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ـلـو بـه   مـوج  " پیوستن منصور اسـان
ـرھـای  مـورد  "  سبز  یکـی از خـب

ـتـه بـود  امـیــر  .  بـحـث در ایـن ھــف
مـوج  " حسین جھانشاھی بنیانگزار  

ـــز  ـب ـــه ای  "  ســ ـب ــ طـــی مصـــاح
ـتـه ضـمـن   مطبوعاتی در ایـن ھـف
اعالم این خبر از انتصاب منـصـور  

ــو   ــول ســتــاد  " اســانــل ــوان مســئ ــعــن ب
در  "  ھماھنگی فـعـاالن کـارگـری 

ـر داد  . این سازمان با افـتـخـار خـب
برای کسی که منصور اسانلو را  
ـری ھـا و   بشناسـد و مـوضـعـگـی
ـبـال   اظھارات تا کنونی اش را دن
کرده باشد، و کسی که از برنامه  
کار و پالتفرم سـازمـان یـا جـبـھـه  

اطـالعـی   "  مـوج سـبـز "  ای چون  
داشته باشد، این  نه خبری جـدیـد  
ـر   ـتـظـره و غـی و نه اتفاقی غیر من

ـلـو از  .  مترقبه است  منـصـور اسـان
سالھا قبل به لحاظ  سـیـاسـی و  
نظری بطور واقعی در كنار دیـگـر  
مخالفان حکومـتـی طـیـف مـلـی  
ـــه و   ـت ــ ـرار داش ــ ـــی، ق ـــالم اس
ـیـز در چـھـارچـوبـه   اعتراضاتش ن

 .  نظام موجود، قرار داشته است 
اکنون جریان شـکـسـت خـورده  

ـیـوسـتـن مـنـصـور  "  موج سبز "  بـا پ
اسانلو به صف خود تصور میکـنـد  

ـرای   روز جھانی زن روز مـبـارزه ب
ما بـه ایـن  . آزادی و برابری است 

 مـارس تـوجـه زیـادی  ٨ روز، روز  
ـر   می كنیـم چـرا كـه زنـان درگـی
ـری و   ـراب ـرای ب ـیـن ب جنگی خـون
برای رفـع اجـحـافـات و سـتـمـی  
ـلـخ   ھستند كه زندگی را بر آنھـا ت

و درسـت بـه ھـمـیـن  .  كرده اسـت 
دلیل، و شاید ھم به درست، تـوجـه  
زیادی به تاریخچه آن روز نـمـی  

ـرای مـن یـادآور  ٨ .  كنیم   مارس ب
یكی  .  دو اتفاق مھم تاریخی است 

ـفـاق خـود    مـارس،  ٨ از این دو ات
روز جھانـی زن اسـت و دیـگـری  

ھمچنین از  .   روسیه ١٩١٧ انقالب  

گرامیـداشـت و یـادآوری ایـن دو  
واقعه تاریخی بـه خـودمـان اسـت  
ــادیــن در   ــی ــن ــر ب ــی كــه بــرای تــغــی
ـیـای مـوجـود   وضعیت فالكتبار دن

 .الھام می گیریم 
 

 ٨ مارس چگونه ٨
 مارس شد؟
  ٢٠١٠  مـارس  ٨ به مناسبت  

و به پیشنھـاد زنـده یـاد مـنـصـور  
  ٨ فرزاد، تاریخـچـه كـوتـاھـی از  

 مـارس  ٨ " مارس تـحـت عـنـوان  
ــه   بــرای  "   مــارس شــد؟ ٨ چـگــون

در بخـشـی  .  نوشتم " ایسكرا "نشریه  
 مـارس  ٨ : " از آن نوشته آمده است 

" كـارگـر " ھمانند اول ماه مه و روز  
در آمریكـای شـمـالـی، ریشـه در  
ــكـا بــرای   ــارزه كــارگــران آمــری مـب
ـر كـار   كاھش روز و شـرایـط بـھـت

ـیـجـه  .  دارد  ـت رشد صنعـت و در ن
ـــه داری و   ـــای ـرم ــ ـــد س ـی ــ ـــول ت
شھرنشینی، بـخـش عـظـیـمـی از  
ـرای   ـنـد و ب دھقانان را از زمین ك
به دست آوردن لقمه نـانـی، راھـی  

زنـان و كـودكـان، در  .  شھرھا كـرد 
اغــلــب رشــتــه ھــای كــاری، بــا  
ــد و   ــار ب ــاری بســی ــط ك شــرای
طاقتفرساتر به كـار گـرفـتـه مـی  

ـران  .  شدند  مشاغل ھمانند امروز ای

  مارس روز جھانی زن٨زنده باد 
  مارس دنیا نیازمند ٨در آستانه 

 تغییری بنیادین است
 ناصر اصغری 

ھر " موج سبز"منصور اسانلو و 
 دو راست و یک جنبش اند

 شھال دانشفر 
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 زندگی مشترک، 
خانواده، ازدواج و 

 طالق
 ١٦حـق ھــر زوج بـاالی 

سال به زندگی مشترک 
. به میل و انتـخـاب خـود

ممنوعیت ھر نـوع اجـبـار 
و اعمال فشـار از جـانـب 
ھـر فــرد و مـرجــعــی بــر 
ــتــخــاب  افــراد در امــر ان
ھمسر، زندگی مشتـرک 

و جـــــدایـــــی )  ازدواج( 
 ). طالق(

بــرای رســمــیــت یــافــتــن 
زندگی مشترک از نـظـر 
دولــت و شــمــول قــوانــیــن 
مربوط به خانـواده بـه آن 
در صورت تمایل طرفیـن، 
ثبت آن در دفاتر دولـتـی 

زدودن ھـر .  کافـی اسـت
نــوع رنــگ مــذھــبــی از 
ازدواج در اسناد و مراجـع 

ممنوعیت .  رسمی دولتی
ــطــبــه  ــوع خ ــر ن ــراد ھ ای
مذھبی در مراسم دولتـی 

اجرا یا عـدم .  ثبت ازدواج
اجرای مراسم خاص، اعـم 
از شــرعــی و عــرفــی، 
بـرای ازدواج نــقــشــی در 
رسمیت آن و مقـام آن در 

 . برابر قانون ندارد
مــمــنــوعــیــت ھــر نــوع 
معامله گـری در ازدواج 
نـظـیـر تـعـیــیـن شـیـربـھــا، 

جھیزیه، مـھـریـه و غـیـره 
 . بعنوان شروط ازدواج

 
ممنوعیت تعدد زوجات و 

 صیغه
برابری کلیه حقوق زن و 
مرد در خـانـواده در امـر 
انتخـاب مـحـل زنـدگـی، 
امــــور مــــربــــوط بــــه 
ســرپــرســتــی و تــعــلــیــم و 
تربیت فـرزنـدان، تصـمـیـم 
گیری در مـورد دارایـی 
ھا و اقتـصـاد خـانـواده و 
کـلـیـه امـور مـربـوط بــه 

لـغـو .  زندگـی مشـتـرک
موقعیت ویژه مرد بعنـوان 
سرپرست خانواده در کلیه 
قــوانــیــن و مــقــررات و 
انتقال حقـوق مـربـوط بـه 
سرپرستـی امـور خـانـواده 

 . به یکسان به زن و مرد
ــیــد و شــرط  ــی ق حــق ب

بـرای زن )  طالق( جدایی 
بــرابــری کــامــل .  و مــرد

حــقــوق و وظــایــف زن و 
مرد در امور مـربـوط بـه 
تــکــفــل و ســرپــرســتــی 

 . فرزندان پس از جدایی
برابری حقوق طرفـیـن در 
ھنگام جدایی نسـبـت بـه 
دارایی ھا و امـکـانـاتـی 
کــه در طــول زنــدگــی 
مشترک عـایـد خـانـواده 
ـــا در طـــول  شـــده، و ی

زندگی مشـتـرک مـورد 
استفاده کل خانواده بـوده 

 . است
لغو انتقال اتوماتیک نام 
ـــه  ـــدر ب ـــوادگـــی پ خـــان
ــتــن  ــدان و واگــذاش ــرزن ف
تـعــیــیــن نـام خــانــوادگــی 
نـــوزادان بـــه تـــوافـــق و 
انتخاب مشتـرک پـدر و 

در صــورت عــدم .  مــادر
ـــام  ـــوافـــق، کـــودک ن ت
خـانــوادگــی مــادر را بــر 

حـذف .  خود خواھد داشت
ستون نام پدر و مـادر از 
شناسنامه و اسناد ھویـت 

نظیر گـذرنـامـه، ( رسمی 
 ). گواھینامه رانندگی و غیره

حمایت مادی و معـنـوی 
دولــت از خــانــواده ھــای 
ــک والــدی و بــویــژه  ت
حمایت فعال از مـادرانـی 
کـه جـدا شــده انـد و یــا 
اصـــــوال بـــــدون ازدواج 
صاحب فـرزنـد شـده انـد، 
در برابر فشارھای مادی 

 . و اخالقیات ارتجاعی
ــیــن و  ــغــو کــلــیــه قــوان ل
مقـررات عـقـب مـانـده و 
ارتجاعی کـه بـه رابـطـه 
ــا  جــنــســی زن و مــرد ب
کسانی جز ھمسر خویـش 
بــعــنــوان جــرم بــرخـــورد 

 میکنند

 



 3  ٢٥٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـم مـی   ـقـسـی به مردانـه ــ زنـانـه ت
زنان عمدتا در كارگاھھا و  .  شدند 

كارخانه ھای بـافـنـدگـی و كـار  
ــاك   ــن ــگــی بـا شــرایــط وحشــت خـان
كاری و دستمزدھای تقریبا بـخـور  
ـری بـه كـار گـرفـتـه مـی   و نمـی

ــد  ــخ  .  شــدن ــاری ــن دوره از ت در ای
جامعه طبقاتـی اسـت كـه سـر و  

ـیـه    كله اتحادیه  ھای كـارگـری اول
ـتـھـا ھـمـیـن  .  پیدا می شـونـد  مـن

ـر بـه وضـعـیـت    اتحادیه  ھا ھم كمـت
با اینـحـال ایـن  .  زنان توجه داشتند 

ـبـود   صرفا مبارزه كارگـران مـرد ن
ـــی   ــن ـی ـــب نشــ ــث عــق ـــاع ــه ب ك

ھا    صاحبكاران و ایجاد این اتحادیه 
ای در    ھــرجــا مــبــارزه .  مــی شــد 

ــان كــارگــر   ــر زن ــرفــت، اگ ــگ ــی م
مستقیما در این مبـارزات شـركـت  
ــارگــران   ــواده ك ــان ــد، خ ــن ــداشــت ن
ـیـش آنـھـا   ـیـشـاپ اعتصابی و در پ

ھا نقش مھمی در    زنان این خانواده 
ـنـد  در  .  پیشبرد این مبارزات داشـت

ـتـا    حكایت  ھای فولـكـلـوریـك نسـب
معاصر آمده است كه زنان شـاغـل  

ـیـویـورك در    در نساجی  ھای شھر ن
ـر  ١٨٥٧  مارس  ٨   اعتصابـی را ب

ـرقـابـل تـحـمـل   علیه وضعیـت غـی
كاری و دستمزدھای بشدت پایین  

ایـن حـكـایـت در  .  سازمـان دادنـد 
ادامه می گوید كه این اعتصـاب  
با دخالت پلیس خاتمه می یـابـد؛  
اما دو سال بعد از این اعـتـصـاب  
ــان   ــن زن ــمــی ــارس، ھ ــاه م در م

ـیـن اتـحـادیـه  ھـای    اعـتـصـابـی اول
كارگری خود را در ھمیـن مـراكـز  

 .ایجاد كردند 
ــال   ــن  ١٩٠٣ در س ــالــی ــع  ف

كارگـری و مشـخـصـا زنـان ایـن  
ـیـت اجـتـمـاعـی،   عرصه از فـعـال

ای را برای ایـجـاد مـجـمـع    مبارزه 
ـیـش   اتحادیه كارگـری زنـان بـه پ
ـر   بردند و ھدف اصلی خود را بـھـت
شدن وضعیت سیاسی، اجتـمـاعـی  

 .و اقتصادی زنان تعریف كردند 
در آخرین یكشنبه مـاه فـوریـه  

، زنان سوسیالیـسـت ایـاالت  ١٩٠٨ 
متحده، با سازمان دادن تظاھراتـی  
خواھان حق رأی برای زنان و حـق  
مشاركت در سیاست و بھتـر شـدن  

ـتـصـادی   وضعیت اجتمـاعـی و اق
،  ) ١٩٠٩ ( سـال بـعـد  .  زنان شدنـد 

 نفر در تجمع روز زن  ٢٠٠٠ حدود  
ـبـل   ـراض سـال ق با ارج نھادن اعـت
زنان، در مانھتان نیویـورك شـركـت  

در ھمان سـال، نـزدیـك بـه  .  كردند 
 ھزار تن از زنـان نسـاجـی ھـا  ٣٠ 

در سرمـای سـوزان زمسـتـان، بـه  
ــھــبــود  ١٣ مــدت   ــه بــرای ب ــت  ھــف

ــك   ــه ی ــاری دســت ب ــط ك شــرای
تـعـدادی  .  اعتصاب عمومی زدند 

ـر   از فعالین این اعتصاب دسـتـگـی
شدند و مجمع اتحادیـه كـارگـری  
ـر   زنان شرایط آزادی ایـن دسـتـگـی
شدگان را با پرداخت وثیقـه ھـای  
ـلـغ   نسبتا بـاال فـراھـم آورد و مـب
زیادی به صندوق اعـتـصـاب ایـن  

 .كارگران كمك كرد 
ـرای   ـلـه مـبـارزه ب جدا از مسئ
ـر بـا   ـراب ـر و ب شرایـط كـاری بـھـت
مردان، یك عـرصـه مـھـم مـبـارزه  
ــه حــق   ـل زنـان در ایـن دوره، مسـئ
رأی زنان برای مشاركت در امـور  
ـیـز بـود  . اداره سیـاسـی جـامـعـه ن

مبارزه برای حق رأی ھمگانـی و  
ــان، در   ــه حــق رأی زن ــمــل از ج
بسیاری از كشـورھـا رو بـه رشـد  

ـتـای مـی  . بود  ـن آلـكـسـانـدرا كـول
گوید كه در روسیه در آن سـالـھـا،  
شعور زنان چنان دستـكـم گـرفـتـه  
ـیـمـاران   می شد كه جـز زنـان و ب
ــھـا، ھــمــه   ــان ــمــارسـت ـی روانـی در ت
شھروندان جامعه دارای حـق رأی  

در انگلیس جـان اسـتـوارت  !  بودند 
میل اولین نماینده پارلمان بـود كـه  
از حق رأی زنان دفاع كرد كـه بـا  
ـرو   مخالفت یكپارچه پـارلـمـان روب

ـنـد  .  می شود  ـل ـیـوزی بـاالخـره در ن
ــان در تــاریــخ   ــر  ١٩ زن ــب ــام ــت ــپ  س

ـیـن بـار در یـك  ١٨٩٣  ـرای اول ، ب
. كشور دارای حق رأی می شوند 

، در  ١٨٤٨ پادشاه پروس در سـال  
ـر   ـراب یك عقب نشینی سیاسی در ب

دھـد كـه    ھـائـی مـی   انقالب، وعده 
ــن   ــكــی از ای ــان ی حــق رأی زن

ھا است كه ھیچوقت عمـلـی    وعده 
 .نشد 

 ایـده روزی بـه  ١٩١٠ در سال  
ــكــا   ــراســر آمــری ــام روز زن در س ن
توسط فعالین جنبـش زنـان جـدی  

ــه شــد  ــان ســال  .  تــر گــرفــت ــم ھ
نمایندگان به دومین كنفرانس زنـان  
سوسیالیست انترناسـیـونـال دوم در  
كپنھاك، با ھدف پیشنھاد یك روز  
مشخص بعنـوان روز جـھـانـی زن  

