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ــھــمــن تــعــدادی از  ٣٠ روز    ب
کارگران امضا کننده طومار سی  
ھزار امضا به ھـمـراه ھـمـاھـنـگ  
کنندگان این طومار در مـحـوطـه  
ساختمان وزارت کـار در خـیـابـان  
ـر   آزادی دست بـه تـجـمـع زده و ب
خواستھای خود از جملـه خـواسـت  
فوری افزایش دستمـزدھـا تـاکـیـد  

ـراضـی  . گذاشتند  این حرکـت اعـت
ـرد کـه   در حالـی صـورت مـیـگـی
درخــواســت مــجــوز ھــمــاھــنــگ  
ــراضــی   ــت ــنــدگــان طــومــار اع ــن ک
کارگران برای تجمعـی خـیـابـانـی  

 بھمن از سوی اسـتـانـداری  ٢٨ در  
ـرو شـد و دو   تھران با مخالفت روب
ـفــر از آنـان بـه اطـالعــات رژیــم   ن
اسالمی احضار شدند و سـاعـتـھـا  

ــد  ــن ــت ــرف ــرار گ ــر بــازجــویــی ق . زی
ــن احضــار و   ــان ای گــزارش جــری
صحبتھای رد و بدل شده از سـوی  
ـنـا رو بـه   این کارگران رسما و عل

آنھا در مـقـابـل  . جامعه اعالم شد 
ـر   بازجویی مامـوریـن اطـالعـات ب
قانونی بودن اتحادیه آزاد کارگـران  
ـرای جـمـع   ایران، بر حق کارگران ب
آوری طومار اعتـراضـی و تـالش  
ــا و   ــزدھ ــم ــش دســت ــزای بــرای اف
جلوگیری از تصـویـب اصـالحـیـه  
قانون کار و تحقق دیگر مطالبـات  

ــد  ــن ــاکــیــد گــذاشــت اعــالم  .  شــان ت
ـراضـات   کردند که پیگیریھا و اعت
ـبـات   ـرای تـحـقـق مـطـال خود را ب

روز  "  اھرام آنـالیـن " سایت اینترنتی  
 فوریه گزارشی از اعتراضـات  ١٤ 

در  .  كارگری در مصر منتشر كـرد 
ایـن گــزارش آمــده اسـت كــه در  

ـرانـس مـطـبـوعـاتـی روز   ـف   ١٤ كن
مركز حقوق اجـتـمـاعـی و  " فوریه  

، كـارگـران  " اقتصادی مردم مصـر 
مراكـزی كـه در حـال اعـتـصـاب  
ـیـل اعـتـصـاب و   ھستند درباره دل
ــوضــیــحــاتــی   اعــتــراضــات خــود ت

بخش زیادی از كـارگـرانـی  .  دادند 
كه در این كنفرانـس مـطـبـوعـاتـی  
شركت داشتنـد، كـارگـران شـركـت  

ـیـن "  ـنـدر  "  خدمـات دریـایـی پـالت ب

العین السـخـنـه بـودنـد كـه حـدود  
ـیـش  ١٢٠٠  ـتـه  ٢  تن از آنھا ب  ھـف

ـرنـد  . است در اعتصاب بسر می ب
بخش دیگری از كارگـران حـاضـر  
در این كنفرانـس مـطـبـوعـاتـی از  

بودند كه آنھا   Encobabكارخانه  
ھم شاھد اعتصاباتی در روزھـای  

ـیـن  .  اخیر بوده انـد  یـكـی از فـعـال
خــدمــات  " كــارگــری از شــركــت  

به نام ھانی سعیـد  "  دریایی پالتین 
درباره اعتصاب كارگران این مركـز  

ــی داده اســت  ــات ــح ــوضــی ــن  .  ت ای
 تـا  ٢٠١٢ كارگران از اكتبر سـال  

ــه   ــار دســت ب ــن ب ــدی ــون چــن كــن

ـرارداد بـا   اعتصاب زده و خواھان ق
از مـاه  .  شركت اصـلـی شـده انـد 

 DPاكتبر سال گذشتـه، شـركـت  
World   قرارداد خـود بـا شـركـت

را تمـدیـد  " خدمات دریایی پالتین " 
ـیـجـه كـل كـارگـران   ـت نكرد و در ن
ـیـكـار   قراردادی شـركـت مـزبـور ب

كارگران بیكـار شـده بـطـور  . شدند 
ـراض كـرده و خـواھـان   پیگیر اعـت

 . استخدام و عقد قرارداد شده اند 
ھانی سعـیـد در تـوضـیـحـات  
خود گفت كه در عین حـالـی كـه  
شركت مزبور از عقد قرارداد با ما  

تجمع تعدادی از کارگران امضا کننده طومار سی ھزار نفری در 
 ٤   صفحه   محوطه ساختمان وزارت کار

دستمزدھایمان باید فورا 
 افزایش یابد

در حاشیه تجمع اعتراضی تعدادی از  
 کارگران امضا کننده طومار سی ھزار امضا 

 شھال دانشفر 

 اخبار کارگری
 ١٢    صفحه  

ھای آن  اعتراضات كارگری در مصر و درس
 برای كارگران ایران

 ناصر اصغری 

 
 ٦ صفحه  
 با كیم سایپس در مورد سالیدریتی سنتر
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 در حاشیه اخبار کارگری
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ـیـکـاری    -١  ـیـمـه ب پرداخـت ب

معادل حداقل دستمزد رسـمـی بـه  
  ١٦ ھمه افراد فاقد شـغـل بـاالی  

 . سال 
 
پرداخت بیمه بازنشستگـی    -٢ 

دولتی، مـعـادل حـداقـل دسـتـمـزد  
  ٥٥ رسمی، به ھمه افـراد بـاالی  

ـــوق   ـق ـــد حــ ـــی کـــه فـــاق ســـال
 . بازنشستگی ھستند 

 
ــه    -٣  ــی ــن کــل قــرار گــرفــت

ـر    سـال  ١٦ کودکان و نوجوانان زی
که فـاقـد تـامـیـن مـعـیـشـتـی و  
رفاھی از طریق خانواده میبـاشـنـد  

 . تحت تکفل دولت 
 
طب و خدمات بھـداشـتـی    -٤ 

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

. و واکسیناسیون کامل کـودکـان 
تضمین برخورداری ھمه کـودکـان  
از یک رژیم غـذایـی کـافـی و  
مناسب مستقـل از سـطـح درآمـد  
خانواده، منطقه و محل اقـامـت و  

ـیـمـاری  .  غیره  ریشه کـن کـردن ب
ھای اپیدمیک و عفونی نـاشـی  
از عدم سالمـت مـحـیـط زیسـت،  
معاینه منظم ھمـه شـھـرونـدان در  
برابر بیماری ھای قلبـی، سـرطـان  
ھای رایج و بیمـاری ھـایـی کـه  
تشخیص به موقع آنھـا در درمـان  
و تخفیف عـوارض آنـھـا حـیـاتـی  

ـرش و بـھـبـود جـدی  .  است  گسـت
سطح بھداشت عمومی، اطالعـات  
ــی عــامــه  ــھـداشــت . پـزشــکــی و ب

گسترش و سازماندھی امکـانـات  
پزشکی و درمانی به نحوی کـه  
دسترسی فوری به طبیـب و دارو  
ـیـن   ـیـه سـاکـن ـرای کـل و درمان ب

 . کشور آسان باشد 
 
آموزش عمومی اجـبـاری    -٥ 

.  سـالـگـی ١٦ و رایگان تـا سـن  
ــی   دانشــگــاھــی،  ( آمــوزش عــال

ـرس  )  تخصصی  رایگان و در دسـت
ـقـاضـیـان  ـرداخـت  .  برای ھمه مـت پ

ــه   ــی ب ــاف ــه ک ــزیــن ــک ھ کــم
ــان  ریشــه کــن کــردن  .  دانشــجــوی

بیسـوادی و رشـد دائـمـی سـطـح  
سواد و اطالعات علمـی و فـنـی  

آمـوزش حـق ھـمـه  . اھالی کشور 
است و دسترسی افراد به آمـوزش  
و دوره ھای آموزشی باید کـامـال  
ـقـل   از سطح درآمـد خـانـواده مسـت

 . باشد 
 
تامین و تضمیـن مسـکـن    -٦ 

مناسب، از نظر فضا، بھـداشـت و  
ـرق،  ( ایمنی و خـدمـات شـھـری   ب

آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و  
دستشویی داخل ساختمان، وسـایـل  
تھویه و گرما، امکـان اتصـال بـه  
شبکه ھای تلفنی و تلویزیونـی و  
دسترسی بـه خـدمـات عـمـومـی  

ھزینه مسکن  .  برای ھمه )  محلی 
 درصد درآمد فـرد یـا  ١٠ نباید از  

ـقـی   ـر بـاشـد و مـاب ـیـشـت خانواده ب
ھزینه، در صورت لزوم باید توسـط  

بـی  .  سوبسید دولتی تامین گـردد 
مسکنـی و یـا اجـبـار افـراد بـه  
ـر از   ـیـن ت زندگی در مسکـن پـائ
ــداردھــای مصــوب، غــیــر   ــان اســت
ـتـی   قانـونـی اسـت و مـراجـع دول
موظف بـه فـراھـم کـردن فـوری  
ــیــه   ــاســب بــرای کــل مســکــن مــن

 . شھروندان ھستند 
 
ایجاد موسسات خدمـاتـی    -٧ 

ویژه در سطح محلی و در مجتمـع  
ھای مسکونی به منظور کاھـش  
بار کار خانگی و تسھیل شرکـت  
بیشتر ھمه مردم در فعالیت ھـای  
اجتماعی، نظیر شیرخوارگاه، مھـد  

کودک، غذاخوری ھـا و سـلـف  
ـــی،   ـــوم ـــم ـــای ع ـــس ھ ـروی ــ س

 . رختشویخانه ھای مدرن و غیره 
 
ایجاد تسھیالت ورزشی و    -٨ 

ــگــان   ــگــی رای ھــنــری و فــرھــن
ورزشگاه، سـالـن ھـا و کـارگـاه  ( 

ـره،  ) ھای نمایش، کتابخانه، و غـی
و اختصاص مربیان و آمـوزگـاران  

 . کافی در سطح محلی 
 
ـرای    -٩  ایجاد تسھیالت الزم ب

ـیـن و افـراد   ـلـول شرکت فعـال مـع
دارای نقص عضو در کلیه شـئـون  

ــی  ــاع ــم ــی اجــت ــدگ ــجـــاد  .  زن ای
ــژه   ــزات وی ــجــھــی ــالت و ت تســھــی
ـیـن در امـاکـن عـمـومـی،   معلـول
معابر، مجموعه ھای مسـکـونـی  

ـنـه  .  و غیره  ـرداخـت ھـزی تامین و پ
ــی و   ــای فــن ــزارھ ــل و اب وســائ
ـرای تسـھـیـل   کمکی ضـروری ب
ـقـص   زندگی روزمره افراد دارای ن

 . عضو 
 

ــالت و    -١٠  ــھــی ــاد تس ــج ای
ـرای رفـع   موسسـات خـدمـاتـی ب
نیازھای ویژه سالمنـدان و بـھـبـود  

ــیــت زنــدگــی آنــان  ــف ایــجــاد  .  کــی
ـرای   امکانات و تسھـیـالت الزم ب
ادامــه شــرکــت فــعــال و خــالق  

 . سالمندان در زندگی اجتماعی 
 
تامین شبکه اتوبوسرانـی    -١١ 

 .و متروی درون شھری رایگان 
 

ـیـه تسـھـیـالت    -١٢  ایجاد کـل
ـفـن، مـراکـز  (شھری   ـل برق، آب، ت

آموزشی و پزشکی و فرھنگی و  
در کلیه مناطق روسـتـایـی  )  غیره 

ـفـاوت رفـاھـی   ـردن ت و از میـان ب
 شھر و روستا 
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طومار سی ھزار نفـری کـارگـران  
ھمچنین اعـالم  .  ادامه خواھند داد 

کردند که تا آنـجـا کـه بـه آنـان  
مربوط میشود ضمن ادامه تـالش  
ــقــق   ــرای تــح ــراضــاتشــان ب ــت و اع
ـری   ـف مطالبات طومار سی ھزار ن
کارگران، از دادن فراخوان تـجـمـع  
خیابانی تا پایان انتخابات ریـاسـت  

ــرھــیــز  ٩٢ جــمــھــوری در ســال    پ
امـا چـنـانـچـه تـا  .  خواھند کـرد 

آنزمان به خواستھای کارگـران در  
طــومــار ســی ھــزار نــفــری شــان  
ـرای   رسیدگی نشود این حـق را ب
خود محفوظ میدانند که پـس از  
انتخابات ریاست جـمـھـوری و در  
ــجــمــع   ــه ت ــزوم اقــدام ب صــورت ل

 .خیابانی نیز بکنند 
  ٣٠ در حرکت اعتراضی روز  

ـیـز   بھمن در مـقـابـل اداره کـار ن
ـم   نمایندگان کارگران جعفـر عـظـی
ــی در   ــان ــور احس ــاھــپ زاده و ش
ـنـده   نشستی با جاللی نظری نـمـای
ـر   وزارت کار جمھوری  اسالمی ب
روی این نکـتـه کـه  چـنـانـچـه  
حداقل دستمزد بـه روال سـالـھـای  
گذشته تعیین بشود کـارگـران بـه  
آن تن نخـواھـنـد داد و دسـت بـه  
اعتراضات گسترده تری خـواھـنـد  

 . زد، تاکید کردند 
این ماجرای تـالش و مـبـارزه  
ھماھنگ کنندگان طومـار سـی  
ھزار کارگر و کـارگـرانـی اسـت  
ـر سـر   که حـول ایـن طـومـار و ب
خواست افزایش دسـتـمـزدھـا و در  
ـم   اعتراض به تعرضات جـدیـد رژی

اصـالح در قـانـون  " تحت عـنـوان  
اصالح در قـانـون تـامـیـن  " و  " کار 

 .گرد آمده اند " اجتماعی 
واقعـیـت ایـن اسـت کـه ایـن  
ـتـه کـارگـران   ـنـھـا گـف سخنـان، ت
تجمع کننده در مقابل وزارت کار  
و با سی ھزار کارگری که گـرد  
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   طومار ب
ـیـسـت،   دستمزدھا گرد آمده انـد، ن
ـتـه   بلکه اینھا ھمه خواستھا و گـف
ھای کل کارگران و کـل مـردم  

 .است 
به عبارت روشنتـر جـمـھـوری  
ـنـدگـان   اسالمی ھـمـاھـنـگ کـن
ـر سـر   طومار سـی ھـزار امضـا ب
دستمزد را احضار میکند، تـھـدیـد  

میکند، و غیره اما بـاالخـره بـایـد  
جواب سـی ھـزار کـارگـری کـه  
این طومار را امضا کـرده انـد را  

ـر از ایـن بـایـد پـاسـخ  . بدھد  فـرات
ـیـونـی کـارگـران و   ـل جمعـیـت مـی
خانـواده ھـای کـارگـری و کـل  

ـنـسـت  .  جامعه را بدھد  واقعیـت ای
ـر، گـرانـی،   ـق که اعتراض علیه ف
بیکاری و فالکت اقتصـادی ای  
که رژیم اسالمی به کل جـامـعـه  
تحمیل کرده است، امروز به یـک  
محور مھم مبارزات  کـارگـران و  
ـم اسـالمـی   ـیـه رژی کل مردم عـل

ــدیــل شــده اســت  ــب ــن  .  ت ــی ــن در چ
شرایطی خواست افـزایـش فـوری  
دستمزدھا یک خواست مھم ھمـه  

. کــارگــران و کــل مــردم اســت 
طـومـار کـارگـران بـا سـی ھـزار  
ــحــد و   ــت امضــا یــک شــکــل م
ـراضـات   سازمانیافتـه از ایـن اعـت
ـرغـم ھـمـه سـنـگ   ـی است که عل
اندازی ھای نھادھای دست سـاز  
ـر   رژیم و فشـارھـا و تـھـدیـدات ب
ـــگ   ــاھــن ــم روی رھــبــران و ھ
ـیـش از ھشـت   کنندگانـش، در ب

ایـن حـرکـت  .  استان به جلو رفـت 
در واقع اعتراض کل کـارگـران و  
کل جامعه علیه فقر و گرانـی را  

در کـنـار ایـن  .  به صـدا در آورد 
حرکت اعتراضی معین در عـیـن  
ــوری   ــزایــش ف حــال خــواســت اف
ـراضـات ھـر   دستمزدھا را در اعـت
روزه کارگران و فضای انفـجـاری  

از جـمـلـه ھـم  . جامعه میتوان دید 
اکنون در مـراکـز بـزرگـی چـون  

پتروشییمی مـاھشـھـر، ذوب آھـن  
ـفـت و   اصفھان و پاالیشگاھھای ن
غیره یک خواست مھم کـارگـران  
خــــواســــت افــــزایــــش فــــوری  

کـارگـران  .  دستمـزدھـایشـان اسـت 
بازنشسته این خواست را بارھـا در  
ـیـه   اعتراضاتشان اعالم کرده و عـل
ــد  ــه داده ان ـی . وضـع مــوجـود بــیـان

ــارھـا در   ــاران ب ــمـان و پــرسـت ـل مـع
ـراضـی خـود اعـالم   تجمعات اعـت
ـر خـط   کرده اند که به زندگی زی
فقر تـن نـمـیـدھـنـد و مـعـیـشـت،  

ـم  .  منزلت، حق مسلم آنـانسـت  رژی
اسالمی باید پـاسـخ کـارگـران و  
ـر و   پاسخ مردم به جان آمده از فـق

 .فالکت کنونی را بدھد 

نکته اینجاست که پایان سـال  
اســت و دو مــاھــی اســت کــه  
ــوری   ــھ ــم ــی کــار ج ــال ــع شــورای
ـر   اسالمی نشـسـتـھـای خـود را ب
ـیـش   میزان حداقل دستمزدھا بـه پ

ـتـایـج اعـالم  .  میبرد  تا ھمین جا ن
ـفـی   ـل شده از سوی مسئولین مخـت
ـم   ـتـه مـزد رژی که از جانب کـمـی
ـتـه انـد،   اسالمی و غیره سخن گف
نشانگر حمله دیـگـری بـه سـطـح  
زندگی و مـعـیـشـت کـارگـران و  

ــه اســت  ــع ــام ــد از  .  کــل ج دارن
  ٢٠ ارقامی چون احتمال افزایش   

 درصد بـه سـطـح کـنـونـی  ٢٥ تا  
دستمزدھا و دستمزدی بـه مـیـزان  

 ھزار تـومـان در مـاه سـخـن  ٤٦٠ 
ــد  ــگــویــن روشــن اســت کــه  .  مــی

کارگران این سطح از دسـتـمـزد را  
از جمله اتحادیه  .  نخواھند پذیرفت 

آزاد کارگران ایران، تشکـلـی کـه  
ــتــکــر و ســازمــانــده طــومــار   ــب م
اعتراضی سـی ھـزار کـارگـر بـا  
خواست افزایش دستـمـزدھـاسـت و  
ـرق و   یا انجمن صنفی کارگـران ب
ـیـه ھـایـی   فلر کرمانشاه طی بیـان
اعتراض خـود را نسـبـت بـه ایـن  

بـعـنـوان  . گفته ھا اعالم داشته اند 
ـران   مثال اتحادیه آزاد کـارگـران ای
در بیانیه خود بر خـواسـت حـداقـل  
ـیـون   ـل دستمزد در قدم اول یک مـی
ـنـاسـب   و پانصد ھزار تومان  و مت
ـیـمـت   بودن نرخ دستمزد با رشـد ق
کاالھای دیگر در جامعه تـاکـیـد  

 .گذاشته است 
اگر چه حتی یک میلیون و  

پانصد ھزار تومان نیز به ھیچوجـه  
کفاف زندگی امروز کـارگـران را  
ـنـکـه یـک   ـفـس ای نمیکند، اما ن
تشکل کارگری با رقـمـی چـنـد  
برابر سطح دستمزد کنوی را طـرح  
میکند، خود یک پیشروی مـھـم  

ـنـکـه  . برای کارگران است  نفس ای
ــن   ــی ســی ھــزار کــارگــر دور چــن
خواستی متحد شوند، خـود یـک  
ـرداشـتـن   ـرای ب نیروی قابل توجه ب
گامھای جدید تری برای بـھـبـود  
سطح زندگی و معیشت کارگـران  

بـایـد وسـیـعـا  .  و کل جامعه است 
به این اعتراضات و طـومـار سـی  

باید به طـور  . ھزار کارگر پیوست 
مثال ھمانند این کـارگـران اعـالم  
داشــت کــه مــا خــط فــقــر را  
نمیپذیریم و دستـمـزد مـا بـایـد در  
ـیـون و   ـل قدم اول حداقل یـک مـی

خصوصـا  .  پانصد ھزار تومان باشد 
ـــدی   ـی ــ ـل ـــزرگ و کــ ـراکـــز ب مــ
کارگری، پتروشیمی ھا، مجتـمـع  
ذوب آھن اصفھان و کارگران نفت  
ــن   ــش مــھــمــی در ای ــره نــق و غــی

باید یکصدا و در  . مبارزات دارند 
سطحی سراسری اعالم داشت کـه  

  ٢٥  یــا  ٢٠ بــه ارقــامــی چــون  
درصد سطح دسـتـمـزد کـنـونـی و  
ــدگــی و   ــشــتــر زن ــی بــی ــاھ تــب
معیشتمان تن نمیدھیم و خـواھـان  
افزایش فوری دستمزدھا و یـک  

بـایـد اعـالم  .  زندگی انسانی شـد 
ـم   کرد که شـورایـعـالـی کـار رژی
ــت و   ــعــی ــچ مــرج اســالمــی ھــی
ــی بــرای کــارگــران   مشــروعــیــت

ــد  ــدارن ــیــن مــیــزان حــداقــل  .  ن ــعــی ت
دستمزدھا امر خود کارگران اسـت  
ـتـخـب   و باید توسط نمایندگان مـن
مجامع عمومـی خـود کـارگـران  

این را بارھا کارگـران  . تعیین شود 
در اعتراضات و مبارزاتشان اعـالم  

از جـمـلـه در حـرکـت  .  داشته اند 
  ٣٠ اعتراضی کـارگـران در روز  

ـیـز   بھمن در مقابـل وزارت کـار ن
ـتـی جـاللـی نـظـری از سـوی   وق
وزارت کار به نمایندگان کارگران  
تجمع کننده میگویـد شـمـا مـی  
باید از طریق نماینـدگـان خـود در  
شورایعالی کار خواستـھـای خـود  
را پیگیری کنید، آنھا بـه درسـت  
ــی کــه در   ــد کســان ــگــویــن مــی
ـنـده   شورایعالی کار به عنوان نمـای
ھای کـارگـران حضـور دارنـد بـه  
ــان   ــده ھــای آن ـن ھـیـچ وجـه نـمــای

ـنـد کـه  .  نیستند  آنھا تاکید میکن
ــد   ــوان دولـت بـای ـن وزارت کـار بـع
پاسخگوی مطالبات طومار سـی  

 .ھزار نفره کارگران باشد 
ھمه این موضوعات بـایـد بـه  
موضوع بحث مـجـامـع عـمـومـی  

کـارگـران  .  کارگری تبدیل شونـد 
ـرخ   ـنـکـه ن بر سر این موضوع و ای
دستمزدشـان چـه بـایـد بـاشـد در  
نشستھای جمعی خـود بـه بـحـث  
بنشینند و بـه حـرکـتـی کـه ھـم  

 دستمزدھایمان باید فورا افزایش یابد
در حاشیه تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران امضا کننده طومار  

 سی ھزار امضا 

  ١ از صفحه  
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اکنون در این رابطه به راه افـتـاده  
باید ھمزمان بـا نشـسـت  .  بپیوندند 

ھای شورایعـالـی کـار دسـت بـه  
ـراضـی زد و اعـالم   تجمعات اعـت
داشت که دستمـزد مـا کـارگـران  

 .باید توسط خود ما تعیین شود 
ـیـن خـواسـت افـزایــش   ھـمـچـن
دستمزد مساله زندگی و معیشـت  
. ھمه کارگران و ھمه مـردم اسـت 

ــمــام   ــن مــوضــوع را در ت ــد ای ــای ب
ــه بــحــث در آورد  بــا  .  مــحــالت ب

طومارھای اعتـراضـی و بـه ھـر  

ـر و   شکلی که میتوانیم علیه فـق
ــا خــواسـت افـزایــش   فـالکـت و ب
ــل   ــاب فــوری دســتــمــزدھــا در مــق
ـم اسـالمـی   تعرضات ھر روزه رژی

ــاد  ــد فــورا  .  ایسـت ــای ــمــزدھــا ب دســت
ـم تـحـت  .  افزایش یابد  حمالت رژی

ــوان   ــن و  "  اصــالح قــانــون کــار " ع
" اصالح قانون تامیـن اجـتـمـاعـی " 

ھمانـطـور  .  باید فورا متوقف شوند 

که کارگران بازنشسته ذوب آھـن  
در بیانیه خود اعالم داشتنـد طـب  
و درمــان رایــگــان، تــحــصــیــل و  

ـم ھـمـه   آموزش رایگان حـق مسـل
مردم است و باید فورا به اجـرا در  

بـا تـعـرض خـود و بـا گـرد  .  آید 
ـیـن خـواسـتـھـایـی   آمدن حـول چـن
است که جلو تـھـاجـمـات ھـر روز  
ــاھــی   ــه تــب رژیــم اســالمــی و ب
ـیـونـی مـردم   ـل کشاندن زندگی می

