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یك عرصه داغ مـبـارزه از سـوی  
ـر   كارگران در سال جاری، مبارزه ب
ـر خـــــواســـــت افـــــزایـــــش   ســــ

پرچـم ایـن مـبـارزه  . دستمزدھاست 
ابتدا با ابتكاری جـالـب از سـوی  
ــا   ـران ب اتـحــادیـه آزاد كــارگـران ای

 ھزار امضـا در اول  ٥ طوماری با  
مه امسال برافراشته شد و بعد نیز  
. در طول سال جاری ادامه یـافـت 

در این حرکت اعتراضی كـارگـران  
در طومارھایشان صدای اعتـراض  
ـیـه گــرانـی ھـر روزه   خـود را عــل
ـر و فـالكـتـی كـه   قیمت ھا و فـق
زندگی كل جامعـه را بـه تـالطـم  
ــد و   ــردن ــد ك ــن ــل ــداخــتــه اســت، ب ان
ــــش فــــوری   خــــواھــــان افــــزای

 ھـزار  ٣٠ .  دستمزدھایشـان شـدنـد 
كارگر پـای ایـن طـومـار ھـا را  
امضا كردند و دامنـه ایـن حـركـت  
ـری در   ـیـشـت كارخانجات ھر چه ب
ـر   سطح حداقل ھشت استان را در ب

ــن  .  گـرفـت  حـرف كــارگـران در ای
ـراضــی ایـن بـود كــه   حـركـت اعـت
ـرایشـان   دیگر ادامه این وضعیـت ب

ــســت  ــازه  .  مــمــكــن نــی ــگــر اج دی
نمیدھند كه تحت عناوینـی چـون  
اصالح قانون كار و اصالح قـانـون  
تامین اجتماعی و غیره زندگی و  
معیشتشان مورد تھاجم قرار گیـرد  
ـیـن   ـر چـن ـراب و تاكیـد كـردنـد در ب
ـراض و   شرایـطـی راھـی جـز اعـت

 .مبارزه در برابر خود نمی بینند 

بعالوه در ھـمـیـن سـال شـاھـد  
ـــک مـــوضـــوع   ـم كـــه ی ــ بـــودی
اعتراضات کـارگـری، از جـمـلـه  
ــی   ــم ــزی چــون پــتــروشــی مــراک
ماھشھر، بازنشستگـان ذوب آھـن  
ـــه   ـراض ب ــ ـت ــ ـــان ، اع ـــھ ـف ــ اص
ــمــزدھــای زیــر خــط فــقــر و   دســت

 .خواست افزایش دستمزدھا بود 
 با این حـركـت مـھـم اکـنـون  
كارگران در جلوی صحنه سیاسـی  
ـر و   ـراض بـه فـق جامـعـه در اعـت
فالكت بیسابقـه ای كـه زنـدگـی  
بخش عظیمی از توده ھای مـردم  
ـپـا   را به تباھی کشـانـده اسـت، ب
خاسته اند و پرچم خواستھای كـل  

 اصغر کریمی  
خبر آزادی رضا شھابی بی انـدازه  

رضا مریض اسـت  .  خوشحالم کرد 
و باید در شرایط مناسبی معالجه  

امیدوارم این فرصت را پیـدا  .  شود 
کند که با بھترین امکانات مورد  
معالجه قرار گیرد و بھبـودیـش را  

ـم کـه  .  باز یابـد  بـعـالوه خـوشـحـال
رضا این چند روز را میتواند نـزد  
ھمسر و فرزندانش به سر ببرد کـه  

دو سال و نیـم را بـدون حضـور او  
آزادی رضا را به  .  تحمل کرده اند 

ھمسرش ربابه رضائی کـه عـالوه  
بر نگھداری کـودکـان و تـامـیـن  
ھزینه زندگی، بیشترین تـالش را  
ـرای رســانـدن صــدای اعــتــراض   ب
رضا شھابی به مردم کـرده اسـت،  
به سایر اعضای خانـواده اش، بـه  
کارگران شرکت واحد و بـه ھـمـه  
ــه   ــم ــارگــری و ھ ــن ک ــالــی ــع ف
ـرای آزادی او   آزادیخواھانی که ب

 . مبارزه کردند تبریک میگویم 
ـنـج روز مـرخصـی   به رضـا پ
داده اند و ایـن مـرخصـی حـاصـل  
کوھی از تالش فعالین و تشـکـل  
ـری، احـــزاب و   ھـــای کـــارگــ
ـلـف سـیـاسـی و   نـھـادھـای مـخـت
فعالیت ھای شجاعانه خود رضـا  

ـنـدان او اسـت  ـب ـفـس ایـن  .  و ھـم ن
مرخصی یک پیشـروی و یـک  

 رضا شھابی نباید به زندان برگردد 
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امروز، در انتھای قرن 
بیستم، در اوج جھانی 
شـــدن ســـرمـــایـــه و 
سرمایه داری، در دل 
عظیم تریـن انـقـالبـات 
تکنولوژیکی، بشریـت 
در یکی از خطیرترین 
دوره ھای تاریخ خـود 

مسـالـه .  سیر میـکـنـد
بقاء فیزیکی معـضـل 
میلیـون ھـا انسـان از 
کشــورھــای فــقــر زده 
آفریقا و آسیا تا قـلـب 
پایتخت ھای اروپـای 
. غربی و آمریـکـاسـت

امید توسعه اقتصادی 
جــوامــع عــقــب مــانــده 
دیگر بـه تـمـامـی بـه 
. یاس مبدل شده اسـت

رویای رشد جای خود 
را به کابـوس دائـمـی 
قحطی و بی غـذایـی 
. و بیماری داده اسـت

در اروپا و آمـریـکـای 
پیشرفته بدنبال سالھـا 
ـــــق  ـــــی ـــــم رکـــــود ع
اقتصادی، نـویـد نـیـم 

ـــد  ـــن رونـــق بـــدون " ب
، عینا ھـمـیـن " اشتغال

کــابــوس را جــلـــوی 
دھھا میلیون خـانـواده 
کـــارگـــری گـــرفـــتـــه 

جنگ و مـردم .  است
ـــاره ٥کشـــی در   ق
عـظـیـم .  بیداد میکنـد

تــریــن عــقــبــگــردھــای 
فکری و فرھنگی در 
جـریـان اسـت، از بــاال 
گرفتن مجدد جھـالـت 
مذھبی، مردسـاالری، 
ــوم  ــی، ق ــرســت ــژاد پ ن
پرستی و فاشیسـم تـا 
سقوط حـقـوق و شـان 
فرد در جامعه و رھـا 
شدن ھستی و زندگی 
میلـیـون ھـا مـردم از 
کودک و پیر و جوان 
به دست بـیـرحـم بـازار 

جنایـت سـازمـان .  آزاد
یـــافـــتـــه در اغـــلـــب 
کشــورھــا بــه یـــک 
واقــعــیــت پــابــرجــا در 
زندگی روزمـره مـردم 
و حیات اقتـصـادی و 
سیاسی کـل جـامـعـه 
ــده اســت ــل ش ــدی ــب . ت

اعتیاد به مواد مخدر 
ــزون  ــدرت روز اف و ق

شبکـه ھـای جـنـایـی 
تولیـد و تـوزیـع آنـھـا 
یک معضل عظیـم و 
الینحل بـیـن الـمـلـلـی 

نــظـام سـرمــایــه .  اسـت
داری و اصل اصـالـت 
ســود کــل مــحــیـــط 
زیست را بـا خـطـرات 
جدی و لطمات جبـران 
ناپذیری روبرو ساخـتـه 

در ایــن مــیــان .  اســت
مـــــتـــــفـــــکـــــریـــــن و 
سخنگویان بـورژوازی 
حــتــی مــدعــی ارائــه 
پاسخی در قـبـال ایـن 

ایـن .  اوضاع نـیـسـتـنـد
واقعیت عملی سرمایه 
داری امروز است کـه 
آینده بسیار ھولنـاکـی 
را پیشاروی کل مردم 

 جھان گرفته است
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید
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ـبـش   ـرای جـن موفقیت درخشـان ب
کارگری و جنبش آزادیـخـواھـانـه  

این حاصل یـک  . مردم ایران است 
ـرده بـود  . مبـارزه مـتـحـد و گسـت

ـم و مـقـامـات   مبارزه ای که رژی
ـم   ـی زندان و قضائی و غیره را تسـل

این حاوی درس ھـای  . خود کرد 
گرانبھائی برای جنبش کارگـری  

 . و ھمه مردم آزادیخواه است 
اما راسـتـی رضـا چـه کـرده  
ـرای یـک   است که باید حـتـی ب
آزادی پنج روزه او خوشحـال بـود؟  
ــگــذاران   ــان ــی ــکــه از بــن ــز ایــن ج
سندیکای کارگران شرکت واحـد  
بوده و از حق و حـقـوق کـارگـران  
دفاع کرده است؟ آیا ھیچکدام از  
مقامات از قاضـی صـلـواتـی تـا  
رئیس قوه قضائیه، از الریـجـانـی  
رئیس مجلس تا احـمـدی نـژاد و  
ـنـد   ـتـوان سایر مقامات حکومت می
چھار سطر به مردم توضیح بدھنـد  
ــرم رضــا شــھــابــی   ــعــا ج کــه واق

چیست که از کار اخـراج شـده و  
به شش سال زندان مـحـکـوم شـده  
ـیـغ   ـل ـب است؟ گفته اند علیه نظام ت
ـیـت   ـیـه امـن کرده و قصد اقدام عل
ـتـه   ـب کشور داشـتـه اسـت، کـه ال
ھمین را ھم رضا شھابی رد کـرده  

میتوانند دو دقیقه و کـمـی  .  است 
ـیـغ و   ـل ـب بیشتر از ایـن عـبـارات ت
اقدام علیه امنیت نـظـام تـوضـیـح  
بدھند که چه تبلیغی علیه نـظـام  

امنیـت  " و قصد چه اقدامی علیه  
ـتـه  "  کشور  کرده است؟ مـثـال گـف

است این نظام کارگران و اکثریـت  
ــل   ــاب ـر ق ـری غــی مـردم را بـه فــق
توصیف محکوم کـرده و کـارگـر  
معترض را زندانـی مـیـکـنـد؟ یـا  
ـیـجـھـت   گفته است که بیخود و ب
مردم را به زندان می اندازد؟ کـه  
زندانی بیـحـقـوق اسـت، کـه ایـن  
نظام این حق را برای کارگر قائل  
ــت   ــن وضــعـی ــه ای ـی نشـده کــه عــل
اعتصاب کند و متشـکـل شـود؟  
ـنـد چـرا در زنـدان   میتوانند بگـوی

مورد ضرب و شتم قرار گـرفـتـه؟  
ـرامـی   چرا مورد توھین و بی احـت
ـنـد کـه رضـا   قرار گرفته؟ میـدان
شھابی اکنون چھره محبوب ھمـه  
مردم ایران و چھره شـنـاخـتـه شـده  
ــان اســت و   ــھ ای در ســطــح ج
خواست آزادی بی قید و شرط او  

آیـا ایـن  .  ھمه جا شنیده مـیـشـود 
ــن   ــه ای جســارت را دارنــد کــه ب
میلیونھا مردم بگویند واقعا رضـا  
شھابی و ھمینطور شاھرخ زمانـی  
ـم زاده و مـحـمـد   ـراھـی و بـھـنـام اب
جراحی و رسول بـوداغـی و پـدرام  
نصراللھی و ھمینطور ھوتن کـیـان  
و نسرین ستوده که به چھره ھـای  
شناخته شده ای تبدیل شده انـد و  
ھمینطور سایر انسان ھای شریفـی  
کــه در زنــدان ھــای جــمــھــوری  
ـرنـد جـرمشـان   ـب اسالمی به سر می
چیست؟ آیا صـدا و سـیـمـایشـان  
ـنـھـا   میتواند فقط پنج دقیقه به ای
وقت بـدھـد کـه از خـودشـان در  
حضور مردم دفاع کنند؟ و یـا از  

آنچه در زندان بسـرشـان آورده انـد  
 حرف بزنند؟  

ـبـایـد بـه زنـدان   رضا شھابی ن
ـرگـردد .  برگردد  ـم ب . نباید بـگـذاری

ـر و   باید به مبـارزه مـان قـاطـع ت
ـم تـا رضـا بـه   وسیعتر ادامه دھـی
ــعــد از   ــرســد و ب ــجــاتــش ب مــعــال
ـتـوانـد بـه کـار و   معالجاتش ھم ب
ـردازد  ـپ . فعالیتی که مـیـخـواھـد ب

بیش از دو سـال  .  این حق او است 
و نیم در زندان بوده و مـورد انـواع  
ــاری و ضــرب و شــتــم و   ــدرفــت ب
توھین و بی حرمتی قرار گـرفـتـه  
است، امکـان مـعـالـجـه را از او  
ــب کــرده انــد، حــتــی اجــازه   ــل س
مالقات مادرش را قبل از مـرگ  

ـنـی  .  او نـدادنـد  ـفـس عـقـب نشـی ن
حکومت و مرخصی پنج روزه بـه  
رضا نشان میدھد که بـا مـبـارزه  
گسترده تر میتوانیم او را و ھـمـه  
ــدانــی و   فــعــالــیــن کــارگــری زن
زندانیان سیاسی را از زنـدان آزاد  

ــیــم  ــر  .  کــن ــی و ســای رضــا شــھــاب

فعالین کارگری زندانـی و ھـمـه  
انسان ھای شریفـی کـه بـه جـرم  
ـتـاده انـد    حق طلبـی بـه زنـدان اف
شایسته بیشترین احترام و عـمـیـق  

ــد  ــن ــن حــمــایــت ھســت ــھــا  .  تــری آن
ـنـد  مـجـرم  .  ھیچکدام مجرم نیـسـت

ـنـد کـه   مقامات حکومتـی ھسـت
این شریف تریـن ھـا را بـه زنـدان  

ــد  ــدازن ــدان و  .  مـی ان ــه زن ــد ب ــای ب
ــطــور   ــن ــاســی و ھــمــی ــی ســی ــدان زن
ــردن   ــمــی کــه بــر زنــدانــی ک رژی
کارگران مبارز، انسانھای شـریـف  
ــن خــود   ــی ــخــواه و مــخــالــف و آزادی
ــی   ــتــکــی اســت نــقــطــه پــایــان م

 . بگذاریم 
ــمــاه  ١٨  ــه  ٧  ( ٩١  دی ــوی  ژان
 ٢٠١٣( 

  رضا شھابی نباید به زندان برگردد 

 ١  از صفحه  

 ٨٢اطالعیه شماره 
 
 دی مـاه رضـا شـھـابـی  ١٨ روز  

ـره سـنـدیـكـای   عضو ھـیـات مـدی
واحد و از چھره ھـای سـرشـنـاس  

ـــس از   ـری  پ ــارگــ  روز  ٢٣ ك
اعتصاب غذا و در مـیـان بـدرقـه  
ــرای   ــاســی ب ــی ــان س ــی ــدان ســایــر زن

 روزه از زندان آزاد  ٥ مرخصی ای  
رضـا زیــر فشـار مـبـارزه و  .  شـد 

تالش ھـمـسـرش ربـابـه رضـایـی،  
فعالین و تشکل ھای کـارگـری،  
ــف   ــل ــت ــھــادھــای مــخ احــزاب و ن
سیاسی و اعتراضـات شـجـاعـانـه  
ـنـدانـش از زنـدان آزاد   ـب خود و ھم

آزادی او را بـه خـودش، بـه  .  شد 
ھمسر و خانواده اش، به كـارگـران  
ـیـن   شركت واحد و بـه ھـمـه فـعـال
كارگری و انسانھای آزادیخواه كه  
برای آزادی وی تالش و مـبـارزه  

 .كردند تبریك میگوییم 
جانیان اسالمی رضا شـھـابـی  
را بخاطر مبـارزاتـش در دفـاع از  
حقوق كارگران و نقش فعـالـش در  

ــات بـا شــكـوه كـارگــران   اعـتـصـاب
ــد در ســال   ــت واح  و  ٨٤ شــرك
 سـال  ٦ تشكیل سندیكایشان، بـه  
ـری و   ــ ـــعـــزی ـــس ت  ســـال  ٥ حــب

ــت از فــعــالــیــت ھــای   ــی مــحــروم

ـرداخـت   ـیـون  ٧ کارگری و پ ـل  مـی
تومان جریمه نقدی محکـوم كـرده  

رضا شـھـابـی بـایـد فـورا از  .  اند 
 . زندان آزاد شود 

ـبـه   رضا شھابی از روز دوشـن
 آذر در اعتراض به تـوھـیـن و  ٢٧ 

ـبـانـان و ادامـه   تـھـدیـدھـای زنـدان
ــتــش در زنــدان دســت بــه   ــازداش ب
ـنـا بـه   اعتصاب غذا زده بـود و ب

سخنان ھمسرش ربابه رضـایـی او  
ـلـو  ١٥ در طول زندانش حداقل   ـی  ك

ــا   ــه و ب ــت ــرم كــاھــش وزن داش گ
مشكالتی چون درد كـمـر، گـردن  
و فشار خون در وضعیت جسمانی  

ــبــرد  جــمــھــوری  .  بــدی بســر مــی
اسالمی عامل و مسبب وضعیـت  
. جسمی امروز رضا شھابی اسـت 

ــد در شــرایــط   ــای رضـا شــھــابـی ب
مناسب و فـورا تـحـت درمـان و  

 . معالجه قرار گیرد 
نباید گذاشت كه دوبـاره رضـا  
ـنـد  . شھابی را به زندان بـاز گـردان

ــر فشــار   جــمــھــوری اســالمــی زی
ـران و در   اعتراضات گسترده در ای
ـر بـه عـقـب   سطح جھـانـی نـاگـزی

ـرای     ٥ نشینی شد ه و رضـا را ب
بایـد  .  روز مرخصی آزاد كرده است 

با قدرت تمام  به مـبـارزات خـود  
ـیـد و شـرط   برای آزادی بـدون ق

 .وی از زندان ادامه داد 
 

با كمپینی جھانی و بـا تـمـام  
قوا  برای آزادی رضا شـھـابـی و  
ـیـان   ھمه كارگران زنـدانـی و زنـدان

 . سیاسی از زندان تالش كنیم 
 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی 
 

  شھال دانشفر 
Shahla_daneshfar@ya

hoo.com 
 بھرام سروش 

 ,
Bahram.Soroush@gmail.

com 
h t t p : / / fr ee-t h em -

now.blogspot.com 
ـــویـــه  ٨ ،  ٩١  دی  ١٩   ژآن
 ٢٠١٣ 

  روز مرخصی ٥رضا شھابی چھره سرشناس كارگری برای 
 درمانی از زندان آزاد شد
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 .جامعه را بدست گرفته اند 
این اتفاقـات در حـالـی روی  
ـر   ـق ـم کـه ف میدھد که ما شاھدی
ـر مـردم آنـچـنـان   وفالکت حاکم ب
ابـعـاد تـکــانـدھـنـده ای بـه خــود  
گرفته است که کل جامعه را بـه  

ــده اســت  ــجــار کشــان از  .  مــرز انــف
ھمین رو یـک مـوضـوع دایـمـی  
نزاعھای درون حکومـت تـرس از  
ــردم اســت  ــقــالب م . شــورش و ان

ـر   ـتـه اخـی نمونه اش اظـھـارات ھـف
ـیـت   سخنـگـوی کـمـیـسـیـون امـن
مجلس است که آشکارا از خـطـر  

سخن میـگـویـد و  "  ٩٢ فتنه سال  " 
آنرا بسیار خطرناک تر و پیـچـیـده  

 .  میخواند ٨٨ تر از سال  
 در دل چنین شـرایـطـی و در  
ـرده   متن چنین جنب و جوش گست
ــش   ــزای ای بــر ســر خــواســت اف
دستمزدھاست که  به آخر سـال و  
ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد   موعد تـعـی
ـم   سراسری كارگران نزدیك میـشـوی
و بحث بر سر این موضوع ھر روز  

و اینھا ھمه بـطـور  .  داغ تر میشود 
ــران را در   ــروز کــارگ واقــعــی ام
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   مبارزه ب
دستمـزدھـا در مـوقـعـیـت بسـیـار  
متنفاوت تر و بـه یـک مـعـنـی  
مساعد تری نسبت بـه سـالـھـای  

 . گذشته قرار میدھد 
ـرای   اینكه امسـال كـارگـران ب
ـر سـر خـواسـت   پیشبـرد مـبـارزه ب
ــا در چــه   ــزدھ ــم ــش دســت ــزای اف
ـرار دارنـد؟   ـنـی ق موقعیتـی مـعـی
ـر کـارگـران و   ـراب استدالالت در ب
ــا   ــزدھ ــم ــش دســت ــزای خــواســت اف
كدامند؟ و باالخره اینكه شـاخـص  
ھای  ما برای خـواسـت افـزایـش  
دستمزد ھمین امروز چه ھستند و  
ـرش   ـرای گسـت گامھای بعـدی ب
ــن   ـر سـر ای ــارزات كــارگـری ب مـب
ــی   ــگ ــم ــد؟ ھ ــدامــن ــت ك ــواس خ
موضوعات مھمی اسـت كـه ھـم  
اکنون محور ھای اساسـی بـحـث  
ــیــن   ــران و فــعــال ــان كــارگ ــی در م

مـن  .  كارگری را تشكیل مـیـدھـد 
نیز به سـھـم خـود تـالش دارم بـه  
ــن مــوضــوع   گـوشــه ھــایــی از ای

 .بپردازم 
مبارزه بر سر خواست افـزایـش  
دستمزد، یک عرصه مھم نبرد بـا  

 رژیم اسالمی 
ـنـسـت كـه تـمـایـل   واقعیـت ای
سرمایه داران ھمیشه بر مسـتـمـنـد  
سازی كـارگـر و كـل جـامـعـه و  
استثمار بیشتر آنـانسـت و مـبـارزه  
برای بھبود شرایط كار و زنـدگـی  
یك عرصه دائمی نبرد كارگران بـا  
صـاحـبـان كـار و سـرمـایـه داری  

بنابراین یـك مـوضـوع  .  حاكم است 
ھمیشگی كشـاكـش كـارگـران بـا  
ــارزه بــر ســر   ــه داران مــب ــرمــای س

امـا  .  افزایش سطح دستمزدھـاسـت 
ـران   نكته مھم اینجاست كـه در ای

  ٣٣ ما با حكومتی روبروییم کـه  
سال است كه با به خدمت گرفتـن  

ـریـن    صنعت مذھب و ارتـجـاعـی  ت
قوانین اسالمی و دستگاه عـریـض  
و طویل سركوبش بر گرده جـامـعـه  
حاكم است و ھمـواره تـالش کـرده  
است که با انداختن بـار بـحـرانـش  
بر دوش جامعه، و بـا سـرکـوب و  

از  .  جنایتش برای خود زمان بخـرد 
ـرای خـواسـت   ھمین رو مـبـارزه ب
افزایش دستمـزدھـا در حـاكـمـیـت  
جمھوری اسالمی، مسـالـه دفـاع  
از زندگی و معیشت كـارگـران و  

ـر سـر  .  كل جامعه اسـت  مـبـارزه ب
ــه تــنــھــا مســالــه   ــن خــواســت ن ای
کارگران بلکه مسالـه کـل مـردم  

 . است 
اینھا ھمه فاكتورھاییسـت كـه  
ـر سـر   جایگاه و اھمیـت مـبـارزه ب
خواست افزایش دستمزدھا و ابعـاد  
اجتماعی و توده ای این خـواسـت  

بویژه امروز ابـعـاد  .  را بیان میكند 
تکاندھنده فقر و فالکت، جامـعـه  
را به مرز انفجار رسـانـده اسـت و  
در چنین شرایـطـی مـتـحـد شـدن  
حول خواست افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
ـری   ـر و مـھـمـت جایگاه سیاسی ت

باید این جـایـگـاه را دیـد و  .  دارد 
بیشترین نیرو را حول این خـواسـت  

 .متحد كرد 
خواست افزایش 

دستمزدھا و موقعیت 
 امروز كارگران

ـم کـه   بارھا تـاکـیـد کـرده ای
ــوری   ــھ ــم ــصــادی ج ــحــران اقــت ب
اسالمی، ریشه در بحران سیـاسـی  
آن دارد و ھـمـزاد ایـن حـکـومـت  

ـم  ٣٣ .  اسـت   سـال اسـت کـه رژی
اسالمی تالش کرده است که بـار  
ـر گـرده مـردم سـوار   بحرانش را ب

از ھمیـن رو دسـتـمـزدھـای  .  کند 
زیر خط فقر و باال رفتن ھـر روزه  
ـر شـدن ھـر   قیمت ھا و مستمند ت
ــع جــامــعــه   ــوده ھــای وســی روزه ت
داستان زندگی کـارگـران و کـل  
ــت رژیــم   مـردم در طـول حــاکــمـی

امـا تشـدیـد  .  اسالمی بـوده اسـت 
ـم اسـالمـی،   بحران اقتصـادی رژی
ـتـصـادی   ـم ھـای اق تشدید تـحـری
غرب و وجود یک بحران عـمـیـق  
ـتـصـادی در سـطـح جـھـان، بــر   اق
ــحــت   ــصــاد ایــران ت وخــامــت اقــت
حکومت اسـالمـی شـدت داده و  
ــده   ــاشـی کشـان ـرا بـه حـد فـروپ آن

 . است 
ـم اسـالمـی امـروز   بعالوه  رژی
در سطح جھانی بیش از ھـر وقـت  
به انزوا کشـیـده شـده اسـت و در  
ـم ھــای   کشـاکـش تشـدیـد تـحـری
اقتصادی، این زندگی و معیشـت  
کارگران و کل جامعه اسـت کـه  

 .   به تباھی كشیده میشود 
ـر ایـن شـرایـط شـاھـد   ـراب در ب
ـر و   ـیـه فـق ـراضـات مـردم عـل اعت
ـم کـه   ـی فالکت و جھـنـمـی ھسـت

 . رژیم اسالمی بوجود آورده است 
ترس از خیزش انقالبی مـردم،  
صفوف رژیم اسالمـی را  از ھـر  
ــرده و   وقــت بــھــم ریــخــتــه تــر ک
ـر   نزاعھای درونیشان ھر روز بـاالت

ــرد  ــی از ھــمــیــن رو یــک  .  مــیــگ
موضوع دایمی اختالفاتشان، ترس  
ـقـالب مـردم اسـت  . از شورش و ان

ـنـد کـه امـروز دیـگـر   چون میدان
بحث بر سر زنـدگـی و مـعـیـشـت  
. کارگران  و کـل جـامـعـه اسـت 

بحث بر سر یک زندگی انسـانـی  
ـیـانـھـای   ـن است و بطور واقعـی  ب
ایـن حــکـومــت اســت کــه مــورد  

 . نشانه مردم است 
در دل چنین اوضـاعـی اسـت  
که بحث بر سر خـواسـت افـزایـش  

ـیـن  .  دستمزدھـا، اسـت  در دل چـن
شرایطی است که به آخـر سـال و  
ــن مــیــزان حــداقــل   ــی مــوعــد تــعــی
دستمزد کارگران نزدیک میشویم  

 . و صف بندی ھا شکل میگیرد 

به عبارت روشنتر امروز بحـث  
بر سر خواست افزایش دسـتـمـزدھـا   
ـنـدی   ـر سـر یـک صـف ب بحث ب
ــوی   ــی از س ــاع ــم ــزرگ اجــت ب
کارگران و بـخـش ھـای مـحـروم  
ـر   جامعه علیه رژیم اسالمی و فـق
ـر جـامـعـه   و فالکتی است کـه ب

این خود  شرایط  .  حاکم شده است 
امسال و مـوقـعـیـت کـارگـران در  
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   مبارزه ب
دستمزدھا را نسبـت بـه سـالـھـای  

بـه  .  گذشته متفـاوت کـرده اسـت 
ـرای   ـنـه ب ھمین اعتبار امسال زمی
ــارزه ای   ــه مــب ــل دادن ب ــک ش
ــر   ــر س ــرده ب ــت اجــتــمــاعــی و گس
خواست افزایش دستمزدھـا فـراھـم  

باید این شرایط را دید و  .  تر است 
صف اعتراض خـود را سـراسـری  

 . سازمان داد 
استدالالت در مقابل 

خواست افزایش 
 دستمزدھا کدامند

اگر دستمزد افزایش یابد نرخ  -
 ! تورم نیز افزایش مییابد 

این یک استدالل ھمیـشـگـی  
سرمایه داران در مـقـابـل خـواسـت  
ــزدھــا در بــرابــر   ــم افــزایــش دســت
كارگران است كه به قدمت تـاریـخ  

مـاركـس  .  سرمایه داری عمر دارد 
ـتـاب مـزد، بـھـا ، سـود در   در ك
ھمان موقع جواب ایـن الطـائـالت  

مساله اینجاست که  .  را داده است 
صاحبان سرمایه و دولـت حـامـی  
ـیـمـت كـاالھـای   اش آنـجـا کـه ق

ـقـان    دیگر افـزایـش مـی  یـابـد، خـف
ـرخ   گرفته و بحثـی از افـزایـش ن
. تورم و غیره به میان نـمـی آورنـد 

ـیـن   اما وقتی موضوع بر سـر تـعـی
نرخ نیروی کار است، ایـن بـحـث  

ــرد  ــی ــگ ــی ــن  .  ھــا بــاال م ــی در ھــم
راستاست که بطور مثال اسـتـدالل  
میشود کـه افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
ـیـسـت   برای کارفرمایان سود آور ن
ــشــتــر   ــی بــی ــل ــعــطــی ــن بــر ت و ای
کارخانجات شدت داده و اشـتـغـال  

ـره  امـا  .  را پایین مـی آورد و غـی
ـیـسـت کـه   ـر سـر ایـن ن بحـثـی ب
چگونه اسـت کـه ھـر روز تـورم  
بیشتر شده و قیمـت ھـا نـجـومـی  

ـنـکـه  .  افزایش می یـابـد  بـدون ای

خبری از افزایش دستمزدھا بـاشـد  
ـر   ـراب و کارگران با مزدی چندین ب
ــدگــی   ــد زن زیــر خــط فــقــر دارن

 . میکنند 
ـنـھـا   طبعا چنین استدالالتی ت
در برابر کارگر گذاشته میشود و  
کسی صحبتی از ارقام نـجـومـی  
حقوق مقامات عالیرتبه دولتـی و  
ــره   ــی نــمــایــنــدگــان مــجــلــس و غ

اینھا از افزایش دستـمـزد  .  نمیکند 
به عنوان عامـلـی در رشـد تـورم  
سخن میگویند بدون اینکه اذعـان  
ـیـز   دارند که نیروی کار کارگر ن
ـیـمـت   کاالست و ھمانـطـور کـه ق
کاالھای دیگر رشـد مـیـکـنـد و  
ـیـز   افزایش می یابد قیمت مـزد ن

علتش نیـز  .  باید افزایش پیدا کند 
چـون بـطـور واقـعـی  .  روشن است 

ــر   ــا کــاالھــای دیــگ ــن کــاال ب ای
فرق ایـن کـاال بـا  . متفاوت است 

ــنــســت کــه   ــر ای کــاالھــای دیــگ
کاالھای دیگر را سـرمـایـه داران  
ـنـد و ھـر   به جامعه عرضه میکـن
ـلـف   روز تحت فاکتـورھـای مـخـت

ـیـابـد  تـالش  .  نرخ آنھا افزایـش مـی
ــز   ـی ھـمـیـشــگـی ســرمـایـه داران ن
ـر   ـیـشـت فروش کاالھایشان با نرخ ب

ولی کارگر نیروی  .  در بازار است 
کارش را به سرمایه دار میفروشـد  
ــکــه   ــه دار بــرای ایــن ــای و ســرم
ـرد،   ـب سوددھی سرمایه اش را بـاالب
ــال کــار ارزان و کــارگــر   ــدنــب ب

از ھـمـیـن روسـت  .  خاموش اسـت 
ـتـی صـحـبـت از   که میبینیم  وق
ــشــود،   افـزایــش مــزد کــارگـر مـی
ــورم را ھــمــچــون   افــزایــش نــرخ ت
چماقی در برابر او قرار میدھند و  
به این شکل میکوشند کـه کـل  

 .جامعه را علیه او بسیج کنند 
ــیــب یــک تــالش   ــرت بــدیــن ت
ـرده   ھـمـیـشـگـی سـرمـایـه داران پ
کشیدن بر روی کاال بودن نیـروی  
ـثـمـار اوسـت  . کار کارگـر و اسـت

یک تالش ھمیـشـگـی سـرمـایـه  
ـــوه دادن   ـل ـــعـــی جــ ـی ــ ـب داران طــ
مناسباتی است که در آن بـخـش  

  ١  از صفحه   جدالی حیاتی برای افزایش دستمزدھا
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عظیمی از جامعـه تـحـت عـنـوان  
ــان را   ــارش ــارگــر نــیــروی ک ک
میفروشند و بخشی دیگر بـعـنـوان  
ــد  ــن ــران ــی ــم م ــرمــایــه دار حــک . س

استدالالت فوق ھمگی بخشی از  
ـیـک سـرمـایـه   تبلیغات سیستمـات
ـنـکـه   ـرای ای داری حاکم اسـت، ب
کارگر را با کمتریـن مـزد بـکـار  
گیرند و بیشترین سود را از گـرده  

ــرون کشــنــد  ــی لــب کــالم  .   اش ب
چنین تبلیغاتی تـن دادن کـارگـر  
به بردگی بیشتر و فقر و فـالکـت  

اینھا ھمه استـدالالت  .  بیشتر است 
ــم اســالمــی و   ــشــگــی رژی ــی ھــم
ھمصدا با آن مزدوران خانه کارگر  
و شــوراھــای اســالمــی در بــرابــر  
ــمـزدھـا از   خـواسـت افــزایـش دسـت

 . سوی کارگران است 
روشــن اســت کــارگــری کــه  
ـر   ـر زی ـراب دارد با مبلغی چنـدیـن ب
خط فقراعالم شده از سوی دولـت   
زندگی میگذرانند، قطعا گوشـش  
به این حرفھـا بـدھـکـار نـخـواھـد  

بویژه امروز در شرایطـی کـه  .  بود 
خود رژیم دارد از خط فقر و خـط  
قحطی و غیره سـخـن مـیـگـویـد،  
مبارزه برای افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
برای کارگران و کل جـامـعـه بـه  
ـر سـر   یك محور كلیدی جنـگ ب
ــر   ــراب ــیــشــت و زنــدگــی در ب مــع
ـبـدیـل شـده   جمھـوری اسـالمـی ت

ـتـی  .   است  از ھمین رو امـروز وق
ـم مـا   ـی ھم به جامعه نگاه مـیـکـن
شاھد  جنگی ھر روزه و آشـکـار  
ــشــت   ــمــزد و مــعــی ــر ســر دســت ب

ــیــم  ــت مــا  .  کــارگــران و مــردم ھس
شاھد اینیم که کارگران ایسـتـاده  
ـراضـشـان را   اند و دارند صف اعـت

ما شاھد قـطـبـی  .  شکل میدھند 
تر شدن ھر روزه جـامـعـه و وجـود  
ـبـی   یک جنبش قوی برابری طـل

ـنـھـا  .  در میان مردم ھستیم  ھمه ای
فاکتورھـای روشـنـی اسـت کـه  
بیش از بیش بر روی تبلیغاتـی از  
. آن دست  خط بـطـالن مـیـکـشـد 

بدین ترتیب امروز ما شاھد شکـل  
ـبـشـی قـدرتـمـنـد حـول   گیری جن
ــا   ــزدھ ــم ــش دســت ــزای خــواســت اف

ــیــم  ـیــم کــه  .  ھسـت مـا شــاھـد ایــن
كارگران در بیانیه ھا و قطـعـنـامـه  
ھایشان بارھا و بارھا اعـالم کـرده  
ـرنـد و   اند كه خط فقر را نمی پـذی
ــی   خــواھــان یــك زنــدگــی انســان

اعالم کـرده انـد كـه حـق  . ھستند 
ــه در بــرابــر   ــد ك ــدانــن خــود مــی
تنگناھای كمر شكن اقتصادی و  
فشارھای ھردم افزون ھزینه ھـای  
زندگی كه زنـدگـی و مـعـیـشـت  
آنھا را بـه خـطـر انـداخـتـه اسـت،  

ــد  ــن ــت طــومــار ســی ھــزار  .   بــایس
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   کارگر ب
ـیـن   دستمزدھا به روشنی ابعاد چـن

بـایـد  .  جنبشی را نشـان مـیـدھـد 
 . وسیعا به این جنبش پیوست 

ـتـصـادی کشـور  "  فـاکـتـور اق
ـیـن   یک فـاکـتـور مـھـم در تـعـی

 "دستمزد 
ـر،   ـق ـر خـط ف دستمزدھـای زی
نپرداختن دستمزدھا و تـھـاجـم ھـر  
ــشــت    ــدگــی و مــعــی ــه زن روزه ب
کارگران و کـل جـامـعـه جـزیـی  
ـم اسـالمـی   دایمی از سیاست رژی

ـتـش بـوده  ٣٣ در طول    سال حاکمی
ـم اسـالمـی  .  است  اما امـروز رژی

دراوج فروپاشی اقتصادی اش، به  
ــم ھــای   ــد تــحــری بــھــانــه  تشــدی
اقتصادی غرب و اینکه جھـان بـا  
بحران روبروست،  میکوشد که بـه  
قیمت تباھی ھر روزه زنـدگـی و  
معیشت کارگران و کـل جـامـعـه  

ـیـان  .  برای خـود وقـت بـخـرد  جـان
ـنـد   اسالمی تمام زورشان را مـیـزن
كه بگویند، اوضاع بحـرانـی اسـت  
ــری   ــب و از افــزایــش دســتــمــزد خ

چماق بیكـاری را بـاالی  .  نیست 
سر كارگر گـرفـتـه انـد و از ایـن  
ـنـد کـه افـزایـش   سخن  مـیـگـوی
ـیـكـاری كـارگـران   دستمزد باعث ب

ـر  " و یا از  .  میشود  تعیین دستمزد ب
مبنای محاسبه وضعیت بـحـرانـی  

ـنـد و  "  واحدھای تولید  حرف مـیـزن
غیره و به این شکل  به ھـر خـس  
و خاشاکی چنگ مـی انـدازنـد  
. تا بلکه حـق کـارگـر را نـدھـنـد 

