختـالف رسـیـدگـی و اقـدام  

در مدت رسیدگی مراجع حـل اخـتـالف، قـرارداد  .  خواھد شد 
کـارگـاه ھـائـی  :  ١ تبصـره  .. کار به حالت تعلیق در می آید 

ـا شـورای   ـبـوده و ی که مشمول قانون شورای اسالمی کار ن
ـا   اسالمی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشـد ی
فاقد نماینده کارگر باشند اعالم نظر مثبت ھیئـت تشـخـیـص  

ـزامـی  )  این قانون ١٨٥ موضوع ماده  (  در فسخ قرارداد کـار ال
ـامـه  : ٢ تبصره  .. است  موارد قصور و دستورالعمل ھا و آئین ن

ـا   ھای انضباطی کارگاه ھا به موجب مقرراتی اسـت کـه ب
پیشنھاد شورای عالی کـار بـه تصـویـب وزیـر کـار وامـور  

کـارگـاه ھـای  .  قانون کار ١٩١ ماده  . اجتماعی خواھد رسید 
 نفر را مـی تـوان بـرحسـب مصـلـحـت  ١٠ کوچک کمتر از  

. موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنـی نـمـود 
موارد استثناء به موجب آئین نامه ای  .  تشخیص مصلحت و 

خواھد بود که با پیشنھاد شورای عـالـی کـار بـه تصـویـب  
 .ھیئت وزیران خواھد رسید 

 
نرخ بیکاری در تابستان به :مرکز آمار ایران

  درصد رسید١٢.٤
ـان امسـال  ١  ـابسـت دی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در ت

 درصد اعالم کرد که نسبـت بـه مـدت مشـابـه در  ١٢.٤ را  
ـیـکـاری  .  دھـد    درصد افزایش نشان مـی ١.٣ سال قبل،   نـرخ ب

ـنـد  . نشان می دھد چند درصد از جمعیت فعال، بیکـار ھسـت
ـیـت   در مقابل نرخ اشتغال نشان می دھد چند درصد از جـمـع

ـیـکـاری بـه طـور  .  فعال شاغل ھستند  بنابراین بررسی نـرخ ب
ـایـج بـه  .  باشد   ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز می  ـت بـراسـاس ن

 ساله و  ١٠ دست آمده در فصل تابستان، نرخ بیکاری جمعیت 
این شاخـص در  .   درصد بوده است ١٢.٤ بیشتر در کل کشور  

 درصد محاسـبـه  ٢٢.١  درصد و در بین زنان  ١٠.٢ بین مردان  
ـیـکـاری  . شده است  ھمچنین نتایج بیانگر آن است کـه نـرخ ب

در نقاط شھری بیشتر از نقاط روستایی است به طـوری کـه  
ـاط شـھـری   ـق ـاط  ١٤.٥ نرخ بیکاری در ن ـق  درصـد و در ن

 سـالـه  ١٥ چنانچه جمعیت فعال  .   درصد است ٧.١ روستایی  
ـیـکـاری ھـمـان     ١٢.٤ و بیشتر در نظر گرفتـه شـود، نـرخ ب

ھـای    مقایسه نرخ بیـکـاری در گـروه .  آید   درصد به دست می 
سنی نشان می دھد، بیشترین نرخ بیکاری در گـروه سـنـی  

بررسی ایـن شـاخـص  .   درصد بوده است ٢٩.٨ ساله با  ٢٠ -٢٤ 
در بین مردان و زنان نشان می دھد ھمین گروه سنی در بیـن  

 درصد باالتـریـن  ٤٨.٥  درصد و در بین زنان با  ٢٤.٨ مردان با  
بـررسـی نـرخ  .  نرخ بیکاری را به خود اخـتـصـاص داده اسـت 

 ساله و بیشتر نشان مـی دھـد کـه ایـن  ١٠ بیکاری جمعیت  
 درصـد  ٠.٥ ،  ١٣٩١  نسبت به بھار  ١٣٩١ شاخص در تابستان  
 درصـد و  ٠.٤ این نرخ در نقاط شـھـری  .  کاھش یافته است 
ـیـن  .  درصد کاھش داشته است ٠.٨ در نقاط روستایی   ھمـچـن

 درصـد  ١.٠  درصد افزایش و در بین مردان  ٢.١ در بین زنان  
ـیـشـتـر  ١٠ نرخ بیکاری جمعیت  . کاھش یافته است   ساله و ب