ـر  .  ایستاد  ـیـشـت گـرانـی ھـر روز ب
ـیـمـت کـاالھـا ھـر روز   میشود، ق

افزایش می یابد، اما ھمینکه بـه  
دستمزد کارگران میرسـد، چـمـاق  
ـر روی   افزایش تورم و گرانی را ب

 !نمی پذیریم . سر ما میگیرند 
ــای   ــخــش ھ ــارگــران و ب ک
ـبـال کـار   مختلف جامعه که در ق
ــوقشــان را   ھــر روزه مــزد و حــق
میگیرند، عامـل تـورم و گـرانـی  

ـنـد  ـتـصـاد بـه گـل  .  نیـسـت ایـن اق
نشسته رژیم اسـالمـی اسـت کـه  
چنین جـھـنـمـی را بـوجـود آورده  

بحران اقتصادی ھمزاد رژیم  .  است 

سی و چـنـد سـال  .  اسالمی است 
است که با انداختن بار این بحـران  
بــر گــرده مــردم دارد حــاکــمــیــت  

میکند و امروز دیگر این اقتـصـاد  
. به حـد فـروپـاشـی رسـیـده اسـت 

ــوده ھــای مــحــروم   کـارگــران و ت
جامعه نباید تاوان این وضعیـت را  

ـتـصـادی و  .  پس دھنـد  ـم اق تـحـری
ـیـز عـامـلـش خـود   تشدید بحران ن

مردم در نـزاع  . رژیم اسالمی است 
ــان جــمــھــوری   و کشــمــکــش مــی
ـفـعـی   اسالمی و غـرب بـا ھـم ن

غرب جمـھـوری اسـالمـی  .  ندارند 
جـمـھـوری  .  رام شده را میـخـواھـد 

اسالمی ھم از انرژی ھسـتـه ای  
اش کوتاه نمی آید، چون مسـالـه  

در ایـن مـیـان  . بود و نبودش است 
ـربـانـی   این مردمـنـد کـه دارنـد ق

 .میشوند 
ــال زنــدگــی و   ــب دولــت در ق
معیشت کارگران و کـل جـامـعـه  

درمـان و بـھـداشـت  .  مسئول است 
باید یکـصـدا و  . باید رایگان باشد 

سراسری اعالم کرد که دیگـر بـه  
ـبـار و بـه ایـن   این زندگی فالکت
ـر   جھنمی کـه بـه نـام زنـدگـی ب
گرده کل جامعه تحمیل شده، تـن  

ما خواھـان افـزایـش  .  نخواھیم داد 
فوری دسـتـمـزدھـایـمـان و یـک  

این حـرف  .  زندگی انسانی ھستیم 
ھمه کـارگـران و ھـمـه مـردم در  

 .ایران است 

 

 

 تجمع تعدادی از کارگران امضا کننده طومار سی ھزار نفری در 
 محوطه ساختمان وزارت کار

 
به دنبال پیگیری ھای ھماھنگ کنندگان جمع آوری طومار اعتراضی کارگران مبنی بر خواست افزایش دستمزدھا و متوقف شدن الیحه 
اصالحی قانون کار، امروز دوشنبه سی ام بھمن ماه، تعدادی از کارگران امضا کننده طومار سی ھزار نفره به ھمراه ھماھنگ کنندگان 

این طومار در محوطه ساختمان وزارت کار واقع در خیابان آزادی دست به تجمع زده و بر خواستھای خود که در متن نامه طومار 
 .اعتراضی بیان شده است پافشاری نمودند

این تجمع پس از آن صورت می گیرد که استانداری تھران به درخواست مجوز ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران برای تجمع 
 بھمن ماه جاری مخالفت نموده و متعاقب آن ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی به اداره ٢٨خیابانی در مقابل وزارت کار در تاریخ 

اطالعات فراخوانده شده و دو تن از آنان ساعت ھا مورد بازجویی قرار گرفته و به آنان تاکید شده بود که کارگران حق برگزاری تجمع 
ھماھنگ کنندگان این طومار که به نمایندگی از کارگران امضا کننده که از مراکز مختلف کارگری حضور پیدا کرده .خیابانی ندارند

 .در ادامه خبرھای تکمیلی به اطالع عموم خواھد رسید. اند، ھم اکنون در حال مذاکره با مسئولین ذیربط ھستند
 اتحادیه آزاد کارگران ایران
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ــد، امــا حــال   خــودداری مــی كــن
تعداد بیشتـری كـارگـر جـدیـد بـا  
. پارتی بازی استخدام كـرده اسـت 

وی در ادامــه از اجــحــافــات و  
ــت و ارتــش مــی   فشـارھــای دول
گوید كه از كارگران خواسـتـه انـد  
به اعتصاب خاتـمـه داده و اجـازه  

را بـه ایـن  "  نرمال شدن وضـعـیـت " 
ـتـی  .  بنـدر بـدھـنـد  ـرن ـت ـن سـایـت ای

نیز درباره تأثیر اعـتـصـاب  "  البوابه " 

این كارگران نوشـتـه بـود كـه ایـن  
ــصــاد مصــر را   ــصــاب اقــت اعــت

ــن  ــی ــرده اســت   زم ــخــش  .  گــیــر ك ب
ـری   زیادی از كشتی ھای بـارگـی
ھمچنان عاطل و باطل افتاده انـد  
ـیـه بـه   ـرای تـخـل و تعدادی ھـم ب

فـقـط  .  بنادر دیـگـری رفـتـه انـد 
ــافــربــری و   ــای مس ــی ھ كشــت
ھمچنین كشتی ھای حامل مواد  
ـلـه   غذائی اجازه بارگیری و تـخـی

او به حمله نیروھـای ارتـش  . دارند 
 فوریه اشـاره كـرد كـه  ١٤ در روز  

می خواستند تحصن این كارگـران  
در ایـن حـمـلـه  .  را در ھم بشكنند 

تعدادی از كارگران دستگیر مـی  
 .شوند 

ـر ایـن نـكـتـه   ھانی سـعـیـد ب

ـرای آنـھـا   تأكید كرده اسـت كـه ب
مھـم اسـت كـه اذھـان عـمـومـی  
ــارگــران   ــت ك ــعــی مصــر از وض
قراردادی باخبر بشود كه چـگـونـه  
ـراردادی   بعد از اینكه یك شركت ق
كارش تمام می شود، كارگـران را  
ـتـی،   ـی بدون قبول ھیچگونه مسئول

 ! به حال خود رھا می كند 
زیاد بكـری، وكـیـل كـارگـران  
ــه را بصــورت   ــل ــئ ــور كــه مس مــزب
قانونی دنبال می كند نیز در ایـن  

او  .  كنفرانس شركـت داشـتـه اسـت 

ــھــا نــفــر از   ــون ـی ــل مـی گــویـد مــی
كارگران دیـگـر در مصـر در یـك  

 .چنین وضعیتی قرار دارند 
ـر در ایـــن   ـران دیـــگــ كـــارگــ
كنفرانس مطبوعاتی بـه وضـعـیـت  
بیمه ھا و یا عدم داشتن بیمه ھـا  
ــی   ــیــن ــن چــن ــھــای ای در شــركــت
ـنـكـه   پرداختند و اینكه با وجـود ای
سالھا در این شركت كار كـرده انـد  
و به زودی ظاھرا باید بـازنشـسـتـه  
ـــوق   ـق ـیـــچ حــ شـــونـــد، امـــا ھــ
ـتـظـارشـان   بازنشستگی ای در ان

كارگری نیز كه در حـیـن  .  نیست 
كار دچار آسیب دیدگی شده بود،  
ـتـه اسـت كـه   از وضعیت خود گـف
ھیچگونه بیمه ای شامل حـالـش  

آنھا به جابجائی مبارك  .  نشده بود 

ـرای   با مرسـی اشـاره كـرده كـه ب
ـر نـداشـتـه   كارگران چـیـزی در ب

ـتـه اسـت .  است  : زیاد بـكـری گـف
ــت  "  ــالبـی كــه عــدال ـق ـرغــم ان ــی عـل

اجتماعی مطالبه اصلـی آن بـود،  
سیاسـتـھـای نـاعـادالنـه سـرمـایـه  
ــه خشــن تــر در   داری از گــذشــت

 ."جریان اند 
ـتـی روز   ـرن ـت ـن   ١٦ سایتھای ای

ــن   ــی فــوریــه از تــوافــق نســبــی ب
مدیریت و نمایندگان كارگران خبر  

ـرارداد     ٦ دادند كه كارگران یـك ق

ماھه را به مدیریت تحمـیـل كـرده  
 . اند 

اھرام آنالین در ادامـه نـوشـتـه  
است كه محمد سلطان از كارخـانـه  

Encobab   در شـھـر اسـكـنـدریـه
دولت فـعـلـی ھـمـان  : " گفته است 

ـبـال   سیاستھای رژیم گذشته را دن
ـر  .  می كند  نتیجه آن وضعیت بـدت

كرامـت  .  برای كارگران مصر است 
انسانی ما كارگران بـطـور روزمـره  
ـنـكـه   پایمـال مـی شـود، بـدون ای
دولت عكس العملی از خود نشـان  

 ."بدھد 
 

درسھای اعتصابات مصر 
 برای كارگران ایران

از اخبار فوق و مشخصا آنجـا  

ــد   ــكــری مــی گــوی ــاد ب كــه زی
ـیـونـھـا كـارگـر در مصـر در   ـل مـی
شرایطی مـثـل شـرایـط كـارگـران  

ــكــار شــده   ــایــی  " بــی خــدمــات دری
ھستند، چنین بر می آیـد  "  پالتین 

كه كارگران در بـخـش زیـادی از  
مراكز كارگری در مصر با ھـمـان  
معضالتی روبروینـد كـه كـارگـران  

ـیـكـارسـازیـھـا،  .  ایران درگیر آننـد  ب
استخدام موقت و بـدون مـزایـا و  

اعــتــراض كــارگــران بــنــدر  .  غــیــره 
ـیـن "  چـیـزی  "  خدمات دریایی پالت

مثل اعتراض كارگران پتروشیـمـی  
ھای ایران است كه سال گـذشـتـه  
ـران را بـه   تیتر اخبار مھم درباره ای

ــگـیــری  .  خـود اخــتـصــاص داد  ـی پ
ـیـب   ـرت اعتراضات این چنینی و ت
دادن كنفرانسھای مـطـبـوعـاتـی و  
ـرون از   ـی ـردن آن بـه ب ـیـن ب ھمچـن
چھار دیواری محیط كـار، شـرط  
ـراضـات   ـروزی اعـت ـی موفقیت و پ

در مورد ایران كـه  .  كارگری است 
ــجــمــعــات و   ــن ت ــی ــن ــراخــوان چ ف
ـرانسـھـایـی مـمـنـوع و خـالف   كنف
ـیـن اسـالمـی اسـت، پـوشـش   قوان
خبری وسیع به آن دادن كـه مـی  
تواند از طریق اس ام اس و دیـگـر  
مطبوعات اجتماعی و تـمـاس بـا  
ـری و از   مطبوعات ھر چه بیـشـت

جمله درز خبر بـه خـارج كشـور و  
مطبوعات خارجی و اپـوزیسـیـون  
ـرد، اعـتــراض   ـم صـورت بـگــی رژی
كارگران را گامھا جلو می برد و  
ـم   فشار زیادی را به مقامـات رژی

ـنـد  .  وارد خـواھـد كـرد  بـایـد ھـمـان
كارگران مصر حربه سركوب را از  

ــرفــت  ــیــن  .  رژیــم گ ــن ــم در چ رژی
ـنـگـونـه وادار بـه   شرایطی فقط ای

 .عقب نشینی خواھد شد 
 ٢٠١٣  فوریه  ١٦ 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 

 

 ١ از صفحه  
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ـران در یـك   جنبش كارگری ای
جامعه پر تحول و در حال انفـجـار،  
ــعـــددی   ــل مــت ــائ ــا مس ــود ب خ

فوكوس كـردن بـعـضـی  . روبروست 
ـنـكـه پـول   از نویسنـدگـان روی ای
چقدر می تواند جنبش كـارگـری  
ـتـی   را فاسد كند و اینكه سالیـدری
ـقـشـی مـی تـوانـد در   سنتر چه ن
فعل و انفعاالت جنبـش كـارگـری  
دارد، به نظر من ـ در این برھـه از  
جنبش كارگری ایران ـ یك مسئلـه  

ایـن امـا  .  كامال حاشیه ای اسـت 
به این معنی نمی تواند باشد كـه  
ھمین مسئله نمی تواند مشكالت  
زیادی را برای فعالیـن كـارگـری  

مـثـال در حـول و  .  درسـت نـكـنـد 
اخراج  " حوش اتفاق مھم مربوط به  

از سنـدیـكـای واحـد، ایـن  "  اسانلو 
ــان تــوســط ھــمــان   ــن مــوضــوع چ
ــه شــد، كــه   ــدگــان بــرجسـت نـویســن
خودشان باورشـان شـده بـود تـمـام  
ـتـی   ـیـدری مسئله بخاطر ھمین سـال
ــت  ــاده اس ــاق افــت ــتــر اتــف ! ســن

داستـانسـرائـی ایـن عـده آنـچـنـان  
ـنـده بـود كـه صـدای   ـن مشمئـز ك
ــاظــران را در   ــادی از ن ــخــش زی ب

ــن مــوضــوع  .  آورد  مــا ھــم بــه ای
 .بپردازیم خالی از لطف نیست 

بسیاری از خوانندگان مـا بـا  
ــس " اســم   ــایــپ  Kim)"  كــیــم س

Scipes)  ــد ــی دارن ــائ در  .  آشــن
ـیـسـت "نشریه   شـمـاره  "  كارگر كمـون
 و بـعـد از روی كـار آمـدن  ١٠٠ 

باراك اوباما، با وی یك مصاحـبـه  
ـبـش كـارگـری   كوتاھی درباره جـن
آمریكا و امید فعالین این جنـبـش  

ـیـن  . به باراك اوباما، داشتم  ھمـچـن
 ھمین نشریه، نوشتـه  ١٧ در شماره  

سـیـاسـتـھـای  " ای تـحـت عـنـوان  
" فدراسیون كار آمـریـكـا "ارتجاعی  

و با مراجعه به نوشـتـه  "  بین   زیر ذره 
ـپـس دربـاره   ھای مختلف كیم سـای
نقش فدراسـیـون كـار آمـریـكـا در  
موش دوانی در جنبـش كـارگـری  

 .دیگر كشورھا نوشتم 
ــی از   ـــك ـــس ی ـم ســـایــپ ــ كــی
ــش   ــل جــنــب ــاســان مســائ كــارشــن
كارگری آمریكا است و مشخـصـا  
روی نقش فدراسیون كار آمـریـكـا  

(AFL-CIO)   در تخریب جنبـش
كــارگــری كشــورھــای دیــگــر و  
بخصوص ھمدستی ایـن نـھـاد بـا  
عناصر ارتجاعی و ضدكارگـر در  

آن كشورھا، مـطـالـعـات وسـیـعـی  
ـتـاب بـا   داشته و دھھا مطلب و ك

آخـریـن  .  ارزش در این رابـطـه دارد 
كتاب مبـسـوط او تـحـت عـنـوان  

جنگ مـخـفـی فـدراسـیـون كـار  " 
ــارگــران   ــه ك ــی ــا بــر عــل ــك آمــری
ــه،   ــع ــوس ــال ت ــای در ح كشــورھ

در  "  خرابكاری یـا ھـمـبـسـتـگـی؟ 
ـپـس  .  ھمین رابطه اسـت  ـم سـای ـی ك

ــبــش   ــن ــیــن یــك فــعــال ج ــن ھــمــچ
كارگری نیز است و در بسـیـاری  

از سازماندھی ھای كارگران چـه  
در مــحــل كــار خــود و چــه در  
ــری   ــیــن كــارگ مشــاوره بــه فــعــال
مـحـیـط ھـای دیـگـر كـارگـری،  

ـم داشـتـه اسـت  ـی ـق بـه  .  نقش مسـت
ـر طـرفـداران   دنبال جن گیری اخـی

ـران،  "  سالیدریتی سنتـر "بحث   در ای
تـعـدادی  : " از كیم سایپس پرسـیـدم 

ـریـن   در ایران می گویند كه مھمـت
ـبـش كـارگـری   مسئله ای كه جـن
ـلـه بـا   ایران با آن روبرو است، مقـاب
ـر اسـت كـه   تالش سالیدریتی سنت
ـران   می خواھد جنبش كارگری ای

این تعداد بـا  .  را با پول فاسد كند 
ـتـه   ـیـده ھـا و گـف مراجعه بـه شـن
ھای فرد دیگری ادعا می كننـد  
ـر تـالش مـی   ـت كه سالیدریتی سن
كند فعالین كارگـری را تـطـمـیـع  
كرده و بخرد، و جنـبـش كـارگـری  
را زائده سیاستھای فدراسیون كـار  

سئوالم این است كـه  .  آمریكا بكند 
ــن   ــدن فــعــالــی ــظــر شــمــا خــری بـه ن
ـر   ـت كارگری و زائده سالیدریتی سن
كردن جنبش كارگری چقدر سـاده  

كــیــم ســایــپـس در جــواب  "  اسـت؟ 
اینكه بدون داشـتـن اطـالع  : " گفت 

ـیـات   دقیق و اطالع كافی از جـزئ

مسئله بتوانم بگویم چقدر سـاده و  
ـتـی   ـیـدری یا سخت اسـت كـه سـال
سنتر بتواند كل جنـبـش كـارگـری  
ــد، كــار ســاده ای   ــن را فــاســد ك

اوال مـن بـه ھـیـچ نـھـاد  .  نیست 
آمریكائی و سازمانھای آن كه بـا  
ـنـد،   ـن جنبش كارگری كار مـی ك
ـبـال   بدون اطالع دقیق و كامل و دن
كردن فعالیتھـای آنـھـا از نـزدیـك  

ــمــی كــنــم  ــمــاد ن ــت ھــمــه را  .  اع
گناھكـار بـه حسـاب مـی آورم؛  

مگر اینكه بی گناھی شان ثابت  
این بخصوص در رابـطـه بـا  !  شود 

نـھـادی  (  NEDنھادھایی مـثـل  
كـه بـه اصـطــالح دمــكـراســی را  

ـنـد  ـتـی  ) ترویج مـی ك ـیـدری ، سـال
ـر،   ــ ـت ــ ـن ــ ـــادی از  (  IRIس ـــھ ن

جمھوریخواھان كه دمـكـراسـی در  
ـرویـج   ـیـغ و ت ـل ـب كشورھای دیگر ت

ـرای  (  IDI،  ) می كنـد  نـھـادی ب
ـیـن   توسعه اقتصـادی در سـطـح ب

ـلـی  ، و یـا اتـاق بـازرگـانـی  ) المل
ـنـد  بـه یـاد  .  بیشتر صـدق مـی ك

داشته باش كه دشمن دشـمـن تـو،  
ـیـسـت  دولـت  !  لزومـا دوسـت تـو ن

 .آمریكا، دوست مردم ایران نیست 
ــھــاد   ــك ن ــر ی ھــر چــه بــیــشــت
ـر وقـایـع   كارگری و اعضـایـش ب
سیاسی اشراف داشته بـاشـنـد، بـه  
ھمان اندازه فاسـد كـردن آن نـھـاد  

 .برای دیگران سخت می شود 
ـتـی   اما، آیا مبارزه با سالیـدری
ـرای   ـلـه ب ـریـن مسـئ ـر مـھـمـت ـت سن
جنبش كارگری است؟ تردیـد دارم  

به نـظـر مـن ایـجـاد  .  چنین باشد 
ــر   ــد ب ــی ــأك تشــكــل كــارگــری و ت
آموزش اعضای پایه آن تشكـل و  
نه فقط رھبران و فعالیـن آن، یـك  

 ."كار مھمتری است 
به نظر من ایـن را ھـر فـعـال  
كارگری دسته چندم ھم در خـود  
جنبش كارگری ایران مـی تـوانـد  
تشخیص داده و بگوید و لـزومـی  
ـپـس و   ھم به مصاحبه با كیم سـای
ـقـت   ـی غیره ندارد كه كسی این حـق

ـنـد  ـم  .  ساده را درك ك مـن بـه كـی
ـنـكـه   سایپس مراجعه كردم برای ای
او صدھا مطلب و چندیـن كـتـاب  
ـم   در ھمـیـن رابـطـه نـوشـتـه و دائ
تحرك نھادھای ذكـر شـده بـاال را  
ـنـد و   زیر نظر دارد كه چه می كن
ــد؟ او،   ــن ــی كــن بــرای چــه م
ھمچنانكه خود بـا زبـان خـود در  
ــه ســئـوال مــن ھــم مــی   جـواب ب
ـتـی   ـیـدری گوید، دل پـری از سـال
سنتر و نھادھای مشابه آن، و دم  

ھـر  .  و دستگاه دولت آمریكـا دارد 
ـپـس   ـم سـای ـی كسی كه به انـدازه ك
ـلـه ای   روی یك موضوع و مسـئ
كـار كـرده و بـه تـمــام تـحــركــات  
ـیـز بـا شـك و   موضوع كار خود ن
شبھه بنگرد، اگر با سئوالی مثـل  
سئوال من روبرو می شـد، حـتـمـا  
ــك مــی كــرد و   ــی ــن وحشــت و پ

طرف مـقـابـل را جـدی  "  نگرانی " 
او اما با خـونسـردی  !  می گرفت 

ـیـن  " می گوید كه   شـك دارد چـن
ــه   ــت ــتــی داش ــیــزی مــوضــوعــی چ

 ."باشد 
كیم سایپس ھم، مـثـل ھـر آدم  
ــش   ــه جــنــب ــدی و كســی ك ج
ــه اوســت، مــی   ــل كــارگــری مســئ
ــالت   ــد تشــكــی ــه بــروی ــد ك گــوی
ــه   ــد و ب ــی ــن كــارگــری درســت ك
ــالت آمــوزش   اعضـای آن تشــكــی

ـپـس ھـم  .  سیاسی بدھید  كیـم سـای
ــاســی ای كــه   ــل ھـر آدم سـی مـث
ـلـه   مسئله جنبش كـارگـری مسـئ
اوست، بطور ضمنـی مـی گـویـد  
كه اگر خطر محسوسی از جـانـب  
ــش   ــاال جــنــب نـھــادھــای یـادشــده ب
ـنـد،   كارگری را تـھـدیـد نـمـی ك
بروید توده ھای كارگر را آمـوزش  
سیاسی بدھید كه تشكیالتشان را  

جائی كـه تشـكـلـی  .  درست كنند 
وجود ندارد و اگر یك تشكلی ھـم  

با ھزار و یك دردسر و مبارزه و بـا  
تق و لق درست مـی شـود، تـمـام  
ھم و غم ما بشود جن گیری كـه  
ـر   ـت چه كسی دارد سالیدریتی سـن
را وارد جنبش كارگری می كـنـد  
و چقـدر امـكـان فـاسـد شـدن آن  
وجود دارد، و این را بكند مشغـلـه  

انسـان مـی  !  كل جنبش كـارگـری 
اگـر مـن  !  ماند به این چه بگوید 

ـپـس بـودم و طـرف   جای كیم سـای
مقابل را نمی شناختم، در جـواب  
ـرار گـرفـتـه،   سئوالی كه جلوش ق

ـم  ـت ایـن طـرف را  : " حتما می گـف
ـپـس  "  چه می شود؟  اگر كیم سـای

ـرای   می دانست كه این چند نفر ب
پارانویای خود حـتـی از كسـانـی  
كه می خـواھـنـد مـاركـس را بـا  

ھای تشیع علی و مھـدی    آموزش 
ــاری   ــد، ی ــی ارشـاد كــن و خــمــیــن
طلبیده اند، حتما مـی گـفـت كـه  
ـیـد  ـلـف نـكـن . وقتتان را با اینھـا ت

ـران   بروید جامعه در حال انفـجـار ای
ـقـالب   را كاری بكنیـد كـه ایـن ان
پیش روی ھم بار دیـگـر مـالخـور  

 .نشود 
ـر و یـا ھـر   ـت ـتـی سـن سالیدری
جریان كذائی مثل آن نـمـی تـوانـد  
در خالء، فعالین جنبش كـارگـری  

فـاسـد  .  را فاسد و تطمـیـع بـكـنـد 
كردن كل جنبش كـارگـری كـاری  
نیست كه با پچ پـچ و مـالقـات  

ـرد  ـر صـورت بـگـی ـف ـیـن  .  دو ن چـن
فرضیات و بـاورھـایـی نشـانـه از  
ساده لوحی كسانی است كـه یـك  
ــا   ـبـش عـظـیــم كـارگــری را ب جـن

ــ  ٥ مـحــافـل   ـفــره عــوضــی  ٦  ـ  ن
ــه انــد  ــت ــبــش  .  گــرف فــعــالــیــن جــن

ـبـش   كارگری كه قاعدتا نبض جـن
كارگری باید دستشـان بـاشـد، بـا  
ـلـه ای كـه   ھر مـخـاطـره و مسـئ
روبرو می شوند، بـا ھـمـان وزنـی  
ـلـه و مـخـاطـره در آن   كه آن مسئ
مقطع مشخص دارد، برخورد مـی  

خنـده دار اسـت كـه فـعـال  .  كنند 
كارگری در شرایطی مثل شـرایـط  

 با كیم سایپس در مورد سالیدریتی سنتر
 ناصر اصغری 
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ــبــش    ــن ایــران ھــمــه مــعــضــالت ج
كارگـر، مـثـل دسـتـمـزد، ایـمـنـی  
محیط كار، بیكارسازیھا، سـركـوب  
تشكلھا و فعالین كارگری، قـانـون  
ـنـد و   كار و غیره و غیره را رھـا ك
به خطر آینده ای نامعلوم در دسـت  

