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به طـور  :   کارگر کمونیست 
مشخص مـنـظـور از دسـتـمـزد و  
تعیین حداقل دستمزد که ھمیـشـه  
در ماھھای پایـانـی سـال مـطـرح  
میشود،چیست و از چـه زمـانـی  

 شروع شده است؟ 
ــح  ــات بــه طــور  :  مــرتضــی ف

مشخص اگر بخواھیم از دسـتـمـزد  
کارگر و یا ھر مزدبگیر دیـگـری  
ـم   تعریفی ارائه کنیم بـایـد بـه عـل
ـم  ـی . اقتصاد سیاسی مـراجـعـه کـن

اگر چـه خـرافـات و مـزخـرفـات  
بسیار زیـادی ھـم در ایـن مـورد  
موجود است، از رساله ھای فقھـا  
ـتـصـاددانـانـی کـه   تا تئوریھای اق
مصلحت شان اقتضا میکنـد کـه  
داده ھای علمی را در ایـن مـورد  

 .نادیده بگیرند 
ـقـت   ـی دستمزد کـارگـر در حـق
بخشی از ارزش اجتـمـاعـی اسـت   

ـیـد کـاال   که کارگر در رونـد تـول
خلق میکند و برای زنده مانـدن و  
ــد   ــازتـولــی ادامـه تـولــیـد کـاال و ب
ـقـه کـارگـر،   خودش به عنوان طـب
ـرداخـتـه   توسط کارفـرمـا بـه او پ

این فقط بخش کوچکی  .  میشود 
از ثروتی است که به شکل کـاال  
ـلـف تـوسـط کـارگـران   ھای مخـت

دسـتـمـزد اسـاسـا بـا  . تولید میشود 
ـری نـمـی   ـراب قیمت ھمان کاالھا ب
ــط   ــا رب ــاالھ ــمــت ک ــد وقــی کــن
مستقیمی به میـزان دسـتـمـزد در  

چون قیـمـت  .  سطح عمومی ندارد 
کاالھا بر اساس مزد پرداختی بـه  

بـه ایـن  .  کارگر تعییـن نـمـیـشـود 
ــوع   ــای ھــر ن ــن ــل کــه مــب دلــی
ــده   ـیـچـی دسـتـمـزدی در جـوامـع پ
کنونی، مستقیما ازمیزان حـداقـل  
دستمزد کارگـر مـتـوسـط نـاشـی  
ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد   میشود، تعی
کارگران در ھر جـامـعـه سـرمـایـه  
ـرای   داری از اھمییت ویـژه ای ب
ھمه مزد و حقوق بگیران برخوردار  

 .است 
اما تعیین حداقل دستـمـزد در  
ــاریـخـچــه   ـیـای کــنـونـی ھـم ت دن

ـیـش از قـرن  . خودش را دارد  تا  پ
بیست، مسئله دسـتـمـزد و سـطـح  

ـتـصـاد   ـر اق دستمزدھـا بـا اتـکـا ب
ـراسـاس   کالسیک سرمایه داری ب
مکانیزم بازار و نیازھای سـرمـایـه  

 . تعیین میشد 
ـیـزم صـرفـا   ـتـه ایـن مـکـان الب
اقتصادی ھم نبود بلکـه بـخـشـی  
از آن مربوط بـه قـدرت سـرمـایـه  
ــی و   ــوق ــاظ حــق ــح ــه ل داران ب
اجتماعی بود و بـخـشـی ھـم بـه  
ـقـه کـارگـر در   دلیل موقعیت طـب

منظـورم ایـن اسـت  .  سطح جھانی 
ــه   ــری ــان نــظ ــی کــه بــرخــالف حــام
ـقـد   ـت لیبرالیسم اقتصادی کـه مـع
است قدرت مرموز بـازار مـتـعـادل  
کننده قیمت ھمه کاالھا از جملـه  
نیروی کار است، دستمزد کـارگـر  
ـیـزم   ـر از مـکـان تابع عواملی غـی

امـا  .  ھای اقتصادی صرف اسـت 
با رشد وبلوغ مبارزات کـارگـری  

 دستمزدھا
 مصاحبه با مرتضی فاتح  

 ٣          صفحه  
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ـرچـم   مطالبات زیر بـایـد بـه پ
ــھــبــود   ــارزه کــارگــران بــرای ب مــب
ـقـاء ایـمـنـی و   شرایط کـار و ارت
بھداشت محیط کـار بـه مـنـظـور  
جلوگیری از بروز حوادث مـحـیـط  

ـران خسـارت  ـیـز جـب ھـای    کار، و ن
 :ناشی از ناامنی تبدیل شود 

 
تضمین ایمنی و بـھـداشـت    -١ 

ـیـل مـخـاطـرات   ـل محیط کار و تق
کار به حداقل ممکن، بدون ھـیـچ  
ــفــاده از   ــت صــرفــه جــویــی، بــا اس

ترین تسھیالت و امکانات    پیشرفته 
مورد استفاده در سـطـح جـھـان از  

ھـای كـار    جمله برخورداری محیط 
از دستگاھـھـای تـھـویـه كـافـی،  
مراكز درمانی كشیك مـجـھـز بـه  
ــات   ـرشــك، امــكـان آمـبـوالنــس و پ
بھداشتی حـمـام و دسـتـشـویـی و  
غذاخوری با استاندارد بـھـداشـتـی  

 .باال و غذای مناسب 
 
نظارت و معاینه پزشـکـی    -٢ 

ــرات و   ــر مــخــاط ــراب ــم در ب ــظ ــن م
ای و نـاشـی از    ھای حرفه   بیماری 

ــراجــع پــزشــکــی   کــار تــوســط م
ـنـه   مستقل از کـارفـرمـا، بـه ھـزی

 .کارفرمایان و دولت 
 
نظارت بر ایمنـی مـحـیـط    -٣ 

ــظــارت   ــد تــمــامــا زیــر ن کــار بــای
ھا و نماینـدگـان    کارگران و تشکل 

این حق کارگران اسـت  .  آنھا باشد 
ـتـخـاب   که ھیئتی از میان خود ان
کنند تا تمامـی مـوارد نـاامـن و  
ـنـد و   غیر بھداشتی را بررسی کـن

 .به کارگران گزارش بدھند 
 
ــصــاب و بــرگــزاری    -٤  اعــت

مجمع عمومی، حق بـی چـون و  
چرای کارگران است و کـارگـران  
به مجرد احسـاس نـاامـنـی بـایـد  
بتوانند دست از کار بکـشـنـد، تـا  

 .ناامنی برطرف شود 
 
بکارگیری مواد سـمـی و   -٥ 

خطرناكی كه جـان كـارگـر را بـه  
انـدازد و در كشـورھـای    خطر می 

ـفـاده از آنـھـا   پیشرفته جھانی اسـت
    در تولید ممنوع اعـالم شـده اسـت 

 .فورا متوقف گردد 
 
كارفرمایانـی كـه بـخـاطـر   -٦ 

ـــی در مـــواردی كـــه   ــودجـــوی س
سالمتی كارگر تـھـدیـد مـیـشـود،  
اقدام نكنند، مجرمند و باید مـورد  

 .پیگرد قرار گیرند 
 

كارگـرانـی كـه بـخـاطـر عـدم  
ایمنی كار دچار بیماری و یـا از  

اند، باید تـامـیـن    كار افتادگی شده 
داشته باشند و از جمله از حـقـوق  

 :زیر برخوردار باشند 
 
بیمه کامـل کـارگـران در   -١ 

مقابل صدمات و خسارات نـاشـی  
از کار، اعم از اینکه در مـحـیـط  
کار و یا خارج آن رخ دھد و بـدون  
ـبـات   ـیـازی بـه اث اینکه کارگر ن
ـریـت   قصور کـارفـرمـا و یـا مـدی

 .داشته باشد 
كارگران آسیب دیده در محیط  
ــانــدارد بــاالی   ــت ــا اس ــد ب كــار بــای
ــوشــش درمــان   ــحــت پ ــزشــكــی ت پ
ــرنـد و در دوره   ـرار گـی رایـگـان ق
ـرخـوردار   درمان از حقـوق كـامـل ب

 .باشند 
 
كارگرانی كه در مـحـیـط    -٢ 

اند بـایـد از    كار دچار بیماری شده 
تسھیالتی چون تغییر نـوع كـار و  
ـرداخـت   كاھـش سـاعـت كـار بـا پ
ـرخـوردار بـاشـنـد و   حقوق كامـل ب

ایـن  .  اخراج آنھا اكیدا ممنوع باشد 
ـر   كارگران باید مادام كه بیمارند زی

ھـا و تسـھـیـالت    پوشش این كمـك 
 .قرار داشته باشند 

 
ــوق کــامــل    -٣  ــق پــرداخــت ح

بازنشستگی به کارگرانی که در  
نتیجـه صـدمـات نـاشـی از کـار  
توانایی کـار کـردن را از دسـت  

ھمینطور پرداخت کـامـل  .  میدھند 
حقوق بـازنشـسـتـگـی بـه خـانـواده  
کارگرانی که عضو خانواده خـود  
ــط کــار از دســت   را در مــحــی

 .میدھند 
این خواست عطف به مـاسـبـق  
ــشــود یــعــنــی شــامــل ھــمــه   ــی م

ھای کارگرانی    کارگران و خانواده 
که در طول حاکمـیـت جـمـھـوری  
اسالمی توانائی کار کـردن و یـا  

ـیـز    جان خود را از دسـت داده  انـد ن
 .میشود 
 

یك بخش از سـوانـح مـحـیـط  
ــر   ــه مــرگ كــارگ كــار مــنــجــر ب
میشود در این مورد باید بر حق و  

 :حقوق زیر تاكید کنیم 
 
خانواده كارگرانـی كـه بـه    -١ 

خاطر ناامنـی مـحـیـط كـار جـان  
انـد، و نـان آور خـود را از    باخـتـه 

اند، بایـد تـحـت پـوشـش    دست داده 
ـرار   ھمیشگی تامین اجتـمـاعـی ق
گیرند و از یـك زنـدگـی انسـانـی  

ــاشــنـد  ـرخــوردار ب ــن  .  ب ــه ای ــد ب بـای
ــه    خــانــواده  ــری مــاھــان ــم ــت ھــا مس

 .مكفی پرداخت شود 
 
ـر    -٢  در صـــورت وقـــوع ھــ
ای در محیـط کـار، تـعـداد    حادثه 

ــا   ــن ب ــدومــی ــان و مص ــانــی قــرب
مشخصات و عـکـس فـورا بـایـد  

 .رسما و علنا اعالم شود 
 
ــار در    -٣  ـت ـــن كشــ ــی ـل ــامــ ع

كارخانجات کارفرمـایـان و دولـت  
حامی آنھا ھستند و بـایـد مـورد  

 .پیگرد قرار گیرند 
 
ــاد    -٤  ــزاری مــراســم ی بــرگ

کارگران جانباخته بخاطر ناامـنـی  
محیط کار تـوسـط کـراگـران بـه  

 ھزینه کارفرما 

مطالبات  جنبش کارگری برای ارتقای  
 امنیت و بھداشت محیط کار
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در اروپا مسئله سـطـح زنـدگـی و  
معیشت کارگران و لزوم حـفـاظـت  
از طبقه مولد در جـھـت اسـتـمـرار  
تولید، در دستور کار بورژوازی و  
. برخی از دولتھای آن قرار گرفـت 

ـنـد  ١٨٩٤ در سال   ـل ـیـوزی  کشـور ن
ــون   ـیـن کشـوری بـود کـه قـان اول
ــه   ــمـزد را ب ــن حــداقـل دسـت ـی تـعــی

بعد از آن در سـال  .  تصویب رساند 
 ھم دولت انگلسـتـان قـانـون  ١٩٠٩ 

این  .  مشابھی را به تصویب رساند 
ــه گســتــرش   ــه ب ــوج ــا ت ــد ب رون
مبارزات طبقه کـارگـر در جـھـان  
ـبـدیـل بـه یـک اصـل   به مـرور ت
بدیھی در جـھـان سـرمـایـه داری  

در ایران ھم تعیین حـداقـل  .  گردید 
دستمزد اولین بار توسط کـارگـران  
. چاپ به حکومت تحـمـیـل شـد 

البته این قانون عرفی، تا مـدتـھـا  
  ١٣٣٩ نادیده گرفته شد تـا سـال  

که بنا به مصوبه شورای عـالـی  
ــزان حــداقــل   ــی ــرار شــد م کــار ق
دستمزد ھر دوسـال یـکـبـار و بـه  
. صورت منطقه ای محاسبه شـود 

 بـا تصـویـب  ١٣٥٨ اما در سـال  
ــزان حــداقــل   ــون جــدیــدی ،مــی قـان
دستمزد به طور سراسری محاسبـه  
ـیـن و   و ھر سـالـه مـیـزان آن تـعـی

 . اعالم شد 
با وجود اینکه تعییـن حـداقـل  
دستمزد توسط دولتھا امروز یـک  
ـرفـتـه شـده اسـت، امــا   اصـل پـذی
ـفـان خـود را دارد،   ھمچنان مخـال
ـم عـده ای از   ـت ھمانطور که گـف
اقتصادانان جـھـان سـرمـایـه داری  
ـتـصـاد کـنـونـی،   معتقدنـد، در اق
بازار تعیین کننده قیمت کاالھا و  
عوامل تولید است و رقابت شـرط  
اصلی شکوفائی تولیـد سـرمـایـه  

ھمـیـن اصـل رقـابـت  .  داری است 
میتواند میزان سود و جا به جائـی  
حرکت سرمایه ھا را در عـرصـه  
ـرل   ـت ھای مختلف اقتصـادی، کـن

در چنین ساختار اقتصـادی  .  کند 
ــصــاد دانــان و   ــت ــن اق از نــگــاه ای
ـیـن بـھـای،   صاحبان سرمایه، تـعـی

ـیـد  یـعـنـی    -یکی از عـوامـل تـول
ـیـمـت    -دستمزد  که به مـعـنـای ق

ــروی کــار اســت، درخــارج از   ــی ن
ـیـزم ھـای بـازار   مناسبات ومـکـان
ـرخ سـود   رقابتی، توازن تولیـد و ن

ـرار   ـفـی  ق ـرات مـن ـی را تحت تـاث
ـیـل تـا  .  خواھد داد  بـه ھـمـیـن دل

مدتی پیش این بخش از سـرمـایـه  
ـیـه   داران و نظریه پردازانشان بر عـل
طبقه کارگر و مـیـزان دسـتـمـزد،  
. شمشیرشان را از رو بستـه بـودنـد 

ــب   ــصــادی و عــواق ــحــران اقــت ب
ــاعــی آن و اعــتــراضــات   ــم اجــت
ـر   گسترده طی یکی دو ساله اخـی
فعال این آقایان را سـاکـت کـرده  

 .است 
اما دولتھا ی سـرمـایـه داری  
ــدان از روی عشــق و   ھــم، چــن
ــه کــارگــر و   ــق ــه طــب ــه ب عــالق
سرنوشت این انسانھا، قانون تعییـن  
حداقل دستمزد را به اجرا در نمـی  
ـتـھـا و   آورند، از آنجـائـی کـه دول
مجالـس قـانـون گـزاری، حـافـظ  
ــاس   ــی ــافــع ســرمــایــه در مــق ــن م
ـنـد و نـه مـنـافـع   اجتماعی ھسـت
فـردی و یـا حــتـی رشــتـه ایــی  
سرمایه داران، لذا ترجیح میدھـنـد،  
ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد،   که با تـعـی
تولید کاال وباز تولید سـرمـایـه در  
جوامع سرمایه داری را با شـکـل  
ـلـی   دادن به یـک زنـدگـی حـداق
ـنـد  . برای کارگران تضـمـیـن نـمـای

ـیـق   ـیـن ھـم دق وقتی در ایـن قـوان
ـم دیـد کـه حـتـی   ـم خـواھـی بشوی
ـیـن ھـم بـا اتـکـا بـه   ھمیـن قـوان
ــمـاعــی کــه   ــھـای اجـت ـت مـحــدودی

ـیـشـرفـتـه    -برکارگران   حتی در پ
اعمـال  –ترین کشورھای صنعتی  

میشود، نقش پاسداری  از منافـع  
مـثـال در  .  سرمایه داران را دارنـد 

ھمین کشورھای اروپائی به دلیل  
بحران اقتصادی و پائین آمدن نرخ  

ـر    -سود، طی سه  چھار سالـه اخـی
بسیاری از دولتھا علیرغم افزایـش  
قیمت کاالھای اساسی و افزایش  
تورم، دسـتـمـزدھـای کـارگـران را  
منجمد کـرده انـد و یـا بـه قـول  
ـبـاض   ـق اقتصاد دانان، سـیـاسـت ان

 .دستمزدھا را در پیش گرفته اند 
 

از سوی  :   کارگر کمونیست 
ـبـا   ـنـدگـان کـارفـرمـاھـا مـرت نمای
ھشدار داده مـیـشـود کـه بـا بـاال  
ـیـمـت   رفتن سـطـح دسـتـمـزدھـا ق
کاالھا نیز افزایش خواھد یافت و  
ـنـد   یا برخی از آنھا اعـالم مـیـکـن
که افزایش دستمزدھا باعـث بـاال  
ـرش   ـرخ تـورم و یـا گسـت رفتـن ن

بیکاری خواھد بود، این اسـتـدالل  
ھا تا چه حد بـا واقـعـیـت ھـای  
اقتصادی، اجتماعـی ھـمـخـوانـی  

 دارد؟   
ھمانطـور کـه  :  مرتضی فاتح 

ــزان   ــال ھــم اشــاره کــردم مــی قــب
ــکــی از ھــمــه   ــل ی ــمــزد مــث دســت
ـنـد ه   عوامل تولید نقش تعیین کن
ای در قیمت کاالھا کـه تـوسـط  
ـیـن مـیـشـود   ـیـزم بـازار تـعـی مکان

ـتـصـاد  .   ندارد  طبق داده ھـای اق
ـر اسـاس   سیاسی قیمت کـاالھـا ب
ـیـن   قیمت نیروی کار در بازار تعـی
نمیشود، بلکه به عوامل دیـگـری  

ـیـمـت کـاال در  .  بستـگـی دارد  ق
حقیقت به مـیـزان ارزش مـبـادلـه  
ای بستـگـی دارد کـه در کـاال  

به قـول  .  ھای متفاوت نھفته است 
ا د در  مز ء  تقا ار " مارکس   ی  ب
ت تأثير ن   از  فقط  کاالھا   ج

د  موجو ی  بطه را ميکند  که بر  
ــــا و  تقاضا کاال ن  ميا  ھ

ا ی  عرضه  "ارد ثر ميگذا ن
بنا براین، این خرافه که قصـد  
دارد ذھــن جــامــعــه را از اصــل  
ـیـمـا   ـق مطلب منحرف کـنـد، مسـت
ریشه در منافع طبقه سرمایـه دار  

ـران  ٦٠ مثال شما دھه  .  دارد   در ای
ـنـکـه   را در نظر بگیرید علیرغم ای
در تمام سالـھـای جـنـگ مـیـزان  
حداقل دستمزد افزایش پیدا نـکـرد  

ـرخ تـورم کـه  در سـال     ١٣٥٨ ن
 درصد بـود در سـال  ١١.٤ معادل  
ــه مــیـزان  ١٣٦٦   درصــد  ٢٨.٦  ب

در تـمـام ایـن  .  افزایش پیـدا کـرد 
سالھا ھم تغییر چندانی در میـزان  
حداقل دستمزد صـورت نـگـرفـتـه  

ــن افــزایـش بـھــای  .  بـود  ـرای بــنـا ب
ـرخ تـورم در طـی   کاالھا و یـا ن

 ابـدا ربـطـی بـه مـیـزان  ٦٠ دھه  
 . افزایش دستمزد کارگران نداشت 

مورد دیگـر مـقـایسـه مـیـزان  
ـــورم در   ـرخ ت ــ ـــکـــاری و ن ـی ــ ب
کشــورھــائــی اســت کــه حــداقــل  
دستمزد کارگران در این کشورھـا  

ـران اسـت  ـر ای ـراب بـه طـور  .  چند ب
مثال حداقل دسـتـمـزد در کشـور  

 دالر در مـاه  ٢٢٧٠ آلمان مـعـادل 
ـرخ تـورم در   است در صورتیکـه ن

 درصــد  ٤.١ ایـن کشــور مــعـادل  

ـرخ  . است  مقایسه کنید حتی بـا ن
تورم اعـالم شـده تـوسـط بـانـک  

 در صـد  ٢٧ مرکزی ایران کـه   
ـیـن سـطـح دسـتـمـزد  .  است  ھمچـن

ـرانـی را در   ھمین امروز کارگر ای
ـر از     ١١٥ نظر بگیرید کـه کـمـت

از این مـقـایسـه سـاده  .  دالر است 
ـرخ تـورم   متوجه مـیـشـویـد کـه ن
ارتباط چندانی با افزایش حـداقـل  

ــمــزد کــارگــران نــدارد  ــت ــن  .  دس ای
موضوع البته مختص بـه جـامـعـه  
ایران نیست، در ھیچ کجا مـیـزان  
تورم ربـطـی بـه مـیـزان دسـتـمـزد  

یک استدالل دیگـر  . کارگر ندارد 
این است که با ثابت بودن شـرایـط  
تولید افزایش دسـتـمـزد کـارگـران  
باعث میشود که میزان نقدینگی  
در جامعه افـزایـش یـابـد و تـورم  

ــتــدالل ھــم  .  ایــجــاد شــود  ایــن اس
عقالنی و علمی نیست خصـوصـا  
امروزه که گردش مالی و حـجـم  
ــوســط   ــیــمــا ت ــق نــقــدیــنــگــی مســت
ــانــکــھــای   ــازارھــای مــالــی و ب ب

برای نمونـه  .  دولتی کنترل میشود 
ـنـگـی   ـقـدی تورم و میـزان بـاالی ن

ـران طـی    سـال  ١٠ موجـود در ای
گذشته آیا نتیجه افزایش دستمـزد  
کارگران در این سالھـا اسـت؟ یـا  
محصول سیاستھای پولی سرمایه  

 مالی و دولت است؟ 
اتفاقا برخالف ادعـاھـای ایـن  

ـلـی  !  اقتصاددانان  صندوق بین الـمـل
ــه   ــی ک ــان ــھ ــک ج ــان ــول و ب پ
ارگانھای اصلی سـیـاسـتـگـذاری  
ـنـد، دو   ــونـی ھســت در جـھــان کـن
ــھــای   ـت ــه دول ــی اسـت کــه ب سـال
درگیر بحران حتی ایالت مـتـحـده  
ـنـد کـه بـا در   نیز توصیه مـیـکـن
ــای   ــھ ــاســت ــن ســی ــش گــرفــت پــی
انبساطی در عـرصـه دسـتـمـزد و  
خدمان اجتماعی با تقویت قـدرت  
خرید مزدبگیران، گام ھای جـدی  

 .برای حل بحران موجود بردارند 
ـیـکـاری ھـم ایـن    در مورد ب
ـر پـایـه ھـای عـلـمــی   اسـتـدالل ب

ـریـن اسـتـدالل  .  استوار نیست  مھمت
ـیـن   کسانی که ادعـا دارنـد تـعـی
حداقل دستـمـزد مـوجـب افـزایـش  
بیکاری مـیـشـود ایـن اسـت کـه  
اختالف میان سطح دستمزدی کـه  
ـتـصـادی بـازار   ـیـن اق توسـط قـوان
ــشــود و نــاشــی از   ــی ــن م ــی تــعــی
ـقـاضـای   ـیـسـم عـرضـه و ت مکـان

نیروی کار در بازار اسـت، تـعـادل  
چرخه تولید سرمایه داری را بـه  

ــیــن  .  دنــبــال دارد  ــی ــع امــا چــون ت
حداقل دستمزد تـوسـط عـوامـلـی  
ــازار،   ــزمــھـای ب ـی خـارج از مــکــان
الجرم سطح باالتـری از دسـتـمـزد،  
نسبت به  دستمزد تعادلـی بـازاررا  
تعیین خواھد نمود، معادله عرضـه  
ـرھـم   ـروی کـار ب ـی و تقاضـا ی ن
ـیـکـاری را بـه   خواھد خـورد و ب

 .دنبال خواھد داشت 
این استدالل ھم اس و اسـاس  
درستی نـدارد در ایـن مـورد ھـم  
مقایسه کشور آلمان با ایران نشـان  
میدھد که ایـن اسـتـدالل تـا چـه  

در آلـمـان بـا  .  حد سفیھـانـه اسـت 
وجود تعیین حداقل دستمـزد چـنـد  
برابری به نسبت حداقـل دسـتـمـزد  
ـیـکــاری رقـمــی   ـران، نــرخ ب در ای

 درصد است، ایـن رقـم  ٦.٧ معادل  
را مقایسه کنید بـا رقـم رسـمـی  

ـران کـه   ـیـکـاری در ای   ١٥ نرخ ب
ـرخ  .  درصد است  البته در واقعیت ن

ـران بسـیـار   بیکاری و تـورم در ای
 . باالتر از ارقام رسمی است 

به دلیل اینکه منـابـع رسـمـی  
ــرای آمــارھــای   ــنــی ب ــئ و مــطــم
اقتصادی وجود ندارد، مسلما مـن  
ـفـاوت   نمی توانم در عـیـن حـال ت
نرخ سود و یا شدت استثمار و یـا  
ـران را بـا   میزان بـھـره وری در ای
کشور آلمان مقایسه کنم ولـی بـا  
نگاھی به واقعیت ھـای مـوجـود  
میتوان به روشنی مشـاھـده کـرد،  
ــه داران،   ــای کــه در ایــران ســرم
خصوصا بخشی که در حاکمـیـت  
ـرخ سـودی غـیــر   ـرار دارد، از ن ق
ــجــومــی بــرخــوردار   ــعــارف و ن مــت

 . است 
ـتـھـا   ـی با وجود ھمـه ایـن واقـع
ھنوز ھم سخنگویـان سـرمـایـه در  
ایران اعالم میکنند که آنھـا تـوان  
افزایش دستمزد کارگران را ندارند  
و دولت باید در زمینه دسـتـمـزدھـا  
سیاستھای انقباضـی را  اعـمـال  

ـتـظـار دارنـد  .  کنـد  ایـن آقـایـان ان
ـتـه  (   درصدی ٤٠ علیرغم تورم   ـب ال

دستـمـزد  ) این رقم خوشبینانه است 
 ھـزار  ٤٠٠ کارگر در ھمـان حـد  

ـیـکـو کـار  .  تومان ثابـت بـمـانـد  ن
ترینھایشان، از دولت تقاضـا کـرده  
انـد در صــورت افـزایــش حـداقــل  
دستمزدھا ، سھم بیمه کارفرما را  

 ١  از صفحه   دستمزدھا
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یعـنـی  .   درصد کاھش دھد ١٥ تا  
ــم   ــمــه  ٢٣ ســھ ــی  درصــدی حــق ب

ـیـدا  ٨ کارفرما به   ـیـل پ  درصد تقل
این جدای از سوبسـیـدھـای  .  کند 

پرداختی در بخش انرژی بـه آنـھـا  
و تسھیالت بـانـکـی و مـالـی و  
ارزی است که این حضرات از آن  

 .منتفع میشوند 
ـیـب حـتـی از نـظـر   ـرت به ھر ت
اصول ابتدائی علم اقتصاد ھم ایـن  
موضوع، یعـنـی افـزایـش حـداقـل  
ـنـده ای   دستمزد، تاثیر تعییـن کـن
ـر افـزایـش   در مـوضـوعـاتـی نـظـی
میزان تورم و یا گسترش بیکـاری  
ـیـمـت تـمـام شـده   و یا باالرفتـن ق

 . کاالھا ندارد 
 

حـاال بـه  :  کارگر کمونیسـت 
طور مشخص به مسئله امـروز در  
ایران و شرایط حاضر برگردیم،  بـه  
ـم دسـتـمـزد   نظر شما اگر بـخـواھـی
ـراسـاس   ھمین امسال کارگران را ب
ـتـصـادی،   واقعیت ھای موجود اق
مثال نرخ تورم و سبد ھزینه ھـای  
ـیـن   یک خانـواده کـارگـری تـعـی
ـنـا   ـلـغـی را مـب کنیم باید چه مب
قرار بدھیم و چه مولفه ھـایـی را  
ــه   ــه در نـظـر داشـت ـن در ایـن زمـی

 باشیم؟ 
در ابتدا بـایـد  :  مرتضی فاتح 

بگویم موازینی که بر اساس آنھـا  
میزان حـداقـل دسـتـمـزد از طـرف  
شورای عالی کار در نظر گرفتـه  
ـیـسـت  . میشود، خیلی قابل اتکا ن

از این جھت میگویم که شما ھـم  
. به ھمین مولفه ھا اشـاره کـردیـد 

 قانون کار، حـداقـل  ٤١ طبق ماده  
دستمزد ھر ساله باید با تـوجـه بـه  
درصد تورم و نیازھای معـیـشـتـی  

ـره کـارگـری  ٤ یک خانـواده   ـف  ن
خود ایـن فـاکـتـورھـا  . تعیین شود 

ـر اسـت  . بسیار سیال و قابل تفـسـی
یک مورد دیـگـر ھـم کـه شـمـا  
ـنـه   اشاره کردید، یعنی سـبـد ھـزی

ــوار   ــان ــک خ ــای ی  نــفــره  ٤ ھ
ـتـوانـد تـعـاریـف و   کارگـری، مـی
ـفـاوتـی را مـطـرح   تفسیر ھای مت

ـنـه،  . کند  از نظر کارگر سبد ھـزی
اقالم و ھزینـه ھـای بسـیـاری را  
شامل میشود، ولی از نظـر دولـت  
و کارفرما اقالم محدود و بخور و  
ـنـه خـانـوار   نمیـری در سـبـد ھـزی
. متوسط کارگر گنجانده میـشـود 

ـیـن مـیـکـنـد   مثال چه کسی تعی
ـفـاده از   سھم ھزینه سفر و یـا اسـت
ــولــوژی در یــک خــانــواده   ــن ــک ت
ـران امـروز چـقـدر   کارگری در ای

؟ برای دولـت و کـارفـرمـا  . است 
ـنـه   این اقالم اساسـا در زمـره ھـزی
ــری   ــواده کــارگ ھــای یــک خــان

و یـا خـود  .  محاسبه نمی شـونـد 
نرخ تورم، ما برچه اسـاسـی بـایـد  
ـم؟ و   ـی ـیـن کـن ـرخ تـورم را تـعـی ن
جدای از این، کدام منابع آمـاری  
ــصـادی مـورد وثـوق ھـمــه   ـت و اق
طرفین این دعوا بر سـر دسـتـمـزد  
قرار میگیرد؟ در حـال حـاضـر از  

ـرخ تـورم    درصـد  ٢٥ نظر دولـت ن
است، کارشناسان غیر دولتی ایـن  

.  درصد اعالم کرده انـد ٤٠ رقم را  
ـر از   ـم بـاالت اما در واقعیت این رق
این آمارھا ست، اما به طور دقیق  

 .نامعلوم است 
ـلـه   غرض تـوضـیـح ایـن مسـئ
ـرمـال   است که در یک شـرایـط ن
اجتماعی و در یـک مـنـاسـبـات  
ـتـوان بـا   ـتـصـادی مـی متعـارف اق
تکیه بر شاخص ھائی، ایـن عـدد  
ـیـن نـمـود، مـثـل   و رقم ھا را تعـی
بسیاری از کشورھا که این کـار  

البته در این کشورھـا  .  را میکنند 
ھم این اعداد و ارقام مورد تـوافـق  

به طور مـثـال در  . دو طرف نیست 
ـنـد آلـمـان دولـت بـا   کشوری مـان
ــازار   ــورم و ب ــه نــرخ ت ــه ب ــوج ت
ــصــادی ارقــامــی را اعــالم   اقــت
ـر   ـــگــ ـــد، از ســـوی دی ـن ـــکــ ـی مــ
ـیـل   ـب تشکلـھـای کـارگـری از ق
اتحادیه ھـا ھـم بـا چـانـه زدن و  
ـم ھـا را   ـر دولـت ایـن رق فشـار ب
ـر   تغییر میدھند، اما به ھر حـال ب
ــه تـوافــق   ـم واحـد ب سـر یــک رق

 .میرسند 
ـلـه از   ـران ایـن مسـئ اما در ای
مسیر متعارف کشورھـای دیـگـر  

اوال که کارگران از  .  پیش نمیرود 
ـرخـوردار   حق تشکل و اعتـصـاب ب
نیستند و ھر حرکت اعتـراضـی و  
ـروسـه   دخالت اجتماعی آنـان در پ
تعیین دستمزد،  با نیروی ویـژه و  

 . حراست مواجه میشود 
ـا   ـن ثانیا ھمین امروز ھم اگـر ب
به تعریف مطابق ھـمـان نـرخ تـورم  

 درصدی ھم حـقـوق کـارگـران  ٤٠ 
افزایش پیدا کند، باز ھم از سـطـح  
ـاز   قیمت کاالھای اساسی مورد نی

یک خانواده کارگـری عـقـب تـر  
ـزان  .  است  طی چـنـدیـن سـال، مـی

افزایش سـاالنـه حـداقـل دسـتـمـزد  
ـار عـقـب تـر از   توسط دولت، بسـی
افزایش قیمتھـا و نـرخ تـورم بـوده  

 .است 
ـال آمـاری   بگذاریـد یـک مـث
ـتـی کـه   بزنم البته با آمارھای دول
بـه صـحـت و سـقـم شـان چـنـدان  
ـیـن داده   اطمینانی نیست، ولی ھـم
ــصــادی ھــم گــویــای   ھــای اقــت

ـیـت ھـا اسـت  در  .  بسیاری از واقع
 یعنـی حـدودا ده سـال  ١٣٨٢ سال  

پیش میزان حداقل دستـمـزد اعـالم  
ـلـغ   ـب  تـومـان بـوده  ٨٥٣٣٨ شده م

ــا بــر   ــن اســت، در صــورتــی کــه ب
ــیــل   ــگــر از قــب ــای دی شــاخــص ھ
شاخص قیمت کـاال و خـدمـات و  
شاخص تورم این دستمزد باید بیـش  