ـان  ١٣٩١ در تابستان   ـابسـت  درصـد  ١.٣ ،  ١٣٩٠  نسبت بـه ت
 درصـد  ٢.٠ این شاخص در نقاط شھری  . افزایش یافته است 

ـایـی   ـاط روسـت ـق ـتـه اسـت ٠.٥ و در ن ـاف .  درصـد کـاھـش ی
 درصـد  ٢.١  درصد و در بین زنان  ٠.٩ ھمچنین در بین مردان  

ـیـشـتـر  ١٠ نرخ بیکاری جمعیت  . افزایش یافته است   ساله و ب
مقایسـه ایـن  .  درصد به دست آمده است ١٢.٤ در کل کشور  

  ٢١.٢ ھا نشان می دھد استان فارس با    شاخص در بین استان 
ـان   درصد باالترین نرخ بیکاری را داشـتـه و بـعـد از آن اسـت

ـتـه اسـت ٢٠.٥ لرستان با   از سـوی دیـگـر  .   درصد قرار گـرف
ـا   ـان خـراسـان  ٦.٣ پایین ترین نرخ بیکاری ب  درصـد در اسـت

 .جنوبی مشاھده شده است 
 

 نا امنی محیط كار
 

کارگر یکی از ١٦کشته وزخمی شدن
ھای صنایع غذایی تبریز  کارخانه

 براثرواژگونی اتوبوس سرویس 
ـان  ٢  دی مھر،واژگونی اتوبوس سرویس کارگران در اتـوب

.  کشته و زخمی برجای گـذاشـت ١٦ پاسداران کالنشھر تبریز  
براساس این گزارش،مسئول روابط عمومـی مـرکـز مـدیـریـت  
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ـا    ھای پزشکی آذربایجان   حوادث و فوریت  شرقی صبح شنبـه ب
در این حادثـه اتـوبـوس سـرویـس  :  اعالم این خبر اظھار داشت 

ھای صنایع غذایی در حالی که در مسـیـر    یکی از کارخانه 
بزرگراه پاسداران تبریز بعد از میدان فھمیده به طرف دانشـگـاه  

ـارنـج واژگـون شـد  ـیـب  .  آزاد در حرکت بـود روی پـل ب حـب
بر اثر واژگونی ایـن اتـوبـوس یـک  :  زاده ادامه داد   حسینقلی 

.  نفر دیگـر مصـدوم شـدنـد ١٥ نفر جان خود را از دست داد و  
ـال ایـن حـادثـه مصـدومـان تـوسـط شـش  :  وی افزود  ـب به دن

ھای پزشکی مناطـق یـک،     مرکز فوریت   دستگاه آمبوالنس 
ـان امـام رضـا  ١٠  و  ٩ دو، ھفت، ھشت،   ـیـمـارسـت  تبریز بـه ب

منتقل شدند و ھم اکنون حال دو نفر از مصدومان که از پـل  
 .پرت شده اند وخیم است 

 
 کارگر ٥روزانه ! مرگ خاموش کارگران

 شوند  در ایران کشته می
 کارگر معدن در طبس، احسـاسـات بسـیـاری  ٨ مرگ  

از ایرانیان را جریحه دار کرد، این در حالی اسـت كـه طـبـق  
ـبـل از   گزارش رسمی سازمان پزشكی قانونی كه یك روز ق
وقوع این فاجعه منتشر شد، روزانه پنـج كـارگـر در سـراسـر  
ایران بر اثر حـوادث نـاشـی از كـار جـان خـود را از دسـت  

با این آگاھی پرسشی كـه بـار دیـگـر در اذھـان  .  دھند   می 
ھمه  ما تکرار شد این اسـت كـه حـوادث شـغـلـی تـا چـه  
زمانی قرار است  روزانه به اندازه یك فاجعـه انسـانـی تـمـام  

  ٢٧ سازمان پزشکی قـانـونـی در روز  .  عیار قربانی بگیرند 
ـر در  ١٠١ آذرماه جاری، از کشته شـدن یـک ھـزار و   ـف  ن
ـر داده  ٩١ جریان حوادث کار در ھفت ماه نخست سـال    خـب

ـبـل     ١٢ که این آمار در مقایسه بـا مـدت مشـابـه سـال ق
ـنـدی سـازمـان  .  اسـت   درصد رشد داشـتـه   ـبـه ب ـراسـاس رت ب