ـیـز   حتی  امـروز بـحـث از ایـن ن
فراتر رفـتـه اسـت و مـیـکـوشـنـد  

ــصــادی  " فــاکــتــور   ــت ــت اق ــی وضــع
ـنـدی قـانـونـی در  "  کشور  را به ب

بـعـنـوان  "  اصالحات قانون کارشان " 
ــمــزد   ــن دســت ــی ــی ــع شــاخصــی در ت
کارگر تبدیل میکنند، تا بـه ایـن  
ـردگـی رسـمـیـت   فالکت و ایـن ب

 . قانونی دھند 
از طرف دیگر شاھدیم كـه در  
دل دعواھایشان ھـر روز ارقـامـی  
ــاردی از دزدیــھــایشــان رو   ــی ــل مــی

 . میشود 
 کارگران ایستاده اند و حق و  
ـبـش   حقوقشان را میخواھند و جـن
برای خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  
ھر روز قدرتمند تر و سازمانیافـتـه  

ـرود  کـیـسـت کـه  .  تر به جلـو مـی
نداند که عامل ھمه این بحـرانـھـا  
و این جھنمی که برپا شده اسـت،  

روشـن اسـت  .  خود حکومت اسـت 
که کارگران و مردم ھـیـچـگـونـه  
ـم   نفعی در دعواھای غرب و رژی
ـرژی   اسالمی و مناقشه بر سـر ان

ـره نـدارنـد  روشـن  .  ھسته ای و غی
است که  عامل و بانی ھمه ایـن  
ــمـھــا نــیـز خــود جــمــھــوری   تـحــری
ــط   ــن وس ــت و ای ــی اس ــالم اس
مردمی که نه انرژی ھسـتـه ای  
ــکــه یــک زنــدگــی انســانــی   ــل ب
ــار   ــد زیــر ب ــد، دارن ــواھــن ــخ مــی
تحریمھای اقتصادی و فروپـاشـی  
ــه   ــصــاد جــامــعــه ل ــت ــر روزه اق ھ

 . میشوند 
روشن است که تسلیم شدن بـه  
این وضعیت را با ھیچ استـداللـی  
نمیشود بخورد کـارگـران و مـردم  

مردم خواھان یـک زنـدگـی  .  داد 
 .انسانی ھستند 

 
دستمزد كارگران باید 
توسط خود كارگران 

 تعیین شود
در پایان ھر سال  کـه مـوعـد  
تعیین حداقل دسـتـمـزد سـراسـری  
ـر   کارگری است، جنب و جـوش ب
سر خواست افزایش دستمزدھا بـاال  
میگیـرد و یـک خـواسـت مـھـم  
کارگران ھمواره تعیین دستـمـزدھـا  
ـنـدگـان   با شرکت و دخـالـت نـمـای
منتخب مجـامـع عـمـومـی خـود  

ــطــه  .   آنــان اســت  ــن راب در ھــمــی
ـراض خـود را   کارگران بارھا اعـت
علیه تصمیمات شورایـعـالـی کـار  
ـر   رژیم اسالمی و دستمزدھـای زی

 .  خط فقر اعالم داشته اند 
البته اینكه جمھوری اسالمـی  
ـر مــیـشــود كــه   ــاگــزی ھـر ســالـه ن
بنشیند و میزان دستمزد سال آتـی  
ـر   ـنـد، خـود ب کارگران را تعیین ك
ـم   اثر مبارزات كارگران به این رژی

از ھـمـیـن رو  .  تحمیل شـده اسـت 
حاكمان اسالمـی بـارھـا و بـارھـا  

اند و طرح آورده انـد تـا    تالش كرده 
ـر بـار ایـن   بشکلی خـود را از زی

ھمـیـن االن  .  موضوع خالص كنند 
نیز یک موضوع مورد بـحـث در  

ــه   ــح ــار " الی ــون ک ــان ــالح ق " اص
ــه    ــال ــی مس ــالم ــوری اس ــھ ــم ج

. اسـت "  منعطف سازی دستمزدھا " 
از جمله در تبصره مربوط به نـظـام  
ارزیابی و طبقه بندی مشاغـل از  
ــظــام   ــذیــری ن ــعــطــاف پ رویـكــرد ان
مزدی و ارتبـاط مـزد و كـارآیـی  

طـبـعـا ھـدف از  .  سخن میگـویـد 
ـیـن   ـردن تـعـی آوردن این تبـصـره سـپ
ــر و   ــمــزد بــه تــوافــق كــارگ ــت دس
ـنـار   ـیـب ك ـرت كارفرما و بـه ایـن ت
گذاشتن تـدریـجـی كـل مـاجـرای  
ـیـن مـیـزان حـداقـل دسـتـمـزد   تعـی

امـا ایـن  .  سراسری كارگران اسـت 
خود نیز امروز یک موضوع مھـم  

 . اعتراض کارگران است 
در ھر حال امسال نیز مثل ھـر  

جـمـھـوری  "  شورایعالی کـار " سال  
اسالمی  یعنی یك مشـت دزد و  
میلیاردر كه مركب از وزیر كـار و  
ـــدگـــانـــی از دولـــت و   ـن ـــمـــایــ ن
كارفرمایان و مـزدوران شـوراھـای  

ـنـد و بـا    اسالمی است، می  ـن نشـی
ـر سـر مـیـزان   تبانی با یكدیـگـر ب
ـم   دستمزد سال آتی كـارگـر تصـمـی

از ھمین رو با نـزدیـک  .  میگیرند 
شدن به آخر سال و مـوعـد انـجـام  
ـر سـر   این کار، صف آرایـی ھـا ب
. این موضـوع شـروع خـواھـد شـد 

كارگر نیز محروم از داشـتـن پـایـه  
ــعــنــی   ــوق خــود، ی ــن حــق ای تــری
ــروم از حــق تشــكــل و حــق   مــح
ـتـی در ایـن   اعتصاب، ھیچ دخـال
ـرده   موضوع ندارد و ھمچون بازار ب
ـر سـر   فروشی، از بـاالی سـرش ب
ــروی کــارش بــه   ــی نــرخ فــروش ن

تصمیماتـی  .   معامله می نشینند 
ــه نــیــازھــای   کــه  نــه ربــطــی ب
معیشتی کارگـران دارد و نـه از  
 . ذره ای مشروعیت برخوردار است 

ـیـن   تاكید ما اینسـت كـه تـعـی
حداقل دستمزدھا میبایست توسـط  
ــدگــان مــنــتـخــب مـجــامــع   ـن نـمــای
ـیـن شـود و   عمومی كارگران تعـی
این حـق کـارگـران اسـت کـه در  
ـم   مورد دستمزدھـای خـود تصـمـی

 . بگیرند 
ــز خــواســت   ھــمــیــن امــروز نــی
ــا دخــالــت   ــمــزدھــا ب ــن دســت ــی ــعــی ت
نمایندگان منتخب کارگران یـک  
محـور مـھـم طـومـار سـی ھـزار  

ـر سـر خـواسـت افـزایـش   کارگر ب
باید وسیعا از ایـن  .  دستمزدھاست 

 .خواست حمایت و پشتیبانی کرد 
ــمــزد كــارگــران و   ــزان دسـت مـی

 شاخص ھا 
ما خواھان از بیـن رفـتـن كـل  

امـا  .  بساط بردگی مزدی ھستیم 
ـر از فـروش   آنجا كه كارگر ناگـزی
نیروی كارش برای تامین زندگـی  
و امرار معاش خود اسـت، طـبـعـا  

ھای روشـنـی وارد    باید با شاخص 
ھمانطور که  .  چنین کارزاری شد 

ـیـن و   جلوتر نیز تـاکـیـد کـردم اول
ـیـن   ـرای تـعـی مھمترین شـاخـص ب
میزان حداقل دستمزدھا اینست كه  
ـرخ   ـتـوانـد خـودش ن كارگر بـایـد ب

ـنـد  كـارگـر  .  دستمزدش را تعیین ك
باید حق تشـكـل داشـتـه بـاشـد و  
بتواند با قدرت تشكل و اتـحـادش  
ـتـخـب   ـنـدگـان مـن و از طریق نمـای
خود نرخ فروش نیـروی كـارش را  

 .خودش تعیین كند 
در عین حال یک جنبه مـھـم  
بحث بر سر تعیین مـیـزان حـداقـل  
ـر سـر   دستمزد كـارگـران، بـحـث ب
سطح و استانـدارد زنـدگـی یـک  
کارگر بعنوان شھرونـد مـتـسـاوی  

 . الحقوق یک جامعه است 
ــه در   ــســت ك ــت ایــن ــعــی واق
ـر   جمھوری اسالمی وقتی بحـث ب
سر دستمزد كارگر است، در واقـع  
ـقـا،   ـر، خـط ب ـق بحث بر سر خط ف

ھـای    خط فقر مطلق و انـواع خـط 
تعیین شده برای تحمـیـل زنـدگـی  
مشقت بار تر بـه كـارگـر و مـردم  

در حاكـمـیـت  .  محروم جامعه است 
رژیم اسالمی سھم كارگر و سـھـم  
ــشــت و زنــدگــی   ــی ــردم از مــع م
چیزی جز فقر و مستـمـنـدی ھـر  

 سـال اسـت  ٣٣ .  روز بیشتر نیست 
ــن اسـت  ـی از ھـمـیـن رو  .  كـه چـن

ــی و   ــالم ــان اس ــم ــاك ــی ح وقــت
كارشناسان اقتصادی شان از خـط  
ـنـه زنـدگـی   فقر، یا از سـبـد ھـزی
ـنـد،   كارگر و مردم سخـن مـیـگـوی
ـقـا مـنـظـورشـان آن سـطـح از   ـی دق
زندگی و مـعـیـشـتـی اسـت كـه  
ـم  ـی . امروز در جامعه شاھدش ھست

آن سطحی از زنـدگـی اسـت كـه  
كارگر برای امرار معاشش ناگزیر  
ــشــود،   ــه اش مــی ــی ــه فــروش كــل ب
ناگزیر به بیرون كشـیـدن فـرزنـدش  

 .از تحصیل میشود وغیره 
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برای جانیـان اسـالمـی، آمـار  
خط فقر و خط تورم و غیره ھـیـچ  

ھا و    ای با سطح قیمت   ربط واقعی 
آنچـه كـه در جـامـعـه مـیـگـذرد  

ـنـھـا ارقـامـی  .  ندارد  بلكه ھمـه ای
ھستند كه بنا بر مصرف سیـاسـی  
ـیـن   روز نوسان كـرده و بـاال و پـای

بینیـم كـه در    از جمله می .  میروند 
دعواھایشان، آنجا كه بـه جـنـگ  
ـیـون و   ھم بلند میشوند، از دو میل
یك میلیون و نیم و غیره به عنـوان  
ـنـد  . میزان خط فقر سخن مـیـگـوی

ــبــت از ســطــح   ــتــی صــح امــا وق
ـنـد ھـر   دستمزد كارگر است، ھمـان
ـر   ـر زی ـراب سال به رقمی چـنـدیـن ب
ـیـشـرمـانـه   ـرسـنـد و ب خط فقر مـی
اســمــش را ھــم افــزایــش ســطــح  

 . دستمزدھا میگذارند 
روشن است كه سطح دسـتـمـزد  
ـرك آمـار   كارگر نه از مخرج مشـت
ــانــك   و ارقــام مــھــنــدســی شــده ب
مركزی جمھوری اسالمی و سران  
این رژیم و تصمیمات شورایـعـالـی  

ـیـجـه رایـزنـی  ـت ھـای    كار آن و از ن
مزدوران خانه كارگر و شـوراھـای  
اسالمی، بلكـه از سـطـح واقـعـی  
ھزینه زندگی در جامعه و مبـارزه  
كارگران و مردم برای تـحـمـیـل آن  

. آیـد   به جانیان اسالمی بدست می 
ـیـمـت   ما میگوییم ھمانطور كـه ق
كاالھای دیگر در جامعه افـزایـش  

یابد، دستمزد كارگر نیـز بـایـد    می 

. متناسب با رشد آن افزایش یـابـد 
و معنی واقعی افزایش اتوماتیـك  

ھا متناسب بـا تـورم    سطح دستمزد 
ـرخ   دقیقا به ھمین معناسـت، نـه ن
تورمی كـه ھـر سـال در مـوعـد  
ــدوق   ــمـزدھــا از صــن ــن دسـت ـی تـعــی
جادوئی بانك مـركـزی جـمـھـوری  

بـعـالوه، بـه  .  اسالمی بیرون میآید 
ــوژی رشــد   ــكــنــول نســبــتــی كــه ت
ــای   ــھ ــد و كــارگــر ثــروت ــكــن مــی
ــد   ـی ـرای جـامـعــه تـول ـری ب ـیـشـت ب
ـتـوانـد در رفـاه و   میكند، بـایـد ب

بـه عـبـارت  .  آسایش زندگی كنـد 
ــد   ــای ــمــزد كــارگــر ب ــتــر دســت روشــن
متناسب با استـانـداردھـای امـروز  

ھـا    زندگی بشری ارتقا یابد و ایـن 
ـرای    ھمه شاخص  ھای اصلی ما ب

ـــل   ـــداق ـــزان ح ـی ــ ـــن م ـی ــ ـی ــ ـــع ت
 .دستمزدھاست 

بنابراین اکنون کـه آخـر سـال  
ـــن   ـی ــ ـی ــ ـــع ـــد ت ـــوع اســـت و م
دستمزدھاست باید اعالم کرد کـه  
ـم از بـاالی سـر مـا   اجازه نمیدھی

دستـمـزد  .  کارگران تصمیم بگیرید 
ــا   ــوسـط خـودمـان و ب ــایـد ت مـا ب
ـتـخـب مـان   دخالت  نمایندگان من

 . تعیین شود 
باید اعالم کرد که دیـگـر بـه  
ـر تـن   ـق ـر خـط ف دستمـزدھـای زی
نخواھیم داد و حق مسلم مـا رفـاه  
و داشتن یـک زنـدگـی انسـانـی  

ـر سـر تـمـام ایـن  .  اسـت  و بـایـد ب

موضوعات درمـجـامـع عـمـومـی  
کارگری در تمام کارخـانـجـات و  
در ھمه جـا بـه بـحـث نشـسـت و  
رئوس این خواسـتـھـا روشـن و در  
بیانیه ھا و قطـعـنـامـه ھـا رو بـه  

 . جامعه اعالم شوند 
 

 تاکیدات کدامند
بحث بر سر خـواسـت افـزایـش  
دستـمـزدھـا ھـمـانـطـور كـه اشـاره  
ــدگــی و   ــحــث بــر ســر زن كـردم، ب
. معیشت ھمین امروز كارگر است 

باید وسیعا بر سر ایـن مـوضـوع و  
ـراضـی   ـرد اعـت ـیـشـب چگونگـی پ
سراسـری و مـتـحـد در مـجـامـع  
عمـومـی كـارگـری بـه بـحـث و  

در مجامع  .  تصمیم گیری نشست 
عمـومـی خـود در مـورد مـیـزان  
ـرا   دستمزدھا تصمیـم گـرفـت و آن
ـیـه و قـطـعـنـامـه بـه   بصورت بیان

 .جامعه اعالم داشت 
ـبـشـی   بویژه امروز مـا بـا جـن
سازمانیافته بر سرخواست افزایـش  

جنبـشـی کـه  .  دستمزدھا روبروییم 
سی ھـزار کـارگـر بـا گـذاشـتـن  
امضایشان بر پای آن دورش جـمـع  

با اتـکـا  .  شده و به میدان آمده اند 
ـرده   به این جنـبـش وسـیـع و گسـت
میتوان اعتراضی سـراسـری حـول  
ـر پـا   خواست افزایش دستمزد ھا ب

 . داشت 
واقعیت اینست كه امـروز كـل  

ــش   ــزای ــا خــواســت اف ــه ب ــع جــام
ـنـھـا  .  دستمزدھا ھمـراه اسـت  نـه ت

كارگران بلكه معلمان، پرستـاران و  
ـر   كل بخش ھای محروم جامعه زی
فشار تورم و گرانی خـرد شـده و  
خواستار افزایش حـقـوقـھـایشـان و  
ــنــد  ــت ــدگــی ای انســانــی ھس . زن

میتوان با خواست افزایـش فـوری  
دستمـزدھـا بـه تـدارك تـجـمـعـات  
گسترده در ھمه مراکز کـارگـری  
و در میان معلمان و بـخـش ھـای  

ـتـوان  .  مختلف جامعه شتـافـت  مـی
ــان   ــی ــراكــز قــدرت جــان ــل م ــاب ــق م
ــس   ــه مــجــل ــمــل اســالمــی، از ج
ـره را   اسالمی و ادارات کار و غـی
به محل تجمع و اعتراض خود بـا  
خواست افزایش فوری دستمـزدھـا  

میتوان و بـایـد تـمـام  .  تبدیل کرد 
محالت را با دادن بیانیه و اعـالم  
خواستھا و با  بر پایی تـجـمـعـات  
به مرکز اعتراض و مـبـارزه خـود  

 . تبدیل کرد 
مبارزه برای خواسـت افـزایـش  
ــمــزدھــا یــك عــرصــه مــھــم   ــت دس
اعتراض در دفاع از مـعـیـشـت و  
ــران و كــل   ــرای كــارگ ــدگــی ب زن

ایـن مـبـارزات را   .  جـامـعـه اسـت 
ـر كـرد  . باید سراسری و گسترده ت

در ایـن مـبـارزه كـارگـران مـراكــز  
ـفـت و بـخـش   كلیدی، كـارگـران ن
ـقـشـی   ھای متمـركـز كـارگـری ن
ـیـز   ـنـون ن كلیـدی دارنـد و ھـم اك

ـراض در مـیـان   زمزمه ھـای اعـت
ایـن  .  این كارگران را میتوان شنید 

ـیـن كـارگـری   نقش رھبران و فـعـال
است كه بـه تـدارك اعـتـصـابـاتـی  
گسترده و سـراسـری بـا خـواسـت  
افزایش دستمزدھـا و در دفـاع از  
معیشت و زندگی كارگران و كـل  

 . جامعه بروند 
با چنین مـبـارزه قـدرتـمـنـد و  
ــراســری اســت کــه کــارگــران   س
میتوانند ھمچنان در صف جـلـوی  
مبارزه و خواستھای کل جـامـعـه  
ـیـونـی   حرکت کنند و جمعیت میل
مردمی را کـه تشـنـه آزادی  و  

 . رفاه ھستند با خود ھمراه کنند 
ـــکـــه   ـن خـــالـــصـــه کـــالم ایــ
مدتھاست که  زمان جـارو کـردن  
ـتـخـواران   بساط چپاول و غارت مف

ــده اســت  ــی ــرا رس بــا  .  اســالمــی ف
ـم کـه   ـی ـنـد اعـالم کـن ـل صـدای ب
ـم  ـر نـمـیـخـواھـی ـق . حکومت خط ف

اعالم کنیم کـه رفـاه و آسـایـش  
حق ھمه شھروندان جامعه اسـت و  
با راه اندازی اعتصابات کارگری  
در ھمه مـراکـز، ھـمـراه بـا ھـمـه  
مردم به جان آمـده جـامـعـه، کـار  
ـم و   ـی ـم را یـکـسـرده کـن ایـن رژی

 . جامعه ای انسانی را بنا سازیم 
 

 

 گزارشی از اعتصاب نامه رسان ھای پست دماوند و تھران 
 

ـراردادی  ١٩  و  ١٨  نفر از نامه رسان ھای قراردادی پست دماوند در روزھای شنبه و یکشنبه  ١٢ طبق گزارشی که به حزب رسیده است    آذر به علت کار زیاد و مزد کم و ایـن کـه طـی ق
ـرگـردنـد امـا مـوفـق  .  با اداره گاز، قبض ھای گاز ھم قرارشده بوسیله نامه رسان ھا توزیع شود، دست از کار کشیدند  رئیس اداره پست دماوند سعی کرد آنھا را راضی کند که سر کـار ب

ـنـد و سـر کـار  .  اعتصابیون به تھران و اداره مرکزی شرق تھران فراخوانده شدند . نشد  پس از کلی توپ و تشر که شما دارید اخالل می کنید از آنھا خواستند که تـعـھـدی را امضـاء کـن
 . نامه رسان ھا گفتند که این کار اضافه در توان ما نیست و تعھد را امضاء نکردند . برگردند 

بـعـد از رفـتـن  .  وی کمکی بفرستنـد حراست ھم کوتاه آمد و قرارشد که در اسرع وقت آنھا را به استخدام رسمی درآورند و مبلغی به اضافه کاری شان افزوده شود و ظرف یک ماه نیر 
ـیـد تـا  نامه رسان ھا، حراست به رئیس اداره مرکزی گفت که زیاد سخت نگیرید و به فکر افزایش نیرو باشید و در فکر این باشید که تحریک کننده ھا ر  ا شناسایـی کـرده و اخـراج کـن

 . بقیه حساب کارشان را بکنند 
ـر  ١٨ پسـت دمـاونـد  .   آذر در اعتصاب بودند و با آنھا ھم مانند دماوندی ھا رفـتـار شـد ١٩  و  ١٨ نیز روزھای  ) شھر ری ( تھران  ١٨  نفر از نامه رسان ھای پست منطقه  ٥٠ بیش از   ـف  ن

 قـبـض گـاز را ھـم  ٧٠٠٠  روزه  ٤٠ برابراطالع ھر نامه رسان پست دماوند باید عالوه بر نامه ھا و بسته ھا درھرسیـکـل  .   نفرشان رسمی و بقیه قراردادی ھستند ٦ نامه رسان دارد که فقط  
ـر ضـرب و  به نظرمی رسد که اداره گاز قصد دارد قبض ھا را بوسیله پست توزیع کند تا خودش بعنوان اداره ای که دارد مبالغ گزافی را ازمـردم دریـافـت مـ .  توزیع کند  ی کـنـد از زی

 . مقصر درجه یک و اصلی نزد مردم معرفی نشود و به نوعی در حاشیه قرار بگیرد 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
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ـتـھـای   سایت فرارو، یکی از سـای
ــری   ــوان خــب ــن ــا ع حــکــومــتــی، ب

  ١٠٠  یـا  ٢٠ افزایش دسـتـمـزدھـا " 
، به پیشواز مسئله افزایـش  " درصد 

دستمزدھا رفته و یعنـی در واقـع  
ــچ   ــیــری از افــزایــش ھــی ــوگ ــل ج

ــا  ــزدھ ــم ــت  .  درصــدی دســت ــای س
ـیـل   حکومتی فرارو اینگونـه نـحـل

ــد  ــکــن ــی ھــا از  : " مــی ــه زن گــمــان
ــل  ٢٠ افــزایــش    درصــدی حــداق

ــده   ــوق کــارگـران در ســال آیــن حـق
ھر چنـد ایـن مـی  .  حکایت دارد 

تواند رکوردی در افزایـش حـقـوق  
و دستمزد محسوب شـود امـا بـا  
ـرخ تـورم ایـن   احتساب افـزایـش ن
موضوع به فقیر تر شدن کارگـران  

بـه گـزارش  .  منـجـر خـواھـد شـد 
فرارو بر اساس آمـارھـای بـانـک  
ـتـدای سـال شـیـب   مرکـزی از اب
نمودار نرخ تورم ھمـواره صـعـودی  
بوده است و این افـزایـش، رکـورد  

 ساله اخیر خـود را شـکـسـتـه  ١٥ 
ـر مـحـاسـبـات انـجـام  .  است  بنـا ب

گرفته نرخ نقطه به نقطه آبان مـاه  
امـا  .   درصـد رسـیـده اسـت ٣٦ به  

ـــی اســـت کـــه   ـــال ـــن در ح ای
ـر اسـاس   کارشناسان اقتـصـادی ب
افزایش قیمـت در تـمـامـی حـوزه  

  ٥٠  تـا  ٤٠ ھا، نرخی در حـدود  
ـرای تـورم اعـالم مـی   درصد را ب

ــد  ــن ــوق بــرای  .  کــن ــل حــق حــداق
 ھـزار  ٣٨٩ ،  ٩١ کارگران در سال  

ـیـن شـده اسـت  ٧٠٠ و    تومان تعـی
که نسبت به مقدار سال گـذشـتـه  

.  درصد افزایش داشـتـه اسـت ١٨ 
  ٢٠ این مبلغ با افزایش احتمـالـی  
ـر     ٤٦٧ درصدی به مبلغی بالـغ ب

.  تومان خواھد رسـیـد ٦٤٠ ھزار و  
ـر اسـاس   این در حالی است که ب
برآوردھا میزان ھزینه سبد خـانـوار  

 تا ھمین زمـان  ٩٠ از آذر ماه سال  
 درصـد افـزایـش  ٦٢ ،  ٩١ در سال  

داشته است و ھزینه یک خـانـوار  
ـرای ھـر مـاه یـک   ـره ب ـف چھار ن

ـرآورد  ٦٠٠ میلیون و    ھزار تومـان ب
 ."شده است 

این سایت حکومتی با یـک  
بـه  "  تقـوی " به نام  "  استاد دانشگاه " 

ــه اســت و ایــن   ــت ــگــو نشــس ــت گــف
  ٢٠ تاکید کرده است کـه  " استاد " 

درصد افـزایـش دسـتـمـزد کـافـی  
نیست چون قدرت خرید کـارگـران  

" روز به روز در حال کاھش اسـت " 

و از سوی دیـگـر ایشـان تـاکـیـد  
 در صـد  ١٠٠  تا  ٥٠ میکند که  

افزایش ھم عملی نیست چون بـه  
گفته ایشان به افزایش تورم منجـر  

ــشــود  ــکــه   (!)  مــی ــگــر ایــن و دی
مـمـکـن اسـت  "  صاحبان صـنـایـع " 

کارگاھھایشان را تعطیل میکننـد  
ـیـا دیـده   ـتـا ایـن اسـتـاد دن و نھـای

البته ھر افـزایـش  :"  تاکید میکند 
حقوقی منجر بـه افـزایـش قـدرت  
. خرید و در نتیجه تورم مـی شـود 

ـنـی از   بنابراین بایـد بـه مـیـانـگـی
افزایش حقوق فکر کـرد کـه نـه  
ـرخ تـورم و   مـنـجـر بـه افـزایـش ن
تعطیلی کارخانه ھا شود و نه بـه  
کاھـش قـدرت خـریـد روز افـزون  

ـیـانـجـامـد  ـتـا  ."  کارگران ب و نـھـای
البته دولت بـایـد  : " نتیجه میگیرند 

ـرای کـاھـش   دنبال راھکارھایی ب
افـزایـش حـقـوق  .  نرخ تـورم بـاشـد 

ـرخ   می تواند منجر بـه افـزایـش ن
دولت می بـایسـت بـه  .  تورم شود 

ـیـات از درآمـد   فکر دریافت مـال
ھای باال و از این طریق متنـاسـب  
ـرخ   سازی قدرت خرید مـردم بـا ن

 ."تورم باشد 
ـلـی ھـم   این نظر که ظاھرا خی
ــاســی شــده، چــون یــک   کـارشــن
استاد دانشگاه پشت ایـن حـرفـھـا  
است، نتیجه اش این میشـود کـه  
دستمزدھا نباید افزایش پیدا کـنـد  
ــد و   ــزن ــورم دامــن مــی ــه ت چــون ب

ـلـی کـارخـانـه ھـا  "  منجر به تعطی
نکته جالبتر دیگـری در  ".  میشود 

این مصاحبه وجود دارد کـه بـایـد  
ـم، جـنـاب   ـی حتما به آن اشـاره کـن

باید این  : " ... تقوی می فرمایند 
نکته را متذکر شد که صـاحـبـان  
کارخانجات در قبال افزایش مـواد  
ـنـاسـب بـا   اولیه و ماشین آالت مت
افزایش نرخ تورم واکنش چندانـی  
از خود نشان نمی دھند اما انگار  
دیوار حقوق بگیران از ھر دیـواری  
کوتاه تر است و صاحبان صـنـایـع  
حاضر نیستند تا افـزایـش حـقـوق  
ـرخ تـورم را   متناسب با افزایـش ن

این تنھا صاحبان صنـایـع  ."  بپذیرند 
ـر از   نیستند کـه دیـوار کـوتـاه ت
ـلـکـه   حقوق بگیران پیدا نکردند، ب
ـنـد ھـر   ـرمـای ـف جناب استاد ھم مـی
گونه افـزایـش دسـتـمـزد بـه تـورم  

و خود سایت مذکور  !  دامن میزند 
ھم در مقدمه تاکید میکنـد کـه  

ــمــالــی افــزایــش  ٢٠  ــت  درصــد اح
ـرخ  " دستمزد   با احتساب افـزایـش ن

تورم این موضوع به فقیر تر شـدن  

ــجـر خــواھــد شـد  ." کـارگــران مــن
یعنی به راستی دیوار کوتاھتر از  

 .کارگران وجود ندارد 
ــم   ــر چــقــدر ھ ــه ھ ــی مــواد اول
گرانتر شود صاحبان صنایع از آن  
ـلـکـه   ـنـد ب ـن ـی ھیچ ضرری نمی ب

اما زندگـی  .  شاید سود ھم بکنند 
ـیـمـت مـواد   کارگر با افـزایـش ق
اولیه با فقر بیشتری ھمراه خـواھـد  

در این میان  امـا صـاحـبـان  .  شد 
صنـایـع حـق دارنـد اگـر کـارگـر  
راضـی نشـد بـا ھـمــان دسـتـمــزد  
قبلی اش کار کند، کـارخـانـه را  
تعطیل کند یعنی عمال اعتصـاب  

با این اعتصاب اما کسـی  .  کند 
کارفرما را دستگیر نـمـی کـنـد،  

ـنـد   پلیس به سراغش نـمـی فـرسـت
اقتصاد مملکت را فـلـج  " که چرا  

ـرعـکـس، دولـت و  "  کردی  بلکه ب
ــد دانشــگــاه و   ــس و اســاتــی مــجــل
بورژواھای دراپوزیسیون نشستـه و  

خـودی و  " رسانـه ھـای جـمـعـی  
با ایشان اظھار ھـمـدردی  "  بیگانه 

ـیـش روی   میکنند و راه حل ھم پ
اش میگذارند که ھـمـان راه حـل  
ــه   ــاد دانشــگــاه در مصــاحــب ــت اس
ـبـایـد   مذکور است که میگـویـد ن
دستمزدھا افزایش پیدا کند بلـکـه  

ـیـات از  "  باید به فکر دریافت مـال
حـال کـی ایـن  ".  در آمد باال بـود 

را مشخص میـکـنـد؟  " درآمد باال " 
خب معلومه، ھمه آن کسانی که  
ـرشـان شـد کــه   در بـاال ذکـر خـی

ـلـھـایشـان " ھمگی شان که   را  "  عق
ــجــه اش   ــی ــت ــریــزنــد، ن ــم ب روی ھ
میشود اینکه مثال حقوق کـارگـر  

ـر  ٥٠٠ اگر از    ھـزار تـومـان بـاالت
رفت، مالیات بیشتر کسـر گـردد  

و بـعـد بصـورت  )  که میـگـردد ( 
تصاعـدی اگـر از یـک مـقـدار  
ـیـات ھـم   معینی بیشتـر شـد مـال
ــشــتــر شــود، کــه   ــی تصــاعــدی ب

 .میشود 
ـنـکـه خـود جـنـاب   با وجود ای
ـنـه   استاد تاکید میکند  کـه ھـزی
سبد یک خانوار از سال گـذشـتـه  

 درصد افزایش داشـتـه   ٦٢ تاکنون  
و به یک میلیون و ششصد ھـزار  
تومان رسـیـده، و در حـالـی کـه  
ـر از   حقوق پـایـه کـارگـران کـمـت

 ھزار تـومـان اسـت، امـا از  ٤٠٠ 
ـر بـه فـکـر   آنجا که  ایشان بیشـت
ـبـاشـنـد تـا   صاحبـان صـنـایـع مـی
کارگران، تـوصـیـه مـیـکـنـد کـه  
دستمزدھا افزایش نیابد چون تـورم  

مـورد  "  افـزایـش تـورم . " میزند باال 
ــا بــر اثــر   اشـاره ایشــان کـه گــوی
افزایش دستمزدھا بوجود می آیـد،  
ـنـه صـاحـبـان   در واقع افزایش ھـزی

این یـعـنـی سـود  .  صنایع میباشد 
ـر مـیـگـردد و ایشـان   ایشان کـمـت
برای اینکه سودش تضمـیـن شـود  
خیلی راحت با پشتـوانـه قـانـون و  
عرف و  تولید مـلـی و سـرمـایـه  
ــھــانــه ھــای   ــی ب ــل ــی و خــی ایــران

شده، در کارخانه را  "  کارشناسی " 
تخته میکند و کارگران را بیکـار  

 .میسازد 
ــده   ــورم و خــود پـدی افـزایـش ت

تورم، نتیجه کارکرد نظام سرمایـه  
ـتـصـاد  .  داری است  بقول اساتید اق

بورژوازی تـورم ھـیـچـگـاه نـمـی  
تواند ونباید صفر باشد، نمی توانـد  
صفر باشد چون باید بـطـور مـداوم  

ایـن  .  کار کارگر ارزانتر تمام شود 
ــکــه    ــن مــمــکــن نــیــســت مــگــر ای
ـیـل   ـل ـق ـروز ت دستمزد کارگر روز ب

ـیـمـتـھـا  " برای اینکار بایـد  . یابد  ق
برای رسیدن به ایـن  "  واقعی گردد 

ـیـار   ھمه، خـدمـاتـی کـه در اخـت
ــد حـذف شــود   کـارگــر اســت بـای

این زدن از زنـدگـی کـارگـران  (  
ھـدفـمـنـد  :  نامھای متفاوتی دارد 

ـــارانـــه ھـــا، ریـــاضـــت   ـردن ی کــ
ـتـصـاد مـقـاومـتـی،   اقتصادی، اق

و   ....)  صرفـه جـویـی مـلـی و  
ــــه   ــــم ـرای حصــــول آن، ھ ـــ ب
دستگاھـھـای سـرکـوبـگـر بسـیـج  
ـنـد   میشوند تا کارگر را وادار کـن
ـنـھـا   مزد کمتری بگیرد و ھمه ای
توصیه میشود و اجرا ھم میگـردد  

رشـد  " و اسمش را ھم مـیـگـذارنـد  
ـتـصـادی  ـراسـتـی کـه در و  !"  اق ب

تخته با ھـم خـوب جـفـت و جـور  
 .شدند 

ــه   ــایـد ب  مـا کـارگــران ھــم ب
پیشواز مسئله افزایش دستـمـزدھـا  

سال گذشـتـه کـارگـران در  .  برویم 
ـرانـه " قبال   ـی دسـتـمـزد  "  افزایش حـق

تاکید کردند که ساکت نخواھنـد  
ـم یــک   نشـسـت  و شــاھـد بـودی
حرکت جمعی طومار نـویسـی بـه  

و در یک  .  سی ھزار امضا رسید 
ــن،   ــحــســی ــل ت ــاب ــار ق اقــدام بســی
نمایندگانی از کارگـران در جـلـو  
ـیـت   مجلس جمع شدند و عضو ھئ
رئیسه مجلس مجبور شد آنـھـا را  
. بپذیرد و وزیر کار را احضار کند 

اگر کارفرما حق دارد در دفاع از  
سود و زیان خود اعـتـصـاب کـنـد  
کارگران ھزار برابر محق ترند کـه  
اعتصاب و اعتراض کننـد، چـون  
زندگی شان در گرو دستـمـزدشـان  

اھمیت تعیین دستمـزدھـا از  .  است 
سوی کارگر جای گفتگو نـدارد  
و برای اینکار  کـارگـر بـایـد در  
ـبـکـار   ـبـکـار بـاشـد؛ طـل مقام طـل

 .زندگی اش 

 کارگر باید طلبکار باشد
 یاشار سھندی   

 



١٣٩١ دی ١٩  کارگر کمونيست  8 

ـلـی    اسطوره  ھا معموال روایاتی تخی
ـقـدس   ـنـد كـه ورای ردای ت ھست
پوشاندن به آنھا تـوسـط خـود مـا  
آدمیان، سعی دارنـد پـاسـخـی بـه  
این سوال باشند كـه چـگـونـه بـه  
شرایط امروزی كه در آن زنـدگـی  

اسطوره ھـا را  . ایم   كنیم، رسیده   می 
اگر در آن شرایط فرضی ای كـه  
روایت از خـود دارنـد را در نـظـر  
ــده ھــای   ـم، مــعـمــوال پـدی ــری بـگــی
مثبتی ھستند؛ اما به مرور زمـان  
به كاریكاتـوری گـاھـا مضـحـك،  

ــد  ــدیــل مــی شــون ــات از  .  تــب روای
ـبـت    اسطوره  ـر در ھـی ـیـشـت ھـا را ب

ـیـده  ـم،    موجودات زنده دیده و شـن ای
تواننـد مـقـوالت    ھا می   اما اسطوره 

ـر  " غیرزنده "ھای    و پدیده  را نیز در ب
ــرنــد  ــگــی ــبــری بــی خــط و  . " ب رھ

ــوژیــك تشــكــل  ــول ــدئ ــرای ــای    غــی ھ
ــری  از ایــن نــوع اســطــوره  "  كــارگ

 .ھاست 
"" مـا " نشـر كـارگـری  " سایت  

ـــون   ـرام ــ ـی ــ ـردی دارد پ ـــزگــ ـی ــ م
ـنـده  ".  ھای كارگـری   تشكل "  گـردان

این میزگرد خواندنی در جائی از  
ـنـدگـان بـه نـام   یكی از شركت كن

پس طبق ایـن  : " می پرسد " سمانه " 
ــه  ــت ــد    دس ــجــام دادی ــدی کــه ان ــن ب

کارگرانی که مثال عضـو یـک  
ـــد و   ـن ــ ـت ـــاســـی ھســ ـی حـــزب ســ
ایدئولوژی خاصی را باور دارند و  
یا به گـرایـش سـیـاسـی خـاصـی  
ـــد   ـــه دارن ـــگـــی و عـــالق ـت وابســ

ھـا    گونـه تشـکـل   توانند در این   نمی 
در جـواب  "  سمـانـه " "عضو باشند؟ 

به نـظـر مـن بـاور بـه  : " گوید   می 
ایدئولوژی و یا حزبی خاص مانع  

ھـا    گـونـه تشـکـل   عضویت در ایـن 
نیست به شرطی که افـراد دارای  

ــن وابســتــگــی  ھــای    ھــا تشــکــل   ای
کارگری را پـایـگـاه و سـکـویـی  
برای تبلیغ ایـدئـولـوژی یـا حـزب  