 تومان میبـود یـعـنـی  ٢٥٠٠٠٠ از  
ــن ســال   نـرخ رشــد دســتـمـزد در ای

در سـال  .   درصد بوده است ٩ منفی  
 ھم نرخ رشـد دسـتـمـزد بـه  ١٣٨٧ 

ـفـی   ـیـمـت ھـای واقـعـی مـن   ٤ ق
ھر آدم منـصـفـی  .  درصد بوده است 

اگر این ارقام را تجمـعـی در نـظـر  
بگیـرد مـتـوجـه خـواھـد شـد کـه  
میزان افزایش دستمزد در طی ایـن  
سالھا چه فاصله نجومی با قیمت  
کاالھا و خدمـات ضـروری بـرای  
ــه   ــواده کـارگــری داشــت یـک خـان

اما در سالھای اخـیـر یـک  .  است 
موضوع دیگر ھم مزیـد بـر عـلـت  
شده است و آنھم رھا سازی قیـمـت  
ھا و یا به عبارتی حذف سوبسـیـد  
. بر کاالھای اساسـی مـردم اسـت 

در چنین شرایـطـی گـمـان نـکـنـم  
کسی قادر باشد با فـرمـول ھـای  
متعارف میزان حداقل دسـتـمـزد را  

 .تعیین کند 
ـان   ـــدگــ ـن ــ ـای ــ ـــم ـــکـــی از ن ی
کارفرمایان اعـالم نـمـوده بـود در  
صورتی که مبنای تعیین حـداقـل  
ـا در   دستمزد را قوانین اتحادیه اروپ
نظر بگیریم بایـد دسـتـمـزد حـداقـل  
معادل یک ملیون و ھشتصد ھزار  

 . تومان تعیین شود 
ـا   ـیـن اتـحـادیـه اروپ بنا بر قـوان

  ٥٠ میزان حداقل دستمزد، نباید از  
درصد تولید سرانه کشور مـربـوطـه  

 .پائین تر باشد 
حتی با این روش خیرخـواھـانـه  
ـیـد در   ھم اگر به موضوع نگاه کن

 تـومـان  ١٨٠٠٠٠٠ بھترین حالـت  
ـیـسـت  ـزان سـرانـه  .  رقم واقعی ن مـی

  ٢٠٠٩ تولید ناخالص ملی در سال  

برای ایران از سوی مجمع جھـانـی  
 دالر در نظر گرفتـه  ٤٤٦٠ اقتصاد  

شده است، حتی اگر امروز یـعـنـی  
ـیـد  ٢٠١٣ سال   ـزان تـول  ھم، این مـی

ـایـد   ـیـم ب ـا قـرار دھ ـن ـب سرانه را م
حداقل دسـتـمـزد کـارگـر ایـرانـی،  

ـاشـد ٢٢٠٠ رقمـی حـدود   .  دالر ب
ـان   ـت حال شما با ھر دالری کـه دل

ـا  . میخواھد محاسبه کنید  حتـی ب
ــانــی  ١٢٢٦ احــتــســاب دالر   ــوم  ت

ـزان   بانـک مـرکـزی ھـم ایـن مـی
  ٢٧٠٠٠٠٠ دستمزد رقمی بالغ بـر  

 .تومان خواھد شد 
ـنـکـه   ـتـن ای بر این اسـاس گـف
ـاشـد   ـایـد چـقـدر ب حداقل دستمزد ب
نیاز به در نظر گرفتن مولفه ھـای  

به نظر من در ایـن  .  مختلفی دارد 
ـیـن   ـی میان فاکتـور اصـلـی در تـع
سطح دستمزدھا، نیروی مـتـشـکـل  

ـنـه  .  خود کارگران است  در این زمی
ــمــاعــی،   ــه ظــاھــر اجــت ایـن امــر ب
ـتـصـادی   مستقیما در رونـدھـای اق
ـیـر گـذار و یـکـی از   ـاث جامعـه ت
ـات   ـاسـب فاکـتـورھـای اصـلـی مـن

 .اقتصادی حاکم بر جامعه است 
ــال بــه نــظــرم   ــه ھــر ح ــا ب ام
معقوالنه تر است که با تـوجـه بـه  
ـقـه کـارگـر و   شرایط عمومی طـب
ـتـمـاعـی،   توازن قـوای مـوجـود اج
ــمــزدی   ــارگــران  حــداقــل دســت ک
متناسب با قیمت ھـای جـاری و  
ـا   ـنـد و ب متغیر را درخـواسـت کـن
توجه به شرایط موجود این قـرارداد  
سالی یکبارتعیین حداقل دسـتـمـزد  
ـبـدیـل بـه   را، به لـحـاظ زمـانـی ت
ـا رشـد   موضوعی سیال متناسب ب

ـنـد  بـه ھـر  .  دوره ای نرخ تورم کـن
حال فکر میکنم امروز و با تـوجـه  
به شرایط حاضر حـداقـل دسـتـمـزد  

ـیـن تـر  ٢ نباید از   ـائ  ملیون تومان پ
 .باشد 

 
ـیـن  :  کارگر کمونیست  در چن

شرایطی فکر می کنید حتـی در  
صورت باال رفتن دستمزدھا مطابق  
داده ھای اقتصادی ھمین امروز ،  
ـیـشـتـی   مشکالت زیسـتـی و مـع

 کارگران حل خواھد شد؟ 
ـیـد حـل  :  مرتضی فاتح  ـن ـی ـب ب

ــی   مشـکـالت مـعــیـشــی و زیسـت
کارگران فقط در گرو مثال تعییـن  
حداقل دستمزد امسال با نرخ ھـای  

ـیـرات  .  واقعی نیست  ـی به نـظـرم تـغ
جدی تری باید در جامعه صـورت  
ـیـدا کـرد   بگیرد تا بتوان اطمینان پ
ـیـشـت   ـنـه مـع که حداقل در زمـی

ـاه   مشکالت طبقه کارگر در کـوت
تعیین حداقـل  .  مدت حل شده است 

ـانـطـور کـه از اسـمـش   دستمزد ھم
ـقـط مشـخـص کـردن   پیدا است، ف
حدی از دستمزد است که کـارگـر  
ـا   با آن بتواند فقط زندگی کنـد، ت
ـقـه   ھم بتواند تولید کند و ھـم طـب
ـیـد   ـاز تـول خود را در فـرزنـدانـش ب

ـارز بـر سـر  .  کند  بنا بـرایـن،  مـب
افزایش دستمزدھا فقط بخـشـی از  
مبارزه دائمی کارگران برای یـک  
ـیـسـت   زندگی شایسته انسان قرن ب

 . و یکمی است 
با توجه به شرایط عمومی در  
ـاسـی   جامعه ایران و عدم ثبات سـی
و اقتصادی، حتی اگر بـرای سـال  
آینده ھمین میزان مورد درخـواسـت  
ـــرش   ــذی ــورد پ ــم م ــران ھ کــارگ
کارفرمایان قرار بگیرد و پـرداخـت  
شود، بالفاصله عـوامـل دیـگـری  
دست به کار میشوند و بار دیـگـر  
موازنه به ضرر قدرت خرید کارگـر  

از سوی دیگر عـدم  .  تغییر میکند 
ـیـم گـیـرنـده   ثبات ارگانھـای تصـم
ـتـی،   حکومتی و باند بازیھای دول
تاثیری بسیار مـخـرب بـر کـار و  

 .زندگی کارگران دارد 
به ھمین دلیل اگر چه افزایش  
ھر چه بیشتر میزان دسـتـمـزد، بـه  
ـقـه   نفـع کـارگـران اسـت، امـا طـب
ـیـشـت و   کارگر برای دفاع از مـع
ـایـه   حق زندگی، نیاز به اقدامات پ

ــری دارد  مــتـشــکـل شــدن،  .  ای ت
حتی حول مسئله افزایش دسـتـمـزد  
و یا علیه تغییراتی که قرار اسـت  
در ھمین قانون کار فعلی به ضـرر  
کارگران داده شود، از زمینه ھـای  
مناسبی است که میتواند ضمانـت  
ــی بـرای بـھــبـود در   ھـائـی اجـرائ
ـتـمـاعـی   ـیـت اج زندگی و مـوقـع
ـاشـد  . کارگران را به ھمراه داشتـه ب

ـتـش در   ـی کارگر به خـاطـر مـوقـع
ـاتـی   ـق ـیـروی طـب تولید و جامعه، ن
ــھــای   ــھــا در تشــکــل خــود را تــن
ـتـوانـد   اجتماعی و سیاسی خود می

ـقـه  .  متعین کنـد  بـه ھـر حـال طـب
کارگر ایران باید ایـن گـام آخـر را  
بردارد و اساس شـرایـط مـوجـود را  

 .تغییر دھد 
ــقــه   ــب ــم ط ــن ــک ــی مــن فــکــر م
ـران دریـک مـوقـعـیـت   کارگر ای
کالسیک تاریخی قرار دارد، بـه  
این معنا که عمال، قادر به تغییـر  
ــادی شــرایــط زنــدگــی خــود   ــی بــن
نیست، مگراینکه در کل جامـعـه  

 .  یک تغییر بنیادی ایجاد کند 



 5 ٢٤٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 كارگـر در ده  ٥١٧ مرگ ھزار و  
ماھه اول سال جاری در مـحـیـط  
ــار در ایــران، خــبــری   ــای ك ھ
ـر یـكـی از   ـت ـی تكانـدھـنـده و سـرت

 اسفند خبـرگـزاری  ٥ خبرھای روز  
ـر بـه  .  اینترنتی مھر است  ایـن خـب

نقل از پزشكی قانونی جـمـھـوری  
اسالمی گـزارش شـده و ظـاھـرا  
میزان آن نسبت به سـال گـذشـتـه  

ـر  ٣٣١ كه رقمی حدود ھزار و   ـف  ن
 درصد افـزایـش داشـتـه  ١٤ بوده،   
بنا بر این خبـر طـی مـدت  .  است 

 كـارگـر جـان  ٦ قید شده، روزانـه  
خود را بخاطر سودجویی مشـتـی  
سرمایه دار و دولت حـاكـمـشـان از  

این خبر تا ھمینجـا  . دست داده اند 
ھشداری بـزرگ بـه كـارگـران و  
كل جامعه است و باید با بیشترین  

 . عكس العمل ھا روبرو شود 
 

 كـارگـر  ٥١٧  مرگ ھزار و  
طی ده ماه، تبدیل محـیـط ھـای  
ـلـگـاه كـارگـران بـخـش   ـت كار به ق
دیگری از جنایات رژیم اسـالمـی  
ـر   و توحش سرمایه داری حـاكـم ب

جنایتی كـه ھـر سـال  .  ایران است 
بـایـد  .  ابعادش گسترده تر میـشـود 

 . علیه این جنایت ایستاد 
 

 سال پیـش  ١٠ منصور حكمت  
كـار ارزان،  " در بحثی تحت عنوان  

ـنـاری  "  كارگر خـامـوش  كـه سـمـی
پیرامون بررسی طـرح قـانـون كـار  
رژیم اسـالمـی بـود، در مـبـحـث  
مربوط به ایـمـنـی مـحـیـط كـار،  

او  .  نكته جالبی را طرح مـیـكـنـد 
ـرسـنـد  :"  میگوید  ـپ اگر از کسی ب

ـــی کـه در   ــ که آن جنایـات اصـل
ـرد کـدام   تاریخ بشر میشود اسـم ب
است روی این چـیـزھـا انـگـشـت  
میـگـذارد، دو جـنـگ جـھـانـی،  
ـری، کوره ھـای آدم   فاشیسم ھیتـل
سوزی، ھیروشیما، جنگ ویتنـام،  
. جـنـگ ایــران و عـراق و غـیــره 

اینھا جنایتھای بزرگی بوده اسـت  
ھم جانیان را  .  که ھمه میشناسند 

اما  .  میشناسند و ھم قربانیانش را 
یک جنگ اعالم نشده و یـک  
جنایت در حال جـریـانـی در مـتـن  
جامعه سرمایه داری ھسـت کـه  
ھـمــه ایــنـجــا اشــاره کــردنـد کــه  
ـر از   قربانیانش از نظر تعـداد کـمـت
این نمونه ھای برجسته جنایت در  

ـقـدر آدم روانـه  .  تاریخ نیست  ھـمـان
ـقـدر آدم   گورستان میکـنـد، ھـمـان
ـقـدر   روانه بیمارستان میکند، ھـمـان
ــاشــد،   ــپ ــی ــم م خــانــه ھــا را از ھ
ھمانقدر شادی ھا را بـه غصـه و  
غم تبدیل میکند که ھـرکـدام از  
این دوره ھای ننگ آور در تاریـخ  

اما فرقش در این اسـت کـه  .  بشر 
ـیـان   ـیـن و جـان ــ ــ ـل در این مورد قات
دارند کنار قربانیان خـودشـان قـدم  
میزنند و کسی نمیتواند نشانشـان  
بدھد و بگوید مسئـول مـرگ آن  
ـنـجـا   ھزاران نفر این کسی کـه ای
دارد راه میرود یا این نھاد است و  
ــازه   ایــن مــوجــودی اســت کــه ت
ـیـه جـامـعـه   ـق خودش را ھـم از ب

ـیـان  .  معتبرتر و باالتر میداند  ـربـان ق
ـــوم و   ــ ـل ـــی مـع ــ ـل این جنایـت خـی

این جنایت قربانیانی  .  مشخص اند 
ـیـسـت کـه  . طبقاتی دارد  اینطور ن

بمبی روی محلـــه ای افـتـاده و  
عده ای جانشان را از دسـت داده  

ـیه بخـش  .  اند  این جنگی است عـل
ـیه طبقـه  .  مشخصی از جامعه  عـل

ـم آن  .  کـارگـر  مـن فـکــر مـیـکـن
ــحــث   ــزی کــه کــارگــر در ب چــی
ایمنی محیط کار باید متوجه آن  
ــن   ــاشــد در درجــه اول کــل ای ب

 ."مسالــه در ھمین ابعاد آن است 
 

در اینجا منصور حـكـمـت بـه  
ـیـد دارد  . نكته مھم و روشنی تـاك

ـیـن   ـب او به روشنی عاملین و مسـب
كشتاری كه در محیط ھای كـار  

" سوانح ناشی از كـار " تحت عنوان  
. صورت میگیرد را نشان مـیـدھـد 

ـیـز ایـن مسـالـه   ـران ن امروز در ای
برای كارگران بخوبی روشـن شـده  

در ھر اتفاقی كارگران فورا  .  است 

ـبـن اصـلـی جـنـایـت یـعـنـی   مسب
كارفرمایان و دولـت را نشـانـه و  
ـیـن كشـتـار   خواھان محاكمه عامل

از ھمین رو مبارزه علیـه  .  میشوند 
شرایط نا ایمن كار امروز یكـی از  
ـرای   عرصه ھای مـھـم مـبـارزه ب

 . كارگران است 
واقعیت اینست كـه امـروز در  
ایران محـیـط ھـای كـار بـخـاطـر  
منافع مشتی سودجو به قتل گـاه  
ــت  ــل شــده اس ــدی ــارگــران تــب . ك

استخدام ھای وسیع قرار دادی و  
پیمانی و محروم بودن كارگـران از  
ـیـش از   پایه ای ترین حقوق خود ب
ــر وخــامــت شــرایــط كــار   بــیــش ب
ــنــی آن افــزوده   ــران و نــاام كــارگ

زیر چماق بیـكـاری شـاھـد  .  است 
ـریـن   اینیم كه كارگر در نـا امـن ت
محیط كار و در بسیـاری مـواقـع  
ــی و   در یــك قــدمــی خــطــرجــان
ــغــال دارد  ــه كــار اشــت . جســمــی ب

ــاده اســت كــه   ــاق افــت ــار اتــف بســی
ــذكــرات پــی در پــی   ــم ت ــیــرغ عــل
كارگران از مـواردی كـه كـار در  
آنجا برای آنھا خطر جانی داشـتـه  
ــچ اقـدامــی از ســوی   اسـت، ھـی
صــاحــبــان كــار و دولــت صــورت  
نـگـرفـتـه و ایـن وسـط كـارگــران  
ــی   ــی مشــت ــوی ــودج ــاطــر س ــخ ب
جنایتكار جانشان را از دسـت داده  

ـتـی در  .   اند  بارھا دیده ایم كه وق
ــاگــوار روی   ــی ن ــاق ــی اتــف جــای
میدھد، وقتی كارگری جـانـش را  
ـر   ـتـی زی از دسـت مـیـدھـد، و وق
ـقـات شـروع   ـی فشار كارگـران تـحـق
ــایــت   ــن ــشــود، تــازه اســنــاد ج ــی م
كارفرما بر مـال گشـتـه و روشـن  
میشود كه چگونه عواملی چـون  
نشت گاز، ریـزش جـداره مـعـدن،  
ـره و   نبودن دستگاه تـھـویـه و غـی
غیره بسادگی باعث كشـتـه شـدن  

ــد در  .  كــارگــران شــدن اســت  بــای
. مقابل ھمه این جـنـایـات ایسـتـاد 

 . باید به این وضعیت خاتمه داد 
ــه   ــه درجــه ای ك ــا ب ــع طــب
ــارزات خــود   ــب كــارگــران در دل م

متشكل تر مـیـشـونـد، بـه ھـمـان  
درجه عكس العمـل و حسـاسـیـت  
در برابر چنین جنایاتـی در مـیـان  
كارگران بیشتر خواھد شـد و ایـن  
ــگــر از   ــكـی دی ــد ی ــتـوان خـود مــی
ـبـش كـارگـری   پیشروی ھای جـن

بـطـور مـثـال در  .   در ایران بـاشـد 
ھمین دی مـاه امسـال  چـنـدیـن  
ــه   ــمــل ــارگــری از ج ــل ك ــك تش
سندیکای کارگران شرکت واحد؛  
ــای   ــک ــدی ــس ســن ــوس ــات م ھــی
ــات   ــن ــزئــی ــاش و ت کــارگــران نــق
ساختـمـانـی؛ اتـحـادیـه کـارگـران  
پروژه ای؛ اتحادیه آزاد کـارگـران  
ــون مــدافــعــان حــقــوق   ایــران؛ کــان
ــکــای کــارگــران   ــدی کــارگــرو ســن
ـیـه   ـیـان فلزکار و مکانیک طی ب
ای صدای اعتراض خود را علیـه  
شرایط نا ایمن محیط ھای كار و  
ـر   ـنـی ب گزارش رسمی دولـت مـب

  ٥.٥ مرگ روزانه بطور متـوسـط  
ـنـد   ـل كارگر در محیط ھای كـار ب

ـر سـر  .   كردند  ھمچنین اعتراض ب
این موضوع را در مبارزات جاری  

بـطـور مـثـال  . كارگران میتوان دید 
ــاتــی كــه در   ــاق ــات اتــف ــان در جــری
ــرمــان و   مــعــادنــی چــون زرنــد ك

یا اتفاقاتـی  .  شازند اراك روی داد 
ـروشـیـمـی ھـا و مـراكـز   كه در پت

یـا  .  وابسته به نفت صورت گرفـت 
در  مركزی چون ایران خودرو كـه  
ــمــونـه آشــكــار از   ــی یـك ن ـراســت ب
قتلگاه كارگران است، در ھمـگـی  
ــه   ایـن مــوارد دیـدیــم كــه چــگــون
كارگران در اعتراض به جانباخـتـن  
ـراض   ھمكـارانشـان دسـت بـه اعـت

در بسـیـاری از ایـن مـوارد  . زدند 
ھنوز پرونده ماجرا باز اسـت و بـه  
ـبـدیـل   ـرای دولـت ت مخمصه ای ب

در ھـمـه ایـن مـوارد  .  شـده اسـت 
ھمچنین ما شاھد عكس الـعـمـل  
بـخـش ھـای دیـگـر كـارگـری و  
ـراضـی در مـیـان   بیانیه ھای اعـت

اما روشن اسـت  .  كارگران بوده ایم 
ـیـسـت  . كه اینھـا ھـنـوز كـافـی ن

ـنـسـت كـه   دلیلش ھم بسادگـی ای

مساله جان و زندگی و میلیـونـھـا  
لحظـه ای  .  خانواده كارگری است 

ـیـن  .  نباید درنگ كرد  در برابر چـن
جنایاتی باید با صفـی مـتـحـد و  

از جملـه ھـمـیـن  .  سراسری ایستاد 
ـر پـزشـگـی قـانـونـی   گزارش اخـی
جمھوری اسالمی در مورد ابـعـاد  
فاجعه بار كشتار در محیط ھـای  
كار باید با طومارھای اعتـراضـی  

ـرد  ایـن  .  در سراسر ایران پاسـخ گـی
ــه ھــمــه   ــگــر ب خــبــر ھشــداری دی

باید در تمام مراكـز  .  كارگران است 
كارگری فورا موضوع در مـجـمـع  
ــحــث   ــه ب عــمــومــی كــارگــران ب
ــا   ــه شــود و كــارگــران ب ــت گــذاش
انتخاب نمایندگانی از میان خـود  
یكبار دیگر محیط كارشان را بـه  
لحاظ ایمنی مـحـیـط كـار مـورد  

تـوسـط  . بازرسی خویش قرار دھند 
این نمایندگان تـمـامـی مـواردی  
كـه نـاقـض ایـمـنـی كـارگـران در  
ـرای آنـان   محـیـط كـار اسـت و ب
خطرات جانی و جسـمـی در پـی  

ـنـكـه  . دارد، ثبت شود  و باالخـره ای
كارگران بصـورت قـطـعـنـامـه ای  
ــرف شــدن فــوری   ــر ط خــواھــان ب
تمامی موارد كه ایـمـنـی آنـان را  
ـراری شـرایـط   ـرق نقض میكند و ب
ایمن كار شده و اعالم كنند كه تـا  
وقتی به خـواسـتـشـان جـواب داده  
. نشوند حاضر به كار نخواھند بـود 

این تنھا راه در مقابل كارگران در  
ـران اسـت  یـك فـرصـت  .  سراسـر ای

ـراضـی در   ـیـن اعـت مھم برای چـن
ـریـل روز  ٢٨ سطحی سراسـری    آپ

جھانی ایمنی و بـھـداشـت حـرفـه  
روزی كـه  .  ای محیط كار اسـت 

ـبـاخـتـه در   ـیـان جـان ـربـان بـه یـاد ق
محیط ھای كار به عنـوان روزی  
ـراض بـه عـدم   ـرای اعـت جھانی ب
ـبـدیـل   ایمنی محیط ھـای كـار ت

ـران  .  شده است  خوشبـخـتـانـه در ای
ـیـسـت روزھـای   نیز این روز بـه ل
ــران   ــری كــارگ ــراضــات ســراس اعــت
اضافه شده و در دو سال گـذشـتـه  
ـیـز   از سوی تشكلھای كارگـری ن

 خبر مرگ ھزاران كارگر در حوادث محیط کار  
 ھشداری دیگر به كارگران

 شھال دانشفر  



١٣٩١ اسفند  ٨ کارگر کمونيست  6 

بیانیه ھای اعتراضی ای به ایـن  
مناسبت و به یاد قربانیان مـحـیـط  

آمـار  .  ھای كـار داده شـده اسـت 
خود دولت از ما میطلبد كـه ایـن  
روز را به یك روز اعتـراض وسـیـع  

 .  و سراسری خود تبدیل كنیم 
ـنـكـه در رابـطـه بـا   خالصه ای
ـبـدیـل   معضل عدم ایمنی كار و ت
ـلـگـاه   ـت شدن محیط ھای كار به ق
ـرم مـبـارزاتـی   ـف كارگران باید پـالت

در ایـن رابـطـه در  .  روشنی داشت 
ـیـسـت   مبحثـی در كـارگـر كـمـون

ـم كـه  ١٥٥ شماره    ـی  مطلبی داشـت
در آن بر روی خواستھـای مـا در  
ـیـداتـی   این عرصه از مـبـارزه تـاك

ــود  ــت ایــن  .  شــده ب ــی ــل اھــم ــی ــدل ب
ـم كـه مــرور   ــدان مـوضـوع الزم مـی
دوباره ای بر این بخش از مـطـلـب  

 . داشته باشیم 
 

ـــھـــا و كـــدام   ـت ــدام خـــواســ ك
 استانداردھا؟ 

 
بخش عظیـمـی از ھـمـه ایـن  

ھای کـار    اتفاقاتی که در محیط 
ــه   ــجــر ب ــیــم و مــن شـاھــدش ھســت
مرگ و صدمه زدن به سالمـتـی  

ـنـاب  . انـد   کارگر میشود، قابل اجـت
یک محور مھم مـبـارزه کـارگـر  
در نظام سرمایه داری حول ایمنـی  

کـارگـر حـق  .  محیط کـار اسـت 
ـر کـردن شـرایـط    دارد برای ایمـن  ت

ــم و   ــل ــا جــائــی کــه ع کــارش ت
تکنولوژی اجازه میدھد، دست بـه  
ــنــد   ــصــاب ک ــت ــد، اع مــبــارزه بــزن

 .متشکل شود 
 

ـرچـم   مطالبات زیر بـایـد بـه پ
ــھــبــود   ــارزه کــارگــران بــرای ب مــب

ـقـاء ایـمـنـی و   شرایط کـار و ارت
بھداشت محیط کـار بـه مـنـظـور  
جلوگیری از بروز حوادث مـحـیـط  

ـران خسـارت  ـیـز جـب ھـای    کار، و ن
 :ناشی از ناامنی تبدیل شود 

 
تضمین ایمنی و بـھـداشـت   -١ 

ـیـل مـخـاطـرات   ـل محیط کار و تق
کار به حداقل ممکن، بدون ھیـچ  
ــاده از   ــف ــا اســت صــرفــه جــویــی، ب

ــه  ــشــرفــت ــالت و    پــی ــن تســھــی تــری
امکانات مورد استفـاده در سـطـح  
ــورداری   ــه بــرخ ــمــل ــان از ج ــھ ج

ھای كار از دستـگـاھـھـای    محیط 
تـھـویـه كـافـی، مــراكـز درمـانــی  
كشیك مـجـھـز بـه آمـبـوالنـس و  
پرشك، امكانات بھداشتی حمام و  
ــا   ــی و غــذاخــوری ب ــشــوی دســت
استاندارد بھداشتی بـاال و غـذای  

 .مناسب 
 
نظارت و معاینه پزشـکـی    -٢ 

ــرات و   ــر مــخــاط ــراب ــم در ب مــنــظ
ای و نـاشـی از    ھای حرفه   بیماری 

کــار تــوســط مــراجــع پــزشــکــی  
ـنـه   مستقل از کـارفـرمـا، بـه ھـزی

 .کارفرمایان و دولت 
 
نظارت بر ایمنـی مـحـیـط    -٣ 

ــظــارت   ــر ن ــمــامــا زی ــایــد ت کــار ب
ھا و نماینـدگـان    کارگران و تشکل 

این حق کارگران اسـت  . آنھا باشد 
ـتـخـاب   که ھیئتی از میان خود ان
کنند تا تمامی مـوارد نـاامـن و  
ـنـد و   غیر بھداشتی را بررسی کـن

 .به کارگران گزارش بدھند 
 
ــصــاب و بــرگــزاری    -٤  اعــت

مجمع عمومی، حق بـی چـون و  

چرای کارگران است و کـارگـران  
به مجرد احسـاس نـاامـنـی بـایـد  
بتوانند دست از کار بکـشـنـد، تـا  

 .ناامنی برطرف شود 
 
بکارگیری مواد سمـی و    -٥ 

خطرناكی كه جـان كـارگـر را بـه  
انـدازد و در كشـورھـای    خطر می 

ـفـاده از آنـھـا   پیشرفته جھانی اسـت
    در تولید ممنوع اعالم شـده اسـت 

 .فورا متوقف گردد 
 
كارفرمایانی كـه بـخـاطـر    -٦ 

ـــی در مـــواردی كـــه   ــودجـــوی س
سالمتی كارگر تـھـدیـد مـیـشـود،  
اقدام نكنند، مجرمند و باید مورد  

 .پیگرد قرار گیرند 
 

كارگـرانـی كـه بـخـاطـر عـدم  
ایمنی كار دچار بیماری و یـا از  

اند، باید تـامـیـن    كار افتادگی شده 
داشته باشند و از جمله از حـقـوق  

 :زیر برخوردار باشند 
 
بیمه کامل کـارگـران در    -١ 

مقابل صدمات و خسارات نـاشـی  
از کار، اعم از اینکه در مـحـیـط  
کار و یا خارج آن رخ دھد و بـدون  
ـبـات   ـیـازی بـه اث اینکه کارگر ن
ـریـت   قصور کـارفـرمـا و یـا مـدی

 .داشته باشد 
كارگران آسیب دیده در محیط  
ــدارد بــاالی   ــان ــد بــا اســت كــار بــای
ــوشــش درمــان   ــحــت پ ــزشــكــی ت پ
ـرنـد و در دوره   ـرار گــی رایـگـان ق
ـرخـوردار   درمان از حقـوق كـامـل ب

 .باشند 
 
كارگرانی كه در مـحـیـط   -٢ 

اند بـایـد از    كار دچار بیماری شده 
تسھیالتی چون تغییر نـوع كـار و  
ـرداخـت   كاھـش سـاعـت كـار بـا پ
ـرخـوردار بـاشـنـد و   حقوق كامـل ب

ایـن  .  اخراج آنھا اكیدا ممنوع باشد 
ـر   كارگران باید مادام كه بیمارند زی

ھـا و تسـھـیـالت    پوشش این كمـك 
 .قرار داشته باشند 

 
ــقــوق کــامــل    -٣  ــرداخــت ح پ

بازنشستگی به کارگرانی که در  
نتیجـه صـدمـات نـاشـی از کـار  
توانایی کـار کـردن را از دسـت  

ھمینطور پرداخت کـامـل  .  میدھند 
حقوق بازنشـسـتـگـی بـه خـانـواده  
کارگرانی که عضو خانواده خـود  
ــط کــار از دســت   را در مــحــی

 .میدھند 
این خواست عطف به مـاسـبـق  
ــی شــامــل ھــمــه   ــن ــع ــیــشــود ی م

ــــواده  ـران و خــــان ھــــای    کــــارگـــ
کارگرانی که در طول حاکـمـیـت  
جمھوری اسالمی تـوانـائـی کـار  
کردن و یا جان خـود را از دسـت  

 .اند نیز میشود   داده 
 

یك بخش از سـوانـح مـحـیـط  
ــر   ــه مــرگ كــارگ ــجــر ب كــار مــن
میشود در این مورد باید بر حق و  

 :حقوق زیر تاكید کنیم 
 
خانواده كارگرانـی كـه بـه    -١ 

خاطر ناامنـی مـحـیـط كـار جـان  
انـد، و نـان آور خـود را از    باختـه 

اند، باید تـحـت پـوشـش    دست داده 
ـرار   ھمیشگی تامین اجتـمـاعـی ق
گیرند و از یك زنـدگـی انسـانـی  

ــد  ـرخــوردار بـاشــن ــن  .  ب ــه ای ــد ب ــای ب
ــه    خــانــواده  ــری مــاھــان ــم ــت ھــا مس

 .مكفی پرداخت شود 
ـر    -٢  ـــوع ھــ در صـــورت وق
ای در محیط کـار، تـعـداد    حادثه 

ــا   ــن ب ــدومــی ــان و مص ــانــی قــرب
مشخصات و عـکـس فـورا بـایـد  

 .رسما و علنا اعالم شود 
ــار در    -٣  ـت ــن كشــ ـی ــ ــامــل ع

كارخانجات کارفرمـایـان و دولـت  
حامی آنھا ھستند و بـایـد مـورد  

 .پیگرد قرار گیرند 
ــاد    -٤  ــزاری مــراســم ی بــرگ

کارگران جانباخته بخاطر ناامـنـی  
محیط کار تـوسـط کـراگـران بـه  

 ھزینه کارفرما 
مبارزه برای ایـمـنـی مـحـیـط  
ــده   ـرای زن ــعـنـی مـبـارزه ب كـار، ی
ماندن و سالمـت جـانـی كـارگـر،  
. یك روز ھم نباید در آن تعلل كـرد 

خصوصا این موضوع در ایران باید  
به مساله فوری و ھـمـیـن امـروز  

 .كارگران تبدیل شود 
مساله تامین ایمنـی مـحـیـط  
كار بسـادگـی بـه سـود سـرمـایـه  

سـرمـایـه دار  .  داران گره میـخـورد 
بخاطـر سـودجـویـی اش، آشـكـارا  

ھـای كـار    جنایت میكند و محیط 
ـربـانـی   ھر روز بیشتر از كارگران ق
میگیرد و دولت نیز بنا به تعـریـف  

ــافــع اوســت  ــاد  .  حــافــظ مــن ــع اب
ھـای    گسترده جنایـت در مـحـیـط 

كار بیش از ھر چیـز اوج تـوحـش  
سرمایه داری را در مـقـابـل مـا  

باید بـه ایـن تـوحـش  .  قرار میدھد 
 . پایان داد 
 
 
 
 

 

 ...نا امنی در  
حوادث كار را كارگرانی تشـكـیـل  
ـر ایـن حـوادث   میدھند كـه در اث
ــص عضــو   ــق ــول و دارای ن مــعــل

ــد  ــن ــت مــوظــف اســت  .  ھســت دول
تسھیالت الزم برای شرکت فـعـال  
ـقـص   ـیـن و افـراد دارای ن ـلـول مـع
ـیـه شـئـون زنـدگـی   عضو در کـل

ایـجـاد تسـھـیـالت و  .  اجتـمـاعـی 
تجھیزات ویژه معلولین در امـاکـن  
عمومی، معابر، مجمـوعـه ھـای  

ــره  ــی ــی و غ ــن و  .  مســکــون ــی ــام ت
پرداخت ھزینه وسائل و ابـزارھـای  

ـرای   فنی و کـمـکـی ضـروری ب
ــراد   ــره اف ــیــل زنــدگــی روزم تســھ

ـنـد . دارای نقص عضو  . را فراھم ك
دولت موظف است ھزینه زنـدگـی  
ـر حـوادث   خانواده ھایی كـه در اث
كار جانباخته اند را بـا اسـتـانـدارد  
باال و حقوق مكفی ماھانه تامیـن  

محل كار و تولید نباید بـه  . .  كند 
ـبـدیـل شـود  ـلـگـاه كـارگـران ت .  قت

كارگران آگاه در این شرایـط بـایـد  
ـئـت ھـای نـظـارت و   بر لـزوم ھـی
ــنــدگــان   ــرف نــمــای ــازرســی از ط ب
ـریـن   ـرای تـامـیـن بـاالت كارگـران ب

ـنـد  ـن . ایمنی محیط كـار تـالش ك
تـامـیـن آمـوزش ایـمـنـی كـار بـا  
ـرعـھـده   احتـسـاب سـاعـات كـار ب