 قربـانـی، اصـابـت  ٤٥٦ پزشکی قانونی، سقوط از بلندی با  
ـربـانـی  ١٧٣ گرفتگی با     قربانی، برق ٢٣٦ اجسام سخت با    ق

ـیـب بـا   ـرت   ٣٢  و  ٦٤ و سوختگی و کمبود اکسـیـژن بـه ت
ـنـجـم مـرگ آور   قربانی به ترتیب رتبـه  ـریـن    ھـای اول تـا پ ت

ـتـشـر  .  اند   حوادث حین کار را به خود اختصاص داده  آمار مـن
شده از سوی پزشکی قانونی و یک محاسبه  سر انگشتـی  

 کارگر، جان خود را در حـوادث  ٥ دھد که روزانه    نشان می 
 کـارگـر  ٢ از این میان، روزانه  .  دھند   حین کار از دست می 

ـر   ـر اث تنھا به دلیل سقوط از بلندی، یک کـارگـر روزانـه ب
ـلـف از  ٢ اصابت جسم سخت و    کارگر دیگر به دالیل مـخـت

جـان  ...  گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیـژن و   جمله برق 
با نگاھی به آمار فوق با نگاھی به آمار رسمـی  .  بازند   می 

یابیم که حادثه  انفجار معدن یال شـمـالـی در طـبـس    در می 
ـیـسـت و ایـن    –رغم اندوھبار بودن   علی   – اتفاق جـدیـدی ن

ـیـل  .  دھد   فاجعه روزانه برای کارگران ایران رخ می  اما به دل
ھا در میان تلی از اخـبـار    توجھی افكار عمومی و رسانه   بی 

 .شوند   تر به دست فراموشی سپرده می   اھمیت   به مراتب كم 
 

 كار كودكان
 میلیون کودک در كشور خارج از ٢ / ٥ 

 چرخه تحصیل ھستند،
ـان  »تشویق كودكان به كار كردن با بـرگـزاری جشـنـواره   ن

ـاد از سـازمـان   «آوران  ـق ـت ـا ان یک فعال حقوق کودکان كار ب
آموزی وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری جشـنـواره    دانش 

ـلـی را مـوجـب  «نان آوران » ـیـن تـحـی ، كـار كـودكـان در سـن

ـا اعـالم  .  شرمندگی این وزارتخانه دانست  ـزدانـی ب فـرشـیـد ی
 میلیون کودک در كشور خـارج از  ٢  /  ٥ اینكه نزدیک به  

ـان  »چرخه تحصیل ھستند، در مـورد بـرگـزاری جشـنـواره   ن
از سـوی سـازمــان دانـش آمــوزی وزارت آمـوزش و   «آوران 

درحالی که کـار کـردن کـودک در  :  پرورش، به ایلنا گفت 
ھمه جای دنیا تقبیح شده است بـرگـزاری ایـن جشـنـواره بـه  
ـایـد از   نوعی تشویق کار کودک است و آموزش و پرورش ب

ـنـد کـار مـی  کـنـد    اینکه کودکانی که درسن تحصیل ھسـت
 . شرمنده باشد نه اینکه به تشویق کار کودکان بپردازد 

 
 خط فقر

 درصد مردم ایران زیر خط فقر ٦٠حدود 
 کنند زندگی می

ـاری از  :   رادیو فرانسه   پس از مدت ھا که انتشـار بسـی
آمارھای اقتصادی و اجتماعی در جمھـوری اسـالمـی ایـران  
ـقـر در   ـزان خـطـر ف ممنوع شده، امروز یک مقام مطلع از می

یکی از اعضای شورای عالی کار ایران خـط  .  ایران خبر داد 
فقر در ایران را یک میلیون و نیم عنوان کـرد، رقـمـی کـه  
ـلـه   ـتـصـادی از جـم ـاسـان اق بیشتر توسط بسیاری از کـارشـن

ـیـگـی   اولیاء عـلـی .  حسین راغفر پیش بینی شده بود   عضـو    ب
ـیـون   ـل ـی شورای عالی کار خط فقر واقعی در ایران را یک م

ــان اعــالم کــرد ٥٠٠ و   ــزار تــوم ــه  .   ھ ــن ــی وی در ایــن زم
دولت باید خط فقر واقعی را اعالم کند که بـراسـاس  »: گفت 