ـبـات  . شركت كردند  روزی كه مطال
ـتـصـادی   سیاسی، اجتماعـی و اق
زنان، از جمله حـق رای زنـان، را  

برای سوسیالیسـتـھـا  .  برجسته كند 
و مشخصا كمونیستھا در آن دوره  
ھم گرچه مسئله زن جـایـگـاھـی  
ویژه داشت، اما برای تـعـدادی از  
رھبران برجسته جنبش كمونیسـتـی  
. حق رأی دستكم گرفته می شـد 

ــش كــارگــری آن زمــان،   در جــنــب
ــده،   ــمــان ــب ــا افــكــار عــق ــی ب مــردان
ــان در امــور   مـخــالـف دخــالـت زن
ـبـش   ـران جـن سیاسی بودند و رھـب
ـرای حـق   كمونیستی كه مـبـارزه ب
ـم مـــی   ـــكــ ـت ـــان را دســ رأی زن
ـر حـق رأی   گرفتند، پافشـاری ب
ــانــه مــی   ــن ــرقــه افــك ــان را تــف زن

حزب سوسیـال دمـكـرات  !  دانستند 
كارگری آلمان كه وزنه مھمی در  
ـیـسـتـی آن زمـان   جنبش سـوسـیـال
ـرانـی چـون كـالرا   داشت، بـا رھـب
زتكیـن، تـا حـدودی ایـن افـكـار  

 .عقبمانده را به عقب راند 
كالرا زتكین با الھام از مبـارزه  
ـبـش   و فعالیتھای زنان كارگـر جـن
ــن   ــی ــكــا و فــعــال ــری ــری آم كــارگ
ــش،   ــن جــنــب ــســت ای ــالــی ســوســی
ـرای   چھارچوب پیشـنـھـاد خـود ب

روز جھـانـی  " روز مشخصی به نام  
، به این كنفرانس را آماده كـرده  " زن 
در پیـشـنـھـاد كـالرا زتـكـیـن  . بود 

آمده بود كـه ھـر سـالـه در تـمـام  
كشــورھــا روزی بــه نــام روز زن  
ـبـات   جشن گرفته شـود تـا مـطـال
ــن روز مشــخــص   ــان را در ای زن

ـرانـس كـه  .  برجسته كنـد  ـف ـن ایـن ك
ـنـده زن از  ١٠٠ بیش از     ١٧  نـمـای

ـیـن     ٣ كشور جھـان، از جـمـلـه اول
نماینده زن از پارلمان فنالند در آن  
ـیـشـنـھـاد   شركت كرده بودنـد، بـه پ
ـفـاق آرا و در   كالرا زتكیـن بـه ات
فضائی گرم و صمیمانه و شـادی  

بـدیـن  .  و ھلھله رأی مثبت دادنـد 
ـرتــیـب،   ــدون  "  روز جــھــانـی زن " ت ب

مشخص كردن روزی مشخـص در  

ـرانـس  .  تقویم، متولد شـد  ـف ـن ایـن ك
ھمچنین تصویب كـرد كـه شـعـار  

ـرای  "  رأی برابر زنان، مبارزه مـا ب
ـقـویـت   رسیدن به سوسیالیـسـم را ت

ــه در روز  ."  خـواھـد كـرد  ھـر سـال
 .جھانی زن را بلند و برجسته كند 

ـــادی در آن   ـــھـــای زی ـث ــحــ ب
بـحـث حـول  .  كنفرانس در گـرفـت 

حق و حقوق زنـان، از جـمـلـه حـق  
رأی زنان پا خورد و بیانیه ھـائـی  
درباره حق رأی زنـان و حـق رأی  
ھمگانی، حـق و حـقـوق مـادری  
برای مادران متاھل و صرفنظر از  
حدود و ثـغـور دارائـی افـراد، كـه  
حق رأی آن زمان بر آن مبنا بـود،  

بحـثـھـای مـھـم  .  بتصویب رسیدند 
دیگری از جمله ممـنـوعـیـت كـار  
شبانه از آنـجـا كـه بـه سـالمـتـی  
جسمی زنـان ضـرر مـی رسـانـد،  
ـیـه   ـیـان درگرفت و قـطـعـنـامـه و ب
. ھائی در این رابطه مصوبه شدنـد 

مزد برابر با مردان، روزكـار ھشـت  
ــغــو كــار قــراردادی و   ــه، ل ســاعــت
ــرای   ــی ب ــف ــراتــی، مــزد مــك ــت كــن
ـرای   بیكاران و دسـتـمـزد كـامـل ب
ــره از   ــی ــی و غ ــل ــعــطــی روزھــای ت
مباحث و قطعنامه ھـائـی بـودنـد  
ـرانـس بـه بـحـث   ـف ـن كه در ایـن ك

 .گذاشته و بتصویب رسیدند 
ــعــد از تصــویــب روز   ســال ب
ـرانـس یـادشـده،   ـف ـن جھانی زن در ك
ـیـن   روز جھـانـی زن تـوسـط فـعـال
ـبـش   ـیـسـتـی و جـن جنبش سوسیال
زنان و با دخالت بسیار فعال خـود  

 مـارس،  ٨ كالرا زتكین در روز نه  
 مـارس جشـن گـرفـتـه  ١٩ بلكـه  

 مارس ھم اتفـاقـی  ١٩ منتھا  . شد 
ـتـای،  .  نبود  ـن بقول آلكسـانـدرا كـول

ــال دمــكــرات   بــرای حــزب ســوســی
. كارگر آلمان یك روز تاریخی بـود 

ـم، در روز   ـت ـر گـف ھمچنانكه باالت
 و در عــقــب  ١٨٤٨  مــارس  ١٩ 

ـقـالب آن سـال،   ـر ان نشینی در براب
پادشاه پروس وعـده داده بـود كـه  
ــیــت   حــق رأی زنــان را بــه رســم

 .بشناسد 
  ٢٠١٠  امـا سـال  ١٩١١ سال  

ـری  . نبود  از اینترنت و ماھواره خـب
ــر روز جــھــانــی زن و  .  نــبــود  خــب

ــرای آن روز تــوســط   آمــادگــی ب

ـتـدائـی   اعالمیه ھا و خبررسانی اب
آن زمان صورت گرفت و به پیـش  

ـبـل از  .  رفت  ـتـه ق   ١٩ چـنـد ھـف
مارس آن سال، دو نشریه مـھـم در  

ـریـش  )  رأی زنان ( آلمان   روز  ( و ات
منتشر و در سطحـی وسـیـع  ) زنان 

مـقـاالت و مـطـالـب  .  توزیع شدند 
ـیـز بصـورت روزنـامـه   متعـددی ن
ـفـی   ـل دیواری كه به مسائل مـخـت

زنـان  " می پرداختند و با تیترھای  
زنـان كـارگـر و امـور  "،  "و پارلمان 
، زنان خانه دار را چـه بـه  " محلی 

ــت؟  ــاس ــشــر  "  ســی ــت و غــیــره مــن
ـر ایـن  . گردیدند  ـت ـی ھمچنانكه از ت

مطالب برمی آید، به برابری زنـان  
و مـردان در مشــاركـت در امــور  
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و  
تبعیض بر علیـه زنـان در عـرصـه  

گرچه جشـن و  .  ھا پرداخته بودند 
برگزاری مراسـم روز جـھـانـی زن  
ــان   ــم در دو كشــور اتــریــش و آل
برجسته بود، امـا ایـن مـراسـم در  
كشورھای دیگری نیز، از جـمـلـه  
ـرگـزار   ـیـس و دانـمـارك ھـم ب سوئ

ـیـش از یـك  .  گردید  رویھمرفـتـه ب
ــون نــفــر در مــراســم و   ــی ــل مــی

ھای تـدارك دیـده شـده    راھپیمائی 
ـبـه  . شركت كردند  ـر مـطـال عـالوه ب

حق رأی برابر، مطالبات دیـگـری  
از جمله لغو تبعـیـض در مـحـیـط  
كار، حق كارآموزی، حق اشـتـغـال  

 .و غیره نیز مطالبه شد 
ـیـت ایـن جشـن، بسـیـار   موفق
ـیـن   فراتر از انتظاری بود كه فـعـال

ـتـای در  .  این عرصه داشتند  ـن كـول
ـریـش از   باره مراسمھای آلمان و ات
غلغله جمعیت می گـویـد كـه در  
ھر گوشه و كناری و در ھر شـھـر  
ـرگـزار شـده   و شھركی مراسمـی ب

مردان در خانه به امور خـانـه  .  بود 
داری می پرداختند و زنان آن روز  
دخالت در مسائل سیاسی و امـور  
ـرعـھـده گـرفـتـه   بیرون از خانه را ب

 .بودند 
  ١٩١٣ روز جھانی زن تا سـال  

   مارس دنیا نیازمند تغییری بنیادین است٨در آستانه 

 ١ از صفحه  
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 مــارس  ٨ در روزھـائـی غـیــر از  
روز جـھـانـی  .  جشن گرفته میشد 

ــرم   ــرمــاگ زن در ایــن ســال در گ
جنبش اعتراض به جنگ جھـانـی  
با قدرت بیشتری در بسـیـاری از  
كشورھای اروپـائـی و از جـمـلـه  
برای اولین بـار در روسـیـه جشـن  

ــه شــد  ــاری از  .  گــرفــت در بســی
 مـارس و  ٨ در  "  روز "كشورھا این  

ــیــش   ــد روز پــس و پ ــن   ٨ یــا چ
مارس، یا بر علیه جنگ و یا در  

ھمبستـگـی بـا زنـان كشـورھـای  
درگیر در جنگ گرامـی داشـتـه  

 از ایـن جـھـت  ١٩١٣ اھمیت  . شد 
 مارس در این سال  ٨ است كه روز  

. بعنوان روز جھانی زن تثبیت شـد 
 مـارس در سـال  ٨ و باالخره روز  

 سال بـعـد  ٩٠ ، یعنی حدود  ١٩٧٥ 
ـیـت   ـب ـث ـرای ت از مبارزاتی سخت ب
روزی به نام روز زن، سازمان ملـل  
نیز به این روز بعنوان روز جـھـانـی  

 ."زن تن داد 
 

  مارس٨انقالب روسیه و 
انقالب روسیه گرچه ریشه در  
ـم   ـراضـات عـظـی نارضایتی و اعـت

 دارد، امـا  ١٩١٧ قبل از فـوریـه  
پروسه سرنگونی حكومت تـزار بـا  
اعتراض زنان كارگر نساجی ھای  
پتروگراد در روز جھانی زن تسریـع  

تروتسكی در كتاب تاریـخـی  .  شد 

مـی  "  تاریخ انقالب روسـیـه " عظیم  
ـم  (  فـوریـه  ٢٣ روز  : " نویسد  ـقـوی ت

مصادف بود بـا روز  )  قدیم روسیه 
ــی زن  ــال  .  جـھــان مــحــافــل ســوســی

دمكراتیك قصد داشتند آن روز را  
به طور عادی با تجمع، سخنرانی  

به  .  و پخش اعالمیه جشن بگیرند 
فكر ھیچكسی نرسیده بود كـه آن  
ـیـن روز   روز ممكن است به نخسـت

ـبـدیـل شـود  در آن روز  .  انقـالب ت
ــه   ــران را ب ــیــچ نــھــادی كــارگ ھ

مھمتـر  .  اعتصابی فرا نخوانده بود 
ـریـن   آنكه حتی یـكـی از مـبـارزت
ـلـشـویـكـی، یـعـنـی   سازمانھای ب
كمیتـه تـمـامـا كـارگـری نـاحـیـه  
وایبورگ با ھرگونه اعتصاب در  

ـنـابـه  .  آن روز مخالفت كـرده بـود  ب
ـران   گفته كایوروف، یـكـی از رھـب
مناطق كارگرنشین، كـارگـران بـه  

ــد  ــودن ــی ب ــان ــدت عصــب ھــر  .  ش
اعتصابی ممكن بود بـه جـنـگـی  

اما از آنجا كه  .  آشكار تبدیل شود 
ــه مــذكــور زمــان را بــرای   ــت كـمــی
فعالیتھای رزمی نامساعـد مـی  
دانست ــ چـون از یـكـسـو حـزب  
ھنوز قدرت كافی نیافتـه بـود، و  
از سوی دیگر كارگران با سربـازان  
ـنـد ــ اعضـای   تماس كمی داشـت
ـنـد كـه   ـت كمیته مزبور تصمیم گرف
ــرا   ــتــصــاب ف ــران را بــه اع كــارگ
ـرای زمـان   نخوانند و در عـوض ب

ـیـات   ـل ـنـده عـم نامـعـلـومـی در آی
ضـمـنـا  . ...  انقالبی تدارك ببینند 

بنظر می رسید كه ھمه با آن نظـر  
اما صبح روز بعد، برغـم  .  موافقند 

ھمه رھنمـودھـا، كـارگـران زن در  
چند كارخانه نسـاجـی اعـتـصـاب  
كردند و نمایندگان خود را بـه نـزد  
كارگرن فلزكار فرستاند و از آنـان  
ــردنــد  ــانــی ك ــب ــی ــت . درخــواســت پش

بلشـویـكـھـا  : " كایوروف می نویسد 
با اكراه با این امر موافقت كرده و  

ــك و   ــشــوی ــارگــران مــن ــگــاه ك آن
ـقـالبـی از آنـھـا   سوسیالیستھای ان

اما وقتی اعتصاب  .  پیروی كردند 
توده ای در می گیرد، باید ھـمـه  
ـری   را به خیابانھا فراخواند و رھـب

ـیـن بـود  ."  را به دست گـرفـت  چـن
ــتــه   ــی ــوروف كــه كــم ــم كــای تصــمــی
ــن   ــبــورگ نــاچــار بــود بــا ای وای

 . ...تصمیم موافقت كند 
بدین ترتیب حقیقت ایـن اسـت  
ـیـن آغـاز   كه انقالب فوریه از پـائ

ـر  .  شد  ـقـالب نـاچـار شـد ب این ان
مقاومت سازمانھای انقالبی خـود  
چیره شود و در این راه سـتـمـكـش  
ـقـه   ترین و محرومترین بـخـش طـب
ــای   ــه ھ ــان ــارخ ــان ك كــارگــر، زن
نساجی كه بی شـك بسـیـاری از  
ـنـد، بـه   آنھا ھـمـسـر سـربـاز داشـت
ـرداشـت  . ابتكار خود گام اول را ب

صفھای طویل نان آخریـن مـحـرك  

ــراھــم آورده بــود    ٩٠ حــدود  .  را ف
ھزار كارگر، از مرد و زن، در آن  

 ." روز اعتصاب كردند 
تاریخ انقـالب روسـیـه، تـاریـخ  
ــم زنــان، دوشــادوش   ــی تــالش عــظ
ـــه   ـــت ك ـردان آزاده ای اس ــ م
ـقـول آیـزك دویـچـر   تروتسكی در ب

ـریـن  "  به احتمال قوی قابل توجـه ت
ـم در اروپـا  ـیـسـت ـرن ب بـه  "  كتاب ق

زیباتر و شیرین ترین زبـان تشـریـح  
 .كرده است 
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ــان "  ــی ن ــوالن ــای ط ــھ ،  " صــف
،  " كارگـران بـه شـدت عصـبـانـی " 
ــد و  "  ــار ب ــاری بســی ــط ك شــرای

ــر  ــرســات ــف مــبــارزه بــرای  " ،  " طــاقــت
ـر  ـراب مـبـارزه  " ،  " دستمزد مكفی و ب

ـری   بر علیه خشونت و وحشـیـگـی
ـر  " ،  " پلیس  ـراب مبارزه برای حـقـوق ب

ـیـه  "،  "زنان با مردان  ـر عـل مبـارزه ب
! ؟ " شرایط فالكتبار زنـدگـی زنـان 

، انـگـار  ٢٠١٣  مارس  ٨ امروزه در  
فیلمی تكراری از شرایط زندگـی  
كارگران، زنان و مردان كـارگـر را  