ـنـد  ـر، بـچـسـب ـت بـه  !  سالیدریتی سن
وضعیت امروز كارگران ایران نـگـاه  
كنید؛ واقعا خنده دار نیست كسـی  
تالش برای زنده ماندن را رھا كنـد  
ـر   و وارد بازی رقبایی دو محلف ب
ــتــر شــود؟  ــی ســن ــدریــت ! سـر ســالــی

ـر   كسانی كه امروز با كـد بـحـث ب
ـر بـا ھـم در   ـت سر سالیدریتـی سـن
ــای   ــھ ــد، خــرده حســاب ــاده ان افــت
دیگری دارند كه ظاھرا این بـحـث  
را پیش كشیده اند و در این راسـتـا  

مــی خــواھــنــد ایــن مــوضــوع را  
مسئله بخشی از جنبش كـارگـری  

ــنــد  ــن ــم بــك ــش  .  ھ ــب ــن ــیــن ج فــعــال
. كارگری بـایـد حـواسـشـان بـاشـد 

ـــا   ــی كـــه مـــی خـــواھـــد ب كس
ـیـافـتـد و   ـر درب ـت ـتـی سـن ـیـدری سال
ـنـد، بـایـد   ـثـی ك مخاطره آن را خن
ـنـد،   برود كارگران را مـتـشـكـل ك
ـیـانـدازد و   جمھوری اسالمـی را ب
بطرف برقراری حكومت كـارگـری  

نمـی شـود بـا ایـجـاد  . گام بردارد 
مشكل برای دیگران و مشـخـصـا  
برای فعالین جنبـش كـارگـری بـا  
ـلـه كـرد  ـر مـقـاب ـت ! سالیدریتـی سـن

ــن   ــد از ای ــن كــارگـری بـای ـی فـعــال
 .فضای ناسالم فاصله بگیرند 

 ٢٠١٣  فوریه  ١٢ 

نیمی از روز گـذشـتـه، صـدای  
ــن  ــاشــی ــال    م ــا و مــردم در ح ھ

وآمد در اطـراف مـیـدان بـه      رفت 
ــن  .  رسـد   گـوش مـی  در مـیـان ای

ھمه شلوغی، صدایی بـه گـوش  
ـرای    می  رسد کـه انـگـار دارد ب

ــازارگــرمـی مــی  ــد   کـاری ب . کــن
ـرم،     مـی   عـکـس »:  گوید   می  گـی

 «.عکس فوری 
جـا مــیـدان آزادی اســت،    ایـن 

ــخـواھــی از غـرب وارد   ــی ب ـت وق
ـیـن مـیـدانـی   تھران بشوی، نخست

ـیـن    است که می  ـنـی؛ ھـمـچـن ـی ب
ترین میدان شھـر و مـحـل    بزرگ 

بسیـاری از مـراسـم؛ بـه ھـمـیـن  
دلیل بسیاری از مسافران دوسـت  
دارند در کنار برج این میدان کـه  

ـنـده     نـمـاد مـعـرفـی   به نوعـی  کـن
ـنـد و عـکـس   تھران است، بـایسـت

 .یادگاری بگیرند 
صدای کسی اسـت کـه بـه  

ـرج آزادی    یـکـی از پـایـه  ھـای ب
داده و دوربینی در گـردنـش    تکیه  

ـر   ـیـشـت آویزان است؛ وقتی کمی ب
ـرامـون خـود نـگـاه کـنـی،   ـی به پ

بینی کـه عـده بسـیـاری از    می 
این افراد در میدان مشغول ھمیـن  

ھـا    کار ھستند و اگر نزدیـک آن 
ــوی، آن  ـــد    ھــم ش ــا ھــم دارن ھ
کنند یـا عـکـس    بازارگرمی می 

در گذشته تعداد ایـن  .  گیرند   می 

ھا بیشتر بـود و دیـدنشـان    عکاس 
ــیــب بــه نــظــر   ــدان عــج ــن ــم چ ھ

ـیـن   نمی  ھـایـی    رسیـد؛ حـتـی دورب
داشتند که عکس را بـالفـاصـلـه  
روی کاغذ مخصـوصـی چـاپ  

کرد که اولـش سـیـاه بـود و    می 
ـر روی آن جـا    بعد کم  کـم تصـوی

گرفت؛ اما امروز کـه مـردم    می 
ھای دیجیتـال    با استفاده از دوربین 

ـلـشـان    یا حتی گوشی  ھای موبـای
ــد از خــودشــان    راحــت مــی  ــن ــوان ت

ای را    عکس بگیرند و ھر لحـظـه 
ـنـد، ھـنـوز    که خواستند ثبت   کـن

    کسانی ھستند که دوست دارنـد 
ھـا عـکـس    که ایـن افـراد از آن 

 .بگیرد 
  ١٦  سـالـه کـه از  ٢١ احمد  

سالـگـی مشـغـول عـکـاسـی از  
در ایـن  :  گـویـد   مردم اسـت، مـی 
ام را از این راه    مدت خرج زندگی 

 را از    عکـاسـی   .  ام   به دست آورده 
گاھـی بـا  .   داشتم   بچگی دوست 

ــات شــھــرداری   مــواجــه    اجــرائــی
شویم که معتقـدنـد کـار مـا    می   

ـرھـم  زدن نـظـم شـھـر    سد معبر یا ب
 کـار مـا ایـن    است، ولـی خـوب 

 .است 
ــه    از او مــی    ـرســم کــه روزان پ

 چقدر درآمد داری؟  
ای بـه خـود    نگاه پرسشگرانـه 

االن سـاعـت  :  گوید   گرفته و می 

نزدیک چھار است و من ھـنـوز  
ام، امـا بـه صـورت    دشت نـکـرده 

میانگین روزانه ھـفـت تـا ھشـت  
ـیـش   نفر برای عکـس گـرفـتـن پ

ـیـز دارم    من می  آیند، دوستانـی ن
ـنـد،    که ھم سری بـه مـن مـی  زن

یـک مـاه  .  گیرند   ھم عکس می 
ــده کــارو   ــان ــوروز م ــد ن ــه عــی ب

ــا کــم  ــی م ــوب    کــاســب کــم خ
 .شود   می 
ــی کــه دارد یــک     دوربــیــن

دوربین دیجیتال معمولی اسـت و  
او وعده عکس فـوری بـه مـردم  

ـرسـم   دھد، برای ھمیـن مـی   می  : پ
ـری را    ھایی کـه مـی   عکس  گـی

کـنـی و بـه    چطـور چـاپ مـی 
 دھی؟    مردم می 

ــاشــم، راز   ــه ب ــت ــگــار خــواس ان
ــد فــرمــول   کــارش را کــه مــانــن
ــرمــانــه اســت،   کــوکــاکــوال مــح

ــم، تــکــانــی مــی  ــرس ــپ خــورد و    ب
ھایی که    با دیگر بچه :  گوید   می 
ـنـد،      این  جا مشغول عکاسی ھسـت

ـم تـا    یک دستگاه پرینتر خریـده  ای
ھمـان لـحـظـه    ھا را    عکس   بتوانیم  

ــریــم،    کــه از مشــتــری مــی  ــی گ
 .چاپ کنیم و تحویل دھیم 

ـیـافـه عـکـاس  ھـا    به سن و ق
کــنــی، مــعــلــوم    کــه نــگــاه مــی 

شود میانگین سنی کسـانـی    می 
ـنـد    جا عکاسی می     که در این  کن

 ای نان خیابان برای خوشبختی یا لقمه
 محمدامین آزادگان 

 

 
 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد
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 . سال است ٥٠  تا  ١٥ از  
از احمد درباره کار عکاسانی  

ـرسـم،    که در میدان ھستنـد، مـی  پ
    کـه   بسیاری از کسانی :  گوید   می 

ـنـد فـکـر      در این  جا عکـاس ھسـت
ـلـدنـد،    کنند که ایـن   می    کـار را ب

برای گرفـتـن  .  طور نیست   ولی این 
یک عکس مناسب باید شـرایـط  

کـادر،    خوبی ایجاد کرد؛ از قبیل  
بـایـد بـه    کـه    حالت خوبـی    نور و    

مشتری بگویند در آن وضـعـیـت  
من دوست دارم یـک  .  قرار بگیرد 

بدھـم تـا    خوب به مشتری    عکس    
در ھـمـیـن  .   راضـی بـاشـد   از من 

ــدان   ــی    فضــاھــای   مـی بــرای     خــوب
گـذشـتـه از  .  گرفتن ھسـت   عکس 
باشیـم کـه    باید در نظر داشته    این  

ـیـسـت    اگر کیفیت     چاپمان خوب ن
ـرای   حـداقـل یـک قـاب خـوب ب
ـم کـه از عـکـس   ـنـدی ـب مشتری ب

 .راضی باشد   خود  
ــری    ھــا چــطــور در ایــن    مشــت

 کنند؟   میدان پیدایت می 
ـم    من ھمیشـه سـعـی مـی  کـن

ـم و   ـتـخـاب کـن که یک جا را ان
ـم کـــه   ــاشــ ـــجـــا ب ـــشـــه آن ـی ــمــ ھ

ــری  ــت مــن را    قــدیــمــی    ھــای    مش
 حـتـی در    من .  تر پیدا کنند   راحت 
ـرج بـه    نظر   دارم که به جـز ایـن ب

ـروم و از مـردم    جاھای   دیگر ھم ب
ـرم   عکس    در ھـمـیـن زمـان،  .   بگی

ـنـد   ـل یکی دستش را برای احمـد ب
کند و احمد ھم در حالی کـه    می 

رود،    دارد بـــه ســـمـــت او مـــی 
خداحافظ، اگر باز ھـم  :  گوید   می 

با مـن کـاری داشـتـی مـعـمـوال  
 .اطراف ھمین ستون ھستم 

 
ھنر مدرن در بازاری 

 کھنه
ـر   ـیـشـت روزھای جمعه که بر ب
ــلــی کــامــل   ــی نــقــاط شــھــر تــعــط

ـقـاط    حکم  فرماست، در بـعـضـی ن
شلوغی عجیبی ھست؛ این نقـاط  

ـنـد کـه روز    بازار   جمعه  ھایی ھسـت
ـرای کـاسـبـی   ـتـه را ب تعطیل ھـف

 .اند   خود انتخاب کرده 

ــازاری در مــرکــز    در جــمــعــه  ب
ـر آرام  ـف سـروصـدا    بـی   و   شھر، یک ن

ـروش   ــــاده و بســــاط فـــ ـت ایســـ
ھایی را به راه انـداخـتـه    عروسک 

. بـود کـه خـودش سـاخـتـه اســت 
ــدود   ــتــرا ح ــال دارد،  ٣٠ مــی  س

ــک  ــل   عــروس ــک ــش ش ــای ــای    ھ ھ
غیرمتـعـارفـی دارنـد کـه آدم را  

ای ایسـتـادن و    ناخواه به لحظه   خواه 
دارد؛ حتی اگـر    کردن باز می   نگاه 

قصد خرید نداشته باشی، بـاز ھـم  
ـنـدازی و    دلت نمی  ـی آید نگاھی ن

 .بروی 
پرسم چه چـیـزی بـاعـث    می   

سازی، آن ھم بـه    شد، به عروسک 
 این شکل جدید، رو بیاوری؟  

کند و با صدایـی    نگاھی می 
به آرامی ھمان رفتاری که دارد،  

ــســانــس    مــن فــوق :  گــویــد   مــی  ــی ل

ـم    عروسک  سازی دارم و بـه ذھـن
ــروســک  ھــایــی را    رســیــد کــه ع

بسـازم کـه از ضـایـعـات پـارچـه  
ـیـه ھـیـچ  یـک    درست شود و شـب
شـده    کارھایی که تاکـنـون انـجـام 

 .ھم نباشد 
ــــن     ــــورت ای ـرح و ص ـــ ط

ــا را از روی چــه    عــروســک  ھ
 ای؟   مدلی ساخته 
ھا را از ھـیـچ مـدلـی    طرح آن 

ام، چیزی است که سـعـی    نگرفته 
ــد خــودم از روی    کــرده  ــا دی ام ب

ھا یا حیوانـات داخـل    شخصیت آدم 
ھـمـیـن ھـم کـار را  .  شھر بسـازم 

بعضی از افـراد  . جذاب کرده است 
ھـایـی را    ایستند و شـخـصـیـت   می 

ام بـه خـودشـان و    که من ساخـتـه 
 .کنند   دوستانشان تشبیه می 

چه چیـزی بـاعـث شـد کـه    
بیایی و بـخـواھـی کـارھـایـت را  

 جا بفروشی؟      این 
مدتی زمان صـرف ایـن کـار  
ــک از   ــن ســب ــه ای ــا ب کــردم ت

اول ھم بـه    .  سازی رسیدم   عروسک 
ـبـودم،     آن   فکر فروخـتـن  ولـی    ھـا ن

ـیـاورم    گفتم آن   بعد با خودم     ھا را ب
 .جا و بفروشم     این 
ـروش آن    ــ ـــی    از ف ـــا راض ھ

 ھستی؟  
امروز اولین روزی اسـت کـه    
ـلـی    ھـم   از صبح  .  ام   آمده  خـوب    خـی

ـم    شـدم،    فروختم؛ ولـی پشـیـمـان    دل
ھـا را بـه    شود که این   راضی نمی   

 .جا بفروشم     این صورت در این 
ـرسـم چـرا    می  ـپ خواھم از او ب

 دانشگاھی باید    یک تحصیلکرده 
کارش را بیاورد و در جمعه بـازار  

ھـا    دوم فـروشـی   کنار بساط دسـت 
عرضه کند، مگر نـمـایشـگـاھـی  
ـری   برای عرضه این کارھای ھـن
ـری   وجود نـدارد کـه چـنـد مشـت

شـونـد و    مشغول سوال پرسیدن می 
ــم را مــی  ــم راھ ــرم و    مــن ھ ــی گ

 .روم   می 
 

 خیابان با طعم موسیقی
شـھـرھـا      جـای      امروز در جـای 

بـا    بینی که دارنـد    کسانی را می 
پول زنـدگـی خـود را بـه    ساززدن    

 .آورند   دست می 
پدیده ھنرھای خـیـابـانـی، در  
اروپای قرن نوزدھم رواج یـافـت و  
ـر   ـیـشـرفـت کـرد کـه ھـن چنان پ
سبک مدرن، بیش از بسیاری از  

ـر    ھنرمندان نامی، وام  دار پدیده ھـن
ــی اســت  ــابــان ــی ــر در  .  خ ــن ــن ھ ای

ــشــرفــتــه   ــی ــاری از جــوامــع پ بســی
پذیرفته شده است، تا جـایـی کـه  
ـیـن   از حدود سی سال پیش نخـسـت

ـیـش  )  ژوئـن ٢١ ( روز تابستان   در ب
 شـھـر بـزرگ جـھـان بـه  ٣٦٠ از  

ــــوان روز   ـن ــ ــــی  »ع ـق ـــ ـی ــ مــــوس
ــه  ــاخــت ــودس ــه   «خ ــن گــرفــت جش

ـقـاشـی    می  ـر ایـن ن شود؛ عـالوه ب
ـر بـاور   خیابانی به عنوان یک ھن

ــابــانــی در  .  شــده اســت  ــی ــر خ ــن ھ

ـر    اصطالح به شیوه  ای از ارائـه ھـن
ـیـاز    گفته می  شود که برای اجرا ن
ھای شھری داشته بـاشـد،    به المان 

ـر      اما در این  جا چیزی بـه نـام ھـن
خیابانی بـه مـعـنـای واقـعـی آن  
ـرمـنـد خـیـابـانـی   نداریم، بلکه ھـن

ھنرمندانی که بـه خـیـابـان  .  داریم 
اند تا چیزی از ھنر خـود    پناه آورده 

 .را عرضه کنند 
ــان ولــی  ــاب عصــر زن و    در خــی

ھـم در    اند و مـردم    مردی نشسته 
صـدای  .  انـد    شـده   ھا جمع   اطراف آن 

ـبـای آن    دل  نواز ساز و صـدای زی
. رسـد   مـی   مرد از دور بـه گـوش  

ـــزدیـــک  ـر کـــه مـــی   ن شـــوی،    تــ
نـواخـتـن     مشغول    بینی که زن   می   

 .خواند   است و مرد ھم دارد می 
ــدان عــالقــه   ھــا   آن  ــن ای بــه     چ

ــد، ولـی بـعـد از   ــه نـدارن مصـاحـب
ــبــت بــاال   کــمــی  ــره اجــازه     صــح خ

 .ھا صحبت کنم   دھند با آن   می 
ـرســم چــه شــد تصــمـیــم    مـی    پ

ـیـد و در   ـیـای گرفتید به خیـابـان ب
ـر    گوشه  ای از آن بـه عـرضـه ھـن

: گـویـد   خود بپردازید؟ حسیـن مـی 
مـان    رشـتـه .  ھستیم   ما زن و شوھر  

 است و با ھم درسمان را    موسیقی   
جا در دانشـگـاه    ھمان   .  تمام کردیم 
ـم    شدیم و ازدواج   با ھم آشنا  . کـردی

یکی از دالیلی که ایـن کـار را  
ــجــام مــی  ــود کــه    ان ــم ایــن ب ــی دھ

موسیقی را دوست داریم و بعد بـه  
 . بیاوریم   که پول به دست   خاطر این 
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کار در خـیـابـان مشـکـالتـی    
ـلـی   دارد، در این کار با چه مسائ

 مواجه شدید؟  
این کار خطرات خاص خودش  

که با شھرداری    را دارد؛ یکی این 
ـم و    و مـامـوران مـواجـه مـی  شـوی

که بعضی مـردم بـه مـا    دیگر این 
کنند، اما این کـار را     می   توھین 

دوست داریم و خطرات آن ھم قبـول  
 کثیر از    ای   ھمین که عده .  کردیم 
ـر را دوسـت    مردم   ـف کار مـا دو ن

ــع   ــاطــر مــا جــم ــه خ ــد و ب دارن
دیگـر    چیزھای    شوند و خیلی    می   
ــی    بــرای مــا     . دارد   ارزش    خــیــل

بـاال،     کار    این   تر آن است که    جالب 
.  ندارد   پایین، جنوب، شرق و غرب 

ــد،   ــن ــه مــردم ھســت ــا ک ھــر ج
 .بروی و کار کنی   توانی    می 
کردن، ھنـر در خـیـابـان    عرضه   

ھر اندازه که برای مردھا مشکـل  
است، سختی آن برای زنـان چـنـد  
ـیـل از   ـر اسـت، بـه ھـمـیـن دل براب
ـتـخـاب   کیمیا درباره کاری که ان

 پرسم؟    کرده می 
افراد بسیاری ھستند کـه در  

زنند، از این افـراد    خیابان ساز می 
ــا  ٢٥ دخــتــری   ــه در  ٢٧  ت ــال س
ــان  ــاب ــال شــھــر را    خــی ــای شــم ھ

زنـد،    تـار مـی   شناسـم کـه سـه   می 
گوید سنتـور ھـم    البته خودش می 

بلد است، اما ھم حمل آن سـخـت  
ـنـد    ھا فکـر مـی   است و خیلی  کـن

ــوری گــدایــی   ــت ــم ســن ــل ــل فــی مــث
تـار    کند، برای ھمین فقط سـه   می 
تـھـران    ھا اطـراف     آن   خانه .  زند   می 

است و برای خـرج زنـدگـی سـاز  
ــوازنــدگــی را از پــدر  .  زنــد   مــی  ن

بزرگش یـاد گـرفـتـه اسـت و بـا  
اش، گـاھـی بسـیـار     آذری   لھجه   ته 

ــن تــرانــه  ای را زمــزمــه    آرام مــت
ــی   مــی  ــه م ــد ک ــد   کــن اگــر  .  زن
ـیـد از او ھـم    خواھید می   می  تـوان

بپرسید که کارکردن در شھر چـه  
 .تواند داشته باشد   مشکالتی می 

ــی،    از کــاری کــه مــی    کــن
 راضی ھستی؟  

راضی کـه نـه، چـھـار سـال  
ـم و    درس نخوانده  ـی ایم که بعد بیـای

ـم، امـا    گوشه  ـی  خیابان آھنگ بـزن
خب برگزاری کنسرت و گـرفـتـن  
ـرای   مجوز دردسرھایی دارد که ب

ـر آن شــویــم،    مـا نـمــی  ارزد درگــی
خواھد کـه مـا    ھایی ھم می   رانت 

حیف اسـت بـا ایـن ھـمـه  .  نداریم 
ـم کـار    زحمتی ھم کـه کشـیـده  ای

ـقـی انـجـام   دیگری به جـز مـوسـی
ـرای ھـمـیـن فـعـال چـون   دھیم، ب

ـم ھـمـیـن کـار ھـم    چاره  ای نـداری
 .غنیمت است 

ـری   حرف کیمیـا دربـاره، دخـت
ھـای شـمـال شـھـر کـه    در خیابان 

زند، برایم جالب بود؛ بـه    تار می   سه 
گـردم    دنبال او چند خیابان را مـی 

ھـای مـیـدان    و باالخره در نزدیکی 
ــادر   ــی ( م ــســن ــح ــش  )  م ــدای پــی

ــم   مــی  ــن ــلــی خــوب  .  ک ــی اولــش خ
ــتــی    بــرخــورد مــی  ــد، امــا وق ــن ک

ام،    فھمد برای مصاحبـه رفـتـه   می 
ھای بسیـاری کـه بـا    از مصاحبه 

او شده و دردسرھایی که بـعـد از  
ــه وجــود آمــده اســت   آن بــرایــش ب

ــدون آن   گـالیـه مـی  کــه    کــنـد و ب
ـبـال حـرف را بـگـیــرد،   چـنـدان دن

اھمیت به کـار خـودش ادامـه    بی 
 .دھد   می 

 
شناختن یا نشناختن، 

 مسئله این است
اما در مسیر وقتی به تقـاطـع  

میرداماد رسیدم، پسر و  -عصر   ولی 
پسـر کـمـی آن  .  دختری را دیـدم 

ــایــع    طــرف  ــر کــه صــن ــر از دخــت ت
فروشد، سـاز    دستی کوچک می 

چقدر در  :  پرسم   از او می .  زند   می 
 نواختن ساز تسلط داری؟  

ـرفـــــه    ـم   حــــ ــــ ـت از  .  ای ھســــ
ـــج  ـن ــ ـــگـــی زده   پ ـــال ام و االن    س

  . جور ساز ھم بلدم   پنج . ام   ساله ٢٥ 
ــخـــاب     ــه اســـاس انــت بــر چ
سـازی    کنی که ھر روز چـه    می 

 بزنی؟  
  . وھوایم دارد   بستگی به حال   

ھـای دیـگـر را    وقـت راه   ھـیـچ   
ـقـی  ات امـتـحـان    برای ارائه موسـی

 نکردی؟ 
حتی بـه یـک شـھـرت  .  چرا   

ھـای    کـنـسـرت .  جزیی ھم رسـیـدم 
ــه   ــام ــدد داشــتــم، در بــرن ــع مــت

ام، امـا    تلویزیـونـی شـرکـت کـرده 
  . ھا یک سقفی دارد   این 
  االن شغلت ھمین است؟    
بله، از نه و ده صبح تا ھشـت     

  . کنم   شب کار می 
 از درآمدت راضی ھستی؟    
درآمدش گذراست، یعـنـی بـا    

ــط مــی  ــدگــی فــق ! گــذرد   آن زن
ــد  ــی ــن ــی ــوان ...  بــب ــه ج ــم ــا از    ھ ھ

ـــی  ـــد   کـــاری شـــاکـــی   ب ـــن  .  ان م
ــه   ــجــرب ــاری را ت کــارھــای بســی

ـنـدگـی،    کرده  ام، فروشنـدگـی، ران
اما ایـن  ...  دستفروشی، کارگری 
ـم  .  کار را دوست داشتم  با روحـیـات

  . سازگار است 
درصد از    کنی چند    فکر می   

ھـای خـیـابـانـی واقـعـا بـا    نوازنـده 
ــد    ســازی کــه مــی    ــن ــایــی    زن ــن آش

 دارند؟  
البته ممـکـن اسـت  .  درصد   ده  

ای را بشـنـاسـنـد،    مردم آدم حرفـه 
ـر بـه خـاطـر   ـیـشـت اما در نھایـت ب

کشـد بـه    زحمتی که نوازنده مـی 
دھنـد؛ یـعـنـی چـنـدان    او پول می 
  . کند بلد باشی یا نه   فرقی نمی 

که آشـنـایـانـت    مشکلی با این   
 جا ببینند نداری؟      تو را این 

شـوم؛    نه، خـوشـحـال ھـم مـی 
 .اند   که تا حاالیش ھم دیده   کمااین 

کردن بیشتـر    امیر برای صحبت 
از دیگران وقـت گـذاشـت؛ شـایـد  
دلیل آن را بتوان در پـاسـخ ھـمـیـن  