ــه  .  دولـت و كــارفـرمــا اســت  ــھــی ت
ـتـگـی از   پروتكـل مـاھـانـه و ھـف
وضعیت ایمنی كار و مطلع كـردن  
ــل مــجــمــع   ــی كــارگــران بــا تشــك
ـری از   عمومی بـه امـر جـلـوگـی
حـوادث نـاشــی از كــار و ســھــل  
انگاری و بی تفاوتی كارفـرمـاھـا  

 .  و دولت كمك خواھد كرد 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد
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ایلنا در خبری به نقل از سـازمـان  
ــوری   ــھ ــم ــی ج ــون ــان ــزشــكــی ق پ

ـنـد، گـزارش  ٥ اسالمی روز    اسـف
ـر در  ١١ داد كـه ھـر دو روز   ـف  ن

ـران كشـتـه مـی   محیط كار در ای
این گزارش می گوید كـه  .  شوند 

 ١٣٩١ در ده ماھه نـخـسـت سـال  
ـر  ١٣٣١  ـر اث ـر جـان خـود را ب ـف  ن

حوادث كار از دست داده انـد؛ كـه  
  ١٤ در مقایسه با سـال گـذشـتـه  

ـنـا  .  درصد افزایش یافته اسـت  ـل ای
ھمانجا می نویسد كه این تـعـداد  
مرگ و میر، فـقـط گـوشـه ای  

با نگاھـی  : " است كه گزارش شده 
گذرا به اخبـار بـخـش کـارگـری  

ـنـھـا ظـرف    ایلنا در می  یابیم که ت
ھفته گذشته، شش خبر رسمی از  
ــد   ــت شــدی مــرگ و مصــدومــی
ـتـشـر شـده   کارگران ساختمانی من
که بدیھی است انتشار این تـعـداد  

از خیل وقایعی کـه    -خبر رسمی  
رسنـد    گاه به سطح رسانه نمی   ھیچ 

ـرگ خـــامـــوش    - نشـــان از مــ
کارگرانی دارد که برای تـامـیـن  

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

جـمـھـوری  ."  شرایـطـی تـن دھـنـد 
اسالمی كه خود بـاعـث و بـانـی  
ھمه بدبختی ھا در آن مـمـلـكـت  
است ھیچگونه مسئولیتـی را در  
ـرای خـود   قبال جان این كارگران ب

ـر را  .  قائل نیـسـت  ـقـصـی ـفـاقـا ت ات
. برمی گرداند بـه خـود كـارگـران 

ـنـا در ھـمـان گـزارش نـوشـتـه   ایل
ــد ســازمــان  ٣ روز  : " اســت  ــن ــف  اس

تامیـن اجـتـمـاعـی در گـزارشـی  
را مھمترین عـامـل  "  احتیاطی   بی " 

حوادث ناشی از کار اعالم کـرده  
ـیـاط  ."  بود  یعنی اگر كـارگـر احـت

 ! كند، حادثه ای پیش نمی آید 
ــادآوری   ــه ی ــن الزم ب ـی ھـمـچــن
ـم   است كه منظـور نـھـادھـای رژی
اسالمی از مرگ مربوط به كـار  
كارگران فقط مرگھای دلخراشـی  
ـفـجـار   ـنـدیـھـا، ان ـل چون سقوط از ب
معادن، انفـجـار در كـارخـانـجـات،  
انفجار مثل انفجار دیگ بخار در  
كارخانه آروین پالستیك قـزویـن در  

  ٨  كـه جـان  ٩١  بـھـمـن  ٢٨ روز  

ـره اسـت  . كارگر را گـرفـت و غـی
ـر   ـر اث مرگ تدریجی كـارگـران ب
استنشاق دائم گازھـای سـمـی و  
آزبست و غیره را اصال كسـی بـه  

ـرای  !  حساب ھم نمی آورد  ظاھرا ب
كارگر ارزان و مفت ایرانی زیـادی  
لوكس است كه به چنیـن چـیـزی  

 .نگاه ھم بكنند 
ــن جــنـگــی كــه   ــاره ای مـا درب
ـیـه كـارگـران راه   كارفرمایان بر عل
انداخته و روزانه در سكوت كـامـل  
جان كـرور كـرور كـارگـر را مـی  

ـم  ـرای  .  گیرنـد، زیـاد نـوشـتـه ای ب
ــران در واقــع روز   كــارگــران در ای
. خــوش روز بــدون حــادثــه اســت 

ـیـش از حـد   ظاھرا كارگر ایرانی ب
ـیـاط "  ـر از كـارگـران در  " بی احـت ت

كشورھای ھستنـد كـه مـرگ و  
ــم   مــیــرشــان در مــحــیــط كــار دائ
ـرای   مشغله جامعه می شـود و ب
پیشگیری از آنھا راه حل جستجـو  

 .می شود 
ـر فـوق   در بخش نظردھی خـب
ــن   ـی ـنـا، فـردی چـن ـل از سـایـت ای

ـتـی گـذاشـتـه اسـت  ـنـده  : " كامن ب
ــول   ــازرس کــار و مســئ ــوان ب بـعــن
ـررات   نظارت بر اجرای قانون و مـق
کار در کارگاھھای تابع بـعـرض  
ـروز   ـریـن عـامـل ب می رساند مھـت
حوادث ناشی از کار عـدم تـوجـه  
بـه رعـایــت اقـدامـات ایـمـنـی و  
حفاظتی در محیـط کـار تـوسـط  

ــاشــد  ــان مــی ب کــار  .  کــارفــرمــای
نظارتی نیازمـنـد پشـتـوانـه قـوی  

قانون کار کـه  .  اجرایی می باشد 
ــط کـــارگــر و   ــوب رواب ــارچ چ
ـیـن وظـایـف   کارفـرمـا و ھـمـچـن
ــیــط کــار را   ــرمــا در مــح کــارف
مشخص می کند متاسفانه بـدون  
پشتوانه مانده و مسئولین مربوطـه  
در ادارات نیز ھـیـچ تـوجـھـی بـه  

ھر کدام  .  این موضوع نمی نمایند 
ــازرســان کــار بــر اســاس   از مــا ب
ـنـظـیـمـی در سـال حـدود   برنامه ت

 مورد بازرسی از کارگاھـھـا  ٥٠٠ 
انجام می دھیم و مـوارد تـخـلـف  
ـر گـوشـزد   مشاھده شـده عـالوه ب
حضوری بـه کـارفـرمـا، بصـورت  
نوشتاری نیز به وی اخطار ارسـال  

امـا ھـمـانـطـور کــه  .  مـی گـردد 
گفته شد وقتی که پشتـوانـه ای  
ـیـز   اجرایی نباشد کـار نـظـارتـی ن

در  .  ناقص و بی ثـمـر مـی مـانـد 
سنوات گذشته بسیار کارفرمایـان  
ــه مــراجــع   ــی کــه مــا ب ــف ــخــل مــت
ـم کـه پـس   قضایی معرفی نمودی
از سالھا ھنوز نتیجه ای حـاصـل  

ــده اســت  ــگــردی ــن  .  ن ــا ای حــاال ب
وضعیت چه انتظاری از بـازرسـان  
کار می شـود داشـتـه بـاشـیـد و  
انتظار دارید که آمار حوادث روند  

در حاشـیـه  ."  کاھشی داشته باشد 
این كامنت گویا چند نكته را بار  

 .دیگر باید یادآوری كنیم 
ــان در ایــران  )  ١  ــای ــارفــرم ك

ـنـد كـه   بخـشـی از دزدانـی ھسـت
دستشان در دست مقامـات ریـز و  
درشت جمھوری اسالمی است كه  
زندگی را بر مردم زحمتكش آنجـا  
. تلخ كرده و به تباھی كشانـده انـد 

كارفرماھا، كه از قضا جـمـھـوری  
ـران خـود   اسالمی بعنوان دولـت ای
ـران اسـت،   بزرگترین كارفرما در ای
ــدگــان خــود در   ــمــایــن از طــریــق ن
مجلس و قوه قضائیـه و دولـت و  
ـره،   رھبری و امـام زاده ھـا و غـی
ـنـی   ـی دائم در حـال گـذرانـدن قـوان
ھستند كه شـرایـط را ھـر روز از  
روز قبل برای استثـمـار وحشـیـانـه  
ــر   تــر و كــاھــش ھــر چــه بــیــشــت
ـر   قوانینی كه می تواند لگامی ب
وحشیگری كـارفـرمـایـان بـزنـد و  
امنیت جـانـی كـارگـران را بـطـور  
ـر كـرده   نسبی تأمین كند، فراھم ت
ــرایشــان حــائــز   و آنــچــه را كــه ب
كمترین اھمیت اسـت جـان ھـمـیـن  
ــا   ــخــش ــه ب ــی اســت ك ــارگــران ك
 !دستمزدشان ھم پرداخت نمی شود 

ــازرســان كــار در جــائــی  )  ٢  ب
مثل ایران كه رشوه دھی و رشـوه  
ـبـار   ـت گیری تـحـت شـرایـط فـالك
اقتصادی و معیشتی آن كشور بـه  
ـبـدیـل   جزئی از فرھـنـگ آنـجـا ت
ــعــی از   ــی شــده اســت، بــخــش وس
تخلفات مدیران و كـارفـرمـایـان را  
ـره،   در ازاء رشوه و تـھـدیـد و غـی
ـنـد و   ـن ھیچوقت گزارش نـمـی ك
ــد   اگـر جـائــی ھـم گــزارش كــردن

ھمانطـور كـه كـامـنـت بـاال مـی  
ــرمــایــان   ــفــات كــارف ــل گــویــد، تــخ
ـررسـی نـمـی شـونـد  . ھیچوقـت ب

ـران   ـر زنـدگـی در ای روابط حاكم ب
در را بر روی رشوه دھـی و بـانـد  
بازی باز گذاشته و چـوب آن را  
ھـمــه جــامـعــه و بــیـش از ھــمــه  
كارگران و خانواده ھای آنھا مـی  

 .خورند 
مھمتـریـن و عـمـده تـریـن  )  ٣ 

ـاشـی از كـار   عامل بروز حوادث ن
ـاطـی " در ایران ھـم نـه   ـی " بـی احـت

كارگر، كه قوانین حاكـم بـر روابـط  
ـاط  .  كارگر و كارفرمـا اسـت  ـی احـت

جزئی از زنـدگـی ھـر انسـانـی و  
ـبـع آن ھـر كـارگـری اسـت  در  .  بت

بسیاری از كشورھای غـربـی، ھـر  
ـاامـنـی از   گاه كارگری احساس ن
انجام كاری كرد كه بـه آن مـحـول  
شده است، حـق دارد از انـجـام آن  
سرپیچی كند و مورد ناامن را بـه  
كارفرما، كمیته بھداشت و ایـمـنـی  

 JOINT HEALTH)محل كـار  
A N D  S A F E T Y 

COMMITTEE)  اداره و وزارت ،
كار و اتحادیه كارگری محـل كـار  

در ایران اما كامـنـت  .  گزارش بدھد 
آن بازرس كار تكلیـف كـارفـرمـا و  

ـتـه  ! " اداره كار را روشـن كـرد  ـی كـم
ایمنی و بھداشـت مـحـل كـار ھـم  
زمانی معنی می دھد كـه بـرای  
ـتـه شـده   كارگر حقی در نظر گـرف
ـزی در ایـران   ـیـن چـی باشد كه چن
بی معناست و كارگر در معادالت  
ـانـون گـذار رژیـم،   اسالمی سران ق

اسـت نـه كـارگـر و نـه  "  كارپـذیـر " 
ذكر نام تشكل كارگری ھـم  .  انسان 

ـیـت   كه خود می تواند ھـمـان امـن
ای كه كارگری در مـحـیـط    نسبی 

ـاشـد را   كارش می تواند داشـتـه ب
ـاسـدار و   نیز از او سلب كرده و با پ
. پاسبان طرف حساب خـواھـد شـد 

ــیــجــه حــرف زدن از   ــت ــی  " در ن ب
ـنـھـا حـرف  "  احتیاطی  كارگر نـه ت

ـلـكـه دروغـی اسـت   مفتی است، ب
 .كه خودشان ھم باور نمی كنند 

 
از دست كارگران چه 

 برمی آید؟
وقتی كه به سخنان رد و بـدل  
شده بین احمدی نژاد و الریجـانـی  

ــرای   ــلــس گــوش دادم، ب در مــج
اولین بار با تـمـام وجـود احسـاس  
كـردم كـه تـعــدادی چـاقـوكـش و  
ـر ایـن جـامـعـه   ـر ب سرگردنه بـگـی
چنگ انداخته و زندگی مردم را  

ــد  ــه ان ــه گــرو گــرفــت ــس  .  ب رئــی
جمھورشان می آید و در برابر كـل  
ـروی مـیـكـروفـون و   جامعه و روب

ـیـس    دوربین  ـلـویـزیـون بـه رئ ھای ت
مجلس می گوید كه تو وزیر مـن  
را استیضاح نـكـن و مـن ھـم از  
ــك و   ــا و ف ــھ ــوی ــای اخ ــھ دزدی

طـرف  .  فامیالنت پرده برنمـی دارم 
ــه رئــیــس   ھــم بــر مــی دارد و ب
جمھور آن كشور مـی گـویـد كـه  
خوب شد شما آمدید و این حرفھا  
ـنـد شـمــا   را زدیـد كـه مـردم بـدان

ـیـد  بـعـد  !  چقدر بی شخصیت ھست
با انگشت ھمدیگر را تھدید مـی  

ـنـد  ـم كـه  .  كن مـی خـواھـم بـگـوی
كارگر در كشوری تحت سلـطـه و  
حاكمیت اینھا بیخود منتظر بھبـود  
ـیـت   شرایط زندگی و از جمله امـن

ـنـھـا  .  جانی اش نمی ماند  بایـد ای
ـفـس   ـتـوانـد ن را سرنگون كند كـه ب

جمھوری اسـالمـی  .  راحتی بكشد 
ـلـمـه زنـدگـی   به معنای واقعی ك
كارگران آن جامعه را گرو گرفـتـه  

ـر  .  است  ـراب دستمزدھای چـنـدیـن ب
ــر خــط فــقــر، عــدم پــرداخــت   زی

 نفر در ھـر  ١١ دستمزدھا و مرگ  
این آن وضعیتی است كـه  !  دو روز 

ـران در آن دسـت و پـا   كارگران ای
 . غیرقابل تحمل است . می زنند 
 ٢٠١٣  فوریه  ٢٤ 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 نكاتی در حاشیه رشد بی سابقه حوادث محیط كار در ایران
 ناصر اصغری

 



١٣٩١ اسفند  ٨ کارگر کمونيست  8 

ــری را  ٢٢٠ یــک بشــکــه   ــت ــی  ل
کارگران به ابتکار خودشان چـنـد  
شیار در آن ایـجـاد کـردنـد، دری  
ـیـه کـردنـد، بـاالی آن   ـب برایش تع
ــه   ــجـاد شــده و شــعــل سـوراخــی ای
. سـرکـش از آن زبـانـه مـیـکـشــد 

ناگاه شعله از نفس مـی افـتـد و  
ــطــی از ســوراخ بــاالی   ــی دود غــل
بشکه به بیرون میزند و در یـک  
چشم بھم زدن ھمه کارگاه اشـبـاع  

!" بـاد قـطـع شـد ." از دود مـیـشـود 
کمپرسور باد روشـن  .  یکی میدود 
ــگــردد  ــان  .  مــی ــاره ج ــه دوب شــعــل

و ما اول صـبـح کـه از  .  میگیرد 
ــثــال   ــه ایــن م ســرمــای گــزنــده ب
ـم دوبـاره دور آن   ـردی بخاری پناه ب
ـم   ـی ـتـوان جمع میشویم تـا حـداقـل ب

ھـر  .  لباس کارمان را تنمان کنیـم 
لحظه ممکن اسـت ایـن بـخـاری  

امـا  .  کار دست ھـمـه مـا بـدھـد 
ــی   ــل گــرمــازای کــارفــرمــا وســای
. مناسب نمی خواھد تـھـیـه کـنـد 

فردا روزی اگـر ایـن  !  نمی صرفد 
موجب حادثه ای شود و  "  بخاری " 

اگر شانس داشته باشیم این اتفـاق  
جــایــی ثــبــت شــود بــی شــک  

بـی  " خواھند نوشت که کارگـران  
احتیاطی کردند چـون از وسـایـل  
ـرای گـرم شـدن   غیر اسـتـانـدارد ب

 ."استفاده کردند 
ـری   ـنـا در خـب ـل خبرگزاری ای

طـبـق گـزارش  :"  یادآور شده اسـت 
رسمی سازمان پزشکی قـانـونـی،  

  ٥،٧ ( روزانه بیش از پنج کـارگـر  
ـر  )  کارگر  ـر اث ـران ب در سـراسـر ای

حوادث ناشی از کار جان خود را  
 .دھند   از دست می 

ـنـا،   ـل ـرنـگـار ای به گـزارش خـب
(سازمان پزشکی قانونی امـروز  

از کشـتـه شـدن یـک  )   اسفند ٥ 
ـر  ٥١٧ ھزار و    کارگر در کشـور ب

اثر حوادث نـاشـی از کـار در ده  
ماھه نخست سال جاری خبر داده  
که این آمار در مقایسه بـا مـدت  
مشابه سال قبل که تعداد کشـتـه  
شدگان حوادث کار یک ھـزار و  

 درصد افـزایـش  ١٤  نفر بود،  ٣٣١ 
ـر اسـاس  .  یافته است  ـیـن ب ھمچـن

آمارھای موجود به ترتیب سـقـوط  
از بلندی، اصابت اجسـام سـخـت،  

ــرق  ــگــی و    ب ــت ــرفــتــگــی، ســوخ گ
ـریـن    کمبود اکسیژن، مـرگ آور  ت

ــن کــار را بــه خــود   ــی حــوادث ح

این خبرگزاری  ."  اند   اختصاص داده 
روز  :"  در ادامه تـاکـیـد مـیـکـنـد 

ـبـه    پنـج  ـنـد ٣ ( شـن سـازمـان  )   اسـف
تامین اجتماعی نیز در گـزارشـی  

ترین عامـل    را مھم  «احتیاطی   بی »
حوادث ناشی از کار اعالم کـرده  

گویا این سازمان منـت سـر  ."  بود 
مـا کــارگـران گــذاشـتـه  و  از  
ــگـر ھـم کـه مـوجــب   عـوامـل دی
. حوادث کار میشود نام برده اسـت 

ـتـه  "  به نوشته این خبرگـزاری   ـب ال
این سازمان در ادامه  گزارش خود  

نور ناقـص، تـھـویـه نـامـطـلـوب،  »
 "«لباس خطرناک و عدم آموزش 

ـنـھـا  ! اشاره کرده است  البته ھمه ای
ھم تقصیر کارگر است، مانند مـا  
که فضای کارگاه را با بـخـاری  
ــوده کــردیــم  ــان آل ــازم ! دســت س

کارفرمایی بیچاره مـا چـنـد تـا  
تــھــویــه بــگــذارد تــا ھــوا داخــل  

ـــوع  ـب شـــود؟  (!)  کـــارگـــاه مـــطــ
ـری   ـقـصـی کارفرمایان دیگر چـه ت
ـــف   ـــه ردی ــف ب ــد کـــه ردی دارن
ـنـگ ھـم   کارگاھھا کوچـک ت
چسبیدند و نـه از دار و درخـت  
. خبری اسـت نـه از آسـمـان آبـی 

ــد،   کـارگـر آمـده اسـت کـار کـن
ـریـح کـنـد  ـف کـار  .  نیامده اسـت ت

جـوھـره مـرد اســت و اگـر طــرف  
کارکن باشد توی ھـر شـرایـطـی  
ـتـظـار   ـنـکـه ان کار میکـنـد نـه ای
داشته بـاشـد نـور کـافـی بـاشـد  
ـرار بـاشـد،   ـرق تھویه مطلوب ھـم ب
ـپـوشـد   یک دست لباس مناسب ب
و تازه آموزش ھم ببیند کـه چـی  
ـنـه   بشود اینھا ھمه اش صرف ھزی

 ....!  است، قرتی بازی است 
ـفـاق مـی   و لحظه ای کـه ات

توجیه ھـمـه  "  بی اختیاطی "  افتد، 
ـیـاطـی " کلمه  .  چیز است  " بی احت

اسم رمز جنایت روزمره ای اسـت  
که علیه مـا کـارگـران سـازمـان  

ـر از  ٥ روزی بیش از  .  داده اند  ـف  ن
ــرص و آز   ــربــانــی ح ــران ق کــارگ
ــد کــه   ــشــون ــه داران مــی ســرمــای
ـرگـزاری اشـاره   ھمانگونه این خـب
کرده است آمار این کشتار بسیـار  
بیشتر از این اسـت چـون حـوادث  

ـبـت   بسیاری اتفاق می افتد که ث
آن کلـمـه  "  بی احتیاطی . " نمیشود 

جادویی است که سرمایه داران و  
ـر   دولت متبوعشان میتواننـد از زی

ـرمـانـه  " بار مسئولیـت   ـتـل مـحـت ق
که مرتکب میشـونـد، شـانـه  "  ای 

اینھا نمی گوینـد و  .  خالی کنند 
نمی پرسنـد اگـر کـارگـری بـی  
احتیاطی کرده است ما امکانـات  
الزم را در اختیارش گذاشتیم کـه  
او استفاده نکرد و یا ما شـرایـطـی  
ـتـوانـد   فراھم آوردیم که کـارگـر ب
رعایت احتیاط را بـکـنـد؟ یـا نـه  
برعکس اولین کاری که کـردنـد  
این بود کـه چـون سـرعـت کـار  
پایین می آیـد آن مـراحـلـی کـه  
ــی یــک   ــمـن ــن ای مـوجــب تضــمـی
کارگر در کار با یـک دسـتـگـاه  
ـیـکـی مـیـشـود را از کـار   مکان

یا نور مناسب در یـک  .  انداختند 
محیط کـاری را فـراھـم کـردنـد  
که کارگر ببینند دور و برش چـه  
ـر اسـت؟ چـرا از خـود نـمــی   خـب
پرسـنـد کـه کـارگـر را مـجـبـور  
میکنند مثال برای تعمیرات، بایـد  
روی دستگاه روشنـی کـار کـنـد  
ـتـد   ـف ـی که اگر کارگر تـوی آن ب
عین گـوشـت چـرخ کـرده لـه و  
ـیـد   لورده مـیـشـود امـا چـون تـول
عقب می افتد برای یـکـسـاعـت  
ھم شده دستگاه را متـوقـف نـمـی  
کنند؟ چـرا ھـیـچ کـارفـرمـایـی  
خودش را متعھد نـمـی دانـد کـه  
ــا کــار   ــی ب ــاس کــار مــنـاســب ـب ل
ــار کــارگــر   ــی ــوطــه در اخــت مــرب
بگذارد؟ و اگـر درکـارخـانـجـات  
ـبـاس کـار بـه   صنعتی بـزرگ ل
ـرای ایـن   کارگر میدھند صرفـا ب
ــط   اسـت کــه او را در آن مــحــی
شناسایی کنند که آیا سـرکـارش  

چرا کـارگـر مـوقـع  .  ھست یا نه 
ــد   ــای ــشــود ب ــش کــه مــی اســتــراحــت
کارتونی به روی زمین پھن کنـد  
ـنـد یـا   ـنـشـی و روی زمیـن سـرد ب
خیلی شانس داشـتـه بـاشـد روی  
میز کارش غـذایـش را بـخـورد؟  
ــرا بــرای یــک ربــع ســاعــت   چ
استراحت در روز کار کارگر بـایـد  

در عذاب باشد که ھیچ جای در  
آن کارگاه برایش در نظـر گـرفـتـه  
نمی شود؟ آموزش پیشکش شـان  
چرا ھـیـچ کـارفـرمـایـی حـاضـر  
ــا   ـنـک ی ـیـسـت کــه یـک عــی ن
گوشی ایمنی در اختیـار کـارگـر  
بگذارنـد کـه اعصـاب و روانـش  
ـتـوانـد   فرسوده نگردد که حداقـل ب
فکـرش را مـتـمـرکـز کـنـد کـه  

ــگــردد  ــه ن ــم  .  دچــار حــادث و از ھ
مھمتر کـارگـر کـار مـیـکـنـد و  
ھمان چندرغاز حـقـوق اش را بـا  
ھزار اما و اگر میدھند تـازه اگـر  
ـیـمـه و   پرداخت کننـد بـا کسـر ب
. مالیات چیزی از آن نمـی مـانـد 

زمان حـقـوق گـرفـتـن شـده اسـت  
عین عذاب الـھـی کـه آخـونـدھـا  

ھیچگاه شاھـد  .  وعده آنرا میدھند 
نبودم که یک کـارگـر بـا دیـدن  

) فـیـش حـقـوقـی (  نامه اعمالش  
ـر چـھـره اش نشـسـتـه   لبخندی ب
ــن   ــدتــری ـرعــکــس ب ــکــه ب ـل بـاشــد ب
لحظات زندگی اش را میگـذرانـد  
ـرنـج   چون شـاھـد اسـت کـه دسـت
حتی کفاف زنده بودن او را نـمـی  
ـیـن اسـت کـه بـا   دھد و این چـن
ــا   ــل، ب ـب ـریشــان تــر از ق افـکـار پ
شرمندگی از خودش و عـزیـزانـش  
دست به آچـار مـیـشـود و ھـمـان  
موقعی که بـایـد مـواظـب بـاشـد  
ناگاه نقش زمـیـن مـیـشـود چـون  
سرش محکم بـه جسـمـی سـخـت  
برخورد میکند و ھـمـیـن جـاسـت  
که کـارفـرمـا ظـاھـر مـیـشـود و  
ـیـه مـی   نگاھی عـاقـل انـدر سـف

:" اندازد و چنین تـالوت مـیـکـنـد 
 !"جرثقیل به این بزرگی را ندیدی 

سالیان سال اسـت کـه شـاھـد  
بودم که انگـشـتـانـی قـطـع شـده،  
سری شکسته، چشمی از کـاسـه  
ــراتــی کــه   ــق ــون ف ــت در آمــده، س
شکسته، خونی که با روغن کف  
کارگاه آعشته گشته، بدنـی کـه  
ـر   زیر پرس له شده، صورتی کـه ب
اثر سوختگـی پـوسـت کـن شـده،  
انگشتی که دیگر عصب ندارد و  
ماننـد عضـوی زایـد بـه دسـتـی  
متصل بوده، پای که می شلد و  

ـر بـغـل کـارگـری   عصای که زی
است و با این حال و او ھنـوز کـه  
ھنوز ا است دارد استثمار میـشـود  
ـیـسـت  . و ھیچ کس ھم جوابگو ن

ھمه این بالیا خیلی راحت نتیـجـه  
ــر اعــالم   ــاطــی کــارگ ــی ــت ــی اح ب

ــگــردد  ــار ھــم کــه  .  مــی ــکــب و ی
در ام القرای اسـالم  (!!) دادگاھی  

برگـزار شـد کـارگـر یـک سـوم   
مرد مسلمان برسمیت شناخته شـد  
و کارگر غیر مسلمـان ھـیـچ آدم  

ـیـامـد  اشـاره مـن بـه  .  به حساب ن
ـر یـزد   کشتار کارگران فوالد غدی

 کارگر زنـده زنـده د  ١٨ است که  
ــه داری   ــمـار ســرمــای ــث رآتـش اســت

 .سوختند 
ـر بـه  ٦ روزی نزدیک بـه   ـف  ن

ـیـجـه   ـت ـنـھـا ن قتل میرسند و ھم ای
ـلـمـداد مـیـشـود  . بی احتیـاطـی ق

قتلھـای سـریـالـی کـه از سـوی  
ـرم "  سـازمـان  "  مردمانی مثال مـحـت

ـتـل ھـم  .   داده میشود  نباید ھـم ق
بـاالخـره ایشـان  .   محسوب شـونـد 

خطر کرده و سـرمـایـه اش را بـه  
کار انـداخـتـه، آمـده ثـواب کـنـد  

ـبـایـد کـبـاب شـود  ــن  !  ن ــکـه ای ـل ب
کارگر است که بایـد تـاوان سـود  

ـرم " سرمایه این   را  "  جـنـابـان مـحـت
اگر در گوشه ای از ایـن  .  بپردازد 

مملکت کسی بر اثر گـرسـنـگـی  
به روی کسی دیگر چاقو بکشد  
ــاب مــحــکــوم   بـه مــرگ بـا طــن

ـرم " میشود اما   " کارفرمـای مـحـت
که محترمانه قتل میکنـد عـزت  
ـنـھـا   و احترامش پابرجاست و نـه ت
این، بلکه ھمه قوانین به شـکـلـی  
سازمان داده شده که مـبـادا سـود  

تولید مـلـی و  "ایشان تنزل کند و  
ــی  ــکــه دارد شــود "  عـزت ایــران . ل

براستی که نظـام سـرمـایـه داری  
ـتـی  .  نفرین اجتماعی است  و تا وق

این نظام است نفرین شوم این نظـام  
و مـن  .  بر سر ما کارگـران اسـت 

ھر روز صبح که دور آن بـخـاری  
ـم کـه   کذایی می ایستادم، نگـران
ـلـعـد  ـب . آن شعله سـرکـش مـا را ب

جقیقـت ایـن اسـت کـه سـرمـایـه  
ـرای   داری میلیاردھا انسانھـا را ب

رھـایـی از  .  ھمه عمر بلعیده است 
این شرایط جـز بـا سـرنـگـونـی و  

 محو این نظام امکان پذیر نیست 
ـری را  ٢٢٠ یک بشکه   ـت ـی  ل

کارگران به ابتکار خودشان چـنـد  

 جنایت روزانه به نام بی احتیاطی
 یاشار سھندی  
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شیار در آن ایـجـاد کـردنـد، دری  
ـیـه کـردنـد، بـاالی آن   ـب برایش تع
ــه   ــجـاد شــده و شــعــل سـوراخــی ای
. سـرکـش از آن زبـانـه مـیـکـشــد 

ناگاه شعله از نفس مـی افـتـد و  
ــطــی از ســوراخ بــاالی   ــی دود غــل
بشکه به بیرون میزند و در یـک  
چشم بھم زدن ھمه کارگاه اشـبـاع  

!" بـاد قـطـع شـد ." از دود مـیـشـود 
کمپرسور باد روشـن  .  یکی میدود 
ــگــردد  ــان  .  مــی ــاره ج ــه دوب شــعــل

و ما اول صـبـح کـه از  .  میگیرد 
ــثــال   ــه ایــن م ســرمــای گــزنــده ب
ـم دوبـاره دور آن   ـردی بخاری پناه ب
ـم   ـی ـتـوان جمع میشویم تـا حـداقـل ب

ھـر  .  لباس کارمان را تنمان کنیـم 
لحظه ممکن اسـت ایـن بـخـاری  

امـا  .  کار دست ھـمـه مـا بـدھـد 
ــی   ــل گــرمــازای کــارفــرمــا وســای
. مناسب نمی خواھد تـھـیـه کـنـد 

فردا روزی اگـر ایـن  !  نمی صرفد 
موجب حادثه ای شود و  "  بخاری " 

اگر شانس داشته باشیم این اتفـاق  
جــایــی ثــبــت شــود بــی شــک  

بـی  " خواھند نوشت که کارگـران  
احتیاطی کردند چـون از وسـایـل  
ـرای گـرم شـدن   غیر اسـتـانـدارد ب

 ."استفاده کردند 
ـری   ـنـا در خـب ـل خبرگزاری ای

طـبـق گـزارش  :"  یادآور شده اسـت 
رسمی سازمان پزشکی قـانـونـی،  

  ٥،٧ ( روزانه بیش از پنج کـارگـر  
ـر  )  کارگر  ـر اث ـران ب در سـراسـر ای

حوادث ناشی از کار جان خود را  
 .دھند   از دست می 

ـنـا،   ـل ـرنـگـار ای به گـزارش خـب
(سازمان پزشکی قانونی امـروز  

از کشـتـه شـدن یـک  )   اسفند ٥ 
ـر  ٥١٧ ھزار و    کارگر در کشـور ب

اثر حوادث نـاشـی از کـار در ده  
ماھه نخست سال جاری خبر داده  
که این آمار در مقایسه بـا مـدت  
مشابه سال قبل که تعداد کشـتـه  
شدگان حوادث کار یک ھـزار و  

 درصد افـزایـش  ١٤  نفر بود،  ٣٣١ 
ـر اسـاس  .  یافته است  ـیـن ب ھمچـن

آمارھای موجود به ترتیب سـقـوط  
از بلندی، اصابت اجسـام سـخـت،  

ــرق  ــگــی و    ب ــت ــرفــتــگــی، ســوخ گ
ـریـن    کمبود اکسیژن، مـرگ آور  ت

ــن کــار را بــه خــود   ــی حــوادث ح
این خبرگزاری  ."  اند   اختصاص داده 

روز  :"  در ادامه تـاکـیـد مـیـکـنـد 

ـبـه    پنـج  ـنـد ٣ ( شـن سـازمـان  )   اسـف
تامین اجتماعی نیز در گـزارشـی  

ترین عامـل    را مھم  «احتیاطی   بی »
حوادث ناشی از کار اعالم کـرده  

گویا این سازمان منـت سـر  ."  بود 
مـا کــارگـران گــذاشـتـه  و  از  
ــگـر ھـم کـه مـوجــب   عـوامـل دی
. حوادث کار میشود نام برده اسـت 

ـتـه  "  به نوشته این خبرگـزاری   ـب ال
این سازمان در ادامه  گزارش خود  

نور ناقـص، تـھـویـه نـامـطـلـوب،  »
 "«لباس خطرناک و عدم آموزش 

ـنـھـا  ! اشاره کرده است  البته ھمه ای
ھم تقصیر کارگر است، مانند مـا  
که فضای کارگاه را با بـخـاری  
ــوده کــردیــم  ــان آل ــازم ! دســت س

کارفرمایی بیچاره مـا چـنـد تـا  
تــھــویــه بــگــذارد تــا ھــوا داخــل  

ـــوع  ـب شـــود؟  (!)  کـــارگـــاه مـــطــ
ـری   ـقـصـی کارفرمایان دیگر چـه ت
ـــف   ـــه ردی ــف ب ــد کـــه ردی دارن
ـنـگ ھـم   کارگاھھا کوچـک ت
چسبیدند و نـه از دار و درخـت  
. خبری اسـت نـه از آسـمـان آبـی 