امـا ایـن  .  به نمایش گذاشتـه انـد 
ـیـسـت؛ شـرایـط واقـعـی و   فیلم ن
. عینی زندگی طبقه كارگر اسـت 

ـرای   طبقه كارگری كـه مـبـارزه ب
ــادیـن ایـن شـرایــط   ـی ـیــری بــن تـغــی

ــان بــر دوش اوســت  ایــن  .  ھــمــچــن

شرایط عینی زندگی ماسـت كـه  
زنان امروز در ھر گوشه و كنـاری  

شرایـط  . آن را به چالش كشیده اند 
خفتبار كار كارگران و بـخـصـوص  
ــن؛ شــرایــط   كــارگــران زن در چــی
تحقیرآمیز زندگی و تـوحـش بـی  
ــیــر   ــحــق ــخــصــوص ت ــد و ب مــانــن
غیرانسانی زندگی زنان در ھـنـد؛  
ــســی در   ــد جــن ــارتــای ــیــر آپ تــحــق
كشــورھــای اســالم زده؛ نســبــیــت  
ـیـسـم   فرھنگی و مالتی كـالـچـرال

ـر اروپـا   ـت كه در قلب دنیای متمدن
از زنان و كودكان اقلیتھای مھاجـر  

ـرد  ایـن شـرایـط  .  قربانی مـی گـی
است كه زنان و مشخصا زنـان در  
ــد را   ــونــس و ھــن ایــران، مصــر، ت
پیشگامان مبارزه برای تغییر ایـن  

و  .  وضعیت و شـرایـط كـرده اسـت 
ــه   ــان  مــارس امســال،  ٨ در آســت

ـر   ـی دنیای ھرگز اینچنین آماده تغی
 !بنیادین نبوده است 

 ٢٠١٣  مارس  ٣ 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید
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ـلـو " که با اسم   بـه  "  مـنـصـور اسـان
" رھـبــر کـارگــری " عـنـوان یــک  

ــش   ــی در جــنــب ــای ــد ج ــوان ــت مــی
اما به اینھـا  .  کارگری پیدا کنند 

باید اطمینـان داد كـه ایـن خـیـال  
ــســت  ـی ــت  .  خـامــی بــیـش ن واقـعــی

ـبـش   ـران و واقـعـیـت جـن جامعه ای
ــدھــد کــه   کــارگــری نشــان مــی
ــای   ــھ ــاح کــارگــران ھــم از جــن
ــاتــی مــثــل   ــان ــری ــی و ج حــكــومــت

ــز "  ــب ــبــش مــوج س ــن ــم از  "  ج و ھ
ــو   ـل کسـانـی چـون مــنـصـور اسـان

مـردم در ھـمـان  .  عبور کـرده انـد 
 با شعار نه احـمـدی، نـه  ٨٨ سال  

ـر روی   ـری ب ـراب موسوی، آزادی ب
دست ھمه این جریانات آب پاکـی  

ـیـش و  .  ریختند  مبارزات رو بـه پ
ــش   ــن امــروز جــنــب رادیـکــال ھــمــی
کارگری و جـدال ھـر روزه مـردم  
ـیـن   ایران با سرکوبـگـریـھـا و قـوان
ـیـز بـه   ارتجاعی رژیم اسـالمـی ن
ـقـت   ـی روشنی بیـانـگـر ھـمـیـن حـق

جریان راه سبز امید و شركـا  .  است 
ـنـد   ھمانـگـونـه كـه خـود مـیـگـوی
ـنـد و   جزئی از نظام اسالمی ھسـت
كسی كه نفھمد كه مدافـعـان ایـن  
نظام ھیچ جایی در مـیـان مـردم  
ـران   ندارند، چیزی از سیاست در ای

تـا آنـجـا كـه بـه  .  نفھمـیـده اسـت 
كارگران مربوط اسـت ایـن را در  
ــامـه ھــای   ـن ــه ھــا و قـطــع ـی ــان ـی ب
کارگری در طول تمام این سالـھـا  
و عرض انـدام چـپ و رادیـکـال  
جنبش کارگری در اول مـاه مـه  
ـلـف   ھا و در مناسبت ھـای مـخـت
ـتـوان آشـکــارا مشـاھـده كــرد  . مـی

ـلـو   اتفاقـا اگـر امـروز وجـود اسـان
ـرای   چنین جایـگـاه مـھـمـی را ب

مـوج  "کسانی امثال جھانشاھی و  
ـیـل  "  سبزش  پیدا مـیـکـنـد، بـه دل

وزنه و جایگاه سنگینی است کـه  
به طور واقعی جنـبـش کـارگـری  
در سیر تحوالت جاری پیدا کـرده  

ـر عـظـمـت  .  است  ـراب در واقع در ب
ـبـش   قدرت رو به جـلـوی ایـن جـن
ـبـش فـکـر   است که سران این جـن
ـنـد از ایـن نـمـد کـالھـی   میـکـن

 . نصیبشان خواھد شد 

پیوستن رسمی منصور اسانلـو  
به این جنبش و با پرچم بـازگشـت  
به قانون اساسی رژیم اسـالمـی و  
ـرای ایـن   دوره خمینـی نـجـاتـی ب

ـیـسـت  ـلـكـه پـایـان نـا  .  حنبـش ن ب
میمونی است بر  جایـگـاھـی كـه  
اسانلو به دلیل زندانی شـدنـش در  
میان كارگران و مردم بدست آورده  

اسانلو اگر مـیـخـواسـت ایـن  .  بود 
جایگاه را حفظ كند حداقل وقتـی  
كه پایش را از حـیـطـه جـمـھـوری  
اسالمی بیرون گذاشت میبـایسـت  
نماینده نفرت ھمه كارگران و مـردم  
ــظــام اســالمــی و   ــه كــل ن ــی عــل
جمھـوری اسـالمـی وجـنـاحـھـای  

ـنـكـه بـا  .  حكومـت مـیـشـد  نـه ای
پیوستن به یك جریان حـكـومـتـی،  
ـرای   به كارگران و مـردمـی كـه ب

 .  آزادیش تالش كردند پشت كند 
گفتم اسانلو قبال ھم از ھمـیـن  

ـرخـی از  .  قماش بود  نگاھی بـه ب
موضعگیری ھا و اظھار نظرھای  
منصور اسانلو اینـجـا و آنـجـا بـه  
روشنی جـایـگـاه راسـت و بـازی  
کردن او در درون نـزاعـھـای درون  

 . حکومتی را نشان میدھد 
ـلـو  ٨٦  در سال    منـصـور اسـان

ــاتــی   ــخــاب ــت ــان نــمــایــش ان در جــری
مجلس ھشتم جمھـوری اسـالمـی  
حــمــایــت خــودرا از نــامــزدھــای  

ــبــان "  ــل اعــالم  "  ائــتــالف اصــالح ط
ـم خـود را  .  داشت  او علت تصـمـی

" حمایت آنان از جنبش کـارگـری " 
ـقـدم بـا  : " توضیح داد و گفت  ـت مع

طلبان شاید در برخی    كه اصالح   این 
ـنـد،    مواقع عمل  كرد مثبتی نـداشـت

ــظ   ــن راه بــرای حــف ــری ــھــت امــا ب
 حـمـایـت از  ٥٧ ھای انقالب    آرمان 

یاران خاتمی و انـدیشـه خـاتـمـی  
و این ادعای سـخـیـف در  ."  است 

حالی صورت میگیـرد كـه فـقـط  
ــای   ــکــردھ ــم از عــمــل یــک قــل
حكومت در دوره ریاست جمھـوری  

بـه گـلـولـه  "  اصالح طلب " خاتمی  
ـراض کـارگـران   بستـن صـف اعـت
ــوســط نــیــروھــای   ــون آبــاد ت خــات
جمھوری اسالمی از زمین و ھـوا  
ـیـکـارسـازیـھـا بـه   بود که علیـه ب

بیش از چـھـار  .  خیابان آمده بودند 
كارگر معترض در این تـھـاجـم بـه  

قتل رسیدند، شمار زیادی زخـمـی  
ــر   ــگــی ــت ــن دس ــد و صــدھــا ت شــدن

منصور اسانلـو در سـال  .  گردیدند 
 در جریان مضحکه انتخابـانـی  ٨٨ 

ـیـز از کـانـدیـداتـوری   حكـومـت ن
و  .  کـروبـی اعـالم حـمـایـت کـرد 

جالب این بود كـه ھـمـان ھـنـگـام  
ـیـانـه   سندیکای شرکت واحد بـا ب
ای اعالم کرد که مـا کـارگـران  
ـم  . در این انتخابات کاندیدی نداری

ــت   ــی ایــن ســنــدیــكــا بــر مــحــروم
کارگران از داشتن حق تشـکـل و  
ابراز عقیده و دخالت در سـرنـوشـت  
ـر یـکـسـری   جامعه اشاره كرد و ب
خواستھای اسـاسـی کـارگـران از  
جمله حق تشکل کـارگـری بـدون  
دخالت دولت و کارفرمـا، حـداقـل  
ـیـون تـومـان، و   ـل دستمزد یک می
غیره و غیره به عنوان خواستـھـای  
کارگران و کـل جـامـعـه تـاکـیـد  
ــاســخ   ــن کــار پ ــا ای گـذاشــت و ب

ـلـو را داد  مـنـصـور  .  منصور اسـان
ـقـش بـه   اسانلو از سالھا قبـل تـعـل
جنبش اصالح طلبی حكومتی را  

 . بارھا اعالم کرده بود 
در عملکرد خود سـنـدیـکـای  
ـلـو بـطـور   واحد نیز مـنـصـور اسـان
واقعی نماینده خط توده ایستـی و  
راست و قانونگرا بود کـه ھـمـواره  
ھمانند ترمزی در برابر بـه مـیـدان  
آمدن ھزاران کارگر شرکـت واحـد  

ـلـو ھـر  . عمل میکرد  منصور اسـان
جا که سخنی و گفته ای داشتـه   
ــون اســاســی   ــان ــدش بــر ق ــاکــی ت
جمھوری اسـالمـی و مـبـارزه در  
چھارچوبه ھای قـانـونـی بـوده و  
یک افتخارش دادن کتاب قانـون  
کـار جـمــھـوری اسـالمــی دســت  

ـران بـــوده اســـت  او در  .  کـــارگــ
حالیکه کارگران واحد از زندگـی  
انسـانـی و حـقـوق عـادالنـه شــان  
دفاع مـیـكـردنـد، ھـمـه تـالـشـش  
محدود نگاه داشتن مبارزات آنـان  

.  این قانون بـوده اسـت ٦ به فصل  
برای او نشستن سندیکا به جـای  
شوراھای اسـالمـی کـافـی بـود  

ـتـھـا  . که به حقش رسیده باشد  مـن
ـم   ـنـجـاسـت ایـن رژی تمام نکتـه ای
ـیـز   حتی این سطح از اعتراض را ن

خصـوصـا  .  نتوانست تحـمـل کـنـد 

ـبـش کـارگـری   اگر در درون جـن
ـم  .  باشد  دلیلش نیز تـرس ایـن رژی

ـراضـی کـارگـری   ـبـش اعـت از جن
از جمله وحشتش از ھـمـیـن  .  است 

مبارزات شرکت واحد بود کـه در  
ــودیــم و در  ٨٤ ســال    شــاھــدش ب

ـم کـه چـگـونـه   ھمانجا نیـز دیـدی
کارگران از خط و گرایـش راسـت  
ـنـه   عبور کردند و بـه جـای گـزی
ھــایــی چــون اعــتــصــاب آرام و  
مسالمت آمیز كه سیـاسـت امـثـال  
ـنـه اعـتـصـاب را   اسانلو بود، گـزی

اعتراضاتی شکوھـمـنـد  . برگزیدند 
که تاثیر مھمی در تـوازن قـوای  
ســیــاســی جــامــعــه آنــھــم درســت  
موقعی که احمدی نژاد با بستـن  
شمشیر از رو آمده بود که جامعـه  
ــکــشــد، داشــت  . را بــه ارعــاب ب

بنابراین آنچه که بـه سـنـدیـکـای  
ـرا بـه   واحد اعتبـار بـخـشـیـد و آن
عنوان تشکلی کارگری بـه جـلـو  
چشم جامعه آورد ھمین مـبـارزات  
و دفاع جانانه آنان از خـواسـتـھـای  

 .خود و حق تشکلشان بود 
ـرای ھـمـیـن بـود کـه رژیــم   ب
اســالمــی، الزم مــیــدانســت کــه  
جلوی تحـرکـات کسـانـی حـتـی  

ھمانطور که  . چون اسانلو را بگیرد 
در دل نزاعھای درونی شان امثـال  
کروبی و میرحسیـن مـوسـوی را  

 . میکشاند " حصر "به  
نمونه دیگر سخنرانی منـصـور  

 در کـنـگـره  ٨٦ اسانلـو در سـال  
ــی   ــھــان ــون ج ــه فــدراســی ــان ســالــی

ـقـل   آی تـی  ( کارگران حمل و ن
در لندن و مجمع عمومی آن  )  اف 

ــن  .  در بــروکســل اســت  او در ای
سخنرانی نه بحثی از اعتـصـابـات  
کارگری و مـبـارزات بـا شـکـوه  
کارگران شرکت واحد داشت و نـه  
از خواسـتـھـا و مـعـضـالتـی کـه  
ـران بـا آن دسـت و   کارگران در ای

برعكـس تـمـام   .  پنجه نرم میکنند 
تاکیدش ایـن بـود کـه كـارگـران  
چیزی جز آنچه در اصل چھـل و  
چندم قـانـون اسـاسـی جـمـھـوری  
ــد  . اسـالمـی آمـده را نـمـیـخـواھـن

خواست وی صـرفـا کـمـک بـه  
مشروعیت یافتن سندیکای واحـد  

 قـانـون اسـاسـی  ٢٦ بر طبق ماده  

ــود  او در  .  جـمــھــوری اسـالمــی ب
سندیکای  :" سخنرانی اش میگوید 

کارگران شرکت اتوبوسرانی تھـران  
بر اسـاس  )  شرکت واحد (و حومه  

 قانون اساسی ایران یـک  ٢٦ ماده  
ـر حـق اسـت  . اتحادیه مشروع و ب

ــرداد مــاه   ــدیــکــای مــا در خ ســن
.  مـجـددا بـازگشـایـی شـد ١٣٨٤ 

ـر   ـنـا ب ـران ب جمھوری اسلالمـی ای
ـر پـایـه   قوانین موجود داخلـی و ب

  ١٣/٧/١٣٨٢ تفاھم نـامـه مـورخ  
برای تغییر فصل ششم قانون کـار  

-٨٩ در مطابقت آن با مقاوله نامـه 
ــل  ٨٧  ــکــی ــق تش  آی ال او ح

ـــی   ـــای ـــازگش ـــا و ب ـــک ـــدی ـن ــ س
سندیکاھای قدیمی را به رسمیت  

 . “شناخت 
ـرانـی   لب سخن او در این سخن
ــون اســاســی   ــان ــود کــه ق ــن ب ای
جمھوری اسـالمـی حـق تشـكـیـل  
سندیكا را برای كارگران برسمـیـت  

لب سخـن او ایـن بـود  .  میشناسد 
کــه كــارگــران تــحــت حــكــومــت  
ــیــل   ــونــا حــق تشــك اســالمــی قــان
اتحادیه دارند و اگـر مـمـانـعـتـی  
انجام میگیرد، مقصر خودسری و  
ــون اســت  . اعــمــال خــارج از قــان

ــن در   ـی ــو ھـمــچــن ـل ــصـور اســان مـن
ھمانموقع در مصاحبه تلـویـزیـونـی  
ای که با صدای آمریکـا داشـت   