او از مـعــدود  .  سـوال آخـر یـافـت 

ــال   ــح ــه خــوش ــت ک افــرادی اس
شود آشنایانش او را در خیابان    می 

ـرخـالف  .  مشغول ساز زدن ببیننـد  ب
ــھــان   ـن ــاری کــه یـا چـھــره پ بسـی

کنند یـا در تـالـشـنـد از ھـر    می 
 .آشنایی فرار کنند 

  ٢٠    «ر » سـالـه و  ٢٢  «س »
ھایشان را با ماسـک    ساله صورت 

انـد و     پـوشـانـده   و عینک آفتابـی 
ـرای گـفـت  ـلـی ب وگـو    ھیچ تـمـای

ـم، مـی   مـی .  ندارند  ـم کـه    گـوی دان
ـرای   دانشجوی موسیقی ھستنـد ب

ـم   ھمـیـن اصـرار مـی   «س ».  کـن
ـتـار  ١١ :   گوید   می  سال اسـت گـی
بدون استاد و بـا کـتـاب  .  زنم   می 

 جلـسـه  ٢٤ شروع کردم، اما بعدھا  
بعد از سربـازی،  .  رفتم پیش استاد 

رشته موسیقی را انتخاب کردم و  
ـقـی کـار  .  مشغول تحصیلم  موسـی

ـتـی  .  مـورد عـالقـه مـن اسـت  وق
برای مجوز استودیو و کنسـرت و  

نـاچـار  .  آلبوم، ھیچ امیدی نیست 
ـم  ــزن ــان ب ــد تــوی خــیـاب ھــنــر،  .  بـای

ـم   ـتـوان چیزی نیست که کنارش ب
 .کار دیگری ھم انجام بدھم 

ـتـخـاب     چرا این خـیـابـان را ان

 کردید؟  
ـلـف را امـتـحـان     جاھای مخت

ــم  یــک جــاھــایــی ســطــح  .  کــردی
ـرخـوردھـا  .  فرھنگ پاییـن اسـت  ب
جا ھم سـطـح      خوب نیست، اما این 

فرھنگ بـاالسـت، ھـم جـمـعـیـت  
  . زیاد 
جـا کـار      از چه سـاعـتـی ایـن   
 کنید؟    می 

ـم    ما از ھر موقع بشود می  ـی آی
 !تا ھر موقع بشود 

ــد،     از مشــکــالتــی کــه داری
 بگو؟  

دھد، تعھد ھـم     گیر می   پلیس 
  ! اند که دیگر نیاییم   گرفته 
 زنید یا دونفری؟    نوبتی می   
مــنــظــورش دونــوازی  ( دوئــت    
 ).است 
 ! ھا ھم که نصف نصف؟   پول   

  . بله دیگر : می خندد 
 برخورد مردم چطور است؟    

یک نفر به من گـفـت  .  خوب 
ـیـد، تـا    کار بسیار خوبی مـی  کـن

  . توانید تالش کنید   می 
در این میان، پسر جـوانـی رد  

شـود و بـه شـوخـی گـوشـی    می 
مــوبــایــلــش را بــه ســمــت جــوان  

ــی  ــاریســت م ــت ــا  :  گــیــرد   گــی آق
توانی این آھنـگ را بـزنـی؟    می 

  ! اگر بزنی خیلی مردی 
پـوشـیـد    طور لباس می   چرا این   

 تا شناخته نشوید؟  
ـم   ـی به ھر حال چـون دانشـجـوی

ما توی دانشگاه خیلی  .  مجبوریم 
ـرفـــه  ـروه    حــ ای و در یـــک گــ
ـم   وحسابـی کـار مـی   درست  ـی . کـن

ـم بـه عـنـوان نـوازنـده   دوست نـداری
ـم؛ حـتـی   خیابانی شنـاخـتـه بشـوی

ـنـد مـن ایـن    ام ھم نـمـی   خانواده  دان
ـم   کار را مـی  گـاھـی آشـنـا  .  کـن

ــده  ایــم آن    ایــم، رویــمــان را کــرده   دی
 !طرف 
اما این خود شمایید که بـایـد    

دید جامعه را نسـبـت بـه کـارتـان  
ــیــد  ــن ــی خــودتــان  .  عــوض ک ــت وق

ترسید شـنـاخـتـه بشـویـد چـه    می 
 توقعی از بقیه دارید؟  

ھمین که با وجود تعـھـد دادن  
ـم ایـن   باز آمـده  جـا تـالش مـا را      ای
  . دھد   نشان می 
ـر    خیابان  ھای شھـرھـای مـا پ

ـرمــنـدانــی کــه   شـده اســت از ھـن
ــن   چـاره  ــد جــز ای ــدارن ــه    ای ن کــه ب

ـرنـد  ـب آیـد    یـادم مـی .  خیابان پنـاه ب
چندوقت پیش در جـایـی خـوانـدم  
ـتـه اسـت   ـنـز گـف ـی که آنتونـی راب
خوشبخـتـی را بـایـد در خـیـابـان  

ـم    حاال به این فکر مـی .  یافت  کـن
این ھنرمندان به دنبال خوشبخـتـی  

ــان آمــده  ــاب ــه خــی ــا بــرای    ب ــد ی ان
 .آوردن یک لقمه نان   دست   به 

برگرفته از سـایـت اتـحـادیـه  »
 «آزاد كارگران ایران 
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 مـورد  ٦ در یك ھفته گذشتـه بـا  
ــات كـــارگــری در   ـراض ــ از اعــت
بخشھای مختلف مراكز كارگـری  

ـقـده،  . ( روبرو بودیم  ـنـدرعـبـاس، ن ب
ـــدج،   ـن ــ ـن ـراســـان رضـــوی، ســ خــ

ـراحـمـد  اشـكـال  )  کھگیلویه و بـوی
اعتراضی تحـصـن، تـجـمـع و راه  

ـنـده  .  پیمایی بوده  ـن تعداد شركت ك
ــا  ٨٠٠ از   ــوده انــد ٢٠  نــفــر ت .  ب

مطالبات اعتراضـی؛ حـقـوقـھـای  
معوقه، عدم پرداخت دسـتـمـزدھـا،  
ـراض بـــه   ـتــ حـــق مســـكـــن، اعــ
. كالھبرداری تعاوی مسكن اسـت 

 مـورد حـول  ٤ این اعتراضات در  
عدم پرداخت حقوق معوقـه كـه از  

ـرداخـت نشـده انـد،  ٣  ـبـاال پ  ماه ب
 .فراخوان داده شده 

ـیـن   از دو ھفته گـذشـتـه تـعـی
حداقل میزان دستمزدھا در مـركـز  
ـبـش كـارگـری قــرار   مشـغـلـه جـن

حداقـل دسـتـمـزدھـا سـال  .  گرفت 
 از سوی شـورایـعـالـی كـار  ١٣٩١ 

 تومـان  ٧٥٤  ھزار و  ٣٨٩ به میزان  
حـمـزه  . " تعیین و تصویب شده بـود 

ــدیــره  "  درواری  ــأت م ــو ھــی عض
ـفـی    کانون عالی انجمن "  ھای صـن

ـیـش از  "  کارفرمایان کشور  کـه پ
ـنـدگـی کـارفـرمـایـان در   این نمای
ـر عـھـده   ـیـز ب شورایعالی کار را ن

در سـال  : " گـویـد   داشته است، می 
ـیـن دسـتـمـزد،   گذشته ھنگام تـعـی
دولت اعـالم کـرد کـه از مـحـل  

ھا، سھام عدالت و بن خریـد،    یارانه 
ــأمــیــن   مــعــیــشــت کــارگــران را ت

ـرای ھـمـیـن ھـم    می    ١٨ کنـد، ب
درصد افزایش دستمزد به تصویـب  
ــیــچــکــدام از ایــن   رســیــد امــا ھ

ھا برای افزایش قدرت خرید    مؤلفه 
 ". کارگران مؤثر نبود 

با نزدیك شدن بـه پـایـان سـال  
 در دو قطب طبقاتـی جـامـعـه  ٩١ 

از یـك طــرف دولـت، مــجـلـس و  
ــھــای ضــد   ــون كــارفــرمــاھــا و كــان
كارگری از جمله خانـه كـارگـر و  
كانون شوراھـای اسـالمـی بـحـث  
حداقل میزان دستمزدھا در جـریـان  

آمار و ارقام تقریبـا ھـر روز  . است 
از طرف این ارگانھا و مـجـلـسـی  

ـنـده سـابـق  .  ھا ارائه میشـود  نـمـای
حـقـوق یـك  " كارفرمایان خواستـار  

ــق فــرمــول   مــاه كــارگــران مــطــاب
محاسبه اتحادیه اروپا ــ دسـتـمـزد  

 درصد درآمد  ٥٠ كارگران نباید از  

ـر بـاشـد  درآمـد  .  سرانه ملـی كـمـت
 دالر  ٩٠٠٠ سرانه در ایران حـدود  

 تـومـان  ٤٠٠٠ است كـه اگـر در  
ضرب شود حقوق یكسال كارگـران  
مطابق قانون اتحادیه اروپا بـدسـت  
میاید كه ماھانه ــ  نـزدیـك یـك  

 .«ھزار تومان است ٥٠٠ میلیون و  
ـیـن   ـتـه تـعـی ـی حبیـبـی عضـو کـم
دستمزد، از احتمال افزایش حداقـل  

 ھـزار تـومـان،  ٤٨٠ دستـمـزد بـه  
 درصـد  ١٨ یعنی افزایشی حـدود  

ـبـاط  .  خبر داد  حمزه درواری در ارت
ــال   ــا در س ــزدھ ــم ــا دســت   ٩٢ ب

کـارفـرمـایـان مسـئـول  : " میگویـد 
تأمین معیشت و افـزایـش قـدرت  

ـنـد  ـیـسـت و در  ."  خرید کـارگـران ن
ـریـن   پاسخ به این پرسش کـه بـھـت
رقم برای افـزایـش دسـتـمـزد سـال  

ــی  ــســت؟ م ــده چــی ــد   آیــن ــوی : گ
تـوانـد حـتـا یـک    کارفرما نـمـی " 

ــوق کــارگــران   درصـد ھـم بـه حـق
ــد  ــأت  "!  اضـافــه کــن و عضــو ھــی

ــیــون کــارگــری   ــیــســه فــراکس رئ
ــد  ــس مــیـگــوی ــســه  : " مـجــل در جــل

دستمزد در وزارت تـعـاون، کـار و  
ــمــاعــی و گــزارش آن   ــت رفــاه اج
جلسه، آمـده اسـت کـه احـتـمـاال  

 درصـد  ٢٥ افزایش حداقل دستمزد  
ـم از  .  باشد  ـنـده رژی پیرموذن، نمـای

ـر اسـاس   ـنـکـه ب اردبیل با بیـان ای
توافقات قرار شده اسـت ھـمـچـون  
سنوات گذشته یک مـزد مـلـی  

ــت  ــاشــد، گـف ــه ب در  :  وجـود داشــت
ـر   مورد حق مسکن، افزایش باید ب
ــه و بــه   ــرخ تــورم ســاالن اســاس ن
ـنـد   عنوان قلمی از سبد معیشت ب

 قـانـون کـار افـزایـش  ٤١  ماده  ٢ 
ــد  ــاب ــر  :  او خــاطــر نشــان کــرد .  ی ب

ـنـه    اساس برآورد  ھا حداقل سبد ھزی
ـره   خوار و بار یک خانوار چھار نف

 ھـزار  ٦٥٠ در آذرماه سال جـاری  
ــمــاه   ــومــان و در دی  ھــزار  ٦٧٠ ت

  :  وی افـزود .  تـومـان بـوده اسـت 
ـیـز در سـبـد یـک   سھم مسکن ن

ـره  ٤ خانوار    ھـزار تـومـان  ٦٧٥  نف
ـنـه . بوده است  ھـای دیـگـر    به ھـزی

مانند بھداشت و درمان، تحصیـل،  
ونقل و ارتباطات اشـاره کـرد    حمل 

ھـای    بر اسـاس گـزارش    :  و گفت 
شناسـی بـه طـور کـل سـبـد    کار 

ـره در  ٤ ھزینـه یـک خـانـوار   ـف  ن
ـیـون و    یک مـاه، حـدود دو   ـل مـی

اما،   .« ھزار تومان بوده است ٣٦١ 
ـیـن    در این صحنه گـردانـی  ھـای ب

مجلسیھـا و كـانـونـھـای تـامـیـن  
تامین اجتماعی و خانه كارگریھـا  
در مجلس و خارج از مـجـلـس و  
شوراھای اسالمی و كـارفـرمـاھـا  
آنچه در مقابل جنبش كارگری و  
ـرار گـرفـتـه   ـبـش ق فعالین این جن
است، تامین معیشت و دسـتـمـزد  
ـقـول   مكفی بر اسـاس تـورم كـه ب
ـتـصـادی   كانونھـای فـكـری و اق

 درصــد در  ٦٠  تــا  ٣٢ رژیــم از  
 . نوسان است، میباشد 

افزایش دستمزدھا بـا حـداقـل  
ـم   ـی میزان دستمزد باالتر از یك و ن
ملیون تومان خواست ھمین امـروز  

كـارگـران  .  طبقه كارگر باید بـاشـد 
  ٩١ و مزدبگیران جامعه در سـال  

ــی ـ   ــن فشــار مــال ــری ــشــت ــا بــی ب
خط فقـر  .  اجتماعی روبرو بوده اند 

ـر شـده،  ٤ از   ـیـشـت  میلیون تومان ب
قدرت خـریـد و تـامـیـن زنـدگـی  
ـرو بـوده   روزانه با مشقت بسیار روب

در راستـای ایـن وضـعـیـت  .  است 
فالكتبار بیكارسازی ھای وسـیـع  
ـری وجـود   ـف تا سطح ده ھا ھـزار ن
داشته و در یـك كـالم حـمـلـه بـه  
ـران   زندگی كـارگـران و مـزدبـگـی
ـر دوره ای   ــ ـــه از ھ ـــامــــع ج
ـر تـوسـط دولـت و   سازمانیافتـه ت
كارفرماھا و مجلسیھا، اداره شـده  

جنبش كـارگـری در پـایـان  .  است 
ـریـن مصـافـھـا  ٩١ سال   ـت  با سـخـت

ـرو   برای افـزایـش دسـتـمـزدھـا روب
اما آنچه افق و روشنایی و  .  است 

قوت قلب برای بیرون آمدن از ایـن  
وضعیت را در دل میلیونھا كارگـر  
ــه اســت، حضــور   ــگــھــداشـت زنـده ن
ـیـن   اعتـراضـی و آگـاھـانـه فـعـال
جنبش كارگری در مراكز تولیـدی  

  ٣٠ طـومـار  .  و كارخانه ھا اسـت 
ـراضـات وسـیـع   ھزار امضا و اعـت
بخشھای زیادی از مراكـز كـار و  
تولید در طـول یـكـسـال گـذشـتـه  

برای افزایش دسـتـمـزدھـا نـمـونـه  
ـبـش   ھایی زنده و پیشرویھـای جـن

در ھـمـیـن رابـطـه  .  كارگری است 
مـا  .  ذكر چند نكته ضروری است 

ـراضـات   در سال گذشته شاھد اعت
ـلـف بـوده   كارگران در اشكال مـخـت

ـم   ھــزار  ٣٠ تـحـصـن، طـومـار  .  ای
امضا، تظاھرات در مقابل مجلـس  
و مالقات با نمایندگان مـجـلـس،  
این اشكال از اعتراضات كـارگـران  
در رسانـه ھـا و مـیـدیـای داخـل  
ـتـا خـوبـی   كشور با انعكـاس نسـب

 ھـزار  ٣٠ طومار  .  روبرو شده است 
امضا در تعداد زیـادی از رسـانـه  
ـتـی و آژانـس   ـرن ـت ھا و میدیای ان

بـه ھـر  .  ھای خبری منعكس شد 
ـراضـات در سـطـح   اندازه ایـن اعـت
ـرار   ـری ق میدیا تحت پـوشـش خـب
گرفته است، بر میزان حـمـایـت و  
ـری از   پشتیبانی بخشھای وسیعـت
جامعه بویژه مراكز كـارگـری كـه  
در مركز ثقل كانونھای اعتراضـی  
ـرسـتـاران و   نبودند، دانشجویان و پ

ایـن  .  كارمندان قرار گرفـتـه اسـت 
ـبـش   اندازه از پیـشـروی ھـنـوز جـن
ـرای   كارگری و اعتراضات آنـھـا ب
مطالباتشان را در موضع تعرضـی  

ـرار نـداده اسـت  ایـن  .  و قدرتمند ق
اعتراضات از امكانات مـحـدودی  

ھـای چـاره    راه .  برخوردار بوده انـد 
بیرون آمدن از این وضعیت و گـام  
برداشتن بطرف سـازمـانـدھـی یـك  
جنبش اعتراضی وسیع و پردامـنـه  
ـیـن   توسط جنبش كارگری و فـعـال
و سخنگویان این جنبش در بـطـن  
این اعتراضات تاكنون موجود كـه  
گام ھای اساسی در ایـن راسـتـا  
طی شده است، در گرو این اسـت  
ـبـش كـارگـری در   كه فعالین جـن
ھماھنگی با بخشھای وسیعتـر و  
ـر كـارگـری در تـمـاس   گسترده ت

این اعتراضات در ھمـایـش  . باشند 
ـنـی بـا   و گـردھـمـایـی ھـای عـل
شركت ھر چه وسیعتر كـارگـران و  
خانواده ھای آنھا میتواند نظر كـل  
ــنــد  ــلــب ك ــخــود ج . جــامــعــه را ب

ھمچنانكه طـومـار سـی ھـزار از  
طرف جامعه و میدیا مورد تـوجـه  

 . قرار گرفت 
ــه افــزایــش   ــون مســال ــن ھــم اك

ـبـات  . دستمزدھا در راه است  مـطـال
جنـبـش كـارگـری، دفـاع از حـق  
برخورداری از یك زندگی انسانـی  

ــاه   ــشــت و رف ــعــی ــن م ــامــی ــا ت ب
اجتـمـاعـی، مسـكـن مـنـاسـب و  
ـرس،   بھداشت مناسب و قابل دسـت
ــرار   مــورد تــوجــه كــل جــامــعــه ق

اوضـاع نـابسـامـان  .  گرفتـه اسـت 
ـــت   ــی ــدم امــن ــادی و ع ــص اقــت
ــرك آحــاد   ــت ــمــاعــی درد مش ــت اج
ـران تـحـت   شھروندان جامعـه در ای
حاكمیت سیاه جمھـوری اسـالمـی  

ــش  .  اســت  ــدازه جــنــب ــه ھــر ان ب
ــاســی   ــه ســی ــن كــارگــری در صــح
ــر   ــد، ب ــراز وجــود بــكــن جــامــعــه اب
مطالبات انسانی و عدالتخـواھـانـه  
حــق زنــدگــی انســانــی جــامــعــه  
پایفشاری كند و طبقـه كـارگـر و  
ــعــه را حــول   ــام ــگــیــران ج مــزدب
ـیـسـتـی ایـن   شعارھای مـاكـزیـمـال
ــد، شــانــس   ـن ــات بســیـج ك ـب مـطــال
ـبـانـی از   ـی استقبال، حمایت و پشـت
ـفـع تـعـرض   این اعتراضات را به ن
نوین طبقه كارگر بعنـوان صـاحـب  
. جامعه را گامھا بجلو خواھد برد 

اول ماه مه روز جھـانـی كـارگـران  
ـرای  .  در راه است  ـنـون ب از ھـم اك

نمایش قدرتمند حضـور كـارگـران،  
معلمان، پرستـاران، دانشـجـویـان و  
جوانان در میدانھای اصلـی شـھـر  
باید در فـكـر سـازمـانـدھـی ایـن  

 . نمایش قدرتمند بود 
 از  ٩١ در سـال  :  كودكان كـار 

ـیـون و  ٣ میـان   ـل  ھـزار  ١٠٠  مـی
کودک خارج از چرخه تحصـیـل،  

 ھـزار کـودک  ٥٠٠  میلیون و  ١ 
مجموع کـودکـان  .  کار وجود دارد 

  ١٤ ،  ٩١ در سن مدرسه در سـال  
ـنـد  ٧٠٠ میلیون و   ـر ھسـت ـف  ھزار ن

که مطابق آخرین آمار اعالم شـده  
ـرورش، حـدود   توسط آمـوزش و پ

ـر از  ٦٠٠  میلیون و  ١١  ـف  ھـزار ن
ـبـت نـام   این تـعـداد در مـدارس ث

ـیـش از  (  درصد  ٢٢ .  اند   کرده    ٣ ب
از كـودكـان بـه مـدرسـه  )  میلیـون 
کودکان کار نیز بخشـی  .  نمیروند 

ـر      از جامعه ھستند كه به دلیل فـق

 در حاشیه اخبار كارگری
 نسان  نودینیان 

 



 11  ٢٤٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

كـودكـان  .  وارد بازار كـار شـده انـد 
ــتــگــاه  ــر روز در ایس ھــای    كــار ھ

ھـا و در    ھا، گذرگاه   مترو، پارک 
میان ترافیک كه به گل فروشی  
ـنـد،   و پاك كردن ماشینھـا مشـغـول

تحت حاكمیت سیـاه  .  دیده میشوند 
جـمــھـوری اسـالمــی ھــر روز بــر  
. تعداد این كودكان افزوده مـیـشـود 

ـر و   ــ ـق ـــمـــاعـــی، فــ ـت فشـــار اجــ
بیكارسازیھای وسیع كـارگـران در  
ایران عامل گسترده شدن كـودكـان  

 . كار است 
كارفرماھـا در كـارگـاھـھـای  
ــدگــان   ــن ــمــار كــن ــث كــوچــك اســت
. مافیایی كار كودكان كار ھستنـد 

جنبش كارگری امروز بیش از ھـر  
ــھــای   ــجــاد كــانــون دوره ای بــه ای

ایـن  .  مدافع كودكان كار نیاز دارد 
ـیـن   ـنـون تـوسـط فـعـال عرصه تـاك

جنبش كارگری در شكل و قـالـب  
كانونھای مدافـع حـقـوق كـودكـان  
ـرار   ـبـال ق ـق بطور كامل مـورد اسـت

به قدمت برگـزاری  .  نگرفته است 
ـنـی   اول ماه مه ھا كه بشكـل عـل
ــوســط   ــه ت در ســه دھــه گــذشــت
كارگران برگزار شـده اسـت، دفـاع  
از حقوق كودكان كار و ممنوعـیـت  
كار كـودكـان و تـامـیـن زنـدگـی،  
تحـصـیـل و رفـاه كـودكـان مـورد  

دفـاع از  .  دفاع قرار گرفتـه اسـت 
كودكان كار پدیده آشنـا و عـرصـه  
ای از مبارزه كـانـونـھـای مـدافـع  

جـمـھـوری  .  حقوق كـودكـان اسـت 
اسالمی مسئول تـامـیـن زنـدگـی  

نظام حاكـم مـوظـف  .  كودكان است 
است حقوق پایه ای كودكان را كه  
ــه ای   ــای ــوق پ شــامــل اصــول حــق
ـنـد كـه   كودكان است را تـامـیـن ك

حـق ھـر کـودک  »: اینھا ھستند 
به یک زنـدگـی شـاد، ایـمـن و  

تضمین رفاه و سعادت ھر  .   خالق 
ــت   ــل از وضـعــی ــق کـودک، مسـت

دولـت  .  خانوادگی، با جامعه است 
موظف است استاندارد واحـدی از  
رفاه و امکـانـات رشـد مـادی و  
معنوی کودکان و نـوجـوانـان را،  
در باالترین سطح ممکن، تضـمـیـن  

پرداخت کمک ھزینه ھای  .  کند 
ــگــان   ــه خــدمــات رای الزم و ارائ
پزشکی و آموزشی و فرھـنـگـی،  
برای تضـمـیـن اسـتـانـدارد بـاالی  
ــان   زنــدگــی کــودکــان و نــوجــوان
مستقل از وضـعـیـت خـانـوادگـی،  
قرار گرفتن کلیه کودکـان فـاقـد  
خانواده و امـکـانـات خـانـوادگـی،  
تحت تکفـل دولـت و زنـدگـی و  
تربیت آنھا در نـھـادھـای مـدرن و  

ــجـاد مـھــد   ـیـشـرو و مـجـھـز، ای پ
کودکھـای مـجـھـز و مـدرن بـه  
منظور برخورداری ھمه کـودکـان  
ــده و خــالق   ــط زن از یــک مــحـی
ـقـل از   تربیتی و اجتمـاعـی، مسـت
شرایط خانوداگی، برابری حقوقـی  
ـنـکـه   کامل کودکـان، اعـم از ای
ـیـا آمـده   داخل یا خارج ازدواج بـدن
باشند، ممنوعیت کار حـرفـه ای  

ـر     ١٦ برای کودکان و نوجوانان زی
ــوع آزار   ــوعــیـت ھــر ن سـال، مــمــن
کودکان در خـانـواده، مـدارس و  
موسسات آمـوزشـی و در سـطـح  
جامعه بطور کـلـی، مـمـنـوعـیـت  
ـیـه بـدنـی، مـمـنـوعـیـت   اکید تنب
ــی و ارعــاب   فشــار و آزار روان
کودکان، مقابله قاطع قانونـی بـا  
. سوء استفاده جنسی از کـودکـان 

سوء استفاده جنسـی از کـودکـان  

جرم سنگـیـن جـنـایـی مـحـسـوب  
تعقیب و مجازات قانونی  .  میشود 

کسانی که به ھر طریق و بـه ھـر  
توجیه مانع برخورداری کـودکـان،  
ـر و پسـر، از حـقـوق   اعم از دخـت
ـر   مدنی و اجتماعی خویـش، نـظـی
ــح، و شــرکــت در   ــری آمــوزش، تــف
فعالیتھای اجتماعی مـخـصـوص  