ی خود قرار ندھنـد و    مورد عالقه 
اضافه بر آن در عملکرد خـود بـه  
ساختار، نظم و دمـوکـراسـی درون  
تشکیالتی و از ھمه مھمتـر خـرد  
جمعی تشکل مورد نظر تـوجـه و  

آنـچـه  ."  دقت کافی داشته باشنـد 
ـنـجـا مـطـرح مـی  "  سمـانـه " كه   ای

ــی از   ــل ــخــی ــد، تصــویــری ت كــن
ھـای كـارگـری اسـت كـه    تشكـل 

ھیچ نمونه ای از آن تا بـحـال در  
ـبـت نشـده   ھیچ كـجـای تـاریـخ ث

ــن  .  اســت  ــر امــكــان داشــت ای اگ
تئوری را در آزمایشگاھی ثـابـت  
ـبـت   كرد، حتی لـزومـی ھـم بـه ث
نمونه ای از آن در تـاریـخ نـمـی  
بود؛ منتھا این تئوری ــ و فـقـط  
ھم یك تئوری پاخـورده ای اسـت  
كه ھمیشه توسط ھیأت حاكمـه و  
از جمله توسط محمدرضا پھلوی،  
. شاھنشاه آریامھر، علم شده اسـت 

ـئـوری   تئوریزه كننده آن یكـی از ت
پردازان سیاست خارجی آمریكا در  
زمان جنگ سـرد بـه نـام جـورج  

نمونه ایرانی دسـت  . الج بوده است 
ـلـه   ـیـب ال چندم آن ھم تـوسـط حـب

 ) ١ .(الجوردی عرضه شده است 
 

ھای  اسطوره انسان
 سیاسی  بی خط

ــوچــی و   ــه پ ــن تــر ب ــائــی پ
ـــه   ــودن فــرضــی ــی ب ـل ــمــ غــیــرع

ـــــان "  ـــــی    انس ـــــاس ـی ــــ ـــــای س ھ
ـرداخـت،  "  غیرایدئولوژیـك  خـواھـم پ

ـم كـه   " سـمـانـه " اما عجالتا بـگـوی
ـر ایـن   بطور ضـمـنـی فـرض را ب
ــه اســت كــه فــرد دارای   ــرفــت گ
ــی   ــزب ــو ح ــوژی و عض ــول ــدئ ای
ـــوده ای   مشـــخـــص، تشـــكـــل ت
كارگـران را پـایـگـاه و سـكـویـی  
برای تبلیغ ایدئولوژی مـورد نـظـر  

ـر ایـن  .  خود خواھد كرد  فرض را ب
گرفته است كه آن فرد به ساختـار  
و نظم دمكراتیك درون تشیكـالتـی  

فـرض  .  تشكل پشت پا خواھـد زد 
بــر ایـن اسـت كـه فــرد  "  سـمــانـه " 

دارای ایدئولوژی به خرد جـمـعـی  
امـا  .  تشكل بی توجه خواھد بـود 

ـر   اجازه بدھید كه فرض غلـط را ب
این بگذاریم كه ھمه اینھا درسـت،  
پس آن جمعی كه ایـن فـرد و یـا  
ــه عضــویــت در یــك   ــراد را ب اف
ـتـخـاب كـرده   ارگانی از تشكـل ان

ـنـد؟  آیـا  !  اند، اینجا چـكـاره ھسـت
كسی در این بین پیدا نـمـی شـود  
كه به ایـن فـرد فـرضـی بـگـویـد  

ایـن  !"  شعور ما را دست كم نگیـر " 
تصویر نمی تواند تشكل كارگـری  
را نھادی برخواسته از نیاز فـوری  
كارگران ببیند؛ بلكه آن را نـھـادی  
ـبـل   می داند كه چھارچوبش از ق

ساخته شده و تعدادی كمیـن كـرده  
ـنـد  ـن ـفـاده ك ایـن  .  كه از آن سو است

 .یك جنبه از قضیه 
جنبه دیگر قضیه غیـرعـمـلـی  

ــودن   ــی " ب ــوژی زدائ ــول ــدئ از  "  ای
ــری تشــكــل  ــب ــری    رھ ھــای كــارگ

ھا باالخره به یـك    ھمه انسان .  است 
سری چیـزھـایـی بـاور دارنـد كـه  
ـنـد   نمی شـود در مـواقـعـی، مـان
دخــالــت در كــار و بــار تشــكــل  
كارگری، آن باورھا را غالف كـرد  
ــنــد   و در مــواقــعــی دیــگــر، مــان

، آنھـا را  " سیاسی "دخالت در امور  
ــخ ھــمــه تشــكــل !  آزاد  ــاری ھــا، از    ت

ـریـن تشـكـل   شـنـاخــتـه شــده  ھــای    ت
كارگری تا كمتـر شـنـاخـتـه شـده  
ھایشان، این را به ما می گـویـد  
ـبـه   كه بر سر ھر موضوع و مـطـال
ـبـال آن   ای در بین كارگران و بـدن
ــخــاب شــده   ــن رھــبــری انــت در بــی

ھـای كـارگـری، بـحـث و    تشـكـل 
ـتـا   ـرد و نـھـای گفتگو در می گـی
موضوعات به رأی گذاشته مـی  

ـریـت  .  شوند  ـث چه زمانـی رأی اك
بـه حسـاب  "  تحمیـل ایـدئـولـوژی " 

ــه  ــی ن ــان ــد و چــه زم ! مــی آی
ـبـاتـش را   موضوعی اسـت كـه اث
ـیـسـت كـدام داوری بـایـد   معلوم ن

ھمیـن  .  حكم درباره اش صادر كند 
امروز اتحادیه ھای كـارگـری در  
آمریكا توسط افـرادی كـه فـعـال  
ـنـد اداره مـی   حزب دمكرات ھست

ـروژ،  .  شود  در سـوئـد، دانـمـارك، ن
ـنـد و   فنالند، ایسلنـد، یـونـان، ھـل
بسیـاری جـاھـای دیـگـر تـوسـط  
. فعالین حزب سـوسـیـال دمـكـرات 

ـیـن حـزب   در كانادا تـوسـط فـعـال
در فـرانسـه تـوسـط  .  نئودمـكـرات 

فعالین حزب سوسیالیست و حـزب  
ـیـس تـوسـط  .  كمونیسـت  در انـگـل

ـیـا و  .  فعالین حزب لیبـر  ـتـال در ای
ـنـطـور  ـرتـغـال ھـمـی در  .  اسپانیا و پ

ژاپن و سوئیس و آلمان و اتریش و  
بودند اتحـادیـه ھـا  . غیره ھمینطور 

و شوراھایی که در دوره ھایی از  
ـری   تاریخ توسط كمونیسـتـھـا رھـب

ھایی كـه    بودند تشكل .  می شدند 
در دوره ھایی توسط آنارشیـسـتـھـا  

بودند اتحـادیـه  .  رھبری می شدند 

ھایی كه در دوره ھـایـی تـوسـط  
ـیـكـان   مسیحی ھـای سـر بـه وات

حـتـی بـودنـد  .  رھبری می شدنـد 
اتحادیه ھایی كه توسط نازیستھـا  
رھبری می شدند و نمـونـه ھـای  

در كانادا، در دوره ای  .  زیاد دیگر 
برای اینكه بتوانند اتحادیـه ھـای  
ــوذ رھــبــری   ــف كــارگــری را از ن
كمونیستھا پاكسازی كنند، دولـت  
وقـت كــانـادا رســمــا آدمــكــش از  
آمریكا وارد كرد كه اتحادیه ھـای  
ـیـسـتـھـا را از   تحت رھبری كـمـون

" افراد دارای ایدئولوژی خـاصـی " 
ــنــد  ــن مــی خــواھــم  !  پــاكســازی ك

ـنـی   ـی بگویم كه انتظار اینكه فـعـال
ــری تشــكــلــی را در دســت   ــب رھ
داشته باشند، اما آن را سـمـت و  
سوی سیاسی ندھند، اسطـوره ای  

 !بیش نیست 
اما دوست دارم برای ثبـت در  
تاریخ ھم شده، پروسه بسیـار سـاده  
ــات در   ــاب ــخ ــی انــت ــول ــم ــع و م

ھای كـارگـری را یـك بـار    تشكل 
ـم  در طـول  .  دیگر ھم یادآوری كـن

ــل   ــك ــجــاد تش ــارزه بــرای ای مــب
ــن   ــعـدادی از فــعـالــی كـارگــری، ت
كارگری پا پیش مـی گـذارنـد و  
ـنـد  ـل ـر دخـی ـیـشـت ـتـا ب . از بقیه نسب

ـیـس   ـل فعالینی كه با اذیت و آزار پ
ـرو مـی   و مدیریت محیط كار روب
شوند و چـه بسـا از كـار اخـراج،  
ـتـل ھـم مـی   ـق دستگیر و حتـی ب

ـروسـه  .  رسند  بعد از ثبت تشكل، پ
ـرای امـور روزمـره   رأی گیـری ب

ـره ( تشـكـل   آغـاز و  )  ھـیـأت مـدی
تعدادی، حال با ھر انگیزه ای كـه  
ـتـخـاب   رأی دھنده داشته باشد، ان
ــد و امــورات روزمــره   مــی شــون

ـرنـد  ایـن  .  تشكل را به پیش می ب
ـره بـایـد در وھـلـه اول   ھیأت مـدی
منعكس كننده مطالبات كـارگـران  

غیر از این بـاشـد  .  آن تشكل باشد 
ـر كشـیـده مـی   در دوره بعد بـه زی

ـر  .  شوند  این افراد، ھمچنانكه باالت
ــت   ــدادی از شــرك ــع ــتــم و ت گــف

ھـم بـه  "  مـا " كنندگان در میزگرد  
آن پرداخته انـد، دارای عـقـایـدی  
ھستند كـه بـا سـویـچ، روشـن و  

اما حتـی اگـر  .  خاموش نمیشوند 

ـیـن بـاشـد كـه   بر فرض غلط چـن
ـره تشـكـلـی   اعضای ھـیـأت مـدی
ـبـات بـه اصـطـالح   فقط به مـطـال

ـفـی "  ـردازد،  "  صـن كـارگـران مـی پ
بالفاصله سوال این است كـه كـدام  

ـفـی " مطالبه   اسـت و حـد و  "  صـن
ـبـه كـه بـه مـرز   حدود یـك مـطـال

ــاســی "  ــده شــده را چــه  "  ســی كشــی
" سمانـه " كسانی تعیین می كنند؟  

درباره تشكل مـورد نـظـرش مـی  
ایدئولوژیک نیستند و در  : " گوید 
ھـای خـود ھـیـچ نـوع    نامـه   اساس 

ایدئولوژی و سیاستی را تأیید یـا  
ــی  ــم ــد   رد ن ــن ــه جـــز    -کــن ــت الــب
ھایـی کـه    ھا و سیاست   ایدئولوژی 

ــا   ــان ب بـه صـورت آشـکــار و عـی
." منافع کارگران در تضـاد اسـت 

ـم   ـی كدام قاضی را باید استخدام كن
" آشكار و عـیـان " كه در باره درجه  

ـــاســـت و   ـی ــ ـــت س ـــودن ضـــدی ب
ای با منافـع كـارگـران    ایدئولوژی 

 درصـد  ٩٠ ؟ اگر  !رأی صادر كند 
كارگران فالن كارخانه گفتنـد كـه  
سیاستـھـای جـمـھـوری اسـالمـی  
ـنـاقـض و ضـدیـت بـا   اصال در ت
منافع كارگران نیست، باید گـفـت  
چنین است و دسـت روی دسـت  
ـیـن   گذاشت؟ كشیدن مـرزھـایـی ب

ـفـی " مطالبات   ـبـات  "  صـن و مـطـال
دلبخواھی است و ھیـچ  "  سیاسی " 

ـیـسـت  ـنـد ن مـثـال  .  قاعده ای را ب
" اكـس " اگر كارگرانی در كارخانه  

گفتند كه باید بـه وضـع مـدارس  
رسیدگی بشود و دربـاره حـجـاب  
دختر بچه ھا نظر دادند و تشـكـل  
آنھا ھم قطعنامه صادر كـرد، وارد  
عرصه سیاست به معنـای فـرضـا  
عامیانه آن شده اسـت؟ مـن مـی  

ـر بـچـه  !  گویم كه نه  چرا كه دخـت
ــات   ــق ــی ــحــم ــا ت ــروز ب ای كــه ام
مذھبی بزرگ می شود، فردا با  
ـرو   ھزاران مشـکـل نـاخـواسـتـه روب

ـر  .  خواھد شـد  مشـکـالتـی کـه ب
ــه   ــت ب ــگــاه آدمــھــا نســب روی ن
ـیــر   زنـدگـی و حـق و حـقـوق تـاث

 اسطوره ھائی در باره تشكل كارگری
 ناصر اصغری 
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اگر تشكلی دربـاره  .  خواھد داشت 
ـیـسـم " فرضا   ـرال نـظـر داد و  "  نئولیب

قطـعـنـامـه صـادر كـرد، آیـا وارد  
شـده اسـت؟  "  صنفـی " عرصه غیر  

آن  .  واضـح اسـت كـه نشـده اسـت 
ـیـسـم   ـرال ـب ـی سیاستی كه به نام نئـول
ـم   ـی ـق پراتیك می شود، نسبت مسـت
دارد با قطع خدمات در جامعـه و  
مزایای كارگران در چھـاردیـواری  

سـركـوبـگـری سـانـدیـس  !  كارخانـه 
ھـا چـی؟ آنـھـم    خوران و ساواكـی 
سـركـوب مـی  .  دقیقا چنین اسـت 

ــزد   ــم ــد كــه كــارگــران دســت ــن كــن
بیشتری نـخـواھـنـد، كـه خـواھـان  
. ایجاد تشـكـل كـارگـری نشـونـد 

ھزار و یك مثال می توان زد كـه  
بـا ھـزار و یـك رشـتـه مـرئـی و  

را بـه  "  مطالبات صنـفـی " نامرئی  
وصـل مـی  "  مطالبـات سـیـاسـی " 

 .كند 
دلم می خواھد كـه یـكـی از  
ــاك   ــه چ ــن ــداران ســی ــن طــرف ای

ـــه    تشـــكـــل  ـری ك ـــای كـــارگــ ھ
ـر سـیـاسـی و  " صنفـی "  انـد و غـی
، یك نمونه از ایـن  " غیرایدئولوژیك " 

نوع تجارب را به ما نشان بدھد تا  
معیار آنھا را بدانیم كه منظورشـان  
ــات   ــالــب ــط ــع از م در عــالــم واق

ـبـات  "  صنفی "  " سـیـاسـی " و مـطـال
ــد   ــواھ ــی خ ــســت؟ دلــم م چــی
ـیـن   سرخطھای تئوری ساختن چـن

ھایی را برایمان بنویسند تـا    تشكل 
ـم در بـاره چـه مـوجـوداتـی   ـی بدان

ـم  .  صحبت می كنیم  مـی خـواھـی
ببینیم كه چه سودی از آنـھـا بـه  

ـیـن  .  كارگران رسیده اسـت  تـا چـن
نشود، ما این ایده را بجز اسطـوره،  

 .از آنھا نمی پذیریم 
 

اسطوره انعطاف 
ھای كارگری در  تشكل

 دوره ھای مختلف
در ادامـه بـحـثـش در  "  سمانه " 

مــورد تشــكــل كــارگــری مــورد  
در شـرایـط  : " نظرش مـی گـویـد 

ھـای    سرکوب و خفقان بر خواسـتـه 
ـر دسـت    کوچکتر و قابل حصـول  ت

ھای انقالبـی    گذارند و در دوره   می 
ـــات   ـب ــ ـــاز مـــطـــال ـــط ب ـرای و شــ

ـری    اساسی  ـیـگـی ـیـان و پ تری را ب
ایـن ھـم یـك اسـطـوره  ."  کنند   می 

است كه باز كسی نمـی تـوانـد از  
ـر   ـراب ـتـوانـد در ب آن یك قاعده كه ب

ــاورد، بســازد  ـی . آزمـایشــات دوام ب
فرض پشت این تئوری ایـن اسـت  

ھای كـارگـری در دوره    كه تشكل 
ـر سـر   ـقـان ب ھای سـركـوب و خـف
ـتـھـا   مطالبات قابل حصـول بـا دول

ھای انقالبـی    چانه بزنند و در دوره 
و شرایط باز، نبضشان با نیروھـای  

ــالبـی ھـمــاھـنــگ شــود  ـق ــن  !  ان ای
برویـد  !  تئوری و فرض، پوچ است 

ھای كارگـری را در    تاریخ تشكل 
ـــالب   ـق ــ ـــل از ان ـب ــ ـــه ق ـی ــ روس
. سوسیالیستی اكتبر مطالعه كنیـد 

ھـای كـارگـری    بروید تاریخ تشكل 
ـران   در مصر و سندیكاھای زرد ای
و در كشــورھـای اروپـائــی و در  
ـیـد  ـن ـره را نـگـاه ك . آمریكا و غـی

تاریخ نشان داده اسـت كـه جـز در  
ھـایـی    موارد بسیار نادری، تشكـل 

ـقـان " كه در   " شرایط سركوب و خـف
بر مطالبات كوچك و به اصـطـالح  
قابل حصول دسـت گـذاشـتـه انـد،  

دوره ھای انقـالبـی و شـرایـط  "در  
ــاز  ــه  " ب ــی ــات  " ، بــر عــل ــالــب ــط م

در دوران  .  ایستاده اند "  تری   اساسی 
انقالبی، چه مطالبه ای اسـاسـی  
ـم دیـكـتـاتـور   تر از سرنگونـی رژی
ـم كـه   ـی می باشـد؟ امـا مـی دان

بـه  ( ھای كارگری مـوجـود    تشكل 
در  )  تشکالت زرد معروف ھستنـد 

مصر، لیبی و ایران دوره پـھـلـوی  
ـقـالب ایسـتـادنـد  ـیـه ان در  .  بر عـل

ھــمــیــن دوره مــعــاصــر ایــران، در  
ـراض بـه   ـریـن اعـت ـت بحبوحه وسیـع
ــال   ــی در س ــالم ــوری اس ــھ ــم ج

، فعال كارگری كـه فـعـال  ١٣٨٨ 
بـود، جـلـو  "  مطالبات قابل حصول " 

ــفــت  ــان : " آمــد و گ ــن کــه مــن    چ
ـبـش  ـر جـن ھـای    معتقـدم کـه سـای

اگـر  )  و یا حتی دولت ( اجتماعی  
که بخواھند با جنبـش کـارگـری  
ـتـگـو شـونـد،   وارد دیالوگ و گـف
باید بدانند که جنـبـش کـارگـری  
ــبــش   ــن در حــال حــاضــر یــک ج

ـقـالب    مطالباتی است و به  دنبـال ان
 ." گری نیست   و انقالبی 

ھــای    مــحــدود كــردن تشــكــل 
آنچه كه قابل حصول  " كارگری به  

ــت  ــن  "  اس ــگــه داشــت ــع ن در واق
ـردگـی   كارگـران در تـار و پـود ب

تمام تاریخ مـبـارزات  .  مزدی است 
ـران   كارگران، از تـاریـخ ھـمـیـن ای
خودمان گرفته تا تاریخ مـبـارزات  

  ٢٠ كارگران در روسـیـه، و دھـه  

قرن بیست در چین و غیره، تـاریـخ  
ھای كارگری مداخـلـه گـر    تشكل 

اینـكـه ایـن  .  در سیاست بوده است 
سیاست چه بوده فعال مد نظر مـا  

ھا    نیست، اما جائی كه این تشكل 
ــرض و طــول   ــر ســر ع خــود را ب
ــودن   كـوچـكـی و قـابـل حصـول ب
مطالبات كـارگـران مشـغـول كـرده  
اند، كالھشـان پـس مـعـركـه بـوده  

وقتی كه كارگران و تشكـل  .  است 
ــر حــد و مــرز،   ــر س ــری ب كــارگ
كوچكی و بزرگی و قابل حصـول  
بودن و یا غیرقابل حصول بودن آن  
ـبـه   چرتكه بیاندازند، ھـیـچ مـطـال
. ای را بـه دسـت نـخـواھـنـد آورد 

تاریخ پر است از نمونه ھـای ایـن  
كـارگـر تـمـام حـقـش را  .  چنینی 

می خواھد و در مـبـارزه اش ھـر  
چه سمبه اش پر زورتر بـاشـد نـان   
ـره خـود مـی   بیشتری بر سـر سـف
ـنـكـه   ـبـل ای ـیـن از ق آورد، نه تـعـی

ــایــد خــواســت  ــدر ب ــق ــظــر  !  چ از ن
ــھــا، ھــیــچ   كــارفــرمــا و دولــت آن
ـیـسـت  ! مطالبه ای قابل حصـول ن

ـنـد كـه   كسی نمی توانـد ادعـا ك
ـتـی   شنیده اسـت كـارفـرمـا و دول
ـقـدر   جائی گفته باشند وضعمان آن
ـنـد و   ـیـای خوب است كه كارگران ب

ـرعـكـس،  !  ھر چه خواستند ببرنـد  ب
ـریـن دوره ھـای   حتی در پررونق ت
تاریخ ھم، حداقل بھـانـه شـان ایـن  
است كه زیـاده خـواھـی كـارگـران  
باعث عقب ماندن وطن عـزیـزشـان  
از رقابت با اقتـصـاد فـالن كشـور  

ـفـاقـا از نـظـر  !  خواھد شد  و این ات
ـردازان جـامـعـه سـرمـایـه   نظـریـه پ
داری و كمپ مـقـابـل كـارگـران،  

ـرای   ـریـن بـھـانـه ب ـرقـابـل  " بھت غـی
ـبـه كـارگــران  "  حصـول  بـودن مـطــال
 .است 

ـــاره آن   ـــد درب ـــگـــذاری امـــا ب
استنثاھایی كه اشاره كردم ھم یـك  

اگر تشكل كارگـری  .  نكته بگویم 
واقعا تشكـل كـارگـری حـتـی از  
ــا   نـوع زرد آن بـاشـد كـه چـنـد ت
كارگر در آن جمع ھستند، ھـمـیـن  

ــه   ــكــت ــدادی  " ن ــع ــع شــدن ت ــم ج
ــری  خــود اصــل مــوضــوع  "  كــارگ

این تـوده كـارگـران كـه  )  ٢ .( است 
ھـا    كت بسته نوكر مسئولین تشكل 

ـم  .  نیستند  بارھا شاھد این بـوده ای
ـرل    كه اعضـای تشـكـل  ـت ـن ھـای ك

دست بـه  "  خودسرانه "شده كارگری  

اعــمــالــی زده كــه  اقــدامــاتشــان  
توسط دولت، كارفرمـا و رؤسـای  

. ھا محكوم شده اسـت   ھمان تشكل 
نمونـه ھـا زیـاد اسـت و مـا ھـم  
ـــادی را بـــه اطـــالع   مـــوارد زی

ـم  نـمـونـه  .  خوانندگانمان رسانـده ای
ــن   ــالــی ــع ــارگــران و ف ــت ك ــال دخ
ــون   ــدراســی كــارگــری اعضــای ف
كارگری تونس در بحبوحه انقالب  

ـم  .  آن كشور جالب اسـت  ـی مـی دان
ھـای كـارگـری    كه رھبری تشكـل 

ـر فشـار   موجود در تونس، اگـر زی
ــیــن   ــر و فــعــال ــوده ھــای كــارگ ت
ـبـود،   كارگری در میان كارگـران ن
ـیـشـنـھـادی   ـتـالفـی پ به دولـت ائ
نخست وزیر بن علی رأی مـیـداد  
و مــی خــواســت وارد حــكــومــت  

یعنی مـی خـواسـت  .  ایشان بشود 
ـر آب   سر انقالب را در آن كشور زی

 )٣ .(كند 
ـرای   تشكل كارگری ابزاری ب
تنظیم رابطه كارگر و كـارفـرمـا و  

اگـر  .  بتبع آن دولت كارفرماھاست 
توازن قوا به كارگران اجـازه بـدھـد  
ـنـده واقـعـی خـود را بـه   كه نـمـای
ـنـد، بـا   ـرگـزی رھبری این تشكـل ب
خواست و پشتگرمی ھمـیـن تـوده  
ـبـه را از   كارگران، بیشترین مـطـال
ـبـه خـواھـد كـرد  . كارفـرمـا مـطـال

ــروز كــه   ــركــوب و  " ام ــرایــط س ش
است، بر تمام حق كـارگـران  " خفقان 

بـا زورش  .  پافشاری خواھـد كـرد 
ـقـوم   ھـر چـه كـه تـوانسـت از حـل
ـرون خـواھـد   ـی كارفرما و دولتـش ب

ــن زور را  .  كشـیـد  كــم و بــیـش ای
ـیـن   شرایط مشخص ھمان روز تـعـی

ـم  .  خواھد كرد  اما تأكیـد مـی كـن
ــوق كــارگــران   ــمــام حــق كــه بــر ت

دوران  " در  .  پافشاری خواھـد كـرد 
ـر  "  انقالبی و شرایط بـاز  ھـم بـاز ب

ھمه حـقـوق كـارگـران پـافشـاری  
مـی  "  تمام حق "خواھد كرد كه این  

ـبـداد و   تواند شامل سرنگونی اسـت
مسئلـه  .  آزادی و برابری نیز بشود 

اساسی اینجا این است كه از قبـل  
ـر سـر   ـرای چـانـه زدن ب خود را ب

" مطالبات كوچك و قابـل حصـول " 
كـه در واقــع نـام دیــگـری بــرای  

ـنـد "  ھیچ "  . اسـت، آمـاده نـمـی ك
خود را برای مـبـارزه آمـاده مـی  

توازن قوا یک چیز اسـت و  .  كند 
ـرای   ـبـات  " تئوری مبـارزه ب مـطـال

 . چیز دیگر " قابل حصول 

اسطوره ای ھم درباره 
 احزاب

ـریـن   حزب طبقه كارگر مـھـمـت
ـرای   سالح این طبقه در مـبـارزه ب
. به دست آوردن تمام آزادی اسـت 

من اینجـا وارد ایـن بـحـث نـمـی  
اما از آنجا كه بـحـث مـورد  .  شوم 

نقد من به این مسئله ھم پرداخـتـه  
است، ضروری دانستم كه من ھـم  
اشاره ای به یـك نـكـتـه بـه نـظـر  

ـری  .  خودم بدیھی بكنم  نتیجه گـی
ایـن اسـت  " سمانه "من از بحثھای  

ـیـجـه   ـت ـ تأكید می كنم كـه ایـن ن
اسـت  "  سمانـه " گیری من از بحث  

ـ كه چیز زیادی از كـاركـردھـای  
گـرچـه  .  درونی احزاب نمـی دانـد 

می گوید كه احزاب یـك نـوع از  
تشكل ھستند، اما تصـویـری كـه  
علی العـمـوم از حـزب داده مـی  
شود، تصویر فرقه ھای مـذھـبـی  

ـتـدی  .  است  برای كسانی كـه مـب
ھستند، الزم اسـت یـادآوری شـود  
ــل   ــش مــث كـه احـزاب ھــم كــمـابــی

ـرای جـواب    تشكل  ھای كارگری ب
دادن به ضروریاتی تشـكـیـل مـی  
شوند؛ منتھا اھدافی پـایـه ای و  

ھسته اولیه احـزاب مـی  .  عمیقتر 
تواند در كارخانـه، اداره، مـدرسـه،  
دانشگاه، محـلـه و یـا ھـر جـای  
دیگری پا بگیرد و به مرور زمـان  

ــھــای ھــم  فــكــری كــه حــول    انســان
پالتفرمھایی برای جواب دادن بـه  
مسائلی دور ھم جمع مـی شـونـد  
ــه   ــه مــرور زمــان ھســتـه اولــی و ب
ـرده مـی   كامال به فرامـوشـی سـپ

بسیار بیشتر از استثنا اتفـاق  .  شود 
افتاده است كـه مـحـافـلـی بـدون  
ـلـی از وجـود   ـب ـریـن اطـالع ق كمـت
یكدیگر برای پیش بردن اھـدافـی  
كامال مشابه ایجاد شده و بعـد از  
اطالع یافتن از وجود یكدیـگـر بـا  
ھم یكی شده و احزابی را ایـجـاد  

فونكسیون احـزاب ھـم  . می كنند 
ــا   ــر تشــكــل دیــگــری ب ــثــل ھ م
ـریـھـای   ـم گـی انتخابـات و تصـمـی

احـزاب ھـم مـثـل  .  سیاسی اسـت 
ھای توده ای كارگران اگـر    تشكل 

نتوانند جوابگوی مسائلی بـاشـنـد  
ـرای جـواب دادن بـه   كه اسـاسـا ب
آنھا پا گرفتند، حاشیه می شونـد  
ـرار   و مورد بی اعتنائی افرادی ق
می گیرند كـه سـنـگ دفـاع از  

 .حقوق آنھا را به سینه می زنند 
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جدا از این، نمی شود  با قرار  
و مدار جلوی تبلیغ سیاسی افـراد  

مـی  "  سمـانـه . "و احزاب را گرفت 
بــه نــظــر مــن بــاور بــه  : " گــویــد 

ایدئولوژی و یا حزبی خاص مانع  
ھـا    گـونـه تشـکـل   عضویت در ایـن 

نیست به شرطی که افـراد دارای  
ــن وابســتــگــی  ھــای    ھــا تشــکــل   ای

کارگری را پـایـگـاه و سـکـویـی  
برای تبلیغ ایـدئـولـوژی یـا حـزب  

." ی خود قرار نـدھـنـد   مورد عالقه 
ـرای حـزب " اینـجـا ھـم   ـیـغ ب ـل ـب " ت

ـر   بعنوان یك تابوی ناپسـنـد تصـوی
ــای ایــن  .  شــده اســت  ــی انــگــار دن
تـو خـوبـی كـن و در  " گرایش بر  

ــداز  ــه ان ــوار اســت "  دجــل در  .  اســت
ـریـن   دنیای واقعی، تبلیغات مھمـت
ـیـت ھـر حـزب جـدی   ـق اصل موف

ــاســی اســت  ــی احــزاب طــوری  !  س
تصویر می شوند كه تـعـدادی آدم  

ـروسـه  (  كه معلوم نیست طی چه پ
دائم در  )  ای دور ھم جمع شده اند 

ـر   ـرای سـوار شـدن ب حال توطئه ب
ـران در   ــ ـــارگ ـــاد ك ـــح ـــوج ات م

در نـگـرش  .  ھای آنـھـاسـت   تشكل 
ـرای حـزبـی كـه   ـیـغ ب ـل ـب ایشان، ت
آدمی عضوش اسـت، یـك گـنـاه  

حال، نگرش و متـدی  !  كبیره است 
است كه زیركانه و چاپلـوسـانـه بـه  
ریاست تشكـلـی مـی رسـد و از  

آنجا بـه نـام آن تشـكـلـی كـه در  
ـرای   ریاستش قرار گرفته اسـت، ب

مثال در  .  حزب خود آبرو می خرد 
ـران بـودنـد كسـانـی كـه   ھمـیـن ای
گرایش خود به احزابی را مخـفـی  
می كردند و خود را با شرایط بـه  

معموال با خـزیـدن بـه  (ھر قیمتی  
ــن   ــده تــری ــب مــان ــای عـق ـر عـب زی

ھم رنگ می كـردنـد و  )  عناصر 
در روز الزم ھم با در دست داشتـن  
ــری،   ــر و نــام تشــكــل كــارگ مــھ
ـریـن   فراخوان دفاع از عقب مانده ت

فـراخـوان بـه  .  اقدامات می دادنـد 
شركت در جـنـگ؛ فـراخـوان بـه  
ــنــی و حــزب   ــی حــمــایــت از خــم
جمھوری اسالمی، و نمونـه ھـای  

حزب تـوده مـعـرف حضـور  .  دیگر 
 ! ھر فعال كارگری است 

اما كسی می توان با داشـتـن  
خـط سـیـاسـی  و بـدون دروغ و  
دوروئی، رو بـه كـارگـران کـرد و  
ـرم سـیـاسـی مـن   ـف گفت این پـالت
است و مـی خـواھـم كـه بـه مـن  
رأی بدھید تا بلكه بتوانم با سـوار  
ــرم و بــا حــمــایــت   ــف ــالت ــن پ بــر ای
ــحــدانــه شــمــا كــارگــران، حــق   مــت
كارگران را از حلقوم سرمایه داران  

انتخاب آخر را بـایـد  .  بیرون بكشم 
كسـی كـه  .  به خود كـارگـران داد 

ــران اســت،   مــخــالــف رأی كــارگ

حقش است كه دائم نـظـر خـود را  
ـتـخـاب   اعالم كنـد و مـثـال بـه ان
ـنـد و   ـقـاد ك ـت نادرست كـارگـران ان

بـا  .  آلترناتیو خـود را ارائـه بـدھـد 
ـتـخـاب   زور نمـی شـود جـلـوی ان

 !سیاسی كارگران را گرفت 
 

 پاورقی
====== 

ــده عــالقــمــنــد را  )  ١ (  ــن خــوان
ـــه   ـت ـــوشــ ـــه ســـه ن مشـــخـــصـــا ب

ــکــل "  ــوده   تش ــای ت ــه    ھ ــق ای طــب
ـتـگـو بـا مـنـصـور   کارگـر،  گـف

كـارگـر  " مندرج در نشریه  "  حکمت 
ـیـسـت  تشـکـل  "" ،  ١ شـمـاره  "  كمون

ـر سـر  " مستقل کارگری  ، دعـوا ب
  ٤ مـنـدرج در شـمـاره  "  چیـسـت؟ 

ــه و   ــاره  " ھـمـان نشـری ــاز ھــم درب ب
ھای كارگری مستقـل از    تشكل »

  ١٨٠ مندرج در شـمـاره   "«احزاب 
ــه رجــوع مــی دھــم  . ھـمــان نشــری

ــه   از  "  كــارگــر كــمــونــیــســت " نشــری
ــع بــرای جــدل بــا   ــاب ــن مــن ــری ــھــت ب
ـلـف و از جـمـلـه   گرایشات مـخـت

و دیـگـر  "  كارگر كارگری "گرایش  
ــبــش   ــن گــرایشــات راســت درون ج
كارگری مـی بـاشـد كـه مـا در  
طول سـالـھـای گـذشـتـه، صـدھـا  
ـلـف   مطالب در نقد گرایشات مخـت
ـقـد   درون جنبش كـارگـری و در ن

مـورد  "  تشكل مستقـل كـارگـری " 
ھا نوشـتـه و  " كارگر كارگری " نظر  

ـم  ـتـشـر كـرده ای . در این نشریه مـن
من خواندن و دنبـال كـردن مـنـظـم  
ـنـدگـان   این نشریه را به ھمه خـوان
عالقمند به مسـائـل كـارگـری و  
بخصوص فعالین جنبش كـارگـری  

 .ایران توصیه می كنم 
ھمینجا چند موضوع را  )  ٢ ( 

تلگرافی یادآوری كنـم كـه بـحـث  
تفصیلی را در جـاھـای دیـگـری  
كــرده ایــم و اگــر الزم شــد در  
فرصتھای دیـگـری بـاز ھـم وارد  

ـم شـد  ) ١ .  ایـن مــوضـوع خـواھــی
شوراھای اسـالمـی كـار و خـانـه  
كارگر، با ھیچ معـیـاری تشـكـل  

ـنـد  مـراكـز تـجـمـع  .  كارگری نیست
ــجــی   ــدار و بســی ــاس ــدادی پ ــع ت
ـنـد   ساندیس خور ضدكـارگـر ھسـت
ــده و   ــاس كــارگــر پــوشــی كــه لــب
ـرض را   كارگران كمونیست و مـعـت
ــه كــارفــرمــا و اداره اطــالعــات   ب

ـنـد  ـن ھـای    تشـكـل )  ٢ .  معرفـی ك
زرد از نوع اتحادیه ھـای زوبـاتـف  
و كشیش گاپون در سالھای اولیـه  
قرن گذشته در روسیه و اتـحـادیـه  
ـیـن   ھای قانونی آنـجـا و ھـمـچـن
اتحادیه ھای كارگری مـبـارك و  
سندیكاھای زرد حزب رسـتـاخـیـز  
ـر   كه توسط خود عوامل دولتی زی

ـرل   ـت فشارھای سیاسی ایجاد و كن
می شدند، مطمئن نیستـم كـه بـه  
ــوان   ــن ــھــا ع راحــتــی بشــود بــه آن

داد، امــا بــا  "  تشــكــل كــارگــری " 
معیارھایی و با فاكتورھایی مـی  
شود قبول كـرد كـه جـای تـجـمـع  

ـراض بـه  )  ٣ .  كارگران بـودنـد  اعـت
ــه   ــت و ســرمــای ــی دول مـوش دوان

ـقـل    داران در امور تشكل  ھای مست
ـــوعــــات   ـــوض ـری از م ــ ـــارگ ك
ـیـن گـرایشـات   ھمـیـشـگـی فـعـال
ـبـع آن   ـت سیاسی درون جامعـه و ب
. درون جنبش كارگری بـوده اسـت 

یك تشكل مستقل كـارگـری، كـه  
ــت   ــت و دخــال ــت دول بــدون دخــال
مستقیم كـارفـرمـا تشـكـیـل شـده  
باشند، ھر چقدر ھـم رفـرمـیـسـت  
ـنـد   ـتـوان باشـنـد، ھـر چـقـدر ھـم ن
فشاری شایسته بر سرمـایـه داران  
و دولتشان وارد كنند، اما تشـكـل  
كارگری ھستند كـه تـوسـط یـك  
ــبــش   ــن گــرایــش خــاصــی درون ج
ـرل مـی   ـت ـن كارگری رھبـری و ك

 .شود 
ــه  )  ٣ (  ــال ــه مــق درســھــای  " ب

ــرای   ــونــس ب ــش كــارگــری ت جــنــب
ــارگــران  ــدرج در  "  ك ــارگــر  " مــن ك
 . رجوع كنید ١٤٨ " كمونیست 

 ٢٠١٣  ژانویه  ١ 
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انتخابات حکومت و 
 انتخاب مردم