ـیـون و    آخرین گزارش  ـل ـی ھـزار  ٥٠٠ ھا این نرخ بیش از یک م
ـنـه بـرای   «. تومان برآورد شده است  ـزی او افزود ایـن سـطـح ھ

 درمان، پوشـاک،    ای چھار نفره است که شامل ھزینه   خانواده 
این عضو شورای عالی کار در ادامـه  .  آموزش و غیره است 

دولت باید به عنوان عضـوی از شـورای  »: اظھار کرده است 
ـقـر حـقـوق پـرداخـت   عالی کار کارگرانی را که زیر خـط ف

ـیـن   «. کنند از پرداخت مالیات معاف کـنـد   می  وی ھـمـچـن
ـاد دسـتـمـزد راھـکـارھـای الزم را بـرای  »پیشنھاد کرده   ست

ـز از   ـی افزایش حقوق و دستمزد واقعی تعیین کرده و دولـت ن
 «. ای تعیین کـنـد   نظر حاکمیتی حق فقر واقعی و منصفانه 

ـبـران   اما آیا این راھکارھای ارایه شده از سوی وی بـرای ج
ـزی   فاصله بسیار باالی حقوق کارگران و کارمندان کـه چـی

 ھزار تـومـان اسـت کـافـی اسـت؟ احـمـد  ٨٠٠  تا  ٤٠٠ بین  
ـا   علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در این زمینـه ب
تاکید بر ناکافی بودن اقداماتی اینگونه عنوان میکـنـد کـه  
حل مشکل اقتصادی و فقیرتر شدن ھر روزه جامـعـه ایـرانـی  
با جراحی ھای کوچک اقتصادی قابل حل نیست و حـتـی  
. با تصمیم ھای اقتصادی کالن نیز نمیتوان آن را حـل کـرد 

ـلـی فـرانسـه   ـل ـیـن الـم وی ھمچنین به بخش فارسی رادیـو ب
رقم یک و نیم میلیون تومان برای خط فقـر، یـعـنـی  :  گفت 

ـقـر   چیزی حدود شصت تا ھفتاد درصد مردم ایران زیر خـط ف
ـا اسـت کـه   ـن زندگی میکنند که این به نوبه خود بدین مـع
ـنـدی دراز مـدت اسـت   افزایش خطر فقر که مـحـصـول فـرای
ـتـصـاد ایـران خـواھـد داشـت و   پیامدھای بسیار مھمی در اق
اقتصاد خانوار کوچک و کوچکتر خواھد شد، این مـوجـب  
ـنـه در بـخـش ھـایـی ھـمـچـون   ـزی خواھد شد تا خانـوار از ھ
ـنـگـی جـلـوگـیـری خـودداری   آموزش، درمان و مسایل فـرھ

 .خواھد کرد 
 عدم ھزینه مناسب در این بخش ھا بر سطح زنـدگـی و  

ـیـر مـیـگــذارد  ـاث ـابـی ت خـانـواده ای کـه بـودجـه اش  .  کـاری
ایـن  .  کوچک و کوچکتر میشود دچـار اخـتـالل مـیـگـردد 

خانواده نمی تواند آینده روشنی بـرای خـود و فـرزنـدان خـود  

 .ترسیم کند و البته تربیت کودکان دچار مشکل خواھد شد 
 

 گزارش
 

ایران در /  کشور دنیا١٨٤جدول تورم در 
 ٤رتبه 

ـنـدی  :  خبرگزاری تسنیم   صندوق بین المللی پول با رده ب
ـا تـورم  ١٨٤    ٦٠  کشور جھان از نظر میزان تورم، بالروس را ب

 درصدی در  ٢٥.٢ درصدی در رتبه نخست و ایران را با تورم  
 .رتبه چھارم قرار داد 

به گزارش خبرگزاری تسنیم صندوق بین المللـی پـول در  
ـزان تـورم بـرآوردی در  ١٨٤ گزارشی    کشور جھان از نظر مـی

 .سال جاری میالدی را مورد مقایسه قرار داده است 
بر اساس ایـن گـزارش نـرخ تـورم ایـران در سـال جـاری  

ـبـه  ٢٥.٢ میالدی به    درصد می رسـد و ایـن کشـور در رت
 .چھارم جھان از نظر سطح تورم خود قرار می گیرد 

باالترین نرخ تورم در جھان مربوط به بالروس اعـالم شـده  
 درصدی در صـدر ایـن  ٦٠.١٨ این کشور با نرخ تورم  . است 