ــد،   کـارگـر آمـده اسـت کـار کـن
ـریـح کـنـد  ـف کـار  .  نیامده اسـت ت

جـوھـره مـرد اســت و اگـر طــرف  
کارکن باشد توی ھـر شـرایـطـی  
ـتـظـار   ـنـکـه ان کار میکـنـد نـه ای
داشته بـاشـد نـور کـافـی بـاشـد  
ـرار بـاشـد،   ـرق تھویه مطلوب ھـم ب
ـپـوشـد   یک دست لباس مناسب ب
و تازه آموزش ھم ببیند کـه چـی  
ـنـه   بشود اینھا ھمه اش صرف ھزی

 ....!  است، قرتی بازی است 
ـفـاق مـی   و لحظه ای کـه ات

توجیه ھـمـه  "  بی اختیاطی "  افتد، 
ـیـاطـی " کلمه  .  چیز است  " بی احت

اسم رمز جنایت روزمره ای اسـت  
که علیه مـا کـارگـران سـازمـان  

ـر از  ٥ روزی بیش از  .  داده اند  ـف  ن
ــرص و آز   ــربــانــی ح ــران ق کــارگ
ــد کــه   ــشــون ــه داران مــی ســرمــای
ـرگـزاری اشـاره   ھمانگونه این خـب
کرده است آمار این کشتار بسیـار  
بیشتر از این اسـت چـون حـوادث  
ـبـت   بسیاری اتفاق می افتد که ث

آن کلـمـه  "  بی احتیاطی . " نمیشود 
جادویی است که سرمایه داران و  
ـر   دولت متبوعشان میتواننـد از زی

ـرمـانـه  " بار مسئولیـت   ـتـل مـحـت ق
که مرتکب میشـونـد، شـانـه  "  ای 

اینھا نمی گوینـد و  .  خالی کنند 

نمی پرسنـد اگـر کـارگـری بـی  
احتیاطی کرده است ما امکانـات  
الزم را در اختیارش گذاشتیم کـه  
او استفاده نکرد و یا ما شـرایـطـی  
ـتـوانـد   فراھم آوردیم که کـارگـر ب
رعایت احتیاط را بـکـنـد؟ یـا نـه  
برعکس اولین کاری که کـردنـد  
این بود کـه چـون سـرعـت کـار  
پایین می آیـد آن مـراحـلـی کـه  
ــی یــک   ــمـن ــن ای مـوجــب تضــمـی
کارگر در کار با یـک دسـتـگـاه  
ـیـکـی مـیـشـود را از کـار   مکان

یا نور مناسب در یـک  .  انداختند 
محیط کـاری را فـراھـم کـردنـد  
که کارگر ببینند دور و برش چـه  
ـر اسـت؟ چـرا از خـود نـمــی   خـب
پرسـنـد کـه کـارگـر را مـجـبـور  
میکنند مثال برای تعمیرات، بایـد  
روی دستگاه روشنـی کـار کـنـد  
ـتـد   ـف ـی که اگر کارگر تـوی آن ب
عین گـوشـت چـرخ کـرده لـه و  
ـیـد   لورده مـیـشـود امـا چـون تـول
عقب می افتد برای یـکـسـاعـت  
ھم شده دستگاه را متـوقـف نـمـی  
کنند؟ چـرا ھـیـچ کـارفـرمـایـی  
خودش را متعھد نـمـی دانـد کـه  
ــا کــار   ــی ب ــاس کــار مــنـاســب ـب ل
ــار کــارگــر   ــی ــوطــه در اخــت مــرب
بگذارد؟ و اگـر درکـارخـانـجـات  
ـبـاس کـار بـه   صنعتی بـزرگ ل
ـرای ایـن   کارگر میدھند صرفـا ب
ــط   اسـت کــه او را در آن مــحــی
شناسایی کنند که آیا سـرکـارش  

چرا کـارگـر مـوقـع  .  ھست یا نه 
ــد   ــای ــشــود ب ــش کــه مــی اســتــراحــت
کارتونی به روی زمین پھن کنـد  
ـنـد یـا   ـنـشـی و روی زمیـن سـرد ب
خیلی شانس داشـتـه بـاشـد روی  
میز کارش غـذایـش را بـخـورد؟  
ــرا بــرای یــک ربــع ســاعــت   چ
استراحت در روز کار کارگر بـایـد  
در عذاب باشد که ھیچ جای در  
آن کارگاه برایش در نظـر گـرفـتـه  
نمی شود؟ آموزش پیشکش شـان  
چرا ھـیـچ کـارفـرمـایـی حـاضـر  
ــا   ـنـک ی ـیـسـت کــه یـک عــی ن
گوشی ایمنی در اختیـار کـارگـر  
بگذارنـد کـه اعصـاب و روانـش  
ـتـوانـد   فرسوده نگردد که حداقـل ب
فکـرش را مـتـمـرکـز کـنـد کـه  

ــگــردد  ــه ن ــم  .  دچــار حــادث و از ھ
مھمتر کـارگـر کـار مـیـکـنـد و  
ھمان چندرغاز حـقـوق اش را بـا  

ھزار اما و اگر میدھند تـازه اگـر  
ـیـمـه و   پرداخت کننـد بـا کسـر ب
. مالیات چیزی از آن نمـی مـانـد 

زمان حـقـوق گـرفـتـن شـده اسـت  
عین عذاب الـھـی کـه آخـونـدھـا  

ھیچگاه شاھـد  .  وعده آنرا میدھند 
نبودم که یک کـارگـر بـا دیـدن  

) فـیـش حـقـوقـی (  نامه اعمالش  
ـر چـھـره اش نشـسـتـه   لبخندی ب
ــن   ــدتــری ـرعــکــس ب ــکــه ب ـل بـاشــد ب
لحظات زندگی اش را میگـذرانـد  
ـرنـج   چون شـاھـد اسـت کـه دسـت
حتی کفاف زنده بودن او را نـمـی  
ـیـن اسـت کـه بـا   دھد و این چـن
ــا   ــل، ب ـب ـریشــان تــر از ق افـکـار پ
شرمندگی از خودش و عـزیـزانـش  
دست به آچـار مـیـشـود و ھـمـان  
موقعی که بـایـد مـواظـب بـاشـد  
ناگاه نقش زمـیـن مـیـشـود چـون  
سرش محکم بـه جسـمـی سـخـت  
برخورد میکند و ھـمـیـن جـاسـت  
که کـارفـرمـا ظـاھـر مـیـشـود و  
ـیـه مـی   نگاھی عـاقـل انـدر سـف

:" اندازد و چنین تـالوت مـیـکـنـد 
 !"جرثقیل به این بزرگی را ندیدی 

سالیان سال اسـت کـه شـاھـد  
بودم که انگـشـتـانـی قـطـع شـده،  
سری شکسته، چشمی از کـاسـه  
ــراتــی کــه   ــق ــون ف ــت در آمــده، س
شکسته، خونی که با روغن کف  
کارگاه آعشته گشته، بدنـی کـه  
ـر   زیر پرس له شده، صورتی کـه ب
اثر سوختگـی پـوسـت کـن شـده،  
انگشتی که دیگر عصب ندارد و  
ماننـد عضـوی زایـد بـه دسـتـی  
متصل بوده، پای که می شلد و  
ـر بـغـل کـارگـری   عصای که زی
است و با این حال و او ھنـوز کـه  
ھنوز ا است دارد استثمار میـشـود  
ـیـسـت  . و ھیچ کس ھم جوابگو ن

ھمه این بالیا خیلی راحت نتیـجـه  
ــر اعــالم   ــاطــی کــارگ ــی ــت ــی اح ب

ــگــردد  ــار ھــم کــه  .  مــی ــکــب و ی
در ام القرای اسـالم  (!!) دادگاھی  

برگـزار شـد کـارگـر یـک سـوم   
مرد مسلمان برسمیت شناخته شـد  
و کارگر غیر مسلمـان ھـیـچ آدم  

ـیـامـد  اشـاره مـن بـه  .  به حساب ن
ـر یـزد   کشتار کارگران فوالد غدی

 کارگر زنـده زنـده د  ١٨ است که  
ــه داری   ــمـار ســرمــای ــث رآتـش اســت

 .سوختند 
ـر بـه  ٦ روزی نزدیک بـه   ـف  ن

ـیـجـه   ـت ـنـھـا ن قتل میرسند و ھم ای
ـلـمـداد مـیـشـود  . بی احتیـاطـی ق

قتلھـای سـریـالـی کـه از سـوی  
ـرم "  سـازمـان  "  مردمانی مثال مـحـت

ـتـل ھـم  .   داده میشود  نباید ھـم ق
بـاالخـره ایشـان  .   محسوب شـونـد 

خطر کرده و سـرمـایـه اش را بـه  
کار انـداخـتـه، آمـده ثـواب کـنـد  

ـبـایـد کـبـاب شـود  ــن  !  ن ــکـه ای ـل ب
کارگر است که بایـد تـاوان سـود  

ـرم " سرمایه این   را  "  جـنـابـان مـحـت
اگر در گوشه ای از ایـن  .  بپردازد 

مملکت کسی بر اثر گـرسـنـگـی  
به روی کسی دیگر چاقو بکشد  
ــاب مــحــکــوم   بـه مــرگ بـا طــن

ـرم " میشود اما   " کارفرمـای مـحـت
که محترمانه قتل میکنـد عـزت  
ـنـھـا   و احترامش پابرجاست و نـه ت
این، بلکه ھمه قوانین به شـکـلـی  
سازمان داده شده که مـبـادا سـود  

تولید مـلـی و  "ایشان تنزل کند و  
ــی  ــکــه دارد شــود "  عـزت ایــران . ل

براستی که نظـام سـرمـایـه داری  
ـتـی  .  نفرین اجتماعی است  و تا وق

این نظام است نفرین شوم این نظـام  
و مـن  .  بر سر ما کارگـران اسـت 

ھر روز صبح که دور آن بـخـاری  
ـم کـه   کذایی می ایستادم، نگـران
ـلـعـد  ـب . آن شعله سـرکـش مـا را ب

جقیقـت ایـن اسـت کـه سـرمـایـه  
ـرای   داری میلیاردھا انسانھـا را ب

رھـایـی از  .  ھمه عمر بلعیده است 
این شرایط جـز بـا سـرنـگـونـی و  

 محو این نظام امکان پذیر نیست 

 
 يک دنيای بھتر
برنامه حزب 
کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد
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کشتار کارگران در 
محیط ھای کار و 

توجیھات بی شرمانه 
 !حکومت

کشتار کارگـران در مـحـیـط  
ســاالنــه  .  ھــای کــار ادامــه دارد 

ــود   ــت نــب ــه عــل ھــزاران کــارگــر ب
امکانات ایمنی در مـحـیـط کـار  
. قربانی حوادث حین کار میشوند 

حکومت اسالمی سـرمـایـه داران  
ھم طبق معمول ھر ساله کارگـران  
را مسئول  این حوادث دانسـتـه و  
ــه   ــوجــی ــه ت ــه دســت ب ــی شــرمــان ب
ــیـه کــارگــران مــی   ــات عــل ــای جـن

در ھمین رابطه حـکـومـت،  . پردازد 
سالی یکـی دو بـار گـرارشـاتـی  

ـتـه گـزارشـاتـی  .  منشر میکند  الب
که اکثرا در محیط ھای بـزرگ  
کار، واحـدھـا و صـنـایـع بـزرگ  

ھـزاران سـانـحـه  .  اتفاق می افـتـد 
حین کار در محیط ھای کـاری  
نظیر خدمات، بـخـش کشـاورزی،  
کارگاھھای کوچک، یـا اشـاره  
به آنھا نمی شود یا در ردیفی بـه  

ــام   ــرقــه  "  ن ــف ــت ــبــت  "  حــوادث م ث
ــا احــتـســاب حــوادث  .  مـیـشــونـد  ب

ــخــش ھــا و آمــار و   ــن ب کـاردرای
ارقامی که در سـتـون صـفـحـات  
حوادث روزنامه ھای حـکـومـتـی  
ــان   ــعــداد قــربـانــی درج مــیـگــردد، ت
حوادث کار به مراتب باالتر از آن  
چیزی است که حکـومـت اعـالم  

ــد  ــار  .  مــی کــن پــیــرامــون کشــت
کارگران در مـحـیـط ھـای کـار  
ــاره ســازمــان   ــه دوب ــه گــذشــت ــت ھـف
ـم گـزارش   پزشکـی قـانـونـی رژی

 ماھه نـخـسـت  ١٠ حوادث کار در  
ـراسـاس  .   را اعـالم کـرد ٩١ سال   ب

 ماھه نـخـسـت  ١٠ این گزارش در  
 کـارگـر کشـتـه و  ١٥١٧ امسال  

ھزاران نفر دچار نقض عضـو شـده  
گزارش این سـازمـان کـه در  .  اند 

سایت ایلنا وابسته به خانه کارگـر  
ـرار   رژیم منتشر شـده اسـت، بـه ق

 : زیر است 

طبق گزارش رسمی سـازمـان  " 
ـیـش از   پزشکی قانونی، روزانـه ب

در  )   کـارگـر ٥،٧ ( پنـج کـارگـر  
سراسر ایران بر اثر حـوادث نـاشـی  
از کــار جــان خــود را از دســت  

ـرنـگـار  .  دھند   می  بـه گـزارش خـب
ایلنا، سازمان پزشکی قانونی روز  

از کشته شـدن یـک  )   اسفند ٥ ( 
ـر  ٥١٧ ھزار و    کارگر در کشـور ب

اثر حوادث نـاشـی از کـار در ده  
ماھه نخست سال جاری خبر داده  
که این آمار در مقایسه بـا مـدت  
مشابه سال قبل که تعداد کشـتـه  
شدگان حوادث کار یک ھـزار و  

 درصد افـزایـش  ١٤  نفر بود،  ٣٣١ 
ـر اسـاس  . یافته است  ـیـن ب ھـمـچـن

آمارھای موجود به ترتیب سـقـوط  
از بلندی، اصابت اجسـام سـخـت،  

ــرق  ــگــی و    ب ــت ــرفــتــگــی، ســوخ گ
ـریـن    کمبود اکسیـژن مـرگ آور  ت

ــن کــار را بــه خــود   ــی حــوادث ح
 اند   اختصاص داده 

ــا از   ـن ــل ایــل ـی ـر اسـاس تـحــل ب
گزارش سازمان پزشكی قـانـونـی،  

  ٣٠٦ ده ماه نخسـت سـال جـاری  
شود که بـا کـم    روز را شامل می 

ھای تعطیل کارگران از    کردن روز 
ــی  ( آن   ــاھ ــور  ٤ م ــه ط  روز ب

 روز کاری بـاقـی  ٢٦٦ ،  ) متوسط 
حال اگر تـعـداد کشـتـه  .  ماند   می 

شدگان ده ماه نخست را بر تـعـداد  
روزھای کاری تقسیم کنیم عـدد  

آیـد کـه مـیـزان     بـدسـت مـی ٥،٧ 
مرگ و میر روزانه  کـارگـران در  
حـوادث حـیـن کـار را مـا نشـان  

 .دھد   می 
لزوم توجه مسئوالن به مـرگ  

  ١٤ افــزایــش  . خـامــوش کـارگــران 
ــگــان   ــاخـت درصـدی تـعــداد جــان ب
ــان از   ــار نش ــن ک ــوادث حــی ح

ـتـی و    بی  تـوجـھـی مسـئـوالن دول
کارفرمایان بخـش خصـوصـی بـه  

گویا از تـمـامـی  .  این مساله دارد 
مسائل و مشـکـالت مـربـوط بـه  
روابط کار، ایمـنـی کـارگـران در  

 .ترین مرتبه  اھمیت قرار دارد   پایین 
پیگیری مسـئـوالن در مـورد  
فجایع كـارگـری طـی یـك سـال  
ـفـجـار   گذشته، از جملـه حـادثـه  ان
ــس،   ــال شــمــالـی در طــب مـعــدن ی
ـر در   انفجار کارخانـه  فـوالد غـدی
ـفـجـار کـارخـانـه  سـیـمـان   یزد و ان
شاھرود نشان از میزان اھمیت ایـن  
مساله برای مسئوالن وزارت كـار  

ــه در حــالــی  .  دارد  ــخــان ــن وزارت ای
ـر جـدال سـیـاسـی   ھمچنـان درگـی
است كه طبق قانون كـار مـوظـف  

ھای منظم و مسـتـمـر    به بازرسی 
ـیـن    برای جلوگیری از رخ  ـن داد چی

 "!حوادثی است 
یک گزارش و ادعـای بـی  

روز  .  شــرمــانــه دیــگــر حــکــومــت 
 اسفند سازمان تـامـیـن  ٣ شنبه    پنج 

ـیـزگـزارش خـودش را   اجتماعی ن
داده و علت اصلی حـوادث حـیـن  

کـارگـران  "  احتیاطی   بی »کار را   
این دو گـزارش  .  اعالم کرده است 

حکومت از حوادث حین کـار در  
ایران می باشد که سـاالنـه دھـھـا  

ابتدا بـه  .  ھزار نفر قربانی میگیرد 
ــا مــی پــردازیــم در   ــن گـزارش ایــل
ادامه به ادعای سـازمـان تـامـیـن  
ـنـاک   اجتماعی و وضـعـیـت اسـف
ـیـان حـوادث خـیـن کـار در   ـربـان ق

 .  ایران 
ــت گســتــرش   در مــورد عــل
ـیـسـت   حوادث حین کار شـکـی ن
که عامل اصلی آن سرمایه داران  

ایمنی کـار  .  و دولتشان می باشد 
ـران بـی مـعـنـاسـت  جـان و  .  در ای

ـرای   زندگی کارگران ھیج موقع ب
حکومت و سرمایـه داران ارزشـی  

کـارگـر فـقـط  .  نـداشـتـه و نـدارد 
وقتی در این نظام ارزش دارد کـه  
ـریـن   ـر انسـانـی ت در بدترین و غـی
ـیــروی کــارش را   شـرایــط کــار ن
ـر سـودآوری سـرمـایـه   فروخته و ب

ــد  ــزای ــف ــی ــزه ســودآوری و  .  ب انــگــی
بارآوری تولید و کار کارگر تنھـا  
برای سرمایه داران ارزش داشته و  

حوادث کار از نظر سـرمـایـه  .  بس 
مـحـسـوب  "  لطمه به روند تولید  "  

میشود که سرمایه داران کـارگـر  
را علت اصـلـی ایـن لـطـمـه مـی  

ـرای تـامـیـن  .  دانند  ھزینه کردن ب
امکانات ایمنی در محیط کار با  

بـاال بـودن  "  توجیه بـی شـرمـانـه  
چـرا  .  غیـرضـروری اسـت "  ھزینه  

ـرای افـزایـش   که ھزینه ای نـه ب
ـنـه  "  سودآوری سرمایه، بلکه   ھـزی

و بــخــشــا ھــدر دادن  "   اضــافــی 
در کـنـار ایـن  .  ھزینه می بـاشـد 

ـیـف سـرمـایـه داران،   سیاسـت کـث
ـررات حـکـومـتـی و   قوانین و مـق
دولتی در مورد حوادث حین کـار  
ــز در جــھــت حــمــایــت از ایــن   نــی
سیاست سرمایه داران بـوده وبـدیـن  
ـرایشـان   ترتیب امینت محیط کـارب

سرمایـه  .  ھزینه اضافی می باشد 
داران و دولت دست در دسـت ھـم  
ـبـدیـل بـه   محیط ھای کـار را ت
ــد  ــگــاه کــارگــران کــرده ان ــل ــت . ق

کارگران در بدترین شرایط و بابـی  
امکاناتی صرف باید کار کرده و  

ـراض  .  بر سود سرمایه بیفزایند  اعـت
ــی در   ــن ــم ــود ای ــب ــران بــه ن کــارگ
محیط کار، پاسخش اخراج، کسر  
حقوق، زدن از امکانات و مـزایـا،  
و ناچارا تن دادن به کار دربدتریـن  

قــوانــیــن و  .  شــرایــط مــی بــاشــد 
ـم ھـم بـا   مقررات قانـون کـار رژی
دھھا تبصـره و تـوجـیـه و بـخـشـا  
ـرای کـارگــران   ــونـی ب مـوانـع قـان
حادثه دیده در حین کار، قدرت و  
امکان درخـواسـت رسـیـدگـی بـه  
مـوضــوع حــوادث کــار و حـق و  
حقـوق کـارگـران حـادثـه دیـده را  

بـه  .  محدود و محدوتر کرده اسـت 
عبارتی کارگـری کـه در حـیـن  
کار دچار حادثه میشـود، شـانـس  
جــبــران خســارت و بــرخــورداری  
ــوق و   ــدرغــاز حــق و حــق ازچــن

ــدارد  ــات را ن ــان ــت  .  امــک پــرداخ
خسارت به کارگرانی کـه دچـار  
نقص عضو میشوند با دھھا مـانـع  
قانونی و حکومتی مـواجـه مـی  

کارگرانی که فـوت مـی  .  باشد 
کنند، اگر شانسـی داشـتـه و در  
واحدھایی که تحت پوشش قانـون  
ـیـش از   کار رژیم می باشند، و ب

 سال سابقه کار داشته باشـنـد،  ١٥ 
شامل پرداخت خسـارت از طـرف  

در  .  تامین اجتماعی می بـاشـنـد 
ــت   یـک کــالم از ھـر طــرف دول
وسرمایـه داران در تـالش بـوده و  
ھستند که  ضمن توجیـھـات بـی  
ــه شــان،مــوضــوع پــرداخــت   شـرمــان
ــرور زمــان   خســارت را شــامــل م

ـرونـده  .  بکننـد  مـوارد زیـادی از پ
ـران در   ـــار کـــارگــ ـت ھـــای کشــ
سالھای اخیر به مـراجـع قضـایـی  

ـیـجـه   ـت حکومت رفته است کـه ن
ـیـان حـوادث کـار   ـربـان ای برای ق

ـنـا  . نداشته است  ـل خود گـزارش ای
ـفـجـار   در این مورد به موضوع   ان
ــس،   ــال شــمــالـی در طــب مـعــدن ی
ـر در   انفجار کارخانـه  فـوالد غـدی
ـفـجـار کـارخـانـه  سـیـمـان   یزد و ان
شاھرود اشاره کرده و ادعـا کـرده  
ــال   ــوع در ح ــوض ــه م ــت ک اس

اینـھـا واحـدھـایـی  . پیگیری است 
ھستند که پرونـده شـان در مـورد  
حوادث روی داده در ایـن واحـدھـا  

از سـرنـوشـت  . در جریان می باشد 
ــران قــربــانــی ایــن حــوادث   کــارگ

در تـازه  .  اطالعی در دست نیست 
ترین مورد باید به انفجـاردر واحـد  
پتروشیمی مـاھشـھـر، پـاالیشـگـاه  
شاه زند اشاره کرد که رژیم ادعـا  

 . می کند در حال بررسی است 
درست در ھمین ارتبـاط اسـت  
که سازمان تامین اجتماعـی کـه  
ظاھرا قراراست بیمه حـوادث کـار  
را زیر پوشش خود گـرفـتـه و در  
ـرراتـی   این مورد گویا قوانین و مق
ھم دارد، عـیـن سـرمـایـه داران و  

ــدالل کــرده و   ــت اســت ــی  " دول ب
ـیـاطـی کــارگـران  را عـامــل  "  احـت

اصلی حـوادث کـار اعـالم مـی  
این سازمان موضوع مربـوط  .  کند 

به حوادث کار و پرداخت خسـارت  
ــده و   ــه دی ــادث ــارگــران ح ــه ک ب
ــات و   ــای ــه شـــک ــی ب ــدگ رســی
ـررسـی   درخواستھای کارگران را ب
میکند، دھـھـا مـانـع قـانـونـی و  
توجیھات در سر راه ایـن مـوضـوع  
قــرار داده  و نــھــایــت ســعــی و  
تالشش را کرده و می کـنـد کـه  
شکایـت ھـای کـارگـران حـادثـه  
دیده و موضوع پرداخت غرامت به  
کارگران، شامل مرور زمـان شـده  
و کارگران را از پیگیری دریافـت  

ـــازدارد  ـــن  .  خســـارت ب ـرای ای ــ ب
سازمان مـوضـوع حـوادث کـار و  
ــران   ــرامــت بــه کــارگ پــرداخــت غ

ـنـه اضـافـی  "  حادثه دیده،   " ھـزی
ـیـل اسـت  .  می باشد  به ھمـیـن دل

که بی شرمانه کارگران را متھـم  
به ایجاد حوادث کـار کـرده  وبـا  
ـر   ـراب ایجاد مـوانـع قـانـونـی، در ب
درخواستھـای غـرامـت کـارگـران  
ــدازی   ــگ ان ــده، ســن ــه دی حــادث

ـرررات  .  مینماید  در تبصرھا و مـق
این سازمان موضوع حـوادث کـار  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ــرامــت و وعــده و   ــرداخــت غ و پ
وعیدھایی که در این راستاد داده  
شده است، امکـان رسـیـدگـی بـه  
درخواستھا و شکـایـات کـارگـران  
حادثه دیده و امـیـد بـه گـرفـتـن  

ـر مــی  ..  غـرامـت و  ـبـا صـف ـری ـق ت
این سازمان در مـورد عـدم  .  باشد 

پاسخگو بودنش در مـورد حـوادث  
کار توجیھـات و دالیـل قـانـونـی  
ـرداخـت   ارائه می نـمـایـد تـا از پ
غرامت به کارگـران حـادثـه دیـده  

بـخـشـی از ایـن  .  خودادری نماید 
 : تبصره ھا اینھا ھستند 

ــه ھــا و واحــدھــای   کــارخــان
تولیدی که مشـمـول قـانـون کـار  
ــد اکــر کــارگــرانشــان   ــاشــن مـی ب

 سال سابقه کار داشتـه،  ١٥ باالی  
مدیریت و شـورای اسـالمـی، بـه  
ھمراه کارشناسان امنیت مـحـیـط  
ــه و   کــار صــحــت و ســقــم حــادث
دخالت نداشتن کارگـر در حـادثـه  
را تائید نمایند، موضوع رسیدگی  
ـرار   به حـوادث کـار در دسـتـور ق

ــگــیــرد  ــعــدی  .  مــی ــه ب در مــرحــل
کارشناسان وزارت کار، پزشـکـی  
ــای   ــه ھ ــی، دار و دســت ــون ــان ق
رنگارنگ حکومتی که در ایـن  
ـیـدی و   عرصه  در واحدھای تـول
ــد،   ـبــیـه شـده ان ــع کـارخــانـجــات ت
تحقیق در مـورد حـادثـه را آغـاز  

بعد از پایان تحقیقات  .  می نمایند 
ــه طــول   کــه مــعــمــوال مــاھــھــا ب
میـکـشـد نـظـر و تـوصـیـه ھـای  
ـرای نـــحـــوه و   خـــودشـــان را بــ
چگونگی رسیدگی به مـوضـوع،  
میزان و درجه صدمه وارد شده بـه  
ـر   کارگر، میزان غـرامـت بـه مـدی
عامل و مسئوالن واحـدھـا اعـالم  

ــمـایــنـد  ــده  .  مـی ن ـن درادامـه نـمــای
تامین اجتماعـی و بـازرسـان ایـن  
سـازمــان ھــم وارد عـمــل شــده و  
. ارزیابی خودشان را ارائه میدھنـد 

دست آخر با شرکت ھمه باندھا و  
ــر در   ــه ھــای درگــی ــت دار و دس
ماجرا، گـزارش نـھـایـی تـھـیـه و  
ـرای رسـیـدگـی بـه ارگـانـھـا و   ب
. مقامات دولتـی ارسـال مـیـشـود 

که ایـن ھـم مـاھـھـا طـول مـی  
ـروسـه کـه  .  کشد  با ادامـه ایـن پ

ماھھا به طول می کشد نھایتا و  
ـرداخـت   در اکثر موارد مـوضـوع پ
خسارت به کارگر حادثه دیـده بـا  
آوردن دھھا توجیه و دلیل، عمـدتـا  

از طرف سازمان تامین اجتمـاعـی  
رد شده وبه جـای رسـیـدگـی بـه  
موضوع پرونده ھای حوادث کـار،  
با اعمال فشار به کـارگـر حـادثـه  
دیده و گـذاشـتـن دھـھـا قـانـون و  
تبصره، بخشا با تھدید به اخراج از  

سـعـی در سـرھـم آوردن  ... کار و 
ـروسـه  .  موضـوع مـی شـود  ایـن پ

ــار فشــارھــا و   ــن ــی، در ک طــوالن
تھدیـدات کـارفـرمـایـان، دولـت و  
تامین اجتماعی کارگـران حـادثـه  
ــقــات   ــده نــاچــارا تــن بــه تــواف دی
پیشنھادی بانـدھـای حـکـومـتـی  
وسرمایه داران برای فیصله کـردن  
ـلـغ   پرونده شـده و بـا دریـافـت مـب

ــوان   ــه عــن ــزی ب ــاچــی ــی  "  ن عــل
. پرونده بسـتـه مـیـشـود "  الحساب  

این سرنوشت کارگرانی است کـه  
در واحدھای شـامـل قـانـون کـار  
رژیم قربـانـی حـوادث حـیـن کـار  

 .میشوند 
وضعیت میلیونھا کارگر کـه  
در کارگاھھا و واحـدھـایـی کـه  
ـم و بـویـژه   شامل قانون کـار رژی
موضوع  حوادث کار نمی شونـد،  

در  .  بسیار اسفناک تر می بـاشـد 
گزارشاتی کـه سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی، امور مربوط به بررسـی  
ـیـان   ـربـان شکایات و پرونده ھـای ق
ـیـش ارائـه   حوادث کـار مـدتـی پ
داده، ادعا کرده اسـت کـه تـعـداد  
شکایات و درخواستھای غـرامـت  
کارگران حادثه دیده باالست ولـی  

ـری  "  اکثر این حوادث  قابل جلوگـی
ـرونـده ھـا از  "   بوده اند در نتیجه پ

 .اولویت رسیدگی خارج شده است 
 این وضعیت قربانیان حـوادث  
ــحــت حــکــومــت   کــار در ایــران ت
. سرمایه داران اسالمی می باشـد 

با احتساب جمـعـیـت خـانـوارھـای  
کارگران حـادثـه دیـده، ھـر سـالـه  

ـر  ١٥٠ رقمی نزدیک به   ـف  ھـزار ن
جمعیت دار و نـدار و زنـدگـی و  
سالمت و معیشتشان را از دسـت  

ــد  ــدھــن ــن کــار  .  مــی ــه حــی حــادث
مساوی اسـت بـا از دسـت دادن  
کار، عدم دریافت حقوق و مزایـا،  
ـرای   مصدومیت و عدم توانـایـی ب
کار بـدون وجـود حـداقـل تـامـیـن  

بـدون  !  اجتماعی برای این جمعیت 
دوا و درمــان و بــرخــورداری از  

وبدتر از ھمـه عـدم  !  ادامه معالجه 
بازگشت به کار ورانـده شـدن بـه  

در کـنـار  .  صف میلیونی بیکاران 
این وضعیـت تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
سومین کنسرن مالی  حـکـومـت  

صــدھــا پــروژه ســودآور در  .  اســت 
ــرا دارد  ــن  .  دســت اج ســرمــایــه ای

ـفـت و لــیـس و   شـرکـت صـرف ل
ــورس،   مـعــامـالت پــرسـود بـازار ب
ــد و فــروش و واگـــذاری   خــری
ــھـا، سـرمــایـه گـذاری در   شـرکـت
ــود  ــش ــودآورمــی ــای س ــه ھ . رشــت

سرمایه اصلی این سازمان از قبـل  
 درصـد  ٩  تـا  ٧ کسر ماھانه بین  

از حقوق کارگران در دوران کـار  
از دستمزدھا تامین میشود با ایـن  
ـبـل آن خـدمـات   توجیه کـه در ق
ــه شــاغــاالن داده   ــاعــی ب ــم اجــت

ـیـمـه  .  میشود  ـرداخـت ب خبری از پ
ھای اجتماعی، درمـانـی، دوا و  
ـیـسـت  ـیـکـاری ن . درمان و بیمه ب

موضوع رسیدگی به پرونده ھـای  
شکایت کارگران حـادثـه دیـده و  
ــران   ــرامــت بــه کــارگ پــرداخــت غ
صدمه دیده کـه از وظـایـف ایـن  
سازمان می بـاشـد، آگـاھـانـه از  
لیست کارھای این کنسرن مالـی  

در تبـانـی و زد و  .  حذف میشود 
ـتـی و سـرمـایـه   بند باندھـای دول
داران و دار و دسـتـه ھـای گـرد  
آمده در حـاشـیـه امـن حـکـومـت  
واین سازمان، تامین اجتماعی بـه  
ریاست قاضی جانـی مـرتضـوی،  
ــریــن بــخــش   تــبــدیــل بــه ســودآورت
. اقتصادی مالی رژیم شـده اسـت 

ـیـان کـارگـران و کشـتـار   این جان
کارگران را سازمان داده و از قبـل  
آن سودھای افسانه ای نصیبـشـان  

ــن اجــتـمــاعــی،  .  مـی شـود  ــامـی ت
ــار   ـرراتــش، در کـن قـوانــیـن و مــق
سرمایـه داران و کـارفـرمـایـان و  
دولتشان، مسئول مستقیم کشـتـار  
کارگران در مـحـیـط ھـای کـار  

 .می باشند 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

ـیـداد   نا امنی در مـحـیـط كـار ب
 كـارگـر  ٧  تـا  ٥ روزانه   .  میكند 

در اثر حوادث كار جان خود را از  
١٣٩١ در سـال  .  دست میـدھـنـد 

 كـارگـر در  ١٥١٧ )  در ده مـاه ( 
مـحـیـط ھــای مـخـتــلـف كـار ـ  
ـروژه   كارخانه ـ  و شركت ھـای پ
ای جـــان خـــود را از دســـت  

این آمار  طبق گـزارش  .  میدھند 
رسمی سازمان پزشکی قانـونـی،  

ایـن آمـار در  .  اعالم شـده اسـت 
مقایسه با مدت مشابه سال قبـل 

ــه  )  ١٣٩٠ (  ــداد کشــت ــع کــه ت
شدگان حوادث کار یک ھزار و  

 درصد افزایـش  ١٤  نفر بود،  ٣٣١ 
ایـن ارقـام و آمـار  .  یافتـه اسـت 

ـبـاخـتـه ای   تعـداد كـارگـران جـان
ھستند كه در پرونده ھای پـزشـك  
ـبـت شـده اسـت  . قانونی عمـال ث

تعداد كشته شدگان ناشی از نـا  
امنی محیط كار كه كارفـرھـاھـا  
و مافیای اقتصـادی كـارگـاه و  
ـروانـه   شركت ھای سیاه و بـدون پ
ــل   ــد را شــام را دایــر كــرده ان