انتخابات ریاست جمھوری قاعدتـا  
باید تـجـدیـد سـازمـان حـکـومـت  
برای ادار  امور کشور باشـد، امـا  
درجمھوری اسـالمـی سـالـھـاسـت  
ـرای   برای حکومت، به م حم لـی ب
ــدھــای   ــان ــه حســابــھــای ب ــی ــف تص
حکومت و حـادشـدن اخـتـالفـات  
ـرای مـردم، فـرصـت بـه   آنھا، و ب
ــه   ــدان آمــدن و اعــتــراض ب مــی
حکومـت و دخـالـت درسـیـاسـت،  

ھرچه به مـقـطـع  . تبدیل شده است 
ــاســت جــمــھــوری    ــات ری ــخــاب ــت ان
ـم، تشـتـت و   ـر مـی شـوی نزدیکـت
آشفتگی درمیان صفوف حکومت  
ـیـشـتــر خـود را نشـان مـیـدھــد  . ب

خطوط قرمزنـظـام یـکـی بـعـد از  
ــرف   آن  "  دلســوزان " دیــگــری از ط

نادیده گرفته مـیـشـود و ھـر روز  
ـری از دزدی ھـا و   ـیـشـت ابعـاد ب
ـرل اوضـاع   ناتوانی یکدیگردر کنت

 .را افشاء می کنند 
ــات   ــحــرک ــگــرت از طــرف دی
ـبـش کـارگـری   یکساله اخیـر جـن
تفاوتھای مھمی را،  در مقـایسـه  
ــل، درســطــح   ــای قــب ــا دوره ھ ب
خواسته ھا و اشـکـال مـبـارزاتـی  
طبق  کارگرنشان می دھد کـه تـا  
ھمینجا توجه بخشھـای وسـیـعـی  
ــوان   ــن ــرف آن، بــع ــردم را بــط از م
ـیـن   نیرویی که میتواند نقـش تـعـی
ــده   ــن ــحــوالت آی ــده ای در ت ــن کــن
جامعه داشته بـاشـد، جـلـب کـرده  

 . است 
ھنوز مـدت زیـادی ازتـھـدیـد  
ــوســط    ــظــام ت ــران ومســئــوالن ن س
خامنه ای نـگـذشـتـه اسـت، کـه  

ــه بــود   ــت از امــروز تــا روز  "  گــف
انتخابات، ھرکسی کـه بـخـواھـد  
ــالف ھـا را بـه مــیـان مــردم   اخـت
بکشاند، به کشور خـیـانـت کـرده  

، امـا دعـوای دسـتـجـات  ."  است 
حکومتی با شدت و حدت ادامـه  

ھشدارھای خامنه ای  نـه  .  دارد 

تنھا جنگ جناحھـا وبـحـرانـھـای  
حکومت را، حتی بـطـور مـوقـت،   
ـلـکـه بـا   نتوانست کاھش دھـد، ب
ـتــر شـدن بـحــران سـیـاســی   ـق ـی عـم
اقتصادی نظام  و نـزدیـک شـدن  
به انتخابات، جـنـاحـھـای اصـالح  
" طلب ورفسنجانی که به دلیل   

ــی بصــیــرت  ــودنشــان  "  خــواص ب ب
چندسالی سـکـوت کـرده بـودنـد،  
ــن بــه   ــت ــرگش ــرات ب ھــم بــخــود ج
ـر   صحنه را دادند و مستقیم و غـی
مستقیم سـیـاسـتـھـا و عـمـلـکـرد  

 .خامنه ای را زیر سئوال میبرند 
موقعیت خـامـنـه ای چـنـان  
شکننده شده است که رفسنجانی  
ــن اظــھــاراتــش،   ــکــی از آخــری دری
ـرای مشـکـالتـی   خامنه ای را ب
ـرای   که احمدی نژاد و بـانـدش ب
نظـام بـوجـود آوره اسـت، مـقـصـر  

ایـن  : " معرفی میکند و میگوید  
ــای   ــدارھ ــود ھش ــا وج ــان ب جــری
ــظـام و   ــه ن دلسـوزان و وفــاداران ب

ای مـورد حـمـایـت    گونه   انقالب به 
ـنـھـا   ـنـون نـه ت قرار گرفت كـه اك
پاسخگوی وضـع بـه وجـود آمـده  
ـیـز   نیستند بلكه حامیان خـود را ن

ـبـكـار و مـدعـی    برنمی  تابند و طل
 ."اند   نظام شده 

ـــارات   ـــھ ـراز اظ ــ ـت ــ ـب ــ ـــال و ج
رفسنجانی، سکـوت  مـعـنـی دار  

ــاش   ــدار "  اوب ــم در بــرابــر  "  والیــت
اظھارات رفسنجـانـی اسـت، کـه  
ـردیـد ھـای جـدی   نشان میدھد ت
ــوان   ــعــن درکـارآیــی خــامــنـه ای ب
چسب درونـی نـظـام ، حـتـی در  
ـیـت   میان نزدیکترین گروھھا بـه ب

 .رھبری ھم بوجود آمده است 
ادامـــه کشـــمـــکـــش ھـــای  
دستجات حکومتی بالفاصله بعـد  
از ھشدارھای خامنه ای آشـکـارا  
ـیـه، کـه   ـق معلوم  کرد که ولی ف

ـم "قرار بود   و  "  رھبرجنـاحـھـای رژی
" عمـود خـیـمـ  نـظـام "  یا به قولی  

ـم   باشد، حتی صفـوف درونـی رژی
را ھم دیگر نمیتواند منسجم کنـد  

ودرنتیجه ھر بخشی از حاکـمـیـت  
 .  ساز خودش رامی زند 

تا آنجا که بـه مـردم مـربـوط  
می شود معرکه ھای انتخابـاتـی  
حکومت، دعوای مشـتـی دزد و  
قاتل اسـت کـه ربـطـی بـه آنـھـا  

ـرای   .  ندارد  ـری ب ـبـال مـف مردم بدن
خالص  شدن از شر ھم  آنھـا مـی  

 .گردند 
ــارگــری در   اعــتــراضــات ک
ماھھای اخیر، برخالف دوره ھـای  
گذشته، ھر روز اشکال سـراسـری  
ــگــیــرد واز   ــه خــود مــی تــری ب
ــی   خـواسـتـھـای مـحـدود و مـحـل
کارگران یک کارخانه یـا واحـد  
معین، خواستھای بخش وسـیـعـی  
از کارگرن و کل جامعـه را  در  

 .بر می گیرد 
رسانه ھـایـی کـه تـا ھـمـیـن  
اواخربزور ھم اسـمـی از کـارگـرو  
مبارزاتـش نـمـی آوردنـد، اکـنـون  

" ایـمـنـی مـحـیـط کـار "  راجع به  
ــد  ــدازن ــان ــژه راه مــی ــحــ  وی . صــف

ـیـش   اپوزیسیونی که تا چـنـدی پ
ــن ھــم کــارگــر را در   ــا ذره بــی ب
اعتراضات و تـحـوالت سـیـاسـی  
جاری نمی دید، اکنون به ھیجـان  
ــمــود   ــن ــران رھ آمــده و بــه کــارگ

ـتـی  .  میدھد  ـب اینھا ھمه برآیند مـث
ـبـش   است ازموقعیـت  جـدیـد جـن
ــررنــگ  آن   ــش پ ــق کــارگــری ون

 . درتحوالت ایران 
ھفت  گذشته شاھرخ زمـانـی ،  

 سـال  ١١ فعال کارگری کـه بـه  
زندان مـحـکـوم شـده اسـت، طـی   
پیامھایـی ازداخـل زنـدان، ضـمـن  
ــن   ــالــی ــع ــا، ف ــادھ ــھ تشــکــر از ن
ـرای آزادیـش   وتشکلـھـایـی کـه ب
تالش کرده اند، از آنھا میـخـواھـد  

حمایتھای خود راھم چـنـان  "  که  
از تـمـامـی کـارگـران زنـدانـی و  
ـردگـی   زندانیان سیاسـی بـا گسـت

 ."بیشتر ادامه دھند 
ـرھـم   ـتـه ھـای اخـی   ٢١ در ھف

فعال کار گـری درنـامـه ای بـه  
ــی فــعـال کــارگــری   رضـا شــھـاب
ــه   ــی، کــه در اعــتــراض ب زنــدان
ـر انسـانـی مـامـوران   برخورد  غـی
زندان با وی دسـت بـه اعـتـصـاب  

ضــمــن  "  غـذا و دارو زده اســت،  
ـرای   تاکید بر تـالش و مـبـارزه ب
ـنـد و دیـگـر   آزادی کـارگـران درب
انسانھای عدالتخواه از زنـدانـھـای  

ـر   ــ ـــه ب ــور، مصــران ســراســر کش
ــدگــی عــاجــل بــه شــرایــط   ــی رس
نگھداری و چـگـونـگـی رفـتـار  
مامورین و زندانبانان بـا تـمـامـی  

، خواھان آزادی و ادامـ   "  زندانیان 
 .معالجات اوشدند 

تھدید، آزار و زنـدانـی کـردن  
فعالین کارگری قرار بوده آنھـا را  
از فعالیت و مبارزه شـان مـحـروم  
ـیـن   ـرار بـوده دیـگـر فـعـال کند، ق
کارگری را مرعـوب کـنـد، امـا  
ھمین فشارھا خـود بـه عـامـلـی  
ــگــی   ــســت ــحــاد و ھــمــب بــرای ات
درسطحی گسترده تر و سـراسـری  
. در بین کارگران تبدبل شده اسـت 

ـیـن کـارگـری از داخـل  و   فعال
ـقـه ای   بیرون زندان  برای ھـم طـب
ھایشان پیام میفرستند و خـواھـان  
ـنـد و عـمـال   ادام  اعتراضات ھست
یک کمپین گسترد  سـیـاسـی را  
ـرای   در داخل و خارج از کشـور ب
بھبود وضـع زنـدانـھـا وآزادی نـه  
ـلـکـه ھـمـ    تنھا ھمـکـاران خـود، ب
زندانیان سیاسی و عدالتـخـواه، راه  

 . انداخته اند 
برای روشن تر شـدن اھـمـیـت  
ـیـسـت نـگـاھـی   این نامه ھا، بد ن
گذرا به روند عمومی اعتراضـات  

 .اخیر کارگری داشته باشیم 
خواست افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
باتوجه به تورم وخط فقر، بھداشـت  
ـرچـیـده شـدن   ودرمان رایـگـان ، ب
ــد   ــی ــت و ســف قــراردادھــای مــوق
امضاء ،  اعتـراض کـارگـران بـه  
بیکاری و سطح مشقتبار زندگـی  
ـبـ  دیـگـر،  خـواسـت   و دھھا مطال
اکثریت مردم اسـت کـه گـرانـی،   
ـنـد   ـتـوان ـی فقرو بیکاری را دیگر نم

 .تحمل کنند 
طـومـار سـی ھـزار کـارگــرو  
ـنـدگـان    تـحـصـن ھـمـاھـنـگ کـن
طومار در برابر مجـلـس اسـالمـی  
ـبـاری   در اعتراض به شرایط مشقت
ـیـونـھـا   که فقر و بیکاری بـه مـل
کارگر تـحـمـیـل کـرده اسـت، در  
ـیـن و   ھمان حال  که تالش فـعـال
ـرای   ـــ ـری ب ـران کــــارگـــ ـــ ـب رھـــ
سازماندھی اعتراضات سـراسـری  
ـرده را   است، راه اعتراضـات گسـت

 . به مردم ھم نشان میدھد 
اعتراضات اخیر کـارگـران بـه  
ــون   اصــالحــات قــانــون کــارو قــان
تامیـن اجـتـمـاعـی کـه زنـدگـی  

ـر  ٣٥ حدود   ـی ملیون نفررا تحـت تـا ث
قرار میدھد، دیگراعتراض محدود  

ــف کــارگــر "   ــد  "  صــن ــرای چــن ب
درصد افزایش دستمزد یا دریـافـت  
ـلـکـه   ـیـسـت، ب حقوقھای معوقه ن
تالش برای بھبـود زنـدگـی مـردم  

 . در مقیاس کل جامعه است 
ــرروزه   ــارز  ھ کــارگــران در مــب
برای بھبود شرایط زنـدگـی شـان  
ناگزیرمیشوند از قالبھای محـدود  

ایـن  .  اعتراضاتشان فاصله بگیرنـد 
جھت گیری اعتراضـات جـایـگـاه  
مھم و البته جدیدی به کـارگـردر  
کل اعتراضات جامعه مـیـدھـد و  

ــت   ــعــی ــوم و  "  ازمــوق ــر مــظــل قش
ــال  "  زحـمـتـکـش کـارگـر  کـه امـث

محجوب و نمایندگان فـراکسـیـون  
کارگری مجلس اسالمی سـعـی  
ـنـد بـه کـارگـران تـحـمـیـل   میکن
ـریـن   کنند، به نیرویی کـه مـھـمـت
خواسته ھای کل جـامـعـه را در  
سطح مایکرو نمایندگی میکـنـد،  
ــد   ــوان ــت ــیــر مــی دھــد، و مــی ــغــی ت
انتخاب جدیدی را برای خالـصـی  
ـبـار کـنـونـی در   از شرایط فالکت

 .برابر مردم قرار دھد 
ـرای   مسلمـا  مـوانـع زیـادی ب
طبق  کارگر ایران در این راه وجـود  
ـیـن   دارد اما درایت رھبران و فـعـال
ـر از آن درک   کارگری و مھم ت
ــری از   ــن جــھــت گــی ضــرورت ای
ـرطـرف   طرف آنھا مھمترین عامل ب

 .کردن این موانع خواھد بود 
 ٧/١/٢٠١٣ 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد

 

کارگر 
 کمونيست
را تکثير 
 کنيد 
و آنرا 
بدست 

دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد
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اعتراضات کارگری در این ھفتـه  
در  )  اول ژانویه تا ھـفـت ژانـویـه ( 

اشکال متنوع شامل تـجـمـعـھـای  
ـر  ١٢٠٠ کوچک تا تجمعھای   ـف ن

ـ  ١ در شـھـرھـای؛  .  بباال بوده انـد 
ـ  ٢ )  کارگران ابر صـنـعـت ( قزوین  
ـنـدج  ٣ ) نورد لوله صفا (ساوه   ـ سـن

ـتـور خـوان شـرکـت  (  کارگران کن
ـرز  ٤ ) گاز  ـب ـ شھرک صنـعـتـی ال
کـارگـران  ( ـ پاوه  ٥ )  المپ الوند ( 

کارگران  ( ـ قائم شھر ٦ )  کشتارگاه 
ـریـز  ٧ )  شھرداری  ـب کـارگـران  ( ــ ت

تـجـمـع  ( ــ تـکـاب  ٨ )  بازنشـسـتـه 
ــ تـھـران  ٩ )  کارگران و راننـده ھـا 

ــجــمــع اعــتــراضــی کــارکــران  (  ت
بازنشسته کارخانه ھـای صـنـایـع  

ــز  ــان  ١٠ )  فــل ــھ ــ اصــف ــه  ( ـ ادام
ــراضــات بــازنشــســتــگــان  ـ   ١١ ) اعــت

ــھــان   ــجــمــع اعــتــراضــی  ( اصــف ت
ــز  ــارگــران فضــای ســب ـ  ١٢ )  ک

ــصــاب کــارگــران  ( مــاھشــھــر  اعــت
) پیمانی کارخانه پتروشیمی فجـر 

ــ اھـواز  ١٣  ــجــمــع اعــتــراضــی  ( ـ ت
ــد  ــن ــران کــارخــانــه ق ـ  ١٤ )  کــارگ

). تـجـمــع کـاسـبـکـاران ( مـریـوان  
ـبـات   محوریترین خواسـت و مـطـال

عدم پرداخت دستمزدھـا از شـش  ( 
پایین بـودن  ). (ماه تا دو سال بباال 

ــا  ــزدھ ــم اخــراج ســازی و  ).  دســت
نداشتـن  ). (بیکاری ھای گسترده 

ــیــط کــار  ــنــی مــح عــدم  ). ( ایــم
پرداخت سنوات و بی توجـھـی بـه  
اجرای وعـده ھـای کـارفـرمـا و  

ـتـه گـذشـتـه در واقـع  ).  دولت  ھف
ــراض کــارگــری در   ــتــه اعــت ــف ھ
اشکال اعتصاب و تجـمـع بـوده و  

 شھر و کارخـانـه ھـا  ١٤ عمال در  
و  .  این اعتراضات برگزار شده انـد 

چند تشکل، سندیکا و اتـحـادیـه  
سـنـدیـکـای کـارگـران  ( کارگران  

شرکت واحد اتوبوس رانـی تـھـران  
وحومه؛ ھیات موسس سندیکـای  
ــات   ــن ــزئــی ــاش و ت کــارگــران نــق
ساختـمـانـی؛ اتـحـادیـه کـارگـران  
پروژه ای؛ اتحادیه آزاد کـارگـران  
ــون مــدافــعــان حــقــوق   ایــران؛ کــان
ــکــای کــارگــران   ــدی کــارگــر؛ ســن

ــزکــار و مــکــانــیــک  ــل طــی  )  ف
اطالعیه ای پیرامون بی توجـھـی  
به زندگی کـارگـران و کـودکـان  

ضمنن حـمـایـت  »اعالم کرده اند؛  
ـلـمـان   از بیانیه انجمن صنـفـی مـع
ـم کـه مسـووالن   یادآور مـی شـوی

مملکتی باید به وظایفشان عـمـل  
کنند و از کـارگـران و خـانـواده  
ھای آسیب دیده این حوادث مـی  
خواھیم یکدیگر را دریابند، به ھـم  
ــن   ــرای درمــان ای ــونــدنــد و ب ــی ــپ ب
دردھای مشترک تشـکـل ھـای  

ــد  ــن ــرای  .  خــود را تشــکــیــل دھ ب
ـرای   ـر ب ـنـده ای بـھـت رسیدن به آی
زنـدگــی و کــار، چــاره ای جــز  
ــاد   ــح ــالت و ات ــکــی وحــدت، تش

ـیـش بـه سـوی  .  سراسری نداریم  پ
ــل و ســراســری   ــق تشــکــل مســت

ـقـاتـی   .«کارگران ایران  تخاصم طب
ــه در   ــه گــذشــت ــت ــد ھــف در چــن
اعتراضات كارگری و زحمتكشـان  

ــه بــوده اســت  ــت مــحــســن  .   بــرجس
ـتـه بـود؛   رضایی مدتی قبـل گـف
ـر و   ـنـده فـق رقیب اصلی دولـت آی

ـر  .  تحریمھای اقتصـادی اسـت  فـق
ـقـه ای   بشكل وسیع  و بـی سـاب
ــوار از   ــھــا خــان ــیــون ــل ــدگــی مــی زن
كارگران و جوانان را در به تبـاھـی  

تعداد بیكاران نزدیك  .  كشانده است 
ـیـون گـزارش شـده   ـل به چھـار مـی

ـتـــی (  ــ ـر روز  ).  آمـــار دول و ھــ
ـرو ھـم   ـی بیكارسـازی و تـعـدیـل ن

محسن رضایی در  .  اعالم میشود 
ـیـن جـمـھـوری   ـل نظام دزدان و قـات
اسالمی از فرمـانـدھـی سـپـاه بـه  
رشته اقتصاد آمده و برنامه ھایش  
ـتـصـادی تـعـریـف   ـرم اق ـف را با پالت

احـمـدی نـژاد ھـم بـا  .  كرده است 
پناھی رئیس جمـھـور  "  مستضعف " 

ـیـن  .   شد  ـر و پـای ـق اما، مساله ف
ـیـكـارسـازی   بودن دسـتـمـزدھـا و ب
ھای وسیع در شرایط كنونـی، در  
ــمــاعــی   ــت مــحــور جــدل ھــای اج
ـرار   طبقات زحمتكش و كـارگـر ق

ــت  ــه اس ــودن  .  گــرفــت ــن ب ــایــی پ
ـر   دستمزدھا و گرانی و تـورم غـی

نرخ برخی از اجـنـاس  ( قابل كنترل  
در طــول روز  در حــال نــوســان  

ــارزه  )  اســت  ــی مــب عــرصــه اصــل
ـیـه  .  میباشد  انفجار اجتماعـی عـل
ـیـونـی دولـت،  "  رقیب " فقر این   میل

ـریـن ھـاسـت  .  یكی از محـتـمـل ت
صف بندی طبقه كارگـر؛ ھـمـیـن  
ـیـن بـودن   اندازه از اعتراض بـه پـای
ـراض در مـقـابـل   دستمزدھا و اعـت
ــی و   ــورای اســالم ــس ش مــجــل
ــاره   ــا وزیــر کـار در ب ــگـو ب ــت گـف
ـرات در قـانـون   ـی ـی دستمزدھا و تـغ
ـر   ـی کار، عمال توازن قوا را  تـغـی
ــرای ادامــه   داده و تــوقــع آنــھــا ب
ـر كـرده   اعتراضات بزرگتر را بیشـت

ـتـكـاری سـی ھـزار  .  است  اقدام اب
ـرای افـزایـش دسـتـمـزدھـا   امضا ب
دستـاورد  بـزرگـی اسـت كـه در  

ــامــه اول مــاه مــه     ١٣٩١ قـطــعــن
سخـنـگـویـان  .   استارت آن زده شد 

سی ھزار امضا در صحن مجلـس  
ــقــه   ــب از مــوضــع مــنــافــع كــل ط
كارگر، به اصـالحـیـه قـانـون كـار  
ــات   ــد و مصــوب اعــتــراض كــردن
ــه و فــاقــد   ــس را بــی پــای ــل مــج

حـمـایـت و  .   مشروعیت خوانـدنـد 
پشتیبانی از رضـا شـھـابـی وارد  
. فاز جدید و مـھـمـی شـده اسـت 

ــش   ــخـشــھــایــی از جــنــب ــت ب دخـال
كارگری از اتحادیه اتوبوسرانـی و  
ـران، دوره   اتحادیه آزاد كـارگـران ای
ـبـش   ـراز وجـود جـن جدیدی از  اب

حمایت از  .  كارگری را رقم میزند 
ـبـال تشـكـل،   ـق رضا شھابی با است
ــن   ـی ـیـن و اتـحـادیـه ھـای ب فـعـال

ـرود  حـمـایـت از  .   المللی پیش می
ـرای آزادی فـوری   رضا شھابی ب
او و درخواست از او بمنظور پـایـان  
دادن بـه اعـتـصـاب غـذا در یـك  
ھفته گذشته، نظر افكار عمومـی  
در سطح داخل و خـارج از كشـور  
ــن   ــالــی ــع ــت و آزار ف ــه اذی را ب
ــوری   ــھ ــم ــط ج ــوس ــارگــری ت ك
. اسالمی را بخود جلب كرده اسـت 

ـیـن   جمھوری اسالمی زیر فشـار ب
المللی و داخل كشور قرار گرفـتـه  

ـبـانـی از  .  است  ـی حـمـایـت و پشـت
ـقـه   ـنـد، سـاب فعالین كارگری در ب
ای بسـیـار طـوالنـی در دو دھـه  

این عرصه در دو  .  گذشته را دارد 

ـر از جـانـب   ـیـشـت دھه گـذشـتـه ب
ـیـن   اتحادیه ھا و سندیكاھا و فعال
و رھبران شوارھـای كـارگـری در  
ــشــد  ــجــام مــی . خــارج از كشــور ان

تعیین بخشی بـه سـخـنـگـویـان و  
فعالین كارگری نتیجه و دستـاورد  

اما، اكنون پدیده مھـم  . آندوره است 
و جـدیـد دخـالـت سـخـنـگـویـان و  
ــھــای كـارگــری در داخــل   تشـكــل
. كشور، بیش از ھر دوره ای اسـت 

ـیـن  ٢٢ نامه مشتـرك   تـن از فـعـال
ـر از   ـف كارگری و امضا چنـدیـن ن
كــارگــران در حــمــایــت از رضــا  
شھابی و درخواستھای مسئـوالنـه  
آنھا برای پایان دادن به اعـتـصـاب  
غذا، كارگران جنبش کارگری را  
ـرده اسـت  . یك گام  بزرگ بجلو ب

اقدامات یك ھفته گذشته چسـب  
ــش   ـب ـروھــای فــعـال جــن ـی اتـحـاد ن
كـارگـری را مـھـیـا و از مـوانـع  

ــور داده اســت  ــی عــب در  .  ســنــت
ــقــه كــارگــر و   ــكــه طــب ــطــی ــرای ش
تشكلھای كارگری از امـكـانـات  
ـلـویـزیـون و   میـدیـا، روزنـامـه و ت
رسانه ھـای سـریـع بـا انـعـكـاس  
ـر   میلیونی محروم اند، ھر اندازه زی
ـبـش   ـرار دادن اخـبـار جـن پوشش ق
ـتـی و   كارگری و اقدامات حـمـای
پشتیبانی از رضا شھابی از كانال  
ـتـی، فـیـس بـوك،   ـرن امكانات اینت
ــھــا  و تــی وی،   ــت ــر وســای ــویــت ت

 . ضروری و الزامی شده است 
ــت ســی ھــزار امضــا و   ــن س
ـر   ـراضـی بـه سـای طومارھای اعـت
ـنـان   ـیـدی و كـارك بخـشـھـای تـول
ـیـدا كـرده اسـت  .  جامعه تسـری پ

ــاون  ٧٠٠  ــع  نــفــر از اعضــای ت
ـرکـار ( مسکن   در  )  کارگران تعمـی

ارتباط با بی تـوجـھـی دولـت بـه  
مطالباتشان، به رئیس قوه قضائیـه  
نامه نوشته و اعالم کـرده انـد در  
ـــه   ــی ب ــدگ ـی ــدم رســ ــورت ع ص
خواستھایشان دسـت بـه اقـدامـات  

از طـرف   .   اعتراضی خواھنـد زد 
ـروژه ای  ٢٣٤٢  ـروی کـار پ ـی   ن

مھنـدسـان ، تـکـنـسـیـن ھـا و  (  
) صـنـعـتـی    –کـارگـران فـنـی  

نامه ای خطاب به مجلس ارسـال  
ــه  .   شــده اســت  ــن نــامــه ب در ای

مطالبات و خواستھایی اشاره شـده  
است كه در چند سال گذشـتـه در  
محور رو در رویی طبقه كارگر با  
. دولت و كارفرما قرار داشته است 
 :رئوس این مطالبات و اعتراضات 

ــ دولتھای پس از جـنـگ بـا  
مصوبات خود قانون کاری را که  
ــش   ــد و اعــتــراض جــنــب مــورد نــق
کارگری بـوده اسـت، ھـر روز از  
. سر و دم ھمان قانون کار زده انـد 

ــــد   ـن ـــ ـردن  :  مــــان مــــعــــاف کـــ
ـر از قـانـون   کارگاھھای زیر ده نف

ـنـد   و  "  ز  "  کار، تایید و اجرای ب
ـیـشـنـھـاد کـارمـزد   ھم اینک با پ
ـلـه دولـت احـمـدی   منعطف بـوسـی

ــن صـورت ھـر روز  .  نـژاد   و بـدی
ـر زنـدگـی کـارگـران را بـه   بیشت
سراشیب فقر ، بیکاری و نـداری  

ـروژه  .  می انـدازنـد  ـروی کـار پ ـی ن
ــه   ــازی ک ــی ــچ امــت ای از ھــی
کــارگــران و کــارمــنــدان دیــگــر  
ـنـد   برخوردارند، برخوردار نیست مان
تعاونی مسکن ، تعاونی مصـرف  
ـرداخـت وام مسـکـن بـه   و عـدم پ

 نیروھای کار پروژه ای است  
تـا  ١٢ ــ  ساعات كار طوالنی  

ساعت و دور بـودن از خـانـواده  ١٦ 
ھا گاھا یك ماه و شرایط سـخـت  

ـروژه  : "  ساعات كار  نیروی کـار پ
ـیـسـت   ای در حالی که اقماری ن
و ھمه ی تـعـطـیـالت رسـمـی و  
روزھــای جــمــعــه را کــار مــی  

ـر  . کنند   بخش خصوصی عالوه ب
این که ھیچ مزایایی بـابـت ایـن  
ـرداخـت   ـردازد از پ شرایط نـمـی پ
ــوق   ــمــه کــارگــران طــبــق حــق ــی ب
ــتــی شــان خــودداری مــی   ــاف دری

و بیمه آنھـا را بـا حـداقـل  .  کند  
بـا ایـن  .  حقوق محاسبه مـیـکـنـد 

ـر   ـروی کـار در اث ـی شرایط اگـر ن
ــادگــی   ــه دچــار ازکــارافــت حــادث
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ـنـھـا  .  گردد   تامین اجـتـمـاعـی ت
حداقل حقوق را بـه کـارگـر مـی  
پردازد در حالیکه به خـوبـی آگـاه  
ھستند که پیمـانـکـاران چـگـونـه  
ــن صــورت   حـق کــارگـران را بـدی

ــد   ــن ــال مــی کــن ــم ــای ــی  .  پ ول
شرکتھای  پیمانکاری دست دوم  
و سوم از این ھم فراتر مـی رونـد  

ـنـد بـا     ٢٤ در حالی که مـی دان
ـروژه ای   ـروی کـار پ ـی روز کار ن

 رسیـده  ٢٨٨ ساعت کاری اش به  
ــدار    ســاعــت  ١١٢ اسـت کــه مــق

کاری بیش از یک مـاه اسـت ،  
ـرای کـارگـر  ٦   روز مرخصی را ب

غیبت رد می کند و بدین طـریـق  
سوابق بیمـه او را دچـار اشـکـال  

در حـالـی کـه  .  جدی می کنند 

اگر روزھای تعطیل و تـعـطـیـالت  
ـروی   ـی ـنـد ن رسمی را محاسبه کن

 مـاه  ٢ کار پروژه ای نزدیک به  
ساعت کـاری را در یـک مـاه  
انجام می دھد آنھم بدون محاسبـه  

  ١٢ ساعات اضافه کاری بعد از  
 سـاعـت  ١٦ ساعت که گاھی تا  
ــابــد   ــچــه  .  ادامــه مــی ی ــان چــن

ـیـل بـا   نمایندگان محترم به ھر دل
ـروژه   ـروی کـار پ ـی اقماری شدن ن
ای موافق نبـاشـنـد بـا تـوجـه بـه  
اینکه این نیـروی کـار طـی ھـر  

 ساعت کـاری ، انـجـام  ٢٨٨ ماه  
 سـاعـت و  ١٢ می دھد با روزی  
 ســاعــت  ٣٤٥٦ طــی ھــر ســال  
 سـال مـعـادل  ٢٠ کاری ، و طی  

 سـاعـت کـاری صـورت  ٦٨١٢٠ 

 سـال  ٣٠ می گیرد که نسبت به  
ــد   کـار یــک کـارگــر و کــارمـن

 سـاعـت کـاری  ٦٠٣٦٠ معمولی  
 ساعت کار بیشتر کـار  ٧٧٦٠ ؛   

  ٨  سـال و  ٣ می کند که معادل  
ماه می باشد از این رو کـارگـران  
ـتـھـا مـورد   ـی انتظار دارند این واقـع
ـروی کـار   ـی بررسی قرار گیرند و ن

 سال کـار بـا  ٢٠ پروژه ای پس از  
 ساعت کاری بازنشـسـتـه  ٦٨١٢٠ 

  ٣٠ گردند البته با حقـوق کـامـل  
ـیـل  .  سال کار   این تقاضا نـه بـدل

ــی کــار اســت کــه وجــود   ــت ســخ
یا آلودگیـھـای صـوتـی و  .  دارد  

گازی مرگبار و یا عدم ایمنی و  
ـلـکـه چـون  .  حوادث ضمن کار   ب

طی این مـدت مـعـادل  "  ما عمال 

 ساعت کـاری  ٧٧٦٠  سال و   ٣٠ 
ـر کـار انـجـام مـی دھـیــم   ـیـشــت ب
درخواست بررسی این واقـعـیـت را  

 "داریم 
ــ سنوات در طی یک سال و  

 روز مـرخصـی مـاھـانـه کـه  ٥/٢ 
معادل یک ماه حقوق کارگر در  
طی یک سال اسـت و پـاداش و  
ـیـــچ کـــدام در   ـیـــدی ، ھــ عــ
ــھــای دســت دوم و ســوم   ــت ــرک ش

و زمانی کـه  .  پرداخت نمی گردد 
کارگر را اخراج می کنند یـک  
ــنــد کــه   چــک بــه او مــی دھ
حداقل سه ماه بعد قابـل دریـافـت  

 .   است 
ـیـکـاری کـه بـایـد   ـیـمـه ب ــ ب
ــوع   شـامــل حــال مــا شــود کــه ن

کارمان موقت است، از آن محـروم  
ھستیم و ادارات کار می گویینـد  

ولـی  .  شامل حال شما نمی شود  
ــکــاری را از  %  ٣  ــه بــی ــم بــی

 .   حقوقمان کسر می کنند  
ـبـات   ـراض و طـرح مـطـال اعـت
ـیـدی و   توسط مراكز مختلـف تـول
ـروژه ھـا در شـكـل   نیروی كـار پ
ــمــع آوری امضــا،   طــومــار و ج
سنتی دیرینه در جنبش کارگـری  

خصلت و نقطـه قـدرت ایـن  .  است 
ـر   سنت شرکت تعداد ھر چه بیشـت
ــن نـوع اعـتــراض   کـارگـران در ای

 . است 
 
  

 مـردم    مردم آزادیخواه کردستان 
 !مریوان 

ـیـن   ـتـه ب ـی ـاری کـه کـم طبق اخـب
ـتـشـر کـرده   المللی علیه اعدام مـن

 خــطـر اجــرای حـکــم اعــدام    اسـت 
ـاد   ـار زی زانیار و لقمان مرادی بسـی

ــدان  .  اسـت  ــمــان در زن ـق ــار و ل ــی زان
ـنـد  . رجایی شھرکرج زنـدانـی ھسـت

ـتـه گـذشـتـه وزارت اطـالعـات   ھف
ـان و امـام   ـان کـردسـت رژیم دادسـت
جمعه مریوان را به تھران فراخـوانـده  
و در مـورد پـرونـده ایـن دو جـوان  

ـتـه انـد  ـامـاتـی از  .  جلسه گرف مـق
وزارت اطالعات و قوه قضائیـه در  

بـه  .  این جلسه حضـور داشـتـه انـد 
دنبال این جلسه صبح روز یکشنبـه  
ــوه   ــولــیــن اجــرای احــکــام ق ــئ مس
ـقـمـان در زنـدان   قضائیه زانیار و ل
رجایی شھر کرج را احضـار کـرده  
و در مـورد حـکـم و پـرونـده آنـھـا  

ھمه این اقدامـات از  . پرسیده بودند 
ــرای اجــرای حــکــم   ــم ب قصــد رژی

 .اعدام این دو جوان خبر میدھد 
این دو زنـدانـی مـحـکـوم بـه  
اعدام در میان سازمانھای مـدافـع  
ـیـن اعـدام   ـف حقوق انسانی و مـخـال
ــه شــده ای   ـاخــت چـھــره ھــای شــن

چندین بار تا پای چـوبـه  .  ھستند 
ـیـن   دار رفته اند و بارھا در سطح ب
المللی به این حکم اعـتـراض شـده  

ـامـه از  . است  تا کنـون چـنـدیـن ن
سوی این زندانیان در مورد ظلـم و  

ستمی که به آنھا رفته و اعـتـراف  
آنھا علیه خـود در زیـر شـکـنـجـه  

ــشــر شــده اســت  ــت جــمــھــوری  .  مــن
ـاه   ــک دادگــ ــی طـــی ی ــالم اس

ـقـه  ( فرمایشی   ـی ـیـسـت دق دادگاه ب
حکم اعدام این دو جوان بـدون  ) ای 

اینکه حق داشـتـن وکـیـل داشـتـه  
پرونده سـازی  . باشند را صادر کرد 

رژیم اسالمی علیه ایـن دو جـوان  
تصمیم از پیشی حـکـومـت بـرای  

 .اعدام آنھا را نشان میدھد 
ـان و   علیرغم اینکه در کردسـت
در شھر مریوان صدھا نفر از مـردم  
با طومار اعتراضی خود به حـکـم  
اعدام زانیار و لقمان اعتراض کـرده  
و خواھان آزادی این دو جـوان شـده  

ـیـن    اند   و علیرغم اینکه در سطح ب
ـا امضـا   ـفـر ب المللی چھار ھـزار ن
ـیـه ایـن احـکـام غـیـر   طومـار عـل
انسانی اعتراض خود را بیان کـرده  

ـان بـر    اند   جمھوری اسالمی ھمچن
اجرای حکم اعدام آنھا پا فشـاری  

زانیار و لقمان مـرادی نـه  .  میکند 
قاتل آنطور که جمھوری اسـالمـی  

ـنـکـه    ادعا میکند   بلکه به دلیل ای
ـتـرض بـه رژیـم   از خانوده ای مـع
ــان   ــد بــه گــروگ ــن ــت اســالمــی ھس

حـکـم اعـدام در  .  گرفته شـده انـد 
این دو جوان غیر انسـانـی و قـرون  
ـا اعـتـراض   وسطایی است و باید ب
وسیع و گستـرده ھـمـگـان مـواجـه  

 .شود 

جمھوری اسالمی برای زمینه  
سازی اجرا کردن حکم اعـدام ایـن  

 در یـک مـاه اخـیـر ده    دو جـوان 
را  "  سلفـی " جوان سنندجی متھم به  

ـیـن   به سلول مرگ برده و در ھـم
ـا کـنـون شـش   زندان رجایی شھر ت
. نفر از آنھـا را اعـدام کـرده اسـت 

ـانـه   ـاسـف رژیم متوجه شـد کـه مـت
ـفـی " اعدام این جوانان متھم به   " سـل

ـتـر مـورد اعـتـراض قـرار    بودن   کم
ـار   ـی گرفت و اکنون قصد اعدام زان

 .و لقمان را دارد 
در آغاز اگر چـه اعـتـراضـات  
ــنــگ و   ــی ــت ــی و مــی ــل ــمــل ــن ال بــی
ـفـر   تظاھرات خانواده ھای ایـن ده ن