ـران جـمـھـوری  ” از   سعه صدر رھـب
او بـطـور  .  سخن گـفـت “  اسالمی 

واقعی در این کنفرانس ھمانگونـه  
ــای   ــت کــه شــوراھ ســخــن گــف
ــه کــارگــر در   ــان اســالمــی و خ
ــی ســخــن   ــھــان اجــالس ھــای ج

ـنـد  ـلـو در  .  میـگـوی مـنـصـور اسـان
ـرانـس نـه   ـف صحبتـش در ایـن کـن
بحثی از اعتصابات کـارگـری و  
ــا شــکــوه کــارگــران   ــارزات ب ــب م
ــه از   ــرکــت واحــد داشــت و ن ش
خــواســتــھــا و مــعــضــالتــی کــه  
ـران بـا آن دسـت و   کارگران در ای

ــد  ــن ــکــن ــجــه نــرم مــی ـن ــمــام   .  پ او ت
تاکیدش ایـن بـود کـه كـارگـران  
چیزی جز آنچه در اصل چھـل و  

  ھر دو راست و یک جنبش اند" موج سبز"منصور اسانلو و 

 ١ ا ز صفحه  
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چندم قـانـون اسـاسـی جـمـھـوری  
ــد  . اسـالمـی آمـده را نـمـیـخـواھـن

خواست خود وی نیز این بـود کـه  
ــه   ــود ک ــمــک ش ــا ک ــھ ــه آن ب
سندیکای آنان که بر طـبـق مـاده  

 قانون اساسـی تشـکـیـل شـده  ٢٦ 
 .  است، مشروعیت یابد 

البته منصور اسانلـو ھـمـیـشـه  
او آنـجـا  .  چنین سخن گفته اسـت 

ـیـن اسـالمـی دفـاع   ھم كه از قوان
ـــط   ـــك خ ـــود از ی ـرده ب ــ ـــك ن
ــتــی راســت دفــاع   ــس ــی ــدیــكــال ــن س

ـرد  ـــكــ ـی او در شـــمـــاری از  .  مــ
مصاحبه ھایـش عـامـل و ریشـه  
ـرده کـارگـران   فقر و فالکت گسـت
را نه در نـظـام سـرمـایـه داری و  
اسالمی حاکم بلکـه در نـداشـتـن  
ـقـل کـارگـری   سندیکاھای مسـت

او چشمش را بر ایـن  . قید میکرد 
حقیقت که مثال در جـایـی مـثـل  
آفریقا کارگران بـا وجـود داشـتـن  
ــس   ــی ــوســط پــل ــه خــود ت اتــحــادی
حکومت حاکم به گـلـولـه بسـتـه  

 . شدند را می بندد 
ـقـش   ـلـو ن طبعا مـنـصـور اسـان
ـری   ــ ــل گــی ــی در شـــک ــھـــم م

ــدیــکــای واحــد داشــت  ــن امــا  .  س
ـر   تصویر او از سندیکا ھمان تصـوی
ـــی از   ـت ــ ـــوده ایس راســـت و ت
ــران و بــازی   ــکــای کــارگ ســنــدی
ـیـن   کردن آن در چـھـارچـوب قـوان

ـفـاق در  .  موجـود بـود  امـا ایـن ات
ـبـش   شرایـطـی روی داد کـه جـن
کارگری گـامـھـای مـھـمـی بـه  

کـارگـران خـواھـان  .  جلو آمده بـود 
ـرای   تشکل واقعی خود بودند و ب
تحقق چنین خواسـتـی بـه مـیـدان  
. آمدند و سندیکا شـکـل گـرفـت 

بـعــد از آن مــا شــاھــد جــدال دو  
ــن   گـرایـش راسـت و چـپ در ای

در اعتـصـابـات بـا  .  سندیکا بودیم 
 و بـا عـقـب رانـده  ٨٤ شکوه سال  

ـیـکـش   شدن خط راست که تـاکـت
سکوت بود و به ھر چیز متـوسـل  
ــصــاب   ــوی اعــت ــا جــل ــشــد ت ــی م
کارگران را بگیرد، گرایش چـپ  
ــوی صــحــنــه   ــه جــل ــکــال ب و رادی
مبارزات این سندیکا کشیده شـد  
و چنین بود که سندیکـای واحـد  
به مرکز توجـه جـامـعـه و جـھـان  

ــل شــد  ــدی ــب ــیــن شــد کــه  .  ت ــن چ
ــدیـکــای واحــد بـه یـکــی از   سـن
ـبـش   تشکلھای معتبر در درون جـن

ــطــور   ــل شــد و ب کـارگــری تــبـدی
ــــکــــی از   ـروز ی ـــعــــی امـــ واق
ـبـش کـارگـری   دستاوردھـای جـن

ــیــب در عــمــل  .  اســت  ــرت ــن ت بــدی
ــت و   ــکـــا از خـــط راس ــدی ســن
سازشکارانه کسانی چون منصور  

 . اسانلو عبور کرد 
بعدا بدنبال اعتصاب قدرتمـنـد  
کارگران شـرکـت واحـد در سـال  

ــم  ٨٤  ــانــه رژی  و حــمــالت وحشــی
اسالمی به سندیکای واحد و بـه  
مبارزات این کارگران، خـط تـوده  
ایستی و راست، خطی که امـثـال  
اسانلو آنرا نمایندگـی مـیـکـردنـد،  
میدان تـحـرکـی دوبـاره یـافـت و  
ھمواره مثل یک ترمز بر سـر راه  
. مبارزات این سندیکا عمل کـرد 

تمام تالش این گرایـش مـحـصـور  
نگاھداشتن مبارزات کارگـران در  
چھارچوبه ھای قانونـی و پشـت  
ــار و   ــای اداره ک ــدورھ در کــری

حـتـی  .  مقامات شرکت واحد بـود 
در تجمع اعتراضی ای کـه ایـن  
ـقـالب   ـر دادگـاه ان کارگران در براب
اسالمی در تھران در اعتـراض بـه  
حملـه ای کـه از سـوی اوبـاش  
ـــا   ـــای اســـالمـــی و ب ـــوراھ ش
ـر ایـن   سرکردگی صادقی به دفـت
ـنـد   سندیکا شده بود و مـیـخـواسـت
ـرنـد، از   ـب ـلـو را ب حتی زبـان اسـان
سوی تـعـدادی از کـارگـران ھـم  
خط اسالنلو پالکاردی با نـوشـتـه  

" وزیر دادگستر، عـدالـت، عـدالـت " 
ــا اعــتــراض   ــه ب ــد شــد ک ــن ــل ب
کارگرانی از خود شـرکـت واحـد  
ـرو   که به این تجمع آمده بودند روب

 . شد 
نمونه دیگر از ھـمـیـن راسـت  
ـراض   روی ھا که باز خشم و اعـت
بخشی از کارگران شرکـت واحـد  
را برانگیخت شرکت نمایندگـانـی  
از سندیکـای واحـد در ھـمـایـش  
مشـتـرک نـمـایــنـدگـان سـازمــان  
جھانی کار و مزدوران شـوراھـای  
اسالمی و خانه کـارگـر در آبـان  

ـریـز و کـرمـان بـود ٨٥  ـب از  .   در ت
سندیكای كارگران شـركـت واحـد  
ـره   منصور اسانلو رئیس ھیات مـدی

 نفر دیـگـر از  ١٣ سندیكا به ھمراه  
ـیـن   ـره و فـعـال اعضای ھیات مدی
سندیكا در این ھـمـایـش شـرکـت  

این ھمایش بطور واقـعـی  .  داشتند 
توطئه ای بود تـوسـط شـوراھـای  

اسالمـی و مـقـامـات جـمـھـوری  
اســالمــی بــرای ســودجــویــی از  
اعتبار كارگران سندیكای شـركـت  
ـران بـه   واحد و جلب كارگران در ای
تصمـیـمـات و راھـكـارھـایـی كـه  
ـیـن ھـمـایـش   ظاھرا قرار بـود چـن
ـران   ھایی را در مقابل كـارگـران ای

به عبارت دیگر  ایـن  .  قرار دھند 
اقدام در واقع تالشی بود در تقابـل  
با تالش كارگران برای داشتن حـق  
ـقـل از دولـت  . تشكل آزاد و مسـت

ـیـانـش در   شرکت اسانلـو و اطـراف
ایـن ھـمـایـش در حـالـی صــورت  

ـر از  ٥٠ میگرفت که بیش از   ـف  ن
كارگران شركت واحـد كـه اسـاسـا  
ـیـن   اعضای ھیات مدیره و از فعال

ــد   ــودن ــن تشــكــل ب ــخــاطــر    ای  ب
اعتراضاتشان از كـار اخـراج شـده  
بودند و نزدیك به یكسال بـود کـه  
. به آنھا حقوقی پرداخت نشده بـود 

ـیـز   در حین برگزاری این ھمایش ن
رھبران این سندیكا مورد بازداشـت  

 . قرار گرفتند 
ھمه اینھا نشان مـیـدھـد کـه  
كسانی كه اخیرا در جـریـان کـنـار  
گذاشتن اسانلو از ایـن سـنـدیـکـا،  
یک جانبه بـه دفـاع از وی بـه  
میدان آمدند، چگونه در عـمـل و  
ـنـی را   بطور واقعی گرایـش مـعـی

معـضـل گـرایـش  .  تقویت میکنند 
ـلـو از   راستی چـون نـظـرات اسـان
مدتھا قبل معضل سندیکـا واحـد  

ایـن را در کشـاکـش  .  بوده اسـت 
ھای دو گرایـش راسـت و چـپ  
در این سندیکا به روشنی میتـوان  

ـر  .  دید  از ھمین رو در اقـدام اخـی
سندیکا در مورد برکناری اسانلـو  
نقد کسانی چون من نحوه انـجـام  

ـیـکـه  ھـمـه  .  این کار بـود  درحـال
تاکید من این بود که سندیکـای  
ــروی   ــیــش ــرکــت واحــد یــک پ ش
جنبش کارگری است و بـایـد بـا  

 .تمام قدرت آنرا حمایت کرد 
البته ایـن را ھـم بـگـویـم کـه  
اینھا نقدھا و انتقاداتـی اسـت کـه  
ما ھمان موقع در مورد ھـمـه ایـن  
ھا نوشتیم و این راست روی ھا را  
ـاد آنـھـا   ـقـد کشـیـدیـم و اسـن به ن

ــود اســت  ــکــه  .  مــوج ــن ایــن ضــم
ـلـو در   ھنگامیـکـه مـنـصـور اسـان
ــاع   ــانــه از او دف ــان زنــدان بــود، ج

اگر جـایـی کـوچـکـتـریـن  .  کردیم 
سخنی در جھت خواست کـارگـران  

بر زبان آورد از آن دفـاع کـردیـم و  
حتی عکس او را در اعتـراض بـه  
ــمــایــنــدگــان جــمــھــوری   حضــور ن
ــدســت   اســالمــی در آی ال او ب
گرفتیم و خواھان آزادی فـوری و  
ــد و شـرط وی و ھـمــه   ـی بـدون ق
ــان   ــی ــدان ــی و زن ــدان کــارگــران زن

 .سیاسی از زندان شدیم 
بحثم را خالصه کنم، نـگـاھـی  
به بیانیه ھای سندیکـای شـرکـت  
ـابـل   واحد در طول تمام این سالھا تق
و کشاکش دو گـرایـش راسـت و  

مـا  .  چپ را به نمایش مـیـگـذارد 
ـیـم کـه   ـن ـی این سندیکـا را مـی ب
کنار تشکلھای کـارگـری دیـگـر  
ـیـه   ـان ـی به مناسبـت اول مـاه مـه ب

بیانیـه ھـایـی کـه بـطـور  .  میدھد 
ــکــال و   ــھــای رادی ــعــی خــواســت واق
چپ، خواستھای کل جـامـعـه را  

ـا امضـای  .  نمایندگی مـیـکـنـد  ی
ـات حـداقــل   ـب ـای مــطـال خـود را پ
ــش   کـارگـری مـیـگــذارد و ســخـن
ـیـون   ـل ـی ـا دو م اینست که حتـی ب
. تومان نیز نمیشـود زنـدگـی کـرد 

ـیـه   ـان ـی سندیکایی که علیه اعدام ب
ـار بـھـشـتـی  .  میدھد  علیه قتل ست

بیانیه میدھد و نمونه آخرش تجـمـع  
ـیـن ایـن   ـال ـفـر از فـع بیش از صد ن
ـتـه، در   ـف ـیـن ھ سندیکای در ھـم
مقابل جلسـه شـورایـعـالـی کـاری  
جـمــھــوری اســالمـی بــا خــواســت  
. افزایش فوری دستمـزد ھـا اسـت 

این کـارگـران در ایـن تـجـمـع در  
ـا   نشستی با مسئولین وزارت کار ب
اشاره به اینکه کسانی کـه تـحـت  
عنوان نماینده ھـای کـارگـران در  
ــد   ــی کــار حضــور دارن ــال ــع شــورای
ـنـد،   ـیـسـت نماینده ھای واقعی آنان ن
ـقـل   به بر پایـی تشـکـلـھـای مسـت
ــد و   ــن ــد گــذاشــت کــارگــری تــاکــی
ـنـده   ـای خواھان حضور و دخـالـت نـم
ـیـن   ـی ھای واقعی کارگـران در تـع

در عـیـن  .  حداقل دستمزدھا شـدنـد 
ـیـم کـه   حال سندیکایی را می بین

ــادر  ٨٩ در ســال   ــه ای ص ــانــی ــی  ب
ـانـون  " میکند تحت عنوان   اصالح ق

ــاوردھــای   ــابــودی دســت ــار یــا ن ك
ـانـون کـار  " زحمتكشان  که در آن ق

ــاورد   جـمــھـوری اســالمـی را دســت
ـانـه  .  کارگران مـیـخـوانـد  و بـه بـھ

اینكه اصالحیه قانـون كـار نسـخـه  
صندوق بین المللی پول و سـازمـان  
ـنـكـه   تجارت جھـانـی اسـت، بـر ای
راھی دیگر جز توسل به قانون كـار  
ــی   ــجــاع ــی ارت ــون اســاس و قــان
ـا   جمھوری اسالمی برای مقابلـه ب

زورگویی كارفرمایان وجـود نـدارد،  
ھـمـان خـطـی کـه  .  تاكید میکنـد 

منصور اسانلو در سـخـنـرانـی خـود  
ـنـدن   در کنفرانس آی تی اف در ل

 .به پیش برد 
ـم   با ایـن تـوضـیـحـات خـواسـت
ـیـوسـتـن مـنـصـور   نشان دھم که پ

ابـدا  "  جنبش مـوج سـبـز " اسانلو به  
 .موضوع جدیدی نیست 

نیز در ھمان اعـالم  "  موج سبز " 
 از  ٨٨  مـھـر  ٢٨ موجودیتش در  

ــی   ــر حسـیـن جـھـانشـان سـوی امـی
بنیانگزار آن ھمه مخالفان احـمـدی  
ــژاد، شــامــل تــمــام افــراد داخــل   ن
ـلـه   دستگاھھای حکومتـی از جـم
سپاه، ارتش، آخوندھای حکـومـتـی  
ــادھــای جــمــھــوری   ــھ ــگــر ن و دی
ـا بـه ایـن   اسـالمـی را فـراخـوان ت

ـتـه خـود  .  سازمان بپیوندنـد  بـه گـف
ـاسـت   جھانشاھی تا قبـل از بـه ری
جمھوری رسیـدن مـجـدد احـمـدی  

ـا  ٨٨ نژاد در خرداد    برای وی و ی
فعالین مورد خطاب وی شـرایـطـی  
ـیـه حـکـومـت   وجود نداشت که عل

ـنـد  ـابـرایـن  !!!  اسالمی کاری کن ـن ب
ـنـھـا بـه   روشن است که مسـالـه ای
ــد ســال   ــن ــچــوجــه ســی و چ ــی ھ
ـایـد جـنـسـی   ـارت حاکمیت رژیـم آپ
جمھوری اسالمی، این رژیم فقر و  
فالکـت و سـرکـوب و اعـدام بـر  