 .کودکان گردند 
ـیـون   ـل ـیـش از یـك مـی وجود ب
كــودك كــار و مــحــروم از ادامــه  
تحصیل بایـد تـوسـط كـانـونـھـای  
مدافع كودكان در خارج از كشـور  
ـرانـی   با فعالیتھای ابتكاری، سخن
ــم و   ــل ــی تــوســط كــودكــان كــار، ف
ـلـی تـحـت   فستیوالھای بیـن الـمـل

 .پوشش حمایتی قرار گیرند 
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

 كارگر شھرداری بندرعباس ٨٠٠بیش از 
 تجمع اعتراضی بپا کردند

ـاس  ٢٨  ـنـدر عـب  بھمن؛ کارگران که از طریق شھرداری ب
با شركتھای مختلف پیمانكـاری در كـار خـدمـات وفضـای  

ـان  ...  سبز و آتش نشانی و   به امر خدمات دھی به ھمـشـھـری
 ماه حقوق معوقه طلب دارند كـه  ٣ خود اشتغال دارند، حداقل  

در این رابطه با توجه به خط فقر و مشـكـالت مـوجـود ابـراز  
 .نارضایتی و اعتراض كرده اند 

 
تجمع اعتراضی كارگران پیمانی شھرداری 

 نقده 
ـیـمـانـی  ٣٠  بھمن ماه حدود  ٢٨ شنبه    تن از کـارگـران پ

  ٣ شھرداری نقده در اعتراض به عدم پـرداخـت دسـتـمـزدھـای  
ـانـکـار پـروژه  .  ماه اخیر خود  تجمع اعتراضی برپا کردند  پیـم

ـتـی   شھرداری به بھانه عدم دریافت بودجـه از ایـن نـھـاد دول
 ماه گذشته کارگران خود را پرداخت نکـرده و  ٣ دستمزدھای  

در نھایت کارگران کـه  . اعالم کرده پولی برای پرداخت ندارد 
ـابـل   ـق در اعتراض به عدم دریافت دسـتـمـزدھـای خـود در م
شھرداری تجمع کرده بودند با زور و تھدید ماموران سـرکـوب  
ـان داده و بـه سـر کـارھـای خـود   ـای رژیم به تـجـمـع خـود پ

 . بازگشتند 
 

تجمع اعضای یک تعاونی مسکن مقابل 
اداره کل مسکن و شھرسازی خراسان 

 رضوی
ـیـش از  ٢٨  ـفـر از اعضـای یـکـی از  ٣٥٠  بھـمـن؛ ب  ن
ـابـل سـازمـان زمـیـن و مسـکـن    تعاونی  ـق ھای مسکن در م

ـا   خراسان رضوی تجمع کردند و با پالکاردھایی در رابـطـه ب
احقاق حق خویش، خواھان رسـیـدگـی مسـئـوالن ذیـربـط بـه  

محمد اورزی، یکـی از  .  مشکالت این تعاونی مسکن شدند 
 سال است که در ایـن  ٦ حدود  :  اعضای تعاونی اظھار داشت 
نام کرده ام اما با این وجود ھنـوز    تعاونی مسکن اقدام به ثبت 

ـیـسـت  . خبری از پیشرفت ساخت و سازھای تعاونی مسکن ن
وی در ادامه به پیشرفت ساخت و سـازھـای واحـدھـای ایـن  

این تـعـاونـی کـه دارای  :  تعاونی مسکن اشاره کرد و گفت 
 عضو است، قرار بود به تعداد اعضـا واحـد مسـکـونـی  ٦٥٦ 

 . تحویل دھد ٨٩ بسازد و واحدھا را نیز سال  
 

 تجمع كارگران شركت نیماسازه
 نفر از کارگران شـاغـل  ٢٠  بھمن حدود  ٢٤ روز سه شنبه  

 ماه حقوق معوقـه  ٢ در شرکت نیماسازه به دلیل عدم پرداخت  
ـتـر  ٣  و نیم بعدازظھر تا ساعت  ١ خود از ساعت    در مقابل دف

 واحـدی  ١٧٢٨ این شرکت در پروژه  . این شرکت تجمع کردند 
ـیـت   ـال شھر سنندج در زمینه ساخت مسکـن مشـغـول بـه فـع

  ٩ الزم به ذکر است که این کارگران روزانه حـدود  .  باشد   می 

ـال آن    ساعت کار سخت و زیان  ـب آور انجام می دھند که در ق
ـافـت  ٤٢٠ ماھانه مبلغی حدود    ھزار تومـان دسـتـمـزد را دری

کنند که این مبلغ نیز از سوی مدیـریـت پـروژه تـمـام و    می 
 .کمال پرداخت نمی شود 

 
راھپیمایی و تجمعات كارگران اداره کل 

 راه و شھرسازی کھگیلویه و بویراحمد
 نیـروی شـرکـتـی اداره  ٢٣٠  نفر از مجموع  ١٠٠ بیش از  

 بھمن بعـد  ٢٤ کل راه و شھرسازی کھگیلویه و بویراحمد روز  
نتیجه در مقابل اداره کـل راه و شـھـرسـازی بـه    از تجمع بی 

ـانـدار تـجـمـع   ـتـر اسـت سمت استانداری حرکت کرده و  در دف
ــد  ــی و خــدمــاتـی اداره کــل راه و  .  کـردن ــمـان کــارگــران پــی

شھرسازی کھگیلویه و بویراحمد، بدبنال پرداخت نشدن حـقـوق  
ـانـداری تـجـمـع کـردنـد   و مطالبات معوقه  . شان در مقابل است

ـنـده  ای    کارگران تاکید کردند تا زمان دریافت پاسخ قانع کـن
دفتر سـیـد  .  دھند   از سوی مسئوالن به تحصن خود ادامه می 

ـلـو از   حسین صابری، استاندار کھگیلـویـه و بـویـراحـمـد مـم
ـای  ٧ کارگران معترضی است که بیش از    ماه حقوق و مـزای

ـاط    خود را دریافت نکرده  ـب اند و به دنبال پاسخ استاندار در ارت
ـنـد  ـیـد بـوتـرابـی، مـعـاون  .  با رفع مشکل خود ھسـت مـیـرحـم

ـلـویـه و بـویـراحـمـد   راھداری اداره کل راه و شھرسازی کھگی
ـای    پیش  تر از نبود اعتبارات الزم برای پرداخت حقوق و مـزای

او  .  نیروھای شرکتی و خدماتی این اداره کـل خـبـرداده بـود 
ـار جـاری در ایـن  :  گفته بود  ھفت میلیارد ریال کسری اعتب

 .اداره کل وجود دارد 
 

تجمع اعتراضی امروز اعضای تعاونی مسکن 
تعمیرکاران اتومبیل سنندج مقابل 

 دادگستری
ـا ادعـای   ـنـدج ب ـان سـن ـیـل شـھـرسـت تعمیـرکـاران اتـومـب

ـابـل  ٢٤ ھای مسـکـن رو    کالھبرداری تعاونی  ـق بـھـمـن در م
بـراسـاس  .  آمیز برگزار کردنـد   دادگستری استان تجمع اعتراض 

ھـای مسـکـن در    این گزارش، ادعای کالھبرداری تـعـاونـی 
ـار نـوبـت  .  کـنـد   ای سر و صدا می   کشور ھر بار از نقطه  ـب ـن ای

ـانـه   تعمیرکاران اتومبیل شھرستان سنندج بود که به ھمین بـھ
ـنـد  ـیـن رابـطـه  .  جلوی دادگستری کردستان تجمع کن در ھـم

ـیـل مـی  ـیـرکـاران اتـومـب : گـویـد   رئیس تعاونی مسکـن تـعـم
 به حساب ھیئت مدیره سـابـق  ٨٠ اعضای این تعاونی از سال  

  ٣٠٩٠ این تعاونی پول واریز کرده که مدارک آن به شـمـاره  
جالل نوری با بیان اینکـه مـجـمـوع اعضـای  .  ثبت شده است 

ـزدیـک بـه  :   نفر ھستند، افـزود ٦٥٧ این تعاونی  ایـن افـراد ن
ـز   یک میلیارد تومان به حساب تـعـاونـی مسـکـن پـول واری

 که بـرای درخـواسـت سـنـد و  ٨٧ کردند، در حالی که سال  
ھا مراجعه کردیـم، مـتـوجـه شـدیـم یـکـی از    مدارک زمین 

ـا از اعضـای   ـاق ـف اعضای ھیئت مدیره این تـعـاونـی کـه ات
 درصد این مبلغ را از حساب تـعـاونـی  ٩٥ شورای شھر است،  

خالی کرده و با این پول به نام خـود زمـیـن خـریـداری کـرده  
بار شھر سننـدج و    ھا را پشت میدان   وی محل این زمین . است 

رئیس تعاونـی مسـکـن  .  در محدوده جاده ساحلی عنوان کرد 
تعمیرکاران اتومبیل با تأکید بر اینکه پس از شکایـت اعضـا  

ـاریـخ   ـان مـاه  ٢٠ پرونده در دادگاه تشکیل شده و در ت   ٩١  آب
: رای بر مـحـکـومـیـت ایـن فـرد صـادر شـده اسـت، افـزود 

ـا وجـود ایـن مـحـکـومـیـت   مشخص نیست چرا دادستانـی ب
ـا انـجـام  ٣ آشکار ھنوز و با گذشت    ماه اقدامی در این راسـت

 .نداده است 

 نا امنی محیط كار
 

صمد قدیانی 
کارگر الستیک 

البرز در حین کار 
در شرایطی بسیار 

اسف بار جان 
 باخت

اتحادیه آزاد کارگـران  
ـانـی یـکـی از  :  ایران طی اطالعـیـه ای نـوشـت  صـمـد قـدی

ـبـرز در سـاعـت   ـیـک ال   ٢ شریفترین کارگران کارخانه السـت
ـیـجـه  ١٩ بامداد روز پنج شنبه   ـت  بھمن ماه در حالی که در ن

کم توجھی مسئولین حراست کارخانه در پست نگھبانی ایـن  
کارخانه مشغول نگھبانی بود دچار حمله بیماری آسم شـد و  

ـبـه  ٦ پس از     ٢٤  روز مقاومت در برابر مـرگ روز سـه شـن
ـیـش بـه عـلـت  .  بھمن ماه جان باخت  وی از حدود ده سـال پ

ـانـی   ـب بیماری آسم از بخش تولید کـارخـانـه بـه بـخـش نـگـھ
ـیـک  . منتقل شده بود  بنابر اظھار کـارگـران کـارخـانـه السـت

ـا   البرز وی در پست نگھبانی به علت بیماریش بطور مـداوم ب
مسئولین حراست کارخانه بر سر محل باجه ای کـه وی در  

بنا بـر اظـھـار ایـن  .  آن انجام وظیفه میکرده درگیر بوده است 
ـیـن حـراسـت کـارخـانـه   کارگران وی در روز حادثه به مسئول
ـا اصـرار ایـن   ـیـسـت و ب اعالم کرده بود که حـالـش خـوب ن
مسئولین بناچار نگھبانی در باجه ای را قبول کرده بود کـه  

کـارگـران  .  محل جمع آوری زباله ھای کارخـانـه بـوده اسـت 
الستیک البرز طی تماسی با اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران  
ـانـی در روز حـادثـه و   اعالم کرده اند محلی که صمـد قـدی
ـانـی بـوده اسـت در   ـب علیرغم بیماری آسم در آن مشغول نگـھ
جایی قرار دارد که به علت تجمیع زباله ھـای کـارخـانـه در  
ـار سـخـت   ـز بسـی ـی آن، تحملش حتی برای یک انسان سالم ن

بنابر گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران  .  می باشد 
ایران صمد قدیانی علیرغم اینکه در روز حادثه  اعـالم کـرده  
ـیـن حـراسـت   ـار مسـئـول ـا اجـب بود حالش خوب نیـسـت امـا ب
ـالـه ھـای   ـیـع زب کارخانه ناچار شده بود در باجه محـل تـجـم

ـپـردازد  ـا بـرایـن گـزارش صـمـد  .  کارخانه به انجام وظیفه ب ـن ب
ـامـداد  ٢ قدیانی در حین نگھبانی در این باجه در سـاعـت    ب

روز پنج شنبه ھفته گذشته دچار حمله بیماری آسم مـیـشـود  
و بالفاصله طی تماسی با مسئولین حراست وضعیت خود را  
اعالم میکند اما پس از سپری شدن مدتی، در حـالـی کـه  
ـافـت   وضعیت اش رو به وخـامـت بـوده اسـت خـبـری از دری
ـاجـه   ـا تـرک ب ـاچـار ب ـن ـیـل ب ـیـن دل کمک نمیشود به ھـم
نگھبانی راسا اقدام به عزیمت به بھداری کارخـانـه مـیـکـنـد  
ـیـن   اما بارھا در میان زباله ھا گرفتار میشود و در جـدالـی ب
مرگ و زندگی بصورت سینه خیز و در حالی که تـمـامـی  
ـلـکـه   بدنش آغشته به لجن زباله ھا میگردد خود را  از مـھ
بیرون میکشد و مـوفـق بـه رسـیـدن بـه بـھـداری کـارخـانـه  

وی در حالی به بھداری میرسد کـه بـالفـاصـلـه از  .  میشود 
ھوش میرود و در تالشی سنگین از سوی مسئولین بھـداری  
ـانـی، تـعـدادی از   ـفـس بـه صـمـد قـدی ـن ـازگـردانـدن ت برای ب
ـان مـوثـر   استخوانھای قفسه سینه اش میشکند اما تـالش آن
واقع نمیشود و وی به بیمارستان شماره دو اعزام مـیـگـردد و  
در آنجا توسط مسئولین بھداری کارخانه بـه حـال خـود رھـا  
ـان   ـیـمـارسـت میشود بطوریکه آنان نه تنھا خود اقدام به ترک ب
ـان حـادثـه   ـز در جـری ـی میکنند بلکه خانواده و نزدیکانش را ن
ـنـکـه از صـمـد   قرار نمیدھند و صبح روز پنج شنبه پس از ای

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـان حـادثـه   قدیانی خبری نمیشود خانوده اش را تلفنی در جـری
بنا بر این گزارش خانواده صمد قدیانی صبـح  .  قرار می دھند 

روز پنج شنبه پس از حضور در بیمارستان و مشاھده وضعیـت  
ـنـد   وی، صمد را به یک بیمارستان خصوصی منتقل میـکـن
اما تالشھای پزشکان در بیمارستان خصوصی نیز موثر واقـع  
نمیشود و صمد روز سه شنبه ھفته جاری به عـلـت نـرسـیـدن  
اکسیژن کافی به مغزش و سکته ناشی از آن تسلیم مـرگ  

ـبـود کـه مـرگ اش مـرگ  .  میگردد  اما صمـد کسـی ن
زندگی باشد صمد با توجه به وضعیتی که داشت از سـالـھـا  
پیش به ھمسرش وصیت کرده بود در صورت فوتش تـمـامـی  
ـا و   ـق ـزی کـه بـرای ب اعضای بدنش از ناخن تا ھـر آن چـی
ـنـوعـانـش   بھروزی و خوشبختی یک انسان الزم است بـه ھـم
ـاخـیـر و صـبـح روز   اھدا شود به ھمین دلیل جنازه صمد با ت

 بھمن ماه تحویـل خـانـواده اش گـردیـد و وی در  ٢٧ جمعه  
 سـالـگـی در  ٤٥  بھمن در سن  ٢٧  ظھر روز  ١٣ حدود ساعت  

میان غم و  اندوه صدھا نفر از ھمکاران و ھمسـر و دو خـتـر  
ـان اسـالم شـھـر   دانشگاھی اش در آرامگاه دارالسالم شـھـرسـت

ـا  .  برای ابدیت پذیرای خاک شد  اتحادیه آزاد کارگران ایران ب
تاکید بر سھل انگاری مسئولین کارخانه الستیک البـرز در  
فوت جانگداز صمد قدیانی و جبران تبعات مادی و معنـوی  
ناشی از مرگ وی، این ضایعه جبران ناپـذیـر را بـه عـمـوم  
ـز از دسـت   کارگران الستیک البرز، ھمسر و دختران این عزی
ـانـی کـه   رفته صمیمانه تسلیت مـیـگـویـد و بـر صـمـد قـدی
آگاھانه و با روحیه ای فداکارانه تمامی اعضـای بـدنـش را  

 . تسلیم بقا و بھروزی ھمنوعانش کرد درود میفرستد 
 

 ساله درآتش سوزی خانه ٥٠مرگ کارگر
 نگھبانی در یک گاراژ

بھمن؛ در یک ساختمان دو طبقه در یک گـاراژ در  ٢٨ 
خیابان ھالل احمر، نرسیده به مـیـدان رازی مـوجـب سـوخـتـن  

 . ساله شد ٥٠ ومرگ یک کارگر 
 

  انگشت دست یک کارگر زن٤قطع 
ـنـدشـكـنـی در  ٥٢ کارگر زن    ساله یك كارگاه صنعتی ق

احمدآباد اصفھان که مشغول کار با دستگاه قند شـکـن بـود،  
 انگشت دست راسـتـش را از دسـت  ٤ طی یك حادثه شغلی  

 . داد 
 ویژه افزایش دستمزدھا

 
بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 

 کرمانشاه در مورد تعیین حداقل دستمزد
ـزایـش  ٢٧  بھمن؛ باز ھم در پایان سال بحث بر سر میزان اف

ـیـن دولـت و   حداقل دستمزد کارگران میان مقامات و مسـؤل
ـتـی   وزارت کار و نمایندگـان خـود گـمـارده تشـکـلـھـای دول

بحث ھا و رایزنی ھا حـول  . منتسب به کارگر در جریان است 
ـزی بـه   ـاچـی این موضوع می چرخند که چـگـونـه درصـد ن
عنوان افزایش حداقل حقوق در مقابل گرانی کمرشکن را بـه  

ـتـه خـود  .  کارگران تحمیل کننـد  در شـرایـطـی کـه بـه گـف
مقامات، خط فقر یک میلیون و ھشـت صـد ھـزار تـومـان  

ـیـن  ٢٠ است زمزمه افزایش   ـی ـئـت تـع  درصدی بر سر زبان ھی
این منطق که اجازه مـی دھـد حـقـوق  .  حداقل دستمزد است 

 ھزار تومانی را به عنوان حداقل دستـمـزد کـارگـران در  ٤٦٠ 
جامعه ای که خط فقر در آن یک میلیون ھشت صـد ھـزار  
ـان   تومان است تنھا می تـوانـد مـنـطـق سـرمـایـه داری عـن

ـلـوئـی  .  گسیخته و حریص باشد    ٦ در شرایطی که مـرغ کـی

ـا  ٣٨٥٠ ھزار تومان و برنج ھندی کیلوئی    تـومـان اسـت، ب
 ھزار تومان دیگر حتی بقاء خانواده کارگری ھـم  ٤٦٠ حقوق  

این دنیائیـسـت کـه عـده  .  در معرض نابودی قرار می گیرد 
ای که زندگیشان ھیچ سنخیتی با زندگی میلیونھا کارگـر  

کسانیکه درد نـداری و  .  ندارد، برای کارگران رقم می زنند 
فقر را نچشیده اند و بر عکس در ازای فقر و فـالکـت ایـن  
میلیونھا انسان شریف و رنجدیده سودھای سرسام آور به جیـب  

کسانیکه به عنوان نماینده کارگران بر سر میز نـه  .  می زنند 
مذاکره، بلکه مصالحه آسیب نرسیدن به منافع سرمایـه داران  
می نشینند ھیچ ربطی به طبقه کارگر نداشته و از سـوی  
ـافـع   ـیـسـت مـن ـیـع ھیچ کارگری انتـخـاب نشـده انـد و طـب

 .کارگران را نمایندگی نکنند 
ـزایـش   ـیـم اف ـا  ٢٠ ما کـارگـران اعـالم مـی کـن   ٣٠  ی

درصدی حداقل حقوق در حالی که خط فقر یک میلیون و  
ھشت صد ھزار تومان است توھینی آشکار بـه شـأن انسـانـی  
ـیـم   میلیونھا انسان کارگر است و این اھانت را تحـمـل نـخـواھ

ما مبارزات خود را حول افزایش چند برابـری دسـتـمـزد  .  کرد 
 .ادامه خواھیم داد 

 
 گفتگو

 
کارگران ایران نظاره گر تحمیل فالکتی 
 خرد کننده بر زندگی شان نخواھند شد

 گفتگوی سایت اتحاد با شاپور احسانی راد
بھمن؛ طی چند سال گذشته با فرا رسیدن مـاھـھـای  ٢٦ 

ـان عـدم   پایانی سال مسئله ھزینه ھای زندگی و در این مـی
پرداخت دستمزدھا و اخراج سازی کارگـران شـکـل حـادتـری  
ـنـه   ـزی بخود گرفته است و دھھا ھزار کـارگـر گـذشـتـه از ھ
ھای زندگی و عدم پرداخت دستمزدھا، پیش از پایان سـال از  

ـلـه بـویـژه طـی دو سـال  .  کار خود اخراج شده انـد  ایـن مسـئ
گذشته رشد چشمگیری داشته است و با تـوجـه بـه شـرایـط  
حاد اقتصادی در سالجاری و گرانی سرسام آور ھزینـه ھـای  
ـیـش رو   ـانـی امسـال و عـیـد پ زندگی، به یقین روزھای پای
یکی از تلخ ترین روزھای زندگی کارگران ایران خواھـد بـود  
و طبیعتا اخراج سازی کارگران نیز ابعـاد ھـر چـه گسـتـرده  

در این رابطه شاپور احسـانـی راد  .  تری به خود خواھد گرفت 
از اعضای ھیات مدیره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران طـی  

روزھای پایانـی سـال  :  گفتگویی با سایت اتحاد اظھار داشت 
چندین سال است که برای کارگران ایران به سـخـت تـریـن و  
ـان امسـال   مشقت بارترین روزھا بدل شده است و در ایـن مـی
یکی از بدترین سالھاست چرا که ھزینه ھای زندگی از اول  
امسال به این سو چندین برابر شده است و در خوشبیانه تـریـن  
حالت میتوان گفت این ھزینه ھا حداقل دو برابر شده اند، مـا  
ـتـی مـواجـه   ـی ـیـن وضـع ھیچگاه طی سالھای گذشته با چن
ـلـوم   نبوده ایم، امسال یک سال بسیار استثنایـی اسـت و مـع
نیست میلیونھا خانواده کارگری روزگارشان در عـیـد امسـال  
ـان سـال حـدود   ـای چگونه خواھد گذشت ھمین االن کـه بـه پ
یک ماه باقی مانده است قیمت مرغ و بـرنـج و گـوشـت و  
ـزی کـه بـه عـنـوان   آجیل سر به فلک زده اسـت و آن چـی

 ھزار تومـان بـرای ھـر  ٧٠ عیدی برای ھمه مردم و به مبلغ  
ـیـونـھـا   ـل ـی ـا دردی از دردھـای م ـن نفر اعالم شده است مطمئ

شاپور احسـانـی راد در  .   خانواده  کارگری دوا نخواھد کرد 
ادامه این گفتگو به طرح مسائل و مشکالت کارگران شـھـر  

پرداخت و در باره وضعیت کارگران ایـن  )  ساوه ( صنعتی کاوه  
ـانـی سـال اظـھـار داشـت  ـای ـتـه ھـای پ ـف : شھر صنعتی در ھ

 کـارخـانـه  ٥٠٠ شھرستان ساوه یک قطب کارگری با حدود  
ـلـومـتـری  ١٠ ( در شھرستان ساوه و شھرصنـعـتـی کـاوه    کـی

ـابـل  )  شھرستان ساوه  می باشد اما در حـال حـاضـر تـعـداد ق
توجھی از این کارخانه ھا عمال تـعـطـیـل شـده انـد و اکـثـر  
ـنـی در حـال   ـی کارخانه ھای در حال تولید نیز  با ظرفیت پای
ادامه کار ھستند و کارخانجات دیگر نیز ھمچون نورد لـولـه  
ـارس   صفا، نورد و پروفیل ساوه، پاک وش، ریخته گری،  پ
ـیـک،   شیر،  پارلو، مس کاوه، فنر سازی خاور، بھینـه تـکـن

ـان و   ـاب ـیـدار، بـن رو، شـیـشـه ت ـا  ... چینی سازی اسپ ،  ب
ـانـکـی   مشکالتی از قبیل عدم توانایی در پرداخت وامھای ب
ـیـه مـواجـه   و ھزینه ھای آب و برق و گاز و گرانی مواد اول
اند و خوب طبیعی است که چنانچه فـکـری بـه حـال ایـن  
وضعیت نشود در آستانه سال جدید ھزاران کارگر از کـارشـان  

ـان حـاد  .  بیکار خواھند شد  این وضعیت در حـال حـاضـر چـن
ـز در مـجـلـس   ـی ـان سـاوه ن شده است که اخیرا نماینده شھرست
ـانـچـه   شورای اسالمی در باره آن ھشدار داد و اعالم کرد چن
ـزودی ده ھـزار   از این کارخانه ھا حمایتی صـورت نـگـیـرد ب

شاپـور احسـانـی  .  کارگر در شھرستان ساوه بیکار خواھند شد 
راد در ادامه این گفتگو با اشاره به اخراج سازی ھـا و عـدم  
پرداخت بمـوقـع دسـتـمـزد کـارگـران بـه عـنـوان مـھـم تـریـن  
ـان سـاوه در  سـالـجـاری   مشکالت ھزاران کارگر در شھرست