ـاط  "  سلفی " متھم به   رژیم را مـحـت
ـتـه اجـرای حـکـم را   کرد و دو ھف

ـنـکـه  .  عقب انداخت  اما به دلیل ای
 رژیم شش    اعتراضات قدرتمند نبود 

ـان را در روزھـای   نفر از این جـوان
چـھـار  .   اعدام کرد ٢٠١٢ آخر سال  

ـنـوز در سـلـول   نفر از این جوانان ھ
ــرادی و در خـطــر اعــدام بســر   ـف ان

اما جمھوری اسالمی ایـن  .  میبرند 
بار میخواھد زانیار و لقـمـان را بـه  

 .پای چوبه دار ببرد 
ــه کــردســتــان حــزب   ــت کــمــی
کمونیست کارگری ایران از ھـمـه  
مردم کردستان و مـردم آزادیـخـواه  
مریوان دعـوت مـیـکـنـد فـعـاالنـه  
علیه ھمه این اعـدامـھـا اعـتـراض  

ـیـش  . کنند  زانیار و لقمان مرادی ب

از سه سـال اسـت کـه اسـیـر ایـن  
آنھا بـه  .  حکومت ارتجاعی ھستند 

ـفـر از مـحـافـظـیـن   اتھام ترور سه ن
امام جمعه شھر مریوان که یـکـی  
ــود      از آنـھـا فـرزنـد امـام جـمـعـه ب

ـار  .  دستگیر و روانه زندان شدند  زانی
ـتـر از    سـال سـن  ١٨ آن زمان کـم

ـقـمـان   داشت و بھمراه پسر عمویش ل
نه ماه در انفرادی و زیر شـکـنـجـه  

ــد  ــودن ــریــن  .  ب ــدت ــر شــدی ــھــا در زی آن
شکنجه ھا وبـی حـرمـتـی ھـا و  
حتی تـھـدیـد بـه تـجـاوز جـنـسـی  
. مجبور به اقرار علیه خـود شـدنـد 

این دو جوان علیرغم شکنجه ھای  
وحشیانه و تـھـدیـد بـه تـجـاوز در  
مقابل قول بازجویان خود که گفته  
ـپـذیـرنـد آزاد   بودند اگر اعتراف را ب
ـیـه   میشوند مجبور به اعتـراف عـل

ـان  .  خود شدند  ـازجـوی ھر آنچه که ب
جنایت پیشه دیکته کرده بودنـد را  

ـا  .  امضا کردند  اکنون حـکـومـت ب
ــر   ــای زی ــرارھ ــان اق ــا ھــم ــا ب اتــک
شکنجه و تھدید به تجاوز جنـسـی  

 بـعـد از یـک    و قول آزادی آنـھـا 
ـاسـت   ـا ری دادگاه چند دقیقه ای ب

 کسـی کـه در    قاضی صـلـواتـی 
ـبـت   پرونده اش قتل صدھا جـوان ث

 .ه میخواھد آنھا را اعدام کند   شد 
ـانـدھـای   حکومت اسالمی و ب

 مــیـخــواھــنـد بــا    رنـگــارنـگ آن  
ــی کــردن دو جــوان مــردم   قــربــان
ـان را مـرعــوب   ـتـرض کـردســت مـع

ــد  ــن ــابــل  .  کــن ــد در مــق مــیــخــواھــن
میلیونھا جوان که مترصد فرصـت  
ـــن   ـــرای ســـرنـــگـــون کـــردن ای ب

ـنـد   اعـدام    جنایتکاران وحشی ھسـت
ــد   ــد و خــون بـریــزنـد تــا چـن ـن کـن

ـنـد  در  .  صباحی بیشـتـر عـمـر کـن
مقابل این وحشیـگـری حـکـومـت  

ـاد  بـه  .  فاشیست اسالمی باید ایست
ـقـمـان و بـه   ـار و ل حکم اعدام زانی
ــد   ــای ــران ب ھــمــه اعــدامــھــا در ای

ــرد  ــراض ک ــد در  .  اعــت ــای مــا ب
کردستان و در مریوان شھـر مـحـل  
تولد و زندگی زانیار و لقـمـان کـه  
ـز بـه ایـن حـکـم   تا ھمین امروز نی

 بـه    وحشیانـه اعـتـراض کـرده انـد 
ـیـم کـه   ـان آمـده و نشـان دھ ـاب خی
ـزان مـا را اعـدام   نمیـگـذاریـم عـزی

 .کنند 
از ھمه مردم مـریـوان از مـردم  
کردستان و از ھمه معتـرضـیـن بـه  
ـا دعـوت   ـی اعدام در ھمه جـای دن
ـیـه   میکنیم که در اعتراضـات عـل
ـانـه فـعـاالنـه بـه   این احکام وحشـی

ـام  .  میدان بیایند  ـی زانیار از زنـدان پ
داده و از ھمه دعـوت کـرده اسـت  

ـانـد  ایـن  .  کمک کنند تا زنـده بـم
وظیفه ھمه ما اسـت کـه بـه ایـن  

ـیـم  بـه حـکـم  .  درخواست پاسـخ دھ
ــمــان مــرادی   ــق ــار و ل ــی اعــدام زان
اعتراض کنیم و نـگـذاریـم ایـن دو  

 .جوان را اعدام کنند 
 

کمیته کردستان حزب 
 کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١٣  ژانویه  ٧ 
 
 

زانیار و لقمان مرادی در خطر اجرای حکم اعدام، باید جلوی 
 این وحشیگری حکومت اسالمی را گرفت
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افزایش دستمزدھا در سال 
١٣٩٢ 

 
بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 

به کمپین مبارزه برای افزایش : کرمانشاه
 حداقل حقوق بپیوندیم

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

 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 

مـا اعـالم حـمـایـت و  .  ممکن تقویت کرد و به آن پیـوسـت 
ـرای افـزایـش   پیوستن خود را به مبارزه ای که ھم اکنـون ب
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  

 
 اعتراضات كارگری

 در مقابل  تجمع کارگران دو کارخانه
 استانداری خوزستان

 کارگر این واحد تولیدی عالوه بر اینكه خـواسـتـار  ٢٠٠ 

  ٨٥  تـا  ٨٠ دریافت مطالبات سنـواتـی خـود از سـالـھـای  
ھستند، فعالیت مجدد این واحد تولیدی و بازگشت به كـار  

 .را خواستارند 
و   «کـاغـذسـازی کـارون » جمعی از کارگران كارخانه  

ـنـد اھـواز » ــح امـروز   «ق در  )   دی مـاه ١٨ دوشـنــبـه  ( صـب
شـان، در    ای مسئوالن در رفع مشکـالت   توجه   اعتراض به بی 

 .مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند 
ـر جـانـی عضـو شـورای اسـالمـی كـار   جھانبخـش مـی
کارخانه کاغذ سازی کارون كه در این تجمع حضور یافـتـه  
ـنـا   ـل بود، در تشریح مشکالت كارگران ایـن کـارخـانـه بـه ای

پس از واگـذاری بـه   «کاغذسازی کارون »كارخانه  : گفت 
 به دالیل نامعلومی تعطیل شـد  ٨٥ بخش خصوصی در سال  

 . کارگر گرفت ٢٠٠ و  کارفرمای جدید تصمیم به اخراج  
  ٨٩  كـارخـانـه تـا سـال    وی  با اشاره به اینكه تعطیلـی 

 دوباره کارگران اخـراجـی  ٨٩ در سال  : ادامه پیدا کرد، افزود 
دعوت بکار شدند اما پـس از گـذشـت چـھـار مـاه دوبـاره  

ـیـکـار  ٢٠٠ کارخانه تعطیل شد و مجددا    کارگر تا امـروز ب
 .اند   و بالتکلیف مانده 

تعطیلی کارخانه بعد از گـذشـت  : میرجانی اضافه کرد 
جھار ماه از فعالیت مجدد، با وجـود فـراھـم بـودن مـاشـیـن  
آالت و مواد اولیه تولید، ابھاماتی را برای کارگران بـوجـود  

 .آورده است 
ـر  ٢٠٠ به گفته ایشان،    کارگر این واحد تولیدی عالوه ب

اینكه خواستار دریافت مطالبات سنواتی خـود از سـالـھـای  
ـیـدی و  ٨٥  تا  ٨٠   ھستند، فعالیـت مـجـدد ایـن واحـد تـول

 .بازگشت به كار را خواستارند 
 

 تجمع مجدد كارگران قند اھواز
ھمزمان با تجمع کارگران کاغذسازی کـارون، کـارگـر  
ـرای دومـیـن روز   ـیـز ب کارخانه قند و تصویه شکر اھـواز ن

 .ای برگزار کردند   پیاپی تجمع اعتراضی جداگانه 
ـنـد اھـواز  ٥٠ بر اساس این گزارش،    کارگر کارخـانـه ق

ـبـات   در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا و سایر مطـال
ـیـز در مـقـابـل درب     -دی مـاه ١٧ - ماھه خود دیروز  ٢٥  ن

 ورودی ساختمان استانداری تجمع کرده بودند 

ـرداخـت    مـاه  ٢١ قزوین؛ اعتـراض كـارگـران بـه عـدم پ
 دستمزدھا 

ـران "دھھا کارگر رسمی کارخانه   واقـع  "  ابر صـنـعـتـی ای
 ماه دستمزد خـود  ٢١ در استان قزوین نسبت به عدم پرداخت  

ـیـن  . اعتراض کردند  این کارگران که دارای سابقه کـاری ب
 سال ھستند، در این نامه تصریـح کـرده انـد کـه  ٢٨  تا  ١٦ 

  ٩٠  مـھـرمـاه سـال  ٢٠ صاحب شرکت ابر صنعتی ایران در  
شرکت را تفکیک کرده و ھمه سالن ھـا را رھـن و اجـاره  

این در حالی است كه ایـن شـرکـت بـا شـكـایـت  . داده است 
 . كارگران در توقیف بوده است 

 
 کارگر نورد لوله ١٢٠٠اعتصاب متحدانه 

 صفا امروز نیز ادامه یافت
کارگـران نـورد لـولـه صـفـا  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

پس از تجمع  خود در مقابل فرمانـداری شـھـرسـتـان سـاوه،   
یازدھم دی ماه در محل کارخانه به اعتـصـاب خـود ادامـه  

ـروز در  .  دادند  این کارگران از ساعات اولیه صبح ھمانند دی
مقابل درب ورودی کارخانه دست به تجمع زدند و با روشـن  
ـردد خـودروھـا بـه داخـل کـارخـانـه   کردن الستیک مانـع ت

بنا بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه ازاد کـارگـران  .  شدند 
ایران ساعت یازده صبح مامورین نیروی انتظامی بـه ھـمـراه  
اکیپی از ماشینھای آتش نشانی بـه کـارخـانـه نـورد لـولـه  
صفا آمدند و اقدام به خـامـوش کـردن آتـش نـمـودنـد و از  
کارگران خواستند در محوطه داخلی کـارخـانـه بـه تـجـمـع  

بنا بر این گزارش علیرغم اینکه کارگـران  .  خود ادامه دھند 

تجمع خود را به محوطه داخلی کارخانه کشاندند اما بـعـد  
ـیـک و   از ظھر امروز آنان بار دیگر بـا روشـن کـردن السـت
ـراض خـود   تجمع در مقابل درب ورودی کـارخـانـه بـه اعـت

بر اساس وعده ای که دیروز  فـرمـانـدار سـاوه  .  ادامه دادند 
به این کارگران داد قرار است فردا عصر کـارفـرمـای نـورد  
ـنـده ھـای   لوله صفا در جلسه ای با شرکت ده  نفر از نـمـای
کارگران شرکت کند تا در مورد پرداخت شش ماه دستـمـزد  

کارگـران نـورد لـولـه  .   معوقه کارگران تصمیم گیری شود 
صفا اعالم کرده اند فردا ضمن تـداوم اعـتـصـاب بـه ھـمـراه  
نماینده ھایشان به فرمانداری شھرستان ساوه خـواھـنـد رفـت  
ـنـده ھـای خـود و   تا ھمانجا در مورد مذاکرات میان نـمـای

ـرنـد  ایـن کـارگـران اعـالم کـرده انـد  .  کارفرما تصمیم بگـی
چناچه نتیجه جلسه فردا منجر به پرداخـت دسـتـمـزد ھـای  

 .معوقه شان نشود به اعتصاب خود ادامه خواھند داد 
 ١٣٩١ یازدھم دی ماه   – اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 کارگر ١٢٠٠در چھارمین روز اعتصاب 

 مھندس و ٢٥٠کارخانه نورد لوله صفا 
کارشناس این کارخانه نیز به کارگران 

 . اعتصابی پیوستند
ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـیـز ھـمـچـون   کارگران اعتصابی نـورد لـولـه صـفـا امـروز ن
روزھای دیگر با تجمع در مقابل درب ورودی کـارخـانـه و  
روشن کردن الستیک مانع تردد خودور به داخـل کـارخـانـه  
شدند و بطور دسته جمعی بحث ایجاد شورای کـارگـری را  

از سوی دیگر بنا بر وعـده ای کـه  .  به تبادل نظر گذاشتند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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فرماندار ساوه به کارگران مبنی بر حضـور رسـتـمـی صـفـا  
کارفرمای کارخانه در فرمانداری این شھـرسـتـان داده بـود  

 نماینده ھای کـارگـران در مـحـل فـرمـانـداری  ١٥ ساعت  
بـا  .  حاضر شدند، اما رستمی صفا به فرمانداری نیامده بود 

ـنـده  ١/٥ اینحال فرماندار ساوه طی نشستی    ساعته بـا نـمـای
ھای کارگران به آنان اعالم کرد ما روز شنبه در رابـطـه بـا  
مشکالت شما جلسه شـورای تـامـیـن اسـتـان را تشـکـیـل  
ــه پــرداخــت   ــا را مــتـعــھـد ب ـم داد و رســتـمــی صـف خـواھــی
دستمزدھایتان خواھیم کرد و چنانچه ایشان به تـعـھـد خـود  
عمل نکند این اختیار را داریم تا حتـی اقـدام بـه بـازداشـت  

 . وی نیز بکنیم 
فرماندار ساوه در ادامه تالش کرد با این صـحـبـت کـه  
ـرداخـت   من تضمین میکنم روز شنبه دسـتـمـزدھـای شـمـا پ
شود کارگران را ترغیب به بازگشت بکار کند، اما نماینـده  
ھای کارگران اعالم کردند کارگران تا دریافـت شـش مـاه  
دستمزد معوقه خود حـاضـر بـه پـایـان دادن بـه اعـتـصـاب  
ـر   نیستند و به محض اینکه دستمزدھای ما پرداخت شـود ب

بنا بر آخرین گزارشـھـای  .   سر کارھایمان باز خواھیم گشت 
ـران اعـتـصـاب مـتـحـدانـه   رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ای
کارگران کارخانه نورد لوله صفا ھمچنان ادامه دارد و ایـن  
کارگران اعالم کرده اند با ھیچ وعده ای جز تحقق عـمـلـی  
پرداخت شش ماه دستمزد معوقه خود بر سر کارھایشـان بـاز  

 .نخواھند گشت 
 

اعتصاب کارگران کنتورخوان شرکت گاز در 
 سنندج

ـبـه     ١٢/١٠/٩١ بر اساس گـزارش رسـیـده روز سـه شـن
ـتـورخـوان شـرکـت گـاز اسـتـان  ٣٠ حدود    نفراز کارگران کن

کردستان در سنندج در اعتراض به پایین بـودن دسـتـمـزدھـا،  
ـنـه ایـاب و   عدم تامین کفش ولباس، پرداخـت نـکـردن ھـزی

الزم به ذکـر اسـت  .  دست به اعتصاب زدند ...  ذھاب خود و 
ـلـغـی مـعـادل   که حقوق کارگران کنتور خوان ماھیـانـه مـب

 ھزار تومان در ازای ساعات کار طـوالنـی و شـرایـط  ٤٥٠ 
ھمچنین تعاونی صنفی کـارکـنـان  .  باشد   سخت کاری می 

ـفـی کـارگـران را   ـرار بـود امـورات صـن این شرکت کـه ق
پیگیری کند به دلیل مخالفت مدیر عامل  شـرکـت گـاز  
ـرار گـرفـتـه و   ـفـت ق در ھمان ابتدای تاسیـس مـورد مـخـال

ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد    کمیته .  منحل گردید 
 ١٣٩١  دی  ١٣ -ھای کارگری   تشکل 
 

 سال ٦اعتراض كارگران المپ الوند به 
 بالتکلیفی و فروش کارخانه

کارگررسمی کارخانه المپ الوند، واقع در شھـرک  ٣٢ 
 سـال کـار کـه از  ٢٠ صنعتی البرز، با میانگـیـن سـوابـق  

 ماه بیمه بیـکـاری  ١٨  طی دو مرحله جمعا   ٨٥ ماه سال    دی 
ـفـاده از    دریافت کرده  اند، با نزدیک شدن به خاتمه دوره اسـت

اند کارفرمای ایـن    ای، مدعی شده   بیمه بیکاری، طی نامه 
ـنـاوب    ھـای بـی   کارخانه با استفاده از بیـکـاری  ـیـل و مـت دل

کارگران، ابزار تولید، مواد اولیه و زمـیـن كـارخـانـه را بـه  
فروش رسانده است و ھمچنین بخشی از کارخـانـه را بـدون  

در ایـن  .  انتقال کارگران به کارخانه مجاور فـروخـتـه اسـت 
در بخشی  از این نامه نوشـتـه شـده  :  اند   نامه کارگران آورده 

متاسفانه در این مدت ھیچ اصالح ساختاری انجـام  »:  است 

 مدیریت شروع به فـروخـتـن  ٨٥  ھمان سال        نگرفت و حتی از 
مواد اولیه، و تمامی ماشین آالت تولید المپ بـه صـورت  

انـد کـه دو سـوم زمـیـن ایـن    آنان اطالع داده .  ضایعات کرد 
ـران  »کارخانه اینک بدون انتقال کارگـران بـه کـارخـانـه   ای

ـیـز بـه   «چسب  تـھـویـه  )  کـارخـانـه ( واگذار و یک بخش ن
 .فروخته شده است 

 

 اعتصاب کارگران کشتارگاه در شھر پاوه
بنا بر خبر رسیده  کارگران کشتارگاه در شھـر پـاوه بـه  
دلیل نداشتن امکانات بھداشتی در محیط کـار، دسـت بـه  

بر پایه  این گزارش ھمچنین تـعـدادی از  .  اعتصاب زده اند 
ھای قصابی ھم به دلیل کمیاب بودن گـوشـت و بـاال    مغازه 

  ٤ این اعتصـاب از  .  اند   بودن قیمت آن دست به اعتصاب زده 
ـتـه .  روز پیش شروع شده اسـت  ـرای    کـمـی ی ھـمـاھـنـگـی ب
 ١٣٩١  دی  ١٢ -ھای کارگری   کمک به ایجاد تشکل 

  
تجمع کارگران شھرداری قائم شھر مقابل 

فرمانداری دراعتراض به عدم پرداخت 
 حقوقشان

دی ازتجمع اعتراض کارگران شھـرداری  ١٣ فارس بتاریخ 
قائم شھرمقابل فرمانداری دررابطه با عم پرداخت حـقـوقشـان   

 .خبرداد 
ـم شـھـر   بنابھمین گزارش،یکی ازکارگران شھرداری قـائ

سازی با شرایط فعـلـی    گفت مجرد است ولی برای خانه   می 
با اینکه مجـرد اسـت دغـدغـه کـارگـران  .  نیاز به پول دارد 

متاھل را دارد انگار خودش در زندگی قبال بـا ایـن درد و  
مخاطب بعدی ما رفتگر خدمات شـھـری  .  ھا آشنا بود   رنج 

دغـدغـه عـدم دریـافـت حـقـوق داشـت،  .  بود وی پاسخ داد 
گفت حقوق دو ماه را دریـافـت نـکـرده و از عـیـدی و    می 

ـبـکـار اسـت ٩٠ سنوات سال   از وی در مـورد نـام  .   ھم طـل
شـمـاره آقـای  . پیمانکارش پرسیدم، جواب داد، آقای صفری 

مـخـاطـب آخـر مـا دل پـری داشـت از  .  صفری را نداشـت 
ـلـی   پیمانکاران و شھردار قائمشھر، تازه اخراج شـده بـود خـی

ـیـمـانـکـار بـه    می .  تر صحبت کرد   راحت  گفت شـھـردار و پ
خاطر ازدیاد نیرو مرا از کار بیکار کردند و ایـن در حـالـی  

وی دیـگـر  .  شـونـد   ھا بـه کـار دعـوت مـی   است که برخی 
اش را عدم دریافت حقوق پس از سه ماه اخراج شـدن    دغدغه 

حـدود دو سـال بـا  :  از محل کارش عـنـوان کـرد و گـفـت 
ـنـھـا   ـیـمـانـکـار ت پیمانکاری صفری مشغول کار بودم که پ

ایـن کـارگـر شـھـرداری  .  بیمه یک سال مرا پرداخت کـرد 
ـیـه حسـاب مـراجـعـه  : قائمشھر ادامه داد  ـرای تصـف وقتی ب

کردم پیمانکار قبل از پرداخت حق و حقوقم قصـد داشـت از  
من امضا دریافت مطالبات بگیرد که تنھا من صرف نـظـر  
ـم را   کردم و االن با اینکه سه ماه از کار اخراج شـدم حـقـوق

ام ھم با مشکل مواجـه اسـت    پرداخت نکردند و پرداخت بیمه 
ـیـمـانـکـار   و با توجه به عدم پرداخت بیمه کـامـل تـوسـط پ
. امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز برایم میسر نیسـت 

ـیـمـانـکـار خـدمـاتـی در   براساس ایـن گـزارش، چـنـدیـن پ
ـرج   ـرخـانـی و ای شھرداری قائمشھرازجمله صفری، اکبـر شـی

 .ملکی مشغول فعالیت ھستند 
 

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته مقابل 
 شرکت ایدم تبریز

ـتـه جـاری،  ١٤  ـبـه ھـف دی ، روزھای دوشنبه و سه شـن
ـیـش از   حدود صد نفر از بازنشسته ھای شرکت ایـدم کـه ب
یکسال پیش بازنشسته شده اند به علت عدم دریافت حـقـوق  
معوقه خود از جمله مبلغ پایان کار، در مقابل شرکـت ایـدم  

ـیـن بـه  . تبریز دست به تجمع اعتراض آمیز زده اند  مـتـحـصـن
روش مدیریتی مدیر عامل سابـق ایـن شـرکـت کـه دامـاد  

ـنـد  ـرض ھسـت بـه  .  فتحی پور نماینده کلیبر می باشد مـعـت
ـر عـامـل   استناد ھمین گزارش تجمع کنندگان با وعده مـدی
ـرق شـده انـد ولـی   ـف جدید مبنی بر پرداخت دیون معوقه مـت
تھدید کرده اند در صورت عدم تحقق وعده ھا دوباره تحصـن  

ـر عـآمـل سـابـق ایـن  .  خواھند کرد  گفتنی اسـت کـه مـدی
شرکت آقای معصوم نجفیان  داماد نماینده کلیبردرمـجـلـس  

ـر عـامـل ایـن  . است   وبه وسیله رانتھای پـدر زن خـود مـدی
ـتـی نـدارد وفـقـط    ـری ـقـه مـدی شرکت شده است وھـیـچ سـاب
کارمند عادی روابط عمومی شرکت تراکتور سـازی بـوده  

این مدیرعامل شرکت ایدم به وسیله رانت پدر زن خـود  . است 
ـیـد   وامھای کالنی از بانکھا گرفته و بدون افزودن خط تـول
ـفـاده کـرده اسـت  . جدید  فقط برای تبلیغ پـدر زن خـوداسـت

 .وامھای گرفته شده بالغ بر بیست میلیارد تومان است  
 

تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری تکاب 
 کارگر و ٦٠٠ تن از ٣٦٠درپی اخراج 

 “ آغ دره“ راننده ی معدن طالی 
 کارگـر  ٦٠٠  تن از  ٣٦٠ درپی اخراج  : گزارش دریافتی 

ـبـه “ آغ دره “  و راننده ی مـعـدن طـالی   دی  ٦ روزچـھـارشـن
کارگران و رانندگان اخراجی این معدن درمقابل فرمانـداری  

ـراض زدنـد  ــن  .  دسـت بـه اعـت ـی فـرمـانـدار بـا مشـاھـده چـن
وضعیتی وترس از کشیده شدن اعتراض به داخـل شـھـر در  
ـیـت خـود   یک فرافکنی وشـانـه خـالـی کـردن از مسـئـول
معترضین را به کارفرما ارجـاع مـیـدھـد سـپـس کـارگـران  
ورانندگان با تجمع درمـقـابـل کـارخـانـه پـس از سـاعـتـھـا  
ـران بـه   ـیـن و مـدی بالتکلیفی وعـدم پـاسـخـگـویـی مسـئـول
ـری کشـیـده   اعتراض خود ادامه می دھند وکـار بـه درگـی
ـراض   ـران قـول رسـیـدگـی بـه اعـت می شود و درنھایت مدی
ـبـه را مـی   کارگران و رانندگان اخراجی را در روز یـکـشـن

ـتـظـار اخـراجـیـان، شـبـانـه  .  دھند  ـر خـالف ان ـر  ١٣ اما ب ـف  ن
ـر و بـه مـحـل   ازمعترضین توسط اداره اطـالعـات دسـتـگـی

 .نامعلومی انتقال داده می شوند 
 

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه 
 در مقابل ٢ و ١ھای صنایع فلزی شماره 

 استانداری تھران
ــران  ــران ای ــه آزاد کــارگ ــحــادی ــر  ١٨٠ حــدود  :  ات  کــارگ

 صبـح  ١٠  از ساعت  ٢  و  ١ کارخانجات صنایع فلزی شماره  
ـرداخـت سـنـوات خـود و بـی   امروز در اعتراض بـه عـدم پ
توجھی مسئولین استانداری تھران به وعـده ھـای شـان در  

ـراضـی زدنـد  در  .  مقابل این استانداری دست به تجـمـع اعـت
 آبـانـمـاه در  ٢٣ آخرین تجمع اعتراضی این کارگران که روز  

ـیـن   ـرگـزار شـد مسـئـول مقابل معاونت اسـتـانـداری تـھـران ب
استانداری به آنان وعده دادند حداکثر ظـرف مـدت یـکـمـاه  
مالکین را وادار به پرداخت سنوات کارگران خواھند کـرد و  
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چنانچه اینکار انجام نشود خود استانـداری راسـا از مـحـل  
تسھیالت استانداری سنوات کارگران را پرداخت خوھد نمـود  
اما پس از گذشت بیش از چـھـل روز از ایـن وعـده ھـا و  
ـری از   پیگیری نماینده ھای کـارگـران در ایـن مـدت، خـب
تحقق وعده ھای داده شده از سوی استانداری نشد به ھمیـن  
ـرگـزاری مـجـمـعـی در   دلیل این کارگران روز گذشتـه بـا ب
ـم   محل کارخانه و شنیدن گزارش نماینده ھای خود  تصـمـی
ـنـد  ـت . به تجمع امروز در مـقـابـل اسـتـانـداری تـھـران  گـرف

ـنـد   کارگران در این تجمع پالکارد بزرگی را در دسـت داشـت
ما کارگران بازنشسته صنایع فـلـزی  :  که در آن نوشته بودند 

ـنـا   بیش از سه سال است سنوات خود را دریافت نکرده ایم  ب
ـران پـس از   بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـیـن اسـتـانـداری   گذشت یکساعت از این تـجـمـع،  مسـئـول
کارگران معترض را به داخل استانداری ھدایت کردنـد و از  
ـنـد امـا   آنان خواستند نماینده ھایی جھت مذاکره انتخاب کن
کارگران اعالم کردند ما حاضر به ھیچ مذاکره ای نیستیـم  

ـبـال ایـن  .  و شخص استاندار باید پاسخـگـوی مـا بـاشـد  بـدن
وضعیت و از آنجا که استاندار تھران در محل نبود مـعـاونـت  
بازرسی استانداری از کارگران خواست تا بروند و از مالـک  

وی در حالی این تـوصـیـه را بـه کـارگـران  .  شکایت کنند 
کرد کـه طـی یـکـمـاه گـذشـتـه ھـر گـونـه شـکـایـات از  
کارفرمای صنایع فلزی و مصـادره امـوال وی در مـراجـع  
قضایی ممنوع شده است و شکایتھای سالھای گذشته ایـن  
ـرسـیـده اسـت و از سـوی دیـگـر   کارگران نیز بـه جـایـی ن

  ٢٣ مسئولین استانداری بدنبال تجمع این کـارگـران در روز  
آبانماه گذشته  به آنان  قول دادند ظرف مدت یکماه سـنـوات  

ـیـل  .  ھمه آنان را  پرداخت پرداخت خواھند کرد  به ھـمـیـن دل
ـنـده از اظـھـارات مـعـاونـت بـازرسـی   کارگـران تـجـمـع کـن
ـرخـی از   استانداری تھران بشدت خشمگین شدند بطوریکـه ب
کارگران با نشان دادن دست و پـاھـای مـعـیـوب شـده خـود  
ـتـی   ـی ـنـد کـردنـد و مـامـوریـن امـن فریاد اعتراض شان را بل
ـرخـی از   استانداری در اقدامی تحریک آمیز تالش کردند ب
آنان را از جمع کارگران جدا کنند  کـه بـا عـکـس الـعـمـل  

در ادامه این تـجـمـع  . شدید کارگران موفق به اینکار نشدند 
و کشمکش میان مسئولین استانداری و کارگران، مـعـاونـت  
بازرسی استانداری تھران از کارگران خواست تا فـردا دسـت  
به تجمعی نزنند و نماینده ھای خود را جھت رسـیـدگـی بـه  
خواست ھایشان به استانداری بفرستند اما کارگران با پـایـان  

 ظھر اعالم کـردنـد مـا  ٣٠/١٢ دادن به تجمع خود در ساعت  
ـتـظـر پـاسـخ عـمـلـی بـه   فردا با تجمع در محل کارخانه مـن
خواست ھایمان خواھیم شد و چنانچه مانند ھـمـیـشـه وعـده  
ـم   ھای توخالی داده شود به سمت استانداری حرکـت خـواھـی

بنا بر اظھار کارگران تجمع کننده، کل مطالبات آنـان  .  کرد 
دو میلیارد و دویست میلیون تومان است و استانداری تـھـران  
ـلـغ سـر مـیـدوانـد کـه   در حالی آنان را برای پرداخت این مب
طی یکماه گذشته از سویی ھر گـونـه شـکـایـت و ضـبـط  
اموال کارفرما در مراجع قضایی مـمـنـوع شـده اسـت و از  

ـیـن اسـتـانـداری     ١٠٠ سوی دیگر بنا بر اذعان خود مسـئـول
میلیارد تومان دارایی نقدی سھامداران عمده کارخانه ھـای  

ـرغـم  ٢  و  ١ صنایع فلزی شماره   ـی  بلوکه شـده اسـت امـا عـل
تمام اینھا و محرز شدن انواع کالھبرداریـھـای کـارفـرمـا از  
ـری   ـیـگـی کارگران بازنشسته،  آنان ھمچنان و بناچار برای پ

ـنـد  ـر ھسـت ـتـه ایـن  .  دریافت سـنـوات خـود اسـی ـر گـف ـنـا ب ب
کارگران، کارفرمای این دو کارخانه طی سالھای گذشـتـه  
بطور مداوم اقدام به کالھبرداریـھـای مـتـعـدد از آنـان کـرده  

بطوریکه وی در یـک دزدی آشـکـار از کـارگـران  .  است 
بازنشسته با بھانه پرداخت سنوات آنان، این کـارگـران را بـه  
بانک سرمایه جھت دریافت وام معرفی کـرده بـود تـا آنـان  
وام را به نام خود دریافت کنند و اقساط اش را کارفرما بـه  

اما کارفرما علیرغم اینکه وام بـه نـام  . بانک پرداخت کند 
کارگران بوده است و بانک از کارگران سفته دریافت کـرده  
ـیـز بـه   بود این وام را یکجا خود برداشته و ھـیـچ قسـطـی ن

ـیـب وی در یـک  .  بانک پرداخت نکرده است  ـرت بـه ایـن ت
ـنـھـا سـنـوات   کالھبرداری آشکار از کارگران بازنشسته نه ت
آنان را پرداخت نکرده بلکه آنان را وادار بـه دریـافـت و بـاز  
ـرداشـت کـرده   پرداخت وامی کرده است که خـود ھـمـه را ب

ـراضـی  .  است  ـبـال تـجـمـعـات اعـت الزم به یادآوری اسـت بـدن
 و  ١ کارگران بازنشسته کارخانه ھای صنایع فلزی شـمـاره  

ـتـه ھـایشـان  از  ٢    یکی از خواسـتـھـای آنـان عـودت سـف
بانکھای شھر و سرمایه بوده است که در حال حاضر بانـک  
سرمایه مجبور به عودت این سفته ھا شده است اما بـانـک  

.  ھنوز سفته ھای این کارگران را پـس نـداده اسـت "   شھر "  
ـران   بنا بر گزارش دیگری که به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
رسیده است حدود ششصد کـارگـر شـاغـل کـارخـانـه ھـای  

ـیـز مـدت دو مـاه اســت  ٢  و  ١ صـنـایـع فـلـزی شـمـاره    ن
در حـال حـاضـر و  .  دستمزدھای خود را دریافت نـکـرده انـد 

بدنبال تجمعات اعتراضی کارگران شاغل این کـارخـانـه ھـا  
ـتـی در آنـھـا   ـریـت دول از مھر ماه سالجاری به این سو مـدی
ـرداخـت   ـری در وضـعـیـت پ ـی مستقر شده است با اینحال تـغـی
بموقع دستمزدھای کارگران ایجاد نشده است و در طـول دو  
ماه گذشته در دو مرحله و در ھـر مـرحـلـه فـقـط یـکـصـد  
ھزارتومان به ششصد کارگر شـاغـل در ایـن کـارخـانـه ھـا  

ـران  .   پرداخت شده است   دی  ٥   –اتحادیه آزاد کـارگـران ای
   ١٣٩١ ماه  

 
ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان ذوب 

 آھن اصفھان
دی، تجمع بازنشستگان ذوب آھن اصـفـھـان ھـمـچـنـان  ٥ 

ـیـل عـدم  .  ادامه دارد  بازنشستگان ذوب آھن اصـفـھـان بـه دل
پرداخت معوقاتشان، از ابتدای ھفته جاری دست به اعتـراض  

در سـومـیـن دوره از  .   چندباره زدند که ھمچنان ادامه دارد 
این اعتراضات گروه بزرگی از این افراد در چھارراه نقـاشـی  

ـنـد   تجمع کرده و مسیر خیـابـان نشـاط را سـد مـی  بـه  .  کـن
دی فارس درھمین رابطه ، جمعی از بازنشـسـتـگـان  ٥ گزارش 

ـبـه    ذوب  آھن اصفھان روز گذشته به صورت مجدد برای مطال
افتاده خود در مقابل کانون بازنشسـتـگـی اسـتـان    حقوق عقب 

 .واقع در خیابان نشاط اصفھان تجمع کردند 
 

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز 
 شھرداری اصفھان مقابل ساختمان شھرداری

دی، کارگران فضـای سـبـز شـھـرداری اصـفـھـان بـا  ٥ 
حضور مقابل ساختمان شھرداری اصفھان تقاضای رسیدگـی  

ـنـد  بسـیـاری از ایـن کـارگـران  .  به مشکالت خود را داشـت
حاضر در مقابل شھرداری اصفھان بر این باورند که با وجـود  
سختی کار در این حوزه ھیچگونه حق سـخـتـی کـاری بـه  

یکی از این کارگران در ایـن خصـوص  .  گیرد   آنھا تعلق نمی 
شـود و اگـر    متاسفانه موضوع به ھمین جا ختم نـمـی :  گفت 

ـرای او   یکی از آنھا در مـحـل کـار دچـار آسـیـب شـود ب
... مرخصی رد خواھد شد و مشمول مرخصی استعالجی و  

متاسفانه تا کنون ھـیـچ افـزایـش  :  وی ادامه داد .  شود   نمی 
ـیـز    حقوقی را نیز شاھد نبوده  ایم و افزایش حقـوق کشـوری ن
این کارگر شھرداری اصفھان کـه  .  به ما تعلق نگرفته است 

بـھـانـه  :  گـفـت ادامـه داد   به نمایندگی از دیگران سخن مـی 
آنھا از این موضوع این است که چون مجمـوعـه شـھـرداری  

توان برای شما اقدام خاصی انجـام    اصفھان گسترده است نمی 
داد و عالوه بر آن ھیچ گونه اضافه کار و معوقاتی نیز بـه  

ـرسـت سـازمـان  .  گیرد   ما تعلق نمی  بنا بـھـمـیـن گـزارش،سـرپ
ـیـش  :  ھا و فضای سبز اصفھان نیز گفت   پارک  لـحـظـاتـی پ

در خصوص این موضوع مطلع شدم و ھیچ گـونـه اطـالعـی  
ـررسـی   در خصوص دلیل این تجمع ندارم و باید موضـوع را ب

احتمـال دارد کسـانـی کـه  :  دارویش فتحی ادامه داد .  کنم 
ــل شــھــرداری بـوده  ــاب ــھــای    امـروز مــق ــد کــارگــران شــرکــت ان

 . پیمانکاری باشند و باید موضوع را بررسی کنم 
 

اعتصاب كارگران پیمانی کارخانه پتروشیمی 
 فجر 
 کارگر پیمانکاری شرکت رامـپـکـو کـه در  ٣٠٠ دی، ٤ 

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

ھا داده شـد بـود، دسـت از کـار    تر قول آن   مزایایی که پیش 
ـر ایـن کـارگـران در بـخـش .  اند   کشیده  ھـای اجـرایـی و    اکث

 . کنند   عملیات تعمیرات کار می 
 

ما گرسنه ایم، :کارگران کارخانه قنداھواز
  ماه است حقوق نگرفته ایم ٢٢

ـنـی شـکـر و  ١٠٠ دی مھر،کارخانه  ٦ به گزارش   ھـزار ت
 ھزار تنی تصفیه شکر شرکت کشت و صنعت نیشکـر  ١٧٥ 

دھخدا بعد از ظھر سه شنبه با حضور محمود احـمـدی نـژاد  
بروایت تصاویر،ھمزمان با برگزاری ایـن  .  در اھواز افتتاح شد 

مراسم تعدادی ازکارگران کارخانه قنداھواز تجمع اعتراضـی  
 .برپاداشتند 

 
 نفر از کاسبکاران در مرز ٥٠٠اعتصاب 
 مریوان

ـیـل فشـار  ٤  دی ک ردپا، طـی روزھـای گـذشـتـه بـه دل
ـران و کـاسـبـکـاران  " پیران " ی مرزی    مسؤالن بازارچه  ـب ، کـول