ـاف  .  گرده جامعه نیست  بلکه بند ن
آنھا به جنگ و جدالـھـای درونـی  

 به  ٨٨ شان وصل است که در سال  
استراتژی آنـھـا بـه  .  اوج خود رسید 

ـا   قول جھانشاھی اساسا مـذاکـره ب
ــیـدی در درون   تـمــام عــوامـل کـل
حـکــومـت بـرای بـه وجـود آوردن  

ـانـی  "  قیام ملی " شرایط   ـب ـی ـا پشـت ب
ـقـه   ارتش، سپاه و روحانیونست وحـل
ـیـن   ـف پیوند این موج با ھمـه مـخـال
ـای    ــ ـــواھ ـــر در درون دع ـــگ دی
ـانـون اسـاسـی   حکومتی، اجرای ق
رژیم اسالمی و بازگشـت بـه دوره  

ـیـن  .  خمینی است  در ھـر حـال ھـم
ـفـرم اعـالم شـده   چند خط از پـالت

به روشنی ربط پیوستن  "  موج سبز " 
ـبـش را    ـلـو و ایـن جـن منصور اسان
بیان میکند و نشـان مـیـدھـد کـه  

ـلـو بـه   مـوج  " پیوستن منصور اسـان
ـیـسـت "  سبز  ـازه ای ن . چرا خـبـر ت

ـازه ای کـه در   شاید تنھا اتفـاق ت
این میان روی داده است، عضویـت  
ـبـش خـود در   رسـمـی او  در جـن

 . باشد "موج سبز "سازمان  
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ــری   ــر اول روزنــامــه ھــمــشــھ ــت تــی
روزنامه متـعـلـق بـه شـھـرداری  (  

ـبـه  )  تھران  ـنـد  ١٢ در روز شن  اسـف
بازار رنگ خـریـد  . " این چنین بود 
و این نوشته بـا یـک  " عید گرفت 

ـبـوھـی جـمـعـیـت در   عکس از ان
ـیـن شـده بـود و و   بازار تھران تـزی
ھمه چیز حکایـت از ایـن داشـت  
که گویا جمعیتی فارغ بال و بـا  
آرامش کامل در حال خـریـد شـب  

ـیـغ  .  عید ھستند  ـل این اما یک تب
دروغین از آنچه واقعا در جـامـعـه  

ـبـاشـد  بـازار  .  در جـریـان اسـت مـی
ـبـوه   تھران شلوغ اسـت امـا ایـن ان
جمعـیـت دسـت خـالـی بـه خـانـه  

با وجود آنکه قیمـتـھـا  .  برمیگردند 
بـا  )  در صورت تـک فـروشـی (  

آنچـه در مـحـالت دیـگـر تـھـران  
ـر   عرضه میشود یک سـوم کـمـت
ــن وجــود کســی   ــا ای اسـت امــا ب
. یارای خـریـدن اجـنـاس را نـدارد 

دوستی که کارش ایـن اسـت بـه  
این بازار مراجـعـه کـنـد و خـریـد  

ــی "  ــد و بــعــد آن را بــه  "  کــل کــن
صورت دستفروشی عرضه کند و  
از این طریق امـرار مـعـاش کـنـد  
نیز ناتوان از خرید و فـروش شـده  

قیمتھا چنان بـاال  :"  است میگوید 
رفته است که سرمایه من کفـاف  
نمیدھد مثل سابق جـنـس را جـور  

با پول قبلـی یـک چـھـارم  .  کنم 
جنسھا را میتونم بخرم، از طـرفـی  

ھـمـه  مـثـل  .  موندم چند بفروشم 
ــد  ــگـردن . مـن دســت خــالـی بــرمـی

مامورھای شھـرداری کـم بـودنـد  
این گرانی قور باال قوز شـده اگـر  
اینبار جنسھام ببرند دیگه چـیـزی  

بازار شـلـوغ  .  ندارم که جبران کنم 
اسـت امـا کسـی چـیـزی نـمـی  
ــد   ــمـی فـروشــن ــا ن ــخـرد ی ــد ب تـوان
ـیـمـت   میگویند امروز به تو ایـن ق
ـر بـایـد   ـراب را بدیم فردا خودمان دوب
ـم آخـرش چـی   بخریم من نـمـیـدان

تــو  ....  احــمــدی نــژاد .  مــیــشــود 
حاال از کجا خـرج زن و  !  مملکت 

ـم؟ نـمـیـدونـی   بچه ام را جـور کـن
مردم ریختـن بـازار امـا  !  چه خبره 

زنھـای  .  ھیچکی توان خرید ندارد 

محله ما چھارتا، چھار تا با ھـم  
میرند بـازار یـک چـیـزی مـثـل  
ـیـن   جوراب را جینی میخرند بعد ب
ـنـد تـا ارزان   خودشان تقسیم میکن

ـیـد  ـریـھـا  ....  برایشان در بیـای مشـت
من یکی مثل تـو چـقـدر مـگـه  
میتونی بخـری؟ ھـمـه وضـعـمـان  
ـر کـردن   بدتر از ھمدیگـر، تـو سـی
شکم مان موندیم آنوقت کـی تـو  

ـتـی  ...  فکر رخت و لبـاسـه  از وق
ـبـل طـرفـھـای   ھم که چنـدمـاه ق
بازار تظاھـرات شـده گ   لـه گ لـه  
ــاطــوم و   مــامــور ایســتــادنــد بــا ب

ـفـل  ـل ـرسـشـانـه بـی  .  اسپری ف از ت
حـاجـی بـازاری کـه  ....  پدرھا،  

خیالش نیسـت ھـر چـه جـنـسـش  
بمونه نفع میبره اما مـن بـدبـخـت  

 .... "موندم چکار کنم 
این روزھا اس ام اسی به طور  
وسیع منتـشـر شـده کـه از مـردم  
ــل   خـواسـتـه شـده کــه خـریـد آجـی

را  ...)  پسته و بـادام و تـخـمـه (  
بخاطر اینکه مردم فقیر توان تھیـه  

ھـزار  ٦٠ پسته کیلوی  ( آنرا ندارند 
ـم شــود !)  تـومـان  ــحـری دولـت از  .  ت

سوی دیگر بخشنـامـه کـرده کـه  
ـر کسـی  ٣٥ از    ھزار تومان بیـشـت

به قولـی پسـتـه  !  حق فروش ندارد 
ـر شـده  ـت خـریـد  .  از طـال ھـم گـران

ـریـن   لباس و کفش نو اما مـھـم ت
ـرای  .  نشانه خرید شب عید است  ب

ـراھـن سـاده   ـی تھیه فـقـط یـک پ
 ھـزار  ١٥ مردانه با بدترین جـنـس  

تومان باید پرداخت و یک پیراھن  
 ھـزار تـومـان  ٨٠ خوب و مناسب  

ـم  .  قیمت دارد  تا حاال نـدیـده بـودی
ــان   ــار خـیـاب ــت در کـن کـه بـا وان
ـروشـد ایـن ھـم   ـف ـراھـن ب ـی کسی پ
پدیده جـدیـدی اسـت کـه امسـال  

تھیه یـک دسـت  .  رایج شده است 
البته بـدون کـت و  ( لباس کامل  

ــفــش بــا  !)  کــاپشــن فصــل  بــا ک
والبته با نازلتریـن  ( کمترین قیمت  

ــت  ــفــی ــزدیــک بــه  )  کــی ــزی ن چــی
ــه   ــزیــن ــان ھ ــوم ــزار ت دویســت ھ

و ھمین اقالم برای زنـان  .  برمیدارد 
با یک مانتو اجباری به سـیـصـد  

ـرسـد  دیـگـر بـه  . ھزار تومان ھم مـی

لباس کودکان اشاره نمیکنـم کـه  
قیمتھای واقـع سـرسـام آور اسـت  
ـنـی   ـری اگر بخواھیم به میوه و شـی

ــج و  ــت و بــرن ــوش ــگــر  ...  گ دی
ـم   ـی مایحتاج این روزھا  اشـاره کـن
ـیـون پـول الزم   ـل دست کم سـه مـی

ـروداری " است داشته باشیـد تـا   " آب
اگر ھمینھا را تـوجـه  .  کرده باشید 

کنیم مشخص میگردد که چقـدر  
رسانه ھـای حـکـومـت در دروغ  
ـبـی دارنـد  . پردازی مھارت عـجـی

ـیـه " گویا در اسالم   کـه ھـمـان  "  تق
 !دروغ گفتن میباشد واجب است 

ـم   ـی از سوی دیگر شاھد ھسـت
که مزدوران حکومت که در واقع  
تکمیل کننده کـار رسـانـه ھـای  
حکومتی ھستند در باب افزایـش  
دستمزد کـارگـران مسـخـره بـازی  

ـلـه، بـا یـک  " راه انداختند کـه   ب
میلیون ھشتصد ھم کارگـر فـقـط  
ـیـسـت   زنده میماند اما چاره ای ن
ـر   ـیـشـت ـیـسـت درصـد ب فقط باید ب

 ھزار تومان پـایـه  ٤٦٠ شود یعنی  
حقوق در نظر گرفته شود و دولـت  
ھم لطف کند کمک ھزینه برای  
ــا   ــظــر گــیــرد ت کــارگــران در ن

ــضــرر نشــود  ــا مــت و  !"  کــارفــرم
ـرایـش   کارفرما البته این حـق را ب
ــل اســت کــه اگــر   ــائ خــودش ق
احساس کرد متضرر مـیـشـود یـا  
ــد و یــا   کــارگــران را اخــراج کــن
اعـتـصـاب کـنـد و کـارخـانـه را  

ــنــدد  ــب ھــمــه اشــک تــمــســاح  .  ب
ـنـھـای مـزدوران شـوراھـای   ریـخـت
اسالمی و خانه کارگر برای ایـن  
است که وقت را بکشند تـا سـال  
به آخر برسد و روز آخر سال اعـالم  
کنند که بیست درصد به حقوقھـا  
اضافه گردیده و خدا بزرگ است  
بعد از تعـطـیـالت دیـگـر کـار از  
کار گذشته و کارگر مجبـور بـه  

امـا خـوشـبـخـتـانـه  ! تمکـیـن اسـت 
درچند ساله گذشته طبقه کارگـر  
ـقـالھـا و   بیکار ننشسته و ھـمـه ت
ـم   نمایشات مسـخـره مـزدوران رژی
ــن اســت کــه خــود را   بــرای ای

ـیـن  .   میـدانـدار نشـان دھـنـد  تـعـی
حداقل دستمزد بـا رقـم مشـخـص   

از ســوی کــارگــران کــاشــان در  
سالھای گذشته شروع شـد و ایـن  
اقدام مھمی بود که دستمزدھا را  
ـر اسـاس   به تورم گره نزدند بلکه ب
ـیـن کـردنـد و ھـمـیـن   نیازشان تعی
باعث شده که امسال شاھد باشیم  
که این مزدوران با جـدول و آمـار  
ثابت کنند یک میلیون ھشتـصـد  
ھزار تومان ھم کم است و مجبـور  
شدند و تا آنجا کوتاه بیایند  کـه  
با یک فعال کارگری فلزکار و  
ـیـب   ـرت مکانیک ھم مصـاحـبـه ت

حرکـت بـه  "دادند تا از دھان او از  
در طومـار نـویسـی  "  حق کارگران 

به مصاحبه  (  یادآوری کرده باشند 
ـنـا   ـل مازیـار گـیـالنـی نـژاد بـا ای

در سـال گـذشـتـه  ).  مراجعه کنید 
ـراضـی کـارگـران بـه   طومار اعـت
سی ھزار امضا رسید و کـارگـران  
سازمان ده این حرکت در حرکتـی  
ــس   اعـتــراضـی دیـگــر نـایــب رئــی
مجلـس را وادار کـردنـد کـه بـه  
ـر   اعتراض آنھا گوش کـنـد و وزی
کار را به جلسه بکشانند و بـه او  

اینھا ھـمـه جـلـوه  .  اعتراض کنند 
ـقـه   ھای کوچکی از قـدرت طـب
کارگر است اما یک چـیـزمـھـم  
ـراضـات و   است کـه ھـمـیـن اعـت
حتی اعتراضاتـی کـه در سـطـح  
ـرد   دینای مجازی صورت مـیـگـی
ـنـد  . بسیار مـھـم و حـیـاتـی ھسـت

شاید در کـوتـاه مـدت و فـوری  
دستمزدھا آنگـونـه کـه کـارگـران  
میخواھند تعیین نشود اما بھرحـال  
اینھا مقدمات یک جنبـش مـھـم  

ـبـاشـد  ـر سـر دسـتـمـزد مـی اگـر  .  ب
نخواھیم مانند مبـصـریـن بـدعـنـق  
که مثال طومار نـویسـی را بـی  
ثمر و غیرکـارگـری و بـورژوایـی  
تفسیر میکنند باشیم بـایـد تـالش  
بسیار کرد این حرکتھا را بـزرگ  
. کرد و جلو چشم جامعه گـرفـت 

ـتـه   ـنـد کـمـی باید بیانیه ھای مـان
پیگیری و اتحادیه آزاد در سـطـح  

اگر ملـکـه  .  وسیعی منتشر گردد 
ـتـھـاب   انگلیس معده اش دچـار ال
ـر بـی بـی سـی،   شده میشود خـب
ـنـگ   اگر پاپ کـه صـدای کـل

گورش به گوش میرسد واستـعـفـا  
داده میشود خبریک رسانه ھـای  
ـران مـوسـوی   بورژوازی، اگر دخـت
ــوران   ــام ــت م ــت آزار و اذی ــح ت
اطالعات قرار میگیرند تـا چـنـد  
روز خبر اول رسـانـه ھـای راسـت  
ـتـوان بـه قـدرت   میشود آنوقت مـی
ــه کــارگــر پــی بــرد کــه   ــق طــب
ھیچـکـدام از ایـن رسـانـه ھـا را  
ندارند اما با اعتراض شان کـه از  
سوی به س خره گرفته میـشـود، و  
ـیـای مـجـازی   فقط ظاھرا در دن
ـراضـات وجـود دارد و بـا   این اعت
ــیــای   ــراضــات در دن ــت ــیــن اع ھــم
واقعی حکومت را وادار کردند به  
طور موقت ھم شده رضا شـھـابـی  

پـس  .  و بھنام ابراھیم زاده آزاد کند 
میشود و باید تعییـن دسـتـمـزد از  
سوی کارگـران را بـه حـکـومـت  
ــحــمــیــل کــرد و خــبــرش را در   ت

ـر اول کـرد  اگـر در  .  جامـعـه خـب
مقابل افزایش دستمـزد بـورژوازی  
مقاومت میکند، چون شـاھـرگ  
حیاتش به ھمین بستـه اسـت امـا  
ـبـش   با وسعت پیدا کردن ایـن جـن
. چاره ای جز کوتـاه آمـدن نـدارد 

ـر   باید وادار شان که پایه حـقـوق ب
اساس خط رفاه باشـد ایـن شـعـار  

شـب  . " اصلی ما کـارگـران اسـت 
ــد  ــکــی از خــاطــره  "  عــی ــد ی ــای ب

انگیزترین لحظات زنـدگـی ھـمـه  
ـیـسـت   آدمھا باشد و این ممکـن ن
مگر اینکه مردم در رفـاه کـامـل  
ـرای یـکـبـار ھـم شـده   باشند و ب
دغدغه ھزینه را نداشته باشـنـد و  
این تنھا راھش تعیین خط رفاه به  
ـیـن پـایـه دسـتـمـزدھـا   مبنای تعـی

  عید، گرانی، تعیین دستمزدھا، خط رفاه
 یاشار سھندی 
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 بمناسبت ھشت مارس
نگاه به  زنانی که در اطـراف  
ـری دیـده   شعبه حقـوقـی دادگسـت
ــاک اســت  ــد وحشــتــن ــشــون . مــی