ـان سـاوه  :  اظھار داشت  در بسیاری از کارخانه ھـای شـھـرسـت
عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میـکـنـد و اغـلـب  
کارگران به علت ترس از اخراج و از دسـت دادن شـغـل شـان  
دست به اعتراض نمیزنند و اگر اعتراضی ھم بکنند از آنـجـا  
که کارفرمایان نفوذ باالیی در اداره کار و دیـگـر نـھـادھـای  
ـیـرسـد  . دولتی دارند اعتراضات شان نیز چندان بـه جـایـی نـم

وی در این رابطه با اشاره به اعتراضات کارگـران نـورد لـولـه  
 کارگر این کـارخـانـه از اول  ١٢٠٠ : صفا در سالجاری گفت 

امسال به ایـن سـو در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت بـمـوقـع  
دستمزدھای خود چندین بار دست به اعتصاب زدند و حـتـی  
ـنـحـال   یکی دو بار نیز در مقابل فرمانداری تجمع کردند با ای
ـان   مسئله عدم پرداخت دستمزد کارگران این کارخانه ھـمـچـن
ـار اعـتـصـاب و اعـتـراض   حل نشده است و آنان پس از ھـر ب
نھایتا موفق به دریافت یکماه از دستمزد مـعـوقـه خـود شـده  

تازه این وضعیـت مـربـوط بـه کـارخـانـه ای اسـت کـه  .  اند 
ـات تـریـن   ـا امـکـان ـزرگـتـریـن و ب کارفـرمـایـش یـکـی از ب

ـان ایـن  .  کارفرمایان در ایران است  ـای شاپور احسانی راد در پ
من به عـنـوان  : گفتگو در باره افزایش دستمزدھا اظھار داشت 

یکی از ھماھنگ کنندگان طومـار اعـتـراضـی سـی ھـزار  
ـیـن زیـر   ـق نفری کارگران اعالم میکنم کارگران ایران بطـور ی
ـنـد رفـت   بار افزایش دستمزدھا به روال سالھای گذشته نخواھ
ـا   ـنـه ھـای زنـدگـی مـطـابـق ب ـزی چرا که تورم و افزایـش ھ
سالھای گذشته نبوده است و نه تنھا مطابق نبوده است بلکـه  
ما با جھش چندین برابری در ھزینه ھـای زنـدگـی مـواجـه  

ـز کـامـال روشـن اسـت کـه  .  بوده ایم  ـی به ھمین دلیل ساده ن
ـنـده در زنـدگـی شـان   کارگران ایران تسلیم فالکتی خرد کـن

 درصـدی دسـتـمـزدھـا  ٢٥ نخواھند شد و با افزایش حداکثـر  
ـنـده ھـای خـود خـوانـده ضـد کـارگـری در   آنگونه که نمای
ــد   ــن ــل آن بـر کــارگـران ھسـت ــحـمــی ــی در صــدد ت ـال ــع شـورای
رضایتمندانه در خانه ھایشان نخواھند نشست و طبیعتا دسـت  
ـنـد زد   به جدالی تعیین کننده بر سر ھستی و بقا خـود خـواھ
این امر تبیین من از شرایط موجود است و ربطی نیز به اراده  

ـتـی کشـورمـان  .  من نوعی ندارد  حال این مسـئـوالن مـمـکـل
ھستند که می باید پاسخی شـایسـتـه بـرای بـرون رفـت از  

 . وضعیت حاضر پیدا کنند 
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گفتگو رادیو بین المللی فرانسه با 

 جعفرعظیم زاده
ـأت مـدیـره اتـحـادیـه آزاد   ـیـس ھـی جعفر عـظـیـم زاده، رئ

تـریـن حـالـت،    کند کـه در حـداقـل   کارگران ایران، تأکید می 
ــایــد   ــی ب ــمــزد فــعــل دســت
چندین برابر افزایش یابـد  
ـیـون و   ـل ـی و به یـک م

.  ھزار تومان بـرسـد ٥٠٠ 
ـنـد   با نزدیک شـدن اسـف

ــتـه  ـف ھـای آخــر    مـاه و ھ
ــت   ــق ســن ــطــاب ســال، م
ــحــث دربــاره   مــعــمــول ب
تعیین حـداقـل دسـتـمـزد  
ــارگــران، بــه لــیــســت   ک
ـیـت   مطالب خبری پراھـم
در کشور پیوستـه اسـت  

ـاره اظـھـار نـگـرانـی   ـبـی درب و اینک روزی نیست که مطال
ـتـشـر نشـود  . کارگران نسبت به نرخ جدید حداقل دستمزد مـن

ھـای    ای که شاید وضعیـت امسـال را نسـبـت بـه سـال   نکته 
گذشته استثنائی کرده است، موج عظـیـم گـرانـی و سـپـس  

ھای پی در پی ارزی و در نتیجه سقوط باور نـکـردنـی    بحران 
ـقـه  ای    قدرت خرید پول کشور و از این رھگذر رواج تورم بیسـاب

تـوصـیـف   «لجام گسیـخـتـه »است که ھمه صاحب نظران آنرا  
ـز    کرده اند و ھیچ کدام از سـازمـان  ـی ھـای مسـئـول کشـور ن

ـنـد  ـنـد از گسـتـرش آن جـلـوگـیـری کـن یـکـی از  .  نتوانسـت
پیامدھای فوری این بحران بیسابقه اقتـصـادی، گسـتـرش و  
تعمیق فقر و تنگدستی در میان اقشار آسیب پذیر اجتـمـاعـی  

ـیـن روسـت کـه  .  بویژه کارگران کشـور اسـت  درسـت از ھـم
ـاپـذیـر گـرانـی   کارگران، درمانده در مقابل غـول سـیـری  ھـا،    ن

ـبـه شـورای   چشم به اسفند ماه و تشکـیـل اجـالس سـه جـان
ـتـه   عالی کار دوخته اند و خواھان ترمیم قدرت خرید برباد رف

از این روست که سـازمـانـھـا  .  دستمزدھای ناچیز خود ھستند 
ـا اعـالم مـواضـع و   و نیرو ھای مختلف کارگری کشـور ب
ـیـن حـداقـل   ـی ـاره تـع اظھار نظرات مختلف، بـحـث داغـی درب

ـیـروھـای کـارگـری،  .  اند   دستمزد براه انداخته  ـان ایـن ن در مـی
ـیـه  ـان ـی ـا    اتحادیه آزاد کارگران ایران، این روزھا با انتشار ب ای ب

ـیـه   ـان ـی ـقـول ب ـیـشـت مـردم کـه ب بـه  »اشاره به وضعیـت مـع
ـبـدیـل شـده    اصلی  ترین دغدغه اکثریت عظـیـم مـردم ایـران ت
ــر اســاس تــأمــیــن  «اســت  ــمــزدھــا ب ، خــواھــان افــزایــش دســت

ـفـره شـده اسـت  . شرافتمندانه سبد ھزینه یک خانواده چھار ن
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سبد ھزینه یـک خـانـوار چـھـار  
نفره را، یک میلیون و ھشتصد ھزار تومان برآورد می کـنـد  
ـزان   و بر اساس آن، خواھان افزایش دستمزدھـا حـداقـل بـه مـی

اتحادیه آزاد کـارگـران  .   ھزار تومان است ٥٠٠ یک میلیون و 
ـانـونـی و    تشکل »ایران، آنچه را که خود   ھای به اصطـالح ق

ـیـت    مینامد، جزو سازمان  «رسمی  ھای واقعی کارگری برسم
نمی شناسد و معتقد است که آنھا در شـورای عـالـی کـار  

ـا  ٢٠ سازش می کنند و با یک افزایش    درصـدی  ٢٥  و ی
ھـای    این در حـالـی اسـت کـه سـازمـان .  راضی خواھند شد 

کارگری، امسال صدای اعتراض خود را بسیار باال بـرده انـد  
واقـعـی  »و ھمه آنھا خواھان افزایش دستمزد با توجه به نـرخ  

عبدالله مختاری، عضو ھیأت مـدیـره کـانـون  . شده اند  «تورم 
ـا   ـتـگـو ب عالی شوراھای اسالمی کار استان تـھـران، در گـف
ـانـک مـرکـزی را   خبرگزاری ایلنا، نرخ تورم مورد ادعای ب

 در صد ادعا شده نادرسـت مـی دانـد و  ٢٥  تا  ٢٠ که حدود  

ـیـشـت  »خود مدعی است که   تورم فعلی کشور در سبد مـع
او میگوید، استفاده از   .« در صد است ١٥٠ خانوار کارگری،  

ـیـسـت، زیـرا   «افزایش حـقـوق کـارگـران »عبارت   صـحـیـح ن
دستمزد کارگران ھر ساله از تورم عقب تـر اسـت و در واقـع  

دبیـر اتـحـادیـه کـارگـران  .  کارگران بدنبال خط فقر می دوند 
قراردادی کشور، رجبعلی شھسواری، نیز می گـویـد حـقـوق  
کمتر از یک میلیون تومان، جوابگوی زندگی کـارگـران و  

او اضـافـه مـی کـنـد کـه  .  خانواده ھای آنان نخـواھـد بـود 
افزایش نقدی دستمزد آثار تورمی زیانباری خـواھـد داشـت و  
پیشنھاد می کند که به کارگران سبد معیشتـی مـتـشـکـل  

ـادر قـاضـی پـور، عضـو  .  از کاالھای اساسی تعلق گـیـرد  ن
ـز اعـالم کـرد کـه ایـن   ـی فراکسیون کـارگـری مـجـلـس، ن

 ھزار تومان می دانـد  ٨٠٠ فراکسیون حقوق پایه کارگری را  
ـارانـه  ـنـدی ی او  .  ھـا اجـرا نشـود   بشرطی که فـاز دوم ھـدفـم

ھـا اجـرا گـردد، فـراکسـیـون    مدعی شده که اگر طرح یارانه 
ـالـی اعـالم خـواھـد کـرد ٢٠ مجلس پیشنھاد   در  .   میلیون ری

گفتگوئی با جعفر عظیم زاده، رئیس ھیأت مـدیـره اتـحـادیـه  
ـیـم   آزاد کارگـران ایـران، وی مـی گـویـد کـه اگـر بـخـواھ
ـیـش قـدرت خـریـد داشـتـه   کارگران ایران باندازه سـی سـال پ

 ھـزار تـومـانـی را ھـم اگـر  ٥٠٠  میلیون و ٢ باشند، دستمزد  
ـأکـیـد  .  بپردازند پاسخگوی زندگی کارگران نخواھد بـود  او ت

می کند که در حداقلترین حالت دستمزد فعلی باید چنـدیـن  
.  ھزار تومان برسد ٥٠٠ برابر افزایش یابد و به یک میلیون و  

بعقیده جعفر عظیم زاده، اجـالس شـورای عـالـی کـار بـرای  
تعیین دستمزد، یک نھاد سه جانبه نیسـت و کـامـال  یـک  

بعقیده او سـازمـان ھـائـی مـثـل کـانـون عـالـی  .  جانبه است 
ـیـسـت و در   شورای اسالمی کار نماینده واقعی کـارگـران ن

ـزایـش   ـا یـک اف ـیـن دسـتـمـزد، ب  درصـدی  ٢٥ شورای تعی
جعفر عظیم زاده، در پاسخ بـه کسـانـی  .  موافقت خواھد کرد 

که می گویند افزایش زیاد دستمزد کارگران را کارفـرمـاھـا  
  ١٢ نمی توانند بپردازند، استـدالل مـی کـنـد کـه از حـدود  

ـانـون کـار   میلیون کارگری که امروز در ایران تحت پوشش ق
 درصـدشـان در بـخـش  ٨٠  تا  ٧٠ و تأمین اجتماعی ھستند،  

خـواھـد    بنابراین باید گفـت دولـت نـمـی .  کنند   دولتی کار می 
ـپـردازد  ـاره  .  چنین دسـتـمـزدی ب ـیـت  ٢٠ او درب ـال  درصـد فـع

اقتصادی بخش خصوصی ھم، معتقد است کـه دولـت مـی  
ھای کمکی مختلف ایـن    تواند با برقراری سوبسید و یا بسته 

ـابـد  ـیـژن  .   وضعیت را جبران کند تا حقوق کارگر افزایش ی ب
 فوریه ١١ -برھمندی 

 
گفتگوی روزنامه آرمان با حسن سعیدی و 

 وحید فریدونی
در باره مشکالت سر راه پرسنل شرکت 

 واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
ـیـش از  : لیدا ایاز    ١٠ شرکت اتوبوسرانی تھران و حومه ب

ھزار راننده و کارمند دارد اما سیاست شھـرداری تـھـران پـس  
از واگذاری امور بیشتری در این شرکت به بخش خصـوصـی  
بر این محور قرار گرفت که به کاھش نیرو و تعـدیـل کـردن  

پیش از این در پی اختالفـاتـی  . کارگران در این بخش بپردازد 
ھای تعدیل نیرو داشتند اعـتـراضـاتـی    که کارگران با سیاست 

 صورت گرفت و در آن دور عده ای خـواھـان ایـن  ٨٤ در سال  
در ھمین زمـان  .  بودند که شھردار تھران صدای آنھا را بشنود 

ـان    محمدباقر قالیباف به میان کارگران آمد و خواستـه  ھـای آن
را پذیرفت و اعالم کرد ھمه شما از خانواده شھـرداری تـھـران  
ھستید و ھر آنچه به کارکنان شھرداری تعلق گیرد شما ھـم  

ـزدیـک بـه  .  استحقاق داشتنش را دارید   سـال  ٦ از آن زمان ن

گذشته اما کارگران شرکت اتوبوسرانی در طول ایـن سـالـھـا  
در این باره با وحیـد  .  مشکالت دیگری را پشت سر گذاشتند 

ـیـدی دو تـن از کـارگـرانـی کـه بـه   فریدونی و حسن سـع
نمایندگی کارگران پیگیر مطالبات رانندگان اتـوبـوس بـودنـد  

ـیـم   به گفت  ایـن دو بـه ھـمـراه یـکـی دیـگـر از  .  وگو نشسـت
اینک آنھا پیگـیـر  .  رانندگان به تازگی از کار اخراج شده اند 

ـنـد  ـیـت شـان ھسـت ـان ـق . مشخص شدن دالیل اخراج و اثبات ح
درباره اخراج و دالیلی که منجـر بـه صـدور ایـن حـکـم شـد  

ـا  :  وحید فریدونی .  بفرمایید  ـب ـقـری اخراج من و آقای سعیدی ت
ـان  ١٠ حدود  .   ماه است که انجام شده   ٤   ماه پیش ما در جـری

ـلـش مـی  داد و    حق جذبی قرار گرفتیم که شھرداری به پرسن
ـان شـرکـت   در این جریان به ما اعالم کردند کـه بـه کـارکـن

 بـه ھـمـه  ١/١/٨٨ این حـق جـذب از  .  گیرد   واحد تعلق نمی 
ـزی بـه   کارکنان شھرداری پرداخت شد اما تا این لحظـه چـی

آقـای امـانـی جـانشـیـن مـعـاون اداری  . اند   ما پرداخت نکرده 
 ایـن مـوضـوع را در  ٨٨  اردیبھشـت  ١١ مالی شھرداری در  

ـامـه .  ھا اعالم کرد   رسانه  ھـایـی ھـم کـه از شـھـرداری بـه    ن
ـان  ٢٢ مناطق   ـلـق حـق جـذب بـه کـارکـن  گانه مبنی بر تـع

 مـاه    ١٠ ما ھـم حـدود  .  شھرداری ابالغ شد ھم موجود است 
ـتـر شـھـردار  ٤ قبل با طوماری بالغ بـر    ھـزار امضـا بـه دف

ـتـه  ٤ مراجعه کردیم یعنی    ھزار نفر این حـق جـذب را نـگـرف
ـا وجـود  :  بودند؟ حسن سعیدی   ھـزار پـرسـنـل  ١٠ در واقع ب

ـامـه را امضـا  ٤ شرکت واحد ما    ھزار نفر بـودیـم کـه ایـن ن
ـان  .  کردیم  ـلـق حـق جـذب بـه کـارکـن در نامه درخواسـت تـع

ـتـر  .  شرکت واحد را مطرح کردیـم  ـامـه را تـحـویـل دف ایـن ن
ھـای دیـگـری ارسـال کـردیـم و    در ادامه نامه .  شھردار دادیم 

روزی در  .  حتی با شورای شھر ھم مکاتباتـی انـجـام دادیـم 
ـقـل بـود    جلسه ١٨٨٨ سازمان   ـا  .  ای درخصـوص حـمـل و ن ب

ھای    جانشین معاون حمل و نقل صحبت کردیم و نیز پیگیری 
دیگری ھم داشتیم تا اینکه با مراجـعـه حضـوری بـه ھـمـراه  

ـان شـرکـت واحـد در جـلـوی سـاخـتـمـان  ٢٠٠   نفر از کارکن
 مھر ماه امسـال ایـن تـعـھـد مـورد  ١٨ شورای شھر به تاریخ  

ـاریـخ    بـه مـا  ١/١/٩١ پذیرش قرار گرفت که حق جذب از ت
سـازی بـرای مـا و    بعد از آن ھم پـروژه پـرونـده .  پرداخت شود 

بسیاری از افرادی که در این خصوص فعالیت کـرده بـودیـم  
کلید خورد و در بحث اخراج من به این دلیل که پیگیـر حـق  

عنوان بیشترین دلیل برای اخراج اعالم شـد کـه    جذب بودم به 
ھای ما بـود و آنـھـا    البته خواسته حق جذب یکی از خواسته 

ھـای دیـگـرمـان را ھـم    دانستند که ما در ادامه خواستـه   می 
کنیم، چنین تصمیمی گرفتند و مـا را اخـراج    پیگیری می 

ھای ما توقـف    یکی دیگر از خواسته :  وحید فریدونی .  کردند 
ـامـه . اصالح قانون کار بود  ای بـه مـجـلـس    در این بین مـا ن

ـیـم و درخـواسـت   شورای اسالمی برای تغییر قانون کار نوشت
ـیـم  ای ھـم بـرای    در یـک دوره .  توقف اصالح قانون را داشت

ھـای مـا    ھای اتوبوس شرکت واحد این فشار و پیگیری   بیمه 
  ٢٠٠ این آقای سعیدی تا کنون قریب به  .  بود که انجام شد 

نفر اخراجی را برگشت بـه کـار زده اسـت چـراکـه شـرکـت  
ـامـه ٤ خصوصی شده و   ای وجـود     ھزار نیرو اضافه دارد و برن

کـه اگـر ایـن     ھزار نفر را تعدیل کنند درحالی ٤ دارد که این  
تـوان آنـھـا     ھزار نفر عضو سندیکا باشند به این راحتی نمی ٤ 

که این کار برای ما ھیچ نفـع مـالـی    درحالی .  را اخراج کرد 
ـاشـد  مـا در  .  ندارد و چه بسا مشکالت بیشتری ھم داشته ب

ـان سـال   ـای کنار حق جذب خواھان دریافت پاداش شش ماھه پ
ـیـم   که در شھرداری پرداخت مـی  ـزھسـت ـی ـیـن  .  شـود ن ھـمـچـن

خواھان حق مسکنی که به کـارمـنـدان شـھـرداری پـرداخـت  
ـقـسـیـم  .  شود   می  در این میان شرکت افراد را بـه دودسـتـه ت
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بـرای کـارمـنـدان  .  بخش کارمندی و بخش کـارگـری :  کرد 
ـا    شھرداری به   ھـزار  ٣٢٠ صورت ویژه حق مسکن را حتـی ت

کـه بـرای کـارگـران چـه در    تومان تعیین کـردنـد درحـالـی 
 ھزار تومـان بسـنـده  ١٠ کالنشھر و چه در روستاھا به ماھی  

البته در بخشی از قانون آمده که کارگر و کـارفـرمـا  . کردند 
ـا    می  ـیـشـتـر ی توانند براساس شرایط با ھم به توافق برسند و ب

ـیـن   ـی کمتر از حقوقی که شورای عالی کار تعیین کرده، تـع
ـا  ٤٠ البته این اتفاق معموال در کـارگـاھـھـای  .  کنند    ٥٠  ی

ـیـمـان دسـتـه جـمـعـی اسـت و در    نفره نمی  افتد این ھـمـان پ
شـود روی    کارگاھھای بزرگ که اعتراضاتی مـطـرح مـی 

این موضوع در زمان پیش از انقالب و چـنـد سـال  .  دھد   می 
بعد از انقالب ھم در شرکت واحد وجود داشـت و مـا شـاھـد  

ھـایـی کـه مـا    مثال یکی از پیـمـان .  ھایی بودیم   چنین پیمان 
کنیم این است که بر خالف ھـمـه    امروز ھم از آن استفاده می 

ـافـت    روز به   ٦٠ ھایی که    شرکت  ـان سـال دری ـای عنوان پاداش پ
ھـای    دھد یا پیـمـان   روز پاداش می     ٦٢ کنند شرکت واحد    می 

دیگری که به دست فراموشی سپرده شد که یکـی از آنـھـا  
این بود که ساالنه دو دست کت و شلوار به کارگر پـرداخـت  

بـه ھـرحـال  .  شـود   شود که در حال حاضر یکـدسـت داده مـی 
برای پیگیری حکم اخراج تان کـاری ھـم قـرار اسـت انـجـام  

بله برای حکم و پرونده آقای فریدونـی  :  دھید؟ حسن سعیدی 
ـیـد کـرده   ـای که شورای حل اختـالف ھـم حـکـم ایشـان را ت

ـتـه  .  ایـم   دادخواستی برای دیوان عدالت اداری تنظیـم کـرده  ـب ال
ام به شورای حل اختالف نرسیده و تایید نشـده    بنده ھنوز پرونده 

ـا وزیـر کـار و    اما در حال حاضر نامه نگاری .  است  ھـایـی ب
مـا  .  ایـم   جمھور انـجـام داده   ھای مختلف و حتی رئیس   معاونت 

ـیـم  .  خواھان ویژه خواری نبوده و نیستیم  ما خواھان ایـن ھسـت
مان رسـیـدگـی شـود کـه در    صورت عادالنه به پرونده   که به 

ـیـد   ـای نھایت اخراجمان مانند آقای فـریـدونـی در اداره کـار ت
حتی اتحادیه کارگران حمل و نقل جھان به وزیـر کـار  .  نشود 

جمھور در این خصوص نامه داده و خواستار تسـریـع و    و رئیس 
بعد از اخراج با شکـایـت آقـای  .  پیگیری پرونده ما شده است 

ھـایـمـان    فریدونی و حسینی از شورای اسالمی کار پیگیـری 
اش    زیرا برای اینکه فردی اخراج شـود الزمـه . را آغاز کردیم 

ـا ایـن   این است که شورای اسالمی کار و آن مـجـمـوعـه ب
ـنـدی اشـاره  .  اخراج موافقت کند  شورای اسالمی کـار بـه ب

ـیـد    کرد که به طور قانونی نمی  ـای توان براساس آن اخـراج را ت
ـنـد حـکـم   کرد اما اداره کار با استناد غیرقانونی به ھـمـان ب

ما نسبت بـه ایـن تـخـلـف شـکـایـت  .  اخراج ما را تایید کرد 
ـات شـورای اسـالمـی کـار  . کردیم  ـف ـتـی کـه بـه تـخـل ـئ ھی

کند رایـی صـادر کـرده کـه ھـیـچ کـدام از    رسیدگی می 
بندھای این رای با قانون مطابقت ندارد و در نـھـایـت ھـمـه  

ـیـد کـرده اسـت  ـای کـار ایـن  .  تخلفاتی که شورا نامبـرده را ت
شـکـایـت کـارگـر از  .  ھیات رسیدگی به سه موضوع اسـت 

شورای اسالمی کـار، شـکـایـت شـورای اسـالمـی کـار از  
. کارفرما و شـکـایـت کـارفـرمـا از شـورای اسـالمـی کـار 

ـنـده وزارت کـار، سـه   اعضای این ھیات ھم متشکل از نمای
ـان و سـه    نفر نمایندگان کارگران از کانون  ھای کارگری است

ـان کـه آنـھـا ھـم از کـانـون  ھـای    نفر از نمایندگان کارفرمـای
تـوان    کارفرمایان استان ھستند است که البته خیلی ھـم نـمـی 

دھند دل بست چـراکـه    ھایی که می   به این نمایندگان و رای 
ـا صـالحـیـت شـرکـت بـرای   این افراد کسانی ھستند کـه ب

ـات ایـن بـود کـه  .  شوند   نمایندگی تعیین می  ـف یکی از تخـل
فردی که عضو علی البدل شورا بود درباره صالحیـت دالیـل  
ـار   ـب ـنـوز اعـت اخراج ما نظر داده بود در حالی که این فـرد ھ

. ای برای این کار از وزارت کشور دریافت نـکـرده اسـت   نامه 

ـاد    در جواب به اعتراض ما می  ـن ـا اسـت گویند رای این فرد ب
ـبـول اسـت  ایـن در  .  به اینکه در انتخابات رای آورده مـورد ق

ـنـد امــا   ــی حضـور داشــت شـرایـطـی بـود کـه اعضـای اصـل
ـبـدل    نمی  خواستند نظری بدھند و آنھا ھـم از عضـو عـلـی ال

ـان    متاسفانه اینھا تـوانسـتـه .  استفاده کردند  انـد اداره کـار اسـت
کننـد بـه    امروز به اداره کاراعالم می .  تھران را ھم قانع کنند 

دلیل شرایط اقتصادی که داریم که اگر این تـعـداد کـارگـر  
ـنـد کـارگـاه دچـار خصـوصـی  ـان سـازی    در کارگاه باقـی بـم

شود و مقامات استان تھران یا ھر استان دیگـری ھـم بـه    می 
ھـا در ھـر شـرایـطـی    خواھند چـرخ کـارگـاه   دلیل اینکه می 