ـتـه اسـت  ـاسـیـس سـودان  .  رده بندی قرار گـرف ـازه ت کشـور ت
ـبـه دوم و کشـور  ٥٤.٨٣ جنوبی با نرخ تورم    درصدی در رت

 . درصدی در رتبه سوم قرار گرفته اند ٢٨.٦١ سودان با تورم  
ـبـه  ٢٣.٢٥ ونزوئال با تورم    درصـدی پـس از ایـران در رت
 درصـد،  ١٧.٧١  درصد، ماالوی با  ٢٢.٩٤ پنجم و اتیوپی با  

ـا  ١٤.٩٥  درصد، یمن با  ١٥.٦٤ تانزانیا با   ـنـه ب  درصد و گـی
ـا دھـم قـرار  ١٤.٦٨   درصد به ترتیب در رتبه ھـای شـشـم ت

 .گرفته اند 
ـلـی   ـل ـیـن الـم به گزارش خبرگزاری تسنیم آمار صنـدوق ب

 رقـمـی در سـال  ٢  کشور با نرخ تورم  ٢٤ پول نشان می دھد  
 . روبرو ھستند ٢٠١٢ 

ـیـس   ـنـدی بـه سـوئ  کمترین نرخ تورم نیز در ایـن رده ب
ـالـغ بـر  ٢٠١٢ نرخ تورم سوئیس در سـال  . مربوط می شود   ب

ـایـی  .   درصـد بـرآورد شـده اسـت ٠.٥ منفی   کشـورھـای اروپ
ـیـل کـاھـش   دیگر نیز که با بحران مالی روبرو ھستند بـه دل

ـان  .  مصرف نرخ تورم پایینی در این سال دارنـد  نـرخ تـورم یـون
 درصـد،  ١.٤١  درصـد، سـوئـد  ٢.٤٤  درصد، اسپانیا  ٠.٩٣٨ 
ـا  ٢.١٥  درصد، آلـمـان  ١.٩٢ فرانسه   ـی ـال ـت   ٣.٠١  درصـد، ای

نـرخ تـورم  .   درصد اعـالم شـده اسـت ٢.٧٣ درصد و انگلیس  
 . درصد برآورد شده است ١.٩٦ آمریکا نیز در این گزارش  

ـارت   میزان تورم برآوردی در برخی کشورھای دیـگـر عـب
  ٨.٦  درصد، مصـر  ١٠.٢٥  درصد، ھند  ٨.٧ ترکیه  : است از 

ـان  ٦.٥  درصد، لبنان  ٥.٢ درصد، برزیل     ٦.٦  درصد، افغانسـت
  ٤.٥  درصـد، اردن  ٤.٢٩  درصد، کویت  ٠.٠٤٢ درصد، ژاپن  

  درصد ٤.٩٧ درصد، و عربستان  
  

 اخبار بین المللی
 

 ھزاران نفر دست به تظاھرات زدند -بحرین 
ـراضـات، ھـزاران   با وجود ممنوعیت دولتی برگزاری اعت
نفر از مردم بحرین با برگزاری تظاھرات در منامه، پایتـخـت  

ـنـدگـان روز  . این کشور خواستار اصالحات شدند  تـظـاھـرکـن
ھا، شعار سـر    با آمدن به خیابان )   آذر ٢٤ ( دسامبر  ١٤ جمعه  

ھنوز گزارشـی از  .  داده و خواستار آزادی و اصالحات شدند 
ـتـی    درگیری  ـروھـای دول ـی ھای احتمالی بین معتـرضـان و ن

با وجود این، تظاھرات مشابه در گذشتـه  .  منتشر نشده است 
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ـرضـان بـه   ـراکـنـده کـردن مـعـت ـرای پ به دلیل تالش پلیس ب
ـراضـات در  .  خشونت کشیده شده اسـت  از زمـان آغـاز اعـت

ھا تـن کشـتـه و     میالدی، ده ٢٠١١ کشور بحرین از فوریه  
ـراضـات از   ھزاران نفر نیزدستگیر و یا بدلیل شرکت در اعـت

ـراضـات در  . کار اخراج شده اند  حکومت بحرین با شروع اعت
ــرده  ــن کشــورفــورا ســرکــوب گســت ای را آغــاز کــرده و    ای

ـروھـایـی   ـی ھمچنین از دولت عربستان سعودی خواست کـه ن
ـران  . را برای فرونشاندن اعتراضات به بحرین اعزام کند  مـعـت