ـراض،    ی شھرستان مریوان به نشانه   پنج روستای تابعه  ی اعـت
برپایه این گزارش،، طـی روزھـای  .  اند   دست به اعتصاب زده 



 17  ٢٤٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

نـی،  "   تن از کولبران و کاسبکاران روستـاھـای ٥٠٠ گذشته  
از  "  دره تفی، سردوش، درگاه شـیـخـان، نـژمـار و سـرنـژمـار 

ـیـن   توابع مریوان در اعتراض به اذیت و آزار و ممانعت مسـؤل
مرز پیران از امرار معاش آنـان، در مـقـابـل ھـنـگ مـرزی  

یک منبع مطلع از مـریـوان  .  مریوان دست به اعتصاب زدند 
ی مـرزی    در گذشته نیز یکی از مسؤلیـن بـازارچـه :  گفت 

پیران، کاسبکاران و کولبران منـاطـق مـرزی را مـورد بـی  
ـراض و   حرمتی و توھین قرار داده و ھمیـن امـر سـبـب اعـت

این منبع ھمچنیـن اشـاره  . نارضایتی مردم منطقه شده است 
کرده، به دنبال این اعتصاب و در پی درخواست مردم جـھـت  
پیگیری مسئله، چند مسؤل شھرستان مریـوان بـه پـاسـگـاه  
ھنگ مرزی احضار و از آنان قول مساعد گرفته شده کـه  

 . اینگونه رفتارھا دیگر تکرار نگردد 
 فعالین كارگری 

 
 

 فعالین كارگری
 

 علی نجاتی در دادگاه شعبه چھارم سنندج
ـبـه   ـران روز شـن   ١٦ به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ای

ـم  "  علی نجاتی "دیماه   در شعبه چھارم دادیـاری دادگـاه رژی
علی نـجـاتـی عضـو  . در سنندج مورد محاکمه قرار گرفت 

ھیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه از سـاعـت  
 ظـھـر در شـعـبـه چـھـارم دادیـاری دادگـاه  ١٣  صبح تا  ٩ 

ـرسـی و  "  تبلیغ علیه نظـام " سنندج به اتھام واھی   مـورد بـازپ

ـر اسـاس خـوانـدن آواز  .  محاکمه قرار گرفت  این اتھـام را ب
ـنـدج و  "  دایه دایه وقت جنگه "  در یک مھمانی در شھر سـن

اقدام به عکاسی از سوی ھمـسـرش از عـلـی نـجـاتـی در  
ایـن چـھـارمـیـن بـار  .  زمان بازداشت، به وی وارد کرده انـد 

است که علی نجاتی و ھمسرش شھناز سگوند بـه ھـمـیـن  
ـنـی اسـت کـه  .  اتھام مورد محاکمه قرار می گیرنـد  ـت گـف

علی نجاتی با سپردن قرار وثیقه یکصد میلیون ریالی و یـا  
 .سپردن فیش کارمندی آزاد شد 

 
 CFMEU: شاھرخ زمانی به : از 

تشکر از حمایت ھای شما زنده : موضوع 
 باد ھمبستگی طبقاتی جھانی کارگران

درود بر کارگران اتحادیه ساختمانی،جنگلبانی،معـادن و  
انرژی استرالیا از یک یک اعضای اتـحـادیـه صـمـیـمـانـه  
تشکر کرده و دستان پرمھرتان را بـه گـرمـی مـی فشـارم  
ـقـه   وقتی شنیدم شما عزیزان در جھت ھمبستگی جھانی طب
ـم   ـرای بـدسـت آوردن آزادی کارگر اقدام به حمایت از مـن ب

کردید ایمانم به ھمبستگی جھانی طبقانی صد چندان شـد  
ـبـال   ـنـی یـافـت کـه بـه دن و در خاطره ام روزی تجسم عـی
ـقـاشـان سـاخـتـمـان و   تصویب ھیئت موسـس سـنـدیـکـای ن
ـری در   ـیـگـی ـتـه پ ـی تزئینات تھران و شورای نمایندگان کـم
جھت حمایت از آزادی آقـای نـول واشـنـگـتـن در مـقـابـل  
ـراضـی   ـم و نـامـه اعـت سفارت استرالیا در تھران حاضر شـدی
ـفـه   خود را تحویل کاردار سفارت دادیم در جھت انـجـام وظـی
طبقاتی و ھمبستگی جھانی تا زمان رفع مشکل از آقـای  
ـم   ـیـب مـی کـردی ـق . نول واشنگتن بی صبرانه اخبار را تـع

ایمان داشته و ایمان دارم که تنھا راه نجات ما کـارگـران از  
طبقاتی اسـت کـه  _  تمامی مشکالت ھمبستگی جھانی  

 .اعالم حمایت شما از من قدمی در ھمین مسیر است  
ضمن اینکه صمیمانه سپاسگزارم از شـمـا مـی خـواھـم  
حمایتھای خود را از کـارگـران زنـدانـی بـخـصـوص رضـا  
ـرد   شھابی که اکنون در شرایط بسیار سختی به سر مـی ب
ـم   ـم بـگـوی ـرش دھـیـد الزم مـی دان ـر گسـت ـیـشـت ھر چـه ب
حمایتھای شما و دیگر ھم طبقه ایھایمان حتی اگـر آزادی  
را برای ما به ارمغان نیاورد دلگرمی و شوق و انگیزه صـد  
چندان در وجود ما ایجاد می کنـد کـه سـبـب مـی شـود  
توان مبارزه با سرمایه داری بیشتر و تحمل سخـتـی ھـا ی  

ـیـد کـه  "  دوستان حتما .  مبارزه ساده و ممکن شود   می دان
ـرقـانـونـی   در ایران تشکیل و ایـجـاد تشـکـل کـارگـری غـی
محسوب شده و فعالین تشکلھای کارگری با بھـانـه ھـای  
مختلف تحت پیگرد و شکنجه و زندان قرار می گیرند کـه  
از جمله خود من به دلیل فعالیت جھت تشکیل سنـدیـکـای  
ـرای   نقاشان و تالش برای کسب بیمه و تأمین اجتـمـاعـی ب
ـنـدگـان   کارگران نقاش ساختمان و عضویت در شورای نـمـای
کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری بـا اتـھـامـات  

 سال حکم زنـدانـی  ١١ دروغین دستگیر و شکنجه شده و با  
شدم ، بھنام ابراھیم زاده فعال کارگری و فعـال حـمـایـت از  
ـتـه   کودکان کار و خیابان و عضو شورای نمایندگـان کـمـی
ـیـل کـمـک در   پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگـری بـدل

 سال زندان محکوم شده و اکنـون  ٥ تشکل یابی کارگران به  
زندانی است ، ھمچنین محمد جراحی ھم پرونده ای مـن و  
عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری نیـز بـجـرم  

 سـال زنـدان مـحـکـوم شـده و  ٥ ایجاد تشکل کارگری به  
ـیـت در  .  اکنون زندانی است   پدرام نصرالھی بـه جـرم فـعـال

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای   کمیته ھماھنگـی ب
 سال زندان شده و در زنـدان بـه سـر  ٣ کارگری محکوم به  

ـره سـنـدیـکـای   ـئـت مـدی می برد رضا شـھـابـی عضـو ھـی
کارگـران شـرکـت واحـد تـھـران و حـومـه بـه جـرم ایـجـاد  

ـیـز  ٥ سندیکای کارگری به    سال زندان محکوم شده و او ن
اکنون در زندان است و برای کسب حقوق خود مجبور شـده  

است دست به اعتصاب غذا و دارو بزنـد و جـانـش صـد در  
ـیـز  .  صد در خطر است   صدھا کارگـر نـاشـنـاخـتـه دیـگـر ن

مانند افرادی که نام بردم ھمچنان در زندان تـحـت اذیـت و  
ـیـز دوران   ـرار دارنـد و تـعـداد بسـیـاری ن آزار و شکنـجـه ق
محکومیت خود را تمام کرده اند ولی ھر لـحـظـه در خـطـر  
ـلـو ،   دستگیری مجدد قرار دارنـد از جـمـلـه مـنـصـور اسـان

الزم  ....  محمود صالحی ، علی نجاتی ، ابراھیم مـددی و 
به ذکر است که خانواده ی کارگـان چـه آنـھـا کـه دوران  
محکومیتشان تمام شده و چـه آنـھـا کـه ھـنـوز در زنـدان  
ـیـسـی بسـیـار   ـل ـتـھـای پ ھستند ھمگی تحت فشار و مراقب

به صورتھای گوناگون تھدید مـی  "  شدید قرار دارند و دائما 
ـرای  .  شوند   قصدم از بیان موارد فوق این است که بگویم ب

ما کارگران ایران متشکل شـدن و مـنـسـجـم شـدن بسـیـار  
از طـرف حـکـومـت سـرمـایـه  "  سخت است و در واقع دائمـا 

ـرایـن شـمـا   ـنـاب داری ایران در خطر جانی به سر می بریم ، ب
دوستان با حمایتھا و کمکھای خود ضمن به انجام رسـانـدن  
ـر   وظایف طبقاتی و ھمبستگی جھانی کارگران باعث بیشـت
شدن امنیت کارگران زندانی در مقابل اعمال ضـد انسـانـی  

ـران مـی گـردیـد   در  .  دستگاه قضایی و پلیسی سیاسی ای
ـیـت مـا   نتیجه حمایتھای شما ھر چه گسترده تر باشد امـن

ـلـب  .  بیشتر خواھد شد   در نھایت یک بار دیگر از صمیم ق
از شما تشکر کـرده و دسـتـان شـمـا را بـه گـرمـی مـی  

 شاھرخ زمانی . فشارم  
 ١٣.١٠.١٣٩١ . زندان گوھردشت 

........................................ 
ائتالف کارگران : شاھرخ زمانی؛ به : از 

از حمایت ھای : آمریکا علیه جنگ موضوع 
 شما تشکر می کنم

درود بر ائتالف کارگران آمریکا علیه جنگ دوستـان ،  
ـیـه   ـتـالف کـارگـران آمـریـکـا عـل ھم طبقه ایھا،اعضـای ائ
جنگ ، وقتی شنیدم که شما عزیزان در جھت ھمبستگـی  
ـر و   ـران اسـی طبقاتی از من و دوستانم که در زندان ھـای ای
دربند ھستیم اعالم حمایت کردید شـوق و انـگـیـزه مـبـارزه  

مـن  .  برای کسب حقوق وآزادی در وجودم صد چندان شـد  
ـقـاشـان و   به دلیل تالشھایم در جـھـت ایـجـاد سـنـدیـکـای ن
ھمچنین فعالیت برای کسب حقوق کارگری خود و دیـگـر  
ھم طبقه ایھایم دستگیر شدم و با بھانه و اتھامات دروغـیـن  
مورد پرونده سازی و شکنجه قرار گرفتـم و در دادگـاھـی  
ـیـار بـه یـازده سـال زنـدان   وابسته توسط قـاضـیـی بـی اخـت

ـرم  ٢٠ محکوم شدم و اکنون    ماه است در زندان به سر می ب
ـم طـی   ، ضمن اینکه خود به شدت تحت آزار و اذیت ھسـت

ـرانـی  ٢٠   ماه گذشته دیده ام که بسیاری از افراد بیگنـاه ای
با اتھامات ساختگی زندانی شده اند و بدون دلیل و بیگـنـاه  
عمر خود را پشت میله ھای زندان از دسـت مـی دھـنـد و  
ـتـظـار کشـنـده ای دچـار دھـھـا   ـیـز در ان خانواده ھایشان ن

ـنـد بـا  . مشکل و سختی می شوند   ھمچنین بسیاری ھست
 .کمترین جرم به بیشترین جزا محکوم شده اند  

ـر مشـکـالت مـوجـود   جوانانی در زندان ھستند که بر اث
ـبـود   در زندان از جمله کمبود جا ، نداشتن لوازم بھداشتی ، ن
درمان و بھداشت مناسب ، کـمـبـود مـواد غـذایـی و عـدم  

ـردار  ...  رعایت حق و حقوق زندانی و   دچار بیماریھای واگی
ھـزاران مـورد را  .  و العالج و بیماریھای روحی شـده انـد  

می توان نام برد که طی دو سـه سـال اول زنـدان بـودنشـان  
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سالمتی خود را از دست داده اند و دیگر امـکـان بـه دسـت  
ھیچ زندانی کـارگـری  "  آوردن سالمتی خود را ندارند تقریبا 

نیست که طی دوره گذران محکومیت ناحـقـی کـه بـه او  
تحمیل کرده اند بیمار نشده باشد در این رابطه از افرادی بـه  
ـم   عنوان نمونه می توان نام برد که وقتی دستگیر شدند سـال
ـنـد از   ـلـف گشـت بودند ولی در زندان دچار بیماریھای مـخـت
ـم زاده ،   ـراھـی جمله منصور اسانلو ، علی نجاتی ، بھـنـام اب

و رضا شھابـی کـه  ....  محمود صالحی ، محمد جراحی و 
ھم اکنون در شرایط بسیار سختی قرار دارد و مجـبـور شـده  
است جان خود را با خطر روبرو کند تا شاید بتوانـد انـدکـی  

ـم و  . از حق و حقوق خود را بدست اورد   شدت فشـار و سـت
ظلمی که در زندانھای ایران علیه ما وجود دارد آنقدر زیـاد  

ھـم  .  و مختلف است که امکان بیان ھمه آنھا وجود نـدارد  
طبقه ایھا، ضمن اینکه دوباره صمیمانه از حمایتھـای شـمـا  
ـتـھـای   تشکر می کنم از شما می خواھم ھم چنان به حمای
خود از کارگران زندانی در ایران بخصوص اکـنـون از رضـا  
شھابی با جدیت و گستردگی بیشتری ادامه دھید ، بـاشـد  
که حاصل این ھمبستگی طبقاتی در کوتاه مـدت نـجـات  
ـیـه کـارگـران   ـق جان رضا باشد و در بلندمدت آزادی او و ب

 با درودھای فراوان . زندانی را به ارمغان آورد  
 ١٣.١٠.١٣٩١ . شاھرخ زمانی زندان گوھردشت 

................................. 
تشکل ھا ، نھاد ھا : شاھرخ زمانی؛ به : از

از حمایتھا و ھمبستگی : و فعالین موضوع 
 ھای طبقاتی صمیمانه تشکر می کنم

ـر و زنـدانـی  ٢٠ می دانم طی    ماھی که مرا دسـتـگـی
کرده اند بسیاری از نھادھا ، تشکلھای کارگری از جـمـلـه  
سندیکاھا و اتحادیه ھای کارگران داخل و دیگر کشـورھـا  
بر مبنای ھمبستگی طبقاتی از من و تـمـامـی کـارگـران  
زندانی بیدریغ حمایت کرده اند و با توجه به اینکه خـودشـان  
از جانب سرمایه داری صدھا مشکل دارند برای حمایـت از  
ـنـد رضـا شـھـابـی ، بـھـنـام   من و دیگر دوستان زندانیم مان
ابراھیم زاده ، مـحـمـد جـراحـی ، عـلـی نـجـاتـی ، پـدرام  

کمکھای بی شائبـه ای بـه  ...  نصرالھی ، رسول بداغی و 
ـلـی و   صورت حمایتھای عملی و جذب حمایتھای بین المـل

ھـر چـنـد کـه  .  خبررسانی گسترده ای را انجـام داده انـد  
انجام چنین کارھایی وظیفه طبقاتی ھمه مـاسـت مـن بـه  
ـم   ـتـوان نوبه خودم صمیمانه تشکر می کنم و امیدوارم کـه ب
جھت جوابگویی به این ھمه حمایت و مـحـبـت دوسـتـان و  
ـم انـجـام دھـم   . نھادھا، وظایف طبقاتی خود را در حد تـوان

ـیـه جـنـگ  "  شنیده ام که ائتالف   و  "  کارگران آمریکا عـل
ـیـا و   ـرال ـرژی اسـت اتحادیه ساختمانی،جنگلبانی،معـادن و ان
ــمــارک ،   ــاش دان ــق ــدیــکــای کــارگــران ن ــن ــیــن س ھــمــچــن

و حـقـوق  ...  سندیکاھای کـارگـری فـرانسـه و کـانـادا و 
ـیـن  | بشری شھر بوخوم و سایت ایران   آزاد و دیگر نھادھای ب

المللی از من و دیگر دوستان زندانیم حمایت کرده اند ضمـن  
ـم کـه نـھـادھـا و   تشکر و قدر دانی از این عزیزان مـی دان
تشکل ھای ایرانی خارج از کشـور بـه صـورت جـمـعـی و  
فردی بسیار تالش کردند تا نظر تشکل ھـا و نـھـاد ھـای  
ـنـد   بین المللی را جھت حمایت از کارگران زندانی جلب نمـای
بنابراین از صمیم قلب از این دوستان نیـز نـھـایـت تشـکـر را  

دوستان به من حق بدھید که نمی توانم از ھـمـه ی  .  دارم  
شما حمایت کنندگان و تالشگران جـھـت جـلـب حـمـایـت و  

ـرم   ـب خبررسانی به خاطر گستردگی و تعداد بسیار زیاد نـام ب
بنابراین به صورت عـمـومـی از شـمـا مـی خـواھـم ضـمـن  
پذیرفتن تشکر و قدر دانی من حمایتھای خود راھـم چـنـان  
ــا   ــاســی ب ــان ســی ــدانــی ــی و زن ــدان ــمــامــی کــارگــران زن از ت
ـنـجـا الزم اسـت بـه   گستردگی بیشتر ادامه دھیـد و در ای
ـیـل عـدم رعـایـت   خصوص از دوستم رضا شھابی که به دل
ـیـده ام از   حقوقش مجبور به اعتصاب غذا و دارو شده و شن

 .این جھت جانش به شدت در خطر است ادامه بدھید 
ھمچنین الزم است بگویم تعدادی از کارگران زندانی و  
زندانیان سیاسی ھستند که نـاشـنـاخـتـه مـانـده انـد و ایـن  
ناشناخته بودن باعث گردیده آنھا و خانواده ھایشـان بـاشـدت  
بیشتری از زندانیان شناخته شده تحت فشار و اذیـت و آزار  
مأموران و پلیس سیاسی باشند از ھمگی شما می خـواھـم  
حمایتھای خود و خبررسانی عمومی را نسبت به آنـھـا ھـر  

با سپاس از حمایتھای بی دریـغ  .  چه بیشتر گسترش دھید  
 ١٣.١٠.١٣٩١ شما دوستان شاھرخ زمانی زندان گوھردشت 

 
 تشكلھای كارگری

 
بیاینه مشترک سندیکاھا، اتحادیه ھا و 
دیگرتشکل ھای کارگری پیرامون بی 
 توجھی به زندگی کارگران و کودکان

حوادث ناگوار مرگ کـارگـران و کـودکـان در چـنـد  
ـیـانـگـر بـی تـوجـھـی   ھفته ی اخیر یکی پس از دیگری ب

کـارگـر  ٥ .  مسووالن و کارفرمایان بـه جـان انسـان ھـاسـت 
افغانی به ھنگام کار در منطقه خاک سفید تـھـران پـارس  

به دنبال آن، فاجعه کشته شدن کارگـران در  .  زیر آوار رفتند 
معدن زغال سنگ طبس و فاجعه ھای دیـگـری کـه ھـر  

ـران رخ مـی دھـد  ـر آمـار  ...  روزه در جای جـای ای ـنـا ب ب
ـر حـوادث  ٥.٥ منتشره ھر روز به طور متوسط    کارگر در اث

. کار و نبود شرایط ایمنی جان خود را از دست مـی دھـنـد 
ـیـت ھـای خـود در   با توجه به آنکه حکومت کلیه مسـوول
قبال مردم و نظارت بر ایمنی و بھداشت و بھـروزی مـردم و  
به خصوص کارگران و خانواده ھـایشـان را فـرامـوش کـرده  
است و ھر روز شرایط بدتری بر زندگی اقشار مـتـوسـط بـه  
پایین سایه می افکند و ھر روز اخبار وحشتناک تـری از  
ـر و جـاده و   نابودی انسان ھا در محل کار و زندگی و سـف

ھمچنین کنار ناایمـنـی شـرایـط  .  خیابان ھا پخش می شود 
کار، خبرھا حاکی از آن است که جان کودکان در مـدارس  

قربانیان حریق مدرسـه  .  مخروبه و غیر ایمن نیز در خطر است 
ی روستایی شین آباد در پیرانشھر ارومیه در آذربـایـجـان بـه  

ـر از آنـان فـوت کـردنـد ٣٧  ـف .  نفر رسـیـده اسـت کـه دو ن
متاسفانه مسـووالن بـه جـای آن کـه امـکـانـات رفـاھـی،  
گرمایشی و شرایط ایمنی و گرمایشی کالس ھـای درس  
روستاھا و شھرستان ھا را افزایش دھند، معلم، مستخـدم یـا  
ـر بـار   بخاری مدرسه را محکوم کـرده انـد تـا شـانـه از زی

ـنـده ی ایـن دانـش آمـوزان  .  مسوولیت خود کنار کشـنـد  آی
سوخته شده، زخمی و ترسیده و معلم زحمـتـکـش آنـھـا چـه  
می شود که باید با نقـص عضـو بـه زنـدگـی در شـرایـط  
سخت ادامه دھـنـد؟ مـا تشـکـل ھـای کـارگـری امضـا  
کننده، ضمنن حمایت از بیانیه انجمن صنفی معلمان یـادآور  
ـفـشـان عـمـل   می شویم که مسووالن مملکتی باید به وظای

کنند و از کارگران و خانواده ھای آسیب دیده ایـن حـوادث  
ـرای   ـیـونـدنـد و ب ـپ می خواھیم یکدیگر را دریابند، به ھـم ب
درمان این دردھای مشترک تشکل ھای خود را تشـکـیـل  

برای رسیدن به آینده ای بھتر برای زنـدگـی و کـار،  .  دھند 
ـم  . چاره ای جز وحدت، تشکیالت و اتحـاد سـراسـری نـداری
ـران  . پیش به سوی تشکل مستقل و سـراسـری کـارگـران ای

سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد اتـوبـوس رانـی تـھـران  
وحومه؛ ھیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزئینـات  
ـروژه ای؛ اتـحـادیـه آزاد   ساختمانی؛ اتـحـادیـه کـارگـران پ
کارگران ایران؛ کانون مدافعان حقوق کـارگـر؛ سـنـدیـکـای  

 کارگران فلزکار و مکانیک 
 

اعتراض ھفتصد نفر از کارگران در شھر 
 سندج در نامه ای به رئیس قوه قضاییه 

به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، تعـاونـی  
ـر   ـنـدج کـه بـالـغ ب مسکن کارگران تعمیرکار اتومبیـل سـن

پـس از  .   تـاسـیـس شـد ١٣٧٩  نفر عضو دارد در سال  ٧٠٠ 
ـراردادی کـه بـا  ٧٩ تاسیس این تعاونی در سال    بر اساس ق

کارگران تعمیرکار برای دریافت زمین مسـکـونـی مـنـعـقـد  
گردید مقرر شد اعضا این تعاونی ھر کدام در قبال پرداخـت  
یک میلیون و پانصد ھزار تومان صاحب یک قطعه زمیـن  
ــاھــی بــرای خــود و   مســکــونــی بــرای ســاخــت ســر پــن

 سال از پرداخت ایـن  ١٢ پس از گذشت  .  ھایشان شوند   خانواده 
پول توسط کارگران، نه تنھا ھیئت مدیره سابق این تعـاونـی،  
ـرار   ـیـار ایـن کـارگـران ق زمینھای خریداری شده را در اخـت

ـلـکـه در حـال حـاضـر از    ھـکـتـار زمـیـن  ٢٦ نداده است ب
ـره  ٤ خریداری شده، فقط   ـئـت مـدی ـیـار ھـی  ھکتار آن در اخت

ـقـی    جدید قرار داده شده است و احتمال آن مـی  رود کـه مـاب
ھا توسط ھیئت مدیره سابق این تعاونی بـه فـروش    این زمین 
کارگران عضو این تعاونی با شکایت از ھـیـات  .  رفته باشد 

ـنـی   مدیره سابق و طی مراحل قانونی، پیگیر حـق خـود مـب
ـر   بر واگذاری زمین مسـکـونـی شـدنـد امـا دادگـاه رای ب
ـراض   برائت رییس ھیات مدیره سابق داد کـه ایـن امـر اعـت
ـرونـده تـوسـط   کارگران عضو این تعاونی را بر انگیخت و پ

 .آنان به معاونت قضایی رییس قوه قضاییه ارجاع شد 
ـنـد از آنـجـا کـه    کارگران عضو این تعـاونـی مـی  گـوی

تاکنون توجھی به اعتراض آنان در قوه قضائیـه نشـده اسـت  
ـراضـی تـری جـھـت   احتمال دارد آنان دست به اقدامات اعـت

 .دست یابی به حقوق حقه خود بزنند 
 

 آزادی فعالین کارگری در شھر بوکان

  ھادی تنـومـنـد،  ١٢/١٠/٩١ شنبه    به گزارش رسیده سه 
پور فعالین کارگـری و    جمال میناشیری  و ابراھیم مصطفی 
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ـرار    از اعضای کمیته  ی ھماھنگـی در شـھـر بـوکـان بـا ق
الزم بـه ذکـر اسـت  .   میلیونی از زندان آزاد شدنـد ٣٠ وثیقه  

 آذر به دلیل شرکت در مـجـمـع  ٢٩ که این فعالین در تاریخ  
ـتـه .  عمومی کمیته ھماھنگی بازداشت شده بودنـد  ی    کـمـی

ھـای کـارگـری    ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل 
ھـای آنـان و    ضمن تبریک آزادی این عـزیـزان بـه خـانـواده 

ـیـد و شـرط   تمامی کارگران خواھان آزادی فوری و بـی ق
 .کارگران و فعالین دربند می باشد 

 
به نجات جان  پسر بھنام ابراھیم زاده 

 بشتابیم
پسر چھارده ساله بھنام ابراھیم زاده ، کـارگـر زنـدانـی،  
که تنھا فرزند اوست، دچار بیمـاری خـونـی شـده و چـنـد  
ـیـمـاری ھـای   روزیست در بیمارستان محک مـخـصـوص ب

در حال حاضـر خـانـواده  . خاص می باشد، بستری شده است 
ـنـد و   بھنام گرفتار تھیه دارو و ھزینه ھای بیمارستـان ھسـت
با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد و دارو و ھمچنین پـولـی  
شدن بھداشت و درمـان، مشـکـالت مـربـوطـه صـد چـنـدان  
ـرای   گشته ، اما دولت سرمایه داری ایران ھـیـچ ارزشـی ب
جان مردم قائل نیست و نه تنھا وظایف خود را برای تامـیـن  
ھزینه ھای زندگی، دارو و مایحتاج ضـروری مـردم انـجـام  
ـری   نمی دھد ، بلکه ھر روز بیشتر از قبل اقدام به دسـتـگـی
و زندانی کردن کارگران می کند و خـانـواده ھـا را دچـار  

ـیـن شـرایـطـی ضـمـن  .  صدھا مشکل می نماید  ما در چـن
ـیـان   اینکه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شـرط زنـدان
ـیـت ھـر گـونـه مشـکـالت   ھستیم اعالم می کنیم مسـئـول
ایجاد شده برای خانواده کارگران زندانی و زندانیان سیـاسـی  

به عھده جمھـوری اسـالمـی  "  بخصوص خانواده بھنام، تماما 
ھمچنین از کارگران ، تشکل ھا و فعالیـن و ھـمـه  .  است  

ـم جـھـت نـجـات   انسانھای آزادی خواه و شریف می خـواھـی
جان پسر بھنام ابراھیم زاده اقـدام بـه کـمـک ھـای مـالـی  

ما پیشا پیش از ھرگونه مساعـدت شـمـا عـزیـزان  .  نمایند  
 .سپاس گذاریم 

ـری ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری  ـیـگـی ـتـه پ ـی -کم
 ١٤/١٠/١٣٩١ 

 
تاکید پزشکان به حضور بھنام ابراھیم زاده 

 در کنار فرزند بیمارش
زاده فـعـال    بر اساس گزارش رسیده، نیما پسر بھنام ابراھیم 

ـیـمـارسـتـان   کارگری و حقوق کودکان به دلیل بیماری در ب
انـد کـه    پزشـکـان تـاکـیـد کـرده .  محک بستری شده است 

شرایط نیما ابراھیم زاده، به گونه ای اسـت کـه بـه لـحـاظ  
روحی، حضور پدرش در کنار وی الزامی است و محیـطـی  
ـر بـه   ـی آرام و به دور از استرس و فشـارھـای عصـبـی، تـاث

ـیـمـا دارد  الزم بـه ذکـر  .  سزایی در کمک به امر درمان ن
 سـال سـن دارد و در کـالس  ١٤ زاده،    است که نیما ابراھیم 

 سال سن داشت کـه  ١١ نیما  . خواند   سوم راھنمایی درس می 
ـتـه    پدرش به جرم فعالیت  ھای کارگری و عضویت در کـمـی

پیگیری و دفاع از حقوق کودکان دستگیر و زندانی شـد و  
ـم .  تاکنون از مالقات پدرش محـروم اسـت  ـراھـی زاده    بـھـنـام اب

ـقـه   تنھا به جرم دفاع از حقوق ابتدایی خود و ھم  ھـایـش    ای   طب
ـیـد و  . . دستگیر و زندان شده است  وی باید فوری و بدون ق

مـا بـار  .  شرط آزاد شود تا برای معالجه پسرش اقدام کـنـد 
دیگر زندانی کردن فعالین کـارگـری را شـدیـدا مـحـکـوم  
ـیـان   کرده و خواستار آزادی کلیه فعالین کـارگـری و زنـدان

ـرای کـمـک بـه    کمیته .  سیاسی ھستیم  ی ھـمـاھـنـگـی ب
 ١٣٩١  دی  ١٤ -ھای کارگری   ایجاد تشکل 

 
برگزاری گلگشت کارگران، فعالین کارگری 

ی ھماھنگی  سنندج، در  و اعضای کمیته
 اعتراض به فشار بر فعالین کارگری

 جمع کثیری از کـارگـران،  ١٥/١٠/٩١ صبح روز جمعه  
ـنـدج،    فعالین کارگری و اعضای کمیته  ی ھماھنـگـی سـن

در اعتراض به فشار بر فعالین کارگری، گلگشـتـی را در  
 صـبـح  ٩ این مراسم سـاعـت  .  اطراف این شھر برگزار کردند 

ـبـاخـتـگـان راه   با اعالم یک دقیقه سکوت به یاد تمـام جـان
آزادی و برابری، شروع و سپس با خواندن سرود انترناسیـونـال،  

پس از آن  .  سرود ھمبستگی طبقاتی کارگران، ادامه یافت 
ـیـن کـارگـری و    یکی از حاضرین بیانیه  ی کارگران و فعال

ـیـن  .  اعضای کمیته ھماھنگی سنندج را قرائت نمود  ھمچن
ـیـکـاران    بیانیه  ای دیگر در ھمین راستـا از طـرف شـورای ب

مراسم با سخنرانی یکی از کارگـران در مـورد  .  خوانده شد 
ـیـدا   وضعیت جنبش کارگری و شرایـط کـارگـران، ادامـه پ
کرد؛ و سرانجام پس از حدود یک ساعت، ایـن مـراسـم بـا  
بحث و گفتگوی حاضرین پیرامون مسائل کارگری خاتمـه  

 .یافت 
 
ی گلگشت کارگران و فعالین کارگری  بیانیه

و اعضای کمیته ی ھماھنگی سنندج در 
 اعتراض به فشار بر فعالین کارگری

صاحبان سـرمـایـه  !  مردم شریف و آزادی خواه !  کارگران  
و حافظان آن بنا به غوطه ور شدن در بحران عمیق سـرمـایـه  
ـرای   داری و غریزه ی طبقاتی خود، تـالش  کـارگـران را ب
احقاق حقوق خود سرکوب و فعالین کارگـری را بـه زنـدان  

ـر از اعضـای  . می افکند  ـف طی روزھای گذشتـه ھـفـت ن
ـنـھـا   کمیته ی ھماھنگی در شھرھای بوکان و اشنویه را ت
به اتھام عضویت در کمیته ی ھـمـاھـنـگـی و شـرکـت در  

  ٥ مجمع عمومی این تشکل، احضار و بازداشت نموده کـه  
 نفر دیـگـر را  ٢  روز به قید وثیقه و  ١٣ نفر از آنھا را بعد از  

در ادامـه ی  .  نیز بعد از چند ساعت بازجویی آزاد نمـودنـد 
پـدرام  »ی ھماھنگـی،    فشار بر اعضای متشکل در کمیته 

 مـاه زنـدان  ١٩ ، عضو دیگر این تشکـل را بـه  «نصراللھی 
اند و او را در بدترین شرایط در زندان مـرکـزی    محکوم نموده 

. انـد   سنندج، ممنوع المالقات، و تھدید به سلول انفرادی کرده 

طلـب اسـت کـه    خواه و برابری   انسانی آزادی  «رضا شھابی »
در راه دفـاع از مـنـافـع کـارگـران و آرمـانـھـای انسـانـی  

او  .  ھای خود، جانش را به مخاطره انداخته اسـت   ای   طبقه   ھم 
ـر شـده و   تنھا به جـرم دفـاع از حـقـوق کـارگـران دسـتـگـی

ـر     سال است که در زندان به سـر مـی ٣ نزدیک به   ـرد و زی ب
ـران نـاپـذیـری    فشارھای زندان دچار آسیب  ھای جدی و جـب

ـبـه . شده است   آذر مـاه در  ٢٧ با این وجود او از روز دوشـن
اعتراض به رفتار غیر انسانی و بی توجھی مسئوالن زنـدان  
به مداوایش، دست به اعتصاب غـذا زده و تـا ایـن لـحـظـه  

ـر درمـان خـارج از  ¬ھمچنان بر خواسته  ـنـی ب ھای خود مب
زندان و محیطی به دور از فشـارھـای عصـبـی پـافشـاری  

دیگر فعـال کـارگـری کـه در   «علی نجاتی ». کرده است 
سالھای اخیر چندین بار به اتھامات واھی زندانی شده، بـار  

ـنـدج احضـار شـده اسـت  ـقـالب سـن در  .  دیگر بـه دادگـاه ان
ھای ضد انسانـی و ضـد کـارگـری     راستای ھمین سیاست 

ـنـھـا   «ستار بھشتی »داری،    سرمایه  کارگر وبالگ نویس، ت
 بـازداشـت  ٩١  آبان  ٧ به جرم بیان عقاید و نظرات خویش، در  

 روز، در حین بازجویـی تـوسـط حـافـظـان زور و  ٥ و بعد از  
ھـا،    نا امنی محیـط کـار در کـارخـانـه .  سرمایه جان باخت 

معادن، کارگاھھا و کارھای فصلی، روزانه ھزاران کـارگـر  
. کنـد   داران در سرتاسر دنیا می   را قربانی سودخواھی سرمایه 

 تن از کارگران معدن ذغال سـنـگ طـبـس  ٨ اخیرا مرگ  
برای تمامی کارگران در ایران خبری تکان دھنده و تـاسـف  

ـر بـی حـقـوق کـردن  .  بار بود  ـیـشـت ھمچنین برای ھر چـه ب
ی ضد کارگری قانون کار و تـامـیـن    ی کارگر الیحه   طبقه 

اجتماعی امسال جھت تصویب بـه مـجـلـس فـرسـتـاده شـده  
ـرار بـود  ¬مرگ کودکان شین . است  آباد در پیرانشھر کـه ق

ـری از    در دنیای کودکی و نوجوانی خود افق  ـت ھـای روشـن
یک دنیای آزاد و برابر را نوید دھند و از امـکـانـاتـی کـه  
ـنـد، در   حاصل کار  مادران و پدران  کارگرشان بود، بھره جوی

ـلـخـی بـود    نتیجه  ی سودخواھی صاحبان سرمایه، کابـوس ت
ـم کـه  .  که ذھن ھر انسان شریفی را سـخـت آزار داد  دیـدی

ی حریق شدند و از آن    ھا، طعمه    نفر از نوشکفته ٣٧ چگونه  
ـیـایـی   «سـاریـا رسـول زاده »و   «سیران یگـانـه »میان   بـا دن

تـمـامـی ایـن  .  سرشار از آرزو، جلوی چشمانمان جان باختند 
ـرای    ھای ضد انسانی  سرمایه   سیاست  داری، دیربازی اسـت ب

خواھد بـا ایـن فشـارھـا جـلـوی    کارگران بر مال شده و می 
ـیـب، بـازداشـت و   ـق اعتراضات کارگری را بگیرد و بـا تـع
زندانی کردن کارگران آگاه و پیشرو، زھر چشم بگیرد و یـا  

ـرسـانـد  ـت ـتـصـادی، تـورم و  .  آن کارگران مبارز را ب فشـار اق
ھـای    گرانی، عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران، اخـراج 

ـیـش از   گسترده و دسـتـه جـمـعـی در طـول سـال جـاری ب
ـراضـات کـارگـری    سال  ھای دیگر کارگران را به میدان اعت

آورده است و این اعتراضات و اعتصـابـات کـارگـری نشـان  
ھای بر حق خود کـه    ی کارگر از خواسته   دھد که طبقه   می 

ھمانا حق ایجاد تشکل، مبارزه با استثمار و دفاع از منـافـع  
ـنـی    ی کارگر می   طبقه  باشـد، بـه ھـیـچ وجـه عـقـب نشـی

ما کارگران و فعالین کـارگـری و اعضـای  .  نخواھد کرد 
ــه  ـت ــشـکــل در کـمــی ــمــام    مـت ی ھــمـاھــنـگــی، دوشــادوش ت

ھای خود در سراسر جھان و برای پـایـان دادن بـه    ای   طبقه   ھم 
ـری  ـراب ھـای نـظـم سـرمـایـه و    تمامی مشقات و مظالم و ناب

ـثـمـار   برپایی دنیایی انسانی و عاری از ھرگونه ستم و اسـت
انسان از انسان، متحدانه مبارزه خواھیم کـرد و از تـمـامـی  
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خـواه کـه مـنـافـعـی جـدا از    ھـای آزادی   کارگران و انسـان 
ـم کـه از ایـن    ی کـارگـر نـدارنـد، مـی   منافع طبقه  خـواھـی