و در عین حال آن تعـداد  .  نمیشود 
از كشته شدگان كه با تشـخـیـص  
پزشك قانونی مـرگ نـاشـی از  
حوادث ثبت نشده است را شامـل  

امـروز در شـرایـطـیـكـه  .  نمیشـود 
ـر كـردن   ـران و دای بازار اقتصاد ای
كارگاه و پروژه ھای ساختـمـانـی  
با رشوه ھای میلیونی در دسـت  
مافـیـای مـالـی دولـت و سـپـاه  
پاسداران قرار دارد، حوادث كار و  
ـنـھـان و   ناامنی میحط كار ھم پ
مرگ ھای نـاشـی از نـاامـنـی  
ـرسـد  . محیط كار ھم به ثبت نـمـی

ـتـورھـای ضـد   علیرغم ایـن فـاك
انسانی و مرگ ھای خـامـوش  
ناشی از حوادث محیط كار اما،  
ــوســط   آمــارھــای اعــالم شــده ت
ــن اجــتـمــاعــی و   ــامـی سـازمــان ت
ــه   ــع ــاج ــی   ف ــون ــان ــزشــك ق پ
ـیـه كـارگـران در   سازمانیافته عـل
بخشھای تولیدی و كار را برمـال  

ــد  ــكــن ــن  .   مــی ــامــی ــان ت ــازم س

اجتماعی در مقام توجیه گر ایـن  
جنایت ھـای ضـد  كـارگـر در  

مـاھـه اول سـال  ٦ محاسباتش در  
ــای   ــن ــب ــی  »حــوادث را بــر م ب

ــی  ــاط ــی ــشــتــر از   «احــت ــه بــی ك
عــدم  »مــورد را ثــبــت و  ٥٤٩٤ 

 مـورد،  ٦٨٣ را   «رعایت مقررات 
مـورد،  ٤١٨  «وسایل بی حـفـاظ »
ـــل  » ـــاده از وســـائ ـف ــ ـت عـــدم اســ

ـــی  ـت ــ ـــاظ ـف ــ ـــورد، و  ٣٣٦  «ح م
 «استفاده از وسـائـل مـعـیـوب »

ـنـدی كـرده  ٣٠٠   مورد را دسته ب
در تمام این موارد كـارگـر  .  است 

بـه  .  بیمه شده ھم قید شـده اسـت 
این معنی بخشـھـای زیـادی از  
كارگران قراردادی و كارگرانیـكـه  
در مراكز كار بشكل سـیـاه بـكـار  
ـنـد در   مشغول بـوده انـد و ھسـت
صورت دچـار شـدن بـه حـوادث  
ـبـاخـتـن   كار از نقض عصو تا جـان
ــوده و   ــن آمــار نــب در ردیــف ای

صحنه گردانی و توجیـه  .  نیستند 
گر بودن این آمار توسط سازمـان  
ــه   ــا ارائ ــمــاعــی ب ــن اجــت ــامــی ت

مـورد  ))  ٥٤٩٤ (( بزرگترین ارقام 
ـبـت   ـیـاطـی ث كه در زمره بی احت
شده است بخوبی نقشه شوم ارائـه  
ــت و   ــار دول ــار و رفــت ــن آم ای
ـیـكـه دچـار   كارفرما بـا كـارگـران
حوادث ناشی از نا امنی محیـط  
. كار میشوند را میتوان فـھـمـیـد 

در صورتیكه در محیط كـار ایـن  
دولت با ارگـانـھـای نـظـارتـی و  
كارفرما با تامین وسائل ایـمـنـی  
ــن   ــری ــشــت ــه بــی ــد ك ــن كــار ھســت
مسئولیت را در قبل حفظ جان و  
. ایمنی كارگران را بـعـھـده دارنـد 

ــت و   ــایــت ســازمــان داده دول جــن
كارفرما و تبدیل مـحـیـط ھـای  
ــگــاه كــارگــران و   ــل ــت ــه ق كــار ب

كارگر در میحط  ١٥١٧ جانباختن  
قتل عمد دولت و سـرمـایـه داران  

در نــظــام ضــد كــارگــر  .   اســت 
 جمھوری اسالمی بخش اعظم  

 نا امنی در محیط كار 
 بیداد میكند
 نسان نودینیان 

 ٦    بقیه در صفحه  



١٣٩١ اسفند  ٨ کارگر کمونيست  12 

اظھارات سخیـف قـاضـی دادگـاه  
ـنـدج  ــن  ( شـعـبـه یـك در سـن مـا ای

ـم کـرد  ـران خـواھـی ) اتحادیه را وی
ـران و   علیه اتحادیه آزاد كارگرن ای
ـر از اعضـای ایـن   ـف تـھـدیـد دو ن
ـر   اتحادیه، شریف ساعدپناه و مظـف
صالح نیا، به استعفا از اتـحـادیـه،  
نه تھدیدات تـازه ای اسـت و نـه  
برای اولین بار اسـت كـه از زبـان  
ــای   ــف مــزدوران دادگــاه ھ كــثــی
. جمھوری اسالمی بیـان مـیـشـود 

یك مساله و عرصه رو در رویـی  
ــھــاد و   جــمــھــوری اســالمــی و ن
ــاه   ــھـای اطــالعـات و سـپ سـازمـان
پاسداران مقابله و ایجـاد سـدھـای  
ــیــن   ــابــل فــعــال ــق ــتــی در م ــی امــن
. كارگری و تشكلھای آنھـا اسـت 

ـبـش   ـیـن جـن تعیین بـخـشـی فـعـال
كارگری و سخنگویان این جنبـش  
ــری،   ــراس ــلــی و س در ســطــح داخ
ـتـھـای   ـتـه و حـمـای اعتبار و اتوری
ـیـدی   ھزاران كارگر در مـراكـز تـول
ــه و مــحــل كــار از   در كــارخــان
ــت و   ــمــای ــعــال و ح كــارگــران ف
پشتیبانی اتحادیه ھای كـارگـری  
و نھادھـای مـدافـع كـارگـران در  
ـقـطـه امـیـد و   خارج از كشور به ن
ــطـه قـدرت جـنــبـش كـارگــری   ـق ن

این دسـتـاوردھـا  .  تبدیل شده است 
كه نتیجه سالھا مبارزات كارگـران  
ـبـاتشـان و حـق   برای تحمیل مطال
آزادی تشكل و بیان است، با ایـن  
ــف و دفــاعــی   اظــھــارات ســخــی
ــدج،   ـن قـاضـی مـزدور دادگـاه سـن

ـیـسـت  جـمـھـوری  .  قابل برگشت ن
اسالمی میداند و آگـاه اسـت كـه  
كارگران دستگیر شده مورد تـوجـه  
افكار عمومی در داخل كشـور و  
خارج كشور ھستند، آگاه و مطـلـع  
است كه كارگران دستگیر شده در  
زندانھا از طریق اطالعیه ھـایشـان  
ـم و رادیـكـالـی بـا   در ارتبـاط دائ
بیرون از زندان ھستند، میدانـد كـه  
در خارج از كشور توسط اتـحـادیـه  
ـری و احـــزاب و   ــارگــ ــای ك ھ
سازمانھای مدافع حقوق كارگـران  
موج حمایتھا و پشتیبانی از آنـھـا  
ـر   ـیـشـت ـر و ب در ایران ھر روز بیشـت

تازه ترین مـورد، نشـسـت  .  میشود 
ـیـن   ھیئتی از کمیته ھمبستگی ب

ــی کــارگــری  ــل ــمــل ــا    -ال ایــران، ب
اتحادیه سراسری کارگـران سـوئـد  

ـیـت  .  است  در ایـن نشـسـت و ھـی

مالقات كننده بر خواست حـمـایـت  
ــای   ــواده ھ ــان ــارگــران و خ از ك
كارگری و اساسا در ھمبسـتـگـی  
با کارگـران زنـدانـی و مـبـارزات  
کارگران در ایران از سوی کمیتـه  
ھمبستگی بین المللی کـارگـری  

ــود  ــاضــا شــده ب ــوری  .  تــق ــھ ــم ج
ـراز   اسالمی در مـنـگـنـه فشـار اب
وجود رادیكال كارگران در عـرصـه  
تولید، در سازماندھی اعتصاب و  
ـراضـات روزمـره   راه پیمایی و اعـت

مساله مـھـم و  .  قرار گرفته است 
ـیـن   ھشدار دھنده این است كه فعال
ـلـه بـا   جنبش كارگری برای مـقـاب
تھدید و نقشه ھای شوم جمھوری  
اسـالمـی بـا ھـوشـیـاری بـاالیــی  
سدھای مقابله با این تھدیدات را  

ـنـدنـد  ـب ـر ب ـر اتـحـاد و  .  محكم ت ب
ـراز   ـر اب ھمـبـسـتـگـی كـارگـران، ب
ـران و   ـر رھـب ـیـشـت وجود ھر چـه ب
ـبـش   ـیـن جـن سخنـگـویـان و فـعـال
ـراضـات روزمـره   كارگری در اعـت
ــی   ــدھ ــان ــازم ــد، در س ــزایــن ــف بــی
ـراضـات كـارگـران در اشـكـال   اعت
ـنـد  ـفـزای ـی . اعتصاب و راه پیمایی ب

جنبش كارگری و اعتراضات ایـن  
ـر و   جنبش برای خـالـصـی از فـق
ـریـن   ـت فالكت و تـحـمـیـل رادیـكـال
مطالباتشان برای دستمزد مـكـفـی  
باالتر از یك و نیم میلیون تـومـان،  
و اتكا به مجمع عمومی و دامـن  
ــاد و   ــح ــای ات ــھ ــت ــه ســن زدن ب
ھمبستگی كارگران در مراكز كـار  
ـراز وجـود رادیـكـال   و تولید و با اب
در مسائل اجتمـاعـی جـامـعـه از  
ــوق زنــان و   ــق ــه دفــاع از ح ــل جــم
بیكاران و جلب حمـایـت تـوده ای  
شھروندان جامعه از سـازمـانـدھـی  
اعتراضات توده ای علیه شـرایـط  
ــرت   مــوجــود، و در شــكــل كــنــك
ــی و   ــدان حـمــایــت از كـارگــران زن
مــحــكــوم كــردن احــكــام دادگــاه  
ـنـاه   سنندج كه علیه شریف سـاعـدپ
و مظفر صالح نیا اعالم شده،  در  
شكل طـومـار و گـردھـمـایـی در  
ــاســخ   ــدج، پ ــن ــل دادگــاه ســن ــاب مــق
ــه اظــھــارات   ــده ای اسـت ب كـوبــن
ــمـت قـاضــی   ـی ــف و بـی ق سـخـی

 .دادگاه سنندج 
 

اعتصاب كارگران نـورد صـفـا  
ـنـد مـاه مـجـددا شـروع   از اول اسف

كارگران نورد صـفـا از  .  شده است 

 وارد اعتصاب و  ١٣٩١ دی ماه  ٩ 
ـرداخـت   ـرای پ ـراضـات خـود ب اعت

ایـن  .  دستمزدھای معوقه شده انـد 
اعتصابات در فاصله زمانـی دی  
ماه تا شروع اعتصابات جـدیـد در  
اسفندماه توانسته است بخشیھایی  
ـرداخـت نشـده را   از دسـتـمـزدھـا پ
ـرون   ـی متحقق و از حلقوم كارفرما ب

اما تا رسیـدن بـه تـحـقـق  . بكشند 
ـرداخـت نشـده   كامل ستمزدھـای پ
ـراضـات   ھنوز به اعتصـاب و اعـت

ــد  ــدھــن ــات  .  ادامــه مــی ــصــاب اعــت
كارگران نـورد صـفـا در سـاوه در  
سه ماھه گذشته در جـریـان بـوده  

ــه وعــده ھــای  .  اسـت  كــارگــران ب
ــرمــانــدار ســاوه   ــرمــاھــا و ف كــارف
اعتماد نكرده و در فـاصـلـه ھـای  
زمانی معینی وارد اعتصاب شده  

ــد  ــات  .  ان ــصــاب ــھــم اعــت درس م
ـری و   ـیـگـی كارگران نورد صـفـا پ
اتكا به تصمیم جـمـعـی كـارگـران  

و مساله مھم دیگر حمایـت  .  است 
ــن   ــت ــوس ــی بــخــشــھــای دیــگــر و پ

مھـنـدس و کـارشـنـاس ایـن  ٢٥٠ 
ـیـون بـود  . کارخانه نیز به اعتـصـاب

ـر بـه ایـن   به منظور آشنایی بیشـت
ـبـط را در   اعتصابات اخـبـار مـرت
ــر   ــش ــت ــرده مــجــددا مــن شــكــل فش

 .  میكنیم 
ـــه  ١٥ طـــی   ـت  روز گـــذشــ

ـرای   کارگران نـورد لـولـه صـفـا ب
دومین بار از صـبـح امـروز دسـت  

کـارگـر  ١٢٠٠ .  به اعتصاب زدنـد 
کارخانـه نـورد لـولـه صـفـا طـی  

ـرای دومـیـن  ١٥١٥   روز گذشته ب
بار دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد و  
خــواھــان پــرداخــت دســتــمــزدھــای  

در پـی ایـن  .  معوقه خـود شـدنـد 
ـیـن کـارخـانـه بـا   اعتصاب مسئول
حضور در میـان کـارگـران اعـالم  
کردند تا آخر وقـت اداری امـروز  
یکماه از  دستمزد معوقه آنـان بـه  
حساب شان واریز خواھد شـد امـا  
کارگران اعتصابی بـا قـاطـعـیـت  
ــد زمــانــی دســت از   اعــالم کــردن
اعتصاب خواھند کشید که پولی  

 .به حساب شان واریز شود 

  ١٢٠٠  بھمن؛ اعـتـصـاب  ١٥ 
کارگر نورد لوله صفـا بـا تـحـقـق  
.  خواست کارگران به پایـان رسـیـد 

ـرر شـده   بر اساس جدول بنـدی مـق
 بھمن، یکماه از شش مـاه  ١٥ بود  

دستمزد معوقه ایـن کـارگـران بـه  
حساب شان واریز شود اما با فـرا  

 بھمن از آنجـا کـه  ١٥ رسیدن روز  
ــن   ــه حســاب ای ــی ب ــول ــچ پ ھــی
کارگران واریز نشد آنان بالفاصـلـه  

بـا شـروع  .  دست به اعتصاب زدند 
این اعتصاب مسئولیـن کـارخـانـه  
با وعده پرداخت یکماه از دستـمـزد  
ـران در روز   ـــه کـــارگــ ـــوق ـــع م

ـبـه    بـھـمـن، از آنـان  ١٨ چھارشـن
خواستند به اعتصاب خـود پـایـان  
دھند امـا کـارگـران اعـتـصـابـی  
بطور متحدانه ای اعـالم کـردنـد  
ـقـھـای   ھر لحظه که شما به تـواف
صورت گرفته عمل کردید و پـول  
ـیـز   به حساب مان واریز شـد مـا ن
ھمان لحـظـه بـه اعـتـصـاب خـود  

ــم داد   ــی ــایــان خــواھ بــا تــداوم  .  پ
اعتصاب کارگران و ایسـتـادگـی  
آنان برای تـحـقـق خـواسـت شـان،   
کارفرمای کـارخـانـه نـورد لـولـه  
صفا به ناچار عصر روز سه شنبـه  

 بھمن ماه یکمـاه از دسـتـمـزد  ١٧ 
معوقـه آنـان را بـه حسـاب شـان  
ــه   واریـز کــرد و کــارگـران نــیـز ب
ـر سـر   اعتصاب خود پایان داده و ب

 کارھایشان بازگشتند  
 کـارگـر  ١٢٠٠ بھمـن؛    ١٦ 

ـروز   نورد لـولـه صـفـا از صـبـح دی
دست به اعتصاب زده اند پـس از  
ــان   ــای ــاه از پ ــک م گــذشــت ی

 کارگر کارخـانـه  ١٢٠٠ اعتصاب  
نورد لوله صفا که با وعـده ھـای  
ــرمــا صــورت گــرفــت ایــن   کــارف
کارگران بار دیگر و بدنبال خـلـف  
وعـده ھــای کــارفـرمـا از عصــر   

. دیروز دست بـه اعـتـصـاب زدنـد 
ــصــاب   ــال ھشــت روز اعــت ــدنــب ب
کارگران کارخانه نورد لوله صـفـا  
در دی ماه گذشته، کـارفـرمـای  
این کارخانه  روز شانـزده دی در  
میان کار گران حاضـر شـد و بـا  

ــدی بــرای   ارائـه یــک جــدول بــن
پرداخت شش ماه دستمزد مـعـوقـه  
کارگران، توافق آنانرا برای پـایـان  
دادن به اعتصاب جلب کرد و ایـن  

ـر  ١٧ کارگران از روز    دی مـاه ب
ـر ایـن  . سر کارھایشان بازگشتند  ب

اساس مقرر شده بود یک مـاه از  
دستمزد معوقه کارگران بین دھـم  

 بھمن ماه پرداخت شود امـا  ١٥ تا  
 بھمن مـاه و بـا بـه پـایـان  ١٥ در  

ـفـت روز   رسیدن ساعت کاری شـی
ھیچ پولی بـه حسـاب کـارگـران  
واریز نشد و به ھمین دلیل آنان بـا  
قاطعیت و بطور متـحـدانـه ای از  

عصـر دسـت از کــار  ١٦ سـاعـت  
ـبـال ایـن اعـتـصـاب  .  کشیدند  بـدن

مسئولین کارخـانـه بـه کـارگـران  
ـبـه   اعالم کـردنـد  روز چـھـارشـن
ھفته جاری یکماه دستمزد معوقـه  
را به حساب شان واریـز خـواھـنـد  
ـر بـار ایـن   کرد امـا کـارگـران زی

ـنـد و  ـیـز بـه  ١٦ وعده نرفت بـھـمـن ن
اعــتــصــاب خــود ادامــه دادنــد و  

ھـر زمـان پـول بـه  :  اعالم کـردنـد 
حساب مان واریز شود مـا ھـمـان  
ـر سـر کــار بـاز خـواھـیــم   زمـان ب

 .گشت 
دی؛ اعتـصـاب مـتـحـدانـه  ١٦ 
 کارگر کارخانه نورد لـولـه  ١٢٠٠ 

صفا ھشتمین روز خـود را پشـت  
 کارگران نـورد  ١٢٠٠ سر گذاشت  

لوله صفـا کـه از نـھـم دی مـاه  
دست بـه اعـتـصـاب زده انـد واز  

دی ماه نیز به اعتـصـاب خـود  ١٦ 
ــد  ــن روز  .  ادامــه دادن در ھشــتــمــی

ـران،   ــ ـــن کـــارگ ـــصـــاب ای ـت ــ اع
کارفرمای کـارخـانـه  رسـتـمـی  

ونیم صبح در مـیـان  ٨ صفا ساعت  
وی در ایـن  .  کارگران حاضر شد  

ـر حـذر   نشست با کارگران ضمن ب
ـــه   ـراجـــعـــه ب ـــان از مــ کــردن آن
ــداری ســاوه و دادن وعــده   فــرمــان
پرداخت دستمزد معوقه آنان  و بـا  
بیان اینکه  حرف و خواست شـمـا  
درست و بر حق است  تالش کـرد  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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کارگران اعـتـصـابـی را وادار بـه  
ــصـاب کــنـد امــا   ــن اعـت شـکـسـت
ـــه   ـــب ب ـرت ـــطـــور مــ ـران ب ــارگــ ک
ـراض   ــ ـت ـــھـــای وی اعــ ـت ــ ـب صـــحــ

قـول  :  میکردند یـکـی مـیـگـفـت 
شما نان نمیشود و دیگری فـریـاد  
ــرت   ــنــگــی س مــیــزد شــمــا گــرس
ـتـھـای   میشود؟ در ادامـه صـحـب
ـراض کـارگـران   رستمی صفا اعـت
به حـدی رسـیـد کـه آنـان بـطـور  
دسته جـمـعـی مـحـل نشـسـت را  
ترک کردند و بتـدریـج دسـت بـه  
ــل درب ورودی   ــاب تـجــمــع در مــق

ـرای  .  کارخانه زدند  رستمی صفا ب
باز گرداندن کارگران بر سـر کـار  
ـنـده ھـای   وی حوالی ظـھـر نـمـای
کـارگـران را بـه نشـسـت دعــوت  

ــســه ای   ــل ــرد و طــی ج   ٥/٢ ک
ساعته فرمول بندی زیر را جـھـت  
پایان دادن بـه اعـتـصـاب بـه آنـان  

ــاد کــرد  ــھ ــشــن ــت    -١ :  پــی پــرداخ
دستمزد مرداد و شھریور کارگـران  
در روز بیست و پنجم مـاه جـاری  

پرداخت دستمـزد مـھـر و آبـان   -٢ 
پرداخت دسـتـمـزد    -٣ در بھمن ماه  

ــدی و   ــه ھــمـراه عـی آذر و دی ب
 -٤ پاداش کارگران در اسفند ماه  

پرداخت دستمزد بھمن و اسفنـد در  
ـنـده  ٩٢ سال    بدنبال این جلسه، نمای

ــادات   ــھ ــشــن ھــای کــارگــران پــی
کارفرما را با ھمـکـاران خـود در  
ــنـد امـا کـارگــران   مـیـان گـذاشـت
ضمن تاکید بر خلف وعـده ھـای  
کارفرما به اعتصاب خـود پـایـان  

دی  ١٧ ندادند و اعالم کردند فردا  
طی اتخاذ تصمیمی دسته جمعـی   
پاسخ خود را به کارفرما خواھـنـد  

 .داد 
دی؛ بـا تـداوم اعــتـصــاب  ١٢ 

متحدانه کارگران نورد لوله صـفـا  
مھـنـدس و کـارشـنـاس ایـن  ٢٥٠ 

ــون   ــصــابــی ــز بـه اعــت ــه نــی کـارخــان
ــد  ـن ــوســت ـی ــن روز  .   پ در چــھـارمــی
 کارگر کارخـانـه  ١٢٠٠ اعتصاب  

 مـھـنـدس و  ٢٥٠ نورد لوله صفا  
ـیـز بـه   کارشناس این کـارخـانـه ن
ـنـد  ـیـوسـت . کارگران اعـتـصـابـی پ

ـیـوسـتـن   بدنبال اعالم حـمـایـت و پ
نفر از مھنـدس و كـارشـنـاس  ٢٥٠ 

ــون   ــی ــصــاب ــت ــه اع ــن كــارخــانــه ب ای
فرماندار سـاوه  در ادامـه تـالش  
کـرد بـا ایـن صــحـبـت کـه مــن  
تضمین میکنم  دستمزدھای شمـا  
ـرغـیـب   پرداخت شود کارگران را ت
به بازگشت بکار کند اما نماینده  
ــد   ھــای کــارگــران اعــالم کــردن
کارگـران تـا دریـافـت شـش مـاه  
دستمزد معـوقـه خـود حـاضـر بـه  
ـنـد و   پایان دادن به اعتصاب نیسـت
به محض اینکه دستمزدھـای مـا  
پرداخت شود بر سر کارھایمان بـاز  

 .خواھیم گشت 
دی؛ اعتـصـاب مـتـحـدانـه  ١١ 
 کـارگـر نـورد لـولـه صـفـا  ١٢٠٠ 

کـارگـران  .  امروز نیز ادامه یـافـت 
نورد لوله صفا پس از تـجـمـع در  
مقابل فرمانداری شھرستان سـاوه،   
یازدھم دی ماه در محل کارخانـه  

ایـن  .  به اعتصاب خود ادامه دادند 
ـیـه صـبـح   کارگران از ساعات اول
ھـمـانــنـد دیــروز در مــقـابـل درب  
ورودی کارخانه دست بـه تـجـمـع  
ـیـک   زدند و با روشن کردن السـت
ــه داخــل   ــع تــردد خــودروھــا ب مــان

 .کارخانه شدند 
کارگران نورد لـولـه صـفـا در  
دومین روز اعتراضـات  خـود بـه  
فرماندار سـاوه اعـالم کـردنـد تـا  
ــه   ــان ب ــم ــای ــزدھ ــم ــافــت دســت دری
ــم داد  ــی .  اعــتــصــاب ادامــه خــواھ

ـروز  ٤ بدنبال اعتصاب    سـاعـتـه دی
ــا،  ١٢٠٠  کـارگـر نـورد لـولـه صـف

ــرمــای ایــن کــارخــانــه بــه   کــارف
ــکــمــاه از   کــارگــران قــول داد  ی
دستمزد معوقه آنان را بـه حسـاب  

اما ھـیـچ  .  شان واریز خواھد کرد 
پولی به حسـاب کـارگـران واریـز  

دی  ١٠ نشد و آنان از اول صـبـح  
ماه  اعتصاب نامحدودی را آغاز  

ـبـال ایـن اعـتـصـاب و  .  کردند  بدن
عدم توجه مسئولین کـارخـانـه بـه  
خواست کارگران، آنـان بـا روشـن  
کــردن الســتــیــک درب ورودی  
ـنـد و حـوالـی   کارخانه را نیز بست
ظھر طی تماسی بـا فـرمـانـداری  
ساوه مسئله خلف وعده کـارفـرمـا  
را با فرماندار این شھـر در مـیـان  

فرماندار سـاوه در ایـن  .  گذاشتند 
تماس تلفنی به نقل از  کارفـرمـا  
اعالم کرد سـه مـاه از دسـتـمـزد  
معوقه کارگران بـه حسـاب شـان  

ایـن در حـالـی  .  واریز شـده اسـت 
است که ھیچ پـولـی بـه حسـاب  

ـبـال  .  کارگران واریز نشده بـود  بـدن
  ١٥ این تماس تلفنی تـا سـاعـت  

ــچ خــبــری از   ــعــد از ظــھــر ھــی ب
رسیدگی به خواستھای کـارگـران  
ـیـل آنـان حـوالـی   نشد به ھمین دل

 با سرویسھای خود بـه  ١٦ ساعت  
ـنـد امـا   ـت مقـابـل فـرمـانـداری رف
مسئولین فرمـانـداری از پـذیـرش  
ــد و    کــارگــران خــودداری کــردن
کارگران در عکس العمل بـه ایـن  
وضعیت اقدام بـه بسـتـن خـیـابـان  

در پـی  .  مقابل فرمانداری کردند 
ــن اقــدام اعــتــراضــی از ســوی   ای
ـیـن   کـارگـران بـالفـاصـلـه مسـئـول
فرمانداری درب این نـھـاد را بـه  
ــد و   ــاز کــردن روی کــارگــران ب

 فرماندار سـاوه بـا  ٣٠/١٧ ساعت  
حضور در میان کارگران بـه آنـان  
ـــا  ــی صــف ــم ـت ـرد رســ ــالم کــ اع

ـروفـیـل  (  کارفـرمـای دو کـانـه پ

روز سـه  )  ساوه و نورد لولـه صـفـا 
ـیـدا   شنبه در فرمانداری حضـور پ
ـم   خواھد کرد و ما تـالش خـواھـی
کرد یکماه از دستمـزدھـای شـمـا  

 کــارگــر  ٢٠ پــرداخــت شــود و  
ـر سـر   ـیـز ب اخراجی پروفیل ساوه ن
ــد و در   ــازگــردن کــارھــای خــود ب
ــه   ادامـه از کــارگــران خــواســت ب
اعتصاب خود پایـان دھـنـد  امـا  
ـراض   این اظھارت فرماندار با اعـت
شدید کارگران مواجه شد و آنـان  
ـنـکــه مـا شـش مــاه   بـا اعـالم ای
دستمزد معوقه داریم نه یک مـاه  
و تا زمان پرداخت دستمزدھـایـمـان  
ـم   به اعتصاب خـود ادامـه خـواھـی
ــل   ــاب ــجــمـع خـود در مـق ــه ت داد ب

در تـجـمـع   .  فرمانداری پایان دادند 
کارگران نورد لوله صفـا تـعـدادی  
ــز   ـی ـروفــیـل ســاوه ن از کـارگــران پ
حضور داشتند و کـارگـران  نـورد  
ـنـده   لوله صفا با انتـخـاب ده نـمـای
ـرار   ضمن تداوم اعـتـصـاب خـود ق
ـبـه در   است در جلسه روز سه شـن
محل فرمانداری کـه بـا حضـور  
رستمی صفا برگـزار خـواھـد شـد  

 .شرکت کنند 
ــه  ٩  ــول ــورد ل دی؛ کـارگــران ن

ـرداخـت   صفا در اعتراض به عدم پ
  ٤ شش ماه از  دستمزدھـایشـان،   
. ساعت دسـت از کـار کشـیـدنـد 

کارگران کارخانه نورد لوله صـفـا  
از ساعات اولیه صبح در اعتـراض  
به عدم پرداخـت دسـتـمـزدھـایشـان  

بدنبال ایـن  .  دست از کار کشیدند 
ـیـن کـارخـانـه بـا   اعتصاب مسئول
حضور در میان کارگران بـه آنـان  
وعده دادند امشب مدت یکماه از  
دستمزد مـعـوقـه کـارگـران را بـه  
. حساب شان واریز خـواھـنـد کـرد 

 کارگـر  کـارخـانـه ھـای  ٢٤٠٠ 
ـروفـیـل سـاوه   نورد لوله صـفـا و پ

شش ماه است دستمـزدھـای خـود  
ــد  ــکــرده ان ــت ن ــاف ــن  .  را دری ای

کارگران روز چـھـارم آذر مـاه در  
ـرداخـــت   ــ ـــه عـــدم پ ـراض ب ــ ـت اعــ
ـیـش از یـک   دستمزدھای خود ب
ھفته دسـت از کـار کشـیـدنـد و  
ــرمــا در   ــدنــبــال تــعــھــدات کــارف ب
ـنـی   فرمانداری شھرستان ساوه مـب
بر پرداخت بموقع دستمزدھا بر سـر  

ــنــد  ــت ــازگش ــر  .  کــارھــای خــود ب ب
اساس این تعھد کـارفـرمـای ایـن  
کارخانه متقبل شـده بـود از آخـر  
آذر ماه دستمزد کارگران را بموقع  
پرداخت کند و پنج مـاه دسـتـمـزد  
معوقه آنانرا با پرداخت مبلغی در  
ـیـه   ھر ماه تا پایان سالجاری تصـف
کند وی ھمچنین مـتـعـھـد شـده  
ــچــیــک از کــارگــران   ــوده ھــی ب
ــا   ــکــنـد ب ــی را اخــراج ن ــصـاب اعـت
اینحال و علیرغم این تعھدات وی  
تا بـه امـروز بـه ھـیـچ یـک از  
وعده ھایش عمـل نـکـرده  و نـه  
ـرداخـت   تنھا دستمزد کارگران را پ
ـلـکـه در کـارخـانـه   ننموده است ب

ــل ســاوه   ــی ــروف ــر از  ٢٠ نــورد پ ــف ن
کارگران را نیز بـه کـارخـانـه راه  
نداده و آنـان در حـال حـاضـر در  

به ھـمـیـن  .  بالتکلیفی بسر میبرند 
  ١٢٠٠ دلیل امروز نـھـم دی مـاه  

کارگر کارخانه نورد لـولـه صـفـا  
دست از کار کشیـدنـد و پـس از  
چھار ساعت اعتـصـاب بـا وعـده  
کارفرما مبنی بر پرداخت یکـمـاه  
ـر سـر کـارھـای   از دستمـزدشـان ب

ـنـد  کـارگـران نـورد  .  خود بازگشـت
لوله صفا اعالم کرده اند چنانـچـه  
یکماه از دستمزد ھـایشـان امشـب  
به حساب شان واریز نشود از فـردا  
صبح اعـتـصـاب خـود را از سـر  

ـبـع سـایـت  . ( خواھند گـرفـت  مـن
 )  اتحادیه آزاد كارگران ایران 

 !ساعات پخش برنامه ھای کانال جدید افزایش یافت
 .  ساعت در روز افزایش یافت٤ فوریه، به ٢٠ برابر با ١٣٩١ اسفند ٢پخش برنامه ھای تلویزیون کانال جدید از چھارشنبه 

 .پخش میشود)  شب به وقت اروپای مرکزی١١ تا ٧( و نیم شب بوقت ایران ١ و نیم تا ٩کانال جدید ھر روز ھفته، از ساعت 
 !با برنامه پخش مستقیم تماس بگیرید. کانال جدید ھمه روزه برنامه پخش مستقیم دارد

 kurd channelشبکھ کورد کانال  
  ٨ ھاتبرد  

 ١٥٥ ترانسپوندر  
 ١١٦٤٢ فرکانس  

 ٢٧٥٠٠ افقی، سیمبل ریت  
 ٦/٥ اف ای سی  
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تجمع کارگران اخراجی در مقابل سازمان 
 مدیریت پسماند

ـر نـکـو  ٢٠ اسفند؛   ٥   نفر از کارگران شرکت ترابر گسـت
ـریـت پسـمـانـد   پیمانکار تامین نیروی انسانی سـازمـان مـدی
تھران در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقعه خود در  

یکـی از  . مقابل ساختمان مرکزی این سازمان تجمع کردند 
کارگران حاضر در این تجمع در تشریح جزئیـات مشـکـالت  

شرکت پیمانكاری ترابر گستر نکو بـعـد از  :  کارگران گفت 
  ٤٠ خاتمه قرارداد خود با سازمان مدیریت پسـمـانـد، حـدود  

کارگر خود را بدون تسویه حساب و پرداخت سنوات بـعـضـا  
کـارفـرمـای ایـن  :  او افـزود .  پنج ساله تعدیـل کـرده اسـت 

 دریـافـت نـکـردن    شركت واسطه نیـروی انسـانـی بـه بـھـانـه 
ـریـت پسـمـانـد، پـس از   معوقات مالی خود از سازمان مـدی

ـرداخـت حـدود سـه مـاه از حـقـوق و  ٤٠ اخراج    کارگر از پ
این كـارگـر  .   سنوات چندین ساله آنان خود داری كرده است 

ـریـت   دلیل تجمع امروز صبح كارگران در مقابل سازمان مـدی
ـبـات    پسماند را به بی  ـرداخـت مـطـال توجھی کـارفـرمـا بـه پ

ـتـی    سازمان :  كارگران خواند و تاكید كرد  ھای عمومی و دول
ـروی انسـانـی خـود را بـه شـركـت  ـی ھـای    كه بخش تامین ن

ــی    واسـطــه مــی  ــال مشــكـالت صـنــف ـب ــد در ق ــارنـد، بـای سـپ
این کـارگـر در ادامـه اظـھـار  ..  شان مسئول باشند   كارگران 
با تجمع امروز، سازمان مدیریـت پسـمـانـد قـول داده  :  داشت 