ـر تشـکـیـل    می  گویند تا برآورده شدن مطالبات خود مبنی ب
یک دولت منتخب، به تظاھرات ضد رژیم ادامـه خـواھـنـد  

ـراضـات از ھـنـگـام شـروع در فـوریـه  .  داد    ٢٠١١ این اعـت
 .ھیچوقت فروکش نکرده است 

 
تظاھرات ھزاران کارمند بخش  -اسپانیا 

 خدمات بھداشت
ـبـه   ـر  ١٦ به گزارش خبرگزاری ھا یکشن   ٢٦ (  دسـامـب

ـراض  )  آذر  ـیـا در اعـت کارکنان بخش بھداشت و درمان اسپان
به سیاست ھای دولت این کشور مبنی بر واگذاری مراکـز  
. درمانی به بخش خصوصی در مـادریـد تـظـاھـرات کـردنـد 

ـیـا در   ھزاران نفر از کارکنان بخش بھداشت و درمـان اسـپـان
اعتراض به طرح تجدید ساختار در این بخش کـه ھـدف آن  
واگذاری شش بیمارستان و بیست و ھفت مرکز بـھـداشـتـی  
در استان مادرید به بخش خصوصی اسـت، بـه خـیـابـان ھـا  

این تظاھرات موسوم به موج سفیـد،  . آمدند و تظاھرات کردند 
از  "  درمان فروخته نمی شود از آن دفاع مـی شـود " با شعار  

چندین بیمارستان در مناطق مختلـف مـادریـد آغـاز شـد و  
بعد از تجمع ھمه گروه ھا در مـیـدان سـول مـادریـد پـایـان  

ـبـه  .   یافت  تظاھرات مشابه دیگری نیز برای روز چـھـارشـن
. در مادرید برنامه ریـزی شـده اسـت )   آذر ٢٩ ( دسامبر  ١٩ 

ـر و   اخیرا کارکنان بخش درمان اسپانیا دو بار در ماه نـوامـب
ـفـت بـا سـیـاسـت   یک بار در نھم دسامبر جاری در مـخـال
ھای ریاضتی و کاھش بودجه ھای درمانی و اجـتـمـاعـی  

 .در این کشور تظاھرات کرده اند 
 

استقبال مردم سیدی بوزید از  -تونس 
 رئیس جمھور با سنگ

ـرای  )   آذر ٢٧ ( دسامبر  ١٧ روز دوشنبه  معترضانی کـه ب
یادمان سالگرد انقالب تونس در مـیـدان اصـلـی در مـرکـز  
شھر سیدی بوزید گرد آمده بودند پس از سخنرانی مـنـصـف  
مرزوقی، رییس جمھور و مصطفی بن جعفر، رییس مـجـلـس  

ـنـج  .  این کشور به سوی آنان سنگ پرتاب کردند  شبـکـه پ
ـری  : "تلویزیون فرانسه گزارش داد  تونس کـانـون شـکـل گـی

ـقـالب را جشـن   انقالبھای عربی، دومیـن سـالـگـرد آغـاز ان
محمد بوزیزی دستفروش تونسی در شـھـر سـیـدی  .  گرفت 

این حادثه به شورشی ختـم شـد کـه  .  بوزید خودسوزی کرد 
اما اکنون مـردم ایـن  .  سرنگونی بن علی را به دنبال داشت 

ـبـال   ـق شھر با سنگ از سردمداران حکومت جدید تونس اسـت
سـاکـنـان شـھـر  : " گـویـد   گزارشگر این شبکـه مـی ."  کردند 

ـنـد  ایـن  .  سیدی بوزید خواستار سرنگونی دولت تـونـس ھسـت
مردم در دومین سـالـگـرد خـودسـوزی مـحـمـد بـوزیـزی در  
محلی که وی خود را به آتش کشیده بود، تجمع کـردنـد و  
ـقـی مـی شـود،   ـل ـقـالب ت علیه دولتی که خیانتکـار بـه ان

ــد  ــد  ."  تـظــاھــرات کــردن ــوزی ــدان ســیـدی ب ــکــی از شــھـرون ی

دو سال از آغاز انقالب مـی گـذرد، امـا ھـیـچ  :"  گوید   می 
تغییری در وضع مردم در سیدی بوزید رخ نداده و اقـدامـی  