ـیـن کـارگـری را بـه   مبارزات پستیبانی و صدای این فعال
گوش تمامی نھـادھـای انسـان دوسـت در سـطـح جـھـانـی  
ـیـن   ـر فـعـال برسانند و برای لـغـو احـکـام صـادره و فشـار ب

ـلـه بـا ھـمـبـسـتـگـی    مـا بـدیـن .  کارگری تالش کننـد  وسـی
ھای بر حـق رضـا شـھـابـی اعـالم    مبارزات خود از خواسته 

کنیم و ھرگونه قصور و عواقب ناشی از تجدیـد    حمایت می 
فشار بر رضا شھابی را متوجه حامیان سرمایه و مـقـامـات  

ما بار دیگر تعقیـب و بـازداشـت  .  دانیم   مسئول در زندان می 
ـیـن کـارگـری و اعضـای   و زندانی کردن کارگران و فعـال

ی ھـمـاھـنـگـی را بـه شـدت مـحـکـوم    متشکل در کمیته 
ـیـد و شـرط    می  کنیم و خواستـار آزادی فـوری و بـدون ق

کارگران و فعالین کارگری و تمامی زندانیان سـیـاسـی از  
ـیـس دانـا،   ـرز رئ جمله بھنام ابراھیم زاده، محمد جراحی، فریب
ــدرام   نسـریـن سـتـوده، شـاھـرخ زمـانـی، رضـا شـھـابـی و پ

ـم   ھـای سـرمـایـه   از زنـدان ...  نصراللھی و   ـی مـا  .  داری ھسـت
ھمچنین مرگ کارگران مـعـدن ذغـال سـنـگ طـبـس و  

آباد و جان باخـتـن سـتـار بـھـشـتـی را بـه    دانش آموزان شین 
و بستگان این عزیزان تسلیت گفته و تمـامـی ایـن   ¬خانواده 

داران را محکوم میکنیم؛ و خواھان مـداوای    جنایات  سرمایه 
ـربـانـی آتـش   ھرچه سریعتر دانش  ی    سـوزی مـدرسـه   آمـوزان ق

ـقـاتـی کـارگـران  .   آباد ھستیم   شین  زنده باد ھمبستـگـی طـب
ــتـه  ی   ¬کـارگــران، فـعــالــیـن کــارگــری و اعضــای کــمــی

ھـای کـارگـری    ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل 
 ١٥/١٠/٩١ -سنندج 
 

 دیدار با فعالین آزاد شده در بوکان
 دیماه جـمـعـی از  ١٤ به گزارش رسیده، امروز پنج شنبه  

ـرای   ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب فعالین کارگری و از اعضای کمی
ھای کارگری به  دیـدار کـارگـران    کمک به ایجاد تشکل 

ـری،   ـنـا شـی و فعالین آزاد شده ھادی تنو مـنـد، جـمـال مـی
پور در شھر بوکـان و در    پور، قاسم مصطفی   ابراھیم مصطفی 

ـنـد  ـت در ایـن  .  روستای حمامیان به دیدار محمد کریمـی رف
دیدار فعالین کارگری ضمن تبریک آزادی این عزیـزان بـه  

ھایشان، در مورد  شرایط سخت معیشتی  کـارگـران    خانوده 
ـیـت  ھـای    صحبت کرده و در ادامه ضمن تاکید بر تداوم فعال

دفاع از منافع طبقه کارگر را از وظائـف اصـلـی    کارگری، 
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  ھـای    کمیته ھماھنگی ب

 .کارگری دانستند 
ھـای    کمیته ھما ھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل 

 ١٣٩١  دی  ١٤ -کارگری 
 

ای  سه تشکل کارگری در ایران در بیانیه
خواستار پیگیری و برخورد با آمران و 

کارگر  عامالن مرگ ستار بھشتی، 
 .اند نویس شده وبالگ

ـفـاق   این سه تشکل گفته  ھـایـی مشـابـه    اند که نبـایـد ات
ـنـدگـان شـرکـت  .  مرگ او در ایران رخ دھد  سندیـکـای ران

ای و کـانـون    اتحادیه نیروی کار پروژه   واحد تھران و حومه،  
ـیـه   ـیـان مدافعان حقوق کارگر روز یکشنبه پنـجـم آذر ایـن ب

کـارگـری    ستار بھشتی، فـعـال .  اند   مشترک را منتشر کرده 
ـیـت مـلـی  » آبان به اتھام  ٩  ساله بود که  ٣٥  اقدام علیه امن

تـوسـط   «بـوک   از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس 
اش اطـالع داده    پلیس فتا بازداشت و پنج روز بعد به خانـواده 
ـیـه  .  شد که جسدش را از زندان تحویل بگیرند  ـیـان در ایـن ب

ـتـی   او جرمی جز اعتراض به بـی »آمده است که   ھـا و    عـدال
ھای حاکم بر کارگران و زحمتکشان نداشت و بـه    محرومیت 

گفته خودش به علت کارگر بودن و نداشتن تمکن مالـی و  
ــه  ــی ــوانســت بــه    ســھــم ــت ــه در دانشــگــاه، ن ــرعــادالن ــی ھــای غ

دادستانی تھـران کـه بـه تـازگـی   «. تحصیالتش ادامه دھد 
ـر   ـنـا ب پرونده او را مورد بررسی قرار داده، اعالم کرده کـه ب
نظریه کمیسیون پزشکی قانونی تعیین علت قـطـعـی فـوت  

ترین عـلـت مـنـجـر    از لحاظ پزشکی مقدور نیست و محتمل 
در این اطالعیه آمـده  .   شوک باشد   تواند پدیده   به فوت می 

گونه شـواھـدی از     جسد ستار بھشتی ھیچ   در معاینه »که  
بیماری منجـر بـه فـوت احـراز نشـده و در صـورت احـراز  
واردشدن ضربه به نقاط حسـاس بـدن یـا فشـارھـای شـدیـد  

امـا   «. توانند خود عـامـل شـوک بـاشـنـد   ھا می   روانی، آن 
خانواده آقای بھشتی این اظھارات را قبول ندارند و مـادرش  

ـتـه اسـت اگـر    معتقد است پزشکان دروغ می  گوینـد و گـف
به مرگ طبیعی مرده بـود، چـرا بـه مـا اجـازه  »فرزندش  

ندادند که خودمان بشوریمش، خودمان مراسم دفن و کفنـش  
 کـارگـری بـا اشـاره    در بیانیه سه تشـکـل  «. را انجام دھیم 

ـتـل   مرگ زھرا کاظمی، قربانی » ھـای    ھای کھریزک و ق
ـرانسـانـی در   «ای مخالفان   زنجیره  آمده کـه رفـتـارھـای غـی

ـیـد شـده    ھا، سال   بازداشتگاه  ھا است توسط منابع مختلف تـای
مـرگ  .  ھا به جایی نرسیده است   اما تشکیل پرونده درباره آن 

ـنـی یـعـقـوب،    امیدرضا میرصیافی، وبالگ  نویس و زھـرا ب
چـی، مـنـصـور    پزشک ھمدانی، ھدی صابر، محسن دکمه 

رادپور و محمدمھدی زالیه نقشبندیان از جمـلـه رویـدادھـای  
 ھای ایران بوده است   مشابه در زندان 

 
رضا شھابی امروز به مرخصی پنج روزه 

این امر در پرتو اعتراضات تشکالت . آمد
وفعالین کارگری در داخل ایران و 
در . حمایتھای بین المللی، حاصل گردید

زیر نمونه ھایی از بیانیه ھای حمایتی از 
کارگر . ( رضا شھابی را مالحظه میکنید

 ) کمونیست
متن نامه مشترک منصور اسالو، جعفر عظیم 

زاده، داود رضوی،علی نجاتی، پروین 
محمدی، شیث امانی، شاپور احسانی راد، 

 نفر دیگر از فعالین ١٤شریف ساعد پناه و 
 کارگری به رضا شھابی

ـران   ـر از  ٢٢ بنا به گزارش اتحادیه آزاد کـارگـران ای ـف  ن
فعالین کارگری طی نامه مشترکی به رضـا شـھـابـی بـا  
تاکید بر خواست آزادی فوری وی و رسیدگـی عـاجـل بـه  
ـبـانـان   شرایط نگھداری و چگونگی رفتار مامورین و زنـدان
ـرای حـفـظ   ـنـد ب با ھمه زندانیان از رضـا شـھـابـی خـواسـت
سالمتی اش به اعتصاب غذای خود پایان دھد و درمـانـش  

امضا کنندگان این نامه در ھمبستگـی بـا  .  را از سر گیرد 
رضا شھابی مبلغ یک میلیون تومان کمک مـالـی خـود  
ـم زاده را امـروز   به خانواده ھای رضا شھابی و بھنام ابراھـی
ھمراه این نامه تحویل ربابه رضایی ھـمـسـر رضـا شـھـابـی  

دوست و یار عزیزمان رضا شھابی با درودھـای گـرم  .  دادند 

و فراوان؛ خبر بدرفتاری و تـھـدیـد بـه کـتـک کـاری از  
سوی ماموری که ھمراه شما به بیمارستان اعزام شـده بـود  
ھمه ما را عمیقا ناراحت و نگران و تا حدودی شـوک زده  

چرا که ھنوز خبـر مـرگ سـتـار بـھـشـتـی کـارگـر  .  کرد 
ـیـن   وبالگ نویس بر روی رسانه ھاست و برخـی از مسـئـول
مملکتی در واکنش به مـرگ ایـن کـارگـر، صـحـبـت از  
ـبـانـان بـه   شفاف سازی و لزوم مقید کردن مامورین و زنـدان

ـیـن  . برخوردی انسانی با زندانیان کرده اند  ـق بطـور قـطـع و ی
ـر انسـانـی   مرگ ستار بھشتی ھیچ علتی جـز رفـتـار غـی
ـرخـورد   مامورین و برخورداری آنان از اختیارات گسترده در ب
ـیـل افـکـار عـمـومـی   با زندانیان نداشته است، به ھمـیـن دل
ـر مـرگ سـتـار بـھـشـتـی   انتظار داشتند پس از انتشار خـب
مسئولین امنیتی و قضـایـی در اقـدامـی فـوری تـجـدیـد  
ـیـارات مـامـوریـن   نظری اسـاسـی در رفـتـار و حـدود اخـت
ـنـد  . انتظامی و امنیتی در برخورد با زندانیان را عملـی کـن

ـیـن   اما به نظر میاید با توجه به رفتاری که با شما شد چن
ـیـھـوده اسـت لـذا مـا امضـا   انتظاری، انتظاری عـبـث و ب
ـرای   ـر تـالش و مـبـارزه ب کنندگان این نامه ضمن تاکید ب
ـتـخـواه از   آزادی کارگران دربند و دیـگـر انسـانـھـای عـدال
ـر رسـیـدگـی عـاجـل بـه   زندانھای سراسر کشور، مصرانه ب
ـبـانـان   شرایط نگھداری و چگونگی رفتار مامورین و زنـدان
با تمامی زندانیان پای می فشاریم و خواھان آزادی فـوری  

مـا  .  و ادامه معالجات شما در خارج از محیط زندان ھستیم 
امضا کنندگان این نامه به شـمـا دوسـت و یـار عـزیـزمـان  
اطمینان میدھیم لحظه ای از تالش برای تحقق خواستـھـای  
شما که خواست ھمه ما کارگران در سراسر ایران اسـت بـاز  

ـم و  .  نخواھیم ایستاد  ما دستھایتان را صمیمانه مـی فشـاری
ـم امـا   اعتراض شجاعانه شما را از کنج زندان ارج می نـھـی
در این میان سالمتی شما مھم ترین اولویت برای ما امضـا  

لذا مصرانه و صمـیـمـانـه از شـمـا  .  کنندگان این نامه است 
میخواھیم به اعتصاب غذای خود پایان دھید و درمان خـود  

ما با شـور و شـوق جشـن آزادی تـو را  .  را از سر بگیرید 
ـرایـمـان مسـرت   برگزار خواھیم کرد اما این جشن زمـانـی ب
ـنـی   بخش خواھد بود که حضور گرم شما در میان ما بـا ت

متن دست نویس نامه در سایت اتـحـادیـه  .  سالم محقق شود 
 . آزاد كارگران ایران قابل دسترس است 

 
رضا شھابی در آستانه فلج : ربابه رضایی

شدن است؛ درخواست مرخصی درمانی 
 داریم

, ھمسر رضا شھـابـی  ,  ربابه رضایی  : فعاالن در تبعید 
 مین روز اعتـصـاب غـذا بـه سـر  ١٤ کارگر زندانی که در  

در گفتگو با کمپین بین اللملـی حـقـوق بشـر در  , می برد  
روز دوشنبه این ھفته که رضا را در مـالقـات   »:ایران گفت 

ـبـه  .  کابینی دیدم اصال حالش خوب نبود  گفت کـه یـکـشـن
ـنـدی ھـایـش بـه درمـانـگـاه   حالش بد شده و به اصرار ھم ب
زندان رفته است اما اجازه وصل سـرم را نـداده و از خـوردن  

. گفت فشارش روی ده بـوده اسـت .  دارو امتناع کرده است 
ـم  اگـر جـلـوی درمـان او در  .  من به شدت نگـران او ھسـت

ربـابـه  .  بیمارستان گرفته نمی شد این اتفاق ھا نـمـی افـتـد 
ـیـس   »:رضایی، ھمسر این زندانی بیمار ادامه داد  من از ری

ـم کـه بـه   قوه قضاییه و دادستان تھران درخواسـت مـی کـن
ھمسرم مرخصی درمانی بدھند تا بیاید و خودش را درمـان  
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ھمسرم اگـر درمـان نشـود  .  من خواسته دیگری ندارم . کند 
خانم رضایی با اشاره بـه  .  خطر فلج شدن تھدیدش می کند 

اینکه ھمسرش از وضعیتی که در آن قرار دارد خستـه شـده  
ـتـی نـدارد،   ـرایـش مـرگ و زنـدگـی اھـمـی است و دیگر ب

رضا روز دوشنبه در مالقاتـی بـه مـن گـفـت کـه   »: گفت 
اعتصابش را نمی شکند تا مگر به او مـرخصـی درمـانـی  

  ٢٦ رضا شھابی طبق حکمی که به او در تـاریـخ   «. بدھند 
فروردین ماه امسال ابالغ شد، به اتھام تبلیغ علیـه نـظـام بـه  
ـیـت   ـیـه امـن ـر عـل یکسال حبس و به اتھام اجتماع و تبانی ب

ـر  .   سال حبس محکوم شده اسـت ٥ ملی به   ـیـن ب او ھـمـچـن
ـیـت ھـای  ٥ اساس این حکم به    سال مـحـرومـیـت از فـعـال

ـنـد  .  اجتماعی نیز محکوم شده است  این زندانی اکنون در ب
  زندان اوین به سر می برد ٣٥٠ 

 
 ویژه كارگران معادن طبس 

 
 فاجعه کشتار کارگران در معادن طبس

ـفـی را   ـل کارگران ایران که در سال گذشته حوادث مخـت
ـر در   ـف ـیـش از ھـزارن تجربه کرده اند و بر طبق برخی آمـار ب
حوادث مختلف کارجان خود را ازدست داده انـد، بـار دیـگـر  
ـنـد  . با چشمانی نگران شاھد حوادث مرگبار دیگـری ھسـت
  ٨ کشتارکارگران در معادن طبس و جـان بـاخـتـن حـداقـل  

کارگر ، باز ھم فاجعه بار بودن شرایط وحشتناک کـار در  
فاجعه در آنجاست که بـارھـا  .  ایران را به نمایش می گذارد 

در باره ی شرایط وحشتناک وغیر ایمن کـارگـران در ایـن  
اما ھیچ اقدام مـوثـری در ایـن  .  معدن ھشدار داده شده بود 
این امـر نشـان از آن دارد کـه  .  زمینه صورت نگرفته بود 

سرمایه داران و کارفرمایان برای حفـظ سـود خـود از جـان  
ـیـز حـوادث ایـن   انسان ھا مایه مـی گـذارنـد ومسـووالن ن

 !چنینی را اجتناب ناپذیر می دانند؟ 
کانون مدافعان حقوق کـارگـر کـه بـارھـا در بـاره ی  
شرایط ایمنی کار ھشدار داده است، بار دیگر ضروری مـی  
داند که ضمن ھـمـدردی بـا بـازمـانـدگـان ایـن حـادثـه بـه  
کارفرمایان و مسووالن و به ھمه ی دست اندرکاران ھشدار  
دھد که بیش از این جان کـارگـران را فـدای حـرص و آز  

ـر  .  خود ننمایند  ـیـشـت کارگران نیز باید با گسترش ھر چـه ب
ـلـه   تشکل ھای مستقل خود با شـرایـط نـاایـمـن کـار مـقـاب

    ٩١  آذر  ٣٠ -کانون مدافعان حقوق کارگر . کنند 
 

 نتیجه تحقیق بازرسان کار درباره علت 
 حادثه معدن یال شمالی اعالم شد 

ـفـجـار مـعـدن  ٦ به گزارش  دی ایلنا، ھشت روز پس از ان
یال شمالی در منطقه پرورده شھرستان طبس که بـه کشـتـه  
شدن ھشت کارگر انجامید، نتیجه تحقیقـات بـازرسـان کـار  
ـرکـل تـعـاون، کـار ورفـاه   درباره علت حادثه از سـوی مـدی

بنابھمین گزارش، مدیر کـل  . اجتماعی استان یزد اعالم شد 
طـبـق  :  تعاون، کار ورفاه اجتماعی اسـتـان یـزد اعـالم کـرد 

شناسان و بـازرسـان اداره کـار اسـتـان یـزد     ھای کار   بررسی 

وجـود گـاز مـتـان و  »درباره علت حادثه معدن یال شمالی،  
دلیـل حـادثـه   «تلفیق آن با ھیدروژن و تولید منوکسید کربن 

ـبـه    سـه   -زاده با بیان اینکه دیروز    امرالله فالح .  بوده است  شـن
ـفـجـار مـعـدن در اداره کـار    - آخرین جلسه بررسی عـلـت ان

شـنـاسـان    طبق نظر کـار :  استان برگزار شده است، اظھار کرد 
و بازرسان اداره کار استـان یـزد، عـلـت حـادثـه مـعـدن یـال  
ـیـد   شمالی وجود گاز متان و تلفیـق آن بـا ھـیـدروژن و تـول
ـرای عـلـت وجـود   ـررسـی ب منوکسید کربن بوده است اما ب
گاز متان و تلفیق آن با ھیدروژن و تولید منـوکسـیـد کـربـن  

 .ادامه دارد 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  

 
ماه حقوق کارگران کارخانه ٥عدم پرداخت 

 فوالد گزین یزد
بنا به گزارشات منتشره، و با وجود مناسـب بـودن رونـد  
تولید و سفارش کارخانه فوالد گزین اما حـقـوق کـارگـران  

مجموع مطالبات مـعـوقـه كـارگـران ایـن  .  شود   پرداخت نمی 
 . ماه حقوق و ومزایا است ٥ کارخانه بالغ بر  

 
پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه 
نئوپان شموشک کردکوی به بازگشایی 

 کارخانه مشروط شد
ــل از روابـط ١٢ بـه گـزارش  ـق عــمـومـی و   دی فـارس، ن

رسانی دادگستـری کـل اسـتـان گـلـسـتـان، اعضـای   اطالع 
گذاری استان ایـن بـار در   کمیته حمایت قضایی از سرمایه 

سازی شموشک کردکوی گردھم آمدند تـا   کارخانه نئوپان 
. ای بیانـدیشـنـد  بست، راه چاره  برای خروج این کارخانه از بن 

ـرداخــت   ـنـا بـھـمـیـن گـزارش،درپـی ایـن نشـسـت، شـرط پ ب
کارگراین کارخانه، فعال شدن دوبـاره  ٢٠٠ ھای معوق   بدھی 

ـنـده  .  خطوط تولید آناعالم شد  ـرر شـد در آی ـیـن مـق ھـمـچـن
نزدیک نشستی با حضور دادستان و فرماندار کردکوی بـا  
کارگران این کارخانه به منظور بررسـی و حـل مشـکـالت  

 .آنان برگزار شود 
 

بالتکلیفی کارگران نساجی مازندران ادامه 
 دارد          

دی پس ازسفرکارگران نسـاجـی مـازنـدران بـه تـھـران  ٤ 
وبرپایی تجمعات اعتراضی مقابل نھاد ریاست جـمـھـوری و  
مجلس، وعده داده شدتا پایان پاییز كارخـانـه بـازگشـایـی و  

ــود  ــارگــران پــرداخــت ش ــات ك ــالــب ــط ــت  .  م ــس ازگــذش پ
  ٨٠٠ ماھـه،حـدود  ٢٩ چھارروزاززمستان، ھنوز حقوق معوقه  

ـرداخـت نشـده   کارگر شاغل و بازنشسته نساجی مازندران  پ
و اقدامی نیز  برای بازگشایی کارخانه صـورت نـگـرفـتـه  

چھارم دی ماه  وزرا و وكـال در خصـوص خـلـع یـد  .  است 
ـتـظـر   كارفرما جلسه دارندو کارگران نسـاجـی مـازنـدران مـن

ـتـه جـاری  .  تصمیم این جلسه ھستند  چنانچه تـا پـایـان ھـف
تکلیف کارگران نساجی مازندران روشن نشود این کارگـران  

ھای قـانـونـی خـود را آغـاز خـواھـنـد    از ھفته بعد پیگیری 
 .کرد 

 
کسی پاسخگوی کارگران شرکت واحد 

 !مراغه نیست؟
بنا به گزارش منتشره، رانندگان شرکت واحد شھرسـتـان  

ــش از   ــافــت  ٢ مـراغــه بــی ــال دری ــه دنــب  ســال اســت کــه ب
ـنـد  . مطالباتشان دررابطه با مشـاغـل سـخـت وزیـان آورھسـت

ـرای   براساس این گزارش، کارگران شرکـت واحـد مـراغـه ب
ـرسـخـتـی وزیـان آوری   ـنـی ب احقاق حـقـوق حـقـه شـان مـب

ـنـد و ھـیـچ  ٢ بیش از )  کارشان  سال در ادارات سردرگم ھسـت
 .شخص و سازمانی پاسخگو نیست 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا 

 
  کارگر شھرداری شوشتر٣٠اخراج 
ـر  ٣٠ دی  ١١   کارگر از بخش تنظیف شـھـرداری شـوشـت

اخراج شدند و این امر باعث اعتـراض کـارگـران شـھـرداری  
 .شوشترشده است 

 
  ھزار نفر بیکاردرایران٨٠٠دو میلیون و

ـبـه  ـنـجـشـن   ٢٧   -  ١٣٩١  دی  ٠٧ ,  خبرگـزاری مـھـر پ
ـران  ٨٠٠ دسامبر؛ سال گذشته دو میلیون و   ـر در ای ـف  ھـزار ن

ماه سال گـذشـتـه  ١٢ بنا بر آمار منتشرشده در  :  بیکار بودند 
ـران بـه ٨٠٠ دو میلیون و   عـنـوان     ھزار نفر از جمعیت فعـال ای

شنبه پنـجـم    خبرگزاری مھر امروز سه .  اند   بیکار شناخته شده 
 درصـد  ١٢ .  ٦ ماه سال گذشتـه  ١٢ ماه گزارش داد، در    دی 

 تـن از جـمـعـیـت  ٢٣٥  ھزار و  ٧٦٨  میلیون و  ٢٢ از مجموع  
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ــال   ــع ــا  ١٥ ف ــکــار  ٦٤  ت ــاکــن در ایــران بــی ــه س ــال  س
 ھـزار و  ٣٨٧  میلیون و  ٢٣  درصد از  ١٢  /٣ ھمچنین . اند   بوده 
ـیـکـار  ١٠  تن جمعیت فعال  ٦٣٣  ـیـز ب  ساله و بیشتر ایرانی ن
از این تعداد، میزان بیکاری زنان دو برابر مردان بـوده  .  بودند 

ـیـن مـردان    طوری   است به  ـیـکـاری در ب ـرخ ب   ١٠ .  ٥  که ن
نرخ بیـکـاری  .  درصد بوده است ٢٠  / ٩ درصد و در بین زنان  

ـیـکـاری  ١٣  /٧ شھرنشینان ایرانی در سال گذشته   درصد و ب
از  .   درصد بـوده اسـت ٨ .  ٩ روستائیان نیز در نقاط روستایی  

ـرخ  ١٣٩٠ مجموع میزان بیکاری یاد شده در سال    باالتریـن ن
  ٢٨ .  ٢  سـالـه بـا  ٢٤  تا  ٢٠ بیکاری مربوط به گروه سنی  

ـیـکـاری  ١٣٩٠ در سـال  .  درصد بوده است  ـرخ ب ـریـن ن  بـاالت
 درصـد و  ٢٨ .  ٢  ساله بـا  ٢٤  تا  ٢٠ مربوط به گروه سنی  

ـیـن در سـال   بیکاری زنان دو برابر مردان بوده اسـت ھـمـچـن
ـیـش  ٣٤ /  ٦ گذشته    درصد از مجموع بیکاران سال گذشته ب

بنا بر این آمار، سـال گـذشـتـه در  .  اند    ماه بیکار بوده ١٩ از  
ـرسـتـان بـا   ١٩ .  ٣ ھای ایران دو استان البرز با    بین استان   و ل

بر پایه آمـارھـای  .  اند    باالترین نرخ بیکاری را داشته ١٩ .  ٢ 
مرکز آمار ایران، در پاییز سال گذشته باالترین نرخ بیکـاری  

ـر  .   درصـد بـوده اسـت ٢٠ مربوط به استان کـرمـانشـاه بـا   ب
 از  ٩/٩  درصـد از شـاغـالن ــ  ٩ دست آمده،    اساس نتایج به 

. انـد    از زنان ایرانی ـ دارای اشتغال ناقص بـوده ٤ /  ٤ مردان و  
ـران   پیش از این، مردادماه سال جاری بررسی مرکـز آمـار ای

ـران نشـان  ١٥ پیرامون نرخ بیکاری جمعیت   ـر ای ساله و بیـشـت
ـر  ١٢ .  ٩ داده بود که   ـراب  درصد از جمعیت فعال گروه سنی ب

ـر در بـھـار سـال جـاری  ٩٢ ھزار و  ١٤٦ با سه میلیون و   ـف  ن
ھمچنین نرخ بیکاری در بین زنان نسـبـت بـه  .  اند   بیکار بوده 

ـر   ـیـشـت مردان و در نقاط شھری نسبت به نقـاط روسـتـایـی ب
 .بوده است 

 
 

تازه ترین آمار از ورشکستگی واحدھای 
 واحد صنعتی در کشور ٥٩٣١-صنعتی

 تعطیل شده اند
گزارشی که اخیر اتاق بازرگـانـی، صـنـایـع، مـعـادن و  
ـلـی   ـر از تـعـطـی ـتـشـر کـرده اسـت، خـب کشاورزی ایران مـن
واحدھای صنعتی می دھد تازه ترین گزارش ھا نشان مـی  

.  درصد واحدھای صنعتی کشور تعطیـل شـده انـد ٦٧ دھد  
گزارش اخیر اتاق ھای بازرگانی نسبت واحدھای تـعـطـیـل  
. شده در استان ھای مختلف کشور را مشخص کـرده اسـت 

 درصد واحـدھـای صـنـعـتـی  ٩٠  تا  ٣٠ به طور متوسط بین  
در مـیـان  .  در استان ھای مختلف کشور تعطـیـل شـده انـد 

 واحد صنـعـتـی تـعـطـیـل  ١١٤٠ استان ھا خراسان رضوی با  
ـرسـتـان بـا  ٩٠٠ شده،فارس با    واحد صنعتی تعطیـل شـده، ل

  ٥٢٥  واحد صنعتی تعطیل شده،آذربایجان غـربـی بـا  ١١٠٠ 
 واحـد صـنـعـتـی  ٥٦٠ واحد صنعتی تعطیل شده و یـزد بـا  

ـبـت   تعطیل شده بیشترین تعداد ورشکستگی را به نام خود ث
ـیـکـاری  .  کرده اند    ٣ سه روز قبل نیز مرکز آمار ایران از ب

ــون و   ــی ــل ــر در کشــور خــبــر داده بــود ٢٠٠ مــی ــف .  ھــزار ن
 دی ١٣ -سایت اقتصادایرانی :منبع 
 

تعطیلی شرکت صنایع سبز ک ردستان 
 کارگر٤٥وبیکاری

ـنـده " شرکت صنعـت سـبـز غـرب " دی  ٥  ـیـد کـن ی    ، تـول

شیرھای آبیاری بارانی به سبب ھر آنچه گرانی اجـنـاس و  
ـلـی کشـیـده شـد  ایـن  .  نبود خریدار عنوان گردیده به تـعـطـی

 کـارگـر شـاغـل بـا سـوابـق  ٤٥ شرکت بازرگانی ھمچنین  
ـنـھـا  ١٢  تا  ١٠ کاری    تـن از  ٥  ساله را اخـراج نـمـوده و ت

کارگران جھت نگھبانی و محافظت از مجتـمـع مـزبـور در  
ـرار دارنـد  ـیـدی .  فھرست شاغلین ق خـدمـاتـی  -کـارگـاه تـول

ـیـد  ٧٩ صنعت سبـز غـرب از اوایـل سـال    تـأسـیـس و تـول
 .است " بارانی "ی تجھیزات آبیاری تحت فشار   کننده 
 

جو   کارگر شرکت معدن٧٠٠احتمال بیکاری 
 به دلیل بدحسابی دولت

  ١٢٠ دبیر اجرایی خانه کارگر طبس از احـتـمـال اخـراج  
ـیـل آنـچـه   «جـو   مـعـدن »کارگر معدن زغال سـنـگ   بـه دل

ـر   «بدحسابی دولت در پرداخت پول زغال سنگ » خواند، خـب
ھای خـدمـاتـی و    کارگران بصورت قراردادی در بخش .  داد 

غیر استخراجی معدن مشغول به کار ھستند و کارفرما در  
ـرای کـاھـش   ـبـاتـش از دولـت، ب صورت عدم دریافت مطـال

ـتـه  .  شان را دارد   ھا قصد اخراج   ھزینه  ـنـاد بـه گـف وی با اسـت
کارگرانی که در این رابطه به خانه کاگر طـبـس مـراجـعـه  

ـتـه شـده کـه چـون  :  اند، گفت   کرده  ظاھرا به کارگـران گـف
ـنـگـی مـواجـه اسـت،   ـقـدی معدن با مشکل فروش و عـدم ن
ـرارداد کــار   کـارگـران خــدمـاتـی پـس از اتـمـام مــھـلـت ق

توانند در صورت تمایل در بخش استخراج معدن مشغـول    می 
ـنـکـه  .  به کار شوند و یا قطع ھمکاری کنند  با توجه بـه ای

ھنوز یک ھفته از حادثه انفجار معدن مجاور، یال شـمـالـی  
ـتـخـاب     است برای کارگران معدن   نگذشته  جو از ھم کنون ان

میان اخراج شدن یا کار کردن در بخش اسـتـخـراج مـعـضـل  
 کارگر با قرارداد موقت یـک سـالـه  ٧٠٠ تعداد  . شده است 

ـنـد و    و سه ماه در شرکت معدن  جو مشـغـول بـه کـار ھسـت
ـفـاوت اسـت ١٢  تا  ٥ سابقه کار این کارگران از   .   سـال مـت

ـیـل بـدحسـابـی   چنانچه شرکت معدن  ھـای دولـت    جـو بـه دل
 . کارگر از کار بیکار خواھند شد ٧٠٠ تعطیل شود حداقل  

 

 التحصیل بیکار  میلیون فارغ٣.٥ 
ـیـش    دی مدرس بین ٦   المللی کارآفرینی با بیان اینکه ب
ھـیـچ  :  التحصیل بیکاروجود دارد، گفت    میلیون فارغ ٣.٥ از  

ـران    رابطه  ای بین زندگی تحصیلی و زندگـی شـغـلـی در ای
ـقـل از روابـط عـمـومـی  .  وجود ندارد  بنا بھمین گزارش،به ن

دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، غالمرضا عابدینی در سمینـار  
ـر    در سـالـن آمـفـی  «ایده تا پدیده »کارآفرینی با عنوان   ـئـات ت

ای دانشـگـاه آزاد    عالمه دھخدا دانشـکـده فـنـی و حـرفـه 
ای بیـن    اسالمی قزوین،با تأکید بر این نکته که ھیچ رابطه 

ـران وجـود نـدارد،   زندگی تحصیلی و زندگی شغـلـی در ای
ـران     میلیون فارغ ٣.٥ وجود  : یادآور شد  التحصیل بیکار در ای
ـلـی و    دھد که ھیچ رابطه   نشان می  ای بین زندگی تـحـصـی

ـران وجـود نـدارد در حـالـی کـه ایـن   زندگی شغلـی در ای
ـنـی ادامـه داد .  وضعیت در جھان چنین نیـسـت  در  :  عـابـدی

ـنـھـا  ١٠ ایران از ھر   ـقـاضـی اسـتـخـدام ت ـر  ٣٢  ھزار مـت ـف  ن
 .شوند    استخدام می 

 . 
 