است تا پایان ھفته آتی عالوه بر دریافت مطالبات کارگـران  
ھـا مـجـددا    ای فراھم آورد تا ھمه این نیرو   از پیمانکار زمینه 

 مشغول بکار شوند  
 

کارگران نورد لوله صفا با دریافت یک ماه 
از حقوقھای معوقه خود به اعتصاب خود 

 پایان دادند
ـران ٣   کـارگـر  ١٢٠٠ :  اسفند؛ اتحادیه آزاد کـارگـران ای

ـنـد مـاه بـا  ٥ کارخانه نورد لوله صفا  امروز    شنبه سوم اسـف
دریافت یک ماه از حـقـوق ھـای مـعـوقـه خـود دسـت از  
ـنـد   اعتصاب کشیدند این کارگران در روز سه شنبه اول اسـف
،در پی عدم دریافت یک ماه حقوقی که به آنان قـول داده  

ـرداخـت شـود دسـت از کـار  ٢٥ شده بود تـا روز    بـھـمـن پ
ـلـغ، بـه   کشیدند و تاکید نمودند تا واریـز قـطـعـی ایـن مـب
ـروز در آخـریـن سـاعـات   اعتصاب خود ادامه خواھند داد دی

حـقـوق مـاه  ( یک ماه از حقوق ھای معوقه کارگران  ,روز  
به حساب آنان واریز شد و امروز کارگران بـه سـر کـار  ) مھر 

 .خود برگشتند و به اعتصاب خود پایان دادند 
 

 روز گذشته کارگران نورد لوله صفا ١٥طی 
برای دومین بار از صبح امروز دست به 

 اعتصاب زدند
ـران   کـارگـر  ١٢٠٠ :  اول اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ای

 روز گذشته از صبح امـروز  ١٥ کارخانه نورد لوله صفا طی  
ـرداخـت   برای دومین بار دست به اعتصاب زدند و خـواھـان پ

در پـی ایـن اعـتـصـاب  .  دستمزدھای معـوقـه خـود شـدنـد 
مسئولین کارخانه با حضور در میان کارگران اعالم کـردنـد  
تا آخر وقت اداری امروز یکماه از  دستمزد معوقـه آنـان بـه  
حساب شان واریز خواھد شد امـا کـارگـران اعـتـصـابـی بـا  
قاطعیت اعالم کردند زمانی دسـت از اعـتـصـاب خـواھـنـد  

ـر آخـریـن  .  کشید که پولی به حساب شان واریز شـود  ـنـا ب ب
ـران، تـا لـحـظـه   خبرھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای

و علیرغم پایـان وقـت اداری  )  ١٨ ساعت  (دریافت این خبر  
ھیچ پولی به حسـاب کـارگـران واریـز نشـده اسـت و آنـان  
. مصمم ھستند ھمچنـان بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه دھـنـد 
  ٨ کارگران نورد لوله صفا نھم دی مـاه سـالـجـاری بـمـدت  

ـر اسـاس   روز دست به اعتصاب زدند در پایان این اعتصاب ب
ـرداخـت   ـر پ یک جدول بندی مقرر گردید کارفرما عـالوه ب

  ٦  مـاه از  ٤ دستمزد ماھیانه کارگران، تا پایان سالـجـاری  
ـر ایـن اسـاس  .  ماه دستمزد معوقه آنان را نیز پرداخت کنـد  ب

 بھمن ماه می باید یکماه از دسـتـمـزد مـعـوقـه ایـن  ٢٥ روز  
کارگران به حسابشان واریز میشد اما با گذشت نزدیک به  

 بھمن ماه کارفرما بـه وعـده خـود عـمـل  ٢٥ یک ھفته از  
نکرد و به ھمین دلیل کارگران این کارخانه از صبـح امـروز  

 مـاه  ٥ در حال حاضر این کارگران  .  دست به اعتصاب زدند 
 .دستمزد معوقه دارند 

 
گزارش تکمیلی تجمع اعتراضی ھماھنگ 

کنندگان طومار سی ھزار نفری کارگران به 
 نفر از کارگران کارخانه ھای ٥٠ھمراه 

 تھران در محوطه ساختمان وزارت کار
ـر از  ٥٠ حدود  :  بھمن؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ٣٠  ـف  ن

کارگران کارخانه ھای مختلف تھران کـه در جـمـع آوری  
طومار سی ھزار نفری کارگران ھمکاری داشتند به ھـمـراه  
ھماھنگ کنندگان این طومار از ساعـت ده صـبـح امـروز  
سی ام بھمن ماه در محـل وزارت کـار در خـیـابـان آزادی  
دست به تجمع اعتـراضـی زدنـد و خـواھـان رسـیـدگـی بـه  

این کارگران در حالی صبح امـروز  .   خواستھای خود شدند 
دست به این اقدام زدنـد کـه اسـتـانـداری تـھـران از صـدور  

 بھمن مـاه  ٢٨ مجوز برپایی تجمع خیابانی کارگری در روز  
ـر   ـبـال آن دفـت در مقابل وزارت کـار خـودداری کـرد و بـدن
پیگیری وزارت اطالعات نیز با احضار دو نفر از ھماھنـگ  
کنندگان طومار اعتراضی ممنوعیـت عـدم دادن فـراخـوان  

ـر گـزارشـھـای  .  تجمع خیابانی را به آنان اعالم نـمـود  ـنـا ب ب
رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بـا شـروع ایـن تـجـمـع  
کارگری مامورین حراست وزارت کار از کـارگـران تـجـمـع  
کننده خواستند به تجمع خود پایان دھند  اما آنان با تاکـیـد  
بر خواستھای خود اعالم کردند تا دریافت جواب روشنی از  
شخص آقای عباسی سرپرست وزارت کار بـه تـجـمـع خـود  

در ادامه ایـن کشـمـکـش از آنـجـا کـه  . ادامه خواھند داد 
ـیـن وزارت   آقای عباسی در وزارتخانه حضور نداشت مسئـول
کار، کارگران تجمع کننده را به جلسه ای با حضور نظـری  

جاللی معاون وزیر در امور روابط کار دعـوت کـردنـد و از  
آنان خواستند با جمع آوری پالکارد خود به تجمع شان پایـان  
دھند اما این کارگران به تجمع خود پـایـان نـدانـد و اعـالم  
ـیـدن پـاسـخ وزارت   کردند تا بازگشت نماینده ھایمـان و شـن

ـم داد  ـر روی پـالکـارد  .  کار به تجمع خود ادامـه خـواھـی ب
ـراض سـی ھـزار  :  کارگران تجمع کننده نوشته شده بود  اعـت

کارگـر بـه عـدم افـزایـش دسـتـمـزدھـا و اصـالحـات ضـد  
ـر ایـن   ـنـا ب کارگری در قوانین کار و تامین اجتـمـاعـی  ب
گزارش،  در جلسه ای که در ادامه این تجمع کارگری بـا  
ــه   ـم زاده و  شـاپـور احســانـی راد ب ـر عـظــی شـرکـت جـعــف
نمایندگی از کارگران تجمع کننده از یـک سـو و آقـای  
جاللی نظری به نمایندگی از سوی وزارت کار برگزار شـد  
جاللی نظری اعالم کرد نماینده ھای شما در شـورایـعـالـی  
کار حضور دارند و شما می باید از طریق آنان خـواسـتـھـای  
خود را پیگیری کنید اما جعفر عظیـم زاده بـا تـوضـیـحـی  
ـرای   پیرامون اقدامات تاکنونی کارگران و محق بـودنشـان ب
این اقدامات، بر ماھیت اعتراضی حرکت کارگران تـاکـیـد  
نمود و اعالم کرد کسانی که در شورایعالی کار به عنـوان  
ـنـده   نماینده ھای کارگران حضور دارند به ھـیـچ وجـه نـمـای
ھای آنان نیستند و وزارت کار به عنـوان دولـت و مـتـولـی  
امور کارگران می باید پاسخگوی مطالبات طـومـار سـی  
ـر   ھزار نفری آنان باشد در ادامه این جلسه جـاللـی نـظـری ب
ـر   تورم زا بودن افزایش دستمزد کارگران  تاکید نمود و جـعـف
عظیم زاده و شاپور احسانی راد نیز در پـاسـخ بـا اشـاره بـه  
روند تورم در سالھای گذشته و جھش سرسام آور قیمتھـا در  
سالجاری اعالم کردند کدامیک از این تورمھا را دستـمـزد  
کارگران باعث شده است کـه امـروز افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
باعث تورم شود مگر مصرف برای یک زندگی عـادی و  
ـیـن شـده   ـیـا چـن شرافتمندانه باعث تورم میشود، کجای دن

در ادامـه ایـن جـلـسـه  .  است که در کشور ما چنین بشود 
جعفر عظیم زاده با تاکید بر این نقطه که ھیچ جـامـعـه ای  
برای بقا خود بر روی پایه ای  کـه امـروز مـا کـارگـران  

خـوردن،  :  ایران در آن قرار داریم نمیتواند دوام نمـیـاورد گـفـت 
ـنـه بـھـداشـت و   ـرژی و ھـزی نفس کشیدن، مصرف آب و ان
درمان پیشکش، شما با این دستمزدی که در صدد تصویـب  
آن ھستید محبت کنید یک منزل مسـکـونـی در جـنـوبـی  

در پایان این جلسـه  !!  ترین نقطه تھران برای من پیدا کنید؟؟ 
 ساعت به درازا کشـیـد نـظـری جـاللـی اعـالم  ٢ که حدود  

ـم   کرد ما تا یک ھفته پاسخ وزارت کار را به شما خـواھـی
ـیـز در پـایـان ایـن   داد، نماینده ھای کارگران تجمع کننده ن
جلسه با تاکید بر خواست افزایش دستمزدھا بر اسـاس مـاده  

 قانون کار و متناسب با سبد ھزینه یک خانوار چـھـار  ٤١ 
نفره و تورم واقعا مـوجـود اعـالم کـردنـد دولـت بـه عـنـوان  
متولی جامـعـه مسـئـول مـعـیـشـت مـا کـارگـران اسـت و  
ـیـن   چنانچه حداقل دستمزد به روال سالـھـای گـذشـتـه تـعـی
ـراضـات   بشود کارگران به آن تن نخواھند داد و دست به اعـت

بنا بر این گـزارش پـس از پـایـان  . گسترده تری خواھند زد 
این جلسه نماینده ھای کارگران با حضور در مـیـان تـجـمـع  
ـنـد   کنندگان گزارش کامل جلسه را با آنان در میان گذاشت
ـر   و کارگران با پایان دادن به تجمع خود ضـمـن تـاکـیـد  ب
تحقق خواستھایشان اعالم کردند چنانچه وزارت کار پـاسـخ  
مناسبی برای تحقق خواستھایشان ندھد اعتراضات خـود را  

 .ھمچنان ادامه خواھند داد 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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قرارداد استخدامی كارگران شركتی را 
 تبدیل كنید

نفر از کارگران پیمانکاری راه آھـن شـرق  ١٠٩ بھمن،  ٣٠ 
ـریـت و سـرمـایـه انسـانـی    در نامه  ای به معاون توسعه مـدی

رئیس جمھور خواھان تبدیل وضعیـت اسـتـخـدامـی خـود از  
در ایـن نـامـه کـه  .  شرکتی به قرار دادکار مـعـیـن شـدنـد 

ـبـه كشـوری  ،    رونوشتی از آن به مقامات ارشد و عـالـی رت
رئیس دولت، وزیر راه و شھرسازی و چـنـدیـن نـھـاد دیـگـر  

با توجه به ارسال چندین مصـوبـه از  : ، آمده است  ارسال شده 
ـروھـای   ـی سوی ھیئت وزیران در خصوص تبدیـل وضـعـیـت ن
شرکتی به قرارداد کارمعـیـن، شـركـت راه آھـن جـمـھـوری  
اسالمی ایران ھیچ گونه توجھی به این مصوبات نـکـرده و  
حتی پاسخگوی درخواستھای مـکـرر کـارگـران شـرکـتـی  

در ادامه این نـامـه، کـارگـران  .  شاغل در راه آھن نیز نیست 
راه آھن جمھـوری  :  اند   پیمان کاری راه آھن شرق عنوان کرده 

ـیـن   اسالمی ایران با ترفند تغییرعنوان قراردادھای فـی مـاب
ـروی انسـانـی بـه   ـی خود و شرکتھای پیمانکار از تـامـیـن ن
حجمی حتی در مشاغل حاکمیتی، تخصصی و عملیـاتـی  

 .کند ایلنا   از اجرای این مصوبات شانه خالی می 
 

 نا امنی محیط كار
 

روزانه بیش از پنج کارگر در سراسر ایران 
بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از 

 .دھند دست می
گزارش سازمان پزشکی قانونی حـاکـیـسـت کـه آمـار  

 مـاه نـخـسـت سـال  ١٠ کشته شدگان در حوادث کـار در  
 درصـد  ١٤ جاری نسبت به مدت مشابه در سـال گـذشـتـه  

ـقـل از  .  افزایش یافته است  به گزارش خبرگزاری ایلنا بـه ن
 کـارگـر  ٥٢٠  حدود یک ھزار و    سازمان پزشکی قانونی، 

 مـاه نـخـسـت سـال جـاری  ١٠ در حوادث ناشی از کار در  
ـنـج  . کشته شده اند  ـیـش از پ بر اساس این گزارش، روزانه ب

کارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خـود  
ـنـدی، اصـابـت اجسـام  .  دھنـد   را از دست می  ـل سـقـوط از ب

گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسـیـژن مـرگ    سخت، برق 
 .ترین حوادث حین کار بوده اند   آور 

  
 ھای بونکر مرگ کارگر زیر چرخ

ھای بـونـکـر     اسفند؛ یک کارگر ساختمانی زیر چرخ ٥ 
این کارگر جوان در حال راھنمایی بـونـکـر  .   بتن کشته شد 

ـر چـرخ   در حال حرکت با دنده  ھـای آن    عقب بود که خود، زی
 .قرار گرفت و در دم جان باخت 

 
 براثرریزش کارگاه کارگری جان باخت

 اسفند؛ ریزش یک کارگاه در مجاورت یک زمـیـن  ٤ 
حـادثـه در  .   در حال گودبرداری، جان کارگری را گـرفـت 

در ایـن زمـیـن  .   شـھـریـور واقـع شـد ١٧ شادآباد، خـیـابـان  
بندی و اسکـلـت سـازه نـگـھـبـان اجـرا    گودبرداری شده شمع 

نشده بود و ھمین امر سبب تـخـریـب کـارگـاه مـجـاور کـه  
 .دارای بافتی فرسوده بوده، شد 

 

كارگر در كارخانه پالستیك قزوین ٨
 جانباختند

ـر  ٢٨/١١/٩١ بنا به گزارش دریافتی روز شنبه مورخ    ب
ـیـك    اثر انفجار یك دیگ بخار در کارخانه  ی آرویـن پـالـسـت

 نفر از كارگران شـاغـل در ایـن كـارخـانـه  ٨ قزوین متاسفانه  
الزم به ذكر است یـكـی از جـان  .  جان خود را از دست دادند 

ـنـدج بـود   باختگان این حادثه به نام صادق اوسطی اھـل سـن
ـرده شـد  . كه در میان غم و اندوه وابستـگـانـش بـه خـاك سـپ

ی ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای    کمیته 
كارگری ضمن اعالم اینكه فقدان شرایط ایمنی و استانـدارد  

ـفـعـت    در محیط  ھای کار عامل این گونه حوادث بوده و من
طلبی کارفرمایان را مسئول مستقیم حوادث ناشی از کـار  

    داند، مرگ این کارگران را بـه خـانـواده   برای کارگران می 
ـتـه و خـود را در غـم آنـان شـریـك   این عزیزان تسلیت گـف

ی ھماھنگی برای كمك به ایـجـاد تشـكـل    كمیته .  داند    می 
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کارگردرپی ریزش ٣کشته وزخمی شدن 
 ساختمان در ساری

اسفندمازندنومه،در پی ریزش سـاخـتـمـان در  ٣ به گزارش 
ـر مـازنـدرانـی سـاری  ـلـوار امـی مـقـابـل  (  حال ساختـی در ب

ـفـاق  )   فرمانداری مرکز استان  که حوالی ظھر پنج شنبه ات
ـراسـاس ایـن  .  افتاد ،سه کارگر در زیر آوار مدفـون شـدنـد  ب

ـیــرون کشــیـدن کــارگـران از زیــرآواریـکــی   گـزارش،پـس ازب
ازکارگران جان خود را از دست داده بـودوکـارگـردوم دچـار  
شکستگی از ناحیه پا شـده و دیـگـری از شـدت تـرس و  
ـقـل   ـت استرس قدرت تکلم نداشت که ھر دو به بیمارستان مـن

 .شدند 
 

 مرگ یك كارگر ساختمانی در یزد
اسفند ایلنا،یک کارگر ساختمـانـی در یـزد  ٣ به گزارش 

ـرپـایـه ایـن  .  بر اثر ریزش ساختمان جان خود را از دست داد  ب
 طبقه قـدیـمـی  ٣ گزارش، در پی ریزش آوار یک ساختمان  

 كارگر محبوس شدند كـه  ٢ واقع در بلوار شھید بھشتی یزد  
ای بـود     ساله ٢٠ نشانان یكی از آنان كه كارگر    با تالش آتش 

ـروھـای فـوریـت پـزشـكـی شـد  . به بیرون منتقل و تحویل نی
ـرای یـافـتـن کـارگـر دوم   آتشنشانان ھمچنین تجسـس را ب
ادامه دادند ولی با توجه به حجم زیاد آوار و پس از تجسـس  

 ساعته، با بیل مکانیکی پیکر بی جـان کـارگـر دوم را  ٣ 
 .یافتند 
 

کارگر تعمیر کار آسانسور به علت سقوط از 
طبقه ششم ساختمانی در تھران جان خود 

 .را از دست داد
، یك کـارگـر سـرویـس کـار آسـانسـور،  )  بھمن ماه ٣٠ ( 

ھنگام تعمیر آسانسوری در یک مـجـتـمـع مسـکـونـی در  
ـقـه   بزرگراه حکیم، بلوار تعاون از طبقه ششم ساختمان ده طـب
به داخل چاھک آسانسور سـقـوط كـرد و جـان خـود را از  

 . دست داد 
 

دومین حادثه منجر به مرگ در كارخانه 
 ذوب آھن مالیر

ـر   ٢٩  بھمن؛ یکی از کارگران کارخانـه ذوب آھـن مـالی

در حین کار جان خود را از   «فرھاد دردی » ساله با نام  ٢٢ 
این کارگر در قسمت قراضـه آھـن مشـغـول بـه  .   دست داد 
دچار حادثه شـد   «زنبیل قراضه »ھنگام جابجایی  . کار بود 

ـر شـدت   ـر اث ـر ب و پس از اعزام به بیمارستان قـرضـی مـالی
ـریـزی داخـلـی جـان خـود را از دسـت داد  ـر اسـاس  .  خون ب

ھای رسیده از مالیر، این دومین حادثه ظـرف مـدت    گزارش 
ـر اسـت کـه مـنـجـر بـه مـرگ  ٤٢   روز در ذوب آھن مالی

 روز پیش كـارگـر دیـگـری بـا نـام  ٤٢ .  کارگران شده است 
 سـالـه، کـه در بـخـش نـورد ایـن  ٢٩  «آبـادی   یاسـر مـی »

کارخانه مشغول به کار بود نیز دچار حادثه شغـلـی شـد و  
 .جان خود را از دست داد 

  
ریزش آوار ساختمان مرگ کارگری را در 

 یزد رقم زد
 آوار در شھر یـزد بـاعـث کشـتـه شـدن    بھمن؛ ریزش ٢٨ 

یک کارگر ساختمانی و مجـروح شـدن کـارگـر دیـگـری  
ـر حـجـم  .  شد  یكی از كارگران سبب مـحـبـوس شـدن در زی

 .زیادی از خاک جان خود را از دست داد 
 

 ویژه افزایش دستمزدھا
« 

در ارتباط با ( «از خط فقر تا خط مرگ
بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای 

 )٩٢سال 
داری جھـانـی ھـر روز    ی مناسبات سرمایه   بحران فزاینده 

ـرد و ایـن بـن    دارتری به خـود مـی   تر و دامنه   ابعاد وسیع  گـی
بست سبب شده تا حافظان سرمایه به منـظـور  خـروج از آن،  

. تری سـوق داده شـونـد   ھای تازه   به سوی ترفندھا و دسیسه 
ھـای    ساالر کنونی با تدوین و اجرای سیاسـت   سیستم سرمایه 

ـر گـرده  ی    ریاضت اقتصادی، تحمیل فشارھای معیشتـی ب
ـقـه  ی    کارگران، به قیمت شکستن و خـرد کـردن کـمـر  طـب

ـرون رفـت  از    کارگر زیر بار سنگین این فشار  ھا، سعی در ب
حـاکـمـان ایـن نـظـام بـا  .  ھای عمیق  درونی خود دارد   بحران 

ــاسـت  ــل انـجـمــاد    اجـرای سـی ـی ـب ھـای ضــد کـارگـری از ق
ھـای    دستمزدھا، کاھش خدمات عمومی از قبیل انواع بیمـه 

اجتماعی، بھداشت و تحصیل رایگان، نگھداری و حـمـایـت  
بیش از ھر زمان  دیگری بـا  . . .  از کودکان و سالمندان و  

کاستن  از استانداردھای زندگی رنجبران و مـحـرومـان، بـه  
ـران    سرمـایـه .  باشند   فکر منافع صاحبان سرمایه می  داری ای
ھای جھانی شـرکـای خـود،    نیز ھمواره به پیروی از سیاست 

ـتـصـادی و   ـبـه اق بیش از پیش با ا عمال فشارھای ھمه جـان
ـرنـج تـوده  ھـای    سیاسی، سعی در چپاول ھر چه بیشتـر دسـت

پذیر جامعه، به سود صاحبان سـرمـایـه    کارگر و اقشار آسیب 
ـفـاده از ابـزار  .  را داشته است  حاکمیت سرمایه با سـوء اسـت

ـتـصـاد مـقـاومـتـی " تحریم دولت ھای غربی و با شـعـار   " اق
ھـای زحـمـتـکـش    انبوھی از مشکالت و فشارھا را به تـوده 

ـر و   ـیـجـه ی آن چـیـزی جـز فـق ـت تحمیل کرده است که ن
فالکت روزافزون طبقه کارگر و تـوده ھـای مـحـروم و بـه  
جان آمده جامعه و زیر پا گذاشتن ارزش ھای انسانی نبـوده  

ـثـمـار    یکی از راه .  است  ھای تحمیل این بی حقوقـی و اسـت
ـر و سـیـه روزی بـه کـارگـران   طبقاتی و از این طریـق فـق
ـر از   ـیـن ت ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد بـه مـیـزان بسـیـار پـای تعی
ـران اسـت   ـر در ای . استانداردھای جھانی و حتـی خـط فـق
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ـیـن    اسفند ماه ھر سال در ایران، فصل چانه  ـر سـر تـعـی زنـی ب
ـقـای زنـدگـی   ـرای ب ـروی کـار ب ـی ـرخ ن حداقل دستمزد یا ن

ـنـده و ارگـان  .  داران اسـت   کارگران از جـانـب سـرمـایـه  نـمـای
شـورای عـالـی  " داری، یعنی    شناس و مخلص سرمایه   وظیفه 
ـبـه   با استفاده از سیاست ضد  کارگری  سـه "  کار  گـرایـی،    جـان

کـنـد کـه    ی کارگر تـحـمـیـل مـی   دستمزدھایی را به طبقه 
ھـا و    تر از خط فقر اعالم شـده از طـریـق ارگـان   بسیار پایین 

نھادھای مورد قبول و وثوق حاکمان سـرمـایـه در ھـمـه ی  
ضد کارگری، مـتـشـکـل  "  شورای "این  . باشد   اشکال آن می 

از نمایندگان کارفرمایی، دولتی و به اصـطـالح کـارگـری، 
ی اعضـای آن از حـامـیـان و حـافـظـان مـنـافـع    که ھمه ( 

ای جـدای از فـراھـم نـمـودن     وظیفه )  باشند   داری می   سرمایه 
ـر و   زمینه برای سودآوری بیش تر سرمایه از یک سو و فـق

ـقـه  ی    فالکت ھر چه بیشتر کارگران و بی حقوق نمـودن  طـب
ـیـن سـیـاسـتـی    در سایـه .  کارگر از سوی دیگر ندارد  ی چـن

است که مصائبی مانند بیکاری، اخراج سـازی، نـا امـنـی  
ھای عدیده اجـتـمـاعـی    محیط کار و معضالت و نابسامانی 
ـیـاد و   ـر تـعـداد  . . .  از قبیل فساد، فحشا، اعت دامـن گـی

" قـانـون کـار  " ٤١ ی    مـاده .  بیشتری از کارگران مـی شـود 
حـداقـل  : " را موظف کرده است تا "  شورای عالی کار "ایران،  

دستمزد کارگران را با در نظر گرفتن نرخ تورم اعالم شـده از  
ی خانوار، به میزانی کـه    طرف بانک مرکزی و سبد ھزینه 

ـیـن   یک خانواده، با تعداد متوسط افراد را تأمین نماید، تـعـی
ـرخ تـورم و  "  شورا "اگرچه این  ." کند  ھیچ گاه آمار واقعی ن

کند، امـا    ی خانوار را به شکل رسمی اعالم نمی   سبد ھزینه 
تـوان بـه عـنـوان    ھا کـارگـر را مـی   بار میلیون   زندگی فاجعه 

یک واقعیت زنده مشاھده کرد و آشکارا دریـافـت کـه ایـن  
نھاد ضدکارگری حتی ھمان موارد و معیارھای اعالم شـده  
در قانون کار مورد قبول و پذیرش خود را نیز ـــ آن جـا کـه  

ـبـول نـدارد و آن  ـــ ق ھـا را بـه    منافع سرمایه در میان باشد ـ
به عـنـوان مـثـال،  .  گذارد   راحتی یک آب خوردن زیر پا می 

وقتی که خط فقر اعالم شده تـوسـط بـانـک مـرکـزی در  
ھا و ترفندھـایـی کـه در ایـن    ی آمارسازی   ، با ھمه ٩١ سال  

بـه  (  ھزار تومان بـود  ٥٩٠ کند حدود    رابطه از آن استفاده می 
،  ١/٣/٩١  بـه تـاریـخ  ٢٤٠٠ نقل ازروزنامه اعتماد، شـمـاره  

تـوانسـت بـا دسـتـمـزدی بـه    ، کارگر چگونه مـی ) ٧ صفحه  
 ھزار تومان زندگی کند و امور معیشـتـی خـود  ٣٩٠ میزان  

را در جھنم نکت بار سود و سرمایـه، رتـق و فـتـق نـمـایـد؟  
بگذریم از این که اوضاع بی ثبات و نابسامان اقتـصـادی و  

ـیـمـت  ھـا و گـرانـی    در ھمین رابطه نوسانات پـی در پـی ق
ھـای    آور و روزانه کاالھا و مـایـحـتـاج عـمـومـی تـوده   سرسام 

پای جامعه ــ که به ویـژه در    مردم کارگر و مزدبگیران خرده 
شرایط حاضر بی ارتباط با بازار ارز و نـوسـانـات مـداوم آن  
نیست ــ به ھیچ وجه در تعیین حـداقـل دسـتـمـزد کـارگـران  

ی ایـن    داران از جمله در سایه   در واقع سرمایه .  شود   لحاظ نمی 
ـروت   قبیل سیاست  ـرای رسـیـدن بـه ث ھـای    ھاست که راه را ب

ای از یک سو و تبدیل خط فقر بـه خـط مـرگ و    افسانه 
ـران  .  کنند   نابودی کارگران ھموار و ھموارتر می  کارگـران ای

ـیـن حـداقـل    بار دیگر و این بار در شرایطی به آستانه  ی تـعـی

ـنـدگـان     نزدیـک مـی ٩٢ دستمزدھای سال   شـونـد کـه نـمـای
ـر مـنـافـع    سرمایه  ـیـش ت داری ایران، برای تأمیـن ھـر چـه ب

ی کـارگـر، در    حقوقی بیش از پیش طبقه   سرمایه داران و بی 
را نیز به عـنـوان  "  شرایط اقتصادی کشور " اند تا    صدد برآمده 

یک فاکتور، در تعیین حداقل دسـتـمـزد کـارگـران دخـالـت  
ـم   تشدید بحـران جـھـانـی سـرمـایـه .  دھند  ھـای    داری و تـحـری

ای جزتھـاجـم    اقتصادی از جانب کشورھای غربی که نتیجه 
ـر و گـرسـنـگـی    بیش تر به سفره  ی خـالـی کـارگـران و فـق

ـرای    ھای کارگری نداشته اسـت، سـرمـایـه   خانواده  داران را ب
سوداندوزی بیش تر، به فکر گـریـز از ایـن بـحـران انـداخـتـه  

ـرون رفـت از آن، حـمـلـه بـه سـطـح  .  است  ـرای ب در نتیجه ب
ـرار   زندگی و معیشت کارگران را در دسـتـور کـار خـود ق

انـد کـه یـکــی از نـمــودھـای بـارز آن، عــدم افــزایــش    داده 
ھا متناسب با نرخ واقعی تورم و در ایـن رابـطـه بـی    دستمزد 

حـاکـمـان  .  بـاشـد   توجھی به نیازھای واقعـی کـارگـران مـی 
ی خـود    سرمایه برای سرپوش گذاشتن بر اقتصاد ورشکستـه 

ـراض  ـری از اعـت ھـای احـتـمـالـی    ھـا و اعـتـصـاب   و جلوگـی
ـر جـامـعـه تـحـمـیـل  "  اقتصاد مقاومتـی "کارگران، طرح   را ب

و  "  قـانـون کـار " عالوه بر این ھر روز بندھایـی از  .  کنند   می 
ھـا    ی سـال   را که بخش ھایی از آن نتیجـه "  تامین اجتماعی " 

ی کارگران است، تغییر داده در جھت منافع طبقـاتـی    مبارزه 
تا شاید بتوانند از این بـحـران عـبـور  .  نمایند " اصالح "خویش  
اما پرسش اساسی ما کارگران در اینجاست که چـرا  .  کنند 

ھای غـلـط    کارگران به مثابه یک طبقه، باید تاوان سیاست 
اقتصادی حاکمان سرمایه را بدھند؟ این خود واقعیتی اسـت  

ھـای ضـد کـارگـری وضـد انسـانـی     که با وجود سـیـاسـت 
ـبـاھـی کشـانـدن    داری، کارگران نباید نظاره   سرمایه  گـر  بـه ت

آنان باید بـه شـکـلـی مـتـحـد و  . ھستی و بقای خود بشوند 
بـار،    ھای خودشان را به این وضـعـیـت اسـف   متشکل اعتراض 

ـر حـق خـود، از جـمـلـه افـزایـش    تا رسیدن به خواسته  ھای ب
ـنـھـا راھـی  .  دستمزد به تناسب نرخ تورم، ادامه دھـنـد  ایـن ت

ـر    است که کارگران ــ الاقل تا زمانـی کـه سـرمـایـه  داری ب
ـم و    شرایط کار و زندگی این طبقه و تـوده  ھـای تـحـت سـت

ـیـش دارنـد  ـــ در پ ـیـن  .  استثمار جامعه تسلط دارد ـ در چـن
ـبـه  داری بـه    ی سـرمـایـه   شرایطی، با توجه به تعرض ھمه جان

ـلـف زنـدگـی و مـبـارزات کـارگـران، بـه   عرصه ھای مخـت
ی کـارگـر    منظور خفه نمودن ھر سطحی از اعتراضات طبقه 

ـیـشـرو و تشـکـل  ھـای    و ایجاد خط حائل میـان کـارگـران پ
ـران    ی طبقه   کارگری با بدنه  ـقـه کـارگـر ای ی کـارگـر، طـب

ـقـویـت مـبـارزات خـود نـدارنـد  . راھی جز متحد شدن برای ت
ھای طبقـاتـی کـه بـدون    توانند با ایجاد تشکل   کارگران می 

اجازه از دولت و صاحبان سرمایه، با اتکـاء بـه اراده و تـوان  
ـبـات    خود کارگران، به وجود آمده باشد، خواستـه  ھـا و مـطـال

ـنـد  ـر  .  خود را یکی بعد از دیگری، به کرسی بنـشـان در غـی
ھای مستقل، سرنوشت کـارگـران    صورت و در نبود تشکل   این 

ـر خـواھـد شـد   تر و وخیـم   روز به روز غیر  انسانی  کـارگـران  .  ت
ایران باید بدانند که الاقل تا زمانی که مناسـبـات سـرمـایـه  

ـقـه  (داری پابرجاست و بر شرایط کار و زندگی این طبقه   طب
کند، حتی حداقل دسـتـمـزد سـاالنـه    روایی می   حکم )  کارگر 

ـرخ واقـعـی تـورم    کارگران نیز ــ اگر می  خواھد متناسب با ن
ـتـخـب خـود   ـنـده گـان واقـعـی و مـن باشد ــ باید توسط نمای
. کارگران در مجامع عمومی تعیین گردد و مـتـحـقـق شـود 

ھای مستقل کـارگـری،    اتحاد عمل کارگران و ایجاد تشکل 
ـردن سـطـح   از جمله برای افزایش حـداقـل دسـتـمـزد و بـاال ب

ـفـه  ی    زندگی کارگران، به تناسب میزان واقـعـی تـورم، وظـی
ـرای   مبرم و اساسی امروز جنبش کارگری بوده و گـامـی ب

ـقـه  ـقـاتـی، بـه سـود طـب ی کـارگـر    افزایش توازن قوای طـب
با تالش و مبارزه برای تحقق آن، به این امر مـھـم  .  باشد   می 

ی ھماھنگی برای کمک بـه    کمیته .  جامه عمل بپوشانیم  
 ١/١٢/١٣٩١ -ھای کارگری   ایجاد تشکل 

جمعی از کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  
حومه با امضا طوماری از اعضای شـورای عـلـی کـار و  
ـنـد تـا   مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـی خـواسـت

 . مزدی عادالنه تعیین کنند ٩٢ برای سال  
 

 دریافت دستمزدی عادالنه
ـنـدگـان ایـن   ـنـدگـان و امضـا کـن به گزارش ایلنا، نوسی
طومار که از فعاالن مستقل صنفی در مـجـمـوعـه شـرکـت  

اند که رشد ناگھانی تـورم در    واحد تھران ھستند اعالم کرده 
ـر بـھـای کـاالھـای اسـاسـی   ـر آن ب شش ماه گذشته و تاثی