چشمت خوب بیند، گوشت خـوب  
ــت  خــم   ــود، از درد پشــت بشــن

ـنـی کـه  .  میشود  زنانی را می بی
ـروھـایشـان   اتفاقا آرایش کرده انـد،اب
را ته توکرده اند، مژه ھـایشـان را  
کشیده اند، لباس ھـای مـرتـب و  
رنگی پوشیده اند، اندامھایشان را  
بقصد جلب توجه در حالت فـیـگـو  
و ژست نگه داشتـه انـد، وبـعـضـا  
دست کـودکـی را بـدسـت دارنـد  
ـنـد،   ـن ،اما نھایتا افسرده و غـمـگـی
چشمانشان نگران و اشکی اسـت،  

ـر  "  ھمسرا نشان  "  چند قدم آنـطـرفـت
سر در گریبان با ریشی بلند و نـا  
منظـم وظـاھـری در ھـم ریـخـتـه   

ـلـی  .  ایستاده اند   گردی چشم خی
ـرق مـی زنـد  . ھایشان از اشک ب

برای تالق آمده انـد، امـا گـویـی  
ــد  ــازار آورده ان ــه ب . کـاالیــی را ب

ـنـاک اسـت  ایـن  .  دردناک و ھول
ـرده فـروشـی دوران   دکان و بازار ب
ماست، حضور  قاضی و وکـیـل  
متمدنش نمـی کـنـد، از تـوحـش   
دورش نمی کند، برعکس توحـش  
مو جود در مسئله را قـانـونـی و  
ــوه   ــطــقــی جــل ــن ــعــی  و م ــی ــب ط

ـردگـی  . میدھد   عقد نامه سـنـد ب
زن  و ھمسر کسـی جـز مـالـک   

توحش تـا بـدانـجـاسـت  ! برده نیست 
که حتی اجازه تالق نیزبا مالـک  

زن جـلـوی چشـم مـا  .  برده اسـت 
ــت درب   ــت  "  درس ــدال ــوان ع دی

مـو جــود درجـه دوم  "  اجـتـمـاعــی 
ـر   ـی دست دومـی اسـت کـه تـحـق

ــشــود  ــف  .  مـی ــوصــی ــیــر ت ــحـق نـه، ت
کاملی نیست، ھیچ شاید گزینـه  
ی بھتری باشد ،ھیچ می شـود،  
ـرده   ـبـد، ب و اگر ھمین امـروز نـجـن
ی بی پناه وامنیتی خـواھـد شـد  
ــای   اســت کــه  زیــر فشــار ھ

 .اجتماعی له میشود 
 حفظ و رواج  انـواع و اقسـام  
ـقـای   ستمـھـای اجـتـمـاعـی راز ب
ـبـاشـد،   جوامع طبقاتی باشـد یـا ن

اما این بقاء به این سـتـمـھـا گـره  
ـم  .  خورده است  و از این مـیـان سـت

ـیـمـی از   ـبـا بـه ن ـری جنسی که تق
ـریـن   جامعه تحمیل میشود وسیـعـت

تـحـت ھـمـیـن  .  ستم اجتماعیست  
ــمــی از   ـی ـران امــروز ن سـتــم در ای
جامعه حتی حق انتـخـاب   نـوع  
ـر آزادنـه،   لباس و پوشش ، حق سف
ـلـی   حق تالق، حق تحصیل در خـی
از رشته ھای علمی، حق انتخاب  
ــر در   ــراب ــر، حــق رای ب ــت ــس ــب ھــم
دادگاه، حق آدم کامل مـحـسـوب  

نیمی از جامعه را  .  شدن را ندارند 
ـــی   ــان ــی غــیــر انس ــط در شــرای
ـر   نگھداشته اند و از آنھا انتـظـار ب
ـبـکـارنـد  ! خورد عاقالنه را نیز طـل

اگر  این زنان دیگر زیر بـار نـمـی  
روند و معترض ستم جـنـسـی انـد  
ـریـن عـکـس الـعـمـل   دارند ساده ت

 .ممکن ومقدور را نشان میدھند 
ـم   ستم جنسی فراگیر ترین سـت

حـتـی در  .  ھای اجتماعی است  
جاھایی که مثال ستم ملی بیـداد  
ـم   ـم جـنـسـی سـت مـی کـنـد، سـت

ـری اسـت  ـرنـھـا   .  مضاعفـت طـی ق
اعمال ستم جـنـسـی، زنـان بـطـور  
طبیعی در دفاع از خـود درسـھـا  
آموخته اند، و بعضـا  درسـھـایـی  
که نه راه حل برای حل مشـکـل،  
که خودشـان مشـکـلـی دیـگـری  

ـنـد  گـوش ات  را بـزمـیـن  .  ھست
بچسبانی فریاد زنانی را خـواھـی  
شنید که دنیای بھتری را طـلـب  

انقالب بشریت متمـدن  .  می کنند 
محتاج این فریاد اسـت، بـی ایـن  
فریاد انقالبات کارگری قـادر بـه  
ـیـمـی از   پیروزی نخواھنـد بـود، ن
جامعه عمال لشکر عـظـیـمـیـسـت  
که دیگر سر سازگاری با شرایـط  

 .بردگی را ندارد 
ـر   ـم غـی رھایی زنان از این سـت
انسانی، رھایی زنان از عـواقـب و  
ـیـات عـقـب   عوارض و انواع اخالق
ـر   ـم غـی مانده ی ناشی از این سـت
انسانی،  نھایتا کار کمونیـسـتـھـا  
ـیـزم پـایـان بـالھـت و   ست، کـمـون
ــدی بشــر اســت،   ــی حـمــاقــت و پــل
ـــده ی   ـن ــ ـــای ـــم ـــزم ن ـی ــ ـــون ـــم ک

ـیـزم  آغـاز تـمـدن  . زیبایست  کمـون
بشریتیست که به ھم نوع خود بـه  
ھیچ بھانه ستم نخواھد کـرد، نـه  
به  بھانه ی ملی و نه بـه بـھـانـه  
ــه ی   ــھـان ــه  بـه ب ی قــومـی ون
جنسی ، ما ھمه انسانیم و فـارغ  
ــدن و مــحــل و   ــزیــک ب از فــی
ـم،   ـری جغرافیایی بدنیا آمدنمان  براب
ـیـزم   ـروزی کـمـون ـی نا برابریمان با پ
ــشــه در ھــم خــواھــد   ــی بــرای ھــم

ـری  زنـان  !  شکست  ـراب ازادی و ب
ـیـزم   بدون تحقق سوسیالیسم و کمون
ـم   ممکن نـخـواھـد بـود، رفـع سـت
جنسی به انقالب کارگری پیـونـد  

آنچه امـروز  . تاریخی  خورده است 
ازاعتراض زنان در عرصه جـھـانـی  
دیده میشـود، در کـل تـاریـخ تـا  
کنونی بشر سابقه نـداشـتـه اسـت،  
یک جنبش زنانه برای رھایـی و  
برابری، زنان بخواھند یا نخواھنـد،  
بدانند یا ندانند بخش وسیعی  از  
ـبـانـه بشـریـت   ـری طـل ـراب جنبـش ب

و کمونیستھا نیز از ایـن  .امروزند  
ـبـانـه بشــدت   ـری طـل ـراب ـبـش ب جـن

ــاد  . حـمـایــت مـی کـنــنـد   ــده ب زن
 ! جنبش رھایی زن 

 

 انسان، انسان است
 منصور ترکاشوند 

ـا بـرده را نـجـات  "  من ھزار ت
ــای  .  دادم  ــم ھــزار ت ــوانســت مــی ت

ـقـط اگـر   دیگر ھم نجات دھـم، ف
ــرده   ــد كــه ب ــن آنــھــا مــی دانســت

 )ھریت تابمن ." (ھستند 
رضا رخشان اخیرا مطلبی بـه  
بھانه پخش ویدیو پیوستن منصور  
اسانلو به جنبش سبز تحت عنـوان  

ـاخـتـی "  نـوشـتـه  "  آقای اسانلو تو ب
او كـه ایـن مـطـلـب را از  .  اسـت 

نوشته  "  پابرھنه و پاپتی "زاویه یك  
شده است، در واقع دفاعـی اسـت  

ــژاد  ــدی ن ــم ـای  .  از اح ــھــ ــرف ح
دیگرش در این نوشته یك صفحـه  

خود را  " ،  " فرار به غرب " ای چون  
ـیـن و در  "  فروختـن  ـزئ و غـیـره، ت

ـیـن مـوضـعـگـیـری نـخ   كمك ھـم
: مـی گـویـد !  نمای ایشـان اسـت 

ـاس عـبـدی از  "  ـتـه عـب ھنوز گف
یادم نرفته اسـت کـه، اگـر رای  

ـاشـد  ١٣ واقعی ما ھمان    ملیون ب
ــفــت رای مــا از   ــی   ٢٤ ولــی ک

. میلیون احمدی نژاد بیشتر اسـت 
ـتـه یـک تضـاد و  ...   درین گـف

ـتـه اسـت  . یک تحقیر بزرگ نھف
ـنـکـه  ...   ـزرگ ای و اما تحقیـر ب

عدم اعتقاد به پذیـرش اصـل ھـر  
ـیـن و   نفر یک رای، یعنـی تـوھ
تحقیر نسبت به طبقات فـرودسـت  

ــارگــران (  ــد ک ــی ــی  ).  بــخــوان ــن ــع ی
ـئـودالـی  ـیـت ف بـرای آنـھـا  .  اشراف

بسیار دردناک بود کـه مشـتـی  
ـیـس   پابرھنه و پاپتـی بـرایشـان رئ

 ." جمھور انتخاب نمایند 
از قرار معلوم رضا رخشـان و  
ــد و   ــه ان ــدی رفــت عــبــاس عــب

ـــه    رأی  ـــه شـــده ب ـت ـای ریـــخــ ھــ
صندوقھای جمھوری اسالمـی را  
شمرده و تشخیص داده اند كه چه  
كسانی به احـمـدی نـژاد و چـه  
كسانی به رقبای وی رأی داده  

 میلیون كـارگـر  ٢٤ از نظر او  !  اند 
ـتـه انـد بـرای   پابرھنه و پاپتی رف
ـتـخـاب   خودشان رئیس جـمـھـور ان

رضا رخشان كـه ظـاھـرا  !  كرده اند 
وقتی زندان جـمـھـوری اسـالمـی  
ـاور   بود ھیپنوتیزه اش كردند كـه ب
ــژاد بــا حــذف   ــد احــمــدی ن كــن
سوبسید بر مایحتاج اولیه زندگـی  
ـیـل ھـدیـه   كارگران به آنھا اتـومـب

ـیـون رأی را  ٢٤ .  كرده است  ـل ـی  م
می بیند، اما اعتراضات ھر روزه  
ـلـه اعـتـراضـات   كارگران و از جـم
مكرر و پیگیر كـارگـران نـی بـر  
ـابـل   ـق ھفت تپه و كـارون را در م
ـیـس جـمـھـور نـمـی   دفتر ھمان رئ

ـنـد،    او این رأی !  بیند  ـی ھا را می ب
اما فقر و فـالكـت جـاری بـر آن  

ـاھـی  .  جامعه را نمی بینـد  ـب بـه ت
كشیده شدن زنـدگـی كـارگـران را  

ھا را مـی    او این رأی .  نمی بیند 
بیند، امـا كـودكـان كـار را نـمـی  

اعتیاد میلیونھا نفر را نـمـی  .  بیند 
سركوب كارگـران را دوسـت  .  بیند 

دستمزد چندین بـرابـر  .  ندارد ببیند 
 .زیر خط فقر كارگران را نمی بیند 

او اما ھمه اینھا را می دانـد،  
ـتـد و از   اما دوست دارد جلو بیاف

ـیـون  ٢٤ " كارگر بودن خود به   ـل  می
ـزریـق  "  رأی احمدی نژاد  ـار ت اعتب

اصـل ھـر  " رضا رخشان كـه  . كند 
را مـی دانـد، البـد  "  نفر یك رأی 

این را ھم می داند كه در جـائـی  
ــزه ھــر   ــی كــه بــا ســركــوب و ســرن
ــا بــه   غــیــرخــودی مــدعــی را ی
كھریزك و اویـن و رجـائـی شـھـر  
می فرستند و یا دربدر كوھـھـای  

مـی  "  غـرب " تركیه و بقول خودش  
ـیـس  ٢٤ كنند،   ـیـون رأی رئ ـل ـی  م

ـاسـی ھـم ارزش  ٢٤ جمھور،    عـب
او باید خوب بدانـد كـه در  !  ندارند 

جائی كه طرفداران رئیس جـمـھـور  
ساندیس خور لقب گرفته انـد، آن  
ـفـی   ساندیس خوران كارگـران شـری
نیستند كه جامعه به آنـھـا امـیـد  

ــه اســت  ــن و  .  بسـت ــمــپ ــعــدادی ل ت
چاقوكش ھستند كه فردای خـود  

 ! را مدیون سركوب امروزشان ھستند 
ــد كـــه   ــدان ــان ب ــا رخش رض
ـنـی سـیـاسـی   ـری عـل موضعگـی
ـفـع   ـلـو بـه ن امروز مـنـصـور اسـان
ــره   ــخــشــی از طــرفــداران از دای ب
ــم   ــاده رژی ــت ــرون اف ــی حــكــومــت ب
اسالمی، ھیچگونه اعتباری بـه  

  ٨ دفاع ایشان از احمدی نژاد در  
رضـا  .  سال گـذشـتـه نـمـی دھـد 

رخشان وجـود سـیـاسـی خـود را  
مدیون احمدی نژاد و حـكـومـت  

 ٢٠١٣  مارس  ٢ . اسالمی است 

دفاع مجدد رضا رخشان از 
 احمدی نژاد
 ناصر اصغری 

 
کارگر 
 کمونيست
را تکثير 
 کنيد 
و آنرا 
بدست 

دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد
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جمھوری اسالمی و 
 معضل دستمزدھا

 
پس از آنکه استانداری تـھـران  
ـنـدگـان   با تقاضای ھماھنگ کـن
طومار سی ھزار نفری کـارگـران،  
ـراضـی   برای برگزاری تجمـع اعـت
در برابر وزارت کار مخالفت کـرد  
وتعدادی  از ھماھنگ کنندگـان  

ــار بــرای   ــوم ارائــ  بــرخـــی  "  ط
به  وزارت اطـالعـات  " توضیحات 

احضار شدند، ھفت  گذشـتـه وزارت  
ــار اعــتــراضــی   ــوم ــه ط ــار ب ک
ـنـدگـان آنـھـا کـه   کارگران و نمای
خواھان افزایش فوری دستـمـزدھـا  
وتوقف تغییرات پیشنھادی قـانـون  

 . کاربودند،  پاسخ داد 
اوال نفس اینـکـه وزارت کـار  
خود را ناچار به پاسخـگـویـی بـه  
ـــدگــــان   ـن ـــ ـن ــ ـــگ ک ـن ـــاھـــ ـــم ھ
طوماراعتـراضـی کـارگـران مـی  
ــاشــی از قــدرت گــیــری   ــد ن ــن ـی ب
ـر   جنبـش کـارگـری در دوره اخـی
است ونشان میدھـد بـا تـھـدیـد و  
ارعاب  نمایندگان کارگران، آنـھـا  
از پیگیری خواسته ھایشان عـقـب  

 .نشینی نمی کنند 
ــار،   ــالش وزارت ک ــا ت ــانــی ث
ـنـدگـان   درپاسخ به ھماھنـگ کـن
ــزان   ــاع ازمــی ــار، بــرای دف طــوم
افزایش دسـتـمـزدھـا در سـالـھـای  
ـبـل حـتـی بـا ادعـاھـای سـایــر   ق

دولـت در  "  شرکای اجـتـمـاعـی  " 
ـر   شورای عـالـی کـار ھـم مـغـای
است و این گویای تشتـت وسـردر  
ــف   ــل ــت ــخــشــھــای  مــخ گــمــی ب
ـراضـات   حکومت در مواجه با اعت