. " برای توسعه شھر و ایجاد شغل صـورت نـگـرفـتـه اسـت 
مردم حیـن  :"  گوید   گزارشگر شبکه پنج تلویزیون فرانسه می 

ـرتـاب   سخنرانی منصف مرزوقی سوت کشیدند و سـنـگ پ
مرزوقی رئیس جمھوری متحد دولت اسالمـخـواھـان  .  کردند 

النھضه در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که صدای مـردم  
 ."را شنیده است 

 
 صد ھا معلم دست به اعتصاب زدند -فلسطین 

ـر  ١٦ روز یکشنبه   Al Bawabahبه گزارش     دسـامـب
ـیـت    صد ھا معلم در شھر )   آذر ٢٦ (  ـرون، ب ـلـس، حـب ھای ناب

ـراض بـه عـدم دریـافـت دسـتـمـزد مـاه   اللھم و بنین در اعـت
ـیـل  .  گذشته خود دست از کار کشیدند  ـنـد بـدل آنھا میـگـوی

عدم دریافت دستمزد قادر به پرداخت ھزینه ایـاب و ذھـاب  
ھـای درس    نمیتوانند در سـر کـالس   نیستند و به ھمین دلیل 

ـتـه اسـت کـه  . حاضر بشوند  رئیس ھیأت مدیره معلمان گـف
ـرد    چنانچه اقدامی در جھت پرداخت دستمزد  ھا صورت نـگـی

ـقـاط کـرانـه غـربـی    آنھا اعتصاب را وسیع ترو به تـمـامـی  ن
ـم از  ٣٥٠٠ بر طبق این گزارش  .  گسترش خواھند داد   مـعـل

 . مادرش در این اعتصاب شرکت دارند ١٦٦ 
 

" اصالح"اعتراضات گسترده علیه  -اسپانیا 
 قانون بازنشستگی

ـر  ١٧ ھا روز دوشنبه    به گزارش خبرگزاری    ٢٧ (  دسـامـب
قانون باز نشستـگـی  "  اصالح " ھزاران نفر در اعتراض به  ) آذر 

ھـا در    و اعالم دولت مبنی بر عدم افزایش حقوق بازنشـسـتـه 
 .ھای مادرید دست به راھپیمایی زدند   خیابان 

ـراض شـرکـت  ٩٠ یک پیرمرد    سالـه کـه در ایـن اعـت
آنھا میخواھند ما را با زیر پوشمان در  : " گوید   کرده بود می 

ـنـد   خیابان  ـت مـاریـانـو  "  ھا رھا بکنند، آنھـا بـه مـا دروغ گـف
ـتـه بـود کـه   راخوی سال قبل ھنگام وعده انتـخـابـاتـی گـف

ھـچـوقـت از حـقـوق    ممکن است از ھر چـیـزی بـزنـد ولـی 
اعتراض بر علیه سیاسـت ریـاضـت  .  بازنشستگان نخواھد زد 

ـبـدیـل شـده و از ھـنـگـام    کشی  دولت به امر روزمره مردم ت
 .اعالم این سیاست ھیچوقت قطع نشده است 

 
کارکنان بخش خدمات دولتی  -یونان 

 دست به اعتصاب زدند
ـبـه  ـتـی در یـونـان روز چـھـارشـن   ١٩ کارکنان بخش دول

ــاضــت  )   آذر ٢٩ ( دســامــبــر   ــه اقــدامــات ری در اعــتــراض ب
. اقتـصـادی و اخـراج کـارکـنـان دسـت از کـار کشـیـدنـد 

کارکنان راه آھن و شبکه حمل و نقـل شـھـری بـخـشـی از  
 .اعتصاب کنندگانند 

این اعتصاب بیست و چھار ساعته با فراخوان اتـحـادیـه  
ـتـی   ـیـون کـارمـنـد دول ـل کارکنان صورت گرفته که نیم می
ـنـدگـی   یعنی یک چھارم کل نیروی کار در یونان را نـمـای

ـنـده مـی گـویـد .  می کند  : یک شھرونـد اعـتـصـاب کـن
دولـت کـمـک ھـای  .  اعتصاب ھا ھدف مشخصی دارنـد " 

." مالی را دریافت کرده اما من ھنوز چیزی از آن ندیـده ام 
سـیـاسـتـمـداران در  : " و یک شھروند دیگر اضافه می کند 

ـنـد امـا مـن چـیـزی نـمـی   مورد توسعه زیاد حرف می زن
. نمی دانم آیا توسعه به یونان باز خواھد گشـت یـا نـه .  بینم 