ـا  .  بچرخد رای اخراج را پذیرفتند  ـیـد ب در ایـن مـدت تـوانسـت
ھـای شـب     نیـمـه ٨٤ شھردار تھران دیداری داشته باشید؟ سال  

بود که آقای قالیباف در جمـع کـارگـران حـاضـر شـد و در  
ـیـم    حالی که با پذیرش دو خواسته  ای کـه مـا آن روز داشـت

 خواسـتـه بـحـق داریـد اعـالم  ٤ پذیریم که شما    گفت من می 
ـیـسـت و در    کرد که این خواسته  ھا یک شبه انجام شدنی ن

حالی که تا آن روز ما زیر نظر وزارت کشـور بـودیـم بـه مـا  
ـیـم و آقـای   گفتند که از امشب زیـر نـظـر شـھـرداری ھسـت
قالیباف گفت که ھر آنچه به پرسنل شھرداری تھران پرداخـت  
شود به شما ھم پرداخت خواھد شد و با کارمنـدان شـھـرداری  

کنید اما بعدھا دیـدیـد کـه در سـال    تھران ھیچ تفاوتی نمی 
ـان شـھـرداری داده شـد بـه  ٨٨   آن حق جذبی که به کـارکـن

یک زمانی سندیکا منحـل  .  کارکنان شرکت واحد داده نشد 
فعالیـت  .  شد دلیلش چه بود؟ سندیکا ھیچ وقت منحل نشد 

اما امروز یـکـی از  . ما ھم گاه با فراز و فرودی مواجه شد 
ـیـت مـی  یـعـنـی  .  کـنـد   دورانی است که سندیکا در اوج فعال

ـلـه   رسمیت پذیرفته شده دارد؟ اگرچه ھمیشه بر سر این مسـئ
ـایـد   ـقـدیـم کـه ب ـت با مشکل مواجه بودیم اما ما ھمیشه مـع

به ھرحال قوانین خواست ملت ھاست و ما  .  تالشمان را بکنیم 
رسـد    به نظـر مـی .  دھیم   بر این اساس به تالش خود ادامه می 

ھـای مـتـعـدد در    ھمین مشکالت باعث شده که مدیرعامـل 
شرکت اتوبوسرانی کمتر به مشکالت شما گوش فرا دھنـد؟  

ـانـونـی اسـت کـه در  :  ما دو مشکل بر سر راه داریم  اولـی ق
یک بازه زمانی تغییراتی در آن اعمال شد و سـنـدیـکـاھـا را  
از قانون کار حذف کردند و بـه جـای آن شـورای اسـالمـی  
کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگران را جایگزین کـردنـد  

. شـود   ھای ما مـی   و بخش دیگر نظارتی است که بر فعالیت 
آیا تاکنون برای برون رفت از ایـن مشـکـل بـه فـکـر راھـی  
برای تطبیق موقعیتتان با قانون افتاده اید؟ بله در آخرین دوره  
انتخابات شورای اسالمی کار آقای وحید فریدونـی و چـنـد  

ـیـن کـردیـم    تن از دوستان را به  ـی عنوان نمایندگان کارگران تـع
. اند   اما ھمه به دالیلی که ھنوز اعالم نشده رد صالحیت شده 

ـا   آیا در این بین گفتمانی ھم داشتید که توضیحی بخواھید ی
ـا شـمـا وارد مـذاکـره شــونـد؟ یـکـی از دوره  ھـا بـرای رد    ب

ـا   صالحیت اعضای سندیکا بسیار گفتمان انجام دادیم حتی ب
ـیـم امـا ھـیـچ   مقامات وزارت کار و شرکت واحد دیدار داشت

ـان  .  یک موثر واقع نشد  ـت ـای ظاھرا یکی دیگر ازخـواسـتـه ھ
ـان آور   قرار گرفتن شغل شما در لیست مشاغل سـخـت و زی
ـیـد انـجـام   براساس قانون کار است؟ چـه اقـدامـاتـی تـوانسـت

ـلـه بـراسـاس مـاده  :  دھید؟ حسن سعیدی  ـانـون کـار  ٥٢ ب  ق
ـایـد     ٦ مقررشده که طبق مشاغل سخت و زیان آور کارگـر ب

ـزایـش    ساعت در روز کـار کـنـد و مـرخصـی سـاالنـه  اش اف
ـیـن شـغـل مـا  . یابد   می  ـی پیگیری کردیم و متوجه شدیـم تـع
ـانـون کـار  ٥٢ عنوان شغل سخت و زیان آور براساس ماده    به   ق

ای تحت عنوان تطبیق مشاغل سخت    باید براساس نظر کمیته 
این کمیته در سطح استان تشکـیـل  .  و زیان آور صورت بگیرد 

ـامـیـن    می  شود که نمایندگانی از وزارت کـار و سـازمـان ت
اجتماعی دارد اما به گفته خود مقامات این کمیته از زمـان  

ـیـچـگـاه در    تصویب این قانون که سالھا از آن مـی  گـذرد ھ
ـتـه مشـاغـل سـخـت و  .  استان تھران تشکیل نشـده اسـت  ـب ال

 قانون کـار و  ٥٢ اولی ماده  . شوند   آور شامل دو ماده می   زیان 
اگر کار شـمـا  .   قانون تامین اجتماعی است ٧٦ دیگری ماده  
ـاخـتـه  ٥٢ براساس ماده    قانون کار شغل سخت و زیان آور شـن

  ٦ شود مزایای بازنشستگی پیش از مـوعـد و حـق روزانـه  
ـامـیـن  ٧٦ ساعت کار دارید اما اگر بواسطـه مـاده   ـانـون ت  ق

اجتماعی سخت و زیان آور شناخته شوید فقط بازنشـسـتـگـی  
ـانـون کـار  ٥٢ ما به دنبال تحقق ماده  .  پیش از موعد دارید   ق

ـانـه خـودشـان ھـم اذعـان  :  وحـیـد فـریـدونـی .  ھستیم  ـاسـف مـت
ـزی را اجـرایـی  ٢٠ کنند که در    می   سال گذشته چنین چـی

اجرای این قانون در استان تھـران از زمـان تصـویـب  . اند   نکرده 
ـلـق مـانـده اسـت  ـیـدی .  تاکنون مـع ـاری از  :  حسـن سـع بسـی

ـنـد   ـتـه نـدارنـد مـان مشاغل ھستند که نیازی به بررسی کمی
ـاز   ـی کار در غسالخانه یا کاردر معدن اما مشاغلی مثل ما ن

ـفـه مـدیـرعـامـل  .  به بررسی از سوی کمیته دارد  آیا این وظی
ـات ایـن مسـائـل   ـب ـال اث ـب شرکت یا کارخانه نیست که به دن

این وظیفه بیشتر بـر عـھـده تشـکـالت  :  باشد؟ حسن سعیدی 
از آنجـایـی کـه شـورای اسـالمـی کـار در  .  کارگری است 

شرکت واحد مستقر ھستند معموال دنبال کارھایـی کـه مـد  
ـبـل    نظر شرکت نیست نمی  ـقـی از ق ـنـکـه تـواف روند مگـر ای

 . صورت گرفته باشد 
 

 كودكان كار
 

 درخواست كودكی كه كارگر ساختمان است
ـا   یکی از خوانندگان روزنامه دنیای اقتصاد در تـمـاس ب
ـیـت یـک دخـتـر   ـال خبرنگار گروه مسكن این روزنامه از فـع

 ساله در قالب یک کارگر ساختمانی در سطح شـھـر  ٥ بچه  
این خبرنگار برای پیگیری مـاجـرا بـه مـحـل  .  تھران خبر داد 

فعالیت این کودک مراجعه کرد و مشـخـص شـد کـه بـه  
 سـاعـت بـه ھـمـراه  ٨ علت فقر مالی این دختر بچه روزانـه  

پدرش در ساختمانھای در حال ساخت در نقش یـک کـارگـر  
پدر این دخـتـر بـچـه، یـگـانـه،  .  ساختمانی فعالیت می کند 

چون کسی را ندارم مجبورم دخترم را روزانـه بـه  :  می گوید 
سر ساختمان بیاورم که با توجه به اینکه زمان رفـت و آمـدم  

 ساعت است به شدت دخترم خسته و اذیـت  ٦ به شھر مامازن  
ـاق اجـاره کـرده  :  او می گوید .  می شود  در مامازن یک ات

پدر یگانـه مـی  .  ھزار تومان اجاره می دھد ١٠٠ که ماھانه  
به دلیل اینكه یگانه را روزھا سر ساختمان مـی آورم،  :  گوید 

او نیز پا به پای من كار می كند و فعالیـت ھـای سـبـكـی  
ھمچون حمل كیسه ھای مصالح ساختمـانـی را انـجـام مـی  

یگانه چند روز پیش بـه خـاطـر گـرد و  :  او می گوید .  دھد 
خاک ناشی از گچ و سیمان مریض شده و یک شب تـمـام  

این کارگر كوچك ساختمانـی امـیـدوار اسـت  . تب کرده است 
که مسئوالن و شرکتھای ساختمانی برای استخدام پدرش بـه  
ـنـد  ـن . عنوان یک سرایه دار از خانواده اش حمـایـت مـالـی ك

 ساله است، دخـتـری کـه  ٥ متن زیر گفتگو با این کودک  
اگر چه فقیر است، اما پدرش برای تربیت او نـھـایـت تـالش  

چرا اینجا کار می کـنـی؟ پـدرم  !  یگانه .  خود را کرده است 
من ھر روز با او مـی آیـم کـه در  . مریض است و پول نداریم 

پدرم پایش درد می کند ھـر وقـت کـیـسـه  .  خانه تنھا نباشم 
ھای سیمان را بلند می کند اذیـت مـی شـود و شـبـھـا از  

من زور ندارم، اما کمـکـش مـی  . شدت درد خوابش نمی برد 
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ـلـی دور  .  کنم که کمتر اذیت شود  ـان کـجـاسـت؟ خـی خانه ت
ـفـن نـداریـم  چـرا  .  است ما در خانه مان یخچال و تلویزیون و تل

. پیش مادربزرگ یا خاله ات نمی روی؟ مـادرم مـرده اسـت 
چـه  .  تازه مادربزرگـم ھـم مـرده و خـالـه و عـمـه ھـم نـدارم 

درخواستی از مسئوالن داری؟ پدرم نمیتواند کـار کـنـد، امـا  
. ھیچ کس کمکـمـان نـمـی کـنـد .  اگر کار نکند پول نداریم 

پدرم می گوید اگر سرایدار یک ساختمان شود زندگی مـان  
 .خوب می شود 

 
 
 

 تشكلھای كارگری
 

احضار ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار 
نفری کارگران به دفتر پیگیری وزارت 

 اطالعات
ـا بـرگـزاری  ٢٤   بھمن؛ بدنبال مخالفت استانداری تـھـران ب

ـیـگـیـری وزارت   تجمع کارگری در مقابل وزارت کار، دفتر پ
اطالعات نیز طی تماسی تلفنی با جعفر عظیم زاده و پـرویـن  
محمدی آنان را برای پاره ای توضیحات به این دفتـر احضـار  

بنابر گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران  .  کرد 
ـیـگـیـری   این دو نفر فردا ساعت ده صبح می باید در دفتـر پ

 .وزارت اطالعات حاضر شوند 
 

ممنوعیت فراخوان تجمع خیابانی به دو نفر 
از ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی سی 

 ھزار نفری کارگران ابالغ شد
ـفـر عـظـیـم زاده و پـرویـن  ٢٦    بھمن؛ بدنبال احضـار جـع

ـفـر   ـیـگـیـری وزارت اطـالعـات، ایـن دو ن محمدی به دفتر پ
 صبح دیروز در این دفتر حاضر شدند و تا سـاعـت  ١٠ ساعت  

 بعد از ظھر  در مـورد اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران و  ١٧ 
. طومار سی ھزار نفری کارگران مورد بازجویی قرار گرفتنـد 

ـان   ـی در این بازجویی پروین محمدی و جعفر عظیم زاده ضمن ب
صریح دیدگاھھایشان در باره مسائل مطروحه، بر قانونی بـودن  
اتحادیه آزاد کارگران ایران و حق کارگران بـرای جـمـع آوری  
طومار اعتراضی، تالش برای افزایش دستمزدھا، جـلـوگـیـری  
ـات شـان   ـب از تصویب اصالحیه قانون کار و تحقق دیگر مـطـال
تاکید گذاشتند و اعالم کردند پیگیریھا و اعتراضات خـود را  
برای تحقق مطالبات طومار سی ھزار نفری کـارگـران ادامـه  

در ادامه این بازجویی مامورین امنیتی بویژه بـر  .  خواھند داد 
ـنـدگـان   عدم دادن فراخوان تجمع خیابانی توسط ھماھنگ کـن
طومار اعتراضی تاکید گذاشتند و جعفر عظیم زاده و پـرویـن  
محمدی نیز اعالم کردند تا آنجا که به آنان مربـوط مـیـشـود  
ـات   ـب ضمن ادامه تالش و اعتراضات شان برای تـحـقـق مـطـال
طومار سی ھزار نفـری کـارگـران، از دادن فـراخـوان تـجـمـع  

ـز  ٩٢ خیابانی تا پایان انتخابات ریاست جمھوری در سال   ـی  پـرھ
خواھند کرد و چنانچه تا آنزمان به خواستھـای کـارگـران در  
طومار سی ھزار نفری شان رسیدگی نشود این حـق را بـرای  
خود محفوظ میدانند که پس از انتخابات ریاست جمھـوری و  

 .در صورت لزوم اقدام به تجمع خیابانی نیز بکنند 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

عدم موافقت استانداری تھران با صدور 
مجوز برای برگزاری تجمع کارگری در 

 مقابل وزارت کار
بھمن؛ امروز جعفر عظیم زاده و شاپور احسانـی راد دو  ٢٤ 

ـفـری کـارگـران    نفر از ھماھنگ کنندگان طومار سی ھزار ن
ـافـت مـجـوز بـرای   با حضور در استانداری تھران پیـگـیـر دری
ـابـل وزارت کـار   ـق برگزاری تجمع اعتراضی کـارگـری در م

ـال بـی  .  شدند  ـب این کارگران ھشتم بـھـمـن مـاه جـاری و بـدن
توجھی ھای مسئولین وزارت کار به خواستـھـای سـی ھـزار  
کارگر با مراجعه به استانداری تھران خـواھـان صـدور مـجـوز  
. جھت برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کـار شـدنـد 

 اردیبھشت مـاه سـالـجـاری کـارگـران کـارخـانـه ھـای  ١١ از  
مختلفی از سراسر کشور با تھیه طوماری اعتراضی خـطـاب  
ـزایـش فـوری   به وزیر کار خواھان توقف اصالح قانون کار، اف
ـیـرغـم   دستمزدھا و تحقق دیگر مطالبات شـان شـدنـد امـا عـل
اینکه سی ھزار امضای کارگری در سه مرحله در ماھھـای  
خرداد، مھر و آذر تحویل وزارت کار، نھاد ریاست جمھـوری و  
مجلس شورای اسالمی شد مسئولین وزارت کـار بـه عـنـوان  
ـاسـخـی   متولی اصلی رسیدگی به مطالبات کارگری ھیچ پ
به این کارگران ندادند به ھمین دلیل ھماھنگ کنندگان ایـن  

 آذر  ٢٨ طومار اعتراضی  پس از تحصن در مقابل مجلس در  
ـانـونـی   ماه و در ادامه اعتراضات خود، خواھان صدور مجوز ق

 بـھـمـن  ٢٨ برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگری در روز  
ـیـش از   ماه جاری در مقابل وزارت کار شدند اما با گذشت ب
ـانـداری تـھـران   ـیـن اسـت دو ھفته از این مسئله امـروز مسـئـول
مخالفت خود را با برگزاری این تجمع به  این کارگران اعـالم  
کردند و از آنان خواستند با مراجعه حضـوری بـه وزارت کـار  

ـنـدگـان طـومـار  .  پیگیر مطالبات خود شوند  ھـمـاھـنـگ کـن
ـیـرغـم   اعتراضی سی ھزار نفری کارگران  اعالم کرده اند عـل
مخالفت استانداری تھران با برگـزاری تـجـمـع اعـتـراضـی در  
مقابل وزارت کار، ھمچنان و به اشکال اعـتـراضـی دیـگـری  

 . پیگیر رسیدگی به مطالباتشان خواھند شد 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
 دستگیر شدگان شھر بوکان دادگاھی شدند

ـتـه  ٢٣  ـی بھمن؛ بنابر خبر رسیده، اعضای دستگیر شده کـم
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کـارگـری در  

ـاسـم مصـطـفـی  .  شھر بوکان دادگاھی شدند  ھادی تنومند، ق
ـاریـخ   پور، ابراھیم مصطفی پور و جمال میناشـیـری کـه در ت

 در شھر بوکان و در محل کار و زندگی خـود  ١٣٩١  آذر  ٢٩ 
ـاریـخ     ٢٣/١١/١٣٩١ بازداشت و روانه زندان شـده بـودنـد در ت

دادگاھی و اتھام آنھا اقدام علیه امنیت کشور و عضویـت در  
ھمچنین محـمـد کـریـمـی  . کمیته ھماھنگی اعالم شده است 

از دیگر دستگیر شدگان بود که به دلیل نبودن در شھر محـل  
ـتـه . سکونت، دادگاھی نشد  ـنـگـی    ما اعضای کمی ی ھـمـاھ

ھای کارگری ضـمـن مـحـکـوم    برای کمک به ایجاد تشکل 
ـار   ـنـگـی، خـواسـت ـتـه ھـمـاھ کردن اتھام وارده به اعضای کمی
ـیـن   ـال آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگـران و فـع

 .کارگری دربند ھستیم 
 

 فعالین كارگری 
 

ممنوعیت تماس تلفنی و 
مالقات حضوری برای 

  شاھرخ زمانی
، فـعـال    بھمـن؛ شـاھـرخ زمـانـی ٢١ 

ـیـرو ١٣٩٠  خردادماه  ١٧ کارگری که در تاریخ   ھـای     بوسیله ن
 سال حبس تعزیـری مـحـکـوم شـده  ١١ امنیتی بازداشت و به  

بود، پس انتقال و سرگردانی بین زندانھای مختلف کشـور، از  
در  .  حق مالقات حضوری و تماس تلفنی مـحـروم شـده اسـت 
     طـی   ھمین زمینه خانم زرین نجاتـی، مـادر شـاھـرخ زمـانـی 

 بھمن ماه با گفتگو با کمیتـه  ٢١ گفتگویی که امروز شنبه  
    گزارشگران حقوق بشر انجام داد، اقدام به تشریح شرایط فعلـی 
ـتـگـو در ادامـه   این فعال کارگری دربند کرده که متـن گـف

ـتـشـار  .  شود     منتشر می  در فضای اینترنت اخباری در حـال ان
 صـادر    است مبنی بر اینکه قرار وثیقه برای شـاھـرخ زمـانـی 

آیـد؟ نـه ایـن خـبـر       به مرخصی مـی   اند، آیا آقای زمانی   کرده 
ـاه    اند، شاھرخ را بـی   صحیح نیست، با ما تماسی نگرفته   گـن

دانم شما از پرونده شاھـرخ خـبـر داریـد      اند، نمی   آنجا نگه داشته 
انـد    اش داشـتـه   یا نه، شاھرخ ھیچ گناھی ندارد، در زندان نگه 

دخـتـرش خـواسـتـگـار داشـت  . اند   ھایش ھم اینجور مانده   و بچه 
ـیـم     نتوانستیم بپذیریم، گفتیم اگر پدرش نباشد چطور مـی  . تـوان

اند، شاھرخ ھم را ھم مـرتـب از ایـن    ھا ھم سرگردان مانده   بچه 
ـنـد   زندان به آن زنـدان مـی  بـه مـا ھـم ایـن حـرف را  .  فـرسـت

ـان شـاھـرخ  .  اند   نگفته  ـا پسـرت آخرین باری که موفق شـدیـد ب
     و جسـمـی    مالقات کنید کی بود و وضعیـت روحـی   زمانی 

ـیـش بـود کـه    آقای زمانی   چطور بود؟ پنج شنبه دو ھفتـه پ
ـیـم بـرای مـالقـات، مـا را دلـداری   ـت من و پدر و برادرش رف

گفت من که گناھـی نـدارم، یـک روز ھـمـه      داد و می     می 
    ھـایـی   غـیـر از اتـھـام . زد     ھا می   شوند، از این حرف     متوجه می 

 کـه در    ھـایـی   انـد و بـحـث    زده   که در دادگاه به آقای زمانی 
    کنیـد عـلـت واقـعـی     اخبار منتشر شده، شما خودتان فکر می 

 چه بوده؟ از چه چیزی دفـاع کـرده    دستگیری آقای زمانی 
ــه او   ــاده و اجــازه مــرخصــی و آزادی ب ــت ــدان اف ــه زن کــه ب

ـتـم کـه چـرا      دھند؟ شاھرخ می     نمی  گوید ھیچ چیز، من گف
ایـد؟ مـن کـار دارم، مـن     گناه اینجا نـگـه داشـتـه   من را بی 

انـد نـه، شـاھـرخ    ھا ھم گفتـه   کارگرم، باید مرا آزاد کنید و آن 
ھا عصبانی شـده اسـت،    ام؟ و به آن   گفت من چه کاری کرده 

ـان درازی   به خاطر ھمین که چرا به ما عصبانی شدی و زب
کردی این حکم زندان را دادند و گرنه ھیچ گناھی نـداشـت،  

 ھم که بازداشت شده بودند بـه دادگـاه اعـتـراض    بقیه کسانی 
ھا را کردیم، بقیه را آزاد    اند و این اعتراف   کردند که ما را زده 

در ایـن مـدت کـه آقـای  .  کردند اما شاھرخ را نگه داشتنـد 
ھا و سایر اعضای خانواده از     به زندان افتاده است، شما   زمانی 

ـیـدا    نظر معیشت و مخارج زندگی  ـا مشـکـل و فشـاری پ  آی
 اید؟   کرده 

ـیـم بـه آن     من که شوھرم بازنشستـه اسـت و نـمـی  ھـا    تـوان
ـیـم، بـه آن      ھـا ھـم ھـیـچ کـس کـمـکـی   کمک زیادی کن

کـنـد و خـرج       کـار مـی    جـایـی   کند، خانم آقای زمـانـی     نمی 
 ھمه چیز گران شده اسـت امـا    آورند، خیلی     خودشان را در می 

ھا چه کار کننـد؟ دخـتـر و پسـرش دانشـجـو     چاره   خوب بی 
ـیـم    ھا و برادر   ماند خواھر     ھستند، می  ـتـوان ھایش، ما ھم مگـر ب
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آیا درخواسـت مـرخصـی بـرای آقـای  .  به شاھرخ برسیم فقط 
 شده تا بـه صـورت مـوقـت چـنـد روزی آزاد    شاھرخ زمانی 

. شود؟ پاسخ مسئولین قضایی چه بوده است؟ گفتند نه، نـه 
گفتند باید حکمش را تمام کند، مـرخصـی  .  شود     گفتند نمی 

دھند، تبریز که بود تلفـن      که ھیچ مالقات حضوری ھم نمی 
زد، اما از      اش تلفنی حرف می   داشت و با من و پدر و خانواده 

ـفـن و مـالقـات حضـوری    وقتی  ـل  منتقلش کردند تھران حق ت
 از    چه در خواستی .  بینیم     ندارد فقط از پشت شیشه او را می 

ـامـات قضـایـی و دادگـاه کـه صـحــبـت  ھـای شـمـا رو    مـق
ـنـم،    خوانند دارید؟ درخواست دارم بگـذارنـد بـچـه     می  ـی ـب ام را ب

کارگر است، زن و بچه دارد، آخر گناھش چه بوده؟ کـارگـر  
است دیگر، اگر از کارگران طرفداری کرده کار بدی نـکـرده  

 .است، آزادش کنند دیگر 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت
 
كارگر پرداخت نشده ٣٠٠ماه حقوق ٤

 !است
ـان شـركـت  ٢٦  بھمن؛ بر اساس گزارش دریافتی كارفـرمـای
یكی از شركتـھـای  )  آقایان فرشید و حمید ابوالفتاحی ( معتبر  

فعال در پروژه سد ژاوه كه در قسمت راه سازی و تـونـل ایـن  
  ٣٠٠ ماه حقوق  ٤ سد مشغول به فعالیت می باشد از پرداخت  

ـیـن گـزارش  .  نفر از كارگران خود سرباز می زند  بر اساس ھـم
شركت ژیان دیگر شـركـت فـعـال در سـد ژاوه كـه از طـرف  

ی سـد كـار    شود و در قسـمـت دیـواره   مھندس آذری اداره می 
 مـاه حـقـوق كـارگـران خـود را  ٤ كند در اقدامی مشابه    می 

این عدم پرداخت حقوق در حالی صـورت  . پرداخت نكرده است 
گیرد كه كارگران در صـورت اعـتـراض بـه ایـن شـرایـط    می 

شوند و در مـواردی ھـم اخـراج كـارگـران    تھدید به اخراج می 
الزم به ذكر است كـه ایـن كـارگـران در  .  صورت گرفته است 
ـال    كنند به گونه   آوری كار می   شرایط سخت و زیان  ای كه درقب

 ھـزار  ٦٠٠  ساعت كار روزانه، ماھیانه مبلغی حدود  ١٠ -١٢ 
كنند؛ ھمچنین این كارگران دارای قـرارداد    تومان دریافت می 