 .کارگران ومردم است 
ــه   ــار ک ــالف وزارت ک بــرخ
ھمچنان تـالش مـیـکـنـد صـورت  
ــای بشــدت   ــزدھ ــم ــلــ  دســت مســئ
نامتناسب با ھزینه ھـای واقـعـی  
ـــد،   ـن ـــاک کــ ـران را پ کـــارگــ
ـــان   ـرمـــای ـــدگـــان کـــارفــ ـن ـــمـــایــ ن
وتشکلھای دست سـاز کـارگـری  

دخیل در بحث دستمزدھا ، حداقل  
ـبـول دارنـد   در ظاھرھم که شده، ق

ھزار تومانی را بـا  ٣٨٩ که دستمزد 
ھیچ درصدی افزایش نمیتوان بـه  
ھزینه ھای واقعـی زنـدگـی کـه  
در ماھھای اخیر بـطـور سـر سـام  
آوری افزایش یـافـتـه ، نـزدیـک  

علی اصالنی از مسـئـوالن  .   کرد 
ـــالمــــی کــــار   ـــای اس ـــوراھ ش

ــی  ــد   م ـرخـــالف  :"  گـــوی ــ امســـال ب
سالـھـای گـذشـتـه کـارفـرمـایـان  
ــه   ــا افــزایــش ھــزیــن ــی ب مـخــالــفــت

انـد امـا    کاالھای اساسی نداشـتـه 
بعید است کـه درزمـان جـلـسـات  
ـیـشـنـھـادی   ـلـغ پ تعیین مزدبا مـب

 ."کارگران موافقت کنند 
درحالـی کـه رونـد اوضـاع و  

ــی   ــن ــش بــی ــی ــخــصــصــان "  پ ــت " م
اقتصادی ازعمیق تر شـدن بـحـران  
ـر و   ـیـجـه فـق ـت ـتـصـادی، ودر ن اق
ـیـونـھـا   ـرمـل ـیـشـت فالکت  باز ھـم ب
ـر   کارگرو مردم  در سال آینـده خـب
میدھنـد، ھـرچـه بـه پـایـان سـال  
ــھــایــی اعــالم رســمــی   ومــوعــد ن
ـم،   حداقل دستمزد نزدیکتر میـشـوی
سردر گمـی و نـاتـوانـی شـورای  
ـــورد   ـــن م ـــاردر ای ـــی ک ـــال ع

 . بیشترنمایان میشود 
ـنـدگـان   درھفته ھای اخیر نمای
ـیـن   ـیـشـنـھـاد تـعـی کارفرمایی  پ
ـر اسـاس   حداقل مـزد کـارگـران ب
ــد نـاخــالـص مـلـی و یــک   ـی تـول
ملیون و پانصد ھزار تـومـان راھـم  
داده اند، اما درعین حال صـریـحـا   
ــرمــایــان   ــرده انــد، کــارف اعــالم ک

ــھــا  "  ــوق ــه حــق یــک درصــد ھــم ب
ــد کــرد  ــخــواھــن ــن  ."  اضــافــه ن ای

ــتــ     ــه گــف ــی اســت کــه ب درحــال
ــی  ــاس    عـل ــدری، كــارشــن رضــا حــی

ـیـش از  : "  مسائل اقتصادی  تـا پ
ــر   ــات ارزی و ســای ــوســان ــکــه ن آن
اتفاقات اقتصادی سال جـاری رخ  
ـتـاده بـود کـه   دھد، اینطور جـا اف

ـیـمـت  ١٣   درصد از سود افزایش ق
محصوالت تولیدی یک شـرکـت  

ــه   ــا ب ــوق و مــزای ــه صــورت حــق ب
ــق   ــعــل ــت ت ــارگــران آن شــرک ک

ـرد   مـی  ــن  .  گـی ــه مـتـوسـط ای ـت ـب ال
تقسیم سود در عرف بازار جھـانـی  

ـر  ١٣ از   ـیـشـت  درصد بـه مـراتـب ب
اما افزایش ناگھانی قیمـت  .  است 

ــت   ــد داخـل و ثـاب ـی كـاالھـای تـول
ماندن دستمزد نشان داد عمال ایـن  

 ."گیرد   سھم به كارگران تعلق نمی 
 آمارھای رسانه ھای رسمـی  
ــوالن نشـــان   ـئ ــارات مســ و اظـــھ
ـنـه   میدھدکه ایـن بـخـش از ھـزی
ھای تولید درحال حاضر به کمتـر  

یـعـنـی  .   درصد رسیده است ١٠ از  
ھمان سـھـم نـاچـیـز کـارگـران از  
ـیـد   ثروتی عظیمی کـه خـود تـول
کرده اند و باید بـعـنـوان دسـتـمـزد  
ـم   ـــد را ھــ ـردن ـــکــ ـی ـــافـــت مــ دری
کارفرمایان و دولت مـطـبـوعشـان  
در آشفته بازار فعلی به جیـب زده  
اند اما با کمـال وقـاحـت تـھـدیـد  
میکنند درصورتی که مجبور بـه  
اضافه کردن دسـتـمـزدھـا شـونـد،  
ـیـد بــرایشـان بـه صـرفــه   ادامـ  تـول
ـر   ـیـشـت نیست  و اخراج سازیھای ب
واستثـمـار وحشـیـانـه تـری را بـه  

 .کارگران تحمیل خواھند کرد 
ادعا میشود یـکـی دیـگـر از  
ــا   ــزدھ ــم ــش دســت ــزای ــع  اف ــوان م
ـنـه ھـای واقـعـی   متناسب با ھزی
زندگی کـارگـران، تـورم زا بـودن  

ــمــزدھــا اســت  ایــن  .  افــزایــش دســت
ــوچ اســت کــه ھــم   ــی پ ادعــای
ـرخـط   ـرزی ـراب دستمزدھای چندیـن ب
فقر کارگران و در عین حال تـورم  
ــی، و ھــم   ــه فـعــل ــخـت افسـارگســی
گزارشات و آمـارھـای حـکـومـت  
ــی نشــان   ــخــوب ــی آنــرا ب ــادرســت ن

بر اساس آخرین گزارشات  .  میدھد 
ـر    مرکز پژوھش  ھای مجلس و خـب
تورم  موجود، کـه  "  گزاری ایلنا،  

  ١٧ در کشورھای منـطـقـه و در  
 سابقه است، در سـال    سال اخیر بی 

 در صــد خــواھــد  ٥٠  ازمـرز  ٩٢ 
روشن است که در ایـن  ."  گذشت 

ــمــزد   ــات  افـزایــش دســت مـحــاســب
کارگران برای سال آینده  در نـظـر  

 بـه آن    گرفته نشده است و ربطـی 
 . ندارد 

راه حـل طـالیـی تشـکـلـھـای  
ـنـدگـان   دست ساز کارگری و نمای
ــرمــایــی درشــورای عــالــی   کــارف
کار،  برای جلوگیری از افـزایـش  

تورم ادعایی و اصالح دستـمـزدھـا  
ـیـشـنـھـاد داده انـد،   که به دولت پ

یـا  "  بسته ھای حمایتی "تخصیص  
ـقـدی دولـت بـه   ـر ن کمکھای غی

ــران اســت  ــد عــدم  .  کــارگ ــن ــرچ ھ
ــمــزدھــا یــکــی از   ــت ــرداخــت دس پ
معضالت بزرگ فعلی کـارگـران  
است، اما با این راه حل  بـخـشـی  
ـنـا بـه تـعـریـف   از حق طبیعی، وب
خدشه ناپذیر، کارگر بطور رسمـی  
از مقول  دستمزد خارج خواھـد شـد   
ـری از   ـیـشـت و بخشھای باز ھـم ب
زندگی ومعیشت کارگـران را بـه   
ــت   ــاسـتـھــای دول ــھـا و سـی ـت اولـوی
واگذار میکند که در دوره ھـای  
گذشته ھم معلوم شده است ھـیـچ  
ــی بــرای پــرداخــت آن   تضــمــیــن

بعالوه دستـمـزدی کـه  .  وجودندارد 
ـرار اســت مـبــنـای حــقـوق دوره   ق
ـیـمـاری   ھای بـازنشـسـتـگـی و ب
ــدیــل بــه   ــب ــران بــاشــد، ت " کــارگ

اقشار آسیـب   " دولت به  "  کمکھای 
ـر  ــ ــذی ـــه  "  پ ــواھـــد شـــد کـــه ن خ

درمحاسبات مزدی آینده مـنـظـور  
می شود و نه ھمانطور که اشـاره  
ـرای دریـافـت آن   شد اطمینانـی ب

 .وجود دارد 
بــرای کــارگــران و اکــثــریــت  
مردم  روشن است کـه حـکـومـت  
اسالمی با بحران عمیق سـیـاسـی  
ـروسـت وقـادر بـه   و اقتصـادی روب
ایجاد کمترین بھبودی در شـرایـط  

 . فالکتبار کنونی آنھا نیست 
باندھای حکومت که ھر روز  
گــوشــه ھــایــی از دزدی ھــای   
ـیـاردی یـکـدیـگـر را افشـاء   ـل می
میکنند ، آنجا که نوبت به بھبـود  
زندگی مشقتبار مردم ومـعـیـشـت  
آنھا میـرسـد یـا خـود را مسـئـول  
نمیدانند ویا حل آن را به آینده ای  
ـر واقـعـی   نامعلوم و طرحھای غـی

ــد  ــن ــدھ ــی ــه  .  حــوالــه م ــی طــنــز قض
اینجاست که بسیاری از مقامـات  
ـر شـدن   حکومتی ھم با بحرانی ت
اوضاع منتقد وضعیت فعلی شـده  
اند وھر کس باند رقیب را مسئول  
ــرفــی   ــردم مــع ــرو فــالکــت م ــق ف

نمون  افشاگری احـمـدی  .  میکنند 
ـنـھـا  بـخــش   نـژاد در مـجـلـس ت
ــھــا وفســاد   کــوچــکــی از دزدی
گسترد  حکومت و عـوامـلـش را  

 . برای مردم مستند کرد 
ـلـه    واقعیت این است که مسئ

دستمزدھا معضل  تنـھـا کـارگـران  
ـرای  .  نیست  اعتراضات کارگران ب

ـرخـورداری   افزایش دستمزدھـا و ب
از یک زندگـی انسـانـی درواقـع  
ـر   بخشی ازمبارزه اکثریت مـردم ب
ـرو   ـری ، گـرانـی، فـق ـراب علیه نـاب

 . بیکاری است 
با توجـه بـه تـجـربـ  سـالـھـای  
گذشته وروند بحران  فعلی روشـن  
است که دستمزد مصوب شـورای  
عالی کار در جھت بھبود واقـعـی  
ــران   ــشــت کــارگ ــدگــی و مــعــی زن

افـزایـش دسـتـمـزدھـا  .  نخواھد بود 
ـــکـــی   ـــشـــه ی ـی ــ ـــم ـرچـــه ھ اگــ
ازخواستھای مھم و فـوری تـمـام  
ـریـت مـردم بـوده   کارگران و اکـث
ـرود کـه بـه   است، اما امسال مـی
ـنـد  آنـھـا   محور مبارزه تعییـن کـن
برای دستیابی به یـک زنـدگـی  
شایسته و انسانی تبدیل شود کـه  
ـری ب روز   ـیـشـت ھر روز با قـدرت ب

 .پیدا میکند 
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ـنـد ١٨ (مارس ٨ در آستانه   روز  )  اسف
ــیــم  ــی زن ھســت مــارس  ٨ .  جــھــان

ـرای زنـان و بـویـژه زنـان   امسال ب
ــدی و   ــی ــول كــارگــر در مــراكــز ت
كارخانه ھا، پرستاران و معلمـان و  
كارمندان و خانواده ھای كارگری  
ــل   ـفـاوت و عـجـیـن بـه مسـائ مـت

ــصــادی و مــالــی  ـت ــی  ( اق ــعــاد ب اب
، بیكـارسـازی  )سابقه فقر و نداری 

.  و اخراج ھای دسته جمعی اسـت 
با سپری شدن سی و چـھـار سـال  
سلطه فاشیسم اسـالمـی زنـان در  
موقعیت فاجعه باری قرار گرفتـه  

احكام زندان، شكنجه، تجـاوز،  . اند 
ـنـار ازدواج   اعدام و سنگسار در ك
كودكان كه از صـدھـا ھـزار مـورد  
فراتر است، چھره سیاه و آپـاریـایـد  
جنسی اسالمی ایـن نـظـام را بـه  

ـیـن  .  نمایش گذاشته است  در قـوان
جمھوری اسالمی زن جـزو امـوال  

در مناسـبـات  . و دارائی مرد است 
تولیدی كار و در عرصه كـارخـانـه  
ــان شــاغــل و كــارگــر و   ایــن زن
كارمند ھستند كـه مـورد ھـجـوم  

بـا فـرسـتـادن  .  بیكاری قرار دارنـد 
ـروی   ـی آنھا به خانه جـزو گـردان ن
. كار بیكار مـحـسـوب نـمـیـشـونـد 

آنھا نـگـھـداری از  "  خطیر "وظایف  
ــواده "  ــكــیـت " در  "  خـان مــرد و  "  مـال

ــه تــعــریــف مــیــشــود  ایــن  !  ســرمــای
فرھـنـگ سـرمـایـه و فـاشـیـسـم  

ــارزه و  .  اســالمــی اســت  ــب امــا م
ـراض بـه كـل   حضور  زنان در اعـت
سنت و فرھنـگ مـردسـاالرانـه و  
اسالمـی در عـرصـه كـارخـانـه و  
تولید و مـنـاسـبـات مـردسـاالرانـه   
ــه   ــان مــعــتــرض اســت ك ــن زن ای
ـراضـی   سیـمـای سـیـاسـی و اعـت

ـراض  .  جامعه را شكل میدھد  اعـت
كارگران زن در نیویورك  اگـر در  

ــودن  ١٨٧٥ سـال   ــی ب بــرای طـوالن
ـرگـزار   ـیـت ب ـق ساعات كار با مـوف
شد، امروز در ایران تحت حاكمیـت  
ــســتــی اســالمــی و   ــی ــظــام فــاش ن
ـراضـات ھـر   سرمایه داران این اعـت
روزه برای بقا و حـفـظ حـرمـت و  
ادامه زندگی و تامیـن مـعـیـشـت  

ــریــان اســت  ــاوردھــای  .  در ج ــت دس
ـیـه سـرمـایـه در   انقـالب زنـان عـل
ـران تـوسـط    نیویـورك امـروز در ای
زنان كارگر، زنان پیشرو و مـبـارز  
ـر   ـر و پ در ابعاد بمراتب سنگیـن ت
مشقت تر از گـذشـتـه در جـریـان  

ــای  .  اســت  ــواده ھ ــان ــایــت خ ــم ح
كارگری و زنـان از اعـتـصـابـات  
كارگران در كارخانه ھـا و مـراكـز  
تولیدی، تبدیل شدن زنـان مـبـارز  
ـراضـات   كارگر به سخنگـوی اعـت

ـرویـن  ( رادیكال جنـبـش كـارگـری  پ
و صـدھـا كـارگـر زن  )  محـمـدی 

معترض، مقاومت و ایستادن نسـل  
جوان زنان در مقابل اعـمـال فشـار  
ـران تـحـت   و آپارتاید جنسی در ای
ــیــت جــمــھــوری اســالمــی   حــاكــم
ـراز وجـود رادیـكـالـی   مبـارزه و اب
است كه زنان در ابـعـاد سـراسـری  

 . به پیش میبرند 
ـــه   ـت ـــه گـــذشــ ـت ــ ـف در دو ھــ
ــعــاد   اعـتــراضــات كــارگــری در اب
ـبـات   محدود اما با پیگیری مطـال
ــه   مــطــرح شــده در مــراكــزی ك