تـھـیـه  .  ھا برای تھیه این طومار بوده اسـت   دغدغه اصلی آن 
ـنـد   کنندگان این طـومـار مـی  طـومـار یـاد شـده کـه  :  گـوی
 ھـزار کـارگـر شـرکـت واحـد  ٢ تاکنون به امضای بیش از  

ـر خـانـه   ـی رسیده است روز گذشته بصورت رسمی تـحـویـل دب
متن این طومار در  .  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد 

ـنـد  :  آید   ادامه می  رانندگان و کارگران شـرکـت واحـد ھـمـان
ـنـاک گـرانـی و   ھزاران ھزار کارگر دیگر در شرایط وحشـت
تورم و شرایط خطرناک کار ھمچون الودگی ھـوا مشـغـول  

ـنـد  ـرایـن  .  خدمت رسانی صادقانه به مردم و جامعه ھست ـنـاب ب
باشـنـد، در خـواسـت    خواستار دریافت دستمزدی عادالنه می 

ـر  ١٣٩٢ ما برای تعیین دستمزد سال   ایـن اسـت کـه عـالوه ب
تورم واقعی امسال تورم سال آینده در نظـر گـرفـتـه شـود تـا  

ـتـی     قانون کار و با استفاده از روش ٤١ طبق ماده   ھای حمـای
ھای کـمـر    دولتی حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی ھزینه 

 .شکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد 
 

 گفتگو
 

پایان سال، شرایط فالکتبار کارگران 
  و ٢ و ١کارخانه ھای صنایع فلزی شماره 

 اعتراضات آنان
ـران  شـشـصـد کـارگـر صـنـایـع  :  اتحادیه آزاد کارگران ای

فلزی شماره یک و دو، سالھاست ھمچون کارگران دھھا و  
ـبـاری    صدھا کارخانه در سراسر کشـور در شـرایـط فـالکـت

مسئولین دولتی ھر از چند گـاھـی  .  کار و زندگی میکنند 
پس از دونـدگـی ھـای ھـر روزه تـوسـط ایـن کـارگـران و  
اعتراضاتی که به پا میدارند بخشی از دستمزدھای معـوقـه  
آنان را پرداخت میکنند و پس از چند صـبـاحـی بـار دیـگـر  
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زمانی که کارد به استخوان آنان میرسد و دسـتـمـزدھـایشـان  
مدتھا پرداخت نمیگردد یا واریز بیـمـه ھـایشـان مـاھـھـا بـه  
ـنـد  . تاخیر مـیـافـتـد دسـت بـه اعـتـصـاب و تـجـمـع مـیـزن

ـر   ـف ـر دویسـت ن بازنشستگان این کارخانه ھا نیز که بـالـغ ب
طی سـالـھـای  .  می باشند وضعیتی بھتر از شاغلین ندارند 

گذشته مالکیت این کارخانه ھا چنان دست به دسـت شـده  
و به گره کوری بدل گشته است که ھیچکس پاسخـگـوی  

ـراض  . پرداخت سنوات این کارگران نیست  ھر روز و بـا اعـت
ـرداخـت   این کارگران وعده ای داده میـشـود امـا دریـغ از پ

این کارگران چندین سال است بازنشسـت  .  ریالی پول به آنان 
شده اند اما ھیچکدام موفق به دریافت سنـوات خـود نشـده  
اند بطوریـکـه کـه ھـم اکـنـون قـدرت خـریـد سـنـوات ایـن  

 سال پیش پرداخت میشد به عـلـت  ٥ کارگران که میباید از  
گرانی ھای سرسام آور سالھای گذشته عمال به یک سـوم  

ـنـا  .  کاھش پیدا کرده و دیگر مبلغی به حساب نـمـی آیـد  ب
بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، ششصـد  
کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو ماھھاست حقوقھـای  
خود را دریافت نکرده اند و بیمه ھایشان به حساب سـازمـان  
ـنـھـا در حـالـی   تامین اجتماعی واریز نشده است و تـمـام ای

ـتـی در   ـر دول ـق ـریـت مسـت است که امسال در دھه فجر مدی
کارخانه از دادن کاالھایی که ھر ساله بـه مـنـاسـبـت ایـن  

ـرداخـت مـیـشـد خـودداری کـرد  ـرویـن  .  ایام به کارگـران پ پ
محمدی نماینده کارگران بازنشسته کارخانه ھـای صـنـایـع  
فلزی شماره یک و دو در رابطه با برخورد کارگران این دو  
کارخانه نسبت به وضعیت شـان بـه سـایـت اتـحـاد اظـھـار  

کارگران این کارخانه ھا دارای سنتھای مـبـارزاتـی  : داشت 
ـر خـود   درخشانی  در برخورد به وضـعـیـت تـحـمـیـل شـده ب
ـیـش   ھستند و چه بسا که اگر مبارزات آنان نبود از سالھا پ

این کارخانه ھا توسط مالکین رنگارنگش بلعیده شـده بـود  
و امروز صدھا کارگر این کارخانه ھا آواره خـیـابـانـھـا شـده  

 بھمـن مـاه گـذشـتـه  ٢٣ ھمین  : وی در ادامه افزود .  بودند 
ـراض بـه عـدم   بود که کارگران ھـر دو کـارخـانـه در اعـت
ـریـت   پرداخت دستمزدھایشان و در اعتراض به عملـکـرد مـدی
ـرخـی اقـالم   ـرداخـت ب دولتی مستقر در کـارخـانـه کـه از پ
غذایی به مناسبـت دھـه فـجـر خـودداری کـرد دسـت بـه  

ـرنـج  ١٠ اعتصاب زدند و موفق شدند ضمن دریافت    کیلـو ب
ـریـت کـارخـانـه را مـتـعـھـد بـه  ٨ ھندی و    کیلو مرغ، مدی

ـنـد   پرداخت باقی مانده دستمزد آبان و حقوق آذر ماه شان کن
ـیـن آقـای  .  که قرار بوده تا آخر بھمن پرداخـت شـود  ھـمـچـن

تمدن استاندار تھران متعھد گردید طی نامه ای به سـازمـان  
تامین اجتماعی مسئله عدم تمدید دفترچه ھـای درمـانـی  

اما بـا پـایـان بـھـمـن مـاه نـه از  .  کارگران را نیز حل کند 
پرداخت دستمزد خبری شد و نه سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی  
اقدام به تمدید دفترچه ھـای درمـانـی کـارگـران کـرد بـه  
ھمین دلیـل طـی چـنـد روز گـذشـتـه بـار دیـگـر زمـزمـه  
ـریـت کـارخـانـه   اعتصاب در میان کارگران شروع شد و مدی

 درصد از دستمزد آذر مـاه کـارگـران  ٦٠ ناچار گردید دیروز  

پروین محمدی در ادامه این مصـاحـبـه در  .  را پرداخت کند 
ـر   ـنـی ب مورد قولھایی که به بازنشستگان این کارخانـه مـب

تـا  :  پرداخت مبلغی از سنواتشان داده شده بود اظھـار داشـت 
ـرداخـت نشـده اسـت و بـه نـظـر مـیـایـد   کنون ھیچ پولی پ
ـرار دادن   مدیریت کارخانه در صـدد اسـت تـا بـا بـھـانـه ق
پرداخت قسمت بسیار ناچیز و تحقیر کننده ای از سـنـوات  

از پــرداخــت  )    ھــزار تـومــان ٢٠٠ ( کـارگــران بـازنشــســتـه  
ـرود و بـدیـن   ـره ب دستمزدھای معوقه کـارگـران شـاغـل طـف
ترتیب عمال به تفرقه در میان کارگران شاغل و بـازنشـسـتـه  

ـیـشـرفـت تـالـشـھـای  .  دامن بزند  وی در مورد چگونگی پ
ـیـابـی بـه   ـرای دسـت کارگران بازنشسته این دو کـارخـانـه ب

بدنبال تجمـعـات  :  مطالبات شان به سایت اتحاد اظھار داشت 
مکرر کارگران بازنشسته ھر دو کارخانه در محل کارخـانـه  
ھا و در مقابل استانداری تھران قرار بر این شد بـا حـمـایـت  
استانداری تھران، این کارگران آرا شکایت خود از کارفرمـا  
ـیـف   ـرای تـوق را از وزارت کار دریافت کننـد تـا ایـن آرا ب
ـرار   اموال و پرداخت سنوات کارگران در اختیار قوه قضائیه ق
گیرد بر این اساس استانداری تھران متعھد شـده بـود یـک  
ـئـت حـل   ھفته پس از صدور رای شکایت کارگـران در ھـی
اختالف اداره کار اسالم شھر سنوات کارگـران را از مـحـل  

اما پـس از  . اموال توقیف شده نقدی کارفرما پرداخت کند 
گذشت چندین ھفته خبری از تحقق وعده ھای اسـتـانـداری  

 بھـمـن در  ٢٩ نشد به ھمین دلیل کارگران بازنشسته در روز  
محل کارخانه دست به تجمع زدند و علیرغم قاطعیتـی کـه  
ـتـی از   ـر دول کارگران بازنشسته در جلوگیری از خروج مـدی
ـرای گـرفـتـن   کارخانه بعمل آوردند و سـپـس تـالش آنـان ب
ـراضـی،   اتوبوس و عزیمت به استانداری جـھـت تـجـمـع اعـت
مسئولین استانداری تھران با وقت کشی و با پراکـنـدن ایـن  
خبر که در راه کارخانه ھستیم عمال موفق به پایان رسـانـدن  

ـرضـات  .  روز و توقف اعتراض کارگران شدنـد  امـا ایـن اعـت
کارگران بـازنشـسـتـه از خـلـف وعـده  .  پایان نخواھد گرفت 

ھای استانداری تھران بشدت خشمگین ھستند و تا رسـیـدن  
 .به خواستھایشان اعتراضات خود را ادامه خواھند داد 

 
 كودكان 

 
 سالم بر ھمه مردم ، سالم بر کارگران

ـنـد   ـم زاده فـرزنـد کـارگـر زنـدانـی در ب من نیما ابراھـی
ـیـش از یـک   ودوستدار کودکان  بھنام ابراھیم زاده ھستم، ب
ـری شـده   ماه است که در بیمارستان محک کـودکـان بسـت
ام، بیش از دوسال ونیم است که پدرم بـه جـرم دفـاع از مـا  
ـیـن   ـرد، اول کودکان وجامعه کارگری در زندان بسـر مـی ب
ـرادی ومـحـروم از   ـف مالقات ودیدار با پدرم بعد از ماھـھـا ان
ـر از   مالقات را ھنوز یاد دارم دیدن ان لحظات دھشناک وپ
تشویش ونگرانی، ھنگامیکه پدر را برای اولین بار بـعـد از  

 وزرارت اطـالعـات بـه سـالـن مـالقـات  ٢٠٩ ماھھا از بند  
ـنـکـه  پـدر   آوردند قلب من به شدت مجروح شد، حسرت ای
نمی تواند در کنارما بماند و به ما نـزدیـک شـود  در ان  
ـرم   لحظه دوست داشتم با تمام وجودم پدرم را در اغـوش بـگـی
اما وجود شیشه ھای بیرنگ وبیروح که حتی به سـخـتـی  
ـم اجـازه   ـن می توانستم پدر را در انسوی میله ھای زندان ببی
این را به من نمی داد که پدر را با تمام وجـودم در اغـوش  
بگیرم، ھمیشه به خانـواده ام بـه پـدر ومـادرم وپـدر بـزرگـم  
افتخار کرده ام در نبود پدر،پدر بـزرگ ودوسـتـان ورفـقـای  
پدرم ھمواره در کنار من ومامان بوده اند، تا به امروز ما را  
تنھا نگذاشته اند این نیز توان ونیـروی مـن ومـامـان را در  
نبود پدر برای زنده ماندن دو چندان مـی کـنـد، روزھـایـی  
که پدر عزیزم در کنارم بود وھرسال روز جـھـانـی کـودک  
مرا به مـراسـم روز جـھـانـی کـودک وجـمـعـیـت دفـاع از  
کودکان کار وخیابان میبـرد روزھـای کـه بـه ھـمـراه پـدر  
ـم   ومامان به کردستان خانه بابا بزرگ میرفتیم وخوش بـودی
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واز این ھمه خوش برخوردی مردم ودوستان واشنایـان بسـیـار  
ـیـن روزھـایـی داشـتـه   خوشحال بودم و آرزو دارم باز ھـم چـن

ـرتـحـرک ،  .    باشم  ـر شـور وفـعـال وپ من که کـودکـی پ
اجتماعی وعاشق فعالیت ھـای اجـتـمـاعـی وانسـانـی پـدر  
بودم، اما اکنون بیش از یکماه است در بیمارستـان مـحـک  
کودکان در بخش انکولوژی یک طبقه چھـارم سـاخـتـمـان  
محک مخصوص کودکان سرطا نی بستری شده ام مـادرم  
ھمراه من است، وقتی مرا نگاه می کند چشمانش ھمیشـه  
پر از اشک می شود و باتـمـام وجـود حسـرت مـر ا مـی  
خوردکه تنھا فرزندش در بستر بیماری است  پـدر ھـر روز  
از جنوبی ترین نقطه تھران ساعت دوازده ظھر به بیـمـارسـتـان  
ـنـکـه   می آید که در کنار من چند ساعـتـی بـمـانـد بـا ای
ـروز گـردن ودرد گـوش بشـدت   خودش از ناراحتی ھای آرت
رنج میبرد ھنوز فرصت  پیدا نـکـرده اسـت کـه خـودش را  
ـیـش آمـده   ـر وضـعـیـت پ معالجه کنـد او بـه شـدت درگـی
وپیگروضعیت درمان ومعالجه من است ایـن روزھـا کـه بـه  
ـرم   ـب سال نو نزدیک میشویم بیشتر در رنج وناراحتی بسر مـی
نگرانی از اینکه من  در بستر بیماری ام واینکه نکند پـدر  

ـم ھـمـه مـردم   ـن ـی را به زندان برگردانند، اینکه وقتی مـی ب
ـرای خـریـد   وخانوادھا این روز ھا به ھـمـراه فـرزنـدان خـود ب
ـم ،   ـیـمـاری ھسـت ـر ب راھی بازار شھر میشوند، من در بسـت
ـروم واصـال   نمی توانم به ھمراه پدر ومادرم به خـریـد عـیـد ب
می توانیم عیدی داشته باشیم؟آیا  وسفری خواھیم داشـت؟   

 .سخت ناراحت می شوم  
اما آن چه که توانسته است حتی در تلخ ترین لـحـظـات  
زندگی خانواده مرا سرا پا نگه دارد این باور است کـه مـن  
ـم در   عضو یک خانواده امتحان پس داده ام ما تـوانسـتـه ای
امتحانھای فراوان فایق ایم ما خوشبختیم کـه در دوره ای  
زندگی میکنیم که رفاه اجتماعی وحمایتھای انسـانـی نـه  
فقط به عنوان یک امر مطلوب وبا ارزش بلکه بـه عـنـوان  

در پایان از تمامی کـارکـنـان  .  یک ضرورت مطرح ھستند 
ودکترھا، پرستاران بیمارستان محک که تـوجـه زیـادی بـه  
من ودیگر کودکان دارند وبرای بھبودی ما از ھیج تالشـی  
دریغ نمی کنند از دوستان ورفقای خوب پدرم ومـردم عـزیـز  
کشورم  در داخل وخارج  که ھمواره در کنار مـا بـوده انـد  
ـتـھـای   ـراز داشـتـه انـد حـمـای نگرانی عمیق خـودشـان را اب
خودشان را از ما دریغ نکرده اند صمیمانه تشکر وقدر دانـی   
ـم ودل پـدر ومـادرم   میکنم، امیدوارم ھرچه زودتر بھبـود یـاب
ـم و   وتمامی کسانی که نگران من ھستند را خوشحال کـن

بتوانیم جشن سالمتی را ھمراه با جشـن ازادی پـدر عـزیـزم  
ونوروز سال جدید را در کنار ھم جشن بگیریم،  به امـیـد آن  

ـنـد بـھـنـام  .  روز   نیما ابراھیم زاده فرزند زندانی سیـاسـی درب
ـنـد   بـخـش  ٩١ ابراھیم زاده بیمارستان محک کودکـان  اسـف

  انکولوژی یک     
 تشكلھای كارگری

 
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا برای 

 چندمین بار مورد محاکمه قرار گرفتند
ـیـا از  ٥  ـر صـالـح ن ـنـاه و مـظـف اسفند؛ شریف ساعـدد پ

ـران صـبـح   اعضای ھیات مدیره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـرای چـنـدمـیـن بـار   ـقـالب ب امروز در شعبه یک دادگاه ان

در این جلسـه مـحـاکـمـه کـه  .  مورد محاکمه قرار گرفتند 
وکیل این کارگران آقای محمد قوامی نیز حضور  داشـت  
قاضی دادگاه با غیر قانونی خواندن اتحادیه آزاد کـارگـران  
ایران تالش کرد شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را ملـزم  
به استعفا از اتحادیه بنماید و به آنان اعالم کرد در صـورت  

مراجعه به اداره اطالعات و دادن تعھد مبنی بر اسـتـعـفـا از  
ـر   اتحادیه حکم برائت شان را صادر خـواھـد کـرد و در غـی

امـا شـریـف و  .  اینصورت باید منتظر صدور حـکـم بـاشـنـد 
ـران   مظفر با دفاع از فعالیت خود در اتحادیه آزاد کارگران ای
بر عدم استعفای خود از این اتحادیه تاکید کردنـد و اعـالم  
ـیـه   نمودند این اتحادیه یک اتحادیه کارگری است  و کـل
ـفـی و انسـانـی   فعالیتھای آن مبتنی بر دفاع از حقوق صـن

در ادامه این دادگاه قاضی با تـاکـیـد  . کارگران  می باشد 
ـر   ـنـاه و مـظـف مجدد بر دادن تعھد از سوی شریف سـاعـد پ
ـم کـرد  . صالح نیا اعالم کرد ما این اتحادیه را ویران خواھـی

 ظھر پـایـان گـرفـت و شـریـف  ١٢ این دادگاه حدود ساعت  
ـتـظـر  صـدور حـکـم ایـن   ـیـا مـن ساعد پناه و مظفر صالح ن

ـنـاه و  .  دادگاه خواھند بود  ـر شـریـف سـاعـد پ اعمال فشار ب
ـرای   ـنـدج ب مظفر صالح نیا در شعبه یک دادگاه انقالب سن
استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالی انجام میشـود  

 بھمن ماه جعفر عظیم زاده و پروین محمـدی دو  ٢٥ که روز  
ـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران   نفر دیگر از اعضای ھیات مـدی
ایران به  دفتر پیگیری وزارت اطـالعـات احضـار شـدنـد و  
ـر، مـلـزم بـه تـوقـف   پس از ساعتھا بازجـویـی در ایـن دفـت
ـیـز   فعالیتھای خود در این اتحادیه شدند اما این کارگـران ن
ـر تـداوم   ـتـھـای تـاکـنـونـی اتـحـادیـه ب ـی ضمن دفاع از فعال

ـران تـاکـیـد   فعالیتھای شان در اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـره  .  کردند  فشارھای مامورین امنیتی بر اعضا ھـیـات مـدی

ـتـه ھـای   ـران در حـالـی طـی ھـف اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـیـدا   گذشته برای توقف فعالیتھای این اتـحـادیـه افـزایـش پ
کرده است که دھھا اتحادیه از باال و توسط خـانـه کـارگـر  
ـیـز بـه   ھر روزه در حال ایجاد ھستند و ھیچیـک از آنـھـا ن
دلیل نبودن ساز و کار ثبت قانونی به ثبت نرسیـده انـد امـا  
ـتـھـای   ـی ـرای تـوقـف فـعـال در این میان تالش گسترده ای ب
ـر   اتحادیه آزاد کارگران ایران از طریق تھدید و اعمال فشار ب

اتـحـادیـه آزاد  .  اعضای ھیات مدیره آن  آغـاز شـده اسـت 
کارگران ایران با محکوم کردن تداوم آزار و اذیت و افـزایـش  
اعمال فشار بر اعضای ھیات مدیره خود اعالم میدارد ایـن  
اتحادیه یک اتحادیه مستقل و بدون وابستگی به نھادھـای  
قدرت است که با اتکا به اراده صدھا کارگر از کـارخـانـه  
ھای مختلف سراسر کشور ایجاد شده است لذا ما ھیچگـاه  
ـم   تسلیم فشارھای امنیتی برای توقف فعالیتھایمان نخـواھـی
شد و در دفاع از زندگی و بقا  خود  بمثابه یک حق پـایـه  
ای و نھادینه  شده انسانی  طبقه کارگر  از کسـی اجـازه  

 .نخواھیم گرفت 
 

کارگر زندانی، بھنام ابراھیم زاده را 
 دریابیم 

بھنام ابراھیم زاده، فـعـال کـارگـری  )   اول اسفند؛ اسعد  
او عضو جمعیـت دفـاع از  .  ،کودکان و وبالگ نویس است 

ـنـدگـان   کودکان کارو خیابان و ھمچنین عضو شورای نـمـای
بـھـنـام   .  کمیته پیگیری ایجاد تشکلھـای کـارگـری اسـت 

صدای ما مردم به ستوه امده، طبقه کارگر ومحروم جامـعـه   
. که از حداقل ھای  مورد نیاز محروم ھستیم بـوده وھسـت 

او در دفاع از مردم ، کارگران وکـودکـان حـتـی در داخـل  
زندان ھم  یک لحظه از پای ننشست، در دفاع ازکـارگـران  

وکودکان وزنان وتالش برای لـغـو اعـدام ھـمـواره در تـالش  
بود، شھامت و مقاومت و پـایـداری ایـن زنـدانـی سـیـاسـی  
ستودنی است، ھزینه ھای مختلفی که خانواده بھنام تـا بـه  
امروز متحمل شده اند برای ھـمـگـان روشـن اسـت، از ایـن  

اکنون نیما، تنھا فـرزنـد بـھـنـام  .  خانواده باید قدر دانی شود 
ـتـال بـه سـرطـان   در بیمارستان محک بستری است، او مـب

کارگران و عمومی مردم نباید امروز در مـقـابـل  .  خون است 
وضع پیش امده برای بھنام بی تفاوت باشد، بھنام کارگر و  

تشـکـلـھـا واتـحـادیـه ھـای  .   از طبقه محروم جامعـه اسـت 
کارگری بھنام نیز مانند اعضای شما، یک کـارگـراسـت،  
او حتی در داخل زندان دست از اعتراض نکشیـد ودر دفـاع  
ازما مردم وکارگران وکودکان و زنان به مبارزه خـود ادامـه  
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ـیـمـاری اسـت،  .  داد  ـر ب فرزند بھنام، نیما ابراھیم زاده در بست
ـم زاده   ـراھـی اکنون وقت آن رسیده در کنار خـانـواده بـھـنـام اب
ـنـد در جـھـت نـجـات جـان   ـل وتنھا فرزندش باشیم، گامی ب

ما روبـه تـمـامـی انسـانـھـای شـریـف  .  نیمای عزیز برداریم 
وآزادیخواه ایران وجھان وتشکلھای کارگـری وسـازمـانـھـای  

ـم  مـا از ھـمـه مـردم ، ھـمـه  .  مدافع حقوق بشر رو آورده ای
کارگران و وجدانھای بیدار میخواھیم، در راسـتـای نـجـات  
جان نیما ی عزیز، نگذارند بھنام به زندان برگردانده شـود، و  
ـیـمـا از ایـن خـانـواده   از ھرطریق ممکن  برای نجات جـان ن

ـتـه  .  حمایت کنیم  آزاد زیستن حق ھمه ای انسانھاست کـمـی
 پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری 

 
 صدای بھنام باش تا صدایش خاموش نشود

ـنـد   اول اسفند؛ نیما ابراھیم زاده فرزند کارگر زندانـی درب
ـری   بھنام ابراھیم زاده در بیمارستان مـحـک کـودکـان بسـت
شده است نیما تنھا فرزند بھنام ابراھیـم زاده در دھـم دیـمـاه  
سال جاری به طور ناگھانی بدون حضور پدر در بیـمـارسـتـان  
محک بستری شد طبق اظھارات پزشکان نیما در وضعیـت  
وخیمی بسر می برد واحتیاج مبرم به رسـیـدگـی پـزشـکـی  
ـیـاج بـه   دارد خانواده این فعال سیاسی وکارگر زنـدانـی احـت
حمایت دارند با تـمـام قـوا بـه یـاری ایـن کـارگـر زنـدانـی  
ـتـی   بشتابیم بھنام ابراھیم زاده به جرم آشکار کردن بـی عـدال
ـیـسـت ودوم خـرداد   ھا  دفاع از کودکان وکارگران در روز ب
ھشتادو نه در تھران توسط نیروھای لباس شخصی دستگیـر  
ـنـد وزارت اطـال   و به زندان اوین انتقال و متعاقب  ان بـه ب
عات سلولھای انفرادی انتقـال داده شـدوی چـھـار مـاه در  
سلولھای انفرادی وزارت اطالعات تحت شدیدترین بازجویـی  
ھا گذراند که بعد ھا در یک دادگاھی مضحک وچـنـد  
دقیقه ای به بیست سال محکوم گردید کـه در نـھـایـت در  
دادگاھی مجدد به پنج سـال حـبـس تـعـزیـری ومـحـروم از  
فعالیت محکوم گردید وی در حال حاضر از ناراحتی ھـای  

ـرد  ـب ایـن کـارگـر  . ارتروز گردن و گوش سمت چپ رنـج مـی
زندانی در تمام دوران محکومیت مـحـروم از حـق مـالقـات  

وی ھیچگاه حتـی در  .  ھای حضوری ومرخصی بوده است 
ـیـت ھـای   داخل زندان دست از فعالیت بر نداشت وبـه فـعـال
خود ادامه میداد وی بارھا در دفاع از کودکـان وکـارگـران  

ـنـوشـتـه ارسـال  ...  وزنان و  از داخل زندان بیانیه ومـطـلـب ودل
ـتـی وی   ـی کرده است ، تھدید و فشار مقامات قضای وامـن
را در دفاع از کارگران وکودکان وزنان راسخ تر کرده اسـت،  
ـئـس   ـرز ری ـب بھنام بارھا به ھمراه دیگر زندانیان از جمـلـه فـری

مطالب انتقادی وکوبنده نوشـتـه ودر  ... دانا ، رضا شھابی و 
ـقـادی   ـت سایتھای خبری منتشر کرده است،  نـامـه ھـای ان
وسرگشاده  وافشای شکنجه ونقض حـقـوق بشـر، نـامـه بـه  
گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شھید در امور ایران، نامـه  
ـتـصـادی مـردم،   در مورد وضعیت وخامت بار ومعـیـشـت اق
گرانی وتورم ودھھا مورد دیگر بخشی از کارنامه درخشـان  
مبارزاتی این وبالگ نـویـس وفـعـال کـارگـری وکـودک  

ایـن  . است، که تا این لحظه ازپای ننشـسـتـه وادامـه داشـتـه 
زندانی سیاسی وفعال کارگری دربند کسی که ھـیـچـگـاه  
در دفاع از معیشت وکرامت توده مردم به سـتـوه آمـده زنـان  
وکارگران وکودکان ازپای ننشسته و ھمواره شاھد مبارزات  
بی امان وی بوده ایم، امروز تنھا فرزندش در بستر بیـمـاری  
است ونیاز به حمایت ما مردم دارد باید با ھر وسیله ممـکـن  

ـرار داد  ـتـه  .   این کارگر زندانی را مـورد حـمـایـت ق کـمـی
 پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری  

 
محمد جراحی تحت عمل جراحی قرار 

 گرفت
ـتـه   اول اسفند؛ محمد جـراحـی کـارگـر و عضـو کـمـی
پیگیـری پـس از تـحـمـل درد زیـاد و  اسـرار بـالخـره بـه  

ـقـل شـد  ـت ـبـه  .  بیمارستان امام رضا در تبریز من   ٢٨ روز شـن
ـرار   ـیـمـارسـتـان ق بھمن ماه با دستبند  وپابند، روی تـخـت ب

ودر ھمان حال به کلیه پرسنل بیـمـارسـتـان تـاکـیـد  .  گرفت  
با اسرار خـانـواده اش بـه  . شد که وی ممنوع مالقات است  

مدت چند  دقیقه  توانستند دیداری حضوری  کوتاھی بـا  

ـنـد را  داشـتـه بـاشـنـد  اعـزام زنـدانـی بـه  .  این  عزیـز درب
ـیـان اسـت  مـحـمـد جـراحـی   .  بیمارستان از حقوق اولیه زنـدان
ــود  ــھــا بــیــکــار ب ــخ  .  کــارگــری کــه مــدت او را در تــاری

اتھامات علیه محمد جـراحـی   .  دستگیر کردند ١٧/٣/١٣٩٠ 
ـر ان  دادگـاه وی طـوری  .  کذب محض ھستند   عـالوه ب

ـنـد،   ـلـش اجـا زه دفـاع  نـداشـت برگذار گردید که او و وکی
ـیـن دادگـاه اجـازه   ـرای تـزی وکیل به شرط  سکوت، یعنی ب

محمد جراحی ھمـیـشـه مـورد بـدرفـتـاری ،  . حضور داشت  
ـر انسـانـی  از سـوی   توھین و رفتارھا غیر قانونـی و غـی

ـیـه سـازمـانـھـاو  .  زندانبابان قرار گـرفـتـه اسـت   مـا از کـل
نھادھای  مـدافـع کـارگـران و مـدافـعـیـن حـقـوق بشـری  
میخواھیم که  از حقوق  زندانیـان سـیـاسـی از جـمـلـه ایـن  

 .کارگر زندانی به دفاع برخیزند 
ــایـد گــردد     ــاســی ازاد ب ــی سـی ــی، زنـدان کـارگــر زنـدان

 کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری  
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده
 
 کارگرقربانی اختالفات مالی سازمان ٤٠

مدیریت پسماند تھران و شرکت پیمانکاری 
 ترابر گستر نکو

ـر اخـراج  ٣   ـنـی ب ـری مـب   ٤٠ اسفند؛ در پی انتشار خـب
ـر نـکـو »كارگر شركت پیمانكاری   وابسـتـه بـه   «ترابر گسـت

سازمان مدیریت پسماند تـھـران و درج تـوضـیـحـات روابـط  
ـیـمـانـكـار   عمومی این سازمان، مدیرعـامـل ایـن شـرکـت پ
نیروی انسانی دلیل اخراج و عدم پرداخت بخشی از دستمـزد  

ـرداخـت    مـاه از  ١٨ و حـقـوق سـنـوات كـارگـران را عـدم پ
ـر نـکـو تـوسـط سـازمـان   معوقات مالی شرکت ترابر گسـت

 . مدیریت پسماند تھران عنوان كرد 
 

 ماه به ما ٤:کارگران شھرداری قیروکارزین
 اند حقوق نداده

بھمن، رفتگران شھرداری قیروکـارزیـن در حـالـی از  ٣٠ 
ـنـد کـه    پرداخت نشدن حقوق چھار ماھه خود سخن می  گوی

ـتـه گـذشـتـه آنـان در مـقـابـل فـرمـانـداری   تجمع چند ھـف
قیروکارزین نه تنھا دردی را از وضـعـیـت آنـان دوا نـکـرد  
بلکه سبب اخراج دو روزه آنـان تـوسـط شـھـرداری و سـپـس  

ـراض شـد  ـرای عـدم تـجـمـع و اعـت .. گرفتن تعھد از آنان ب
یکی از این رفتگران، از قرض گرفتن نـان از نـانـوایـی بـه  
ـرای   دلیل مشکالت مالی و دیگری از نداشتن توان مالی ب

ھای درمان ھمسرش و نپرداختن حقـوق چـھـار    پرداخت ھزینه 
یـکـی از کـارگـران، پسـرش بـه او  .  گوید   ماھه سخن می 

ــه تـمــام ھـم  ـت ھـای مــن در مــدرسـه مــیـوه و    کــالـســی   گـف
ھای خوشمزه برای زنگ استراحت به ھـمـراه دارنـد    خوراکی 

ـرای   و من تا تمام شدن زنگ به دلیل نداشتن خوراکی و ب
خجالت نکشیدن از دوستانم در پشت ساختمان مدرسه پنھـان  

ـرای ایـن  .  شوم تا مرا نبینند   می  این مـاجـراھـا در حـالـی ب
افتد که تجمع چند ھفته گـذشـتـه آنـان    کارگران اتفاق می 

ـنـھـا دردی را از   ـروکـارزیـن نـه ت ـی در مقابل فرمانداری ق
وضعیت آنان دوا نکرد بلکه سبب اخراج دو روزه آنان تـوسـط  
شھرداری و سپس گرفتن تعھد از آنان برای عـدم تـجـمـع و  

نبود امنیت شغلی از جمله مشـکـالتـی اسـت  .  اعتراض شد 
کنند و ایـن کـه ھـیـچ    که برخی کارگران به آن اشاره می 

ـرارداد   ـرارداد، ق تضمینی وجود نـدارد کـه بـعـد از اتـمـام ق
ـرای   دیگری تنظیم شود و در واقع شرکت ھیـچ تـعـھـدی ب

ـتـه یـکـی از ایـن  .  ادامه ھمکاری با آنان را نـدارد  بـه گـف
 تنھا حسی   «ھراس از آینده »کارگران  

 
 ماه حقوق نگرفته ٨کارگران شرکت فالرگ 

 اند
بھمن؛ شرکت فالرگ پیمانکار پروژه آبیـاری قـطـره  ٢٩ 

 ماه حـقـوق دریـافـت نـکـرده  ٨ بارانی جاده کامیاران روانسر  
ـرق و  .  اند  ـفـی کـارگـران ب بنابر خبر رسیده به انـجـمـن صـن

  ٣٠  ماه پیش اقدام به اخراج  ٤ فلزکار کرمانشاه این شرکت  
ـرداخـتـه   نفر از کارگران خود نموده که تا حاال حقوقشان را نپ

 کارگر در شرکت فالرگ مشـغـول بـه  ٨ ھم اکنون  .  است 
ـرق و فـلـزکـار  .  کار ھستنـد  ـفـی کـارگـران ب انـجـمـن صـن

 کرمانشاه     
 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

 تھران بیكاری سازی
ـر  » اسفند؛ شرکت تامین نیروی انسـانـی  ٢  ـر گسـت ـراب ت
ـریـت پسـمـانـد   «نکو  از پیمانکاران تحت نظارت سازمان مدی