 .باشند    ماھه می ٣ 
 

عدم پرداخت مطالبات كارگران قارچ سینا 
 دو سال بعد از ورشكستگی

ـا » کارگر بیکار شده  ٦٧ بھمن؛  ٢٣  ـن بـعـد از   «قارچ سـی
ـنـوز   ـیـدی ھ گذشت دو سال از ورشکستگـی ایـن واحـد تـول

  ٦٥ سـوابـق کـار  .  اند مطالبات خود را دریافت کنند   نتوانسته 
اجتمـاعـی       سال است و تامین ٢٤  تا  ١٥ کارگر قارچ سینا از  

ـیـمـه  ـازنشـسـتـه شـدن        نیز به دلیل واریز نشـدن حـق ب ھـا، از ب
ـان آور خـود داری   ـانـون مشـاغـل سـخـت وزی ـا ق کارگران ب

 .كند   می 
 

 ماه حقوق ٣کارگران شھرداری کرمانشاه 
 نگرفته اند

ـفـی کـارگـران بـرق و   بنا بر گزارش رسیده به انجمن صن
ــکــاری   ـان ــم ـی ــھـای پ ــزکـار کـرمــانشـاه، کـارگــران شــرکـت ـل ف
شھرداریھای کرمانشاه ماھـھـای آذر، دی و بـھـمـن حـقـوق  

ـادی از  .  دریافت نکرده اند  ـلـی زی بر اساس این خبر تعداد خی
ـان ھـر   این کارگران روزمزد ھستند که طبق عرف باید در پای

اما با این حال سه مـاه حـقـوق  .  روز مزدشان را دریافت کنند 
 .معوقه دارند 

 

 ماه حقوق نگرفتیم ؛ شرمنده زن و ٤
 !ھایمان ھستیم  بچه

ـیـش از  ٢٤  ـان  ١٥٠ بھمـن؛ ب ـازار اسـت ـازرس ب  خـانـواده ب
ـافـت  ٩١ مازندران از اوایل سال    تاکنون با مشـکـل عـدم دری

ـار درددل  ـاکـنـون چـنـدیـن ب ـنـد و ت ھـا و    حقوق مواجه ھسـت
ـاکـنـون    ھا از طریق رسانه   مشکالت آن  ھا پیگیری شـد کـه ت

ـاسـبـی صـورت   برای رفع مشکل این اقشار جامعه اقدام مـن
ـان مـازنـدران کـه زیـر مـجـمـوعـه  .  نگرفت  بازرسان بازار است

ـنـد طـی   سازمان صنعت، مـعـدن و تـجـارت مـازنـدران ھسـت
ــامــه  ــدران اعــالم کــردنــد کــه از    ن ــازن ــانــدار م ــت ای بــه اس

 .اند   جاری تاکنون حقوق دریافت نکرده   ماه سال   اردیبھشت 
 

كارگربیمارستان رازی ١٧٥اضافه كاری 
 پرداخت نشد

ـای   ـان اعصـاب و روان رازی از مـزای کارگران بیمارسـت
 کـارگـر  ١٧٥ اضافه کاری  .  مند نیستند   مشاغل سخت بھره 

ـاسـیـسـات، خـدمـات،    بیمارستان رازی کـه در بـخـش  ھـای ت
اداری، كمك بھیار و نگھبانی مشغول به کارند از مـھـر مـاه  
به تعویق افتاده است و مشخص نیست که سرانـجـامـش چـه  

 ماه سال کارگـرنـد  ١١ کارگران بیمارستان رازی در  .  شود   می 
ھـا را کـارمـنـد مـحـسـوب    شود آن   اما نزدیک عید که می 

ـیـشـتـر از یـک  .  کنند   می  سقف عیدی کـارگـران کـمـی ب
میلیون و صد ھزار تومان است اما در موضوع خاص عیـدی  

آورنـد و    ، کارگران بیمارستان رازی را کارمند به شـمـار مـی   
 .گیرد    ھزار تومان به شما تعلق می ٤٠٠ گویند    می 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

 کارگر شرکت فالرک از کارشان اخراج ٣٠
 شدند
.  کارگر شرکت فالرک از کار  خـود خـراج شـدنـد ٣٠ 

این کارگران علیرغم اینکه از کارشـان اخـراج شـده انـد امـا  
.  ماه دستمزد معوقه خود نشـده انـد ٤ ھنوز موفق به دریافت  

بنا بر گزارشھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه ازاد کـارگـران ایـران  
ـاران   شرکت فالرک یک شرکت آبیاری در شھرستان کـامـی

 کارگر مشغول به کار بـودنـد و در  ٣٨ در این شرکت  .  است 
  ٨  کارگر باقی مانده این شرکت نیز ھـر کـدام  ٨ حال حاضر  

ـان از پـرداخـت   ماه دستمزد معوقه دارند و کارفـرمـا ھـمـچـن
 .دستمزد معوقه کارگران خودداری میکند 

 
 ھریتیج، نمره ٢٠١٣براساس گزارش سال 

ایران در زمینه فضای کسب و کار از حد 
 تر بوده است پایین) ٥٠(متوسط 

ترین گـزارش    سه روز پس از آنکه مرکز آمار ایران در تازه 
ـام   ـق خود از کاھش نرخ بیکاری در کشور خـبـرداد، یـک م

 کشور جـھـان از نـظـر  ١٧٦ ایران در میان  :  کارفرمایی گفت 
ـبـه   بـه گـزارش  .   اسـت ١٦٨ فضای کسب و کار دارای رت

ایلنا، حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنـعـت ایـران در  
بـراسـاس گـزارش سـال  :  در جشنواره نشان حمایت ملی گفـت 

 ھریتیج، نمره ایران در زمینه فضای کسب و کـار از  ٢٠١٣ 
عوامل فضای كسب و  .  تر بوده است   پایین ) ٥٠ (حد متوسط  
ـیـد  ١١ كار شامل    پارامتر بیرونی و تاثیر گذار  بر فرآیند تـول

ــت   ـار مـدیـری ـی ـت ـتـرل آنـھـا خــازج از اراده و اخ ـن اسـت كـه ك
ـات   اقتصادی است كه از جمله آنھا مـی   بنگاه  ـی ،    تـوان بـه مـال

، نـرخ بـھـره    ، فرآیند صدور مجوز تولیـد    ھای اجتماعی   حمایت 
چنانچه این آمـار  . ھا اشاره كرد   بانكی، و ھدفمند سازی یارانه 

ـان     ١٧٦ صحت داشته باشد باید گفت که کشور ایران در می
ـام   ـق کشور دیگر، از نظر امینت فضای کسب و کـار بـه م

 .دوازدھمین کشور از آخر رسیده است 
 

 گزارش 
 

شكایت کارگران پیمانی تعمیركار لوکوموتیو 
به اداره كار طبس از شرکت فنی مھندسی 

 «بافق شھاب»
ـیـو و  ٢٤ بھمن؛   ٢٥  ـار لـوکـومـوت ـیـرك کارگر پیمانی تعـم

ـات    واگن خواستار اقدام شركت راه  ـب ـافـت مـطـال  آھن جھت دری
ـانـكـاری سـابـق شـدنـد  ـیـم ـنـده   .  معوقه خود از شركـت پ ـای نـم

ـانـکـار   «بافق شـھـاب »شرکت فنی مھندسی  :  کارگران  ـیـم پ
سابق تامین کننده نیروی انسانی شرکت راه آھن از پـرداخـت  

ـا  :  او افـزود .  کـنـد    کارگر خود خـوداری مـی ٢٤ مطالبات   ب
ـانـكـاری، كـارگـران   ـیـم وجود خاتمه ھمكـاری ایـن شـركـت پ

ھای راه آھن در ایستـگـاھـای طـبـس،    تعمیرکننده لوکوموتیو 
ـنـوز   ـنـد ھ ـادام ھسـت ـاط پشـت ب تربت حیدریه، بیشه در و رب

ـات خـود در خصـوص    نتوانسته  ـب اند بخش اعظـمـی از مـطـال
ـنـد ... ھای ساالنه و   اضافه کاری، مرخصی  او  .  دریافـت کـن

با بیان اینکه این تعداد کارگران در زمینه کار خود تخصـص  
ـا وجـود آن کـه کـار  :  اند تصـریـح کـرد   داشته  و دوره دیده  ب

ـلـی  ـیـت شـغ ـاشـد امـا    تخصصی آنان باید ضـامـن امـن شـان ب
ھا شـرکـتـھـای    متاسفانه به سبب اینکه بعداز ھر دوره قرارداد 
ـا    ھا و واگن   تامین نیروی انسانی در تعمیرات لو کوموتیو  ھا ب

ـز بـه    مناقصه تعویض می  شوند امنیت شغلی این کارگران نی
ـان شـده اسـت  . خطر افتاده و این موضوع دغـدغـه ذھـنـی آن

با وجود اینکـه قـرار داد شـرکـت  : نماینده کارگران ادامه داد 
 بـه  ٩١  مرداد مـاه سـال  ١٦ بافق شھاب با راه آھن از موخه  

اتمام رسیده است و ما ھم اکنون با پیمانکار جـدیـد قـرار داد  
ـتـوانسـتـه  ـات گـذشـتـه خـود را از    داریم ھنوز  ن ـب ایـم مـطـال

ـیـم  ایـن کـارگـر در تشـریـح  .  کارفرمای سابقمان دریافت کن
طبق توافق كارگـران و كـارفـرمـا،  :  مشکالت کارگران گفت 

ـاری انـجـام  ١٨٠ ھر كارگر در ماه    ساعت اضافه کاری اجـب
ــن  .  داده اسـت  ــغ ای ـل ــق از پـرداخــت مــب ــكـار سـاب ـان ــم ـی امـا پ

ھا خودداری كرد و با شكایت كارگـران اداره كـار    كاری   اضافه 
 ساعت اضافه كاری که قانون مصوب کرده اسـت  ١٢٠ تنھا  

ـاســد   را بـه رسـمـیـت مـی  ــن  :  او اضـافـه کـرد .  شـن ـی ھـمـچـن
ـا در خـواسـتـھـای مـرخصـی کـارگـران   کارفرمای سـابـق ب

کرد و از مـا خـواسـتـه بـود بـه ازای ھـر روز    مخالفت می 
ـان قـرار داد طـبـق تـوافـق   مرخصی معادل پولی آن را در پای
پرداخت کند که این وعده ھم عملی نشد وطبق قانون بیشـتـر  

مان محاسبه نـخـواھـد     روز از مجموع مطالبات مرخصی ٩ از  
این کارگر در ادامه از پرداخت نکردن مـعـوقـات نـوبـت  .  شد 

در شغل ما به ازای ھـر  :  کاری کارگران انتقاد کرد و افزود 
 ساعت استراحت داریم و کـارفـرمـا  ٢٤  ساعت کار مداوم  ١٢ 

 درصد حق نـوبـت کـاری را بـه کـارگـر  ٢٢/٥ موظف است  
ـقـط   پرداخت کند که کارفرمای ما در طول قرارداد کاری ف

 منبع ایلنا . چند ماه از این مبلغ را پرداخت کرده است 
 

 اخبار بین المللی
 

تظاھرات وسیع مردم و به آتش : بلغارستان
 ھای برق کشیدن قبض

ـا بـرگـزاری   ـان ب ـلـغـارسـت به گزارش خبرگزاریـھـا مـردم ب
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ـبـض  ھـای    تظاھرات در سراسر این کشور و به آتش کشیـدن ق
ھـزاران  .  ماھانه خود، به افزایش قیمت برق اعـتـراض کـردنـد 

با برگزاری تـظـاھـرات  )   بھمن ٢٢ ( فوریه  ١٠ نفر روز یکشنبه 
  ٢٠١٢  شھر، به افزایش شدید قیمت برق در دسـامـبـر  ١٥ در  

 درصدی قیمت بـرق در جـوالی  ١٣ افزایش  .  اعتراض کردند 
ھـا     به تصویب دولت رسید؛ با وجود این، افزایش قیمـت ٢٠١٢ 

بـرق    زمانی احساس شد که بواسـطـه فصـل سـرمـا مصـرف  
معترضان در حـالـی کـه شـعـارھـایـی از  .   افزایش پیدا کرد 

ھای برق خود را    دادند، قبض   سر می "  استعفا " و  "  مافیا "قبیل  
ھـای تـوزیـع    به آتش کشیده و خواستار این شدند که شـرکـت 

ھمچنین در این اعتـراضـات دو  .  کننده برق دوباره ملی شوند 
ھای توزیع بـرق بـه آتـش کشـیـده    خودروی متعلق به شرکت 

ـزایـش  .  شد   درصـدی  ١٠٠ بعضی از مصرف کنندگان با اف
وزارت انـرژی  .  ھزینه برق نسبت به ماه نوامبـر روبـرو شـدنـد 

ـنـدگـان بـرق در ایـن کشـور   بلغارستان و ھمچنین توزیع کـن
ـاال    اند قبض   اعالم کردند که دستور داده  ـنـه ب ـزی ھای برق با ھ

ـات رسـیـدگـی شـود  . مورد بررسی قرارگر فته و بـه شـکـای
ـانـی بـویـژه در    بخش گسترده  ـلـغـارسـت ای از درآمد شھروندان ب

 .شود   فصل زمستان ھزینه قبض مصرف برق می 
 

اعالم بانک بارکلیز برای اخراج : انگلستان
  کارمند٣٧٠٠

 فـرصـت  ٣٧٠٠ به گزارش فایننشال تایمز بانک بارکلیز  
ایـن حـذف مشـاغـل در  .  شغلی خود را حذف خـواھـد کـرد 
ھای بانک صـورت مـی    راستای اجرای طرح کاھش ھزینه 

ـیـون  ٣٦٠ بارکلیز در نظر دارد حدود دو میلیارد و  .  گیرد  ـل  می
بـر اسـاس ایـن  .  اش خود را کـاھـش دھـد   یورو مخارج ساالنه 

ـتـھـای   ـی ـال ـا در شـاخـه فـع گزارش فرصتھای شغلـی عـمـدت
بارکلیز در مـاه  .  سرمایه گذاری این بانک حذف خواھد شد 

ـاره    کـاری و دروغ    به اتھام دست ٢٠١٢ ژوئن سال   گـویـی درب
ـیـن  ـابـل ب ـق ـت ـانـکـی    ھزینه دریافت وام و نرخ بھره استقراض م ب

 . توسط سازمان خدمات مالی بریتانیا محکوم شد 
 
محدود کردن استخدام کارگران : عمان

 با بیکاری عمانی ھا" مقابله"برای  خارجی
به گزارش العربیه مجلس شورای عمان حداقـل دسـتـمـزد  
ـانـونـی تصـویـب   کارکنان بخش خصوصی را افزایش داده و ق

ایـن اقـدام  .  کرد که استخدام خارجیان را محـدود مـی کـنـد 
ـا   پس از تظاھرات اعتراضی دو سال پیش انجام می گـیـرد ت

ـنـه  .  از بیکاری و نارضایتی ھای آینده جلوگیری کند  ـی کـاب
عمان الیحه ای را ھفته گذشته به مجلـس شـورا بـرده و از  
مجلس درخواست کرد که حداقل دستمزد شـھـرونـدان شـاغـل  
در بخش خصوصی افزایش یافته تا عمانی ھا بیشتر تشـویـق  

دولت در نظر دارد عـمـانـی  .  به کار در بخش خصوصی شوند 
ھای بیشتری در بخش خصوصی شاغل شوند تا در صـورت  
ـتـظـار مـی   کاھش درآمدھای حاصل از صادرات نفت کـه ان
ـتـی   ـارضـای رود در سالھای آینده اتفاق بیفتد، از اعتراضات و ن

عمان دو سال پیـش، پـس از آغـاز بـھـار  .  ھا جلوگیری کند 
ـیـه   ـزی عـل عربی چندین روز شاھد تظاھـرات اعـتـراض آمـی

ـتـی عـمـان، نسـبـت بـه بـخـش  .  فساد اداری بود  بـخـش دول
خصوصی دستمزد بسیار باالتری می پـردازد کـه ایـن خـود  

ـتـی  . باعث تفاوت درآمد بین شھروندان شده است  تلویزیـون دول
عمان اعالم کـرد، دسـتـمـزد شـھـرونـدان عـمـانـی در بـخـش  

  ٨٤٤  ریال عمانی برابـر  ٣٢٥ تا  % ٦٠ خصوصی به بیش از  
ـزایـش خـواھـد   ـیـه امسـال اف دالر آمریکایی از یکم مـاه ژوی

 .یافت 

 مجلس شورای عمان ھمچنین تصویب کرد که نسـبـت  
% ٣٣ نیروی کار بـه  %  ٣٩ کارکنان خارجی در کشور از  

ـازار کـار کشـور بـرقـرار   کاھش یابد تا بدینوسیله توازن در ب
ـنـدی   شود، اما مجلس شورا برای رسیدن به این ھدف زمان ب

طبـق آمـار رسـمـی آن کشـور، سـال  .  مشخصی اعالم نکرد 
نیروی کار را در عمان خارجیان تشکیل مـی  %  ٣٩ گذشته  

ـا مـی   دادند، که اکثر آنھا از جـنـوب و جـنـوب شـرق آسـی
 .باشند 
 

تظاھرات کارگران علیه اخراج : فرانسه
 سازی ھا

به گزارش یورو نیوزپس از اعالم تصمیم مـدیـران شـرکـت  
تولیدکننده تایر و الستیک گودیر مبنی بر تـعـطـیـل کـردن  

 شـغـل،  ١١٧٣ کارخانه خود در شھر امیان فرانسـه و حـذف  
ـنـدگـان اتـحـادیـه  ـای ھـای    کارکنان این کارخانه بـه ھـمـراه نـم

ـابـل  )   بـھـمـن ٢٤ (  فروریه  ١٢ کارگری روز سه شنبه   ـق در م
مقر اصلی این شرکت در فرانسه واقع در حومه پاریس دسـت  

ـانـونـی  .  به تظاھرات زدند  تظاھرکنندگان خـواھـان تصـویـب ق
ھستند تا از اخراج کارمندان شـرکـتـھـایـی کـه دارای سـود  
ـازار بـورس   ساالنه مناسب ھستند اما با توجه بـه تـحـوالت ب
اقدام به حذف مشاغل خود می کنند، جلوگیری بـه عـمـل  

: یکی ار نمایندگان اتحادیه ھای کارگری مـی گـویـد .  آید 
تمام آمار و ارقامی که گـودیـر بـه مـا داده، غـیـرواقـعـی  "  

این آمار عمدا دستکاری شده اند تا بتوان کـارخـانـه را  .  است 
تعطیل کرد این در حالی است که شرکـت بـعـد از پـرداخـت  

ـیـون یـورو سـود خـبـر داده  ٧٠٠ ھایش از کسب    مالیات  ـل ـی  م
ـاشـد . است  مـا  .  گودیر شرکتی نیست که دچار بحران شـده ب

ـنـھـا   ـنـد امـا ت در وضعیتی ھستیم که شرکتھا سود می کن
روش کنترل وضعیت شرکت، بازی کردن با حقوق بگـیـران و  

کارکنان شرکتھای دیگر ماننـد فـورد  ."  اخراج آنھا شده است 
ـا کـارمـنـدان   و پژو سیتروئن نیز برای ابراز ھمبستگی خود ب

 .گودیر در تظاھرات شرکت کردند 
 

انفجار معدن و کشته شدن دستکم : روسیه
  معدنچی١٨

ـبـه     ٢٣ (  فـوریـه  ١١ به گزارش خبرگـزاریـھـا روز دوشـن
انفجار گاز متان در یک معدن کربن در شمال روسیـه  )  بھمن 

 نفر کشته بـر جـای  ١٨ کم     و در نزدیکی قطب شمال، دست 
ـبـه  . گذاشت  بر اساس آخرین آمـار وزارت حـوادث غـیـرمـتـرق

 کارگر معدن، شناسایی شده و سرنوشت دو  ١٦ روسیه، جسد  
در زمـان ایـن  .  کارگر دیگر این معدن نیز ھنوز نامعلوم است 

 کارگر در  ٢٥٠  متری اتفاق افتاد،  ٨٠٠ انفجار که در عمق  
این معدن که در منطقه کومی روسیه واقـع اسـت مشـغـول  

 بـه بـھـره بـرداری  ١٩٧٣ از این معدن که از سال  . کار بودند 
.  میلیون تن کربـن، اسـتـخـراج مـی شـود ١،٨ رسیده، ساالنه  

اکـثـر  .  معموال این حوادث در معادن قدیمی روسیه رایج است 
ـلـت   حوادث مرتبط با انفجار گاز متان، سھل انگاری و یا غف

ـنـی بـوده اسـت  در سـال  .  از پیروی از دستور العمل ھای ایم
 دو انفجار در معادن منطقـه کـمـرئـوف  ٢٠١٠  و  ٢٠٠٧ ھای  

 . نفر شده بود ٦٠  نفر و  ١١٠ به ترتیب منجر به کشته شدن  
 

یک زوج سالخورده بدلیل  خودکشی: اسپانیا
 عدم توانایی در پرداخت بدھی

ـایـی در   به گزارش خبرگزاریھا یک زوج بازنشسته اسپانی
ـزل خـود بـه   ـیـه مـن جزیره مایورکا، بعد از دریافت حکم تـخـل

ـامـات  .   ھای پرداخت نشده خودکشی کـردنـد   دلیل بدھی  مـق

 سالـه وی در  ٦٧  ساله و ھمسر  ٦٨ اعالم کردند، یک مرد  
ھـای    یادداشتی نوشتند به دلیل اینکه قادر به پرداخت بـدھـی 
ـیـرون رانـده مـی  شـونـد،    خود نبوده و به زودی از خانه خـود ب

ـبـه .  کنند   خودکشی می    ٢٤ (  فـوریـه  ١٢ این دو روز سه شـن
ـنـد )  بھمن  ـیـش از انـدازه داروخـود را کشـت بـر  .   با مصرف ب

ـافـت   اساس قانون، افرادی که حکم تخلیه منزل خـود را دری
  ٤ اند ھمچنان با وجود کاھش ارزش منزل خود در طـول    کرده 

ـنـد   سال گذشته، مسئول پرداخت قسط  ـنـی ھسـت . ھای سنگـی
 در واکـنـش بـه اعـتـراضـات  ٢٠١٢ دولت اسپانیا در نوامبر  

مردمی و چندین مورد خودکشی، مھلتی دو ساله را بـرای  
با وجود این، مھلت تعیین شـده دارای  .  تعیین کرد   تخلیه خانه 

ھایی است که به موجب آن این مھلت شامـل    شرایط و تبصره 
ـفـر از  ٥ .  شـود   ھای اسپانیایی می   شمار معدودی از خانواده   ن

ـاتـوانـی در   ـیـل ن نوامبر سال گذشته میالدی در اسپانیا به دل
ـیـه دسـت بـه   پرداخت اقساط خانه و روبرو شدن با حکم تـخـل

ـا  .  اند   خودکشی زده  ـی در پی بحران مالی جھانی، اقتصاد اسپان
 دچـار رکـود شـد کـه بـر اثـر آن  ٢٠٠٨ در نیمه دوم سـال  

 . ھا نفر مشاغل خود را از دست دادند   میلیون 
 

 ساله ٤٣خودسوزی یک مرد : فرانسه
 بدلیل بیکاری

مقامات پلیس فرانسه اعالم کردند، یک مرد بیکار بعد  
ـتـی در شـھـر   از اینکه خود را در مقابل آژانس استـخـدام دول

ایـن مـرد کـه  .  نانت به آتش کشید، جان خود را از دست داد 
با مشکالت مالی روبرو بود، بعد از اینکه به وی گفته شـد  
شرایط دریافت حقوق بیکاری را نـدارد، خـود را آتـش زد و  

ھا حاکی از ایـن    گزارش .   فوریه درگذشت ١٣ روز چھارشنبه  
است که این مرد خبرنگاران را از تصمیم خود مطلع کـرده و  

یک مـرد  .  زند   ھشدار داده بود که این ھفته خود را آتش می 
ـیـل  ٥١   ساله بیکار دیگر نیز در ماه اوت سال گذشتـه بـه دل

خودسوزی در پاریس، پایتخت فرانسه جان خـود را از دسـت  
ـزایـش  ٢٠ شمار افراد بیکار در فرانسه طی  . داد   ماه اخـیـر اف

ـیـکـاری در ایـن   پیدا کرده و اقتصاد دانان بر این باورند نرخ ب
 ھزار نفر خـواھـد  ٢٠٠  میلیون و  ٣ کشور به زودی به رکورد  

ـار در سـال  .  رسید  ـیـن نـرخ  ١٩٩٧ فرانسه آخـریـن ب ـا چـن  ب
ـیـکـاری  .   بیکاری روبرو بود  آمارھای رسمی در مورد نرخ ب
ـام     منتشر شـد، نشـان مـی ٢٠١٢ که در دسامبر   دھـد کـه ن

 میلیون نفر در ماه نوامبر برای دریافت حقوق بیکـاری  ٣.١٣ 
ـزایـش     ٣٠٠  ھـزار و  ٢٩ ثبت شده است که این حاکی از اف

ـبـر اسـت  ـیـرغـم  .  نفری شمار بیکاران نسبت بـه مـاه اکـت عـل
ـنـی بـر    وعده  ھای فرانسوا اوالند، رئیس جمـھـور فـرانسـه مـب

 ھزار شغل در این کشور، نرخ بیکـاری در  ١٠٠ ایجاد ساالنه  
ـزایـش روبـرو   ـا اف این کشور از زمان روی کار آمدن اوالنـد ب

 .بوده است 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد