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

احضار عباس ھاشم پور به اداره اطالعات 
 اشنویه 

 دی ماه  عباس ھاشـم پـور  از اعضـای  ٥ سه شنبه   
  ٣ کمیته به اداره اطـالعـات اشـنـویـه احضـار و بـه مـدت  

عباس ھاشم پور  فعال کـارگـری  .   ساعت بازجویی گردید 
و عضو کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  

  ١٣٩١  خـرداد  ٢٦ ھای  کارگری  می باشد که در تاریخ  
در حمله به مجمع عمومی کمیته ی ھماھنگی بـازداشـت  

دلیل احضار عباس ھاشم پـور حضـور در مـجـمـع  . شده بود 
در طی بازجویـی  .  عمومی کمیته در کرج عنوان شده است 

ـتـه ی   به نام برده به گفته شده است که نبایستی بـا کـمـی
ـیـت در  .  ھماھنگی ھمکاری کند  وی ضمن دفاع از فـعـال

ـتـه ی   کمیته ی ھماھنگی اعـالم کـرده اسـت کـه کـمـی
ـفـی بـوده و در راسـتـای   ھماھنگی تشکلی مستقل و صن

ـتـه ی  .   منافع طبقاتی کارگران فعالیت مـی کـنـد  کـمـی
ھماھنگی ضمن محکومیـت احضـار عـبـاس ھـاشـم پـور،  
ـنـومـنـد، جـمـال   ـیـد و شـرط ھـادی ت خواستار آزادی بی ق
ـم   ـراھـی میناشیری، محمد کریمی، قاسم مصطفـی پـور و اب
مصطفی پور اعضای خود در بوکـان و ھـمـه کـارگـران و  

 . فعاالن در بند می باشد 
کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  

 ١٣٩١  دی  ٦ -ھای کارگری 
 

در محکومیت بازداشت فعالین کارگری در 
 شھر بوکان
شاھد ھستیـد  کـه در چـنـد روز گـذشـتـه  !  کارگران 

ی ھماھنگی مورد حمـلـه    مجددا  فعالین متشکل در کمیته 
عـبـاس  .  انـد   و بازداشت مامورین اداره اطالعات قرار گرفـتـه 

پور فعال کارگری و از اعضای کمیته ھماھنگی در    ھاشم 
شـود     دیماه به اداره اطالعات احضار مـی ٥ اشنویه در تاریخ  

ـرد   و مورد بازجویی قرار مـی   آذر مـاه،  ٢٩ در تـاریـخ  .  گـی
پور، مـحـمـد    ھادی تنومند، جمال میناشیری، قاسم مصطفی 

ـیـن کـارگـری و    کریمی و ابراھیـم مصـطـفـی  پـور از فـعـال
ی ھماھنگی در شھر بوکان در محـل کـار    اعضای کمیته 

ـیـن بـار  .  شـونـد   و زندگی بازداشت و روانه زندان می  ایـن اول
نیست که فعالین کارگری و اعضای کمیته ھـمـاھـنـگـی  

.  نمایند و آخرین بار ھم نخواھد بـود     را بازداشت و زندانی می 
دلیل این ھمه فشار چیست؟ جواب کوتاه و مختصر اسـت؛  
ـتـه   ـر کـمـی ـقـاتـی حـاکـم ب به دلیل ماھیت و رویـکـرد طـب

بـاور مـا ایـن  .  داری   ھماھنگی در ضدیت با  نظام سرمـایـه 
داری نطامی بغایت استثمـارگـر اسـت    است که نظام سرمایه 

ترین شرایط را بـه    رحمانه   که با تقدس مالکیت خصوصی بی 
کارگران و مزد بگیران براساس ماھیت سود پرستانه تحمیـل  

ـیـن    ما بارھا اعالم کرده .  کند   می  ایم وظیفه و رسـالـت فـعـال
کارگری متشکل در کمیته ھماھنگی، کمک به ایـجـاد  

ھای کارگری، مبارزه با استثمـار، دفـاع از مـنـافـع    تشکل 
ـفـه روزانـه  ...  طبقه کارگر و   بوده و ھست، و ایـن را وظـی

ـیـل  .  دانیم   داری می   خود در مبارزه با نظام سرمایه  به ایـن دل
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ـبـه   ھمیشه اعضای کمیته ھماھنگی  مورد ھجوم ھمه جان
ما اعضای کمیته ھماھنگی در شـھـرھـای  .  اند   قرار گرفته 

سقز و بانه ضمن محکوم کردن بازداشت، احضـار و تـھـدیـد  
ـیـد وشـرط   فعالین کارگری، خواستار آزادی فوری و بی ق

ـم    ھادی تنومند، جمال میناشیری، قاسم مصطفی  پور، ابراھـی
پور، محـمـد کـریـمـی، پـدرام نصـرالـھـی و دیـگـر    مصطفی 

ـم  ـی ـنـد ھسـت ـیـن کـارگـری درب اعضـای  .  کارگران و فـعـال
ھـای    ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 

 ١٣٩١  دی ماه  ٥ -کارگری در سقز و بانه 
 

 نا امنی محیط كار
 

روزانه یک حادثه ساختمانی منجر به فوت 
 دھد  در مازندران رخ می

دی، روزانه به طور متوسط یک حادثـه سـاخـتـمـانـی  ٨ 
 درصـد حـوادث  ٦٠ . دھد   منجر به فوت در مازندران رخ می 

  ٤٧ ساالنه کشور مربوط به حوادث ساخـتـمـانـی بـوده کـه  
 .شود   درصد این حوادث  منجر به فوت می 

 
 مرگ یک کارگردرزاھدان

ـلـه  ١٠  د در حـالـی كـه  .  دی؛ کارگری به نـام یـد ال
ـقـه  ٧ مشغول كار در ساختمانی    طبقه درزاھـدان بـود از طـب

ـریـزی داخـلـی   پنجم سقوط كردوبر اثر جراحـات وارده و خـون
 .جان خود را از دست داد 

 
  ساله در مشھد٤٧مرگ کارگر

سالـه ای در خـیـابـان شـھـیـد  ٤٧ دی؛ کارگر مقنی ١١ 
ـر  ٦ صادقی در عمق    متری چاه مشغول حفاری بـود کـه ب

اثر ریزش ریزش دیواره چاه زیرخـاک گـرفـتـار شـدوجـانـش  
 .راازدست داد 

 
مرگ یک کارگردرقم براثر استنشاق 
 گازسمی تانکرھای ضایعات کشتارگاه

ـریـت حـوادث وفـوریـت ھـای  ١٢  دی؛ رئیس مرکز مدی
بدلیل نشرگاز سمی از تانـکـرھـای ویـژه  : پزشکی استان قم 

ـر از کـارگـران   ـف ـنـج ن حمل ضایعات کشتارگاه صنعتـی ،پ
کشتار گاھی در جاده گازرون قم در اثر تخلیه مواد زاید و  
ــتــیــک دچــار حــادثــه   ــکــرھــای ســپ ــان ــوده مــوجــود در ت آل

ـراسـاس ایـن  .  شدندویکی ازکارگران جـانـش راازدسـت داد  ب
ـیـز کـردن مـجـاری   گزارش،یکی از کارگران مشغـول تـمـی
خروجی تانکر حمل ضایـعـات کشـتـارگـاه بـود کـه دچـار  
مسمومیت شد و بقیه کارگران برای کمـک بـه وی وارد  

 .تانکر شدند 
 
 ناشی از کار «حوادث» درصدی ٢٨رشد 

 پـزشـکـی قـانـونـی اسـتـان  ١٣٩١  دی  ٠٦ , چھارشنبه 
ناشی از کار در ایـن   «حوادث » درصدی  ٢٨ قزوین از رشد  
  ٤٠ رئیس اداره بـازرسـی کـار از کـاھـش  .  استان خبر داد 

ناشی از کار به نیبت ھفت ماه نخـسـت   «مرگ »درصدی  
 . سال قبل خبر داد 

 

 معلمان
 

 اعتراض معلمان مقطع ابتدایی در سنندج
ـران و افـزودن   پیرو تغییر و تحول در نـظـام آمـوزشـی ای

ـرورش بـه    پایه  ی ششم به مقطع ابتدایی، وزارت آموزش و پ
ـلـمـان    منظور ارتقاء سطح علمی و ھـمـاھـنـگ نـمـودن مـع

ھای دوم و ششم با تغییرات صورت گـرفـتـه، تـابسـتـان    پایه 
ـرگـزاری کـالس  ھـایـی    امسال به صورت سراسری اقدام به ب

ھای ضمن خدمت نـمـود؛ کـه    توجیھی، تحت عنوان کالس 
ـرده  ـتـی گسـت ـلـمـان    در حین برگزاری آن، بـا نـارضـای ی مـع

زیرا معلمان سراسر کشور بر ایـن بـاور بـودنـد  .  مواجه شدند 
ـیـل بـودن   ـق که تغییـرات صـورت گـرفـتـه، بـا تـوجـه بـه ث

ھای درسی، از چاله به چاه انداختن نـظـام آمـوزشـی    کتاب 
ایران خواھد بود؛ زیرا ھیچگونه انطباقی با شرایط آموزشـی  

ھای توجیـھـی،    شایان ذکر است مدرسین کالس .  ایران ندارد 
ـنـھـا بـا    در حین برگزاری کالس  ھا، در نھایت سردرگمی، ت

اتکا به تجربیات شخصی، جـھـت سـنـجـش سـطـح عـلـمـی  
ھا نـمـرات    معلمان اقدام به طرح سواالتی نموده و بر اساس آن 

نـمـودنـد دیـگـر    نمودنـد؛ و اذعـان مـی   معلمان را تعیین می 
ـر خـالف وعـده .  امتحانی در کار نخواھد بود  ھـای از    اما ب

ای و ابـالغ آن بـه    پیش اعالم شده، اخیرا طـی بـخـشـنـامـه 
مدارس ابتدایی استان کردستان، تنھا به دلیل زد و بنـدھـای  
رؤسای آموزش و پرورش، معلمان را بـه گـذرانـدن امـتـحـان  
ـراض   مکلف و مجبور ساختند؛ که این امر مـوجـبـات اعـت

اما با این وجـود اجـبـارا  .  ی معلمان را فراھم ساخت   گسترده 
ـنـدج را در تـاریـخ    تمامی معلمان پایه  ی دوم و شـشـم سـن

ـنـدج جـھـت بـه     در مدرسه ٨/١٠/٩١  ی نامدار مـرادی سـن
امـا طـی  .  عمل آوردن امتحـان مـورد نـظـر جـمـع نـمـودنـد 

برگزاری آن اعتراضات اوج گرفته و بسیاری از معلمـان بـا  
ـفـت خـود را بـا   پاره کـردن کـاغـذھـای امـتـحـانـی مـخـال

ھای اعمال شده اعالم نموده و حاضر بـه پـذیـرش آن    سیاست 
ـروز واکـنـش سـریـع مسـئـوالن  .  نشدند  که این امر بـاعـث ب

ـرضـیـن و احضـار   آموزش و پرورش شده و با شناسایی معـت
ـنـه   کتبی آن  ـیـخ    ھا به حراست آموزش و پرورش، زمـی ی تـوب

آنان را تحت عنوان بانیان ایـجـاد اخـالل در نـظـم عـمـومـی  
ـراضـات    فراھم نموده، تا در سـایـه  ـروز اعـت ـر ب ی آن راه را ب

صنفی معلمان و پیوستن آنان به سایر اعتراضات اجتـمـاعـی  
 .و کارگری ببندند 

 
 

 پرستاران
 

مھاجرت پرستاران به مرز ھشدار رسیده 
 است 
ـران نسـبـت بـه  ٦  ـرسـتـاران ای دی رییس انجمن علـمـی پ

ــیــل عــدم   ــاران ازکشــور بــه دل ــت ــرس ــرت پ افــزایــش مــھــاج
 .ھای شغلی ھشدارداد   جذابیت 

با وجود اینـکـه دو قـانـون جـامـع  :  دکتر جاریانی گفت 
ـرای   تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ارتقای بھـره وری ب

ای    پرستاران درمجلس تصویب شده است امـا تـاکـنـون ثـمـره 
در سـه سـال  :  وی تصریح کـرد . برای پرستاران نداشته است 

ـرای اجـرای   گذشته برآوردی که انجام شد، این بـود کـه ب

ـم امـا  ٢٣ قانون ارتقای بھره وری    ھزار پرستار کـمـبـود داری
متاسفانه این تعداد پرستار در طول این مدت جـذب نشـد و  

ـیـامـد  ـرسـتـاران بـه  .  ازھمین رو این قانون به اجـرادرن نـگـاه پ
ـیـس انـجـمـن    وعده  ھای مسووالن با شک و تردید اسـت ری

علمی پرستاران بااشاره به قـانـون تـعـرفـه گـذاری خـدمـات  
 سال از تصویب ایـن قـانـون  ٥ ،  ٤ با گذشت  : پرستاری گفت 
اند و ھـمـیـن بـاعـث شـده    اش را پرستاران ندیده   اما ھنوز ثمره 

ـردیـد    که پرستاران نسبت به وعده  ھای مسووالن با شک و ت
ـلـوت  :  وی افزود . نگاه کنند  این قانون ھنوز به صـورت پـای

در سه بیمارستان در حال اجـراسـت و مـن ایـن سـوال را از  
ـم ایـن طـرح در   مسووالن دارم که تا کی باید منتظر بـاشـی
ـرسـتـاران از خـدمـات تـعـرفـه   سراسر کشور اجرا و تمامی پ

ـرای خـارج  . مند شوند   گذاری بھره  پرستاران ازطریق رسمی ب
 کنند   شدن از کشور اقدام نمی 

ـرسـتـاران از ایـن حـرفـه و   جاریانی با اشاره به خـروج پ
ـنـکـه  : ھای دیگر گفت   مشغول شدن در شغل  با توجـه بـه ای

حرفه پرستاری در ایران جذابیت شغلی ندارد افـراد جـدیـدی  
شود و خیلی موارد پرستاران دنبال بـازار    جذب پرستاری نمی 

ـنـد  . جدیدی از کار چه از داخل چه از خـارج کشـور ھسـت
ـرسـتـاران   وی در پاسخ به این سوال کـه چـه تـعـدادی از پ

به دلیـل  :  اند، افزود   تاکنون به خارج از کشور مھاجرت کرده 
اینکه در کشور کمبود پرستارداریم از ھمین رو پرستـاران از  
ـرای خـارج شـدن از   طریق سیستماتیک و به طور رسمی ب

ھا به صورت خـودجـوش    کنند بلکه خود آن   کشور اقدام نمی 
ـنـکـه کـدام    با مراجعه به سایت  ـررسـی ای ـلـف و ب ھای مخت

ـرای خـروج    ھا نیاز به پرستار دارند با آن   کشور  ھا مکاتبه و ب
ـنـکـه رشـتـه  .  کند   از کشور اقدام می  ـر ای وی با تـاکـیـد ب

پرستاری در خارج از کشـور بسـیـار پـویـا و جـذاب اسـت،  
در خارج از کشور پرستاری یک حرفه و نـه یـک  :  افزود 

شغل است درحالی که در ایران به پرستاری به عنوان یـک  
 .شود   شغل نگاه می 

 
 بازنشستگان

 
تجمع جمعی از بازنشستگان کشوری در 

 مقابل مجلس
ھـای کشـوری    به گزارش رسیده، جمعی از بـازنشـسـتـه 

ـر  )  بازنشستگان آموزش و پرورش (  ـراض بـه خـب   ١٠ در اعـت
ـبـه   ـنـده، امـروز دوشـن   ١٢ درصد افزایش حقوق برای سال آی

.  صبح  در مقابل مـجـلـس تـجـمـع نـمـودنـد ١٠ دی ساعت  
اند که با توجه بـه تـورم شـدیـد و    بازنشسستگان اعالم کرده 

 درصـد  ١٠ افزایش بی رویه قیمتھا در چند مـاه گـذشـتـه  
ـنـده بـه ھـیـچ وجـه جـوابـگـوی   افزایش حقوق برای سال آی

ـیـن آنـھـا بـا در دسـت  .  نیازھای زندگی آنان نیست  ھمـچـن
ھای خود را اعـالم کـرده کـه    داشتن پالکاردھایی خواسته 

اجـرای    -١ :  ھـای آنـان عـبـارت اسـت از   بعضی از خواسته 
ـم حـقـوق و  ٢ کامل قانون مدیریت کشوری   ـرمـی ـ تعدیل و ت

ـتـی    -مزایای بازنشستگی مطابق با سایر سازمانـھـای دول
 در ایـن تـجـمـع  ٨٧  و  ٨٦ پرداخت معوقه مطالبات سالھای  

ـیـز حضـور    چند نفر از بازنشسته  ھای تـامـیـن اجـتـمـاعـی ن
 سـاعـت تـجـمـع بـه  ١ این بازنشستگان در مـدت  .  داشتند 

ی    گفتگو و صحبت با یکدیگر پرداختند و ضمـن مـقـایسـه 
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مسائل بازنشستگان در این دو سازمان بر مسائل مشـتـرک  
ایـن  .  بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی تاکید کردند 

 صبح به دراز کشـیـد و بـعـد از اعـالم  ١١ تجمع تا ساعت  
حراست به آنان مبنی بر عدم حضور نمایندگان مـجـلـس بـه  
ـنـده   ـتـه آی دلیل تعطیالت، تجمع کنندگان با اعالم اینکه ھف

ـبـه سـاعـت   ـیـگـیــری  ١٠ سـه شـن  صــبـح مـجـددا بــرای پ
ھای خود در مقابل مجلس تجمع خواھند داشـت بـه    خواسته 

 .این تجمع پایان دادند 
 

سنگ خواستار  بازنشستگان شرکت زغال
 پرداخت مطالبات شدند

ـری از بـازنشـسـتـگـان    طی ماه  ـی ھای گذشته تعداد کـث
سـنـگ بـارھـا ضـمـن مـراجـعـه حضـوری بـه    شرکت زغال 

مسئوالن مربوطه و خبرنگاران شھرستان کوھبنـان خـواسـتـار  
 پرداخت ھر چه زودتر مطالبات خود شدند 

 
مسئوالن کرامت انسانی بازنشستگان را از 

 اند بین برده
 سال کار و  ٣٠ بازنشستگی یعنی آسایش خاطر پس از  

ـنـد ذوب آھـن بـا آن ھـمـه    زحمت آن ھم در کارخانه  ای مان
ـیـل ذوب   خطرات جانی که ھر از گاھی یـکـی داخـل پـات

ـفـاع پـرت مـی   می  شـود و حـتـی بـه    افتد، دیـگـری از ارت
 ...شود نگاه کرد و    اش نمی   جنازه 

 سال کـار بـه جـای قـدم زدن در  ٣٠  اما حاال پس از  
ـم در یـک    ھای حاشیه زاینده   پارک  ـی ـت ـف ـی رود تازه باید راه ب
بـه  ...   ، بایستیم پشت درب مجلس و وزارت خانه و    خیابان 

البته برخی مواقع مسووالن لـطـف کـردنـد  ...  دنبال حقوقمان 
ریزند که بـا خـوردن     ھزار تومان به حساب می ٧٠ و ماھانه  

بـه  .   روز ماه باید بازنشستگی را سر کنیم ٣٠ نان و پنیر در  
ھـای ھـر    ھا، فریادھا و اشـک   گزارش ایسنا، اینھا صحبت 

روزه بازنشستگان ذوب آھن اصفھان است، البته این فقط بـه  
شـود،    بازنشستگان این کارخانه عظیم و پردرآمد مربوط نمی 

بلکه حدود یکسالی است که گریبـان تـمـامـی مسـتـمـری  
حـاج  .  بگیران بازنشسته صنعت فوالد کشور را گرفته اسـت 

براتعلی، یکی از بازنشستگان ذوب آھن اسـت کـه در ایـن  
مـنـطـقـه اصـفـھـان   _ خصوص به خبرنگاراقتصـادی ایسـنـا  

ازسال گذشته تاکنون این مشکل شـروع شـده و  :  گوید   می 
گویند تعویق حقوق بازنشستگـان بـه    این طور که به ما می 

دلیل نبود بودجه در صندوق بـازنشـسـتـگـان صـنـعـت فـوالد  
قرار بـود ایـن صـنـدوق در  : دھد   ی ادامه می . کشور است 

ـرد کـه   ـرار بـگـی زیر مجموعه سازمان تامین اجـتـمـاعـی ق
حـقـوق  :  افزایـد   وی  می . تاکنون سھام آن واگذار نشده است 

ـرخـی    آبان و آذرماه به تاخیرافتاده و در ماه  ـیـز ب ـبـل ن ھای ق
ـرات دریـافـت  ٧٠ مواقع    ھـزار تـومـان مـثـل صـدقـه و خـی

ـیـن یـک بـازنشـسـتـه دیـگـر ذوب آھـن    ھم !!  کردیم   می  چن
نمایندگان بازنشستگان به ھمراه جمعـی از افـراد  : گوید   می 

بازنشسته از سال گذشته تاکنون بـه طـور مـداوم بـه سـراغ   
ھا، دفتر ریاست جمھوری و حتی نھاد رھبـری ھـم    مجلسی 

ـبـوده اسـت   اند که جز وعده   رفته  مـحـمـد  .  ھای تـو خـالـی ن
بـعـد از یـک عـمـر کـار سـخـت و  :  افـزایـد   صناعت مـی 

خطرناک در کارخانه ذوب آھن اصفھان توقع داشتیـم دوران  
ـرای   ـم امـا بـایـد ب ـی بازنشستگی را با خیال راحـت بـگـذران

ھـا را    حقوق ھر روز در سرمـا و گـرمـا خـیـابـان " چندر غاز " 

 !ببندیم تا شاید یکی بیاید به حرفمان گوش دھد 
 اند     مسووالن کرامت انسانی بازنشستگان را از بین برده 

 
 مصاحبه با آقای وحید فریدونی

ــدیـکــای   ـنـده اخـراجــی شــرکـت واحـد و عضـو سـن ران
 رانندگان شرکت واحد تھران و حومه 

 با سالم و تشکر از این که در این مصـاحـبـه شـرکـت  
شنیده ایم  شما اخیرا اخراج شـده ایـد در صـورت  .  کرده اید 

ـم را بـا ایـن   امکان علت آن را توضیـح دھـیـد؟ مـن سـخـن
ـبـی   ـم کـه حـق خـواھـی و حـق طـل مساله آغاز مـی کـن

ـنـی دارد  فـعـاالن  .  متاسفانه در کشـور مـا بـھـای سـنـگـی
که تعـدادشـان نسـبـت بـه کـل کـارگـران زیـاد  ( کارگری  

ھمـواره بـه خـاطـر آن کـه خـواھـان حـق و حـقـوق  )  نیست 
کارگران ھستند، مورد تھاجم عوامل کارفرمایان قرار مـی  
گیرند و حتا به خـاطـر آن کـه از حـق و حـقـوق قـانـونـی  
کارگران دفاع می کنند و ھمان حقوق مطرح در قـانـون را  
می خواھند، باز ھم در ھر فرصتی مـورد حـمـلـه و تـحـت  

ـرنـد  ـرار مـی گـی در  .  ستم نھادھای وابسته به کارفرمایان ق
پرونده سازی برای من، مشـکـل از آن جـا آغـاز شـد کـه  

 قـانـون  ٥٢ ماده ی  .  قانون کار شدم  ٥٢ پیگیر اجرای ماده  
ایـن  .  کار در مورد مزایای شغلی سخت و زیان  آور اسـت 

  ٢٠  آن آییـن نـامـه ی  ٢ ماده دو تبصره دارد که تبصره ی  
بندی برای دریافت مزایای سختی و زیـان آور شـغـلـی در  

ـر اسـت  ١٤  آن کمیته ای شامل  ١٨ نظر گرفته که بند   ـف  ن
در طی ایـن  .   عضو می تواند تشکیل شود ٧ که با حداقل  

پیگیری ھا برای اجرای این ماده در شرکت واحد بـارھـا از  
بھای این پیگیری ھـایـت را  :"  سوی مدیران تھدید شدم که 

 پرداخت خواھی کرد 
آینده سندیكای شركت واحد را چـگـونـه ارزیـابـی مـی  

ـنـد  ـیـسـت ـر ن ـف ـلـكـه  .  كنید؟ سندیكا دیگر یك فرد یا چند ن ب
خواسته ھای سندیكای واحد در میان رانندگـان ھـمـگـانـی  
شده است و بخش وسیعی از این كارگران با حقوق كارگـری  

چیزی كه قبل از ایجاد سندیـكـا  .  و قوانین كار آشنا ھستند 
در نتیجه دیگر امروز نمی توان سندیكا را بـا  .  وجود نداشت 

امـروزه دیـگـر  .  دستگیری و یا اخراج چند نفر متوقـف كـرد 
نمی توان رانندگان واحد را مجبور كرد كه به افراد خـاصـی  

ھـمـه ی ایـن ھـا  .  برای نمایندگی شورا و غیره رای دھند 
ـنـه  .  كار سندیكا است  امروز سندیكا در شركـت واحـد نـھـادی

به طور كلـی چشـم انـداز زنـدگـی كـارگـران و  .  شده است 
ـیـد؟ امـروزه بسـیـاری از   ـن ـی مطالبات آنان را چگونه می ب

تعداد قابل توجـھـی  .  كارگران نسبت به گذشته آگاه شده اند 
ـنـد و   از كارگران به حقوق صنفی و قانونی خود آشنـا ھسـت

در گذشتـه شـوراھـای  .  می توانند از حقوق خود دفاع كنند 
اسالمی و حراست در تمام اركان ھای دولتی و خصـوصـی  
به گونه ای رفتار می كردند كه كارگران از آن ھـا وحشـت  

ولی امروزه در میان تعداد قابل توجھی از كـارگـران  . داشتند 
شـایـد زمـانـی اگـر كسـی بـه  .  این ترس فرو ریخته اسـت 

ـنـد   ـت حراست احضار می شد دیگران از او فاصله می گـرف
ولی امروز در میان كارگران چنین امری نیسـت كسـی كـه  

ھـر  .  به حراست احضار می شود شاید محبوب تر ھم بـاشـد 
ـبـال   چند نمی توان منكر شدكه ھنوز اكثریت كارگران بـه دن
ـنـد   ھمان افزایش حقوق و بھتر شدن وضع زندگی شان ھسـت
ـفـی و ھـم بسـتـگـی كـارگـری و   و كمتر به مسـایـل صـن

امـا ایـن افـراد  .  ضرورت ایجاد تشکل مستقل می اندیشند 
ـر عـكـس افـراد آگـاه در   ھر روز در حال كاھش ھستند و ب

ـنـد  بـه نـظـر شـمـا چـرا  .  میان كارگران رو به افزایـش ھسـت
مسئوالن در پاسخگویی به خواست کـارگـران اھـمـال مـی  
کنند و حاضر نیستند به خواسته ھای قانـونـی و حـقـوقـی  

در وھله ی اول منافع خـودشـان درخـطـر  .  کارگران تن دھند 
ـران و  .  می افتد  ـر مـدی ـم کـه اکـث الزم اسـت یـادآور شـوی

ـنـه ھـا را   مسئوالن در نوع مدیریت خود فقط تعدیل در ھـزی
درنظر می گیرند و ھیچ ارزشی برای نیروی انسانی قـائـل  

چون یا اعتقادی به آن ندارند یا اصوال دانش آن را  .  نیستند 
دوم آن که پیروی از قـانـون، یـعـنـی تشـکـل ھـای  .  ندارند 

مستقل و نظام مند شدن روابط کارگری و کارفرمایی ،تـا  
جایی که حداقل به اصول برابری بین کـارگـر و کـارفـرمـا  

در صورتی که مسـئـوالن خـواھـان  .   برسیم ، باید تداوم یابد 
ـرده   نگاه از باال به کارگر می باشند و کارگر را به مثابه ب

اینان ھمان سرمایه داران قرون گذشـتـه انـد کـه  .  می بینند 
ـیـن   برده داری را رواج می دادند و امروز فقط لغت برده از ب

ـبـع .  رفته و لفظ کارگر را جانشین آن کرده اند  وبـالگ  : مـن
 ٢٠١٣  ژانویه   ١  -کانون مدافعان حقوق کارگر 

 
 گزارش

 
 گویند شان می کارگران فصلی از مشکالت

ھای شھر ھمه روزه، محل تجمع کـارگـران    اطراف میدان 
ـرای کسـب   روزمزد و فصلی است که در سرما و گـرمـا ب

ـتـظـار    رزق و روزی حالل از زمان طلوع خورشید ساعت  ھـا ان
ـیـشـنـھـاد شـود تـا بـا    می  کشند که شاید کاری به آنـان پ

 .دستمزد آن نیاز خانواده خود را تامین کنند 
اما روزھای بسیاری نیـز ھسـت کـه کـاری بـه آنـھـا  

شود و این بزرگ مردان خانواده با کوله بـاری    پیشنھاد نمی 
گـردنـد و بـاز    از نگرانی در تامین معاش، به خانه باز مـی 

کارگران ھمواره برای تامین معیشت خـود  ... ھم صبح فردا 
اند و درآمـد آنـھـا فـقـط    با مشکالت مختلفی روبه رو بوده 
کنـد و مـیـزان حـقـوق و    نیمی از مخارج آنان را تامین می 

بـا وجـود  .  مزایای کارگران جوابگوی نیازھای آنھا نیـسـت 
شـونـد و    که کارگران زحـمـات بسـیـاری مـتـحـمـل مـی   این 

ـرای   ممکن است حوادث پیش بینی نشـده در حـیـن کـار ب
ـیـت شـغـلـی در جـامـعـه   آنان به وجود آید، متاسفانه از امـن

ـنـد  یـکـی از عـمـده مشـکـالت کـارگـران  .  برخوردار نیـسـت
ـیـمـه اسـت؛ کـارگـران   فصلی، تحت پوشش نبودن از نظـر ب
. خواستار این امر ھستند که به ایـن مـوضـوع تـوجـه شـود 
: یکی از کارگران فصلی در منطقه مازندران، اظـھـار کـرد 

 سـالـگـی  ٥٠ با وجود تالش بسیار، ھم اینک که در سـن  
ــا در دوران   ــدارم ت ــع درآمــدی ن ـب ــچ گــونـه مـن ـم ھـی ھسـت

حـالـت خـوش  :  وی ادامـه داد .  سالمندی به آن اکتفا کنـم 
ـم، امـا  ١٠ بینانه این است که تا    سال آینده بتوانم کـار کـن

ای نـدارم    مابقی عمر خود را چگونه بگذرانم زیرا ھیچ بیمه 
این کـارگـر تصـریـح  .  ام را بچرخانم   تا بتوانم امورات زندگی 

یک کارگر فصلی ممکن است در طـول یـک مـاه  : کرد 
فقط چند روز مشغول به کـار بـاشـد کـه ایـن امـر امـرار  

ـیـل  .  کـنـد   معاش کارگران را با مشکل مـواجـه مـی  بـه دل
ـرای   تعداد زیاد کارگران فصلی، آرزومندیم طرح جـامـعـی ب
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بخشـی  -دی ٦ -ایسنا : منبع .  حل مشکالت بیمه تصویب شود 
 ازیک گزارش 

 
 اخبار بین المللی

 
اعتراض کارکنان شرکت  -اسپانیا 

 ھواپیمایی ایبریا به اخراج سازی ھا
ـر  ٢٧ به گزارش خبر گزاریھا روز پنج شنبه     ٧ (  دسـامـب

ـر  )    دی  ـراب ھزاران نفر از ساکنان شھر مادرید با تـجـمـع در ب
دفتر شرکت ھواپیمایی ایبریا نسبت به تصمیم ایـن شـرکـت  

بر اسـاس  .   برای اجرای طرح تجدید ساختار اعتراض کردند 
این طرح که میان شرکت ایبریا و دولت اسپانیا اتخاذ شـده،  

 تن از کارکنان اخراج و دسـتـمـزد  ٥٠٠ بیش از چھار ھزار و  
ـیـز کـاھـش خـواھـد یـافـت  .  سایر کارمندان این شـرکـت ن

انـد در صـورتـی    کارکنان این شرکت ھمچنین تھدید کـرده 
که مشکالت آنھا حل نشود از روز ھفتم ژانویه آینـده دسـت  

ـتـصـادی در  .   به اعتصاب خـواھـنـد زد  در پـی بـحـران اق
 درصـد  ٢٥ اسپانیا، میزان بیکاری در این کشور به بیش از  

ـبـا ھـر روز صـحـنـه  .  افزایش یافته اسـت  ـری ـق ایـن کشـور ت
اعتراضات علیه تدابیر ریاضـتـی دولـت از جـمـلـه کـاھـش  
حقوق بازنشسـتـگـی، کـاھـش بـودجـه بـخـش آمـوزشـی و  

 .خدمات بھداشتی بوده است 
 

ادامه افزایش و سیر سعودی نرخ  -فرانسه 
 بیکاری

کاری در فـرانسـه در    دھد، نرخ بی   آمار جدید نشان می 
ـریـن  ١٩  ـیـشـت  ماه گذشته سیر صعودی داشته و تقریبا بـه ب

بر اسـاس آمـار وزارت  .   سال اخیر رسیده است ١٥ میزان در  
ـتـشـر  )     دی ٨ (  دسامبر  ٢٨  شنبه   کار فرانسه که روز پنج  من

 ھـزار و  ٢٩ شد، با توجه به افزایش کارجویان و افزوده شدن  
کار دیگر به شمار متقاضیان کـار تـمـام وقـت در     بی ٣٠٠ 

ـر در فـرانسـه در    این کشور، نرخ بی  کاری در مـاه نـوامـب
در  .    درصد افزایش یـافـتـه اسـت ٠.٩ مقایسه با ماه اکتبر  

کـاران    خانه آمـده اسـت، آمـار کـلـی بـی   گزارش این وزارت 

 ھزار نفر افـزایـش یـافـتـه کـه  ١٣٢ فرانسه به سه میلیون و  
ـقـه بـوده     تـاکـنـون بـی ١٩٩٨ کاری از سال    این نرخ بی  سـاب

ـر اسـاس گـزارش  . است  مـؤسـسـه  " این درحالی است کـه ب

ـتـصـادی فـرانسـه   (INSEE)"  ملی آمار و مطـالـعـات اق
 میـالدی تـا  ٢٠١٢ اقتصاد فرانسه در سه ماھه چھارم سال  

این سازمان در حالی دربـاره  .   درصد کاھش یافته است ٠.٢ 
ـرخ   ادامه وخامت اشتـغـال در فـرانسـه و امـکـان رسـیـدن ن

 درصد ھشـدار داده اسـت کـه فـرانسـوآ  ١٠.٥ کاری به    بی 
اوالند، رئیس جمھور این کشور تـاکـیـد کـرده تـوقـف رشـد  

اروپـا از  .  کاری در یک سال آینده امکان پذیر نیـسـت    بی 
.  میالدی با بحران مالی مواجه شده اسـت ٢٠٠٨ اوایل سال  

ناتوانی در پرداخت قروض، کشورھای به شدت بـدھـی زده  
ـیـا را تـھـدیـد   ـرتـغـال و اسـپـان این کشور از جملـه یـونـان، پ

در نتیجه بحران فزاینده بدھی، برخی کشـورھـای  .  کند   می 
ـر ریـاضـت  ـی ـرای    اتحادیـه اروپـا تـداب ـبـانـه شـدیـدی را ب طـل

ـتـصـادی اتـخـاذ   جلوگیری از رویـارویـی بـا رکـودھـای اق

ــر  .   انــد   کــرده  ــی ــن درحــالــی اســت کــه ایــن گــونــه تــداب ای
ـراض مـردم آسـیـب   ریاضت  دیـده،    طلبانه، تنھا بر خشم و اعـت

درآمد یا اخراج شده و نیز دانشجـویـان افـزوده و    کارگران کم 
ـرده   ناآرامی  ـراضـات گسـت ای را در    ھای اجتـمـاعـی و اعـت

 .بسیاری از کشورھای اروپایی رقم زده است 
 

ھا در  اعتراض کارکنان فروشگاه -یونان 
 آتن

به گزارش یورو نیوزکارکنان فـروشـگـاھـھـای آتـن روز  
دست از کار کشیدنـد و در  )     دی ١٠ (  دسامبر  ٣٠ یکشنبه 

ـراض   شلوغترین خیابان تجاری پایتخت یونان دسـت بـه اعـت
ـرای فـروش  .   زدند  کارکنان از تصمیم جـدیـد دولـت کـه ب

بیشتر، فروشگاھھا را مجـاز بـه کـار و ارائـه خـدمـت در  
ـنـد  . برخی از روزھای یکشنبه می کند، خشـمـگـیـن ھسـت

ـراحـت خـود   آنھا یکشنبه ھا را آخر ھفته و روز تعطیل و است
موافقت دولت و شھـرداری آتـن بـا بـازگشـایـی  .  می دانند 

فروشگاه ھا در روزھای یکشنبه، بخشی از سومـیـن بسـتـه  
ـر  .  پیشنھادی وام دھندگان جھانی بـه دولـت یـونـان اسـت  ب

اساس این پیشنھاد بازگشایی فـروشـگـاه ھـای بـزرگ در  
روزھای یکشنبه به افزایش رشد اقتصادی در یونان مـنـجـر  

 .خواھد شد 
 

کارکنان دولت دست به اعتصاب  -فلسطین 
 میزنند

ـرگـزاری مـعـان  کـارمـنـدان تشـکـیـالت   به گزارش خـب
ـبـه    اند که روز   خودگردن فلسطین اعالم کرده  ھای چھـار شـن
ـراض  )     دی ١٤  و  ١٣ (و پنجشنبه دوم و سوم ژانویه   در اعـت

آنـان  .  به عدم دریافت دستمزد خود دست از کار مـیـکـشـنـد 
ـتـی دریـافـت   ـب ھمچنین گفته اند که چنـانـچـه جـواب مـث
نکنند، برای ھفته آینده نیز برنامه مشابھی در نظر خواھـنـد  

ـبـل پـس از اعـتـصـاب و  . گرفت  ـتـه ق این کـارمـنـدان ھـف
ـر را دریـافـت کـردنـد،   اعتراض نیمی از دستمزد ماه نـوامـب

ـر و دسـتـمـزد مـاد    ولی  ھنود دستمزد نیـمـه دوم مـاه نـوامـب
 تـا  ٢٠١٢ از ابتدای سال میالدی  .  دسامبر طلبکار ھستند 
ھای کارمندان دولت خودگردن کـه    کنون چندین بر دستمزد 
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رسد به تعویق افتاده اسـت و     ھزار نفر می ١٥٣ تعدادشان به  
ـراض تـوانسـتـه انـد بـخـشـی از   ھر بار این کارگران با اعـت

 . ھایشان را نقد بکنند   دستمزد 
 

ھای  اعتصاب کارکنان سرویس -یونان 
 حمل و نقل شھری در آتن

 در آتـن،  ٢٠١٣ به گزارش یورو نیوز نخستین روز سـال  
ـقـل   پایتخت یونان، با اعتصاب سراسری سـامـانـه حـمـل و ن

کارکنان مترو و قـطـارھـای شـھـری در  .  شھری ھمراه بود 
ـر کـاھـش   ـنـی ب اعتراض به اعمال تدابیر جدید ریاضتی مب

یـک شـھـرونـد یـونـانـی  .   حقوقشان، دست از کار کشیدند 
ھـا    کارکنان مترو حق دارند؛ وضعیت کـاری آن : "گوید   می 

ـر   ھیچ شباھتی به دیگر کارمندان دولتی ندارد که در دفـت

ھا ساعات کاری بسـیـاری    آن .  کنند   محل کارشان کار می 
ـرای    خسته کننده  ای دارند و به این دلیل ھـم دولـت بـایـد ب

ـرد و مـن فـکـر    آن  ھا، شرایط ویـژه رفـاھـی در نـظـر بـگـی
ھا حق دارند برای احقاق حقوقشان اعـتـصـاب    کنم که آن   می 

ھـر بـار در آسـتـانـه  : " گوید     یک شھروند دیگر می ."  کنند 
ـر از سـال    سال نو به خود امید می  دھیم که ایـن سـال بـھـت

گذشته خواھد بود، اما نباید دیگر خود را گول زد، شـرایـط  
ـیـان در حـالـی بـه  . "   ما ھیچ فرقـی نـکـرده اسـت  یـونـان

چھارمین سال رکود اقتصادی و تدابیر سخت ریاضتی قـدم  
گذارد که مجلس نمایندگان این کشور تدابیر ریاضـتـی    می 

 .جدیدتری را نیز در دست بررسی دارد 
 

 

سابقه تعداد بیخانمان  افزایش بی -یونان 
 ھا

ـتـصـادی، سـال    را  ٢٠١٢ به گزارش یورو نیوز بحران اق
بدل به یکی از تلخترین سالھای برای یونانی ھا کـرد کـه  

ـبـوده انـد  در طـول یـکـسـال  .  ھیچ وقت به این اندازه فقیر ن
 ھزار یونانی به شمار بـی خـانـمـانـھـای ایـن  ٢٠ نزدیک به  

ـنـد در  . کشور اضافه شده است  بنیادھای خیریه مـی گـوی
 ھزار نفر بیکار و بی خـانـمـان  ٢٥٠ ، روزانه  ٢٠١٢ طول سال  

برای تھیه غذا به کلیساھا و مـراکـز تـوزیـع غـذا در ایـن  
یکی از ھمین بی خانمانھـا مـی  .   کشور مراجعه کرده اند 

ـرای غـذای مـجـانـی بـه  : "گوید  این اولین بار نیست که ب
ـر بـه  .  اینجا می آیم  بارھا به اینجا مراجعه کرده ام و نـاگـزی

چرا که ھمه پشـتـمـان را خـالـی  . این کار ادامه خواھم داد 
شھردار آتن ھم در جریان تـعـطـیـالت سـال نـو بـه  ."  کرده اند 

وی پیش بینی کـرد تـعـداد بـی  . دیدار بی خانمان ھا رفت 
او گـفـت بـحـران مـالـی  .  خانمانھا افزایش پیدا خواھد کرد 

ـقـه کـم در آمـد زده اسـت  مـوسـسـه  .  ضربه زیادی بـه طـب
نظرسنجی یـورواسـتـات مـی گـویـد طـبـق اسـتـانـداردھـای  
اتحادیه اروپا، نزدیک به یک سـوم یـونـانـی ھـا در سـال  

 . کرده اند    زیر خط فقر زندگی می ٢٠١٢ 
 

افزایش تعداد بیکاران برای  -آلمان 
 نھمین ماه متوالی

به گزارش یورو نیوز بیکاری در ماه دسامبـر در آلـمـان  
ـر اسـاس ھـمـیـن  .  برای نھمین ماه پیاپی افـزایـش یـافـت  ب

گزارش تعداد بیکاران این کشور در آخرین ماه سال گذشتـه  
  ٩٤٢ میلیون و  ٢  ھزار بیکار دیگر به  ٣ میالدی با افزایش  

ھم اکنون نرخ بیکاری در بزرگترین اقتصـاد  .  ھزار نفر رسید 
درصد است که این میزان از زمان اتحاد دو آلـمـان  ٦.٩ اروپا  

    شرکتھای بـزرگـی .  در دو دھه گذشته بی سابقه بوده است 
ھمچون مترو، زیمنس، لوفتھانزا و دویچه بـانـک در چـنـد  

 از نیروی کار خود را اخـراج کـرده    ماه اخیر چندین ھزار تن 
ـیـکـاری    اند که این تاثیر قابل توجـھـی  ـرخ ب  در افـزایـش ن

 .داشته است 

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب 

 کمونيست کارگری
 را بخوانيد