ـنـش   دو سال است که به دنبال شغل مـی گـردم، امـا یـافـت
گرچه طی چند ماه گذشته نشـانـه ھـایـی  ."  ناممکن است 

از کاھش بحران اقتـصـادی در یـونـان مشـاھـده شـده، امـا  
اعتصاب کنندگان بویژه به کـاھـش دسـتـمـزدھـا، افـزایـش  

ـراض دارنـد  ـرضـیـن بـه  .  مالیات و اخراج کارکنان اعـت مـعـت
 دولـت کـه اخـراج سـازی ھـا،    ھای ریاضت کشی   سیاست 

ـر درامـد کـارگـران و    کاھش دستمزد  ھا و افزایش مالیات ب
 . رفته است، اعتراض دارند   مردم کم در آمد را نشانه 

 
ھزاران دانشجو دست به  -مجارستان 

 تظاھرات زدند
ـر  ١٠  روز چھار شنبه     سی    بی   به گزارش بی  ( دسـامـب

ـرای    ھزاران دانشجو و دانش )   آذر ٢٩  آموز در مـجـارسـتـان ب
ـتـخـت ایـن   ـتـه در بـوداپسـت، پـای دومین بار در طول این ھف

 .اند   ھای دولت دست به تظاھرات زده   کشور علیه سیاست 
ـر آمـوزش   دانشجویان معتـرض خـواھـان اسـتـعـفـای وزی

ھـایشـان    اند تا زمانی کـه درخـواسـت   مجارستان شده و گفته 
تـظـاھـرات  .  اعمال نشود، به تظاھرات خود ادامه خواھند داد 

آمـوزی در حـالـی روی داد کـه دولـت    دانشجویی و دانش 
ھای آنھا تـن داده و    مجارستان حاضر شده به برخی خواسته 

ـبـه  . امتیازاتی را واگذار کند  دولت مجارستان روز چھـارشـن
ـر کـاھـش بـورسـیـه  ھـای    اعالم کرد که طرح خود مبنـی ب

آمـوزان کـمـاکـان    دانشجویان و دانش . گیرد   دولتی را پس می 
ـرات کـه دولـت درصـدد اعـمـال آنـھـاسـت،   ـی به برخی تـغـی

دولت خواھان آن است که دانشجویانـی کـه  . معترض ھستند 
کنند، تـا چـنـد سـال پـس از    از بورسیه دولتی استفاده می 

ـنـد   فارغ التحصیلی، اجازه نداشته باشند کشور را ترک کن
ـنـد  در تـظـاھـرات  .  اما دانشجویان به این طرح معترض ھسـت
دانشجویـان و  .  روز چھارشنبه، چند ھزار نفر شرکت داشتند 

ـنـده، ایـن تـظـاھـرات را    دانش  ـقـالب  " آمـوزان شـرکـت کـن ان
آنھا پس از تجمـع  .  اند   نامیده "  دانشجویی گل سرخ زمستانی 

در برابر پارلمان و آکـادمـی عـلـوم، بـه سـوی رود دانـوب  
 .ھای گل سرخ را در این رود ریختند   رفتند و گلبرگ 

 
 بر علیه  تظاھرات ھزاران تن -آرژانتین 

 فقر و گرانی
ـر  ١٩ به گزارش خبرگزاریھا روز چھار شنبه   ( دسـامـب

 کـارگـران    بدعوت اتحادیه کنفدراسیـون عـمـومـی )   آذر ٢٩ 
ھا و مـھـار تـورم و گـرانـی    ھزاران نفر برای افزایش دستمزد 

ـرض بـا سـر  .  دست به تظاھرات زدند  کارگران و مـردم مـعـت
ـر   ـنـد زی دادن شعار و زدن طبل اعالم کردند که حاضر نیسـت

آنھـا  .  بار کمر شکن تورم و گرانی بیش از این تحمل بکنند 
راھپیمایـان بـه  .   ھا ھستند   خواھان افزایش بالفاصله دستمزد 

سمت قصر ریاست جمھوری تظاھرات کرده و در آنجا تجمـع  
این تظاھرات بدنبال تظاھرات و ھمچنیـن اعـتـصـاب  .  کردند 

 .افتد    ساعته ماه قبل اتفاق می ٢٤ 

 
کارگر کمونیست را 

 بخوانید