ـر از کـارگـران خـود را اخـراج كـرد ٤٠ تھران   ـف روابـط  .    ن
ـر عـامـل ایـن   عمومی مدیریت پسماند تھران به نقل از مـدی

ـریـت  :  سازمان در واكنش به این خبر اعالم كرد  سازمـان مـدی
پسماند تھران برای انجام بخشھایی از خدمات شھـری خـود  
ـرار داد مـنـعـقـد   با تعدادی از پیمانکاران بخش خصوصی ق

ـر نـکـو »کرده است که شرکت   یـکـی از ایـن   «ترابر گسـت
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مسئول روابط عمومی مدیریت پسمانـد  .  ھا بوده است   شرکت 
ـرار داد ایـن شـرکـت   ـنـکـه ھـم اکـنـون ق ـیـان ای تھران بـا ب
: پیمانکاری با سازمان پسماند به اتمام رسیده اسـت، گـفـت 

پس از اتمام قرار داد این شرکت پیـمـانـکـاری بـا سـازمـان،  
بخشی از نیروھای انسانی زیر مجـمـوعـه ایـن شـرکـت در  

 .اند   نتیجه جابجایی پیمانکار بیکار شده 
 
  کارگر سد زیویه کردستان بیکار شدند٥٠

 کارگـر شـاغـل در  ٨٠  کارگر ازمجموع  ٥٠ بھمن؛   ٣٠ 
ـیـل آنـچـه كـه اتـمـام بـخـش   اجرای پروژه سد زیـویـه بـه دل

. انـد   شود از کار بیکار شـده   اعظمی از پروژه سد نامیده می 
ـری شـمـال  ٢٦ سد زیویه با ھسته  ر سی در فاصله    ـلـومـت  کی

ـیـمـانـکـاری  ٨٤ غربی شھر کامیاران واقع شده، از سال    با پ
 .شرکت جھاد نصر آغاز بکار کرده است 

 
 - میلیون نفر در پاییز ٢.٧جزئیات بیکاری 
  استان در یکسال١٣افزایش بیکاری 

ـیـش از  ٣٩.٨    ٤٩  درصد شاغلیـن بـه طـور مـعـمـول ب
 ساعت در ھفته كار می كنند 

 اسـتـان کشـور  ٣١ مرکز آمار ایران جدول نرخ بیکاری  
ـرخ   طی فصل پاییـز امسـال را ارائـه کـرد کـه طـی آن ن

ـیـز  ٩٠  ماھه پاییز  ١٢  استان در  ١٣ بیکاری در     ٩١  تا پـای
ـیـکـاری در  . افزایش یافته است  ـرخ ب با این حال کـاھـش ن

ـیـش   استان ھایی مانند کرمان و البرز قابل توجه و افزایش ب
ـری آن در یـزد قـابـل تـامـل اسـت  ـراب بـه گـزارش  .  از دو ب

ـیـکـاری در  ٥  اسفندمھر، مرکز آمار ایران جزئیات وضعیت ب
ـیـز امسـال  ٣ استان ھای کشور را برای    مـاھـه فصـل پـای

ـرسـتـان بـا    درصـد  ٢٠.٦ اعالم کرد که طـی آن اسـتـان ل
 درصـد  ٥.٤ باالترین بیکاری و استان خراسـان جـنـوبـی بـا  

ـیـون و  ٢ ھمچنین  .  کمترین میزان بیکاری را داشته اند   میل
 نفر در فصل پاییز امسال بیکار بـوده انـد  ٤٥٦  ھزار و  ٦٨٨ 

ـر مـرد و  ١٧٠  ھزار و  ٩١٤  میلیون و  ١ که از این تعداد   ـف  ن
ـیـون و  ٢٣ .  نفر نیز زن بوده اند ٢٨٦  ھزار و  ٧٧٤  ـل   ٩٧٨  مـی

 سـالـه و  ١٠  نفر نیز جزو جمعیت فعال اقتصادی  ٤٦ ھزار و  
 درصـد از افـراد ھـم اشـتـغـال نـاقـص  ٩.٥ بیشتر بوده اند و  

ـران نشـان مـی دھـد کـه  .  داشتند  گزارش مـرکـز آمـار ای
  ١.٢ وضعیت بیکاری در پاییز امسال نسـبـت بـه تـابسـتـان  

درصد کاھش یافته ولی نسبت به فصـل مشـابـه در سـال  
ـیـن  .   دھم درصد کاھش یافتـه اسـت ٦ گذشته تنھا   ھـمـچـن

 ساله حاكی از آن اسـت كـه  ٢٤  تا  ١٥ نرخ بیكاری جوانان  
ـیـكـار بـوده  ٢٥.٨   درصد از جمعیت فعال این گروه سـنـی ب

ـقـاط   اند، این شاخص در بیـن زنـان نسـبـت بـه مـردان در ن
ـر بـوده اسـت  ـررسـی  .  شھری نسبت به نقاط روستایی بیشت ب

 ساله كل كشـور  ٢٤  تا  ١٥ روند تغییرات نرخ بیكاری جوانان  
نشان می دھد كه این شاخص نسبت بـه فصـل مشـابـه در  

ـبـل    درصـد  ١.٢ سال گذشته نیم درصد و نسبت به فصل ق
ـیـز  ٢٩  تا  ٢٥ نرخ بیكاری جوانان  .  كاھش یافته است   ساله ن

 درصد از جمعیت فعـال ایـن گـروه  ٢٣ حاكی از آن است كه  
ـیـن زنـان نسـبـت بـه   سنی بیكار بوده اند و این شاخص در ب
ـر   ـیـشـت مردان و در نقاط شھری نسبت به نقـاط روسـتـایـی ب

 تـا  ١٥ بررسی روند تغییرات نرخ بیكاری جوانان  .  بوده است 
 ساله نشان می دھد كه این شاخص نیز نسبت به فصـل  ٢٩ 

ـبـل  ٠.٩ مشابه در سال گذشته    درصد و نسبت به  فصـل ق

 .  درصد كاھش یافته است ١.٨ 
 

 كارگر١٥٠«بازخرید اجباری»
سازی ایران پویا در    پس از اعالم انحالل کارخانه یخچال 

ـر اخـراج  ١٦   کـارگـر  ٩٠  دی مـاه سـال جـاری، عـالوه ب
 کـارگـر  ٦٠  کارگر رسـمـی بـازنشـسـتـه و  ٢٠ قراردادی،  

 «بـازخـریـد اجـبـاری »رسمی دیگر نیز در واكنش به آنچـه  
. انـد   اند اكنون در اداره كـار طـرح شـكـایـت كـرده   عنوان كرده 

ـراردادی  ١٥٠ اخراج و بازخرید خدمت    کـارگـر رسـمـی و ق
ایران پویا به دلیل آنـچـه از سـوی کـارفـرمـای ایـن واحـد  

ـیـد »تولیدی   ـتـصـادی تـول عـنـوان شـده   «نداشتن توجـیـه اق
ـر کـه دارای شـرایـط  ٢٠ تـعـداد  .  صورت گرفته اسـت  ـف  ن

ـیـش از مـوعـد بـوده  انـد بـازنشـسـتـه شـده و    بازنشستگی پ
ـری  ٦٠ کارفرما از ورود   ـقـه کـمـت حـدود  (  کارگر که سـاب

اند جلوگیری کرده و آنان مجبور بـه پـذیـرش    داشته )  سال ١٧ 
ـنـده  .  اند   بازخرید خدمت شده  ـیـدی کـن کارخانه ایران پویا تول

ترین واحـدھـای نـمـونـه    انواع لوازم خانگی یکی از پر درامد 
ـلـی کـه کـارگـران از آن   کشور است که اکـنـون بـه دالی

حق بازنشـسـتـگـی ایـن  .  اطالعند منحل اعالم شده است   بی 
ھا کارکردن از آنان گـرفـتـه شـده    تعداد کارگران بعد از سال 

ـرار دادی بـا  ٩٠ بیکاری تعداد  . است  ـر از کـارگـران ق ـف  ن
ـر  ١٨  تا  ٨ سوابق بین    سال کار مستمر در ایران پویا نیـز غـی

قانونی است و اکنون تمامی این کـارگـران نـگـران تـامـیـن  
ـراردادی  .  معیشت زندگیشان ھستند  ھم اکنـون کـارگـران ق

این کارخانه با تشکیل پرونده در اداره کار منتـظـر دریـافـت  
مقرری بیمه بیکاری بوده و کارگران رسمی ایـن کـارخـانـه  
ـربـط   نیز با طرح شکایت به اداره کار و سایر ارگـانـھـای ذی

 .اند   خواستار احقاق حقوق صنفی خود شده 
 

 گزارش 
 

ترین عوامل حادثه ساز در  یکی از مھم
معادن زغال سنگ رعایت نکردن ایمنی و 

نبود نظارت و ایمنی کافی به دلیل 
 سوءمدیریت

انـد    ھای قربانیان انفجار معدن یال شمالی مـدعـی   خانواده 
ـرونـده کـامـل نشـده و   که ھنوز با گذشت سـه مـاه ایـن پ
رسیدگی به دالیل انفجار و مجازات مقصران رونـد کـنـدی  

برادر یكی از کـارگـران کشـتـه شـده در  .  کند   را طی می 
پیش از این بازرسان اداره کل کار اسـتـان  : معدن یال شمالی 

یزد نیز نظر خود را اعالم کرده و مسـئـول ایـمـنـی و نـاظـر  
فنی و کارفرمای معدن یال شمالی که پیمانکار معدن بـه  

آمد را به عنـوان مـقـصـران اصـلـی ایـن حـادثـه    حساب می 
بیش از سه ماه از وقـوع حـادثـه  : او افزود . اند   تشخیص داده 

گذرد ولـی ھـنـوز حـکـمـی    معدن یال شمالی در طبس می 
برای مقصران حادثه مرگبار انفجار معدن ذغال سنگ یـال  

ھا اكنـون آزاد    شود ھر سه آن   شمالی صادر نشده و گفته می 
  ٨ برادر یكی از قربانیان با اشاره بـه کشـتـه شـدن  .  ھستند 

پـس از اعـالم شـکـایـت  :  کارگر در این حادثه عنوان کـرد 
اولیاء دم، پرونده اولیه تشکیل شده است اما ھنـوز از ھـیـچ  

ـرای حضـور در دادگـاه    یک ازخانواده  ھای کشته شدگان ب
برای رسیدگی به این پرونده دعوتی به عمل نیـامـده و مـا  

ـرونـده بـی  ـم   از روند پی گیری این پ ـی ـرری  .  اطـالع ھسـت مـق
ـرار نشـده فـرزنـد یـكـی از   ـرق خانواده ھای قربانیان ھـنـوز ب

عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی در  :  کارگران کشته شده 
 نفر از کارگران شده اسـت  ٨ معدن یال شمالی منجر به قتل  

ـر مـجـازات    و الزم است عامالن این حادثه ھـر چـه سـریـع  ت
> بعد از حادثه انفجار و كشـتـه شـدن پـدرم :  او گفت . شوند 

ـیـان    قولھایی از سوی مسئوالن استانی به خانواده  ـربـان ھای ق
ھـا عـمـلـی نشـده    داده شد که ھنوز ھیچ یک از آن وعـده 

در این زمینه تنھا قرار است سـازمـان  :  او اضافه کرد .  است 
ـنـد ( تامین اجتماعی از ماه جـاری   ـرری مـاھـانـه  )  اسـف مـق

ـتـه    خانواده  ھای کشته شدگان را برقرار کند و ھمچنین گـف
ـرداخـت مـی شـود  ـیـز پ . شده معوقات سه ماھه گذشـتـه ن

ـیـکـار اسـت   فرزند این كارگر كشته شده كه خود متاھل و ب
ـرای  :  در ادامه گفت  مسئوالن ھمچنین وعـده داده بـودنـد ب

ـران بـه   فرزندان پسر این قربانیان در شرکـت مـلـی فـوالد ای
کنند اما ھـنـوز از تـحـقـق    صورت رسمی اشتغال ایجاد می 

ـیـسـت    ٨ خـانـواده  :  او اضـافـه کـرد .  این وعده ھم خبـری ن
کارگر کشته شده در حادثه انفجار معدن یـال شـمـالـی بـه  
ـتـصـادی   دلیل از دست دادن سرپرست خانواده با مشکالت اق

ـر    کنند و باید ھر چه سـریـع   ای دست و پنجه نرم می   عدیده  ت
ـرار شـود   مقرری ماھانـه خـانـواده  ـرق . ھـای ایـن کـارگـران ب

ـرادر   ـنـه ب رعایت نکردن ایمنی عامل انفجار در ھمـیـن زمـی
یکی دیگراز درگذشتگان حادثه انفجار یال شمـالـی اظـھـار  

ترین عوامل حادثه ساز در معادن زغـال    یکی از مھم :  داشت 
سنگ رعایت نکردن ایمنی و نبود نظارت و ایمنی کافـی  

در مـنـطـقـه طـبـس  :  او گـفـت .  به دلیل سوءمدیریت اسـت 
نظارت بر کار معادن خصـوصـی بسـیـار ضـعـیـف اسـت و  

ھـا    شـود سـال   تجھیزات ایمنی که در این معادن استفاده مـی 
ـنـد  : او ادامه داد . پیش منسوخ شده است  تجـھـیـزاتـی ھـمـان

ھای تھویـه کـه حـکـم حـیـاتـی    سنسورھای گاز و دستگاه 
برای کارگران فـعـال در مـعـادن را دارنـد در ایـن مـعـادن  
خصوصی غیر قابل استفاده است و به ھمین دلیل ما شـاھـد  

 . بروز ھر ساله این حوادث در معادن خصوصی ھستیم 
 

 اخبار بین المللی
 

خودسوزی یک پناھجو در  -ایتالیا 
 فرودگاه رم

ــوز یــک پــنـاھــجـوی از کشــور   ـی بـه گـزارش یـورو ن
. افریقایی ساحل عاج در فرودگاه ر م خود را به آتش کشـیـد 

ـنـاھـنـدگـی او   پس از آنکه مقامات ایتالیا بـا درخـواسـت پ
ـنـد او   مخالفت کردند و قصد داشتند او را سوار ھواپیما کن
ـنـزیـن پـاشـیـده   که به ادعای پلیس از قبل روی بدن خـود ب

پلیس می گویـد آتـش سـوزی  .  بود، خود را به آتش کشید 
ـربـانـی   در دفتر گمرک ترمینال سه فـرودگـاه رخ داده و ق
که دچار سوختگی بسیار شدیدی شده بود بـالفـاصـلـه بـه  

 .بیمارستان منتقل شده است 
 فرودگاه مھم ٢اعتصاب کارکنان  -آلمان 
 آلمان

ـبـه   ـنـجـشـن   ٢٦ (  فـوریـه  ١٤ به گزارش یورو نیوز روز پ
ـرنـامـه  )  بھمن  اعتصاب کارکنان امنیتی موجب اختالل در ب

ـردد آلـمـان شـد  ـرت اعـتـصـاب حـدود  .   پروازی دو فرودگاه پ
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چھارصد نفر از کارکنان بخش امنیتی فرودگاه دوسـلـدورف  
اقدام مشـابـه  .   پرواز شد ١٨٣ موجب به تاخیر افتادن حداقل  

 پرواز را در پـی  ١٠٣ در فرودگاه ھامبورگ ھم لغو حداقل  
ـیـش از    ھـزار مسـافـر سـرگـردان  ١٧ داشت و در مجموع ب

کارکنان امنیتی این دو فرودگاه خـواسـتـار افـزایـش  .  شدند 
دستمزدھای خود ھستند و تھدید کـرده انـد در صـورت بـه  
نتیجه نرسیدن خواسته شان به اعتصاب خود ادامه خـواھـنـد  

 یـورو حـقـوق مـی  ٨.٢٣ پرسنل این بـخـش سـاعـتـی  . داد 
ـیـن     ٣.٦٤  تـا  ٢.٥ گیرند و خواستار افزایش حقوق خـود ب

 .یورو در ساعت ھستند 
 

تظاھرات ھزاران نفر علیه سیاست  -پرتغال 
 دولت ریاضت کشی

)  بـھـمـن ٢٨ (  فـوریـه  ١٦ به گزارش یورو نیوز روز شنبه 
ـر  ٢٣ ھزاران نفر در لیسبون و   ـی ـیـه تـداب  شھر دیگر پرتغال عـل

یـکـی  .  ریاضت اقتصادی دولت این کشور تظاھرات کردنـد 
دارایـی مـا  .  ما دولت نداریم : " از تظاھرکنندگان می گوید 

ـراز  .  سرقت شده  ـتـی خـودم را اب من اینجا ھستم تا نـارضـای
ـیـدا  .  کافی است . کنم  این وضعیت نباید این طـور ادامـه پ
ـلـکـه  : " دیگری ھم می گوید ." کند  نه فقط وضعیت مـا ب

ـیـه ایـن  . دموکراسی ھم در خطر ھست  من برای مبارزه عـل
  ٧٨ طـرح نـجـات  ."  دولت و سیاستھای آن به اینجا آمـده ام 

میلیارد یورویی صندوق بین المللی پـول و اتـحـادیـه اروپـا،  
تدابیر سخت گیرانه شدیدی را به مردم پرتغال تحمیـل کـرده  

ـقـه ای را  .  است  دولت این کشور افزایش مالیات بـی سـاب
برای سال جاری میالدی درنظر گرفته و از سـال گـذشـتـه،  
حقوق کارمندان و مستمری بگیران نیـز بـه شـدت کـاھـش  

 .یافته است 
 

تظاھرات گسترده در اعتراض به  -اسپانیا 
ھا بدلیل عدم توانایی در  تخلیه خانه

 پرداخت قسط
( فـوریـه  ١٦ ھھا ھزار نفر در سراسر اسپانیا روز شنبه    د 
ھـایشـان بـه    در اعتراض به از دسـت دادن خـانـه )   بھمن ٢٨ 

در مـادریـد  .  دلیل ناتوانی از بازپرداخت وام تظاھرات کردند 
افتد؟ ما دیـگـر    چه اتفاقی می " پایتخت ھزاران نفر با شعار  

. در خیابانھای مرکزی شھر تـظـاھـرات کـردنـد "  خانه نداریم 
ـرانـه تـوسـط   بحران اقتصادی و اتخاذ سیاست ھای سختـگـی
. دولت بر آمار گسترده بیکاری در اسپانیـا دامـن زده اسـت 

ـیـش  : " گـویـد   یکی از راھپیمایان مـادریـدی مـی  دو سـال پ
وقتی شوھرم کارش را از دست داد، سه سال بـود کـه مـن  

ـنـه    دیگر نمی .  بیکار بودم  توانیم پول رھن و خرج خانه و ھـزی
ـتـظـر حـکـم   ـم؛ اآلن ھـم مـن ـردازی غذای پنج نفر را با بھره بپ

یک شھروند دیگر ھم داشتن مسکـن را از  ."  تخلیه ھستیم 
 . داند   جمله حقوق بشر می 

ـیـا   ـنـجـاه شـھـر دیـگـر اسـپـان در شھر بارسلون و حـدود پ
 . تظاھراتی مشابه برگزار شد 

تجمعات اعتراضی روز شنبه به دعوت گروھی بـه نـام  
ـر  .  صـورت گـرفـت "  پالتفورم قربانیان اخـراج "  ایـن گـروه غـی

ـیـون و   ـل دولتی در ماه گذشته موفق به جمع آوری یک می
چھارصد ھزار امضا برای طرحی شـد کـه بـه مـوجـب آن  
پارلمان اسپانیا باید با تصویب قانونی، از اخراج مـالـکـان از  

ھای بـانـکـی،    ھایشان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام   خانه 

ھم اکـنـون ایـن نـھـاد مـی خـواھـد  .  ممانعت به عمل آورد 
ـر بـه ایـن   نمایندگان را تحت فشار بگذارد تا ھرچه سـریـعـت

ـیـن  .   طرح پیشنـھـادی مـردمـی رای دھـنـد  مـطـابـق قـوان
ـنـد بـا امضـای     ھزار نفر از شھروندان مـی ٥٠٠ اسپانیا،   تـوان

ـنـد  ـررسـی آن کـن .  یک طرح قانونی، مجلس را وادار بـه ب
بحران تخلیه خانه به دلیل ناتوانی از بازپرداخـت بـدھـی، در  

 .سال گذشته منجر به خودکشی چندین نفر در اسپانیا شد 
 

در  سی بی اعتصاب کارکنان بی -انگلستان 
 اعتراض به بازخرید اجباری

گروھی از روزنـامـه نـگـاران بـی بـی سـی از صـبـح  
ـراض بـه بـازخـریـد  )   بـھـمـن ٣٠ ( فوریه  ١٨ دوشنبه   در اعـت
 نفر از کارکنان بی بی سی اسکاتلند اعـتـصـاب  ٩ اجباری  
این اعتصاب به دعوت اتـحـادیـه مـلـی روزنـامـه  .  کرده اند 

انجام شده و تا پایان روز ادامـه  )  ان یو جی (نگاران بریتانیا  
این اتحادیه خواھان لغو بازخریدھای اجـبـاری  .  خواھد داشت 

شانـه  " در بی بی سی است و از اعضای خود خواسته است  
ـرضـروری   به شانه ھمکاران خود که بـا از دسـت دادن غـی

ـنـد "  شغلشان مواجه ھستند  بـی بـی  .  دست به اعتصاب بـزن
سی می گوید که تمام تالش خود را کرده است که تعـداد  
بازخریدھای اجباری را به حداقل برساند، امـا نـمـی تـوانـد  
تضمین کند که ھرگز کارکنان خود را به صورت اجـبـاری  

مدیران بی بی سی تأکیـد کـرده انـد  .  بازخرید نخواھد کرد 
که برای دستیابی به توافق، به گـفـت و گـو بـا اتـحـادیـه  

گـروھـی از  .   ملی روزنـامـه نـگـاران ادامـه خـواھـنـد داد 
کارکنان بخش فارسی بی بی سی ھـم در اعـتـصـاب روز  
ـرنـامـه   دوشنبه شرکت کرده اند که در پخـش بـعـضـی از ب

 . ھای بی بی سی فارسی ھم تأثیر خواھد گذاشت 
 

اعتصاب گسترده کارکنان شرکت  -اسپانیا 
 ھواپیمایی ایبریا

ـیـمـایـی   به گزارش خبرگزاریھا کارکنـان شـرکـت ھـواپ
  ٣٨٠٠ ایبریا اسپانیا به دلیل برنامه این شرکت جھت اخـراج  

.  انـد    روزه را آغاز کـرده ٥ نفر و کاھش دستمزدھا، اعتصابی  
ـبـانـان   این اعتصاب که با حمایت کارکنان امور باربری، خل

ـریـا   ـب   ٤١٥ و مھمانداران آغاز شده است، باعث شـد کـه ای
تا جـمـعـه را  )   بھمن ٣٠ ( فوریه  ١٨ پرواز از روزھای دوشنبه 

ـلـی بـه  ١٢٠٠ ھمچنین بیش از  .   لغو کند  ـیـن الـمـل  پرواز ب
ھای اسپانیـا لـغـو    دلیل کمبود کارکنان خدمات در فرودگاه 

 .خواھد شد 
ھا دالر خسـارت    شود لغو پروازھا میلیون   پیش بینی می 

به این شرکت ھواپیمایی و اقتصاد بحران زده اسپانیا تحمیـل  
ـنـج روزه روی    ایبریا می .   کند    ٧٠ گوید، این اعتـصـاب پ

ـقـل  .   ھزار مسافر تاثیر خـواھـد گـذاشـت  وزارت حـمـل و ن
ـر   ـیـشـت ـرای ب ـبـانـی ب ـی اسپانیا در حال ایجـاد خـدمـات پشـت
پروازھای بین المللی است اما اکثر پروازھای داخـلـی لـغـو  

ـیـا    از سوی دیگر، اتحادیه .  خواھند شد  ھای کارگری اسپـان
ـم    گویند، اعتصاب   می  ھای بیشتری را برای چھارم تا ھشـت

تـمـام  .  اند   و ھجدھم تا بیست و دوم مارس برنامه ریزی کرده 
ـیـون دالر خسـارت بـه  ١٠٠ تواند    ھا می   این اعتصاب  ـل  مـی

 بـا شـرکـت  ٢٠١١ ایبریا در سـال  .  شرکت ایبریا وارد کند 
ھواپیمایی بریتیش ایرویز ادغام شد تا گروه خـطـوط ھـوایـی  

 . بین المللی را تشکیل بدھد 

معترضین وزیر دارائی را  -بلغارستان 
 مجبور به استعفا کردند

ـبـه     ١ (  فـوریـه  ١٩ به گزارش خبرگزاریھا روز سـه شـن
ده ھا ھزار نفر از مـردم ایـن کشـور در شـھـرھـای  )  اسفند 

ـرق مـنـازلشـان   مختلف در اعتراض به باال بودن مبلغ قبض ب
قیمت برق در بلغارستان که یـکـی از  .  به خیابان ھا ریختند 

کشورھای فقیر اتحادیه اروپا است از نظر سـیـاسـی بسـیـار  
حساس است و به ویژه در طول زمستـان بـخـشـی از درآمـد  

ـری  .  خانواده ھا را شامل می شود  ـف تظاھرات ده ھا ھـزار ن
که دو روز متوالی در بیست شھر بلغارستان تـجـمـع کـردنـد  
ـرکـنـار شـد  . به ثمر نشست، چرا که وزیر دارایی سرانجـام ب

ـتـه   ـریسـی ـیـمـت الـکـت تجمع کنندگان به افزایش ناگھانـی ق
معترض بودند و وزیر دارایی را از ایـن بـابـت مـقـصـر مـی  

ـریـن  :" یک تحلیلگر سیاسـی مـی گـویـد .   دانستند  مـھـمـت
ـراضـھـا ایـن اسـت کـه تـرس از قـدرت   دستـاورد ایـن اعـت

ـرسـنـد  .  سھمگین دولت را از بین می برد  مردم دیگر نمـی ت
این به گروه ھای دیگر ھـم امـکـان مـی  .  که تنھا ھستند 

ـنـد،   دھد که به خیابانھا بیایند و اگر از چیزی راضی نیست
ـنـد  ـرای مـانـور در  .  اعتـراض کـن دولـت فضـای زیـادی ب

ـر دارایـی  ."  موقعیت کنونی نـدارد  سـیـمـون یـانـکـوف، وزی
ـم   ـی توانسته بود سال گذشته کسری بـودجـه را بـه مـیـزان ن

سـیـاسـتـھـای  .  درصد تولید ناخالـص داخـلـی کـاھـش دھـد 
سختگیرانه اقتصادی که سیمون یانکوف طراحش بود او را  
به سیاستمداری مورد اعتماد در اتحادیه اروپا تبـدیـل کـرده  
بود اما در کشورش خشم مردمی را به ھـمـراه داشـت کـه  

 .زندگیشان با فقر و نگرانی از آینده ھمراه شده است 
معترضین پس از وزیر دارائی کل  دولـت را    -بلغارستان  
 ساقط کردند 

ــکــو   ــوی ــان، ب ــغـارســت در پــی افـزایــش تـظــاھــرات در بــل
ـنـه   ـی بوریسوف، نخست وزیر این کشور به ھمراه اعضای کاب

نخست وزیر بلغـارسـتـان ضـمـن اعـالم ایـن  .  خود استعفا داد 
ـرد   خبر، گفت حاضر نیست رھبری دولتی را به عـھـده بـگـی
. که در آن پلیس با معترضان با خشونت رفـتـار مـی کـنـد 

بویکو بوریسوف به ھنگام اعالم استفعای خود در پـارلـمـان  
ھر قطره از خونی که ریخـتـه مـی شـود  : " این کشور گفت 

ـم حصـار در   یک لکه ننگ برای ماست و من نمـی تـوان
ـر  . "  اطراف پارلمان را تحمل کنم  ـیـشـف، رھـب سرگئی استان

حزب سوسیالیست ھـای ایـن کشـور در واکـنـش بـه ایـن  
ھر چه زودتر باید انتخابـات را در کشـوری  : " استعفا گفت 

مردم با فـالکـت و  . که اقتصاد آن تخریب شده برگزار کنیم 
بدبختی زندگی می کنند و حتی از پرداخت صورتحـسـاب  

ـنـکـه مـردم یـک زنـدگـی خـوب و  . خود ناتوانند  برای ای
ـر   ـتـخـابـات پـارلـمـانـی را زودت شایسته داشته باشند بایـد ان

تظاھرات در بلغارستان از روز دھم فـوریـه و  . "  برگزار کنیم 
ـتـه تـوسـط شـرکـت   ـریسـی در اعتراض به افزایش بھای الکت

ـر  .  ھای برق در این کشور آغاز شد  تظاھرکنندگان عـالوه ب
ـرق   استعفای نخست وزیر، خواھان ملی کردن نیروگاھھای ب

ـر قـول کـاھـش  . نیز ھستند  ـیـش ت نخست وزیر بلغارسـتـان پ
بھای الکتریسیته و جریمه کردن شرکت ھای برق خـارجـی  
ـتـوانسـت   ـیـز ن مستقر در این کشور را داده بود اما این امر ن

در تـظـاھـرات سـه  .   اعتراض تظاھرکنندگان را پایـان دھـد 
ـریـن ایـن   ـر زد و خـوردت شنبه شب، نوزدھـم فـوریـه، کـه پ

ـیـمـارسـتـان  ٢٥ تظاھرات گزارش شده،    نفر مجروح و روانـه ب
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 .ھمچنین دستکم ده نفر توسط پلیس دستگیر شدند . شدند 
 

و سراسری علیه  اعتصاب عمومی -یونان 
 دولت ھای ریاضت کشی سیاست

ــی  ــی   بـه گــزارش ب ــی   ســی   ب ــان ــون ــه     ی ھــا در اعــتــراض ب
  ٢٠ ھای ریاضتی دولت این کشور روز چھار شنبـه    سیاست 
  ٢٤ اعـتـصـاب  . دست به اعـتـصـاب زدنـد )   اسفند ٢ (فوریه  

ساعته منجر به تعطیلی مدارس و ادارات دولتی شـده و در  
ـنـد   ھا نیز تنھا خدمه بخش اورژانس کار مـی   بیمارستان  . کـن

ـر را   دو اتحادیه کارگری یونان که نزدیک به دو میلیون نف
. دھند، فـراخـوان دھـنـده ایـن اعـتـصـاب بـودنـد   پوشش می 

ـنـدگـان   ـر نـمـای ـبـه در آسـتـانـه سـف اعتصاب روز چھـار شـن
ـیـار   کشورھای خارجی کمک کننده به یونان برای در اخـت

. گیـرد   ھای مالی صورت می   دادن بخش دیگری از کمک 
ـیـاردھـا دالر   ـل یونان برای نجات از ورشـکـسـتـگـی بـه مـی
ـتـصـادی   کمک خارجی نیاز دارد و کشورھای منـطـقـه اق
یورو و صندوق بین المللی پول این کمک را در اختیار ایـن  

ـرار داده  ــن  .  انـد   کشـور ق ــت یـونـان در ازای دریـافـت ای دول
ـیـات    کمک مالی، دست به کاھش ھزینه  ھا و افزایش مـال

ای در کشـور شـده    زده که منجر به بروز نارضایتی گسترده 

ـرخ    سیاست .  است  ـیـن مـوجـب شـده تـا ن ھای دولت ھـمـچـن
ـرسـد ٢٦ بیکاری به بیش از   ـبـه  .   درصـد ب روز چـھـار شـن

ـرواز    ھلیکوپترھا بر فراز محل تجمع اعتصاب  کنندگان بـه پ
اعتصاب، برپایی تظاھرات و درگیری و خشـونـت  .  درآمدند 

میان تظاھرکنندگان و پلیـس بـه امـری عـادی در یـونـان  
مارک لوئن، خبرنگار بی بی سی در آتـن  .  است   تبدیل شده 

بینـی    دھد خوش   گوید اعتصاب امروز در یونان نشان می   می 
ـبـول   دولت این کشور به بھبود آرام اوضاع اقتصادی، مورد ق

ھـای کـارگـری یـونـان از    اتحـادیـه .  مردم این کشور نیست 
ـیـات   کاھش ھزینه  ھـا    ھا، از بین رفتن مشاغل و افزایش مـال

ـنـد  ـیـس سـامـاراس،  .  به شدت خشمگیـن ھسـت ـتـون دولـت آن
ـبـال    نخست وزیر یونان سیاست  ھای سـفـت و سـخـتـی در ق

ـیـن اضـطـراری    اعتصاب  ھا در پیش گرفته و دو بار از قـوان
. برای فراخواندن کارمندان قطار شھری استفاده کـرده اسـت 

 .آورند   اما مردم ھر روز بیشتر به اعتصاب روی می 
ـرای دومـیـن روز دسـت بـه    -ھند   میلیونھـا کـارگـر ب

 اعتصاب زدند 
به گزارش خبرگزاریھا اعتصابی که از روز چھار شنبـه  

ــه  ٢٠  ــد ٢ (  فــوری ــن ــف ــیــن روز  )   اس ــرای دوم آغــاز شــده ب
ـریـن اعـتـصـاب  .  ادامه یافت   متوالی  گفته میشود این بزرگت

ـیـونـھـا کـارگـر در آن   ـل در تاریخ ھند بشمار میرود کـه مـی
ـبـا ھـمـه اتـحـادیـه  ـری ـق ھـای کـارگـری در    شرکت کرده و ت

ـم بـوده انـد  کـارگـران بـه  .  فراخوان این اعتصاب عظیم سھی
ـنـد "  اصالحات " برنامه به اصطالح   ـرض ھسـت ـر  .  دولت مـعـت ب

ـیـمـه  ـرار اسـت بـخـش خـرده فـروشـی، ب و    طبق این برنامه ق
بـاز    ھای ھواپیمایی به روی سرمایه گـذران خـارجـی   شرکت 

شود که این امر میتواند باعث بیـکـاری تـعـداد زیـادی از  
ھمچنین دولت در نظر دارد کـه سـوبسـیـد  .   کارگران بشود 

ـیـل و گـاز را حـذف   ـنـزیـن، گـازوی مواد سوختی از جمله ب
ـران بـکـنـد  در  .   بکند تا بتواند کسری بودجـه خـود را جـب

ـروھـای    بعضی  ـی نقاط کشور این اعتراضات به درگیری بـا ن
نـاظـریـن  .  پلیس کشیده شد و تعداد زیادی باز داشت شـدنـد 

خسارت وارده از این اعتصاب عـمـومـی دو روزه را حـدود  
 .تخمین زده اند )  میلیارد دالر ٤.٨ ( میلیارد روپیه  ٢٦٠ 
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