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اونـا  .  این زیبایی   موسیقیه :  اندی 
ـرن  تـا  .  نمی تونن این رو از تو بگی

حاال نشده ھمچین حسی در مـورد  
 موسیقی داشته باشی؟ 

ــه  :  رد  ــودم ی ــی جــوون ب وقــت
ھـر  .  کمی ساز دھـنـی مـی زدم 

چند دیگه عالقه خـاصـی بـھـش  
ـلـی  )  زنـدان ( توی اینجا  .  ندارم  خـی

 .معنی نمیده 
اینجا اتفاقا جاییـه کـه  :  اندی 

تو بـھـش  !  بیشترین معنی رو میده 
نیاز داری، برای ھمین فراموشـش  

 .نمیکنی 
ـرامــــوش  :  رد  چــــی رو فـــ

 نمیکنم؟ 
اینکه جـاھـایـی تـوی  :  اندی 

ـیـا ھسـت کـه از سـنـگ   این دن
که یه چیزی تـوی  .  ساخته نشده 

درون وجود داره کـه اونـھـا نـمـی  
تونن بھش برسن، نمی تونن بـھـش  

 .دست بزنن و اون فقط مال توست 
ــت  :  رد  در مـورد چـی صـحـب

ھمه کسانی که اخبار کـارگـری  
ـبـال   را طی روزھـای گـذشـتـه دن
کرده اند، میدانند، کـارگـران نـی  
ـر   بر کشت و صنعت کارون شوشـت
برای ھفت روز در برابر سـاخـتـمـان  
نھاد ریاست جـمـھـوری تـجـمـعـی  

این تـجـمـع در  .  اعتراضی داشتند 
واقع ادامه اعتراضات چند سـالـه  
کارگران نی بر جھـت رسـیـدگـی  

کسـانـی کـه  .  به مطالباتشان بود 
از نزدیک با کار و زنـدگـی ایـن  
کارگران آشنا باشـنـد، بـه خـوبـی  
میدانند که آنـان در چـه شـرایـط  
ـنـد  . دشواری به کار مشغول ھسـت

در ھوای طـاقـت فـرسـای مـزارع  
نیشکر و در فضائی دود گـرفـتـه  
و آلوده، نی برھا ساعات طـوالنـی  
ـریـدن نـی ھـا در مـزارع   به کـارب

شغل کـارگـران  .  نیشکر مشغولند 
نی بر از مصادیـق بـارز مشـاغـل  

کـار آنـان  .  سخت و زیان آور است 
تنھا با کار کارگران معدن قـابـل  

 .مقایسه است 
علیرغم تمام این مشکـالت و  
ـر بـه   ـیـشـت ـرھـا ب شدت کار، نی ب
کارگران فصلی میمانند، علیرغـم  

 مـاه در سـال  ٨ اینکه آنھا تقریبا  
به کار در مـزارع اشـتـغـال دارنـد،  

ـرای   ـنـھـا ب اما کارفرمایان آنـان ت
ــمــه و   ــمــی از ســال حــق بــی نــی
ــان را پــرداخــت   ــازنشــســتــگــی آن ب

ایـن  .  اگر پرداخت کننـد .  میکنند 
پافشاری بر تحت پوشـش کـامـل  
بیمه و حق بازنشستگی کـامـل ،  
ــوســط   ــی اسـت کــه ت ــد ســال چـن
ـر و ھـفـت   کارگران نی بر شـوشـت
تپه پیگیری میشود و ھـنـوز ھـم  
جواب درست و حسـابـی از طـرف  

تا سـالـھـا  .  مسئوالن نگرفته است 
ـرداشـت   این کارگـران در فصـل ب
نیشکر، از سـوی واسـطـه ھـائـی  
ـرای   بیشتر از روستاھای لرستـان ب
ـپـه   نی بری به شوشتـر و ھـفـت ت

ـر  .  آورده میشدند  در سالـھـای اخـی
آشنائی این بخش از کارگـران بـه  

 پیوند ھائی امید بخش
     مرتضی فاتح 

ـیـن   آخر سال اسـت و مـوعـد تـعـی
بحث بر سـر  .  حداقل دستمزدھاست 
از یكطـرف  .  این موضوع داغ است 

جنب و جوش در درون حكومـت و  
دست اندركارانش از جـمـلـه كـانـون  
شوراھای اسالمی و كانون عـالـی  
انجمن ھای صنـفـی كـارگـری و  
ـره   كانون عالی كارفرمـایـان و غـی
است که ھر كدام با پیش كشـیـدن  
رقمـی بـعـنـوان حـداقـل دسـتـمـزد  

از جمله یـك  "  خط فقر "متناسب با  
میلیون و صد ھزار، یك میلیـون و  
پانصدھزار، یك میلیون و ھشتصـد  
ھزار، دو میلیون و دویست ھـزار و  

غیره  به جلو آمده و بـعـد ھـم بـا  
اعالم اینكه اگر دستـمـزد اضـافـه  
شود، تورم بیشتر خواھد شـد، آب  
ـر دسـت كـارگـران و كـل   پاكی ب
ــه و در واقــع دارنــد   ــت ــخ مــردم ری
میگویند امسال نیز مثل ھر سـال  
ــمــزدھــا   ــت ــری از افــزایــش دس خــب

به عبارت روشنتر ھمه این  .  نیست 
ـنـسـت كـه   بازارگرمی ھا برای ای
ـتـصـاد بـه   باز ھم كاسه و كـوزه اق
گل نشسته شان را بر سـر كـارگـر  

ـنـد  ـن بـا ایـن  .  و كل مردم خراب ك
تفاوت كه امسال در شرایط بسیـار  
ـیـن   ـر سـر تـعـی متفـاوتـی بـحـث ب

حـداقــل دســتـمــزدھــاسـت و خــطــر  
شورش گرسنگان بـه كـابـوس ھـر  
روزه سران این حكومت تبدیل شـده  

 . است 
در مقابل صـف آرایـی دسـت  
اندركاران حكومتی بر سر تحـمـیـل  
شرایط مشقت بار تر بر كـارگـران،  
صف اعتراض كارگـران اسـت كـه  
ـر از ھـر سـال ایسـتـاده   قدرتمند ت
است و از یـك زنـدگـی انسـانـی  

از نزدیكتر به ایـن  .  سخن میگوید 
 . دو صف آرایی نگاھی بیندازیم 

صــف اول كــارگــران را مــی  

 خواست افزایش دستمزدھا و مبارزات كارگران
 شھال دانشفر 

پیامد اخراج اسانلو برای 
 جنبش كارگری

 ناصر اصغری 

 انقالب راه خودش را پیدا میکند
 

مبارزه بر سر حداقل دستمزد، 
 مبارزه براي سرنگونی رژیم است

 
   نکته اصلی

 در حاشیه اخبار کارگري

 ٦           صفحه  

 ٣           صفحه   ٥               صفحه 

 ٧    صفحه  

 ٨  صفحه  

 ٩  صفحه  

 ١٠  صفحه  

 اخبار کارگری

 ١١       صفحه  
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 دولت و روبنای سیاسی

 
سخنگویان جامعـه بـورژوایـی  
چنین قلمداد میکننـد کـه دولـت  
ــھــاد ضـروری اســت کــه   یـک ن
ــای   ــن ـر مـب ـرای اداره جــامـعــه ب ب
منافع عمومی و مشـتـرک کـل  
اعضای جامـعـه شـکـل گـرفـتـه  

نــھــادی کــه گــویــا اراده  .  اســت 
جمعی مردم را منعکس مـیـکـنـد  
ــای   ــدرت مشــتــرک اعض و ق
. جامعه را بـه عـمـل در مـیـاورد 

ـیـن حـاکـم   گفته میشود که قـوان
مجموعه ای از اصول بـدیـھـی و  
ــوافــق آحــاد   ــعــی و مــورد ت ــی طــب
جـامــعـه انـد و دولـت ضـامــن و  

ـر  .  مجری این قوانیـن اسـت  تصـوی
کردن دولـت بـعـنـوان یـک نـھـاد  
ـقـاتـی   مستقل و مافوق منافع طب
متضاد درون جامعه، یـک رکـن  
ــدئــولــوژی بــورژوایــی   اســاســی ای

این تلقی از دولت بویـژه در  .  است 
کشورھای پیشرفـتـه غـربـی کـه  
نظام پارلمانی با ثبات تری داشته  
ــان   انـد ریشـه قـوی تـری در مـی

امــا در کشــورھــای  .  مــردم دارد 
ــیــرغــم   ــده تــر ھــم، عــل ــب مــان عـق
حاکمیت دولت ھای استبدادی و  
پلیسی، و علیرغم بدبینـی عـامـه  
ـر سـر کـار   به دولت ھایـی کـه ب
ـفـس لـزوم دولـت مـورد   ھستند، ن
سوال نیست و تلقی مردم از دولـت  
ـریـت   بعنوان نھادی که وظیفه مدی
جامعه را برعھـده دارد بـه ھـمـان  
. درجـه قــوی و ریشــه دار اســت 

گسترش نقش اقتصادی دولت ھـا  
ـلـمـرو   و بویـژه دخـالـت آنـھـا در ق
ـریـت و   خدمات اجتماعـی و مـدی
کنترل اقتـصـادی در چـنـد دھـه  
اخیر بشدت بر دامنه این توھـمـات  

 . افزوده است 

 
واقعیت اینست که دولت مھـم  
ـرای   ـقـه حـاکـمـه ب ترین ابـزار طـب
تحت انقیاد نگاھداشتن توده ھـای  

تاریخا ظـھـور  .  تحت استثمار است 
ــوجـــود آمـــدن   ــل ب ــت حـــاص دول
ـم   استثمار، پیدایش طبقات و تقسـی
ـثـمـارگـر و   جامعه به طبقات اسـت

ـرغـم  .  تحت استثمار بوده است  ـی عل
ھمه پیچیدگی ھا در سـاخـتـمـان  
دولت ھای امروز، دولت ھمـچـنـان  
دستگاھی برای اعمال زور اسـت  
و ارتش ھا و دادگاه ھـا و زنـدان  
ھا شالوده اساسی آن را تشـکـیـل  

دولت قوه قھریه سـازمـان  .  میدھند 
دولـت  .  یافته طبقه حاکـمـه اسـت 

ـقـاتـی   ابزار اعمال حـاکـمـیـت طـب
ـقـل از ھـر  .  است  ھر دولتی، مسـت

ـرفـتـه   فرم و ظاھری که بخود پـذی
ــت و چــه   ــطــن ــاشــد، چــه ســل ب
جمھوری، چه پـارلـمـانـی و چـه  
ـــال   ـــم ـــزار اع ـــدادی، اب ـب ــ ـت ــ اس
ـقـات   ـقـه یـا طـب دیکتـاتـوری طـب

 . حاکم است 
 

در ھر نظامی، حتی در خشـن  
ــرده داری ھــای اعصــار   ــریــن ب ت
ـقـاتـی   گذشته که در آن تعلق طـب
ـقـه حـاکـم   دولت پنھان نمیشد، طب
ـرای   ـنـایـی ب نیاز داشته اسـت مـب
ــدســت   ــت خــود ب ــت دول ــی مشــروع

ــدھــد  ــت و حــکــومــت  .  ب ــطــن ســل
ــت،   مـوروثــی، حــکــومـت اشــرافــی
حکومت مذھبی و الـھـی، قـالـب  
ھایی برای این کسب مشروعیـت  

در جامعه سـرمـایـه داری،  . بودند 
جامعه مبتنی به بازار کـه در آن  
کارگر و سرمایـه دار عـنـاصـری  

تصویر میشـونـد کـه عـلـی  "  آزاد " 
الظاھر پا به مبادله ای داوطلبـانـه  
ـر مـیـگـذارنـد، حـق رای و   و براب
ـتـخـابـاتـی قـالـب   پارلمان و نظام ان

ـرای   اصلی کسـب مشـروعـیـت ب
ــورژوازی   ــاتــی ب ــق ــت طــب حــاکــمــی

ـنـسـت کـه  .  است  ظاھر مسالـه ای
دولت ابزار حـکـومـت ھـمـه مـردم  
است و با رای مستقیم خود مـردم  

ــشــود  ــل مــی حــق رای،  .  تشــکــی
انتخابات و پارلمان قطـعـا از نـظـر  
تاریخی دستاوردھای مـھـمـی در  
تالش مردم کارگر برای گستـرش  
حقوق مـدنـی خـویـش مـحـسـوب  

بدیھی است که زندگـی  . میشوند 
ـرالـی بـورژوایـی   در یک نظام لیب
به مـراتـب از زنـدگـی در یـک  
ـبـدادی قـابـل   رژیم پلیسی و اسـت

اما این قـالـب ھـا  .  تحمل تر است 
ـقـاتـی دولـت   نمیتوانند ماھیت طـب

توده وسیـع  . معاصر را پنھان کنند 
ـیـشـرفـتـه   مردم کارگر حتی در پ
ـریـن   ـریـن و آزاد ت ترین، با ثبات ت
ـریـن   نظام ھای پارلمانی، از کـمـت
قدرت تاثیر گذاری بر سیاست ھـا  

نظـام  .  و اقدامات دولت برخوردارند 
پارلمانی توانسته است بـا اعـمـال  
خشونت کمتر و بـا دسـت بـدسـت  
کردن مقامات دولتی میان بـخـش  
ـقـه حـاکـم از   ـلـف طـب ھای مخـت
مجرای انتخابـات عـمـومـی دوره  
ای، حاکمیت بی چون و چـرای  
کل بورژوازی بر حیات سـیـاسـی  
و اقتصادی جـامـعـه را تضـمـیـن  

دموکراسـی پـارلـمـانـی نـه  .  کند 
مکانیسمی برای دخالت مردم در  
ـرای   امر حاکمیت، بلکه ابـزاری ب
کسب مشروعیت برای حاکـمـیـت  

 و دیکتاتوری طبقه بورژواست 

 



 3 ٢٤٦شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 می کنی؟ 
 !امید : اندی 

 )رھائی از زندان شاشنك (
 

 مقدمه
، ھـیـأت  ١٣٩١ روز دوم بھمن  

مدیره سـنـدیـكـای شـركـت واحـد  
اتوبـوسـرانـی تـھـران و حـومـه در  
اطالعیه ای خطاب به فدراسـیـون  
ـقـل   جھـانـی کـارگـران حـمـل و ن

(ITF)  سـنـدیـکـای  : " اعالم كـرد
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانـی  
تھران و حومـه اعـالم مـی دارد؛  
منصور اسالو را بـه عـلـت انـجـام  
تخلفات متعدد و عدم پایبندی بـه  
تعھـدات خـود و نـادیـده گـرفـتـن  
ــی   ھشـدارھــا و اعــتــراضـات درون
ـره   ـئـت مـدی سندیکا، از ریاست ھی
ــاریــخ   ــن ت ــار کــرده و از ای بــرکــن
ـتـی در   ھیچگونه سمت و مسئولی
این سندیکا نـدارد و از آن نـھـاد  
ــار قـطـع ھـمــه   کـارگـری خـواسـت
ــا و   ــکــاری ھ ــم ــاطــات، ھ ارتــب

ـرده مـی بـاشـد  ." حمایتھا از نامـب
این اطالعیه و ادبیات آن تـعـجـب  
ھمگان را بدنبال داشته و واكـنـش  
. بسیاری را باعث گـردیـده اسـت 

ـبـال آن   این نامه و فضایی كه بـدن
ـنـھـا یـكـی از   درست شده است ت
اتفاقات نامیمونی است كه ما در  
عرض ایـن مـدت یـكـی دو مـاه  
ــان بــعــضــی از   ــی ــه در م ــت گــذش
ــش كــارگــری و   ــب ــن جــن فــعــالــی
ھمچنین افراد دیگری كـه دربـاره  
مسائل جنبش كارگری اظھارنـظـر  

ـم  دود  .  می كنند، شـاھـد بـوده ای
ـیـمـا بـه   ـق این فضای ناسالم مسـت
چشم كل فعالین جنبش كـارگـری  
ـبـع آن دامـن كـل   می رود و به ت
ـرد و مـبـارزه   كارگران را می گـی
آنھا را فرسنگھـا بـه عـقـب مـی  

ــه  .  رانـد  ــطــی ب ــن فضــا رب كــل ای
مبارزه كارگران و مـنـافـع آنـی و  

اتفاقا اگر ربـطـی  .  آتی آنھا ندارد 
ـبـش   داشتـه بـاشـد، تضـعـیـف جـن
ـلـه بـا حـمـالت   كارگری در مـقـاب
ـره   متعدد جمھوری اسالمی به سـف
خالی و وضعیت كار و معیـشـتـی  

ـبـش  .  كارگران است  كارگران و جـن
، بـا  "اصالح قانون كار "كارگری با  

حمالت متعدد از ھـر طـرفـی از  

ـیـن   جانب جمھوری اسالمی و تعـی
حداقل دستمزد باز ھم بسیار زیـاد  

ـنـد  ھـمـه  .  زیر خط فقر روبرو ھسـت
این مسائـل دخـالـت مـا را مـی  
ــد؛ امــا تــمــركــزمــان جــای   ــب ــل ط

 !دیگری است 
من در این نوشته به آنچه كـه  
ـیـن اطـالعـیـه   ـق مخالفین و مـواف
مزبور تا بحال نوشته و گفته انـد،  

ــدارم  ــاری ن ــل  .  ك ــن ھــم مــث م
بسیاری از كسانی كه اظـھـارنـظـر  
كرده اند، نـكـاتـی دارم كـه فـكـر  
می كنم ـ حاال كه بقول انگلیسـی  
(Elephant in the room) 
فیلی كه در اتـاق اسـت و نـمـی  
شود به آن بی اعتنا بود ـ باید بـه  

 .این موضوع پرداخت 
 

اخراج اسانلو جنبش 
كارگری را تضعیف می 

 كند
آنـچـه كـه واضـح اسـت، ایـن  
ـرونـی ایـن   ـی ـتـشـار ب است كه با ان
اطالعیه، مـوقـعـیـت سـنـدیـكـای  
ـیـن   واحد در میان اعضاء آن، در ب
كل كارگران و جنبش كـارگـری و  
. جامعه ایران تضعیـف شـده اسـت 

سندیكای واحد یكی از مھمتریـن  
ــش   ــآورد جــنــب ــای دســت ــادھ ــھ ن
اعتراضی و اعتراض كارگـران در  
طول حیـات جـمـھـوری اسـالمـی  

در نتیجه انتشـار اطـالعـیـه  .  است 
ـیـز   مزبور كل جنبش كارگری را ن
ـرار   در یك موقعیت ضعیف تری ق

سـنـدیـكـای كـارگـران  .  می دھـد 
ـبـش   ـلـب جـن شركت واحد که در ق
كارگری ایران كه تـازه دارد نضـج  
ـرار دارد، بـا صـدور   می گیرد، ق
این اطالعیه درخت نـو نـھـال ایـن  
. جنیـش را دچـار طـوفـان نـمـود 

منصور اسانلو و محمود صالـحـی  
ـم زاده و شـاھـرخ   ـراھـی و بھـنـام اب
زمانی و رضا شھابی و دیگرانـی  
كه در ایـن مـدت بـعـنـوان نـمـاد  
جنبش كارگری در بیـن كـارگـران  
ـلـی شـنـاخـتـه   و در سطح بین المـل
شده اند، مستقل از سیاستھایشـان،  
ــران در   ــران ای ــنــگــوی كــارگ ســخ
ــابــل جــمــھــوری اســالمــی و   ــق م

ـنـد  . سركوب جنبش كارگری ھسـت
بی توجھی و سـھـل انـگـاری در  
ـتـھـایـی   برخورد به چنین شـخـصـی
ـم مـی   عمال آب بـه آسـیـاب رژی

ـران كـه  .  ریزد  جنبش كـارگـری ای
گفتم تازه دارد نضج می گیـرد و  
روی پـای خـودش مـی ایسـتـد،  
مثل جنبـش كـارگـری اسـتـخـوان  
ــرده كشــورھــای اروپــایــی   خــرد ك
نیست كه ھزار چھره و شخـصـیـت  
شناخته شـده داشـتـه بـاشـد و بـا  
ـنـدی و   افتادن منصور اسانلو مـان

؟ روز بـعـد  ! آن ھم توسط خودمـان 
ـنـد  بـا  !  خودش را براحتی ترمیم ك

ــا مــحــمــود   افــتــادن اســانــلــو و ی
ـنـد كـه   صالحی، باید فعال كـار ك
اعتـمـاد تـوده ھـای كـارگـران را  

كار می برد كـه دوبـاره  . جلب كند 
شخصیتھایی مثل رضا شھابی و  
ــن   ــام ابــراھــیــم زاده و پــروی ــھــن ب
محمدی را در سطح جـھـانـی بـه  
جنبش كارگـری دیـگـر كشـورھـا  

ــد  ــان ــاس ــه  .  بشــن بــرای كســی ك
كف مـی  " و یا  "  محكوم می كند " 

ـنـد دارد یـار  "  زند  و فكـر مـی ك
ـقـویـت   می گیرد، تضعیف و یـا ت
ــش كــارگــری بــطــور عــلــی   جــنــب
العموم آخـریـن چـیـزی اسـت كـه  

 . برایش اھمیت دارد 
 

سندیكای واحد دستآورد 
 جنبش كارگری است

سـنـدیـکـای  " واضح است كـه  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانـی  

ــران و حــومــه  ــھ نــھــادی مــثــل  "  ت
اتـحـادیـه  " و یـا  "  اتحادیه خیاطان " 

اتـحـادیـه نـخـود  " و  "  داران   كامـیـون 
سندیـكـای واحـد  .  نیست "  فروشان 

حاصل یك مبارزه متحدانه ھـزاران  
ــن از كــارگــران شــركــت واحــد   ت
ــھـران و حــومــه و   ــی ت ــوســران اتـوب
ـبـانـی و كـمــك   ــی حـمـایـت و پشـت
ـر   ـف ـیـونـھـا ن ـل ـم مـی ـی رسانی مستق
دیگر، چـه در تـھـران و چـه در  
ـران   خارج از تـھـران و خـارج از ای

ـیـه ــ ایـن دوره  .  است  ـیـن اول فعال
ـنـد   سندیكای واحد ــ قصـد داشـت
سندیكای واحدی را كـه در سـال  

ـــاری از  ١٣٤٧  ـی ــ ـــل بس ـث ــ  م

سندیكاھای دیـگـر دوره شـاه بـا  
ــامــه اســالف حــزب   ــرح و بــرن ط
ـنـد  ـن . رستاخیز پا گرفت، احـیـا ك

ـر از اعضـای آن كـه   ـف بقول دو ن
ــبــی در مــورد ایــن   ــل ــرا مــط ــی اخ

ھـدف آن  " سندیـكـا نـوشـتـه انـد،  
ــان   ـیـابـی بـه حـقـوق کـارکـن دسـت
شرکت واحد مطابق با قانون کـار  

کسب حـقـوق  . ... و روابط آن بود 
در چارچوب قوانین موجـود و بـا  

ـبـه گـرایـی  دولـت ـ  :  نگاه سه جان
امـا  ."  کارفرما و کـارگـران بـود 

جمھوری اسالمی كه ھـمـه چـیـز  
ــور   ــن كش ــودی " را در ای و  "  خ

كـرده اسـت، واضــح  "  غـیــرخـودی " 
را،  "  غیـرخـودی "است كه یك نھاد  

ــر درجــه كــه بــخــواھــد در   بــا ھ
ـیـن خـودش ھـم   چھـارچـوب قـوان

در  .  رفتار كند، تحمل نـمـی كـنـد 
ــارزه   ــب ــه اســت كــه م ــل ــرح ایــن م
ــرد و   ــی ــران شــدت مــی گ كــارگ
ـبـه   ـبـال سـه جـان گرایشـی كـه دن
ـــی اســـت مـــی خـــواھـــد   ـرائ گــ

ھا را بـه نشـانـه    ھای اتوبوس   چراغ 
ـنـد و گـرایـش   اعتـراض روشـن ك
دیگر بـه كـارگـران اتـكـا دارد و  
ــو مــی كشــد  ــل ــصــاب را ج . اعــت
ــا    گــرایــش روشــن كــردن چــراغ  ھ

حاشیه ای می شود و سندیكـای  
جدیدی، متفاوت از آنچـه كـه در  

ــود،  ١٣٤٧ سـال    تشـكـیـل شـده ب
دھـھـا فـعـال  .  متـولـد مـی شـود 

كارگری از مراكز دیگر كـارگـری  
ــم در ســر   در ایــران، ھــزاران مــعــل
كالس درس در ایران، ھزاران جـوان  
ـراض   و دانشجو و غیره از این اعـت
كارگران و سندیكای آنھا حمـایـت  
ـفـی بـه   ـت كرده و اعتراضات مـخـل
ــعـددی سـازمــان   شـیـوه ھـای مـت

ھزاران فـعـال سـیـاسـی در  .  دادند 
ــش   ــال جــنــب ــع خــارج ایــران و ف
ــه ھـــای   ــحـــادی ـری و ات ــارگــ ك
ـلـی، جـلـوی   ـیـن الـمـل كارگـری ب
ـر   ـم و در پ سفارتخـانـه ھـای رژی
ـلـف   ـقـاط مـخـت رفت و آمدتریـن ن
كشورھای خـارجـی در سـرمـا و  
گرما تجمع كرده و به اذیت و آزار  
ــن كــارگــری و اعضــای   ــی فــعــال
ـراض كـردنـد  . سندیكای واحد اعـت

ـبـش   این اعتراضات افرادی از جـن
كارگری ایران و از جمله مـنـصـور  
ـم   ـراھـی اسانلو، رضـا شـھـابـی و اب
ــه   ــكــا را ب ــدی مــددی از آن ســن
شخصیتھای مھم عرصه سیـاسـت  

 .ایران تبدیل كرد 
ھیچكس اما اعتنـائـی نـمـی  
ـیـس و یـا   كند كه چـه كسـی رئ

داران    نایب رئیس اتحادیه كـامـیـون 
است و طی چه پروسه ای ایشـان  
! انتخاب و یـا عـزل مـی گـردنـد 

دعوا بر سر قیمت پارچه كه حتما  
ـر آن   اتحادیه خـیـاطـان ھـم درگـی
است، كسی را بجز اعضای ھمان  
! اتحادیه به خود مشغول نمی كنـد 

رژیم شاه مـی آیـد و مـی رود؛  
جـــمـــھـــوری اســـالمـــی ھـــمـــه  

ھای كارگری را مـی زنـد    تشكل 
و رھبران و فعالین آنـھـا را از دم  
تیغ مـی گـذرانـد، امـا اتـحـادیـه  
كفاشان و نخود فروشان و امثالـھـم  
ـرو   ھمچنان پابرجایند و خـم بـه اب

چرا كه مثل ملـك  .  ھم نمی آورند 
شخصی یك عده بخصوصی است  
و نه امور روزمره اش و نه بـود و  
ــودش در بــیــرون از آن عــده،   ــب ن
تأثیـری روی زنـدگـی سـیـاسـی  

ـتـی  .  كس دیگری می گـذارد  وق
كه می گوئیم سـنـدیـكـای واحـد  
ــش كــارگــری و   ــآورد جــنــب دســت
جنبش اعتراضی كارگـری اسـت،  
ـبـه اسـت كـه مـورد نـظـر   این جـن

 .است 
 

 !خرد جمعی سندیكا
ظاھرا ھیأت مدیره سندیـكـای  
ـم گـرفـتـه اسـت كـه   واحد تصـمـی
ـنـد و اطـالعـیـه   اسانلو را اخراج ك
مزبور را نیز به ھمـیـن مـنـاسـبـت  

ــه  .  صـادر كـرده اسـت  ـر نـوشـت ـث اك
ــت و یــا   ــف ھــایــی كــه در مــخــال
موافقت این اطـالعـیـه سـنـدیـكـا  

ـم و  " نوشته شده اسـت، بـه   تصـمـی
اشـاره و بـه  "  خرد جمعی سندیكـا 

ـفـی   ـل ـرام " آن به اشكال مـخـت " احـت
ــد  ــه ان ــن  .  گـذاشـت ــه ای مـن امــا ب

  ١  از صفحه   پیامد اخراج اسانلو برای جنبش كارگری
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ـرامـی  "  تصمیم و خرد جمعـی "  احـت
من اعتراض حقـوقـی  !  نمی گذارم 

ـره سـنـدیـكـای   به كار ھیـأت مـدی
ـــدارم  در چـــھـــارچـــوب  .  واحـــد ن

حقوقی، این حـقـش اسـت كـه بـا  
انتخاباتی درونی و بدور از چشـم  
اعضـای خـود و در یـك جـلـسـه  
ــن   ـی ـره، چــن ــه و غــی چـنـد سـاعـت

توده كـارگـران و  .  تصمیمی بگیرد 
ــدگــان شــركــت واحـد امــا از   ـن ران
ـرد كـه بـه   ھیأت مدیره نـمـی پـذی
دلیل شرایط خفقان و عـدم وجـود  
ــرای فــراخــوان مــجــمــع   شــرایــط ب
ــكــی از   ــه ی ــی عــمــومــی، بــر عــل
ـبـش   شناخته شده تریـن فـعـال جـن
ـریـن شـخـصـیـت   كارگری و مھمـت
سندیكای مزبور اطالعـیـه صـادر  

مـنـصـور  "كند كه این ھیأت مدیره  
ـفـات   اسانلو را به علت انجـام تـخـل
متعدد و عدم پایبندی به تعھدات  
خود و نادیده گرفتن ھشـدارھـا و  
اعتراضات درونـی سـنـدیـکـا، از  
ریاست ھیئت مدیره برکنـار کـرده  

ــت  ــب  "!  اس ــخــری ــی ت ــعــن ــن ی ای
این یعنی تخریب  !  سندیكای واحد 

ـره  ایـن  !  خانه خود این ھـیـأت مـدی
ــی دو شــقــه كــردن جــنــبــش   ــعــن ی

این یعنی افتادن به دام  !  كارگری 
جــمــھــوری اســالمــی؛ چــرا كــه  
جمھوری اسالمی تـمـام تـالـشـش  
در تمام طول حیات این سـنـدیـكـا  
ــگـیــری و   ایـن بـوده كـه بـا دسـت
ــت و آزار، و   ــه و اذی ــج ــكــن ش
محرومیت از دوا و درمان منصـور  
ـم   ـراھـی اسانلو، رضـا شـھـابـی و اب
مددی و با اخـراج و سـر دوانـدن  
دیگر اعضای فعال سـنـدیـكـا، آن  
ـبـع آن   را در ھـم بشـكـنـد و بـه ت
جنبش كارگری را، تا جـائـی كـه  
برایش امكانپذیر اسـت، بـه عـقـب  

حتی از شكنجه دختر بـچـه  ! براند 
 ساله یعقوب سلیمی، یكـی  ٦  ـ  ٥ 

از فعالین آن سـنـدیـكـا ھـم دریـغ  
 !نكرد 

ـیـل ھـم بـه ایـن   من به این دل
ـم جـمـعـی "  ـرام  "  خرد و تصـمـی احـت

ــصــور   نـمــی گــذارم چــرا كــه مــن
اسانلوئی را كه در انظار و اذھـان  
ـبـش   ـران جـن عمومی یكی از رھـب
ــد   ــی ــری اســت، و بــاز تــأك كــارگ
ـقـل از سـیـاسـتـھـای   میكنم مسـت
دیروز و امـروز و فـردایـش، بـدون  
ارائه ھیچگونه سـنـد و مـدركـی  
خاطی و خودسر مـعـرفـی كـردن،  
به جنبش كـارگـری ضـربـه مـی  

ـر  !  زند  كم نیستند تصمیماتی كـه ب
مبنای خرد جمعی گرفته شـده و  
جامعه و جھان را گـامـھـا عـقـب  

ـرده اسـت  ـرا ب رأی  .  رانده و به قھق
  ١٢ آری به جمھوری اسالمی در  

 و روی كـار آوردن  ٥٨ فـروردیـن  
ھیتلر و اخوان المسلمین در مصـر  
فقط دو ـ سه نمونه از دھـھـا نـوع  

خـرد و  .  چنین تصمیماتی ھستند 
تصمیم جمعی ای كه اشتباه مـی  
ـرایـش   كند یك فاكت اسـت، امـا ب

ـر  !  احترامی قائل نیستم  چرا كه زی
ـرنـدگـان ایـن   پای خود ھمیـن گـی
نوع تصمیمات را ھم خـالـی مـی  

 .كند 
 

خراب كردن رھبران 
 كارگری

اطالعـیـه سـنـدیـكـا مـنـصـور  
انجام تخلفات متعـدد  " اسانلو را به  

و عدم پایبندی به تعھدات خود و  
ــا و   ــدارھ ــن ھش ــده گــرفــت ــادی ن

، آن  " اعتراضات درونی سـنـدیـکـا 
ھم بدون ارائه كوچكتریـن سـنـد و  
ـنـكـه   مدركی و حتی بدون بیان ای
ـنـد،   این تخلفات و غیره چـه ھسـت

ھـیـچ انسـانـی  !  متھم كـرده اسـت 
مقدس و ذاتا مصون از خطا كـردن  

اما تا زمانی كه اعضـای  .  نیست 

سندیكای واحد، جنبش كـارگـری  
ـفـات و عــدم  " و جـامـعـه از   تـخـل

ـنـدی بـه تـعـھـداد  ـب مـنـصــور  "  پـای
اسانلو باخبر نشده و رأی ای در  
محكومیت او بخـاطـر آن شـواھـد  
صادر نكرده است، ھرگونـه صـادر  
كردن احكامی مثـل احـكـام بـاال،  
فقط و فقط بعـنـوان خـراب كـردن  
ـبـش   چھره یك فعال سرشنـاس جـن
ـلـمـداد خـواھـد شـد و   كارگری ق
بعنوان واقـعـه ای كـه جـمـھـوری  
ـبـش   اسالمی از آن بعنوان زدن جـن
كارگری استفاده خواھد كـرد، یـاد  

این اطالعیـه مـوازیـن  !  خواھد شد 
ابتدایی و پرنسیپھای شناخته شده  
جنبش كارگری در سطح جھان را  

سـنـدیـكـای  .  زیر پا گذاشته است 
شركـت واحـد و اعضـای ھـیـأت  
مدیره و فعالین آن، از عزیزتریـن و  
ـریـن انسـانـھـای عـرصـه   شریـف ت
ــد ســال   ــاســت ایــران در چــن ســی
گذشته بـوده و ھـمـچـنـان بـاقـی  

ـریـن و  .  مانـده انـد  ھـمـیـن عـزیـزت
شریف ترین انسانھا، بـایـد جـلـوی  
ــن   ــی ــات و صــدور چــن ــاف ــح اج
احكامی بر علیه اشـخـاصـی كـه  
ــچ دادگــاه   ــی ــفــاتشــان در ھ تــخــل
ـنـد  . صالحه ای تأیید نشده، بایسـت

نبـایـد راه  .  باید خیلی محتاط بود 
ـیـن كـارگـری و   خراب كردن فـعـال
ــی   ــن اجــتــمــاعــی و حــت ــی فــعــال
اشخاص عادی آن جامعه، توسـط  
یكی از مھمترین نھادھای جنبش  

 ! كارگری در ایران ھموار شود 
ـفـی   اما حتی اگر خطا و تخـل
از منصور اسانلـو سـر زده بـاشـد،  
راه برخورد با آن و بـخـصـوص در  
ـنـونـی و   شرایط حساس سیاسی ك
موقعیت جنـبـش كـارگـری، آنـی  
نیست كه ھیأت مدیره سنـدیـكـای  

اگر مـنـصـور  .  واحد برگزیده است 
ـیـغ كـرده و   ـل اسانلو گرایشی را تب

عمال به پیش می برد كـه خـالف  
ـریـت اعضـای ھـیـأت   گرایش اكث
ـره مـی   مدیره اسـت، ھـیـأت مـدی
ـروسـه رأی   توانست او را در یك پ
گیری، ھمچنانكـه او را در یـك  
چنین پروسه ای انتـخـاب كـردنـد،  

ـلـو  .  عزل بكند  اگر مـنـصـور اسـان
ـرد كـه   ـیـش مـی ب سیاستی را پ
می شود نقد كرد، باید ھمین كـار  

بـایـد بـه یـك شـیـوه  .  را می كرد 
ــاسـتـی كــه   ـم و اصــولـی سـی سـال
ـراضـی   باعث تضعیف جنبش اعـت
كارگران میشود را نقـد كـرد و آن  
ھم نه افشاگری؛ بلكه نقد كـرد و  
راه نشان داد و چه بسا بشود فـرد  
دارای آن گرایش را قانع كـرد كـه  

ـرد  ـب ـبـاه خـود پـی ب و یـا  .  به اشت
اینكه طرفـداران گـرایـش وی بـه  
ــن گـرایــش پــی   مـخــرب بـودن ای

 .ببرند 
نكته دیگر اینـكـه جـمـھـوری  
اسالمی در طـول عـمـرش ھـزاران  
ـر   فعال و رھبر كارگری را دستگـی
و زندانی كرد، شـكـنـجـه و اعـدام  
كرد و بسیاری را مرعوب كـرده و  

ـبـش  .  به سكوت واداشت  مگر جـن
ـر مـثـل   ـف ـران چـنـد ن كارگـری ای
ـلـو، رضـا شـھـابـی،   منصور اسـان
بھنام ابراھیم زاده، علـی نـجـاتـی،  
محمود صالحی، شاھرخ زمـانـی،  
شیث امانی و رسول بـداغـی دارد  
كه بـعـنـوان نـمـادھـای مـقـاومـت  

ــدان  ــش كــارگــری در زن ــب ــن ھــا    ج
؟ صنـدلـی را از  ! شناخته شده اند 

ـقـول   زیر پای آنھا كشـیـدن و یـا ب
ــایشـان را خـالــی   ـر پ مـعـروف، زی
كردن، در عمل به رژیم و جریانـات  
راست فرصت میدھد که میداندار  
شوند و فرصت را برای حمـلـه بـه  
كل جنبش كـارگـری و در مـورد  
ـیـمـت   اسانلو، به خود سندیکـا عـن

 . بشمرند 

 نفـر  ٨ نمی دانم با چند نفر از  
ذكر شده در پاراگراف باال در چـه  
مواردی ھمرأی و ھمنظر خـواھـم  
بود، اما می دانم كه حـتـی اگـر  
تماما ھـم بـا ھـمـدیـگـر ھـمـنـظـر  
ـر   ـفـت ب باشیم، روزی امكان مخـال
ـیـدا   ـلـی بـا ھـر كـدام پ سر مسـائ

ــھــا راه حــل  .  خــواھــم كــرد  ــت مــن
اختالفات و بخصوص بـا كسـانـی  
ـران   ـنـد بـعـنـوان رھـب كه مـی تـوان
ـبـش را   جنبش كارگری، ایـن جـن
ـرار دھـنـد، خـراب كـردن   خطاب ق

راه حل بحث  !  شخصیت آنھا نیست 
و نقد نظرات و راه حلـھـایـی اسـت  
كه كسی می تواند خود را بـا آن  

ــد  ـن ــی ـب ــف ب ــا  .  مـخـال ــارزه ب راه مـب
ـبـش   گرایشات دیگر در درون جـن
ـتـھـایشـان   كارگری تخریب شخصـی

ـر  .  نیست  از گفتن ایـن نـكـتـه سـی
 !نمی شوم 

 
 در پایان

سندیـكـای كـارگـران شـركـت  
ــران و حــومــه در یــك   ــھ واحــد ت

ـرار دارد  آنـچـه كـه در  .  تندپیچ ق
اطالعیه مزبور آمده اسـت، حـرف  
ــه   ــل ــران و از جــم ــران ای دل كــارگ

واضـح  .  اعضای آن سندیكا نیست 
است كه آن اطـالعـیـه و شـیـوه و  
ــش   ــاری آن جــنــب ــوشــت ــك ن ســب
كارگری و خود سندیكای مـزبـور  
را در موقعیتی به مراتب ضعـیـف  

ـر قــرار خــواھــد داد  جــمــھــوری  .  ت
اسالمی ھم اكنون شروع بـه بـھـره  
ـیـف اسـالمـی از ایـن   ـث برداری ك

سـنـدیـكـای  .  موقعیت كـرده اسـت 
ـره آن   واحد و مشخصا ھیأت مـدی
می تواند كاری بكند كه جـلـوی  

 .این وضعیت را بگیرد 
 ٢٠١٣  فوریه  ٢ 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد



 5 ٢٤٦شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

حـقـوق خـود بـاعـث گـردیـد کــه  
اعتراضات مھمـی را در ایـن دو  

 .مرکز کارگری برپا کنند 
ــودن دوره   ــب ــم ن ــل دائ ــی بــه دل
کاری آنان و دوری مـحـل کـار  
ـم   این کـارگـران از کـارگـران دائ
سایر بخش  ھا از قبیل کـارخـانـه  
ـیـد شـکـر و صـنـایـع   اصـلـی تـول
ـیـد   جنبی مانند کارخانه جات تـول
کاغذ، نئوپان و الکل و خـورا دام  

ــی از  ...  و   ــی دوری نســب حــت
ـیـاری،   کارگران دائمـی بـخـش آب
ـر در   ـیـشـت ـرھـا ب اعتراضات نـی ب
ـرداشـت و بـا فـاصـلـه از   فصل ب
ـراضـات عــمـومـی کـارگــران   اعـت
ــن بــخــش ھــا صــورت   ــمــی ای دائ
ـر   میپذیرفت، تنھا در سالھای اخـی
ــی   ــم ــی و دائ ــم ــارگــران رس ک
ـراضـات   کارخانـه کـارون بـه اعـت

 .کارگران نی بر پیوستند 
ـنـدگـانـی   پیش از این نیز نمـای
ــن کــارگــران بــرای   از ســوی ای
مطرح کردن خـواسـتـه ھـای نـی  
ـیـمـه و   برھـا کـه شـامـل، حـق ب
بازنشستگی کامل، قرار گـرفـتـن  

ــدی   ــه بــن ــق ــان در طــب ــل آن شــغ
ــان آور و   کــارھــای ســخــت و زی
اجرای طرح طبقه بندی مشـاغـل  

 .بود، به تھران سفر کرده بودند 
ـره ای  ٥٠٠ اینبار اما جمع   ـف  ن

ـیـش از   به نمایندگـی از سـوی ب
ـرای طـرح  ٢٠٠٠   کارگر نی بر ب

چند باره مطالبـاتشـان در مـقـابـل  
دفتر رئیس جمھور اسالمی تجمـع  

تجمعی که نھایتا مـنـجـر  .  کردند 
ـنـدگــان   ـتـگـو مــیـان نـمـای بـه گـف
ـنـدگـان دولـت و   کارگران و نـمـای
. ارگانھای استانی حکومـت شـد 

ـفـس   جدای از نتایج این تجمع ، ن
تجمع یک سوم از کـارگـران بـه  
نمایندگی از سوی ھمه کارگـران  
و مقاومت ھفت روزه کارگران در  
شرایط بد جوی و بی امکانـاتـی،  

 .بسیار اھمیت دارد 
اما به نظر من در این تـجـمـع  
اتفاق بسیـار مـھـمـی افـتـاد کـه  
ـبـه   برجسته تر از ھر کـدام از جـن

 .ھای دیگر این تجمع است 
پیوسـتـن کـارگـران کشـت و  

ـپـه بـه کـارگـران   صنعت ھـفـت ت
ـریـن دسـت   کارون شوشتر ، مھـمـت

 روزه بـه نـظـر  ٧ آورد این تـجـمـع  
کسانی که به منطـقـه و  .  میرسد 

ـر   نوع کار کارگران کارون شـوشـت
ـنـد،   و نیشکر ھفت تپه آشنـا ھسـت
ـنـد، کـه شـرایـط   به خوبی مـیـدان
کار، محیط کاری، نـوع کـار و  
حتی مشکالت این دو مـجـتـمـع  
. مھم صنعتی کامال مشابه اسـت 

فاصله جغرافیائی نیز مـیـان ایـن  
دو مـجـمـوعـه کـارگـری بسـیـار  

ـرای مـن  .  اندک اسـت  ھـمـواره ب
سوال این بود که با وجـود تشـابـه  

 درصدی موقـعـیـت کـارگـران  ٩٠ 
ــن دو مــجــمــوعــه و بــا وجــود   ای
مجموعه ای از موارد که این دو  
ـیـونـد   بخش از کارگران را به ھم پ
میدھد، چرا مبارزات مستمر آنـان  
ـیـابـی بـه خـواسـتـه   در زمینه دست
ــی   ھــایشــان، جــدای از ھــم و ب

 ارتباط است؟  
ـر نـی   ـراضـی اخـی تجمـع اعـت
ـیـوسـتـن   برھای کارون شوشتر و پ

ــه  ٣٠٠  ــه ب ــت تــپ  کــارگــر ھــف
نمایندگی از سوی کارگـران ایـن  
مجتمع، نشان داد که خواسته ھـا  
و مشکـالت مشـتـرک، راه حـل  

ــرکــی دارد  ــت ــاق  .  مش ــف و ایــن ات
ــگــی   ــوســت ــه ھــم پــی ــده ، ب فـرخــن
ــه   ــوع ــن دو مــجــم کــارگــران ای
ــعــتــی بــاعــث   ــن کشــاورزی و ص
تقویت نیروی اعتـراض کـارگـری  

در  .  در مـنـطـقـه خـوزسـتـان اسـت 
ــگــی   ــوســت ــه ھــم پــی ــن ب ادامــه ای
کارگران،  آنـان تـوانـائـی ایـجـاد  
تشکلی بـا مـحـوریـت کـارگـران  
ــد  ـر را دارن ـپـه و شـوشـت . ھـفـت ت

ـر   ـراب ـنـھـا ب چنیـن تشـکـلـی نـه ت
ـپـه   نھادی برای سندیکای ھفت ت
نیست، بلکه میتواند میزان قـدرت  
و نفـوذ آن را بـه مـیـزات بسـیـار  

 .زیادی آفزایش دھد 
ــه نــظــر مــن   بــه ھــر حــال ب
ـتـه در تـجـمـع   مھمترین نکته نھـف
اعتراضی کارگران نی بر کشـت  
ـر و طـرح   و صنعت کارون شـوشـت
نیشکر ھفت تپه، به ھم رسیدن دو  
بخش عمده کارگران در مـنـطـقـه  
ـــان اســـت  ـت ـــی خـــوزســ . شـــمـــال

ھمبـسـتـگـی کـه نـاشـی از ھـم  

 .سرنوشتی است 
گویا این به ھم پیوستن بخـش  
ــف کــارگــری در   ھــای مــخــتــل
منطقه در روزھای اخیـر شـدت و  
افزایش قابل مالحظه ای داشـتـه  

ــت  ــات مشــتــرک  .  اس اعــتــراض
ــمــی و قــراردادی   کــارگــران دائ
ـراض   ــ ـت ـــمـــی ھـــا، اعــ ـی ـروشــ ــ ـت ــ پ
کارگرانی با ھمیـن وضـعـیـت در  
آبادان و پیوستن جوانان بیـکـار بـه  
آنھا، اعتراض کارگران شـھـرداری  
و مترو در اھواز و مواردی دیـگـر  

 . طی روزھای اخیر 
این روند نشان دھـنـده شـرایـط  
بحرانی مـعـیـشـت و زنـدگـی در  
ـریـن اسـتـانـھـای   یکی از غنـی ت
کشور است، از سوی دیگر ادامـه  
و گسترش این رونـد در مـنـطـقـه  
میتـوانـد بـه تـحـوالتـی مـھـم در  
فضای عمومی کشـور و ایـجـاد  
ـتــراضـــات   ــدی از اعــ دور جـــدی
گسترده کارگری در ھمه مناطـق  

 .باشد 
                                                                             

 ١  از صفحه   پیوند ھائی امید بخش

 ... خواست افزایش 
 

ــزان   ــی ــنــد و حــداقــل م ــی بــنــش
بـایـد بـا  .  دستمزدھا را تعیین کند 

 صفی ھر  
ـر   چه متحد تر و قـدرتـمـنـد ت

 .این نبرد را به پیش بریم 
باید در تمام مـراكـز كـارگـری  
ــمــزدھــا و   خـواســت افــزایــش دســت
اعتراض علیه فقر و فالكت را بـه  
بحث گذاشته  و بر سـر آن صـف  

ـیـه  .   خود را متحد تر كنیم  با بیـان
ھــا و قــطــعــنــامــه ھــای مــان،  
خواستھای خودمان را بـه گـوش  

ـم  ـی ـرسـان مـحـل نشـسـت  .  جامعه ب
شورایعالی کارشان را بـه مـحـل  
ـم و   ـی ـبـدیـل کـن تجمعـات خـود ت
ــردن کــل ایــن   خــواھــان جــمــع ک

ـم  ــ ــاطشـــان شـــوی شـــوراھـــای  .  بس
اسالمی را از سر راه  مبارزه خـود  

 .برداریم 
طبعـا خـواسـت مـا كـارگـران  

ــل  .  روشــن اســت  ــن حــداق ــی ــعــی ت
ــبــایســت تــوســط   ــی دســتــمــزدھــا م
ــدگــان مــنــتـخــب مـجــامــع   ـن نـمــای

ایـن  .  عمومی كارگران تعیین شود 
حق کارگران است کـه در مـورد  
ـرخ دسـتـمـزدشـان، خــود   ـیـن ن تـعـی

دسـتـمـزد كـارگـر  .  تصمیم بگیرنـد 
باید متناسـب بـا اسـتـانـداردھـای  
امروز زندگی بشری ارتقا یـابـد و  
ـر   میزان آن نه بر مبنـای خـط فـق
بلكه بر اسـاس خـط رفـاه و یـك  

 . زندگی انسانی باید تعیین شود 
ھمانطور كه قیـمـت كـاالھـای  

یـابـد،    دیگر در جامعه افزایش می 
دستمزد كارگر نیز باید اتومـات و  

 . متناسب با رشد آن افزایش یابد 
ـنـه   نرخ تورم و یا نرخ سبد ھزی
کارگر باید بر اساس نرخ واقـعـی  
قیمت ھا و استـانـداردھـای امـروز  

 . بشری تعیین میشود 

به نسبتی كه تكنولوژی رشـد  
ــای   ــھ ــد و كــارگــر ثــروت ــكــن مــی
ــد   ـی ـرای جـامـعــه تـول ـری ب ـیـشـت ب
ـتـوانـد در رفـاه و   میكند، بـایـد ب

 . آسایش زندگی كند 
بویژه ھمانطور كه اشاره كـردم،  
ـر و فـالكـت   در شرایطـی كـه فـق
ـیـونـھـا مـردم را بـه   ـل زندگـی مـی

بـایـد تـالش  .  تباھی كشانده اسـت 
ـیــم كـه كـل جــامـعـه را حــول   ـن ك
ــمــزدھــا و   خـواســت افــزایــش دســت
داشتن زنـدگـی ای انسـانـی بـه  

تمام مـحـالت را بـا  .  میدان آوریم 
ــه ھــا و   ــی ــان ایــن خــواســت و بــی

طومارھای اعتراضی علیه فقر و  
ـم  ھـمـه  .  فالكت بـه تـحـرك درآوری

ــه   بـخــش ھــای جــامــعــه از جــمــل
معلمان، پرستاران، بازنشستگـان و  
جمیعت عظیم كارگران بیكار حـول  

 . این خواستھا متحد كنیم 
ــا   ــكــه ب ــالم ایــن خــالــصــه ك
ـرده و سـراسـری   اعتراضاتی گسـت
ـم   ـر و فـالكـتـی كـه رژی علیه فـق
اسالمی بر گـرده جـامـعـه حـاكـم  
كرده و با خواست افـزایـش فـوری  
ـم و بـه   ـی دستمزدھا،  به میـدان آی
این جھنم توحش و بردگی خاتـمـه  

  . دھیم 
 کارگر کمونیست را بخوانید
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بینیم كه دارند متحد مـیـشـونـد و  
ھر روز قدرتمند تر و بـا خـواسـت  
افزایش فوری دستمزدھا و داشتـن  
زندگی ای انسانی به جـلـو مـی  

به اعتراضات كارگـری در  .   آیند 
ـم  ـی از جـمـلـه  .  سال جاری نگاه كن

ــل امســال اتـحــادیـه آزاد   در  اوای
 ھـزار امضـا زنـگ  ٥ كارگران با  

چنین اعتراضی را  بـه صـدا در  
ـر خـواسـت  .  آورد  این حركت كـه ب

محـوری كـارگـری و كـل مـردم  
انگشت گذاشته بود، بـه سـرعـت  
گسترش یافت و دامـنـه اش بـه  
. بیش از ھشت استان كشـیـده شـد 

دیدیم كه چگونه كـارگـرانـی كـه  
حول ایـن حـركـت گـرد آمـدنـد را  
تھدید به اخراج كردند، نـھـادھـایـی  
ــواری   ــی ش ــال ــون ع ــان چــون ك
اسالمی این ارگانھای جاسـوسـی  
ــع   ـم اسـالمـی، دســت بـه مـان رژی
تراشی زدند، فعالین این حركت را  
ـــد و   ـــدن ـراد مشـــكـــوك خـــوان افــ
ـر رسـمـی   تشكلشان را تشكل غـی
نامیدند، اما این حركت بـا قـدرت  
ادامه یافت و سـی ھـزار كـارگـر  
ـر طـومـار   ـر زی امضای خـود را ب
اعتراضی بر سر خواسـت افـزایـش  

در تداوم ایـن  .  دستمزدھا گذاشتند 
ـرده اسـت   حركت اعتـراضـی گسـت
ـم كــه   ــشـوی كـه امـروز مــطـلـع مـی
ھماھنگ كنندگان این طومـارھـا  
در ادامه تجمع اعتراضی ای كـه  

ــس  ٢٨ در   ــابـل مـجــل  آذر در مـق
داشتند، طی نامـه ای خـواسـتـار  
ــرگــزاری   ــرای ب صــدور مــجــوز ب
ـرای   تجمع در مقابل وزارت كـار ب

 .  بھمن ماه شده اند ٢٨ روز  
ـم كـه   ـی در ھمین رابطه میخوان
ـــكـــی از   ـــن مـــحـــمـــدی ی پــروی
ــنــدگــان طــومــار   ھــمــاھــنــگ كــن
ــارگــران بــر ســر   اعــتــراضــی ك
ـتـگـویـی بـا   دستـمـزدھـا  در گـف

متـاسـفـانـه   : " سایت اتحاد میگوید 
نــه تــنــھــا وزارت کــار و امــور  
ـیـسـت   ـراض ب اجتماعی ، بـه اعـت
ھزار کارگر که در واقع  خواسـت  
ـنـدگـی   میلیونھا کـارگـر را نـمـای
ـنـایـی   می کند، ھیچ گونـه اعـت
ــه بــیــن    ــکــه در فــاصــل ــمــود،بــل نــن

 ھـزار امضـای اول تـا  ١٠ تحویل  
ـرون   تحویـل مـرحـلـه دوم ،طـرح ق

شاگردی را بـه  –وسطایی استاد  
طور رسمی برای اجرا در سـراسـر  
کشور اعالم نمودند که از آن بـه  

طـرح نـویـن حـل بـحــران  " عـنـوان  
بــیــکــاری و گشــایــش مــعــضــل  
انگیزه صـاحـبـان سـرمـایـه جـھـت  

ـرده  "  میل به سرمایه گذاری  نـام ب
 ھـزار  ١٠ و بعد از تـحـویـل  .  شد 

امضای اعتراضی دوم ،  دولـت  
اصالحیه ضـد کـارگـری قـانـون  " 

که مکمل طرح برده داری  "  کار  
ـرای  -استاد  شـاگـردی اسـت را، ب

سـپـس او  ."  تصویب به مجلس داد 
در ادامه در باره خواست كـارگـران  
بر سر میزان افـزایـش دسـتـمـزدھـا  

ھـمـانـطـور کـه تـمـام  : "  میگوید 
ـنـد،   کاالھا از ارز تبعـیـت مـیـکـن
ـیـز بـایـد بـا   مزد مـا کـارگـران ن
نوسانات ارز محاسبه گـردد، چـرا  
که ما سالھاست بـا ریـال حـقـوق  
ـرج   ــا دالر خــ ــریــم و ب ــگــی مــی

ـم  ـی او ادامـه مـیـدھـد و  .".  میکن
ـقـدر  :"  میگوید  در سالھای قبل این

ارز در نوسان و با رشد سرسـام آور  
ــن   ــه رشــد نــبـود و مســئـولــی رو ب
ــک رقــم   ــا ی ــد ب ــن ــوانســت ــت مــی
دلبخواھی از آمار رشـد تـورم در  
آخر سال، سرو ته افزایش دستـمـزد  

ولی امسال مثـل  .  را به ھم ببافند 
ھمه چیز بازار  فرق کـرده  و از  
ــت   ــعــی ــی تــب ــورھــای جــھـان فـاکــت
میکند باید درآمـد مـا کـارگـران  
ھم از ھمان فاکتورھا تبعیت کند  
ــازار   ــاسـب ب ـن و قـدرت خـریـد مـت

ـنـد  ـرگـردان و  .".  موجود را به مـا ب
باالخره او از اینكه ھم اکـنـون در   
مـاھـھـای پـایـانـی سـال شــورای  
عالی کار، طبق روال ھمـه سـالـه  

" تـخـصـصـی "  جلسات به اصطـالح 
ـر از ایـن   خود را آغاز کـرده، خـب

 بـھـمـن بـه  ٨ میدھد كـه در روز  
استانداری رفته و خواھـان صـدور  
مجوز تجمع بزرگ کارگـری در  

 بھمن مـاه در مـقـابـل وزارت  ٢٨ 
 .کار در خیابان آزادی شده اند 

ــن   ــان، پــروی ــخــن ــن س ــا ای ب
محمدی، بطور واقـعـی حـرف دل  
ــری كــه حــول   ســی ھــزار كــارگ
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   طومار ب
دستمزدھا گرد آمـده انـد را دارد  

بر درد كل جامـعـه و  . بیان میكند 
باید وسـیـعـا  .  كل مردم اشاره دارد 
باید وسیـعـا  .  به این حركت پیوست 

ـرای   از درخواست ایـن كـارگـران ب
 بھمـن  ٢٨ تجمع اعتراضی در روز  

ــری خــواســت افــزایــش   ــی ــیــگ و پ
 . دستمزدھا حمایت كرد 

ــار   ــوم ــار ط ــالوه در كــن ــع ب
اعتراضی سی ھزار كارگر بر سـر  
خواست افزایـش دسـتـمـزدھـا، مـا  
شاھد اعتراضات وسیـع كـارگـری  

از  .  در كارخانجات مختلف ھستیم 
جمله یك خواست مھم كـارگـرانـی  
چون پتروشیمـی مـاھشـھـر، ذوب  
آھن اصفھان، بازنشستگان تـامـیـن  
ــع فــوالد،   ــای ــمــاعــی و صــن اجــت
ـلـف   معلمان، و بخش ھـای مـخـت
ـــش   جـــامـــعـــه، خـــواســـت افـــزای

 .دستمزدھایشان است 
ــابــل صــف اعــتــراض   در مــق
ـیـان   كارگران، صف دوم، صف جـان
. اسالمی و كمیته مـزدشـان اسـت 

كمیته مزد رژیم دست بـكـار شـده  
ـبـه گـری   و بساط مسخره سه جان
ـنـدگـان   شان را كـه شـامـل نـمـای
دولت، كارفرمایـان و تشـكـلـھـای  
ــه   ــمــل ــی از ج دســت ســاز دولــت
مزدوران شوراھای اسالمی اسـت،  

 . براه انداخته اند 
ــل   ــحـمـی مـنـطــق ایـن صـف، ت
دستمزدھای چندین برابر زیر خـط  
فقر، تحمیل بحران اقتصاد به گـل  
ـر دوش كـارگـر و   نشسته شـان ب
تحمیل فالكت و بردگی ھـر چـه  

بـا ایـن  . بیشتر به كل جامعه است 
منطق این جانیان دارند برای خـود  

ـرخ ھـمـه كـاالھـا  .  عمر میخرنـد  ن
ساعتی و ھر روزه افـزایـش مـی  
ـیـمـش بـه   ـق یابد، چون سـود مسـت
جیب سرمایه دار و دولت حامیـش  

اما افزایش نرخ دسـتـمـزد  .  میرسد 
كارگر ھزینه ایست كـه بـایـد ایـن  
جنابان در برابر كاری كه از گـرده  
ـردازنـد   ـپ كارگر میكشند، از جیب ب
ــگــر بــرایشــان ســودآور   ــن دی و ای

بدین ترتیب وقتی موضـوع  . نیست 
به افزایش حداقل دستمزد میرسـد،  
چرتكه ھایشان به كار مـی افـتـد  
ـنـكـه   و بعد ھـم تـحـت عـنـوان ای
افزایش دستمزدھا، موجب افزایش  

تورم خواھد بود، حرف آخـرشـان و  
اینكه خبری از افزایش دستمزدھـا  

 . نیست، را میزنند 
 

كـانـون عـالـی انـجـمـن ھــای  
ـران از جـمـلـه   صنفی كارگـری ای
تشكلھـای دسـت سـاز حـكـومـت  
ـتـه طـی   اسالمی در ھـمـیـن ھـف
محاسباتی در كمیته دسـتـمـزدش،  
مبلغ یك میلیون و ھشتصـد ھـزار  
ـنـاسـب   تومان را بعنوان دستمزد مت

ـقــر " بـا   ــه  ٩٢ در سـال  "  خـطـر ف  ب
شورایعالی كار جمھوری اسالمـی  

ـتـه ایـن  .  پیشـنـھـاد داده اسـت  ـب ال
ـر اسـاس   حضرات به گفته خود  ب
ـرنـامـه   شرایط اقتصادی كشور و ب
ھای كالن اقتصادی دولت به ایـن  
مبلغ رسیده و مبنایشان نیز ھـمـان  

 .است " خط فقر "
ــات   ــی حــمــزه داوری عضــو ھ
مدیره كانون عالی كارفرمایان كـه  
باز تشكلی در چھارچـوب قـانـون  
كـار ارتـجــاعـی اسـالمــی اســت،  

: او میـگـویـد .  حرف جالبی میزند 
ــیــن و افــزایــش  "   ــی ــع مــوضــوع ت

ـیـدا   دستمزدھا ظـرافـت خـاصـی پ
كرده است بـه گـونـه ای كـه ھـر  
طور سخن بگوییم از منطق خـارج  

سـپـس در تـوضـیـح  ."  خواھیم شد 
ـیـن   این ظرافت سخـنـانـش را چـن

ــدھـد  از یـک طــرف  :"  ادامـه مـی
ـبـایـد    می  گوییم حقوق کارگـران ن

ــن حــرف   ــد امــا ای ــاب افــزایــش ی
غیرمنـطـقـی اسـت چـون تـورم و  
مشکالت بر جامعه حاکم است و  
ــر   ــقــاد دارم اگ ــت ــه شــخــصــه اع ب

ھـزار    ٥٠٠ میلیون و    کارگران یک 
تومان ھم حقوق بگیرند باز ھم بـه  
ــاس   ــورمــی کــه احس ــت ت نســب

ـرار دارنـد،    می  ـر ق شود در خط فق
ـیـد   اما از طرفی شـرایـط بـد تـول

ـم گـذشـتـه    ظرف یـک  ـی سـال و ن
قدرت پرداخت حقوق مـخـتـصـر را  
. ھم از کارفرمایان گـرفـتـه اسـت 

ــا بــیـان ایـن ".   کــه    او ســرانـجــام ب
ــن   ــامــی ــول ت ــان مســئ کــارفــرمــای
معیشت و افـزایـش قـدرت خـریـد  
کارگران نیستند، منطق سـرمـایـه  
ـیـان كـرده و   داری را به روشنی ب

ــراســاس  : " مــیــگــویــد  ــرمــا ب کــارف

ــه  ــن ــدمــان کــار ھــزی ھــایــش را    ران
بـعـد ھـم آب  . "  کند   مدیریت می 

پاكی بر دست كارگران ریـخـتـه و  
ھـیـچ کـارفـرمـایـی  :"  میگویـد  

نفسه مخالف افزایش دستـمـزد    فی 
کارگرش نیست، امـا بـا شـرایـط  
ـرداخـت دسـتـمـزد   کنونی امکان پ

کـه    بیشتر وجود نـدارد، ضـمـن آن 
ـنـج  ـر ھـم    اگر حقوق کارگران پ ـراب ب

ـنـده   بشود بـا رکـود و تـورم فـزای
کنـونـی، مـعـیـشـت خـانـوارھـای  
ــاز ھـم در مـخــاطــره   کـارگــری ب

 .". است 
ـیـس   ـیـگـی رئ قبال ھم اولیـا ب
کانون عالی شوراھـای اسـالمـی  
ـرگـزاری   ـتـگـو بـا خـب کار در گف
ـتـوان حـداقـل   ـی ـنـكـه نـم مھر از ای
دستمزد را افـزایـش داد چـونـکـه  

ـیـمـتـھـا     ٥ بعد از آن نرخ تورم و ق
برابر حداقل مزد باال میرود، سخـن  

 .  گفته است 
حسین حبیبی، عضـو ھـیـات  
مدیره کانون ھماھنگی شوراھـای  
اسالمی کار استان تھران و عضـو  
ــاد مــزد رژیــم   ــگــری از ســت دی
ـنـه دو   اسالمی نیـز از سـبـد ھـزی
ـیـون و دویسـت ھـزار تـومـان   ـل می

ـتـه  ١٢ برای    قلم اساسی سخن گف
این گفته ھا ھـمـگـی نشـان  .  بود 

میدھند كه در چه مخـمـصـه ای  
 . گیر كرده اند 

با نگاھی به این صف، ابـعـاد  
كشمکش بر سر خواسـت افـزایـش  
دستمزدھا و علیه فقـر و فـالكـت  
ــشــت   ــدگــی و مــعــی حــاكــم بــر زن
میلیونھا كـارگـر و كـل جـامـعـه،  

ــیــشــود  ــنــی آشــکــار م بــه  .  بــروش
ـر   عبارت روشنتر، امروز جامعه زی
فشار فقر و گرانی به مرز انفجـار  
ـیـن فضـا و   رسیده است و در چـن
موقعیتی است كه رژیم اسـالمـی  
ناگزیر است در قبال مـعـیـشـت و  
ــھــا کــارگــر و   ــیــون ــل ــی ــدگــی م زن

 خانواده کارگری به تصمیم  

  ١  از صفحه   خواست افزایش دستمزدھا و مبارزات كارگران

 ٥      بقیه در  صفحه  
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 بھمن نزدیـک  ٢٢ به سالگرد قیام  
میشویم، روزی کـه قـدرت تـوده  
ـر دل   ـقـی را ب مردم وحشت عـمـی

ـراسـتـی  .  بورژوازی کـاشـت  امـا ب
که خیلی ھنر میخواھد تـاریـخـی  
ـم و   کـه خــود در آن فـعـال بـودی
ـفـش   ھستیم جلو چشمانمـان تـحـری
ـنـد، سـخـیـف و مسـخـره اش   کـن

ـر سـر  " کننـد   ھـیـاھـوی بسـیـار ب
آرمـان خـواھـی را  .  بنمـانـد "  ھیچ 

زشت و کریه جـلـوه دھـنـد و ھـر  
ـرای رفـاه و آزادی را   تـالـشـی ب

سـی و سـه  .  بیھوده نشـان دھـنـد 
سال پیش توده مردم درخـیـابـان نـه  
ـرای   ـلـه ب به فتوای فـالن آیـت ال
ـرای کـرامـت   نجات اسالم بلکه ب
خویش در خیابان خواسـتـار نـان و  

دیـکـتـاتـوری کـه  .   آزادی شدند 
ـنـد   تاج شاھانه بر سر داشت به مان

نیروھـای  )  ھمیشه تاریخ ( ھمیشه  
ـرای   نظامی و امنیتی اش کـه ب
ـم یـافـتـه   ـی ـل ھمچین روزھـای تـع
بودند که تاج و تـخـتـش جـاودنـه  
ــه روی   ــد، ب ــن ــن ــظ ک ــف اش را ح
ــه   ــد ک ــودن ــش گش ــی آت مــردم
سرپناھی از حلبی ساخته بودند و  
سھم شان از زنـدگـی در حـاشـیـه  
شھر و نکبت و فقر و سیـه روزی  

اما ھمین را حکـومـت وقـت  .  بود 
ــادی   ــردم نــگــون بــخــت زی بــه م
میدانست و بـا بـولـدوزر بـه جـان  
آلونکھای مردم افتاد و این جـرقـه  

 .ای شد تا انقالب فروزان گردد 
اما وقایعـی کـه  در تـاریـخ  

ــالب " بــورژوازی از   ــق ــان ان ــت " داس
روایت میـکـنـد، سـانسـور ھـمـیـن  
ـراض تـوده   حرکـتـھـا و کـال اعـت

در ادامـه   .  تھیـدسـت مـردم اسـت 
حرکتی که از حلبی آبادھا تھـران  
ــد بـه اعـتـصــاب   شـروع شـد  بـای
ـفـت   شکوھمند کارگران شرکـت ن
اشاره کرد که در پی آن مردم در  

ـفـت  " خیابان فریاد میزدند   کارگر ن
در تـاریـخ  ".  ما رھبر سرسخت مـا 

رسمی تحریـف شـده اصـال اشـاره  
ـران بسـیـج   نمیـشـود کـه مـردم ای
شدند و پول جـمـع کـردنـد تـا بـه  
ــنــد کــه   ــران بــرســان دســت کــارگ
ــصــابشــان را ادامــه   ــد اعــت ــوانــن ـت ب

بورژوازی وقتی دید نـمـی  .  دھند 
تواند از جلوی ایـن مـردم در آیـد  
ــن   ــاه تــری ــه دامــان ســی دســت ب
ـتـوانسـت سـراغ   ارتجاعی کـه مـی

ـروی بـغـایـت  .  بگیرد، شد  ـی این ن
ـقـالبـی جـا   وحشی و جـانـی را ان
زدند و به نام انقالب بـه سـرکـوب  

داسـتـان  " انقالب برخواستند و بعـد  
روایتی گرفـت کـه آنـھـا  "  انقالب 

دوست داشتند جـلـوه بـدھـنـد کـه  
انقالب چیزی جز خشونت و ھـرج  

داستانی کـه خـود  . و مرج نیست 
ــه حســاب تــوده   ــودنــد ب ــه ب ــوشــت ن
ـر   مردمی گذاشته که به شدت زی
سرکوب ایـن جـریـان ضـد بشـری  
قرار گرفت و بیش از سه ده اسـت  
ھمین را اسـاس حـمـلـه شـان بـه  
ـرار دادنـد   انقالب و انقالبگیری  ق

ـیـجـه  :  و ظاھرا توجیه ھـم دارد  ـت ن
 شـده اسـت حـکـومـت  ٥٧ انقالب  

 !فاشیست اسالمی 
ـم   بعد از سه دھه شـاھـد بـودی
دوره نوینی از انقـالبـات تـوده ای  
شکل گرفته است کـه از تـونـس  
ـبـی و   ـی شروع شد و به مصـر و ل
سوریه و کل کشورھای مـنـطـقـه  
شمال افریقا و خاورمیانـه کشـیـده  

  ٤ در عـرض یـکـسـال  .  شده است 
یـکـی  .  دیکتاتور سرنگـون شـدنـد 

آواره شد، دیگر در زنـدان اسـت و  
آن یک کشته شد و دوبـاره امـا  
نیروھای سیاه اسالمـی بـا تـالش  
ــن حــکــومــت   بـورژوازی جــایـگــزی
ـلـی گشـت و ایـن   دیکتاتوری قب
بھانه به دست مـدافـعـان سـرمـایـه  

ــد  ــن :" داری داده اســت تــا بــگــوی
ـیـجـه اش چـه   ـت ـقـالب ن ببینید ان
ـقـاعـده بـاال گـرفـتـه   شد؟ خطر ال

ــی مــردمــی اصــرار  !"  اســت  وقــت
ـقـالب شـان   میکنند کـه بـایـد ان
تدوام یابد و تمام مظاھر حکومـت  
گذشته محو شود، آنرا به حسـاب  
خشونت طلبی مـردم مـیـگـذارنـد  

روال  " که نمی گذارند جریان امور  
قـانـون  .  اش را طی کند "  منطقی 

اساسی  تدوین شود و به اجـرا در  
آید تا ھر کس بداند کجای کـار  
است حتی اگر این قانون مبنایـش  
ـیـن ضـد انسـانـی   کثیفتریـن قـوان

ـیـن اسـالم " مانند   . بـاشـد "  دین مـب
ـیـسـت و بـعـدا   گویا ایـن مـھـم ن
میشود دست به اصالح آن زد امـا  

در ابتدا باید چھار چـوبـی بـاشـد  
ـر   که این اصـالحـات امـکـان پـذی

ــاشــد  ــم  !  ب ــتــه ایشــان اگــر ھ ــگــف ب
قوانینی ضد بشری مبنای قانـون  
اساسی میـشـود، حـتـمـا جـامـعـه  
پذیرای آن اسـت کـه بـه آن رای  

ـر  !  داده است  گیرم که نصف بیـشـت
جمعیت یک کشـور در رفـرنـدام  
شرکت نکردند و آن نیم دیگر کـه  
ـیـه آن قـانـون   شرکت کردند بر عل
کذایی رای دادنـد، بـاالخـره ایـن  
قانـون رای آورده و بـعـد ھـمـیـن  
ـنـگـونـه   مردمی که به آن قانون ای
ــخ   ـی ـنـد، تـوب ـرخـاســت ـلـه ب ــاب بـه مـق
ـیـد  ! میشوند کـه خـودتـان خـواسـت

اگر ھم مانند مصر اینروزھا مـردم  
ــه   ـی ـر عـل ــد و ب ــان بـاشـن در خـیـاب
حکومت اسالمیون شعار بدھند و  
درگیر مبارزات خیـابـانـی شـونـد،  

رسـانـه ھـای  " ایشان به کـمـک  
ــطــرف  ــوجــوان  " بــی ، یــک مشــت ن

عاصی خوانده میشوند که دوست  
ـنـد  ! دارند ھمه جـا را خـراب کـن

بھرحـال بـھـر شـکـلـی شـده بـایـد  
ـر گـرده   ھیوالی اسـالمـی کـه ب
مردم سوار کردنـد خـواسـتـه خـود  

برای اینکـار  .  مردم جلوه داده شود 
ــز اســت و ھــر   ھــر روشــی جــای

ـــجـــا  .  دروغـــی الزم اســـت  ـن ــ ای
دروغھای  " در  "  اخالقیات سیاسی " 

ـیـدا مـیـکـنـد،  "  حقیقی  مـعـنـی پ
ـر   ـلـز وزی بھرحال این تـوصـیـه گـوب

ـر اسـت؛   ـل دروغ ھـر  " تبلیغات ھیت
 ."چه بزرگتر باورش آسانتر 

این روزھا که اھالی مصر بـه  
ــه از انــقــالب شــان   ــان دفــاع جــان
برخاستند و به شدت اسالمیـون را  
ـرار دادنـد، از سـوی   در تنگـنـا ق
کارشناسان بـورژوازی، مـا مـردم  
در ایران بیشتر تحقیر میشویم کـه  
ـنـد   ظاھرا مردم مصر ھوشیار ھست

ـم ٥٧ و ما در سال   و  !   غافل بـودی
حتی بیشتر از آن اجـدامـان را در  
ــه رخ مــان   ــش ب صــد ســال پــی
میکشند که درانقـالب مشـروطـه  
ـنـد   به دنبال قانون اروپایی میگشت

 به دنبال ارتـجـاع  ٥٧ و ما در سال  
این کارشناسان با  !  اسالمی رفتیم 

  ٢٢ وجدان خیلـی راحـت از بـعـد  
ــا  ٥٧ بـھــمـن    را  ٦٠ خـرداد  ٣٠  ت

مسکوت میگذارند که در سـطـح  
ــران مــقــاومــت   ــردم ای وســیــعــی م

ـتـه وقـایـعـی کـه بـه  ( کردند   الب
یک آیت الله یـا بـه نـحـوی بـه  
ـرمـیـگـردد را   سلطـنـت پـھـلـوی ب

ــن  )  یـادآوری مــیـکـنــنـد  ــع ای وقـای
پایداری سانسور میشود تا نتیجـه  
ـرنـد کـه ایـن   دلخواھشان را بـگـی
ـیـجـه   ـت حکومت سیـاه اسـالمـی ن
ـران بـوده   خواست و رای مـردم ای
است و گر نه آخوند چکار داشـت  
بی سیاست پولش را میگـرفـت و  

و گـویـا  !  روضه اش را میـخـوانـد 
بخصوص از  "  خرد " ما  مردم ایران  

ـم   ـی و  (  نوع  جـمـعـی اش نـداشـت
ــور  ).  ھـنـوز ھـم نـداریــم  اگـر صـب

ـبـد آرام و   بودیم باالخره شـاه مسـت
آرام به مزایایی دمـوکـراسـی پـی  
میبرد و االن ما از ترکیـه و کـره  

و باز ھـم  !!  جنوبی ھم جلوتر بودیم 
ــکــه خــب تــه دل مــن   ــن بــرای ای
ـنـد، مصـر و   کارگر را خالی کـن
ـبـی را بـه گـونـه ای   ـی تونـس ول
ـیـجـه   ـت روایت میکنند که گویـا ن
ـر   ـیـشـت ھر انقالبی سیـاه بـخـتـی ب

 .است 
ــن اسـت  ــت ای ـق ــی ــالب  :  حـق انــق

ـرای   متمدنانه ترین شکل ممکن ب
ـبـش   رسیدن به اھداف انسانـی جـن

در روزھـای  .  طبقه کارگـر اسـت 
انقالب کـه تـوده مـردم از روابـط  
ــرمــایــه داری   ــه س ــران ــمــارگ ــث اســت
ـریـن   رھایی می یابند، انسـانـی ت
. رفتارھا را از خود نشان میدھـنـد 

حس نوع دوستی حقیقی انسـانـھـا  
ـروز مـی   در ھمین ایـام فـرصـت ب

ـقـالب  .  یابـد   ھـنـوز  ٥٧ تـجـربـه ان
اما آن جـریـانـی  .  برایمان زنده است 

که به این روابـط خـون پـاشـانـد،  
ضد انقالب اسالمـی بـود کـه از  
سوی بـورژوازی رھـا شـد و بـه  
ــون در   ــن ــردم افــتــاد و اک جــان م
تالش ھستند کـه ھـمـیـن جـریـان  

گیرم میانه رو و معتـدل  (  مرتجع  
را بـه  )  و از نوع ترکیه ای آن را 

امـا  .  مردم منطقه دوباره بفـروشـنـد 

ـران   تجربه سھمگین ما مردم در ای
به کـمـک مـردم مـنـطـقـه آمـده  

مقاومت سی و چند سـالـه  .  است 
  ٨٨ و بخصوص تالش ما در سال  

برای سـرنـگـونـی ایـن حـکـومـت  
ــه درســھــای   ــق ــط ــن ــردم م بــرای م
بسیاری داشـتـه اسـت و زمـانـه،  

تالشھـا  .  زمانه دیگری شده است 
ــه   ــن کــاالی ب ــن ای ـرای فــروخـت ب
ـیـف،   معنای واقعی بنـجـل و کـث

ــار مشــکــل شــده اســت  ھــر  .  بسـی
ـیـغـات بـورژوازی نـمـی   ـل گونه تب
ـقـالب را   تواند درنھایت جـلـوی ان

ـیـدنـد  .  بگیرد  بیست سال تمام کـوب
که دوران انقالبھا بـه سـر رسـیـده  
است اما موجی عظیمـی کـه از  
تونس راه افتاده نشان داد ھمه ایـن  
تبلیغات پوچ و بی معنی بـوده و  

 انقالب راه خودش را پیدا میکند 
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یك بار دیگر به آخـر سـال نـزدیـك  
می شویم و مبارزه بر سر حـداقـل  
دستمزد نیز بار دیگر بر سـر مـیـز  
ـبــران كـارگــری و   فـعــالــیـن و رھ
ـرار   ھمچنین مـا تـوده كـارگـران ق

كارگران، حتی اگـر  .  گرفته است 
ـیـز   از موقعیت معـیـشـتـی خـود ن
حركت كنند، بایـد قـال قضـیـه را  
كنده و كار این رژیم جھل و تولیـد  

ـنـد  ـن مـوقـعـیـت  .  فقر را یكـسـره ك
ـر از   رژیم امسال حتی بـحـرانـی ت

از یـك طـرف  .  سالھای پیش است 
ــاح  ھــای رژیــم دارنــد گــلــوی    جــن

ـنـد و از   ـن ھمدیگر را پاره مـی ك
ای كه در حـال    طرف دیگر، جامعه 

ـیـش آن   ـیـشـاپ انفجار است و در پ
كارگرانی كـه نـان شـبـشـان گـرو  
ــه شــده اســت، مــتــرصــد   گــرفــت
فرصتی ھستند كه كار ھمه بـانـد  
و جناحھا را برای ھمیشه یـكـسـره  

این را ما بارھا و بـارھـا و  . كنند 
ـبـال  ٨٨ بخصوص در سـال    و بـدن

ــاســت جــمــھــوری   ــات ری ــخــاب ــت ان
اسالمی بـه وضـوح و بـالواسـطـه  

 .شاھد بودیم 
گفتم كه كـارگـران بـایـد ایـن  
رژیم را بیاندازند؛ چرا كه نه تنـھـا  
ـلـخ را   خود كارگران این واقعیـت ت
ـیـن گـذاشـتـن   با گرسنه سر بر بـال
ـلـكـه   كودكانشان لمس می كنند، ب
قریب به اتفاق سـران ایـن رژیـمـی  
ــگــی   ــه گــرســن كــه جــامــعــه را ب
محكوم كرده است نیز به ایـن امـر  

ـنـھـا كـافـی  .  اعتراف می كننـد  ت
است سری به مطـبـوعـات مـجـاز  
در آن كشور بزنید تا از قـول خـود  
ـتـخـورشـان تـا   امام جمعه ھای مف
نمایندگـان مـجـالـس اسـالمـی و  

ـراف   غیره ببینید كه چـگـونـه اعـت
ـبـاھـی   می كنند جامعـه را بـه ت

ـتـه  !  كشانده اند  ـرای مـثـال کـمـی ب
کـانـون عـالـی انـجـمـن  " دستمـزد  

ـران  کـه  "  ھای صنفی کارگری ای
ـر طـبـق   یک نھاد دولتی است، ب
محاسبات خود اعالم کـرده اسـت  
ـر در   دستمزد متناسب با خـط فـق

ـیـون ریـال  ١٨  برابر با  ٩٢ سال    میل
ــود  ــكــی از اعضــای  .  خـواھــد ب ی

ــأت مــدیــره   ــی  " ھــی ــون عــال ــان ك
به نـام حـمـزه درواری  " كارفرمایان 

حـقـوق کـارگـر  : " نیز گفته اسـت 
پنج برابر ھم شود مـعـیـشـتـش در  

ـنـد  ."  خطر است  او اعتراف مـی ك
ــوق   ــق ــم نــمــی گــذارد ح كــه رژی

از یـک  : " كارگران افزایش یـابـد 
طرف می گوییم حقوق کـارگـران  
نباید افزایش یابد امـا ایـن حـرف  
غیرمنـطـقـی اسـت چـون تـورم و  
مشکالت بر جامعه حاکم است و  
ــر   ــقــاد دارم اگ ــت ــه شــخــصــه اع ب

ـیـون و   ـل   ٥٠٠ کارگران یـک مـی
ـرنـد بـاز     ھزار تومان ھم حقوق بگی

ھم به نسبت تورمی که احسـاس  
ـرار دارنـد   می  ." شود در خط فقر ق

با این حال اینھا اما قصـد نـدارنـد  
كه چیزی بر حداقل دستمزد سـال  

، كه به گفته خـود ھـمـیـن  ١٣٩١ 
ـر از  ٥ شخص حداقل   ـر كـمـت ـراب  ب

مـی  .  خط فقر است، اضافه كنند 
توانـد حـتـی    کارفرما نمی : "گوید 

یک درصد ھم به حقوق کـارگـر  
 ."اضافه کند 

 
 مبارزه اما ادامه دارد

ـــاخـــی ای كـــه   ـت ـــن گســ ای
ـنـد   ـن مقامات رژیم اعـالم مـی ك

زندگی خانواده كارگری با حـتـی  
یك و نیم میلیون تومان ھـم نـمـی  
ـنـد حـتـی   چرخد، اما حاضر نیست
یك درصد ھم بر حداقـل دسـتـمـزد  

 بیافزایند، باید بـا یـك  ١٣٩١ سال  
اعتراض یكپارچـه و مـتـحـد كـل  
ـرد  . جنبش كـارگـری جـواب بـگـی

ـفـی  "  کانون عالی انجمنھای صـن
ــران  ــران ای كــه یــك نــھــاد  "  کــارگ

دولتی محل تجمع تعدادی مزدور  
رژیم در بین كارگران اسـت، خـود  

حـداقـل  " اعتـراف كـرده اسـت كـه  
ــمــزد واقــعــی در جــمــھــوری   دســت
اسالمی نتـوانسـتـه اسـت تـأمـیـن  

ـیـاز   ـنـده حـتـی ن ـریـک " کن " کـال
ـنـاب   کارگران شود و بصورت اجـت
ناپذیری عوارض متـعـددی چـون  

چـنـد  ( پدیده پر کاری کـارگـران  
، اضافه کاری  ) شیفت کار کردن 

. را نـاشـی شـده اسـت ...  آنان و  
ـر   این امر گذشتـه از لـطـمـاتـی ب
ـــغـــال،   ـت ـــف اشــ ـی ـــحــ ـره ن ـــکــ ـی پــ
ناھنجاریھای اجتماعی نیز به بـار  

رسما اعتراف كرده انـد  ." می آورد 
كه این ھمه قتل و جنایتی كه در  
آن جامعـه بـه اسـم اعـدام بـه راه  
انداخته اند، ناشی از ایـن حـداقـل  
دستمزدی است كه كارگران را بـه  

سـوق  "  ناھنجاریھـای اجـتـمـاعـی " 
ـیـز ھـمـیـن  !  می دھد  ـرای مـا ن ب

ــی مــبــارزه بــرای   ــن ــع ــراف ی ــت اع
 !برچیدن این وضعیت 

امروزه در ایران، بطـور واقـعـی  
ــد   ــه مــا شــاھ ــســت ك روزی نــی
اعتراضات قدرتـمـنـدی از جـانـب  

ــاشــیــم  ــن  .  كــارگــران نــب ــمــه ای ھ
اعتراضات ھم عمدتا حول ھـمـیـن  
مسئله دستمزد و ناكافی بـودن آن  

حركـت جـمـع آوری  .  دور می زند 
امضاھا از كارگران و تـحـصـن و  
ــارگــری   ــن ك ــالــی ــع اعــتــراض ف
ھماھنگ كننده ایـن جـمـع آوری  

ــا در روز     ٩١  آذر  ٢٨ امضــاھ
ــوی مــجــلــس اســالمــی، یــك   جــل
رودروئی بالواسطه بر سـر حـداقـل  
ـیـن   دستمزد و اینكه رھبران و فعـال
ـم   مستقل كارگری باید در تصـمـی
گیری دسـتـمـزد كـارگـران دسـت  

ــاشــنـد، بـود  ــه ب جـمــھــوری  .  داشـت
اسالمی تـا بـحـال تـعـدادی دزد  
ــه كــارگــر و   شــریــك جــرم از خــان
شوراھـای اسـالمـی كـار، تـحـت  

ـنـدگـان كـارگـران " عنوان   در  "  نمـای
ـر مـطـلـق بـه   تحمیـل شـرایـط فـق
كارگران به جامعه معرفی كرده و  
از این طـریـق بـه اصـطـالح خـود،  
! كارگران را نیز دخالت داده اسـت 

پروین محمدی، از اعضای ھیأت  
ـران   مدیره اتحادیه آزاد كـارگـران ای
ـنـدگـان   ـن و یكی از ھماھـنـگ ك

از  : " امضاھای فوق، مـی گـویـد 
ــون عــالــی شــورای   ــب کــان جــان
اسالمی به زیر مجموعه ھـایشـان  
دستور داده شـد در کـارخـانـجـات  

جمـع آوری  ( جلوی این حرکت را  
ــد و  )  امضــا از كــارگــران  ــرن ــی ــگ ب

نـگـذارنـد کـارگـران امضـا جـمــع  
ــد  ــن ــان  ."  آوری کــن ــم ــی ھ ــعــن ی

دزدھایی كه اعتراف كرده انـد كـه  
ناھنجاریھای اجتماعی نـاشـی از  
وضعیت دستمزدھا در ایـن كشـور  
است، جلوی جمع آوری امضـای  
ــه   ــارگــران بــرای اعــتــراض ب ك
وضعیت حداقل دستمزد را گرفتـه  

و توقع كمی نخواھد بود اگـر  !  اند 
مبارزه برای افزایـش دسـتـمـزد بـا  

ــدن بســاط   ــارزه بــرای بــرچــی مــب
نھادھای سركوب رژیم در محـیـط  
كار، تحت عنوان شورای اسالمی  
ـره   كار و انجمنھای صنفـی و غـی
ـیـش   گره بخورد و ھـمـزمـان بـه پ

 .برود 
ـنـكـه   من ھـنـوز رقـمـی از ای
ـران كـارگـری در   ـیـن و رھـب فعـال
ایران چه میزان حـداقـل دسـتـمـزد  
پیشنھاد كرده و حـول آن بـحـث و  
. گفتگو راه انداخته اند، نـدیـده ام 

اما بنابر اعترافات رژیمی ھا كـه  
ـیـون ریـال  ١٨ حداقل دستمزد   ـل  مـی

ـر   ـنـاب ـنـد؛ و ب ھم كـفـاف نـمـی ك
ھـر  " اظھارات پروین محمدی كـه  

ــن   ـر ای مـیـزان درصـد افــزایشـی ب
 ھـزار تـومـانـی بـی  ٣٩٠ حقـوق  

  ١٠٠ معنا خواھد بود، چـرا اگـر  
درصد ھم اضافه کنند باز به رقـم   
ـم کـه   ـرسـی یک سوم خط فقر مـی

ھمانـطـور  .  پاسگوی جامعه نیست 
ـبـعـیـت   که تمام کـاالھـا از ارز ت
ـیـز   میکنند، مزد مـا کـارگـران ن
باید بـا نـوسـانـات ارز مـحـاسـبـه  
گردد، چرا که ما سـالـھـاسـت بـا  
ـم و بـا دالر   ـری ریال حقوق مـیـگـی

ـم  ـی بـایـد جـامـعـه را  ."  خرج میکن
ـرای سـرنـگـونـی   حول یك مبارزه ب
رژیم و حول خواست زندگی كـردن  

جـمـھـوری اسـالمـی  .  سازمان داد 
نان شب كارگران و كودكـانشـان را  
گرو گرفته است و مـا كـارگـران  
ھم جـز سـرنـگـونـی آن بـه چـیـز  
 !كمتری نمی توانیم رضایت بدھیم 

 ٢٠١٣  فوریه  ٤ 

 مبارزه بر سر حداقل دستمزد، مبارزه برای سرنگونی رژیم است
 ناصر اصغری 

 
 ٩.٣٠تلویزیون کانال جدید ھر شب ساعت  

 بوقت ایران بمدت دو ساعت پخش میگردد
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نبرد برسرتعیین حداقل 
 دستمزد 

روند لجام گسـیـخـتـ  افـزایـش  
قیمتھا، نوسانـات بـازارکـه ھـیـچ  
ـرای آن   پایانی ، ھرچند موقت، ب
بنظر نمی رسد، ناتوانی حکـومـت  
ـتـصـادی و در   در مھار بـحـران اق
ـتـصـادی   یک کالم فروپـاشـی اق
جمھوری اسالمـی، کـه زنـدگـی  
مشقتباری را به ملیونھا کـارگـر  

 درصد جامعه تحمیـل کـرده  ٩٩ و  
ـیـن   ـی ـی است، امسـال مـوضـوع تـع
حداقل دسـتـمـزد را بـه یـکـی از  
ـرای   ــ مـــوضـــوعـــات حســـاس ب
ـبـش   حکومت از یک طرف و جـن
کارگری و مردم از طـرف دیـگـر  

 . تبدیل کرده است 
ھر چند با گـذشـت چـنـدیـن  
ــســات شــورای   ــل مــاه از آغــاز ج
ـیـن حـداقـل   عالی کار برای تـعـی

، نتیج  مشخـصـی  ٩٢ دستمزد سال  
از این جلسـات اعـالم نشـده، امـا   

" شرکای سـه گـانـه " بنظر میرسد  
کمیته دسـتـمـزد شـورای عـالـی  
کار،  درموردافزایش دسـتـمـزدھـا  
. به توافقـاتـی کـلـی رسـیـده انـد 

توافقاتی که چـنـدان ھـم دور از  
ــود  ــظــار نــب ــدگــان  .  انــت ــمــایــن ھــم ن

کارفـرمـایـی و ھـم تشـکـلـھـای  
دسـت ســازکـارگــری از احــتـمــال  
تعیین دستمزد انقبـاضـی در سـال  

ـیـل ٩٢  ـرات  "   خبر میدھند وبه دل اث
تورمی افزایش نقدینگی در میان  

حقـوق کـارگـران  "  معتقدند  " مردم 
اما در عـیـن  " .  نباید افزایش یابد 

ـنـه   حال افزایش افسارگسیخت  ھـزی
ھای زنـدگـی و کـاھـش قـدرت  

شـورش  " خرید مـردم  و تـرس از  
ـقـاعـد کـرده  "  گرسنگان  آنھارا مـت

ـرای دورزدن   است که باید راھی ب
 .این معزل بیابند 

ــمــزد   ــت ــه دس ــت ــی اعضــای کــم
شورای عالی کار امـیـدوارنـد بـا  

، کـه  " افزایش غیر نقدی حقوقھا " 
یکی از راه حل مورد تـوافـق ھـر  

سه عضو کمیته دسـتـمـزد اسـت،  
امسال ھم بحران تعیین دستمزد را  

ــد  ــن ــگــذران ھــرچــنــد بــه  .  از ســر ب
ــزه درواری عضــو   ــم اعــتــراف ح

ــات  ــی    ھــی ــال ــون ع ــان ــدیــره ک م
: " ھای صنفی کارفرمایـان   انجمن 

ــیــن   ــی ــع ــگــام ت ــه ھــن ســال گــذشــت
دستمزد دولت اعالم کـرد کـه از  

ھا، سھام عدالت و بـن    محل یارانه 
خرید معیشت کارگران را تـامـیـن  

درصـد    ١٨ کند برای ھمین ھم    می 
افزایش دستمزد به تصویب رسـیـد  

ـفـه   اما ھیـچ  ھـا    کـدام از ایـن مـول
ــد    ــدرت خــری ــش ق ــزای بــرای اف

 ."کارگران موثر نبود 
واضح است کـه خـارج کـردن  
بخشی ازمزد نیروی کار از مقـولـ   
ـبـدیـل کـردن حـق   دستـمـزد اوال ت
مسلم کارگر به صدقه ای اسـت  
ـرداخـت   که ھیچ تضمینی برای پ
آن وجـود نـدارد و کـارگـر فـقـط  
ـرا دریـافـت   میتواند امیدوارباشد آن

دومـا ھـمـانـطـورکـه  .  خواھد کـرد 
ــد   جـنـاب حــمـزه درواری مــیـگـوی
وتجرب  سالھای گذشت به مـانشـان  
داده این شیو  افزایش دسـتـمـزدھـا،  
ترفندی برای پرداختن نـکـردن آن  

 .است 
ـر سـر   علیرغم توافقات کلی ب
افزایش جزیی دستمزدھا، آنھـم بـه  
ـقـدی،   ـر ن شکل کـمـکـھـای غـی
مشکل اصلی بین کارفرمایـان و  

" کـمـکـھـا "  دولت تامین منابع این 
ــف  .  اســت  ــدگــان مــخــتــل ــایــن ــم ن

کارفرمایی سیاستھـای نـادرسـت  
دولت را عامل بحران دسـتـمـزدھـا  
" میدانندو علنا اعـالم کـرده انـد  

ــن   ــامــی ــول ت ــان مســئ کــارفــرمــای
معیشت و افـزایـش قـدرت خـریـد  

ـنـد  ـیـسـت کـارفـرمـا  "  و "  کارگران ن
درصد ھم بـه    تواند حتی یک   نمی 

 ." حقوق کارگر اضافه کند 
ــن پــرور عضــو   ــاس وط عــب
کمیسیون صنعت اتاق بـازرگـانـی  
و نماینده سـابـق کـارفـرمـایـان در  

اجالس جھانی کار در گفتگو بـا   
ــد  ــگــوی ــی ــرگــزاری مــھــر م ــب :" خ

اشتباھاتی که از سوی دولـت در  
ــمــزدھــای   ــت ــن حــداقــل دس ــی تــعــی
انقباضی طی سال ھای گـذشـتـه  
صـورت گـرفــت بـاعــث افــزایــش  
ـیـن دسـتـمـزد واقـعـی و   فاصله ب

ــم  ."  اســمــی شــده اســت  ــه ھ ــت ــب ال
عباس وطن پرور و ھم ما میدانیـم   
سودھای نـجـومـی ایشـان و ھـم  
ـیـمـت   طبقه ای ھایشان که بـه ق
ـر و   زندگی چندین برابرزیرخط فـق
ــونـھــا کــارگــرو   ــی ــگــی مــل گـرســن
خانواده ھایشـان بـدسـت آورده انـد  

ـبـاھـات  "  تنھا در سای  ھمـیـن   اشـت
بـا  .  امکان پذیر بـوده اسـت "  دولت 

این ھمه اوبا کـمـال وقـاحـت، بـه  
نمایندگی از طـرف کـارفـرمـایـان  

کـارفـرمـایـان در  : "  اعالم میکند 
حال حاضر شرایط افزایش حـداقـل  
ـروی کـار بـه مـیـزان   ـی دستمـزد ن

 ."واقعی و منطقی خود را ندارند 
ــده   ــایــن ــم ــب ن ــن تــرتــی ــه ای ب
ــش   ــزای ــوپ اف ــان ت ــای ــارفــرم ک
ــت   ــن دول ــه زمــی ــمــزدھــا را ب دسـت

اگرچه دولت ھـنـوز  .  انداخته است 
ــش   ــزای ــادی بــرای اف ــھ ــشــن پــی
ــداده   ـنـده ن دسـتـمـزدھـا در سـال آی
است، اما مطمئنا نه میخـواھـد و  
ـرای   ـتـوانـد اقـدام جـدیـی ب نه مـی
ـر   ـراب بھبود دستمزدھای چـنـدیـن ب

دولت نمی  .  زیر خط فقرانجام دھد 
خــواھــد، چــون اوال بســیــاری از  
مقامات ریز ودرشت حـکـومـت و  
نزدیکان آنھا خود جـزء صـاحـبـان  
ـنـد،   سرمایه وکارفـرمـا یـان ھسـت
دومـا دولـت بـطـور رســمـی خــود  
ــن کــارفــرمــا اســت واز   ــری ــزرگــت ب
ھرنظر در خـان یـغـمـایـی کـه بـا  
استثمار نیروی کـار بـوجـود آمـده  

بـعـالوه بـا تـوجـه بـه  .  ذینفع است 
دزدی وفساد گسترده  حـکـومـت  
وھزینـه ھـایـی کـه صـرف حـوزه  
ھای علـمـیـه و اوبـاش دسـتـگـاه  
سرکوب وکمک به تروریستھـای  
حماس وحزب الله و غیره میشـود،  
نمیتواند در زمین  بھبود مـعـیـشـت  

 .کارگران اقدام موثری انجام دھد 
ــای   ــن دغــدغــه ھ ــری مــھــمــت
اعضاء کمیت  دسـتـمـزد ایـن اسـت  
که اوال درآمـد ھـای حـاصـل از  
ـنـده ،   حذف یـارانـه ھـا درسـال آی
وسودھای حاصل از فـروش دالر  

در بازار سـیـاه کـه دولـت بـدسـت  
ــن   ـی مـیـآورد را بـه چــه نسـبـت ب
ـلـف سـرمـایـه و   بخـشـھـای مـخـت
ـنـد ودومـا   کارفرمایان تقسیم کـن
ـنـه   پیدا کـردن راھـھـایـی تـا ھـزی
ھای  بحران اقتصادی را ھـرچـه  
ـنـدازنـد  ـی . بیشتر روی دوش مردم ب

ــان و   ــای ــارفــرم ــان ک ــدگ ــایــن ــم ن
بـه بـھـانـ   "  تشکلھـای کـارگـری " 

کمک به معیـشـت کـارگـران و  
ــغــال، خــواھــان ســھــم   ــت ــفــظ اش ح
ــرای  کــارفــرمــا از   ــشــتــری ب بــی

 .درآمدھای دولت ھستند 
کانونعالی انجمنھای صنـفـی  
کارگران که یکی از تشکلـھـای  
قانونی کارگـری اسـت درآخـریـن  
گزارش خود، حداقل ھزینـه ھـای  

ـره را حـدودا   ٤ یک خـوانـوار   ـف  ن
ـرآورد کـرده اسـت،  ١،٨٥٠،٠٠٠   ب

ــه ھــای   ـن ــوجـه بـه ھــزی ــا ت کـه ب
واقعی فعلی، عدد واقـعـی تـری  
بنظر میرسد، در ھمان گزارش بـه  

در  : "  دولت پیشنـھـاد مـی کـنـد 
ــه ھــای   ــار مشــکــالت ھــزیــن کــن
انرژی و سایر ھزینه ھای عوامـل  
تولید کارفرمایی، دولت گـذشـتـه  
از افزایش رقم بن نسبت به تمھیـد  
بسته ھای حمایتی غیر نقـدی از  
محل در آمدھای یارانه ھـا و یـا  
ـرخ بـازاری   تفاوت ارز رسمـی و ن
ـم درآمـــد   ـرای اقشـــار کــ آن بــ

 ."کارگری اقدام كند 
بعبارتی کانونعالی انجمنھای  
صنفی به دولت پیشنھاد میکـنـد،  
در فاز دوم حذف یارانه ھا، اگـراز  
ــه   ــایــد ب کــمــک ھــایــی کــه ب
کارفرمایان بکند چـیـزی بـاقـی  
ماند، آنرا بشکل بن و بسته ھـای  
ـرای بـھـبـود   حمایتی غیر نقدی ب

 .دستمزد کارگران ھزینه کند 
محمد نھاوندیان،  رئیس اتـاق  
بازرگانی و صنایع و مـعـادن ھـم  
ـری  را بشـکـل   ھمـیـن جـھـتـگـی

او در  .  روشنتـری طـرح مـیـکـنـد 
ــر   ــرگــزاری مــھ ــب ــتــگــو بــا خ گــف

ما ھر گونه کـمـکـی  : "  میگوید 
ـم بـه مـردم داشـتـه    که می  خواھی

ـر   باشیم، باید سعی کنیم از مسـی
ـم؛ یـعـنـی   فرآیند تولید انجام دھـی

ــران    اگــر مــی  ــه کــارگ ــم ب خــواھــی
رسیدگی شود، این رسـیـدگـی را  
ـیـدی و   از طریق کارگاھھای تـول
ـریـت   ایجاد گشایش  در کار مـدی

ـم   . بنگاھھای تولیدی انجام دھـی
ـیـدی   ـنـگـاه تـول در این شـرایـط، ب

یــابــد کــه کــارگــر    امــکــان مــی 
بیشتری استخدام کنـد و حـداقـل  
ــایــان ســال،   ــن اســت کــه در پ ای
کارگران موجود را بیکار نکند و  

 ."قرارداد آنھا را تمدید کند 
ــان در بــرابــر   ــدی ــھــاون آقــای ن
سھمی که از درآمـدھـای دولـت  

ــای  "  بــرای  ــھ ــگــاھ ــت بــن ــدیــری م
طلب میکند در نـھـایـت  " تولیدی 

ــال   ـتـوان ازامـث سـخـاوتـی کـه مـی
ایشــان انــتــظــار داشــت، احــتــمــال  
میدھد در مقابل کارگر را اخـراج  

اما درباره اینکـه ، آیـا بـا  .  نکند 
این روش بھبودی ھم  در شـرایـط  
زندگی کارگربوجود خواھد آمـد؟  
ویا حتی ھمان حقوقـی را،  کـه  

ــدگــی  ١٠ بــزور کــفــاف    روز زن
کارگر و خوانواده اش را میـدھـد،  
ھـر مــاه دریـافــت خـواھــد کــرد؟  

 .ایشان سکوت میکند 
ــکــاری    اگــرچــه امســال بــی
ـرات فـاجـعـه   ـی ـر تـاث ـق ،گرانی و ف
باری برزندگی ملیونھـا کـارگـرو  
خوانواده ھایشان داشته اسـت، امـا  
ـتـ    توافقات تاکنونی اعضاء کـمـی
ــه   ــد ک ــدھ ــزد نشــان مــی ــم دســت
تصمیمات شورای عالی کار قرار  
نیست تغییری در شرایط مشقتبار  
. زنـدگــی کــارگـران بـوجــود آورد 

ـنـد   کارگران و مردم بخوبی مـیـدان
بدون فشار اعتصاب و اعتراضـات  

ــراســری،   ــرده و س ــت ــه  "  گس چــان
دولـت، کـارفـرمـایـان و  "  زنیـھـای 

ــریشــان در راه   ــریــن کــارگ ــاش ــب م
ــار،   ــی ک ــای شــورای عــال روھ
کمترین بھبودی در زندگـی آنـھـا  

ــخــواھــد آورد  ــه  .  بـوجــود ن بــرای ب
سرانجام رساندن روند تعیین حداقل  
ــم   ــی ــق ــت دســتــمــزد بــا دخــالــت مس

 .کارگران ومردم باید آماده شد 
 
 ٢٠١٣  فوریه  ٥ 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد
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) ١٣٩١ بھمن مـاه  ١٥ بھمن تا  ٩ ( 
 اعتراض كارگری در اشـكـال  ١٢ 

اعتصاب ـ اعتراض و تححصن در  
ـلـف   ھفته گذشته در مراكـز مـخـت

ابعـاد  .  كارگری انجام گرفته است 
مقابل  مجـلـس  ( اعتراضات  تھران 
ـنـدر امــام  )  شـورای اسـالمـی  ــ ب ـ

) اعتصاب در شركت پتروشـیـمـی ( 
اعتراض در محل كـارگـاه  ( ـ اھواز 
تـعـطـیـل كـردن  ( ـ  اشـنـویـه )  مترو 
ــزرگ  )  كــار  ــره ب ـــ  صــدرا جــزی

كـارگـر  ٨٠٠ اعـتـصـاب  ( صنعـتـی 
ـراض  ( ـ كرمـانشـاه ) پیمانكاری  اعـت

ـیـمـانـی شـركـت تـوزیـع   كارگران پ
چھار محال  و  »ـ شھر كیان )  برق 

ـراض  ٢ (  «بختیاری   اعتراض، اعـت
به عدم پرداخت به مـوقـع حـقـوق،  

ـ  )  بیمه و اخراج مـکـرر کـارگـران 
ــھــر  ــع اعــتــراضــی  ( مــاھش ــم ــج ت

ــا  ٦٠٠  ــی ب ــم ــارگــر پــتــروشــی ك
مطالبات برچیدن كامل شركتھـای  
ـرار داد   ـقـاد ق پیـمـانـكـاری و انـع

 ).  مستقیم 
ــش از یـكــسـال اسـت کــه   ـی ب

ـیـان در  ( سعید مرتضوی  قاتل زندان
ـــن  ـــزك و اوی ـری ــ ـــھ در راس  )  ك

ـیـمـه گـر   ـریـن سـازمـان ب ثروتمندت
بنگاه اقتصادی تـوسـط احـمـدی  
نژاد و در حمایت عبدالرضا شـیـخ  
السالمی وزیر تعـاون كـار و رفـاه  
. اجـتـمــاعـی قــرار گـرفــتـه اســت 

و بحران رابـطـه   «مرتضوی »بحران  
احمدی نژاد با مجلس  باالخره بـه  
ـر كـار   بركناری شیخ السالمی وزی

انتصـاب مـرتضـوی و  .  منجر شد 
ـتـھـای كـانـونـھـای شـورای   حمـای
ھای اسالمی و طـومـار نـویسـی  
آنھا در حمایت از او، بـا واكـنـش  
بخشھایی از خـودیـھـای شـورای  
اسالمی كار و خـانـه كـارگـریـھـا  

خیمه شـب بـازی ھـای  .  توام بود 
ـنـدگـان از  (ھر دو طرف  ـن حمایت ك
ـقـدیـن طـومـار  ( و  ) مرتضوی  ـت من

از طـرف  )  حمـایـت از مـرتضـوی 
جنبش كـارگـری و سـخـنـگـویـان  
ـفـاوتـی   فعال این جنبش بـا بـی ت
ـبـش   روبرو شد  و با وارد نشدن جـن
ــن دعــوا خــود   ــه ای كــارگــری ب
ـلـوغ   تاكیدی بر درایت سیاسی و ب
ـبـش   ـیـن جـن سخنـگـویـان و فـعـال

ـری بـــوده اســـت  فشـــار  .  كـــارگــ
اعتراضات كارگری در ماه ھـای  

ـیـن  ١٣٩١ پایانی سال   ـرای تـعـی  ب
ـر اسـاس تـورم   حداقل دستمزدھا ب
لجام گسیخته كنونی، بـدون شـك  
ــد   ــاف و تشــدی ــجــاد شــك در ای
ــگ   ــی و جــن ــاقضــات درون تــن

اما تـمـام  .  جناحھا بی تاثیر نیست 
این سناریوھا و جنگ و دعـوا و  
ـلـه   فرار و استیضـاح و ھـورا و ال

ــن ھــای   ــت ـبــرگــف ــھــمــن در  ١٥ اك ب
مجلس شورای اسالمی، بـخـشـی  
از آغاز  فاز چالش ھـای درونـی  

ــی بـاالیــی ھـا در اداره   ــاتـوان و ن
ـبـش  .  جامعه و حاكمیت اسـت  جـن

كارگری و اعتراضات كنونی كـه  
حول مطالبات افزایش دستمـزدھـا،  
پرداخت حقـوق و مـزایـای عـقـب  
ـیـت   افتاده و برای حق رفاه و امـن
و زندگی بھتر شـروع شـده اسـت،  
اگر با قـدرت و تـوان بـاال و در  
اشكال وسیع و گسترده و بویژه بـا  
مطالبات سیاسی و با فراخوان بـه  
اعتصابات توده گیر كـارگـران در  
ـتـھـا  و بـا   محل كارخانه و شـرك
برپایی تجـمـعـات وسـیـع مـردم و  
كـارگـران و خــانـواده ھــایشـان در  
مقابل مجلس شواری اسالمی در  
تھران ادامه داده شود، نقطه عطـف  
ھای مھم سـیـاسـی در راسـتـای  
ـفـع كـارگـر و   برگرداندن ورق بـه ن
ــه نــفــع كــرامــت و   جــامــعــه و ب
شخصیت، رفاه وامنیت اجتماعـی  

ـقـه  .  و اقتصادی خـواھـد بـود  طـب
كارگر و پیشروان و سـخـنـگـویـان  
ــایــد اوضــاع   ــقــه ب ــب ــن ط آگــاه ای

 .سیاسی كنونی را درك كنند 
تعداد دستفروشان در تـھـران   »

در روزنامه ھای   «. زیاد شده است 
.  بھمن این ھفته برجسـتـه بـود ١٥ 

بیکاری و اخراج کـردن کـارگـران  
در گروه ھای صد نفری و بسـتـن  

ـر   کارخانه و مراکر کار، ھر روز ب
ـفـزایـد  .  تعداد کارگران بیـکـار مـی

سرنوشت تراژیک تر بیکارسـازی  
ــای   ــی درھ ــان ــکــه زم ــن اســت ای
کارخانه ھا بر روی کارگر اخـراج  
شده بسته میشـود کـه کـارگـران  
ھنوز حقوق ھای چنـد مـاه خـود  
. را  از کـارفـرمـا نـگـرفـتـه انـد 

کارگر بیکار شده مـجـبـور اسـت  
ــش  بــه   ــشــت ــن مــعــی ــامــی بــرای ت
دستفروشی و این قبیل کارھا تـن  

ــراف  .  دھــد  ــیــل اط ــیــن دل بــه ھــم
ــل   ــث ــر م ــردد شــھ ــر ت ــن پ ــادی ــی م
ــش،   ــجــری ــک، ت ــصــر، ون ــع ولــی

بـه  ...  صادقیه، ھـفـت حـوض و  
ـتـه   ـب راحتی می توان مـردان و ال
ــه شــغــل   ــد کــه ب ــی را دی زنــان

مشغول ھستنـد و از  " دستفروشی " 
ـنـد  . این راه امرار معاش مـی کـن

محدوده اطراف پاساژھا و مـراکـز  
خرید شھر نیز به طور روزانه مملـو  

ــروش اســت  ــف ــت ــکــی از  .  از دس ی
مصائب بیکارسازی محروم شـدن  
ــع و   ــم ـــج ــق ت ــارگــران از ح ک

اینھا از  .   اعتراضات جمعی است 
ـــت و   ـــدس دول ـق ــ ـــام ـــداف ن اھ
کارفرماھای حـریـص و سـودجـو  

کارگر بیکار مادام کـه از  .  است 
ـرای   حقوق و مـزایـای مـکـفـی ب
تامین زندگی خود و خانـواده اش  
برخوردار نباشد به انواع شـغـلـھـای  
ـروشـی تـن   ـف کاذب از جملـه دسـت

اینھا راه حلھای سـرمـایـه  .  میدھد 
احکام و سـرنـوشـتـی  .  داران است 

کـارگـر  .  ازلی و ابدی ھم نیـسـت 
بیکار سالھای سال عمرش توسـط  
ـثـمـار   نظام حاکم و کارفـرمـا اسـت
شده و از رابطه خـود بـا دولـت و  
کارفرما و قانون کـار و تـامـیـن  
. اجتماعـی مـطـلـع و آگـاه اسـت 

کارگر بیکار شده تـجـربـه ده ھـا  
ـرای   اعتصاب، تحصن و مـبـارزه ب
تحقق مطالبات و حقوق و مزایای  

ــر را دارد  ــت ــھ قــدرت  .  زنــدگــی ب
ـراض را   تشکل، اعتصـاب و اعـت

او نباید به ایـن  .  تجربه کرده است 
ــر شــده دولــت و   ــی ــدگــی تــحــق زن

ایجاد تشکل و  .  بورژواھا تن بدھد 
اتحادیه کارگران بیکار و تحمـیـل  
بیمه بیکاری مکفی بـه دولـت و  
سازمان تامین اجتـمـاعـی ھـمـیـن  

باید برای ایـن  . امروز عملی است 
حق طبیعی برای دفاع از کرامـت  
ــن رفــاه و   ــامـی و شــخـصــیـت و ت
ـتـصـادی و اجـتـمـاعـی   امنیت اق
دست ھای ھزاران کارگر شـاغـل  
و بیـکـار را در دسـت ھـمـدیـگـر  

 .      گذاشت 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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تجمع بازنشستگان ذوب آھن مقابل 
 ساختمان مجلس

آھن با تجمع مقابل مـجـلـس    بھمن؛ بازنشستگان ذوب ١٥ 
از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند، تا دولت را مـجـاب  
به اجرای مصوبه مجلس در خصوص ادغام صندوق حمایـت  
از بازنشستگان صنعت فوالد در سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی  

آھن در تجمع در مقابل ساختمان قـوه    بازنشستگان ذوب . کند 
مقننه از رئیس و نمایندگان مجلس خواستنـد، تـا دولـت را  
مجاب به اجرای مصوبه مجلس در خصوص ادغام صـنـدوق  
حمایت از بازنشستگان صنعـت فـوالد در سـازمـان تـامـیـن  

طبق مصوبه مجلس دولت موظف اسـت تـا  .  اجتماعی کند 
موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنـان فـوالد را  
با سازمان تامین اجتماعی ادغام کند و کسـری صـنـدوق  

ـتـی تـامـیـن    مذکور را از محل واگذاری شـرکـت  ھـای دول
ولی ھنوز بعد از گذشـت سـه سـال از تصـویـب، ایـن  . كند 

 .مصوبه اجرایی نشده است 
 

کارگران پیمانکاری شرکت بسباران در 
پتروشیمی بندر امام از صبح امروز دست به 

 اعتصاب زدند
ــران ١٤  ــه آزاد کــارگــران ای ــحــادی ــھــمــن؛ ات ــران  :  ب کــارگ

پیمانکاری شرکت بسباران در مجتمع پتروشیمی بندر امـام  
از صبح امروز در اعتراض به عـدم افـزایـش دسـتـمـزدھـای  

ـبـال دوسـال مـبـارزه و  .  خود دست بـه اعـتـصـاب زدنـد  بـدن
ـرای   کشمکش کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امـام ب
اجرای مصوبه ھیات وزیران مبنی بر چیده شدن شرکتـھـای  
پیمانکاری و علیرغم اینکه این مصوبه از اوایـل تـابسـتـان  
ـریـت   ـفـت و مـدی امسال به مرحله اجرا در آمد امـا وزارت ن
ـرار دادن تـحـصـیـالت کـارگـران،   پتروشیمی ھا با معـیـار ق
سابقه آنان و مسائلی از این دست، آنچنان شرایطی را پـدیـد  
آورده اند که این مصوبه عـمـال مشـمـول حـال بسـیـاری از  

ـر اسـاس  .   کارگران نشده اسـت  ایـن درحـالـی اسـت کـه ب
ـران و خـواسـت دھـھـا ھـزار کـارگـر در   مصوبه ھیـات وزی
شرکت ملی نفت و صنـایـع تـابـعـه، تـاکـنـون شـرکـتـھـای  
پیمانکاری در صنایع پتروشیمی مـی بـایـد بـطـور کـامـل  
برچیده میشدند اما نه تنھا این امر متحقق نشده است بلکـه  
ـرار داد خـود را بـا   پتروشیمی بندر امام در اقدامی جدید ق
شرکت پیمانکاری فریمکو در مـجـتـمـع ھـای بسـبـاران و  
کیمیا تمدید کرد و عالوه بر این بـه وعـده ای کـه از دو  
ـر   ـنـی ب سال گذشته به کارگران  شرکتھای پیمانکاری مب

بـه ھـمـیـن  .  افزایش دستمزدھای آنان داده بود عـمـل نـکـرد 
ـبـدیـل وضـعـیـت نشـده در   دلیل از ھفته گذشته کارگـران ت

ـرار داد بـا   پتروشیمی بندر امام از یـک سـو بـه تـمـدیـد ق
شرکت پیمانکاری فریمکو معتـرض شـده انـد و از سـوی  
ـر اسـاس وعـده   دیگر خواھان افزایش دسـتـمـزدھـای خـود ب

ـنـدر امـام  . مدیریت پتروشیمی شده اند  مدیریت پتروشیمـی ب
از مدتھا پیش به کارگران پیمانـکـاری وعـده داده بـود در  
صورت انعقاد قرار داد جدید با شرکت پیمانکاری فریـمـکـو  
کاری خواھد کرد تا دستمزد آنـدسـتـه از کـارگـرانـی کـه  

ـیـدا کـنـد  ـر  .  تبـدیـل وضـعـیـت نشـده انـد افـزایـش پ ـنـا ب ب
ـبـال   ـران بـدن گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
اعتصاب و تجمع اعتراضی ھفته گذشته شـشـصـد کـارگـر  
ـنـدر امـام درمـقـابـل   ـروشـیـمـی ب ـت تبدیل وضـعـیـت نشـده پ
فرمانداری ماھشھر، کارگران پیمانکاری مجتمـع بسـبـاران  
از آنجا که مدیریت پتروشیمی بندر امام، این مجتمع را بـا  
قرارداد جدیدی به شرکت پیمانکاری فریمکو واگذار کـرده  
است خواھان افزایش دستمزدھای خـود شـدنـد امـا بـا بـی  
توجھی مدیریت مواجه شدند و به ھمین دلیل صـبـح امـروز  

ـر  .  با خواست افزایش دستمزدھا دست از کار کشیدند  ـنـا ب ب
این گزارش، بدنبال این اعتصاب  مسئولین مجتمع بسـبـاران  
ـنـده ھـای خـود را جـھـت   ـنـد تـا نـمـای از کارگران خـواسـت
رسیدگی به خواستھایشان به مدیریت معرفی کنند امـا بـا  
معرفی نماینده ھا از سوی کارگران و در جلسه ای که بـا  
شرکت چندین تن از مسئولین مجتمع بسباران، حراسـت  و  
ـنـده ھـای   ـرگـزار شـد نـمـای شرکت پیمانکاری فـریـمـکـو ب
ـروشـیـمـی واقـع شـدنـد و   کارگران مورد تھدید مسئولین پت
یکی از نماینده ھای آنان به نام فرزاد علیزاده از کـار خـود  

بنا بر آخرین گزارشھای رسـیـده بـه اتـحـادیـه  .  معلق گردید 
ـیـمـانـکـاری بسـبـاران اعـالم   آزاد کارگران ایران، کارگران پ
کرده اند نماینده ھایشان را تنھـا نـخـواھـنـد گـذاشـت و تـا  
رسیدن به خواست ھایشان اعتصاب خود را ادامـه خـواھـنـد  

 .داد 
 

اعتراض کارگران متروی اھواز به پنجمین 
 روز رسید

ـنـجـمـیـن  ١٤  بھمن؛ اعتراض کارگران متروی اھواز بـه پ
ـیـون  ١٨ روز رسید وحداقل دستمزد متناسب با خط فقر   ـل  مـی

ـراض  ٦ در واكنش به تعویـق  .   ریال است   مـاه حـقـوق؛ اعـت
 ماه گـذشـتـه  ٦ کارگران قطار شھری اھواز به عدم دریافت  

در مقابـل کـارگـاه  )   بھمن ماه ١٤ (خود معوقه امروز شنبه  
ـنـجـمـیـن روز خـود شـد  یـکـی از  .  محل فعالیتشان وارد پ

ـر  ٤٠٠ حدود  : کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفت  ـف  ن
از کارگران قطار شھری اھواز که در قسمتھای پشتیبانـی،  

ـنـده مـاشـیـن آالت ( ترانسفور   و حـفـاری تـونـل  )  تامین کـن
تـا بـه  )   بـھـمـن ١٠ ( اند از روز سه شنبه    مشغول به فعالیت 

 ماه حـقـوق  ٦ در اعتراض به عدم دریافت  )  بھمن ١٤ (امروز  
معوقه خود در مقابـل درب ورودی تـونـل کـارگـاه مـحـل  

ـتـه  . اند   فعالیتشان تجمع کرده  ـبـه ھـف كارگران از روز سه شـن
گذشته تا به امروز دست از کار کشیده و خواستار پرداخـت  

شـرکـت  (معوقات خود از پیمانکار مجری احداث این پروژه  
این كارگر با بیان اینکه ھنوز پاسـخ قـانـع  . ھستند ) کیسون 

کننده از کارفرما در خصوص دریافت مطالباتمان دریـافـت  
شرکت کیسون که مـجـری احـداث  :  ایم، اظھار داشت   نکرده 

این پروژه و کارفرمای کارگران است در چندین مرحـلـه بـا  
ـراض آنـان   وعده پرداخت معوقات حقوقی کارگران مانع اعـت

ـیـجـه و دریـافـت   ـت شده بود و به ھمین دلیل تا رسیـدن بـه ن
ای از سوی کارفرما به تحـسـن و تـجـمـع    پاسخ قانع کننده 

 .خود ادامه خواھیم داد 
 

رانندگان شھرداری شوشتر دست به اعتصاب 
 زدند

ـنـدگـان    طبق گزارشـی کـه بـه مـا رسـیـده اسـت، ران
شھرداری شوشتر بیش از دو ماه است حقوق نگرفتـه انـد و  
در اعتراض به این مساله در روزھـای گـذشـتـه دسـت بـه  

عکس العمل مقامات مرتجع شھرداری ایـن  .  اعتصاب زدند 
ـلـکـه     ١٣ بود که نه تنھا حقوق معوقه کارگران را ندادند ب

این چندمین بار اسـت کـه  . نفر از رانندگان را اخراج کردند 
ـراض   کارگران شھرداری این شھر دست به اعتصـاب و اعـت

 .میزنند 
رانندگان شھرداری شوشتر خـواھـان بـازگشـت بـه کـار  

 .ھمکاران خود و پرداخت فوری حقوق ھای خود ھستند 
حزب کمونیست کارگری از کلیه کارگـران شـھـرداری  
ـرای بـازگـردانـدن   شوشتر میخواھد که متحدانه به مبـارزه ب
رفقای خود به سر کـار و دریـافـت حـقـوق خـود دسـت از  

حزب از کارگران شھرداری میخواھد کـه  . اعتراض برندارند 
ـر اعضـای خـانـواده خـود دسـت بـه   ھمراه با ھمسران و سـای
ـر و   تجمع بزنند و کارگران کشت و صنعـت کـارون شـوشـت
ـر مـقـامـات   سایر مردم شـھـر را از رفـتـار شـھـردار و سـای
شھرداری مطلع کنند و از ھـمـه مـردم مـعـرض ایـن شـھـر  

 .بخواھند آنھا را در این مبارزه یاری دھند 
 شھرھای خوزستان به محل اعتراض ھـرروزه کـارگـران  

ـیـسـت  .  و بخش ھای مختلف مردم تبدیل شده است  روزی ن
در اھواز و آبادان و شوشتر و ھفت تپه و ماھشھر اعـتـصـاب  

این نیروی عظیـمـی اسـت کـه  .  و اعتراضی صورت نگیرد 
در مراکز مھم و اکثرا کلیدی صنعت میتـوانـد در صـورت  
دست زدن به یک مبارزه متحدانه کـل کـارگـران و مـردم  

رھبران و فعالین کـارگـری و  . خوزستان را به حرکت درآورد 
کارگران سوسیالیست و پیشرو باید خود را برای اعتصـابـات  

 .بزرگ و منطقه ای آماده کنند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٣  فوریه  ٢ ،  ١٣٩١  بھمن  ١٤ 
  

 اھواز؛ اعتصاب اخطاری
ـیـل  ١١  بھمن، اعتراض کارگران قطار شھری اھواز  بـدل

ـراض  ٦ عدم دریافت مطالبات    ماه گذشتـه، بـه نشـانـه اعـت
ھـای ایـن    ھای روزانـه خـود را در کـارگـاه   صنفی فعالیت 

 .اند   شرکت متوقف کرده 
 

 اشنویه؛ اعتصاب اخطاری
ــرکــت  ١٢  ــا، ش یــکــی از  "  ســه کــوه  "  بــھــمــن ک ردپ
ـنـج    در منطقه "  چپرآباد  "  ھای سد    شرکت  ی اشنویه، مدت پ

ـرداخـت نـکـرده   ماه است که حقوق و مزایای کارگران را پ
ـر عـدم  :  یک منبع مطلع گفت . است  این شـرکـت عـالوه ب

ـر    پرداخت دستمزد کارگران، طی ھفته  ـیـشـت ی گذشته نیـز ب
ـم  ٢٠ از    کارگر شاغل را بدون دلیل و تنھا بر اسـاس تصـمـی

ـرآبـاد  " کارگران سد  .  کارفرما، اخراج کرده است  طـی  "  چـپ
ـیـل کـمـی دسـتـمـزد و تـعـویـق در   چند روز گذشته بـه دل
پرداخت حقـوقشـان، دسـت از کـار کشـیـدنـد و اعـتـصـاب  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .کردند 
 

فرا " کارگر پیمانکاری شرکت ٨٠٠اعتصاب 
از زیر مجموعه ھای شرکت بزرگ "  ساحل

 "صدرا "
دیروز دوشنبه نـھـم  :  بھمن، اتحادیه آزاد کارگران ایران ١١ 

ـیـمـانـکـاری  ٨٠٠ بھمن ماه،     نفر از کارگران شرکـتـھـای پ
ساحل سـازان، عـمـران ذوبـان و ایـمـن سـازه از مـجـمـوعـه  

بـطـور ھـمـزمـان  "  شرکت فـراسـاحـل " شرکتھای پیمانکاری  
ـراضـی   دست از کار کشیدند و ھر کدام دست به تجمع اعـت
در مقابل کارگزینی مجموعه ھای خـود زدنـد و خـواھـان  

دستمزد این کـارگـران  .   پرداخت دستمزد مھر ماه شان شدند 
بمدت سه ماه از شروع کار ھیچگاه پرداخت نمیشود و ایـن  
مدت از دستمزد آنان بطور دائم و بعنوان  ضـمـانـت در نـزد  
ـیـه حسـاب کـارگـران بـاقـی مـی   پیمانکاران تا زمان تصف

با اینحال شرکتھای پیمانکاری مجموعـه صـنـعـتـی  .  ماند 
با وجود گذشت ده روز از بـھـمـن مـاه دسـتـمـزد  "  فرا ساحل " 

مھر ماه این کارگران را نیز پرداخت نکرده انـد  بـه ھـمـیـن  
ـروز دسـت بـه   دلیل این کارگران در اقـدامـی مـتـحـدانـه دی
اعتصاب زدند و خواھان پرداخـت دسـتـمـزد مـھـر مـاه خـود  

بنا بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  شدند 
ـیـن   ـراضـی، مسـئـول ایران، بدنبال این اعتصاب و تجمـع اعـت
شرکتھای پیمانکاری با حضور در مـیـان کـارگـران اعـالم  

ھیچ پولی بـه آنـان نـداده  "  شرکت صدرا "کردند از آنجا که  
است در نتیجه آنان ھم قادر به پرداخـت دسـتـمـزد کـارگـران  
نیستند با اینحال کارگران اعتصابی به اعتصـاب و تـجـمـع  
ـلـی   خود تا پایان ساعت کاری ادامه دادند و پس از تـعـطـی
شرکت بدون اینکه پاسخ روشنی به خواستھایشان داده شـود  

بنا بر آخرین گزارشھـای رسـیـده بـه  .  عازم منازل خود شدند 
ـروز   اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال اعتصاب و تـجـمـع دی

ـلـی  ٨٠٠   کارگر پیمانکاری شرکت صـدرا، زمـزمـه تـعـطـی
. تا روز شنبه آینـده مـطـرح شـده اسـت "   فرا ساحل "شرکت  

این در حـالـی اسـت کـه تـاکـنـون کـارگـران شـرکـتـھـای  
ـر   پیمانکاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ایمـن سـازه از زی

حـتـی در تـعـطـیـالت  "  فـرا سـاحـل " مجموعه ھای شرکت  
رسمی نیز مجبور به کار میـشـدنـد و  کـارگـران شـرکـت  

 صبح تا ده شب بـطـور  ٧ ساحل سازه اغلب اوقات از ساعت  
یکسره مشغول به کار بـودنـد  و در ایـن سـاعـت از شـب  
بناچار با ھزینه شـخـصـی خـود عـازم مـنـازل و خـوابـگـاه  

صدرا جزیره ی صنعتی بزرگی اسـت کـه  . ھایشان میشدند 
کـه  در  "  صـدرا " شرکت  .  سھامدار عمده ی آن دولت است 

ـریـت   این جزیره مستقر است شامل دو بخـش مـجـزا بـا مـدی
شـرکـت  " و  "  کشتی سازی صدرا "جداگانه به نام شرکتھای  

سـازنـده  "  کشـتـی سـازی صـدرا " شرکـت  .  است "  فراساحل 
ـتـی و  " فرا ساحل "کشتی ھا و شرکت   ـف سازنده سکوھای ن

شرکت صـدرا بـه عـنـوان  "مدیریت  . گازی بر روی دریاست 
در تھران است و عالوه بر بوشھر در خرمشـھـر  "   شرکت مادر 

 .نیز دارای زیر مجموعه ھایی می باشد 
 

اعتراض کارگران پیمانی شرکت توزیع برق 
 استان کرمانشاه

ـر از کـارگـران  ٣٥٠ بر اساس خبر دریافتـی تـعـداد   ـف  ن
شرکتی توزیع برق وابسته به وزارت نیرو کـه در شـھـرھـای  

ـنـد، در نـامـه ای   مختلف استان کرمانشاه کـار مـی کـن
اعتراض خود را نسبت به ناامنی شـغـلـی بـه اطـالع مـقـام  

ـقـه ی کـار  .  ھای این استان رساندند  این کارگران که سـاب
 سال دارند، در نـامـه بـه اسـتـانـداری و  ١٥  و یا  ١٠ حداقل  

فرمانداری شھرستان ھای این استان ضمن اشاره به شـرایـط  
سخت و زیان آور کاری شان، به وضعیت بالتکلیف خـود و  
کار تحت پوشش شرکت ھای پیمان کاری معترض بوده و  

این در حالی اسـت  . خواستار تغییر وضعیت شغلی خود شدند 
ـرق   که تاکنون نامه اعتراضـی کـارگـران شـرکـتـی اداره ب
کرمانشاه که ماه گذشته به مقام ھای استـان ارسـال شـده،  

عالوه بر این مدیریت شـرکـت تـوزیـع  .  بی جواب مانده است 
برق کرمانشاه نیز در پاسخ اعتراض کـارگـران اعـالم کـرده  

ـتـی اسـت و مـا  ٤٩ که فقط    درصد سھام این شرکـت دول
خود برای استخدام نیرو تصمیم می گیریم و کـارگـران ایـن  

ـتـه  .  اداره چارت سازمانی برای تغییر وضعیت نـدارنـد  کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری از  
خواست ھمه کارگران شرکتی برای انحـالل شـرکـت ھـای  

تـجـربـه مـبـارزات دیـگـر  .  پیمان کاری حمایت مـی کـنـد 
کارگران ایران از جمله کارگران پتروشیمی مـاھشـھـر نشـان  
ـرای   داده که کارگران شرکت توزیع برق استان کـرمـانشـاه ب
رسیدن به خواست تامین شغلی، باید به نیروی اتـحـاد خـود  

بـدون  .  و ھمبستگی و تجمع اعتراضی اتکاء داشته بـاشـنـد 
ـتـوانـد سـخـنـگـو و   شک ایجاد تشکلی خود ساخته کـه ب
نماینده واقعی آنھا در این مبارزه بـاشـد، امـری حـیـاتـی و  

 .مھم است 
 

برھا در  پایان یك ھفته تجمع مستمر نی
 مقابل ساختمان دولت

بھمن، پس از گذشت ھفت روز از تـجـمـع کـارگـران  ١١ 
فصلی نی بر در مقابل ساختمان ریاست جـمـھـوری، نـاچـار  
ـپـه و کشـت و   ـر ھـفـت ت تجمع اعتراضی کارگـران نـی ب

ـبـه    بـھـمـن  ٣ ( صنعت کارون شوشتر که بامداد روزسه شـن

درمقابل ساختمان ریـاسـت جـمـھـوری آغـاز شـده بـود  )  ماه 
ـنـدگـان  ٩ عصر روز دوشنبه   بھمن ماه با توافقاتی میان نـمـای

تـجـمـع  .  ھای مسئوالن دولتی خاتمه یـافـت   كارگران و وعده 
ـر مـقـابـل   ـر کـارون شـوشـت اعتراضی کارگران فصلی نی ب
ساختمان نھاد ریاست جمھوری در حالی خاتمه یافتـه اسـت  

شکر ھفت تپه نیز کـه از     نفر از کارگران نی ٣٠٠ که حدود  
ـفـی   روز شنبه ھفتم بھمن ماه در اعتراض به مشکـالت صـن
مشابھی از شوش دانیال با سفر به تھران به جـمـع کـارگـران  

ـرض،  .  بودند   کارون پیوسته  به گفته یکی از کارگـران مـعـت
ـر   پس از گذشت ھفت روز از تجمع کارگران فصـلـی نـی ب
در مقابل ساختمان ریاست جمھوری،  ناچار شدیم بـه وعـده  
ـری   ـرای پـی گـی ھای مسئوالن دفتر ریاسـت جـمـھـوری ب

ـراتـی كـه  .  مطالباتمان اعتماد کنیم  نمایندگان ما طی مذاك
ـتـه آتـی    با مسئوالن داشته  اند قرار شده اسـت ظـرف دو ھـف

ـنـه   دولت مشکالتمان را در مجلس مطرح کند و در این زمی
با پی گیری و ھماھنگی مجلس و دولت پاسخ مثبتـی در  

کارگران با پایان دادن  .  جھت حل مشکالتمان دریافت کنیم 
به تجمع خود نشان دادند که بـه وعـدھـای دولـت اعـتـمـاد  

ـبـه بـه  .  اند   کرده  ـر از روز شـن اوبا بیان اینکه کارگران نی ب
محل كار خود بازگشته و به کار خود ادامه خـواھـنـد داد،  

بعد از گذشت دو الی سه ھفته فرصتـی کـه دولـت  :  افزود 
از کارگران خواسته است تا به مشکالتمان رسیدگی کـنـد،  
ـتـه   در صورت بی پاسخ ماندن خواسته ھـایـمـان، طـبـق گـف

که اگر به مشکالت شمـا  ( مسئوالن دفتر ریاست جمھوری  
، ما بـه تـجـمـعـات خـود  ) رسیدگی نشد دوباره تجمع کنید 

 .ادامه خواھیم داد 
 

 به کارگران نی بر خوزستان 
 ! به قدرت خود اتکا کنید، نگذارید شما را سر بدوانند 

تجمع متحد و یک ھفته ای شما در مقابل سـاخـتـمـان  
دولت در تھران ھرچند به نتیجه مشخصی نرسید امـا درس  

اینکه مطلقا به ھیچ ارگـان  .  ھای بزرگی برای شما داشت 
دولتی و رھبر و رئیس جمھور و مجلس نباید اعتمـاد کـرد،  
ـیـش از   که رسانه ھای دولتی ھم تنھا موقعـی بـه شـمـا ب
کالغ مرده ھای مزارع نیشکر اھمیت میدھند که اعتـراض  
ـنـد و حـتـی ھـمـیـن وعـده و وعـیـد   ـن ـی ـب و اتحاد شما را ب
ـراضـی شـمـا داده   مسئولین دولتی ھم تنھا بـا تـجـمـع اعـت

شما ھمه اینھا را مدانستید اما درس بـزرگ ایـن  .  میشود 
تجمع این بود که گوشه ای از توان خـود را نشـان دادیـد،  

 .ضعف کار خودتان را نیز باید بدانید 

 صدھا نفر از شما توانستید علیرغم مشکالت بـی حـد  
و حصر از خوزستان به تھران بیائید و با کمترین امکانات و  
بدون اینکه بقول خودتان کسی از شما بپرسد که شبھا چـه  
ـتـه   میکنید و غذایتان از کجا تـامـیـن مـیـشـود، یـک ھـف
تجمع کنید و علیرغم تھدیدات اولیه اتـحـاد خـود را حـفـظ  

التیماتوم شما که اگـر در  .  کردید و عزم خود را نشان دادید 
عرض دو سه ھفته به مشکالت شما رسیدگی نشد باز ھـم  
ـر   دست به تجمع میزنید، این حقیقت را بیان مـیـکـنـد کـه ب
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ـنـد  دیـده  .  این آگاھید که اینھا به زبان خوش کوتاه نمـی آی
ـیـجـه ای نـداده   اید که نامه نگاری ھای پنج ساله شما نت

دیدید که نه رھبر غلطی میکند، نه رئیس جمھـور و  .  است 
 .نه نمایندگان مجلس 

ـر بـه   ـف  اما شما که این توان را داشتید که چند صد ن
تھران بروید و یک ھفته در تھران بـدون ھـیـچ امـکـانـاتـی  
تجمع کنید، این توان را ھم داریـد کـه مـردم خـوزسـتـان را  

زور  .  ھمراه خود به خیابان بکشانید و این راه حل شمـا اسـت 
اولین افراد، ھمسران و اعضـای  .  خود را باید نشانشان بدھید 
  ٢٧٠٠ اگر با ھر کـدام از شـمـا  . خانواده ھای شما ھستند 

نی بر ھفت تپه و کشت و صنعت کارون شوشتر، دو عضـو  
ـرای  .  خانواده بیرون بیاید ھشت ھزار نفر میشوید  ـرو ب ـی ایـن ن

ـیـشـکـر  .  تکان دادن خوزستان کافی است  سایر کـارکـنـان ن
ھفت تپه و کشت و صنعت شوشتر نیز رفقای نزدیک شمـا  
ـنـد  . ھستند و بیش از ھر کس خودشان را متحد شما مـیـدان

ـرود   ـتـظـار مـی از سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه نیـز ان
 .فعاالنه از شما حمایت کند 

 از ھمین امروز و ھر روز مجمـع عـمـومـی خـودتـان را  
ـم   تشکیل دھید و برای کشاندن این نیرو به خـیـابـان تصـمـی

ـتـه دیـگـر دولـت بـا  .  بگیرید  منتظر نشوید که دو سـه ھـف
ـتـه وقـت   مجلس مشکل را طرح کند و مجـلـس چـنـد ھـف
بخواھد و تامین اجتماعی ھم چند ھفته شما را سـر بـدوانـد  

مجمع عمومی تـان  .  تا مثال یک ماه حقوق شما را بدھند 
ـیـز   را تشکیل دھید و ھمسران و اعضای خانواده ھایتان را ن
در تصمیم گیری ھا شریک کنید و تجمعات بزرگ خـود  

ھمه نیرویتان را بـکـار  .  را در شوش و ھفت تپه شروع کنید 
ـرکـی بـا   بگیرید و فعاالنه از سایر کارگرانی که درد مشـت
شما دارند و از جوانان بیکاری که از این وضعیت بـه خشـم  

خبرھایتـان  .  آمده اند بخواھید در تجمعات شما شرکت کنند 
ـتـان را   را ھرروز به کانال جدید و رسانـه ھـائـی کـه صـدای
ـم ھـم بـه   منعکس میکنند بگوئید آنوقت رسانـه ھـای رژی
دست و پای رھبران شما می افتند که با شـمـا مصـاحـبـه  

آنوقت خامنه ای و احمدی نژاد ھم حساب دسشـتـان  .  کنند 
از ھـیـچ چـیـز وحشـت  .  میاید و سر کیسه را شل میکنند 

ـروی   ـی ـریـد ن نکنید، اگر نیروی واقعی خـود را بـکـار بـگـی
ـنـد نـظـاره گـر   ـتـوان انتظامی و لباس شخصی ھم فقـط مـی

ـروی  .  تجمعات شما باشند  جرات نمیکنند ھیـچ بـاتـومـی ب
ـنـد  ـر کـن ـیـد  .  شما بلند کنند و یا کسی را دسـتـگـی مـیـدان

ـنـد کـه بـه   چرا؟ چون میلیون ھا نفر منتظر جرقه ای ھسـت
ـره  .  خیابان بیایند  ـف اینرا رژیم میداند و از تجمـعـات ھـزاران ن

 .شما بشدت وحشت دارد 
ـفـی، از حـقـوق   ـی  ھمه خواست ھایتان را بدون ھیچ تخف
معوقه تا مشکل بیمه و تامین شغلی و استخدام رسمی تـا  
ـنـویسـیـد و اعـالم   افزایش دستمزد و سایر خواست ھایتـان، ب

ـم  ـی ـیـائ وعـده ھـای  .  کنید تا تحقق ھمه خواستھا کـوتـاه نـم
به آنـھـا  .  چند ھفته ای دولت برای فرسوده کردن شما است 

سایر مردم زجر کشیده خوزستان، از جـوانـان و  .  اجازه ندھید 
دانشجویان تا خانواده ھای زندانیان، از کارگران لوله سـازی  
ـبـال گـرمـی   ـق تا ھمه مردم ستمدیده خوزستان از شـمـا اسـت

 . فقط اراده کنید و تصمیم محکم بگیرید . خواھند کرد 
 حزب کمونیست کارگری و کانال جدید بـا تـمـام قـوا  

 . در کنار شما ھستند 
 

 اصغر کریمی  
 از طرف حزب کمونیست کارگری ایران  

 
 ٢٠١٣  ژانویه  ٣١ ،  ١٣٩١  بھمن  ١٢ 
  

تحصن جمعی از کارگران شرکت صنایع 
 غذایی فالت کوھرنگ

بھمن؛ جمعی از کارگران شـرکـت صـنـایـع غـذایـی  ١١ 
فالت کوھرنگ طـی تـجـمـعـی خـواسـتـار رسـیـدگـی بـه  

کارگران شرکت صنایع غـذایـی فـالت  .  مشکالتشان شدند 
کوھرنگ شھر کیان، عدم پرداخت به موقع حقوق، بیـمـه و  
اخراج مکرر کارگران توسط مدیران این شرکـت خصـوصـی  

متحصنیـن بـازگـردانـدن  .  را از جمله مشکالت خود دانستند 
 نفر از کارگران اخراج شده ایـن کـارخـانـه را از  ١٥٠ حدود  

ـنـد، بـا وجـود    دیگر خواسته  ـت ھای خود اعالم کردنـد و گـف
ھای مکرر و دیدار با مسئولین استـانـی از جـمـلـه    پیگیری 

نماینده مردم شھرستان شھرکرد در مجلس شورای اسالمـی،  
امام جمعه شھرکرد و شھر کیان، استاندار استان و فرمانـدار  

 .ایم   ای نرسیده   شھرکرد، تا کنون به ھیچ نتیجه 
 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت صنایع 
غذایی فالت کوھرنگ شھر کیان در 

 چھارمحال و بختیاری
بھمن، تـجـمـع تـعـدادی از کـارگـران یـک شـرکـت  ٩ 

شرکت صنایع غذایی فالت کـوھـرنـگ شـھـر  ( خصوصی  
ـیـاری   ـراض بـه عـدم  )  کیان در چھارمحـال و بـخـت دراعـت

ـیـمـه و اخـراج مـکـرر کـارگـران   پرداخت به موقع حقـوق، ب
  ١٥٠ کارگران معترض بـازگـردانـدن حـدود  .  توسط مدیران 

نفر از کـارگـران اخـراج شـده ایـن کـارخـانـه را از دیـگـر  
ــه  ــا وجــود    خـواســت ــد، ب ــن ـت ھـای خــود اعـالم کــردنـد و گــف
ھای مکرر و دیدار با مسئولین استـانـی از جـمـلـه    پیگیری 

نماینده شھرستان شھرکرد در مجلس ، امام جمعه شـھـرکـرد  
و شھر کیان، استاندار استان و فرماندار شھرکرد، تـا کـنـون  

 .ایم   ای نرسیده   به ھیچ نتیجه 
  

تجمع اعتراضی ششصد کارگر پتروشیمی 
 بندر امام در مقابل فرمانداری ماھشھر

ـران ٩  ـر از  :  بھمن، اتحادیه آزاد کـارگـران ای ـف شـشـصـد ن
ـنـدر امـام از   ـروشـیـمـی ب ـت کارگران تبدیل وضعیت نشـده پ

 ظـھـر در مـقـابـل  ٣٠/١٢  صـبـح امـروز تـا  ٣٠/٨ ساعت  
ـراضـی زدنـد و   فرمانداری ماھشھر دسـت بـه تـجـمـع اعـت

ـر   ـنـی ب خواھان اجرای تمام و کمال مصوبه ھیئت وزیران مـب
ـرار داد   چیده شدن کامل شرکتھای پیمانکاری  و انعقاد ق

ـروشـیـمـی  .  مستقیم شدند  ـت کارگران تبدیل وضعیـت نشـده پ
بندر امام صبح امروز در حالی بطور متحدانه ای بر دامـنـه  
اعتراض خود افزودند و در مقابل فرمانداری ماھشھر دسـت  
به تجمع زدند که اعتراضات گاه و بیگاه آنان در مـجـتـمـع  
ـر نـداشـتـه   ھایشان طی ھفته ھای گذشته نتیجـه ای در ب
است و مدیریت پتروشیمی در اقدامی جـدیـد بـار دیـگـر و  
بمدت سه سال بخشھای مختلف در مجتمع ھای بسباران و  

ـر  .  کیمیا را به شرکت پیمانکاری فریمکو واگذار کرد  بنا ب
ـران تـجـمـع   گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
امروز کارگران پتروشیمی بندر امام بر اساس فراخوان قبلـی  
آنان و علیرغم تھدیداتی  که مسئولین فرمانداری ماھشھـر   

در این تـجـمـع کـه بـه نشـانـه  . بعمل آورده بودند برگزار شد 
ـیـز در   ھمبستگی تعدادی از کارگران تبدیل وضعیت شده ن
ـرای   آن حضور داشتند معاون حراست پتروشیمی بندر امـام ب
ـرداری   ـلـمـب ایجاد رعب در میان کارگران شخصا اقدام به فی
ـرای   از آنان کرد و از سوی دیگر تالش مامورین امنیتـی ب
گرفتن موبایل برخـی از کـارگـران و بـازداشـت یـکـی از  
نماینده ھای آنان با عکس العمل قاطع ھمکارانشان مـواجـه  

 سـاعـتـه شـشـصـد  ٤ بنا بر این گزارش علیرغم تجمع  .  شد 
کارگر تبدیل وضعیت نشده پتروشیمی بندر امام در مـقـابـل  
ـرگـزاری جـلـسـه شـورای تـامـیـن،   فرمانداری ماھشھر و ب
ــه   ـیـن ایـن فـرمـانـداری پـاسـخـی ب ھـیـچـیـک از مسـئـول
ـیـن   خواستھای کارگران نـدانـد و از سـوی دیـگـر مسـئـول
حراست پتروشیمی بندر امام در اقدامی تـحـریـک آمـیـز و  
برای ایجاد رعب در میان کارگران اقدام به یادداشت اسم و  
شماره سریال کارتھای آندسته از کارگرانی کردند که پـس  

ھمچنین مدیر عـامـل  . از پایان تجمع وارد کارخانه میشدند 
مجتمع بسباران نیز در اقـدامـی مشـابـه از کـارگـران ایـن  

ـروشـیـمـی  . مجتمع آمار گیری کرد  ـت ـرض پ کارگـران مـعـت
ـبـه   بندر امام در پایان تجمع امروز خود اعـالم کـردنـد دوشـن
ھفته آینده نیز دست به تجمع در مقابل فرمانداری ماھشـھـر  
خواھند زد و چنانچه به خواستھایشان رسیدگی نشـود ایـن  

 .تجمعات را بصورت پی در پی ادامه خواھند داد 
 

 ماھه ٣٠پرداخت یک ماه از معوقات 
 كارگران نساجی مازندران

کارفرمای نساجی مازندران یک مـاه از حـقـوق ھـزار  
 آنـان کـه     ماه از بیکاری ٣٠ کارگر خود را بعد از گذشت  

ـرداخـت کـرد  . با دریافت نکردن حقوق ھـمـراه بـوده اسـت، پ
 بـھـمـن مـاه و  ٢٢ حقوق دو ماه دیگر این تعداد کارگر در  

 . اسفند به حسابشان واریز شود ١٠ 
 

 تشكلھای كارگری
 

از سوی ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار 
 نفری کارگران صورت گرفت

خواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگری در  
 مقابل وزارت کار در خیابان آزادی 

ـران  ـم بـھـمـن مـاه  :  اتحادیه آزاد کارگران ای امـروز ھشـت
ـری  ١٣٩١١  ـف ـنـدکـان طـومـار سـی ھـزار ن  ھماھنگ کـن

ـنـی   کارگران با حضور در استانداری تھران خواست خود مـب
بر صدور مجوز برای برگزاری تجمع کـارگـری در مـقـابـل  
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ـربـط ایـن اسـتـانـداری    ـیـن ذی وزارت کار را تحویـل مسـئـول
خواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع کـارگـری  .  دادند 

ـراضـی کـارگـران   از سوی ھماھنگ کنندگان طومار اعـت
 روز از  ٤٠ در حالی صوت میگیرد کـه پـس از گـذشـت  

تحصن آنان در مقابل مجلس ھنوز ھیچ پـاسـخ روشـنـی بـه  
 آذر ماه گذشـتـه ھـمـاھـنـگ  ٢٨ روز  .   آنان داده نشده است 

کنندگان طومار اعتراضی پس از تحصن در مقابل مجلـس  
ـیـس کـمـیـسـیـون    ـیـس و رئ شورای اسـالمـی بـا نـایـب رئ
اقتصادی مجلس مالقات کـردنـد و سـپـس بـا حضـور در  
ـیـز در آنـجـا   ـر کـار ن کمیسیون اجتماعی مجلـس کـه وزی
حضور داشت خواستھای خود را مـطـرح کـردنـد امـا از آن  
تاریخ به این سو ھیچ پاسخ روشنی به ھماھنگ کنندگـان  
طومار مبنی بر تحقق خواستھای سی ھزار کـارگـر امضـا  

ـیـن  .  کننده طومار داده نشده است  عدم پاسخ گویی مسـئـول
وزارت کار و مـجـلـس شـورای اسـالمـی بـه خـواسـتـھـا و  
مطالبات سی ھزار کارگر در حالی ھـمـچـنـان ادامـه دارد  
که جلسات شورای عالی کار  برای تعیین حداقل دستمـزد  

ـرگـزاری اسـت ٩٢ کارگران در سال   یـکـی از  .   در حـال ب
مھمترین خواستھای کارگران در طومار اعتراضی، افزایـش  
حداقل دستمزدھا  بر اساس تورم واقعا موجود و تامین سـبـد  

ـره بـوده اسـت  ـر اسـاس نـامـه  .  ھزینه یک خانوار چھار نف ب
ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی به استانداری تـھـران،  
ـرپـایـی تـجـمـع   ـرای ب این کارگران خواھان صـدور مـجـوز ب
کارگری در مقابل وزارت کـار در خـیـابـان آزادی در روز  

 ظـھـر  ١٢  صبح لـغـایـت  ١٠  بھمن ماه جاری از ساعت  ٢٨ 
 . شده اند 
 

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا  از بھمن 
ماه سال گذشته برای چھارمین بار جھت 

 محاکمه به دادگاه انقالب احضار شدند
بھمن، شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضـای  ٩ 

ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای چھارمیـن بـار  
طی یکسال گذشته جھت محاکمه بـه شـعـبـه اول دادگـاه  

بر اساس این احضاریه شریف و  . انقالب سنندج احضار شدند 
 در سـاعـت  ١٣٩١ مظفر می باید در روز پنجم اسفند مـاه  

ـنـاه و  .   صبح در این دادگاه حاضر شوند ١٠  شریف سـاعـد پ
 دی ماه سال گذشته به فـاصـلـه  ١٥ مظفر صالح نیا در روز  

ـر و   ـتـی دسـتـگـی ـی سه روز از یکدیگر توسط مامورین امـن

ـرار   ـنـدج ق حدود دو ھفته تحت بازداشت اداره اطـالعـات سـن
از آن تاریخ تاکنون این چھارمین بار است که ایـن  .  گرفتند 

ـرنـد  ـرار مـیـگـی . دو نفر با اتھامات واھی مورد محـاکـمـه ق
ـران و   احضاریه ھا  و برگزاری دادگاھھای مکرر برای رھب
فعالین کارگری در شرایطی در حال تبدیل شـدن بـه یـک  
سیاست برای اعمال فشار دائمی بر این کارگران اسـت کـه  
در چند ھفته گذشته تعدادی از کـارگـران شـرکـت واحـد  
تھران بدلیل اعتراضات صنفی  از کار خود اخراج شـده انـد  
و یوسف آب خرابات، محـمـد مـوالنـایـی و واحـد سـیـده از  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد   ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب اعضای کـمـی
تشکلھای کارگری نیز دستگیر و به زنـدان افـکـنـده شـده  

ـران بـا مـحـکـوم کـردن تـداوم  .  اند  اتحادیه آزاد کارگران ای
ـرض   سیاست اخراج، بازداشت و اعمال فشار بر کارگران معـت
اعالم میدارد بر پایی تشکلـھـای کـارگـری، اعـتـصـاب و  
ـریـن حـق   اعتراض به شرایط فالکت بار مـوجـود بـدیـھـی ت
کارگران است و بی تردید اینگونه سیاستھا ھمچنانـکـه تـا  
به امروز شاھدش بوده ایم ھیچگاه نخواھد توانست مـانـعـی  
در تالش کارگران ایران برای دفاع از حـقـوق انسـانـی شـان  

 . ایجاد کند 
 

اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به 
 پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی

 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبـوسـرانـی تـھـران و  
ــل کـه دل در گــروی   ــق ــھــادی مســت ــوان ن ــه عـن حـومــه ب
خوشبختی و سربلندی عموم مردم ایران به ویژه کـارگـران و  
زحمتکشان دارد و در این راه سـتـمـھـای زیـادی از جـمـلـه  
ـرا و   زندانی شدن ، بیکاری ، محرومـیـت ، تـھـمـت و افـت
تعقیب و مراقبت ھای پلیسی را متحـمـل شـده انـد ضـمـن  
اعتراض شدید و رد پیش نویس ھای مطروحه قانون کـار و  
تامین اجتماعـی خـواسـتـار تـدویـن قـانـون کـار و تـامـیـن  

 :اجتماعیی است که  
ـیـادیـن کـار مصـوب سـازمـان   ـن استانداردھای حـقـوق ب
ـر حـق تشـکـیـل سـنـدیـکـا،فـدراسـیـون و   جھانی کـار نـظـی
ـراض،اعـتـصـاب و راه   کنفدراسیونھا و حـق تـجـمـع و اعـت
ـرای داشـتـن زنـدگـی   پیمایی و بھره مندی از دستمزد ی ب
شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمـیـن  

 .گردد 

اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به 
 پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی

ـیـن روزھـا و   ـران کـه در چـن کارگران و زحمتکشان ای
 با ھزاران امید و آرزو به مـنـظـور  ١٣٥٧ ھفته ھایی در سال  

ـراری   ـرق ـر کـار و زنـدگـی و ب دست یافتن به شرایـط بـھـت
عدالت اجتماعی مبارزات خود را که از ماھھا پیش شـدت  
یافته بود به اوج رسانده و با این اندیشه کـه قـولـھـای داده  
ـبـدیـل   شده به آنھا در جریان مبارزات انقالبی بـه واقـعـیـت ت
ـرگـزار   خواھد شد بزرگترین اعتراضـات و اعـتـصـابـات را ب
کردند که به گواھی ھمه ناظرین آگاه ایـن اعـتـصـابـات و  
ـروزی   ـی اعتراضات کارگران و دیگر زحمتکشـان بـود کـه پ
نھایی مردم ایران را در گذر از رژیم پیشین رقـم زد و پـس  
از حمله ارتش متجاوز عراق بـه مـرزھـای مـیـھـن و آغـاز  
جنگ باز ھم این کارگران و زحـمـتـکـشـان و فـرزنـدانشـان  
بودند که بیشترین سھم از جان و مال و آسـایـش خـویـش را  

 .در راه دفاع از مردم و میھن پرداختند 
ـتـشـره از سـوی   اما امروز به گواھی آمار و ارقـام مـن
مراکز حکومتی ، بیشترین سھم از فشار گرانی و تـورم و  
بیکاری و نگرانی از آینده به کارگران و زحمتکشان رسـیـده  
و می رسد و آنھا در شرایط سـھـمـگـیـن ، دشـوار و کـمـر  
ـیـش بـاز ھـم سـھـم   ـیـش از پ شکن تحریم ھاوندانم کاریھا ب
ـیـن اوضـاع و احـوال   بیشتری را می پردازند و عجبا در چن
ـیـش نـویـس   طوفان خیز گرانی ، تورم و کـمـبـود ، طـرح پ
ـر کـارگـران و   قانون کار و تامین اجتماعی که شرایط را ب
زحمتکشان و بازنشستگان کارگری بدتر از قبل می کـنـد  
به مجلس می رود و اعتراض ھزاران ھزار کـارگـر در ایـن  

 .باره نادیده و ناشنیده گرفته می شود  
کارگران و زحمتکشان این سرزمین که بار اصلـی کـار  
و تولید و سازندگی و خدمت رسانی به جامعه را بـه دوش  
ـر حـق داشـتـن   می کشند ھمچنان از حقوق عمـومـی نـظـی
ـیـمـایـی و   سندیکای مستقل و حق تجمع و اعتراض و راه پ
اعتصاب ، که در اکثر کشورھای متمدن و پیشرفته جھـان  
پذیرفته شده و ھر روز در رسانـه ھـای داخـلـی و خـارجـی  
منتشر می شود ، محروم بوده و ھستند و ایـن مـحـرومـیـت  
ـیـن و مـقـاولـه نـامـه ھـای   ـر قـوان در حالی است که بنا ب

 و  ٨٧ سازمان بین المللی کار به ویژه مقاولـه نـامـه ھـای  
ـنـجـاه سـال  ٩٨  ـیـش از پ  که از عضویت کشورمان در آن ب

می گذرد، مسئوالن موظف و مکلف به رعایت آنـھـا مـی  
 باشند 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبـوسـرانـی تـھـران و  
ــل کـه دل در گــروی   ــق ــھــادی مســت ــوان ن ــه عـن حـومــه ب
خوشبختی و سربلندی عموم مردم ایران به ویژه کـارگـران و  
زحمتکشان دارد و در این راه سـتـمـھـای زیـادی از جـمـلـه  
ـرا و   زندانی شدن ، بیکاری ، محرومـیـت ، تـھـمـت و افـت
تعقیب و مراقبت ھای پلیسی را متحـمـل شـده انـد ضـمـن  
اعتراض شدید و رد پیش نویس ھای مطروحه قانون کـار و  
تامین اجتماعـی خـواسـتـار تـدویـن قـانـون کـار و تـامـیـن  

 :اجتماعیی است که  
ـیـادیـن کـار مصـوب سـازمـان   ـن استانداردھای حـقـوق ب
ـر حـق تشـکـیـل سـنـدیـکـا،فـدراسـیـون و   جھانی کـار نـظـی
ـراض،اعـتـصـاب و راه   کنفدراسیونھا و حـق تـجـمـع و اعـت
ـرای داشـتـن زنـدگـی   پیمایی و بھره مندی از دستمزد ی ب
شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمـیـن  
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 .گردد 
باید دانسته شود صبر و تحمل جوامع بشـری از جـمـلـه  
ـتـی و حـق کشـی   جامعه کارگری ایران در برابر بی عـدال

 .حدی دارد  
در این باره باید سخن دلسوزان آگـاه را بـه گـوش جـان  

 پیشگیری بھتر از درمان است : شنید که گفته اند 
 با امید به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبـوسـرانـی تـھـران و  
 حومه 

 ١٣٩١ بھمن ماه  
 

تارنمای اتحادیه آزاد " اتحاد"سایت 
 کارگران ایران بتدریج بروز رسانی میشود

تـارنـمـای اتـحـادیـه آزاد  "  اتـحـاد " بدنبال ھـک سـایـت  
 دی ماه، مسئولین سـایـت تـالش  ١٨ کارگران ایران در روز  

" اتـحـاد " زیادی برای بروز رسانی آن بعمل آوردند اما سایـت  
پس از مدت کوتاھی بروز رسانی برای دومـیـن بـار ھـک  
شد و این مسئله کار مسئولین سایت را برای باز سازی آن  
مشکل تر کرد و ھمین امـر بـاعـث بـه درازا کشـیـدن بـاز  

پـس  "  اتـحـاد " اینک سایت  .  سازی و بروز رسانی سایت شد 
 روز تا حـدی کـه بشـود مـقـاالت و اخـبـار  ٢٠ از بیش از  

کارگری را بر روی آن گذاشت باز سـازی شـده اسـت امـا  
ـیـل لـطـمـه   استفاده از تصویر در قسمت اخبار کارگـری بـدل
ـر جـای خـود   شدیدی که این بخش خورده است  ھمچنان ب

 .باقی است و مسئولین سایت در صدد رفع آن ھستند 
اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با مـحـکـوم کـردن  

بدینوسیلـه اعـالم مـیـدارد دامـنـه ایـن  "  اتحاد " ھک سایت  
ا حـذف شـده  www.ettehadeh.comسایت با آدرس     

ــا آدرس    ــط ب ــحــاد فــق ــت ات ــن پــس ســای اســت و از ای
www.etehadyh.com    قابل دسترسی خواھد بود لذا از

 www.ettehadeh.comسایتھای دیگری که از آدرس  
ـفـاده کـرده انـد  "  اتـحـاد " برای لینک دادن به سـایـت     اسـت

ــک، از آدرس   ــن لــیــن ــای ای ــه ج ــدیــم  ب ــمــن ــواھش خ
www.etehadyh.com     برای لینـک دادن بـه سـایـت

 .اتحاد استفاده نمایند 
 
بھمن، سه اطالعیه ازکمیته پیگیری ایجاد ١٣

 تشکلھای کارگری
ــد   مـحـمـد جـراحـی آزاد بـای

مــحـمــد جــراحـی عضــو  !  گـردد 
ــاد   ــج ــگــیــری ای ــه پــی ــت کــمــی
تشکلھای کارگری اسـت، کـه  

 سال محکوم شـده، اکـنـون  ٥ به  
ســومــیــن ســال زنــدان خــود را  
سپری می کند، او کـه بـارھـا  
تقاضای انتقال به بھداری کـرده  

ـنـد بـه   ـنـد و پـاب بود طی روزھای اخیر  او را بـا دسـت ب
ـنـه   بیمارستانی خارج از زندان میبرند مشروط بر اینکه  ھـزی

ـردازد  ـپ ـر ایـن مـحـمـد  .  بیمارستان  را خودش باید ب عـالوه ب
جراحی مدتھاست که تحت توھین ھا و آزار و اذیـت ھـای  

محمد جراحـی  .  متوالی از سوی زندانبانان قرار گرفته است 
ـریـز بـه سـر   ـب که به اتھامات واھی  زندانی شده در زندان ت

وی به بیماری گلو و حنجـره دچـار  گـردیـده کـه  .  میبرد 

ـقـدنـد بـایـد تـحـت درمـان و عـمـل جـراحـی   ـت پزشکان مـع
مـا کـارگـران خـواسـتـار آزادی فـوری  ایـن  .   قراربگیـرد 

کارگر زندانی، زندانی سیاسـی ازاد  .  کارگر زندانی ھستیم 
 .باید گردد 

آیت نیافـر، کـارگـر و  !   ابالغ حکم دادگاه به آیت نیافر 
فعال کارگری که عضو وسخنگوی کمیته پیگیری اسـت  
به دادگاه اجرای احکام احضار و حکم دادگاه به وی ابـالغ  

در مھر ماه سال گذشته مـامـوران اطـالعـات او را  .  گردید 
در تجمع کارگران  کارخانه ایرانیت دستگیر وبه زندان اویـن  

پس از یک ماه بازداشت در زنـدان اویـن بـه  .  منتقل کردند 
ـتـا  دادگـاه  .  آزاد  "  قید وثیقه یک صد میلیون تومانی مـوق

ـرداخـت     ٢٠ اجرای احکام، حکم دادگاه تجدید نظر را کـه پ
 .میلیون ریال جزای نقدی است، به وی ابالغ کرد 

ـم زاده از  !  بھنام ابراھیم زاده آزاد باید گردد  ـراھـی بھـنـام اب
اعضای شورای نمایندگان  کمیته پیگیری ایجـاد تشـکـل  
ھای کارگری که در زندان اویـن مـبـحـوس اسـت،  طـی  
ـیـمـاری سـرطـان شـده   ماھھای اخیر  تنھا فرزندش  دچار ب

ـرای مـالقـات  . است  بھنام ابراھیم زاده با تقاضای مکررش ب
فرزند بیمارش باالخره با سپردن وثیقه از زنـدان بـه مـرخصـی  

ـری شـده  . آمد  او با دیدار و مالقات  تمامی کـودکـان بسـت
بیمارستان محک تھران اولین روز مرخصی را نزد پـزشـکـان  

پزشکان بیمارستـان بـا ارسـال نـامـه  .  و فرزندش سپری کرد 
ای به مسوالن زندان از آنھا خواسته بودنـد  کـه مـرخصـی  

ـیـجـه بـا مـوافـقـت دادسـتـان   .   بھنام را تمدید  کنند  ـت در ن
ـیـمـارش  مـرخصـی را مـی   تھران بھنام در کنار فـرزنـد ب

کمیته پیگیری ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری از  .  گذراند 
کلیه  مردم شریف و آزادیخواه، کـارگـران و تشـکـل ھـای  
کارگری و نھاد ھا و دوستان و آشنایـان کـه جـھـت اعـالم  
ھمدردی به مالقات آمدنـد،یـا از طـرق دیـگـری  بـا ایـن  

بـه  .  خانواده  ھمدردی نمودند، تشکر و قدر دانی می کـنـد 
 . امید  بھروزی و پیروزی 

 
ادامه بازداشت محمد موالنایی،واحد سیده 

 !      و یوسف آب خرابات را محکوم می کنیم
بھمن؛ محمد مـوالنـایـی،واحـد سـیـده و یـوسـف آب  ١٣ 

ـیـش بـه اتـھـام شـرکـت در   خرابات که حدود یـک مـاه پ
مجامع عمومی کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد  
تشکل ھای کارگری و ھمچنین شرکت در مراسم اول مـاه  
مه شھرسـتـان مـھـابـاد تـوسـط اداره اطـالعـات ایـن شـھـر  
ـیـش از یـک   بازداشت و زندانی شده بودند پس از گذشت ب

خانواده ھـای ایـن  .  ماه،ھمچنان در بازداشت به سر می برند 
کارگران چندین بار مقابل اداره اطالعات این شھر دست بـه  

ـراض زدنـد   تجمـع و اعـت
که ھر بار با برخورد تنـد  
مسئولین روبه رو شـده و  
ھنوز موفق بـه مـالقـات  
با عزیزان خود نشـده انـد  
ــمــاس   ــه جــز یــک ت وب
ـنـی کـوتـاه از طـرف   تلف
ــواده   واحـد ســیـده بـا خـان

خود ،تا به امروز ھیچ ارتباط دیگری با خانواده ھا صـورت  
در طول این مدت وضعیت جسمانـی مـحـمـد  .  نگرفته است 

موالنایی رو به وخامت رفته تا آن جا کـه در حـال حـاضـر  
ـر خـانـواده   وضعیت جسمی وی موجب نگرانی ھر چه بیشـت

کارگران و خانواده ھای آنھـا بـه چـه  .  ایشان گردیده است  
ـتـدایـی   جرمی باید این چنین مورد ستم قرار بگیرند و از اب

ترین حقوق خـود یـعـنـی  
ــات مــحــروم   حــق مــالق
باشند؟ جای کارگـرانـی  
ـقـه   که از منافع ھـم طـب
ای ھای خود دفاع مـی  

آنھـا  .  کنند زندان نیست  
مـی گــویــنـد کــارگــران  
ـیـه   چرا باید از حقـوق اول

خود محروم گردند ؛ دستمزد کارگران زیر خط فقر بـاشـد و  
ـرای مـاه ھـای   ـیـز ب حتی ھمین دستمزدھای زیر خط فقر ن
متمادی پرداخت نشود؛ آنان می گویند که کـارگـران چـرا  
ـرار دادھـای   باید دسته دسته اخراج و از کار بیکار شـونـد؛ق

آنھـا بـه  . موقت و سفید امضا نباید به کارگرھا تحمیل شود 
حـرف آنـھـا  . وضعیت فالکت بار کنونی کارگران معترضنـد 

ـتـه  .  ،حرف ھمـه کـارگـران و زحـمـت کشـان اسـت   کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری  
ـیـن کـارگـری از جـمـلـه   دستگیری کلیه کارگران و فـعـال
ادامه بازداشت این سه نفر را محکوم کرده و خواھان آزادی  

 .ھرچه سریعتر آنان می باشد 
 

 فعالین كارگری
 

تبدیل : یك فعال كارگری انتقاد كرد
ھای كارگری به ابزار سیاسی مدیران  تشكل
 دولتی

پروین محمدی؛  مادامی که کارگران در تشـکـیـل و  
ـتـخـاب   فعالیت نھادھای صنفی کارگری از حـق آزادی ان

ھـا    ھای قانـونـی آن   برخوردار نباشند، حقوق صنفی و خواسته 
ـرویـن مـحـمـدی بـا  .  مورد سوءاستفاده قرار خواھد گرفـت  پ

ھای صنـفـی کـارگـری بـه    ھا و تشکل   انتقاد از ورود جریان 
ـتـی   ـران دول ـر در دفـاع از مـدی کارزاھای سیاسی که اخـی
ـنـا   ـل سازمان تامین اجتماعی به اوج خود رسیده است، بـه ای

ـرار دارنـد، بـدون    افرادی که در راس این تشکل :  گفت  ھا ق
ـران    توجه به خواسته  ھای صنفی کارگران تنھا به ابـزار مـدی
ـبـدیـل شـده   دولتی در تنش  ایـن فـعـال  .  انـد   ھای سـیـاسـی ت
ـفـاده ابـزاری از عـوارض و  :  کارگری افزود  ایـن نـوع اسـت

عواقب به رسمیت نشناختن حق قانونی کارگـران در انـجـام  
ایـن  .  شـود   ھای آزاد صنفـی کـارگـری نـاشـی مـی   فعالیت 
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ـنـکـه در حـال   ـیـان ای ـران بـا ب عضو اتحادیه آزاد كارگران ای
ھای فصل شـشـم قـانـون    حاضر به موجب قوانین و آیین نامه 

ـیـت  ـر فـعـال ـفـی    کار، دولت و کارفرما اراده خود ب ھـای صـن
ـیـل امـروز  :  انـد، گـفـت   کارگری تحمیل کرده  بـه ھـمـیـن دل

ـرار   افرادی که در راس بزرگترین تشكل رسمـی كـارگـران ق
دارند رسالت صنفی خود را فراموش کرده و خـود را مـلـزم  

ـنـد   به پاسخگویی و جلب رضایت مدیران دولتی می  ایـن  .  دان
البته جانبداری که امروز بـه نـام  :  فعال کارگری یادآور شد 

ـلـه    کارگران از یک مدیر سیاسی و دولتی مـی  شـود، مسـئ
ـر    تازه  ای نیست چنانچه پیش از این نیز افراد دیگری کـه ب

این جایگاه تکیه زده بودند با عملکرد خود نشان دادنـد کـه  
ـران را فـرامـوش   اصل پاسخگو بودن به جامعه کـارگـری ای

وی از به رسمیت شناخته شدن قراردادھای مـوقـت  .  اند   کرده 
ھای کوچک و منـاطـق آزاد از شـمـول    کار، خروج کارگاه 

ھـا، اجـرای    ھای قانون کار، پایین نگھداشتن دستمـزد   حمایت 
بـه عـنـوان  ...  ای قوانین کار و تامـیـن اجـتـمـاعـی و   سلیقه 

ـیـل   چالشھایی یاد کـرد کـه در سـالـھـای گـذشـتـه بـه دل
ـنـدگـان وقـت کـارگـری    بی  توجھی و فراموش کاری نـمـای

مـحـمـدی  .  ھا کارگر ایرانی ایـجـاد شـده اسـت   برای میلیون 
ـیـت :  گفت  ھـای    اگر حـق آزادی کـارگـران در انـجـام فـعـال

ـنـد    شد، کارگـران مـی   صنفی به رسمیت شناخته می  تـوانسـت
ھا نمایندگان کـارگـری را    در خصوص ھرکدام از این چالش 

مورد بازخواست قرار داده و در صورت لزوم نسبت به عـزل و  
اما چون دولت و  :  وی ادامه داد .  ھا اقدام کنند   برکناری آن 

کارفرما از ابتدا اراده و خواسته خود را به کارگران تحـمـیـل  
ـنـدگـان خـود    کردند امروز کارگران حتی نمی  توانند از نـمـای

توضیح بخواھند و درنتیجه نھادھای صنفی کارآمدی خـود  
ـنـکـه امـروز دولـت  .  اند   را از دست داده  به گفته محـمـدی ای

گیـرد و    تصمیم به اصالح قوانین کار و تامین اجتماعی می 
ای    ھای مربـوطـه بـدون ھـیـچ واھـمـه   در لوایح و پیش نویس 

ـیـادیـن کـارگـران مـی  ـن شـود و    منکـر حـقـوق قـانـونـی و ب
موضوعاتی چون افزایش سن بازنشستگی، فروش خـدمـات  
رایگان درمانی و یا برداشتن منع قانونی اشتغال کودکـان و  

کشی از کار کارگر متخصص در قـالـب طـرح اسـتـاد    بھره 
کند نتیجـه نـاکـارآمـدی نـھـادھـای    شاگردی را مطرح می 
ـنـده طـومـار  .  صنفی کارگـری اسـت  ایـن ھـمـاھـنـگ کـن

اعتراضی کارگران به وزیر كار، در مورد وظایف نـھـادھـای  
متـاسـفـانـه  :   سال آینده افزود   كارگری برای بازنگری دستمزد 

ـنـدگـان بـه ظـاھـر   استمرار وضع موجود باعث شده تـا نـمـای
ـفـی کـارگـران   ـبـال مـنـافـع صـن ـنـھـا در ق کارگـری نـه ت
ـم   ـی ـرای عـق ـلـکـه از مـوقـعـیـت خـود ب پاسخگویی نکنند ب

ـنـد   گذاشتن فعالیت  ـری کـن . ھای آزادانه صنفی نیز جـلـوگـی
وی مدعی شد به عنوان نمونه در حـالـی کـه بسـیـاری از  
شوراھای اسالمی کار واحدھای تولیدی برای جمـع آواری  
امضا در خصوص درخواست بازنگـری دسـتـمـزد ھـمـکـاری  

ـرخـی از مسـئـوالن ارشـد    صمـیـمـانـه  ـنـد امـا ب ای را داشـت
ھای قانونی با استفاده از موقعیت خود تـالش کـردنـد    تشكل 

 .مانع جمع آوری امضا از کارگران شوند 
 

 رضا شھابی
بھمن،  رضا شھابی؛ رفقا، دوستان سـالم و درودھـای  ٧ 

آتشین ما زندانیان کارگری را از زندانھای جھنمی حافـظـان  
بزرگترین جرم و گـنـاه  .  نظام سرمایه داری ایران پذیرا باشید  

نابخشودنی ما در نظر پاسداران اسالمی نظام سرمایـه داری  
ـرانـمـان،   ایران تعلق و دفاع طبقاتی ما از مـنـافـع ھـم زنـجـی

. خواست حق اعتصاب و حق تشکل می باشـد  “  مخصوصا 
ـروی   ـی ـیـونـی  ١٢ بر ھیچ کس پوشیده نیست که ما ن ـل  مـی

  ٥٠ طبقه کارگر ایران به ھمراه خانواده ھای خود با جمعیـت  
میلیون نفری به عنوان اکثریت مطلق جامعه ایران شاغـل در  
نفت و پتروشیمی ، ماشین سازی ، حمل و نقل ، سـاخـتـمـان  
، کشاورزی و خدمات و کلیه عرصه ھای تولیدی ، مـولـد  
ـم کـه   تمامی نعمتھای مادی و معنوی جامعه مـی بـاشـی
ـم   ـری ـرنـجـمـان نـمـی ب . خودمان کوچکترین بھره ای از دسـت

ـقـه   حکومت جمھوری اسالمی ایران به عنوان بخشی از طـب

ـر ،   سرمایه دار با تعیین حقوق ھای یک چـھـارم خـط فـق
نابودی امنیت شغلی از طریق خصوصی سازی تمام اشکـال  
تولید و توزیع ، تـحـصـیـل ، بـھـداشـت و درمـان ، واردات  
ـنـجـل و نـابـودی تـمـام عـرصـه ھـای مـولـد و   کاالھای ب
ـردن تـمـامـی   ـیـن ب بیکارسازی میلیونی و بـاالخـره بـا از ب
دستاوردھای مبارزات کارگـران در عـرصـه ھـای اشـتـغـال  
زایی ، تأمینات اجتماعی ، قوانین حمایتی و قـانـون کـار،  
میھنمان ایران را که یکی از ثروتمندترین کشورھای جـھـان  
ـیـاد و   است به باتالق و جھنم بیکاری ، فقر ، گرانی و اعـت

زحمتکشان و بھشت مولتی میلیـاردرھـای ھـزار    فحشاو  
این رژیم ضـد  .  نظامی تبدیل کرده است  _ فامیل روحانی  

کارگری با سرکوب ھـر شـکـلـی از مـبـارزه ، تشـکـل و  
فعالیت آگاھانه کارگری و اخراج و زندانی کردن کـارگـران  
و ایجاد جو خفقان و حکومت نظامی در کـارخـانـجـات کـه  
ـیـس سـیـاسـی   ـل اشکالی از خلع سالح طبقه کارگر توسط پ

است، تالش می کند، مانع انسجام و    ،بسیج و حراست و 
ـقـه   سراسری شدن مبارزات طبقاتی آنان به عنـوان یـک طـب
ـریـن   مبارز در مقابل طبقه و دولت سرمایه داری شود و بیشت
ـقـه کـارگـر ھـمـچـون   ترس رژیم تشکلـھـای کـارگـری طـب

اتحادیه ھا ، کمیته ھا و باالخره حزب سیـاسـی  .  سندیکاھا  
ـنـھـا از راه سـازمـان یـابـی   طبقه کارگر می بـاشـد کـه ت

اقتصادی این طبقه در مقابل قدرت سازمان یافـتـه  -سیاسی  

ـران   ـقـه کـارگـر ای و منضبط طبقه سرمایه دار می باشد طب
در مقابل تھاجمات ضد بشری رژیم بـه تـمـام ھسـتـی خـود  
ساکت ننشسته و با اعتصابات و اعتراضات و بـا اتـحـاد و  
ـپـه ، شـرکـت   ایجاد تشکلھای مستقل صنفی مانند ھفت ت
واحد ، نقاشان تھران ، خبازان سقز و کمیته ھای کـارگـری  
تالش کرده صفوف پراکنده و نامنظم خود را بر پایه مـنـافـع  
ـبـات اسـاسـی حـق   ـر اسـاس مـطـال طبقاتی سراسری خـود ب
تشکل ، حق اعتصاب، حق اشتغال دائم ، حـق اعـتـصـاب ،  
ـنـدگـان کـارگـری تـام   ـتـخـاب نـمـای تدوین قانون کار حق ان
االختیار در تمامی سطوح ، برچیده شدن نھادھـای نـظـامـی  

ـره  “  در محیطھای کار مخصـوصـا  حـراسـت و بسـیـج و غـی
طبقه کارگر فقط با وحدت و تشکیالت مـی  .  سامان دھد  

ـقـه   تواند در مقابل ھجوم برنامه ریزی شـده و یـکـدسـت طـب
سرمایه داری ایران به مقاومت سراسری و ھـجـوم سـراسـری  
برا ی به دسـت آوردن دسـتـاوردھـای از دسـت رفـتـه خـود  

امنیت شغلی دست یابد برای چنیـن مـنـظـوری  “  مخصوصا 
ـیـکـار ضـرورت حـیـاتـی دارد   . اتحاد کارگران شاغـل و ب

ـیـاده کـردن سـیـاسـتـھـای   حکومت ضد کارگری ایران بـا پ
ـلـی پـول ، بـانـک جـھـانـی   ـیـن الـمـل نئولیبرالی صـنـدوق ب
خصوصی سازی تولید، توزیع ، تحصیل ، خدمات و درمـان  
، برداشتن گمرکات محلی برداشـتـن یـارانـه ھـا ، نـابـودی  

ھمسو با تمام کشورھای سرمایـه داری  “ امنیت شغلی عمال 
ـقـات زحـمـتـکـش   ـر دوش طـب تالش می کند بار بحران را ب

ـران بـه عـنـوان  ٥٠ ما خانواده  .  بیاندازد   میلیونی کارگران ای
 میلیاردی کارگران جھـان در مـقـابـل  ٥/٢ گردانی از ارتش  

حکومت جمھوری اسالمی بـه عـنـوان شـریـک و مـدافـع  
شرکتھای چند ملیتی در بھره کشی خود ھدف و منافع و  

ـرادران و خـواھـران  .  برنامه ھای مشترکی داریم   ـقـه  :  ب طـب
 سـال تـجـربـه مـبـارزه در  ١٠٠ کارگر ایران با سابقه بیش از  

عرصه ھای مطالبات پـایـه ای مـثـل تـدویـن قـانـون کـار  
انقالبی ایجاد تشکلھای صنـفـی سـیـاسـی کـه افـتـخـار و  
سرآمد کارگران خاورمیانه و منطقه می باشد بھترین احـزاب  

ـقـش اسـاسـی در  ١٣٣٥  تـا  ١٢٨٠ سیاسی از سـال    کـه ن
ـفـت ، آزادیـھـای   ـیـک مـردم از جـمـلـه ن مبارزات دمکـرات
ـنـد، تـجـربـه شـورای   مطبوعات ، و اتنخابات و احزاب داشـت

 که از طریق چاپ متون کـارگـری بـا  ١٣٢٠ کارگری در  
صدھا اتحادیه و سندیکای کل کارگران ایران را مـتـحـد و  
یکپارچه کرده بود و باالخره گرانبھاترین تجربه طبقه کـارگـر  
ایران که حتی سرآمد کشورھایی مانند ژاپـن و کـره مـی  

ـقـالب در  ١٦٠ باشد تجربه    شورای کنترل و کمیته ھـای ان
 تحت عنوان پایه و اسـاس اعـمـال قـدرت سـیـاسـی  ٥٧ سال  

ـقـه درخشـان   کارگران و غیره و دیگر تـجـارب نشـانـگـر سـاب
ـبـات پـایـه و   مبارزاتی طبقه کارگر در عرصه ھـای مـطـال
اساسی می باشد که باید در شرایـط جـدیـد ھـم در جـھـت  

 .صنفی خود به کار گیرند  _تشکل یابی سیاسی  
برای ایجاد تشکلھای طبقه کارگر یـعـنـی اتـحـادیـه و  
حزب سیاسی در شرایط حکومت نظـامـی، از یـک طـرف  
ایجاد ھسته ھا و کمیته ھـای مـخـفـی در مـحـل کـار و  
زندگی کارگران برای ایجاد سندیکا و اتحادیـه و از طـرف  
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ـر   دیگر اتحاد آگاھانه محافل و سازمانھای سوسیالیستـی ب
ـقـاد بـه مـبـارزه   پایه فکر و برنامه عمل مشـتـرک و اعـت
طبقاتی و قدرت کارگران در جھت ایجاد سازمان سـیـاسـی  
کارگران اختصاص دارد در شرایطـی کـه سـرکـوب عـریـان  
سندیکاھا و کمیته ھای علنی کـارگـران بـاب شـده اسـت  
مبارزه کارگران در صنوف و کارخانجات، فرسوده و در جـا  
می زند، نتوانسته و نمی تواند تأثیرگذار باشد، در شـرایـط  

طبقه کـارگـر نـاظـر بـی  )  ٨٨ مثل  ( تغییرات مھم سیاسی  
طرف، دنبال رو حوادث و جریانات سرمایه داری مـی شـود  
ـراکـنـده و بـی   در شرایطی که مبارزات خورده کـارانـه ، پ
برنامه طبقه کارگر نمی تواند این طبقه را ازجھنم سـرمـایـه  

تنھا با ایجاد حزب سیاسی طبقه کارگـر  .  داری نجات دھد 
ـیـسـتـی   مرکب از انقالبی ترین نھادھا و سازمانھای سوسیال
ھمچنین پیشروترین و جسورترین کارگران در تمامی عرصـه  
ـبـه   ھای کار و تولید می توان بر ضعف ھای کـنـونـی غـل
کرد و طبقه کارگر را به نیروی متحد سازمان یافتـه و بـا  
برنامه سراسری و تأثیرگذار و رھبر در رأس تمام جنبشھـای  
دمکراتیک قرار داد، برای چنین کار مقدسی زمـان را از  

بدون از دسـت دادن  .  دست ندھیم با تمام قوا باید پیش برویم 
فرصت به سمت ایـجـاد حـزب سـیـاسـی و اتـحـادیـه ھـای  
ـقـاتـی کـارگـران   کارگری دو جزء جدایی ناپذیر تشکل طـب

برای ساختن حزب و اتـحـادیـه ھـا در مـحـل  .  حرکت کنیم 
کار و زندگی کارگران باید اقدام بـه ایـجـاد ھسـتـه ھـا و  
ـم  ـی . کمیته ھای مخفی سازمانده حزب و اتحادیه ھـا نـمـائ

ـیـونـد  .  چاره کارگران وحدت و تشکیالت است  بر قرار بـاد پ
ـر   جنبش سوسیالیستی با جنبش کارگری  زنده باد انقالب ب
ـیـک کـارگـران و   قرار بـاد تشـکـیـالت شـورایـی دمـکـرات

 زحمتکشان 
ـر از    –شاھرخ زمانی   فـریـده  :  زندان گوھر دشت تکثی

 جعفری  
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت  
 

ماه بدون ٦كاركنان صنایع دستی سنندج 
 حقوق
 نفر از کارکنان صنایع دستی شـھـر  ٢٨ بھمن؛ تعداد  ١٥ 

ـنـد حـدود  ٢١ سنندج که   ـقـی مـرد ھسـت  نفر از آن زن و ماب
شش ماه و نیم است که حقوق مـاھـیـانـه خـود را دریـافـت  

این کارکنان در حالی از دریافت حقوق ماھیـانـه  .  نکرده اند 
 سـال  ٢٠ خود محروم ھستند که ھر یک از آنھا نزدیك بـه  

ـبـات خـود بـارھـا   سابقه کار داشته و برای پیگیـری مـطـال
مراتب اعتراض خود را به نھادھای دولتی بویژه استـانـداری  
ـنـده ای   کردستان اعالم کرده اند اما تاکنون جواب قانع کن

ـرداخـت  .  به آنھا داده نشده است  الزم به ذکر است که عـدم پ
حقوق كاركنان صنایع دستی كردستان در شـرایـطـی صـورت  
می گیرد که این سازمان نھادی دولتی بوده و احـتـمـال آن  
می رود که این کارکنان شامل طرحھای ریاضـتـی دولـت  
ـنـه، ایـن سـازمـان از   شده باشند؛ ھمچنین برای کاھش ھزی

 . اضافه کاری کارکنان خود را قطع کرده است ٩١ اول سال  
 

 
 

عدم پرداخت سه ماه حقوق کارگران 
شرکت تایت واتر بندرعباس وابسته به سپاه 

 پاسداران
بھمن، شرکت تایت واتر بندرعباس وابسـتـه بـه سـپـاه  ١٠ 

ـرداخـت نـکـرده اسـت  . پاسداران سه ماه حقوق کارگران را پ
ـریـن شـرکـت   شرکت تایت واتر بندرعباس یـکـی از بـزرگـت
ـنـدر   ـر در اسـکـلـه ب ـن ـی ـت ھای حمل و نقل و بارگیـری کـان

درصد از سرمایه این شـرکـت مـتـعـلـق بـه  ٥٢ عباس است و 
 .سپاه پاسداران است 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا 

 
 ھزار كارگر با اتمام ١٠خاتمه قرارداد 
 پروژه سد گتوند

با اتمام پروژه سد گتوند بحران بیـکـاری در شـھـرسـتـان  
شوشتر افزایش یافته چرا كـه اقـدامـی در جـھـت اشـتـغـال  

یکی عوامل موثر در رونـد رو  .  زایی صورت نگرفته است 
به رشد بیکاری در این شھرستان را اتمام پروژه سد گـتـونـد  

 ھزار نفراز کـارگـران شـاغـل در  ١٠ بیش از  .  ذکر میباشد 
ـیـکـاران   احداث سد گتیوند با اتمام این پروژه ھم اکنون بـه ب

بیکاری یکی از معضـالت  .  اند   شھرستان شوشتر افزوده شده 
ـیـز بـا   ـیـن ن جوانان جویای کار در این شھرستان است، شاغل
ـرداخـت   ـر در پ وجود مشکالت اقتصادی که به دلیل تـاخـی

ـرد    ھای محل کارشان صـورت مـی   حقوق از سوی واحد  گـی
ای را در خصوص تامین معیـشـت خـانـواده    مشکالت عدیده 

ـیـش از  . خود دارند  ـر ب   ٢٠ نرخ بیکاری در شھرستان شوشـت
ھـای اشـتـغـال زایـی در ایـن    درصد اعـالم شـده و  وعـده 

شھرستان عملی نشده و آنچه که به عـنـوان اشـتـغـال زایـی  
شـود مشـاغــل کـاذب و نـاپـایـدار مـحـســوب    مـطـرح مــی 

 .شوند   می 
 

بالتكلیفی / كارخانه ایران پویا منحل شد
 كارگران در آستانه بازنشستگی

سازی ایران پویـا وابسـتـه بـه     بھمن؛ کارخانه یخچال ١٥ 
ــل   ــخـچــال و پــروفــی ــده انـواع ی ــان، ســازن ــضـعــف ــاد مســت ــی ـن ب
آلومینیومی به دالیلی كه اعالم نشده است، مـنـحـل اعـالم  

نامه انحالل کارخانه ایران پویا  )  ١٣٩١ بھمن  ١٤ شنبه .  (شد 
ـیـف   به مدیران این کارخانه ابالغ شده است امـا ھـنـوز تـکـل
ـیـسـت  . کارگران شاغل در این مجموعه صنعتی مشخص ن

ـراردادی ایـن کـارخـانـه طـی  ٩٠ از ورود و خروج    کارگر ق
جلوگیری به عمل آمـد و  )  دی ماه ٣٠ (ھای گذشته    ھفته 
ـر  ٩٠ بیکاری تعداد  .  نھایت این کارگران اخراج شدند       در   ـف  ن

ـیـن    سـال کـار  ١٨  تـا  ٨ از کارگران قرار دادی با سوابق ب
مستمر در ایران پویا اکـنـون تـمـامـی کـارگـران را نـگـران  

ـر  .  شان کرده اسـت   امنیت شغلی  ـرار  ٩٠ عـالوه ب  کـارگـر ق
دادی اخراج شده که ھم اکنون بـا شـکـایـت بـه اداره کـار  

ـیـز  ٧٢ کنند،    روند قانونی خود را دنبال می   کارگر رسمی ن
 کـارگـر  ١٨ نگران آینده و امنیت شغلی خود ھستند و فقط  

ـر از    سـال امـکـان  ٢٠ در این واحد تولیدی با سوابـق كـمـت
 .بازنشستگی ندارند 

 

" كارگر در شركت ٣٥٠كرمانشاه؛ اخراج 
 "راه پویان صنعت غرب

اتحادیه بین المللی در حمایـت از کـارگـران  " به گزارش  
ـران  ـران شــرکـت  "  در ای در  "  راه پـویـان صـنـعـت غـرب " مـدی

ـر از کـارگـران  ٣٥٠ کرمانشاه طی چند مـاه گـذشـتـه   ـف  ن
شاغل در کارخانه را به بھانه ھای مختلف از کـار اخـراج  

برپایه این گزارش، این شرکت صنـعـتـی طـراح و  . کرده اند 
ـرق   ـقـال و تـوزیـع ب ـت نصب کنندە کانال ھای شبکھـای ان

تورم، نوسانات نرخ ارز و حـذف یـارانـه ھـای حـامـل  . است 
ـلـی و   انرژی از مھمترین عواملی ھستند که باعـث تـعـطـی

 .ورشکستگی واحدھای تولیدی در کرمانشاه شده است 
 

 نقده اخراج كارگران 
ـقـده   ـنـد ن با پایان یافتن فصل بھره برداری، کـارخـانـه ق
اخراج سازی کارگران را شروع و در آخـریـن مـورد آن طـی  

 تن از کارگـران خـود را اخـراج کـرده  ١٨ چند روز گذشته  
این کارگران که ھمـگـی کـارگـران دائـمـی و جـزو  .  است 

پرسنل کارخانه می باشند، قرارداھایشان از سوی کارفـرمـا  
کـارگـران  .  تمدید نشده و به این ترتیب از کار اخراج شده اند 

ـراضـی بـه اداره کـار مـراجـعـه و   اخراجی در اقدامی اعـت
ـر پـاسـخـی   شکایت نموده ولی تا لحـظـه دریـافـت ایـن خـب

کارفرما و عوامـل آن در کـارخـانـه بـه  . دریافت نکرده اند 
کارگران قراردادی گفته اند که در فصل بھره برداری سـال  
ـم بـاشـنـد، مـی   آینده در صورتی که عضو فعال بسیج رژی

 .توانند به کار بازگردند 
 

 نفر از كارگران رسمی مجتمع ٥٣اخراج 
 موقوفه متقین

 کـارگـر مـجـتـمـع مـوقـوفـه  ٥٣  دو نماینده از طـرف  
ـراض   «متقین » به مشخص نبودن شرایط شغـلـی خـود، اعـت

ـرا از سـوی  .  كردند و خواستار بازگشت به کـار شـدنـد  اخـی
ـروی كـار مـجـتـمـع  ٥٣ اداره کل اوقاف تھران به   ـی ـر از ن  نف

موقوفه متقین گفته شده است از اول بھمن ماه بر سـر کـار  
 . خود حاضر نشوند 

 
  کارگر کارخانه   نخ رشت ٢٠٠سرگردانی 

انـد و ھـم    اكثر کارخانجات گیالن در حال حاضر تعطیـل 
ـیـش از   ـنـگـوئـن رشـت کـه ب اکنون کارگران کارخانه نخ پ

 نفر ھستند توپ فوتبال بین ادارات اسـتـان از جـمـلـه  ٢٠٠ 
 .  اند   اداره کار، دادگاه و کارخانه شده 

 
 نا امنی محیط كار

 
یکی از کارگران مصدوم حادثه ریزش 

 .کانال آب در سیرجان جان باخت
بھمن، در پی ریزش کانال آب و مـدفـون شـدن سـه  ١١ 

ـر از آنـھـا جـان   ـف کارگر در زیر خاک در سیرجـان یـک ن
سه کارگر جوان ظھر سه شنبه در میدان سید احـمـد  .  باخت 

ـقـال آب از سـد   ـت ـر کـانـال ان خمینی سیرجـان در حـال حـف
ـری   تنگوییه به گل گھر بودند که در اثر عـدم بـه کـارگـی
سازه ھای محافظ برای حفر کانال و ھمچنین رفت و آمـد  
ماشین ھا در این مسیر و فشـار آمـدن بـه دیـواره، کـانـال  
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یـکـی  .  ریزش کرد و کارگران در زیر خاک مدفون شـدنـد 
از کارگران که مدت بیشتری نسبت به دو کـارگـر دیـگـر  
در زیر خاک بود به علت کمبود اکسـیـژن دچـار صـدمـه  
بیشتری شد و با وجود تالش پزشکان بیـمـارسـتـان غـرضـی  

رئیس بیمارستان غـرضـی  .  سیرجان جان خود را از دست داد 
سیرجان نیز در خصوص کارگری که جان خود را از دسـت  

ـر  : داد در اظھار می دارد  این بیمار بعد از بیرون آوردن از زی
ـر   خاک ھیچ گونه عالئم حیاتی نداشت و در طـول مسـی

ـر  ١١٥ عملیات احیاء توسط اکـیـپ اعـزامـی اورژانـس    ب
در بیمارستان عملیات احیاء ادامه پیـدا  .  روی وی انجام شد 

کـرد و پــس از انـجــام اقـدامـات الزم و تـالش پـزشـکــان  
ـر دسـتـگـاه   بیمارستان، قلب بیمار بازگشت که بالفاصلـه زی

نیاز بود که بیمار مذکـور بـا  .  تنفس مصنوعی قرار گرفت 
ـری شـود   ICUتوجه به شرایطی که داشت در بخـش   بسـت

 ICUکه با توجه به پر بودن بخش و نبود تخت خالی در  
ـم  ـی امـا بـا تـوجـه بـه  .  تصمیم به اعزام وی به کرمان گرفت

شرایط نامساعد بیمار و وخیم بودن حال وی نتوانستیم بیمـار  
  ٢٠ را به کرمان منتقل کنیم و این کارگر جوان که حـدود  

 .سال داشت در ساعات پایانی شب گذشته فوت کرد 
 

 کارگر رستوران را ٢گاز فاضالب جان 
 گرفت
نشـت گـاز چـاه  :  بھمن، اورژانس تھـران اعـالم کـرد ١١ 

 کـارگـر  ٢ فاضالب در یک رستوران در منطقه فشم جـان  
ـیـمـارسـتـان کـرد ٤ را گرفت و   ایـن  .   نفر دیـگـر را راھـی ب

بمن در یک رستوران در منطقـه فشـم  ١١   ٢٠ حادثه ساعت  
تـھــران رخ داد و طـی آن نشـت گـاز فـاضــالب از چــاه  

ـر از کـارگـران یـک  ٦ سپتیک موجب گازگرفتگـی   ـف  ن
 .  نفر از كارگران جانباختند ٢ رستوران شد که متأسفانه  

 
کارگردرپی ریزش سقف ٣مصدومیت شدید

 ساختمان در حال تخریب در بلوار فردوس
ـقـه، در  ١١  بھمن،  ریزش آوار در یک ساختمان سـه طـب

ـر روی سـه   بلوار فردوس شرق، خیابان ابراھیمی جـنـوبـی، ب
کارگر که در حال کار بودندباعث مصدومیت شـدیـد آنـھـا  

 .شد 
 

 کارگر سیرجانی را ٣شکستگی لوله آب 
 گرفتار کرد

بھمن، شکـسـتـگـی لـولـه فضـای سـبـز شـھـرداری  ١٠ 
گھـر بـه وجـود    سیرجان در طرح کانال انتقال آب مجتمع گل 

آمد، کارگران را بر آن داشت تا برای ترمیم این شکستگـی  
با ریزش این کانال سـه  .  وارد کانال با عمق دو متری شوند 

نشـت آب  .  کارگر شھرداری سیرجان زیر آوار گرفتار شـدنـد 
از طریق لوله شکسته و شنی بودن کانال موجب این حـادثـه  

 ساله دچـار مـرگ  ٢١ جعفرآبادی کارگر    شد که حسن پور 
ـیـز در  .  مغزی شد و حال وی وخیم است  دو کارگر دیگـر ن

 .بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفتند 
 

یک کارگر ساختمانی در شھر مریوان جان 
 سپرد
بـھــمــن ک ردپـا، روز گـذشــتـه یــکـی از کــارگــران  ١٠ 

ساختمانی در شھر مریوان به علت سقوط از بلندی در حیـن  

ــر  .  کــار، جــان خــود را از دســت داد  ھــویــت ایــن کــارگ
اعـالم  "  نـژمـار " و از اھالی روستای  " حسین "ساله،  ٤٥ متأھل 

ـقـه .  شده است   سـال  ١٥ ی کـاری ایـن شـھـرونـد ک رد    ساب
تـوجـھـی    باشد و به سبب نبود ایمنی در محل کار و بی   می 

 . کارفرما، دچار حادثه شده بود 
 

 معلمان
 

عضو کانون صنفی " محمدتوکلی"آزادی 
 معلمان کرمانشاه

عضـو کـانـون  "  محمـدتـوکـلـی "  بھمن ماه  ١٢ پنج شنبه  
 روز پیـش تـوسـط  ٢٠ صنفی معلمان کرمانشاه که از حدود  

ـیـد   اداره اطالعات رژیم در این شھر بازداشت شده بـود بـا ق
طـی مـدتـی کـه  .   میلیـونـی از زنـدان آزاد شـد ٥٠ وثیقه  

محمد توکلی در زندان بوده شدیـدا تـحـت فشـار مـامـوران  
ـلـمـان   رژیم قرار داشته تا علیه سایر تشکل ھای صنفی مـع
لب به اعترافات بگشاید که ایشان ھم در ھمه بازجویی ھـا  
با تأکید برخواسته ھای اولیه و برحق معلـمـان از اھـداف و  
ـلـمـان در سـراسـر   ـفـی مـع فعالیتھای ھمه تشکل ھای صـن

ـرغـم  .  کشور دفاع کرده است  ـی الزم بـه ذکـر اسـت کـه عـل
فشارھای فراوان علیه محمد توکلی وی اظھار داشته کـه  
برای احقاق حقوق معلمان ھمچـنـان بـه مـبـارزات و تـالش  

 .ھای خود ادامه خواھد داد 
 

 گفتگو
 

مصاحبه سایت اتحاد با پروین محمدی ، از 
ھزار ٣٠ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی 

 نفره کارگران ایران
ـم مـحـمـدی حـرکـت جـمـع  :  بھمن؛ سایت اتحاد ١٤  خـان

آوری طومار اعتراضی کارگران از چه زمانی و چـگـونـه  
ابتکار این حرکت در پی اعـالم  :  شروع شد؟ پروین محمدی 

 و ناھمخوانی این مـیـزان دسـتـمـزد بـا  ٩١ دستمزدھای سال  
سبد ھزینه معیشت کارگران و تورم فزاینده قیمت مایحـتـاج  
ـره   اولیه زندگی،توسط تعدادی از کارگران عضو ھئیت مـدی

 اردیبھشـت  ١١ اتحادیه آزاد کارگران ایران مطرح و در تاریخ  
به مناسبت روز جھانی کارگر فراخوانش رو به جامعـه داده  

 خرداد مـاه سـال جـاری  ٢٧ در پی این حرکت در روز  .  شد 
 ھزار امضای کـارگـران از کـارخـانـجـات سـراسـر  ١٠ اولین  

ـر   کشور به وزارت کار و مجلس شورای اسالمی و نیز دفـت
.  رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جـمـھـوری داده شـد 

جمع آوری امضـاھـا مـتـوقـف نشـد و در پـی بـی پـاسـخ  
ـراضـی   گذاشتن مسئولین، مرحله ی دوم ایـن طـومـار اعـت

 ھزار امضای دیگر در تاریخ اول مھر ماه تـحـویـل  ١٠ یعنی  
ــد  ــن ذکـر شـده گـردی ـی ــل  .  مسـئـول در طـی مـراحـل تـحـوی

امضاھای اعتراضی،رسانه ھـای داخـلـی از سـایـت ھـای  
ـر   ـی ـتـی گـرفـتـه تـا نشـریـات و روزنـامـه ھـای کـث ـرن اینت
االنتشار،پوشش  گسترده ای دادند و حـق بـه جـانـب بـودن  
ـرار   خواست کارگران بیش از پیش در معرض دید جـامـعـه ق

 .گرفت 
ـربـط از  : سایت اتحاد  آیا تاکنون از طـرف نـھـادھـای ذی

جمله وزارت کار و امور اجـتـمـاعـی پـاسـخـی بـه طـومـار  

ـرویـن مـحـمـدی  : اعتراضـی کـارگـران داده شـده اسـت؟ پ
متاسفانه  نه تنـھـا وزارت کـار و امـور اجـتـمـاعـی ، بـه  
ـیـونـھـا   اعتراض بیست ھزار کارگر که در واقع  خواست میل
ـنـایـی   کارگر را نمایندگی مـی کـنـد، ھـیـچ گـونـه اعـت

 ھزار امضای اول تـا  ١٠ ننمود،بلکه در فاصله بین  تحویل  
شاگـردی را  –تحویل مرحله دوم ،طرح قرون وسطایی استاد  

به طور رسمی برای اجرا در سراسر کشور اعالم نمودند کـه  
ـیـکـاری و گشـایـش  " از آن به عنوان   طرح نوین حل بحران ب

معضل انگیزه صاحبان سـرمـایـه جـھـت مـیـل بـه سـرمـایـه  
 ھـزار امضـای  ١٠ و بعد از تـحـویـل  .  نام برده شد " گذاری 

اصالحیه ضد کارگری قانـون کـار  "اعتراضی دوم ،  دولت  
ـرده داری اسـتـاد "   شـاگـردی اسـت را،  -که مکمل طـرح ب

ـیـن ھـمـاھـنـگ  .  برای تصویب بـه مـجـلـس داد  در ایـن ب
 ھـزار تـای  ١٠ کنندگان طومار اعتراضی بر آن شدنـد تـا  

ـرخـانـه   سوم از این طومار اعتراضی را کما فی سابق به دبی
 آذر ماه، جلوی مجـلـس  ٢٨ مجلس تحویل ندھند و در  روز  

شورای اسالمی دست به تحصن زدند و خـواھـان دیـدار بـا  
ـنـدگـان مـجـلـس شـدنـد و   رئیس مجلس و وزیر کار و نمـای
ـیـس مـجـلـس   گفتند امضاھا را فقط مستقیمـا تـحـویـل رئ

ـنـد بـه  .  خواھیم داد  در آن روز ھماھنگ کننده ھـا تـوانسـت
ـیـس اول مـجـلـس   علت عدم وجود رئیس مجلس ،با نایب رئ
ـیـمـا   ـق ،آقای ابوترابی دیدار داشته باشند و امضاھا را مسـت
تحویل ایشـان دادنـد و حضـورا چـکـیـده ایـی از خـواسـت  
ـیـس کـمـسـیـون   کارگران را مطرح کنند و در ادامـه بـا رئ
اقتصادی دیداری داشتند و در کمسیون اجتماعی مـجـلـس  
،با حضور وزیر کار شرکت کردند و در انتھـای جـلـسـه ی  
این کمسیون توانستند اعتراضشان را به گوش  وزیر کار و  
ـنـد و از جـانـب سـی   ـرسـان نمایندگان حاضر در جـلـسـه ، ب
ھزارنفری که این طومار اعتراضی را امضا کرده بودنـد بـه  

 زنـدگـی  ٢١ آنان بگویند انسان بودن و ھماننـد انسـان قـرن  
کردن حق ماست و برای پیش بردن این خواست ،ھر تالـشـی  
را خواھند کـرد و اجـازه نـخـواھـنـد داد  اصـالحـیـه ضـد  
ـبـدیـل شـود و    کارگری قانون کار به قانون و نورم جامعه ت
ـقـای   داشتن حقوق متناسب با ھزینه ھای جاری که خـط ب
ـیـعـی   آن یک میلیون و پانصد ھزار تومان است  را حق طـب

 .خود میدانند 
شما فکر میکنید با وجـود تـمـام تـالـشـی  : سایت اتحاد 

که کارگران امضا کننده انجام داده اند، مسئولین تـوجـھـی  
ـر ایـن حـرکـت   به این حرکت خواھند کرد؟ احتماال در مسی
ـفـانـش   اجتماعی چه سنگ اندازی ھایـی از طـرف مـخـال

در طول ایـن حـرکـت  :  صورت گرفته است؟ پروین محمدی 
ـیـکـار شـدن و از دسـت دادن   کارگران امضا کننده را از ب
شغل اشان ترساندند و نمایندگان دروغین کارگری شروع بـه  
لجن پراکنی و مصاحبه ھای متعدد با رسـانـه ھـا کـردنـد  

ھویت مشکوک دارنـد  ) ھماھنگ کننده ھا (که این افراد 
و تشکل رسمی نیستند و ایـن خـواسـت افـزایـش دسـتـمـزد  

حتی از جانب کانون عالی شورای اسـالمـی  .  شدنی نیست 
به زیر مجموعه ھایشان دستـور داده شـد در کـارخـانـجـات  
جلوی این حرکت را بگیرند و نگذارند کارگران امضا جمـع  

ـرفـت و یـا  .  آوری کنند  درجاھایی که از دستـشـان در مـی
زورشان نمی رسید تا کارگران را قانع کنند که این طومـار  
اعتراضی را امضا نکنند ، امضاھای  ھـزاران کـارگـر را   
ـنـد گـان    ـیـان و نـمـای جمع آوری کردند و بـه عـنـوان مـتـول
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دروغین کارگر به کارگران قول دادند ایـن امضـاھـا را بـه  
ـنـد  ـرسـان ـم  .  سیل بقیـه امضـاھـا ب ولـی بـعـدا مـتـوجـه شـدی

ازامضاھای کارگران بعنوان وسیله ای برای گرفـتـن پسـت  
و ارتقای جایگاھشان استفاده کرده اند و بجای تـحـویـل بـه  
ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی،امضاھا را بـه جـای  

ـیـد کـه ظـاھـرا  .  دیگری تحویل داده اند  ـن ـی ـب ـر ایـن مـی بناب
توجھی نمیکننـد ولـی ایـن حـرکـت در شـرایـط و اوضـاع  

ـنـکـه  ( موجود اجتماعی آنچنان بزرگ و نوبود  نو به جھت ای
برای اولین بار از طرف کـارگـران یـک حـرکـت سـراسـری  
شکل گرفت که از دست تشکل ھـای دسـت سـاز وزارت  

ـرنـد )    کار خارج بود  .  که نمی توانستند آن را نـادیـده بـگـی
ھمانطور که از موارد باال معلوم میشود از ھـمـان لـحـظـات  
اولیه شکل گیری این حرکت ،به جنب و جوش افتـادنـد تـا  
این حرکت را خفه کنند و طبق خبرھای رسیده در شـورای  
عالی کار نیز از این حرکت مستقل انجام گرفته صـحـبـت  
ـنـد خـواسـت کـارگـران و   شده و گفته اند امسال نمـی تـوان

ـرنـد و بـایـد  ٣٠ مشخصا این    ھزار نفر امضا را جـدی نـگـی
 .پاسخ در خوری پیدا کنند 

ـری خـواسـت  : سایت اتحاد  در ادامه این حرکت و پیـگـی
ھای امضاکنندگان طومار اعتـراضـی، شـمـا ھـمـاھـنـگ  
: کنندگان چه برنامه ھایی در پیش دارید؟ پروین محـمـدی 

وضعیت تورم و روند رو به رشد افسـار گسـیـخـتـه افـزایـش  
ـیـسـت،   قیمت کاالھا که ھیچ توقفی برایش قـابـل تصـور ن
وضعیت معیشت و بقای ما کارگران را بیش از ھـر زمـان  

بنابر این امسـال رونـد اعـالم  .  دیگری به خطر انداخته است 
ـیـدا   ـبـل ادامـه پ دستمزد، نمی تواند ھمانند روال سالھـای ق

ــوق  .  کـنـد   ھــزار تـومــانـی آنـچــنـان فــاصـلـه ی  ٣٩٠ حـق
 نفره کـارگـری گـرفـتـه  ٤ مضحکی از ھزینه یک خانوار  

است که نمی تواند مبنایی برای افزایش دستمزد سال بـعـد  
ـرایـن حـقـوق  .  باشد    ٣٩٠ بنابراین ھرمیزان درصد افزایشی ب

 درصد ھـم  ١٠٠ ھزار تومانی بی معنا خواھد بود، چرا اگر  
ـم کـه   ـرسـی اضافه کنند باز به رقم  یک سوم خط فقر مـی

ھمانطور که تمام کـاالھـا از ارز  .   پاسگوی جامعه نیست 
تبعیت میکنند، مزد ما کارگران نیز باید بـا نـوسـانـات ارز  
محاسبه گردد، چـرا کـه مـا سـالـھـاسـت بـا ریـال حـقـوق  

ـم  ـی ـبـل  .  میگیریم و با دالر خرج میکن ولـی در سـالـھـای ق
ـبـود و   اینقدر ارز در نوسان و با رشد سرسام آور رو به رشد ن
مسئولین میتوانستند با یک رقم دلبخواھی از آمـار رشـد  

ـبـافـنـد  . تورم در آخر سال، سرو ته افزایش دستمزد را به ھم ب
ولی امسـال مـثـل ھـمـه چـیـز بـازار  فـرق کـرده  و از  
فاکتورھای جھانی تبعیت میکند باید درآمد ما کـارگـران  
ـنـاسـب   ھم از ھمان فاکتورھا تبعیت کند و قدرت خرید مـت

ـر  .  بازار موجود را به ما برگردانند  ـتـدای امسـال ب مـا از اب
ناھماھنگی دریافتی و مزد کارگران با ھزینه ھای جـاری  
،پای فشردیم و یکی از خواسته ھای اساسـی و مـحـوری  
ـراضـی کـارگـران خـواسـت افـزایـش دسـتـمـزد   طومـار اعـت
متناسب با تورم واقعا مـوجـود  بـوده اسـت و اکـنـون کـه  
ماھھای پایانی سال است و شورای عالی کار، طـبـق روال  

خـود را آغـاز  "  تـخـصـصـی "  ھمه ساله جلسات به اصـطـالح 
ـرای   کرده، ما ھماھنگ کننده ھای طومار اعتـراضـی  ب

 بـھـمـن  ٨ پیگیری و رسیدن به خواستھای برحق خود، در روز 
به استانداری رفتیم و خواھان صدور مجـوز تـجـمـع بـزرگ  

 بھمن ماه در مقابل وزارت کار در خـیـابـان  ٢٨ کارگری در  
با تشکر از پروین محمدی نایـب  :  سایت اتحاد . آزادی شدیم 

ـران و از   ـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای ـئـت مـدی رئیس ھـی
 ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران 

 گزارش
 

آی تی اف در باره موضوع رانندگان 
 اخراجی اتوبوسرانی تھران و حومه

بھمن،  امروز آی تی اف موضوع سه راننـده اخـراجـی  ٩ 
سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد را مستقیما بـا  

دیوید کاکرافت؛ دبیر کل آی تـی  .  دولت ایران مطرح کرد 
ـم   ـراھـی ـنـدگـان تـوسـط اب اف پس از اینکه از اخراج ایـن ران
مددی؛ نایب رئیس سندیکای شرکت واحد که از سـازمـان  
ھای عضو آی تی اف است، مطلع شد در نامه ھـایـی بـه  
رئیس جمھور و وزیر کار خواستـار بـازگشـت بـه کـار ایـن  

ـنـده حسـن  .  رانندگان اخـراجـی شـد  نـام ھـای ایـن سـه ران

ھـر سـه  .  سعیدی، ناصر محرم زاده و وحید فـریـدونـی اسـت 
ـنـد و پـس از   این رانندگان از اعضای فعال سندیکـا ھسـت
فعالیت برای افزایش دستمزد کارگران از کـار اخـراج شـده  

ـیـت ھـای اتـحـادیـه  .  اند  اخراج این سه نفر مستقیما به فعال
ـم  .  کارگری آن ھا مربوط است  ـراھـی دیوید کاکرافـت بـه اب

قول داده اسـت  “  مددی؛ نایب رئیس سندیکای شرکت واحد 
که آی تی اف به حمایت خود از ھئیت مدیره سـنـدیـکـای  

واحد که اولین اتحادیه عضو آی تی اف در ایران اسـت در  
 “.دفاع از اعضای خود ادامه خواھد داد 

دیوید کاکرافت ھمچنین تصمیم ھئیت مدیره سـنـدیـکـا  
را مبنی بر برکناری منصور اسانلو از پسـت خـود بـعـنـوان  

مـا حـق  ” :  رئیس سندیکا برسمیت شناخت و تـاکـیـد کـرد 
ـنـده سـنـدیـکـا   ھئیت مدیره را بعنوان ھئیت منتخب اداره کن
ـم و آن را کـامـال   برای این تصمیم به رسمیت می شنـاسـی

 “.رعایت می کنیم 
 

 اخبار بین المللی
 

اعتصاب و تظاھرات و تھدید دولت  -یونان 
 به بازداشت

ـبـه     ٥ (  ژانـویـه  ٢٤ به گزارش خبرگزاریھا روز پنـجـشـن
ھمزمان با ھشتمین روز اعتصـاب کـارکـنـان بـخـش  )  بھمن 

حمل و نقل عمومی آتن، دولت یونان از اعتصاب کننـدگـان  
ـنـد  دولـت  .  خواست ھرچه سریعتر به سر کار خود بـاز گـردن

اعتصاب کنندگان را تھدید کرد که در صورت سرپیـچـی،  
این تصمیم که پـس از  .  آنھا را اخراج و بازداشت می کند 

ـر اعـالم   چند جلسه چند ساعته وزیر توسعه با نـخـسـت وزی
ـرانـگـیـخـت  ـر  .   شد، خشم اتحادیه ھای کارگـری را ب رھـب

ـم، و  : " اعتصاب کنندگان می گوید  ـی ما اعتراض می کـن
ـنـد و ایـن کـار را   ـیـای اگر می خواھند به آن پایان دھند، ب

نه تنـھـا  .  آنھا اجساد ما را از اینجا بیرون خواھد برد .  بکنند 
ـیـه ای  .  از اینجا بلکه از تمام یونان  ـل ـق از فردا ھیچ وسیله ن

ـنـدگـان بـه کـاھـش  ."  حرکت نخواھـد کـرد  اعـتـصـاب کـن
ـقـل عـمـومـی   دستمزدھا و تعدیل نیرو در بـخـش حـمـل و ن

ـنـکـه ادامـه  .   معترضند  دادگاه آتن روز دوشنبه با اعـالم ای
اعتصاب غیر قانونی است، دست دولت را برای پـایـان دادن  

در مقابل اعتراض اعتصاب کنندگـان بـه  .  به آن بازگذاشت 
ـبـه     ٥ (  ژانـویـه  ٢٤ خیابان ھا ھم کشیده شده و روز پنجشن

ـفـان  )  بھمن  ـرده مـخـال پایتخت یونان شاھـد تـظـاھـرات گسـت
دولـت یـونـان  .  سیاست ھای سختگیرانه اقتصادی دولت بود 

با استناد به یک قانون و تصمیم دادگاھـی در آتـن ادامـه  
ـر   ـقـل عـمـومـی را غـی اعتصاب کارمندان بخش حمل و ن

ـر اسـاس آخـریـن گـزارش .  قانـونـی اعـالم کـرده اسـت  ھـا    ب
اعتصاب این کارگران پس از یورش نیروھای ضـ د شـورش  

 روز پـایـان  ٩ و بازداشت تعدادی از معترضین موقتا  پس از  
 . یافت 
 

اعتراض کارگران شرکت  -بلژیک 
 ارسلورمیتال به بسته شدن کارخانه

ـرض بـه    به گزارش خبرگزاری  ھا صد ھا کـارگـر مـعـت
  ٦ (  ژانـویـه  ٢٥ بسته شدن کارخانه آرسلورمیتال روز جـمـعـه 

ـر    جلوی دفتر نخست )  بھمن  ـیـس درگـی ـل ـلـژیـک بـا پ وزیر ب
ــد  ــزرگ .   شــدن ــا روز    ب ــوالدســازی دنــی ــن شــرکــت ف تــری

ھـایـی از     ژانویـه اعـالم کـرده بـود کـه بـخـش ٢٤ پنجشنبه 
ـرای ھـمـیـشـه خـواھـد    کارخانه  اش در لی یژ بلـژیـک را ب

ـیـد نـھـایـی ایـن کـارخـانـه  .  بست  با تعطیلی ھفت خط تـول
ـیـن خـواھـد رفـت ١٣٠٠ نزدیک به   کـارگـران  .   شـغـل از ب

ـر نـخـسـت   معترض سعی کردند به زور وارد ساخـتـمـان دفـت
یک کارگـر، در پـاسـخ  .   وزیر شوند و با او مالقات کنند 
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ـیـکـاری چــه خـواھـد کــرد،   بـه ایـن سـوال کـه پـس از ب
ـلـی   فـکـر مـی .  اصال نمی دانم : " گوید   می  ـم خـی ھـا در    کـن

اگـر کـاری  .  تر خواھد شـد   ھمین وضعیت باشند و وضع بد 
انجام ندھیم اگر از میتال خلع ید نشود و از بلـژیـک اخـراج  
نشود در را برای دیگران باز خواھد کرد میتال فـقـط شـروع  

ای اعـالم کـرد کـه در    آرسلورمیتال در بیانیه ."    کار است 
اسـت     دویست میلیون یورو ضـرر کـرده ٢٠١٢  ماه اول سال  ٩ 

  ٩  تـا  ٨ زیرا تقاضا برای فوالد در اروپا در سال گذشته بین  
ـلـژیـک حـدود  .  درصد افت داشته است    ٢٧٠٠ کارخـانـه ب

 .کارگر دارد 
 

اعالم کمرس بانک برای اخراج  -آلمان 
  کارمند٦٠٠٠

ـتـی کـمـرس    به گزارش خبرگزاری  ـیـمـه دول ھا بانک ن
اعالم کرد که در نظر دارد تا    (Commerzbank( بانک 

از کـارمـنـدان خـود را     تـن ٦٠٠٠  میالدی  ٢٠١٦ پایان سال  
ـیـل ایـن کـار را بـازگشـت بـه سـود  .  اخراج بکند  آنـھـا دل

ایـن بـانـک کـه دومـیـن  .  این موسسه اعالم کرده اند   دھی 
را در استـخـدام     ھزار تن ٥٦ بانک بزرگ آلمان بشمار مرود،  

ھـا شـامـل کـارمـنـدان    خود دارد و گفته است که اخـراجـی 
ـیـن ایـن  .  شاغل در آلمان و خارج از آلـمـان مـیـشـود  ھـمـچـن

بانک اعـالم کـرده اسـت کـه در نـظـر دارد تـا تـعـدادی  
کارمند را از کشورھایی با دستمزد کمتر استخدام بکند تـا  

 .بتواند در بازار قدرت رقابتی خود را باز یابد 
 

افزایش بیسابقه نرخ بیکاری به  -اسپانیا 
  درصد٢٦رقم 

ـرخ  ٢٠١٢ به گزارش یورنیوز در سه ماھـه آخـر سـال    ن

ـریـن حـد خـود از سـال     ١٩٧٠ بیکاری در اسپانیا بـه بـاالت
آسیب پذیرترین قشـر در ایـن  .  میالدی تا کنون رسیده است 

مـطـابـق آمـار و ارقـام سـه  .  سال ھستند ٢٥ بین جوانان زیر  
ـیـایـی  ٦٠  حدود  ٢٠١٢ ماھه چھارم سال    درصد جوانان اسپان

یک شھروند اسپانیایـی جـویـای کـار مـی  .  بیکار ھستند 
 داریم؟ اگـر سـال  ٢٠١٣ چه چشم اندازی برای سال  :" گوید 
ـیـایـی ٢٠١٢  ھـا     سال بدی بود می تـوان چشـم انـداز اسـپـان

. برای امسال را نیز تصور کرد، ھیچ چـیـزی وجـود نـدارد 

ـنـمـان مـجـبـور بـه مـھـاجـرت   در نھایت ما نیز ھمانند والـدی
موسسه ملی آمار اسپانیا روز پنجشنبه اعـالم  ."  خواھیم بود 

 ھـزار  ٩٦٥ ، پنج میلیون و  ٢٠١٢ کرد در سه ماھه آخر سال  
ـنـد ایـن رقـم مـعـادل ٤٠٠ و    درصـد  ٢٦  نفر فاقد شغل ھست

این در حالی است کـه در سـال  .  جمعیت فعال اسپانیا است 
ـیـکـار بـودنـد ٢٧٠  پنج میلیون و  ٢٠١١  ـر ب مـیـزان  .   ھزار نف

ـیـون و  ٢٠١٠ بیکاری در سال   ـل ـر  ٦٩٠  چھار مـی ـف  ھـزار ن
کاندیدو مندز، از مسئوالن سـنـدیـکـاھـای  .  اعالم شده است 

ھـای دولـت در    اعمال سیاست : " کارگری اسپانیا می گوید 
ـنـده اسـت کـه   بازار کار مانند یک ماشـیـن تـخـریـب کـن

ـرد  ـیـش  ."  فرصتھای شغلی در کشورمان را از بین مـی ب پ
ـیـز قـادر بـه  ٢٠١٣ بینی می شود اسپانیا تا پایـان سـال    ن
 .ایجاد فرصتھای شغلی گسترده نباشد 

 
کارگران نفت دست به اعتصاب  -برزیل 

 اخطاری میزنند
ــه   Dow Jonesبـه گــزارش   ــحــادی ــمــایــنـده ات یــک ن

ـتـی   ـفـت دول کارگران نفت اعالم کرد که کارگران شرکت ن
)  بـھـمـن ٩ (  ژانـویـه  ٢٨ پتروبراس در نظر دارند روز دوشنبه  

ـنـد ٢٤ دست به اعـتـصـاب   دالیـل  .   سـاعـتـه اخـطـاری بـزن
ـلـغـی   اعتصاب این کارگران اعالم شرکت برای پرداخت مـب
ـبـل از سـود شـرکـت بـه   معادل نصف مبلغـی کـه سـال ق

کـارگـران اعـالم  .  کارگران پرداخت کرده، اعالم شـده اسـت 
ـلـغ رضـایـت نـخـواھـنـد داد و ایـن   کرده اند که به این مـب
اعتصاب فقط فشار کوچکی به کارفرمایان اسـت تـا در  

ـنـد  ـفـت در مـاه  .   تصمیم خود تجدید نظر بـکـن کـارگـران ن
سپتامبر سال گذشته نیز با خواست افزایش دسـتـمـزد دسـت  

کل  تعداد کارگران شـاغـل  .  به اعتصاب اخطاری زده بودند 

 .رسد   می    ھزار تن ٨٠ در این شرکت به  
 

ھزاران معلم دست به اعتراض  -پرتغال 
 زدند

ـرتـغـالـی روز   به گزارش یورو نیوزھزاران تن از معلمـان پ
در اعتراض به سیاستھای جـدیـد  )   بھمن ٨ (  ژانویه  ٢٦ شنبه 

طبق سیـاسـتـھـای جـدیـد  .  اقتصادی دولت به خیابان آمدند 
 سـاعـت  ٤٥  ساعت در ھفته به  ٣٥ ساعت کاری معلمان از  

ـلـمـان افـزایـش   افزایش پیدا می کند، بدون اینکه حقوق مع

ـلـمـان ایـن  .  قابل مالحظه ای داشته بـاشـد  ایـن مسـالـه مـع
ـلـمـان مـی  .   کشور را خشمگین کرده اسـت  یـکـی از مـع

ـیـت را در ایـن کشـور نـابـود مـی  : " گوید  آنھا تعلیم و ترب
ـم و  .  کنند  باید مبارزه کنیم، باید دست از بی عملی بکشـی

ـم  ـرداری بـایـد آنـچـه کـه از آن  .  قدمی ھم برای حقوقـمـان ب
ماست را بازپس بگیریم و نگذاریم تا بیش از این حقـمـان را  

ـتـصـادی  ."  پایمال کنند  در راستای باصطالح اصـالحـات اق
 ھزار معلم در سراسر کشـور کـارشـان را از  ١٤ نزدیک به  

ـتـه  .  دست می دھند  ـرتـغـال گـف ـلـمـان پ دبیرکل اتحادیه مـع
اجرای طرحھـای جـدیـد ریـاضـتـی بـاعـث نـابـودی  : " است 

 ." سیستم آموزشی در پرتغال می شود 
 
با خواست  ھا ھزار تن تظاھرات ده -یمن 

 محاکمه صالح
ـبـه     ٨ (  ژانـویـه  ٢٧ به گزارش خبرگزاریھا روز یـکـشـن

ھا ھزار نفر در صنعا پایتخت این کشور ھمزمان بـا    ده ) بھمن 
دیدار ھیأت عالیرتبه سـازمـان مـلـل از یـمـن، بـا خـواسـت  

عبدالله صالح دسـت بـه    محاکمه رئیس جمھور مخلوع علی 
که توسط معترضـیـن حـمـل    ھایی   بر روی بنر . تظاھرات زدند 

ما خواھان محاکمه صالـح بـخـاطـر  : " میشد نوشته شده بود 
ـلـه صـالـح در    عـلـی " جنایات مرتکب شده اش ھستیم  عـبـدال

ـنـکـه مـحـاکـمـه  ٢٠١٢ فوریه    پس از اطمینان خـاطـر از ای
ـر اسـاس آمـار  .   نخواھد شـد، از قـدرت کـنـاره  گـرفـت  ب

سازمانھای حقوق بشری یمن در جریان اعتراضات مـردم در  
ـم     ھزار تن ٢  میالدی بیش از  ٢٠١١ سال   بدست نیروھای رژی

 .صالح جان خود را از دست دادند 
 

 ھزار کارگر ٨ -عربستان سعودی 
  ساختمانی دست به اعتصاب زدند

ـبـه   Arabian Businessبه گزارش     ٢٧ روز یـکـشـن
 ھزار کارگر سـاخـتـمـان سـازی  ٨ بیش از  )  بھمن ٨ (ژانویه  

ـراض بـه عـدم   در شھر ریاض پایتخـت ایـن کشـور در اعـت
ایـن کـارگـران کـه  .  دریافت دستمزد دست از کار کشیدند 

ـلـه   در حال ساختن پروژه بزرگ مرکز مالی مـلـک عـبـدال
ـیـق دسـت بـه تـحـصـن زدنـد و   ھستند در مـنـطـقـه ال عـت

.  ساعت مسـدود کـردنـد ٦ ھای این منطقه را به مدت      جاده 
ـرل اوضـاع مشـھـود بـود و   ـت حضور گسترده پلیس برای کن

میکرد تا کارگران را متقاعد کـنـد تـا بـه سـر    پلیس سعی 
 ماه دسـتـمـزد  ٥  تا  ٣ گفتند از    آنھا که می .  کار باز گردند 

ـردازیـد تـا بـه   دریافت نکرده اند، میگیفتند دستمزدمان را بپ
اغلب این کارگران از کشورھای آسـیـای  .  کارمان برگردیم 

ھستند که برای امرار معـاش بـه ایـن کشـور    جنوب شرقی 
این کارگران پس از دریافت قول مساعد از طـرف  .  آیند   می 

 .پلیس برای پیگیری مطالباتشان به تحصن خاتمه دادند 
 

کارگر کمونیست را 
 بخوانید

 
 
 
 

 