ــصــاب و اعــتــراض شــكــل   اعــت
ــه اســت  ــه، ادامــه داشــت . گــرفــت

ـفـشـاری كـارگـران   پیگیری و پـای
معترض برای رسیدن به مطالبـات  
مطرح شده نشانـه عـدم تـوھـم بـه  
وعده و دروغـگـویـی كـارفـرمـا و  
ــظــام جــمــھــوری اســالنــی   ســران ن

وعده ھای انـجـام نشـده در  .  است 
ـرای   نـظـام جـمـھـوری اسـالمـی ب

ـر  .  كارگران آشنا است  كارگران بـوی
ـر احـمـد در   احمد كھگیلویه و بـوی
ـرای   طول یك ماه گذشته دوبـار ب
ـبـاتشـان شـامـل عـدم   تحقق مـطـال
پرداخت حقوق، اضـافـه كـاری و  
مزایای ماموریت و حـق عـیـدی  

كـارگـران  .  دست به تـحـصـن زدنـد 
قند اھواز برای سومیـن بـار طـی  
ـیـه سـازمـان تـامـیـن   یك ھفته عـل
ـراض زده   اجتماعی دست بـه اعـت

ـنـد و  . اند  و كارگران کـارخـانـه ق
ـیـه شـکـر اھـواز در دو روز   تصـف
مـتـوالـی و دوازدھــمـیـن در ســال  
ــدم   ــه ع جــاری در اعــتــراض ب
دریافت حقوق و مـزایـا دسـت بـه  

ــد  ــن ــزن ــی ــراض م ــران  .  اعــت و كــارگ
بازنشسته صنایع فلزی در تـھـران  

 بـارھـا دسـت بـه  ٩١ در طی سال  
 .اعتراض زده اند 

پـاســخ وزارت تـعــاون، كــار و  
ــار   ــه طــوم ــاعــی ب ــم ــاه اجــت رف
اعتراضی سی ھزار امضا پس از  

  ١٢ مـاه بـاالخـره در  ٩ نزدیـك بـه  
اسفند ماه به سخنگویان و امضـا  

. كنندگان این امضـاھـا داده شـد 
پاسخ وزارت تـعـاون، كـار و رفـاه  
ـبـود  ـتـظـره ن ـر مـن . اجتماعـی غـی

پـافشــاری بــر مــكــانــیـســم ھــای  
تاكنون موجود در قانون كـار مـاده   

ـیـن مـیـزان  ٤١   و شـرح حـال تـعـی
حداقل مزد برای جنبش كارگـری  
و فعالین سی ھزار امضا نـاآشـنـا  

ـیـسـت  كسـی بـا ایـن  .  و غریـب ن
فعالین  .  جواب وحشت زده نمیشود 

ـبـش كـارگــری كـاری را كــه   جـن
تاكنون از این كانال بمنظـور فشـار  
ـبـاتشـان انـجـام   و در دفاع از مطـال
ـــال   ـــان ـــمـــاكـــان از ك ـــد ك داده ان
اعتراضات تـوده ای كـارگـران و  
امضا كنندگان سـی ھـزار امضـا  

ـبـاط بـا  .  ادامه خواھند داد  در ارت
پاسخ وزارت تـعـاون، كـار و رفـاه  
اجتماعی اما اشاره به چند نكـتـه  
ــن   ضــروری اســت؛ جــواب بــه ای

شكـل دو قـطـبـی اسـت، از یـك  
طرف كارگران امضا كننده طومـار  
خواھان توقف اصالح قانون كـار و  
تحقق برخی دیگر از خـواسـتـھـای  

و طـرف  .  فوری خود شـده بـودنـد 
وزارت تعـاون، كـار و رفـاه  ( مقابل 

فقط به تـوضـیـحـاتـی  )  اجتماعی 
پیرامون خواست افزایش دستمزدھا  
بسنده كرد و در ھمیـن رابـطـه ھـم  
ــون مــوجــود  ـن ــاك ــســم ت ـی بـه مـكــان

ـبـه (  ) طرفـھـای مـذاكـره سـه جـان
وزارت تـعـاون،  .  بسنده كـرده اسـت 

ـبـه   كار و رفاه اجتماعی بـه مـطـال
ـیـكـه سـی ھـزار   مشخص كارگران
امضا را تـھـیـه كـرده انـد جـواب  

و كارگران ھم بـه ایـن  . نداده است 
در جـوامـع  .   جواب اعتراض دارند 

ـیـن شـرایـطـی كـه   اروپایی در چن

رابطه دولت و كارگران در اشـكـال  
ــبــات   امضــا و درخــواســت مــطــال
ـبـول   معینی با جواب غیر قـابـل ق
ــكــی از طــرف ھــای   از طــرف ی
ـیـسـم   درگیر پیـش مـیـایـد، مـكـان
ـرای شـكـایـت و تـالش   قانونی ب
ـبـه   برای بـكـرسـی نشـانـدن مـطـال

ارگــان  .  مــورد اشــاره وجــود دارد 
عالی دادگاه ھا ویـژه رسـیـدگـی  
ــالفــات و دعــواھــا   ــت ــن اخ بــه ای
میتواند در صورت اعتراض یـكـی  
ــھــایــی را   ــم ن ــی ــن تصــم از طــرفــی

در واقع این تالشـی اسـت  .  بگیرد 
ـر افـكـار   برای جلب ھر چه بیـشـت
ـرار دادن   عمومی و زیر پـوشـش ق
ــالف   ــه مـورد اخـت ـفـاق و مسـال ات

 .توسط میدیا 
 در ایران تحت حاكمیت سـیـاه  
جـمــھــوری اســالمـی دادگــاه ھــا  
حكم به انسان كشی و قلع و قـمـع  

ــدھــنــد  ــی ــخ  .  م  ســال  ٣٤ در تــاری
گذشته احكام دادگاه ھا بر ھمیـن  

چـاره بـكـرسـی  .  منوال بوده اسـت 
ــات كــارگـران در   ـب نشـانـدن مـطــال
ـنـدگـان سـی   ـن دست خود امضا ك

جـلـب حـمـایـت  .  ھزار امضا، است 
ـر   وسیعتری از بخـشـھـایـی بـزرگـت
مراكز صنعتی و كـارخـانـه ھـا و  
ـراضـات   تدارك و سازماندھـی اعـت
ــل   ــاب تــوده ای كــارگــران در مــق
مجلس و وزارتخانـه ھـا و ایـجـاد  
ــحـد شـدن امضــا   ــسـم مـت ـی مـكــان
كندگان سی ھزار امضا در قـالـب  
تشكیل مجمع عـمـومـی ضـامـن  
ــروی و تــحــقــق مــطــالــبــات   ــش پــی
كارگران برای افزایش دسـتـمـزدھـا  
و تحمیل دیگر مطالبات به دولـت  

 . و كارفرماھا میباشد 
ــن دوره از اعــتــراضــات و   ای
مساله طومـار سـی ھـزار امضـا  
حاوی نكات و درسھایی است كـه  
ـبـاط بـا مسـائـل   امیـدوارم در ارت

 .كارگری به آن بپردازیم 
 ٢٠١٣ مارس  ٣   

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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 اخبار اعتراضات كارگری 
 

تجمع  کارگران جایگاه عرضه سوخت 
ماه بیکاری وعدم ٦سیرجان دراعتراض به 

 دریافت حقوق
 کارگر جایگاه عرضه سـوخـت شـھـیـد  ٢٢  اسفند؛   ١٢ 
ـراز   مکی   طـی    آبادی واقع در ابتدای محور سیرجان بـه شـی

ـلـی ایـن جـایـگـاه ھـمـچـنـان دچـار   مدت شش ماه از تعطی
. مشکل بوده و امروز در مقابل این جایگـاه تـجـمـع کـردنـد 

گـویـد بـه عـلـت    پور کارگر این جـایـگـاه مـی   موسی جانی 
  ٢٢ اختالف مسئوالن جایگاه سوخت این محل تعطیل شد و  
. انـد   کارگر از ھزینه مـخـارج زنـدگـی خـود عـاجـز مـانـده 

ـتـه دیـگـر    مسئوالن از ابتدای تعطیلی می  گویند یـک ھـف
ـیـش از شـش مـاه    مشکل برطرف می  شود تا اینکـه االن ب

توانیم جایی دیگر کار بگیریم و نه مـحـل      گذرد، نه می   می 
ـم   کارمان باز می  ـرگـردی اسـمـاعـیـل  .  شود تا به شغل خـود ب

ـم کـه    مـانـده :  گـویـد    مـی   کیانفر یکی دیگر از کـارگـران  ای
ـیـکـاری و اوضـاع بـه وجـود آمـده جـواب   چگونه با این ب

ـم   خانواده   جـھـانشـاه رحـیـمـی  .  و ھزینه کرایه خانه را بـدھـی
فرزندم بیـمـار  :  گوید   یکی دیگر از کارگران این جایگاه می 

 ماه است که ایـن جـایـگـاه بـه دسـت مسـئـوالن  ١٠ ،    است 
افتتاح شد و ما با ھزار مشکل و زحمت توانستیـم مشـغـول  

ـم، ھـر روز مـی  ـتـه دیـگـر اصـالح    به کار شوی ـنـد ھـف گـوی
 عرضه سوخت شھـیـد    سعید یاحقی نماینده جایگاه .  شود   می 

ـراز   مکی  ـرجـان بـه شـی  بـا    آبادی واقع در ابتدای محـور سـی
ـلـی شـده   تایید اینکه اختالف مسئوالن جایگاه موجب تعطـی

 پنج ماه است که برای آغـاز مـجـدد ایـن    اما :  است، گفت 
ـراز   جایگاه که نقش مھمی در تامین سوخت سیرجان به شـی

ای شـانـه      ایم و ھر کسی به بھـانـه   نگاری کرده   را دارد، نامه 
دانم به چه محـلـی    کند، نمی   از زیر بار مسئولیت خالی می 

بـه  .  شکایت خود را ببرم که به کـارمـان رسـیـدگـی کـنـد 
ـلـی ایـن جـایـگـاه صـفـوف عـرضـه   گزارش فارس با تعـطـی

ـرجـان    گازوئیل و بنزین در سایر جایگاه  ھای مـحـورھـای سـی
 . است   تر شده   طوالنی 

  
سازی کھگیلویه و  تحصن مجدد کارگران راه

 بویراحمد
ــد؛ کــارگــران اداره کــل راه و شــھــرســازی  ١٢  ــن ــف  اس

ـر   کھگیلویه و بویراحمد برای دومین بار در یک ماھه اخـی
بدلیل پرداخت نشدن مطالبات خود که شامل حقوق، اضافـه  

شود دسـت بـه تـحـصـن    کاری، ماموریت و حق عیدی می 
ھای خدماتی اداره کـل     کارگر شرکت ١٠٠ بیش از  .  زدند 

راه و شھرسازی کھگیلویه و بویراحمد بعد از اولین تـحـصـن  
ـر اسـتـانـدار ایـن اسـتـان بـه   خود که دو ھفته پیش در دفـت

ـبـانـی اداره    نتیجه  ـی ای نرسید، این بار در دفتر معاونـت پشـت
حـدود  .  کل راه و شھرسازی استان دسـت بـه تـحـصـن زدنـد 

 کارگر خدماتی اداره کل راه و شھرسازی کھگیلـویـه  ٢٣٠ 
و بویراحمد ھفت ماه است حقوق و مزایای خود را دریـافـت  

 .اند   نکرده 
 

 نفر از کارگران قند اھواز برای ٣٠تجمع
 سومین بار

ـرای  ٣٠  اسفند؛ بیش از  ١٢   نفر از کارگران قند اھـواز ب
سومین بار طی ھفت روز اخیر بـا حـمـل پـالکـاردھـای در  

سـازمـان تـامـیـن  .  مقابل استانداری خوزستان تجمع کـردنـد 
اجتماعی از آبان ماه امسال لیست بیمه  کارگران قند اھـواز  

ھـیـچ گـونـه اقـدامـی در خصـوص حـل  .  کـنـد   را رد نمی 
 . مشکالت صورت نگرفته و روال سابق کماکان ادامه دارد 

 
دوازدھمین اعتراض كارگران قند و تصفیه 

 شكر اھواز
ـیـه شـکـر  ٨٠ قسفند؛  ٩  ـنـد و تصـف  کارگر کـارخـانـه ق
برای دومین روز متوالی و دوازدھـمـیـن  )  نھم اسفند ( اھواز،  

بار طی سال جاری در اعتراض به عـدم دریـافـت حـقـوق و  
ـبـات    مـاھـه خـود در مـقـابـل درب  ٢٦ مزایا و سایر مطـال

 .ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند 
 

یازدھمین تجمع کارگران قند اھواز در 
 مقابل استانداری

 کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اھـواز،  ٨٠ اسفند؛  ٨ 
برای یـازدھـمـیـن بـار طـی سـال جـاری در  )  ھشتم اسفند ( 

ـبـات   ـر مـطـال اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا و سـای
 ماھه خود در مقابل درب ورودی ساختمـان اسـتـانـداری  ٢٦ 

 .خوزستان تجمع کردند 
 

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنایع 
 فلزی در مقابل استانداری تھران

ـر از  :  اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ٨  ـف حدود صـد ن
 و  ١ کارگران بازنشسته کارخانه ھای صنایع فلزی شمـاره  

ـراضـی در مـقـابـل  ٢   صـبـح امـروز دسـت بـه تـجـمـع اعـت
ایـن کـارگـران از  .  استانداری تھران در خیابان طالقانی زدند 

ـراض بـه وضـعـیـت   اول سالجاری به این طرف بارھا در اعـت
 دی  ٥ آخرین بار آنان در روز  .  خود دست به اعتراض زده اند 

ـرپـایـی تـجـمـع   ماه در مقابل استانـداری تـھـران اقـدام بـه ب
اعتراضی کردند که بدنبال آن مسئولین استـانـداری از ایـن  
کارگران خواستند با شـکـایـت از کـارفـرمـا در اداره کـار  
اسالمشھر آرا خود مبنی بر محکـومـیـت کـارفـرمـا را بـه  
استانداری ارائه دھند تا استانداری از محل مصـادره امـوال  
. نقدی کارفرما اقدام به پرداخت سنوات این کارگران کـنـد 

پروین محمدی یکی از نماینده ھای این کـارگـران در بـاره  
اقدامات خود در اداره کار اسالمشھر به سایت اتحاد اظـھـار  

ما با توصیه استانداری تھران پـس از شـکـایـت از  :  داشت 
ـم  ـی ـت ـبـاتـمـان گـرف . کارفرما، آرا خود را برای دریافت مطـال

استانداری نیز به ما وعده داده بـود چـنـانـچـه آرا خـود را  
ـیـه   بدست ما برسانیـد مـا بـا ارائـه ایـن آرا بـه قـوه قضـائ
ـقـدی   مطالبات شما را ظرف یک ھفتـه از مـحـل امـوال ن
بلوکه شده کارفرما پرداخت خواھیم کـرد امـا بـا گـذشـت  

ـبـات   ـرداخـت مـطـال بیش از یکماه از این مسئله، خبری از پ
بنا بر گزارشھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  ما نشده است 

کارگران ایران، بدنبال شـروع تـجـمـع کـارگـران بـازنشـسـتـه  
صنایع فلزی در مقابل استانداری تھران که از ساعت یـازده  
ـتـی و   ـی ـروھـای امـن ـی صبح آغاز شـد و تـوام بـا حضـور ن
انتظامی در محل بود معاونت سیـاسـی اسـتـانـداری تـھـران  
طی مالقاتی با نماینده ھای کارگران به آنـان اعـالم کـرد  
ـم امـا عـمـال   ـیـه داده ای ما آرا شما را در اختیار قوه قضـائ
ـراضـی   نمیتوانیم کاری از پیش ببریم به ھمین دلیل اگر اعـت

بنا بر این گـزارش،  .  دارید باید به قوه قضائیه مراجعه کنید 
بدنبال این اظھارات از سوی معاونت سـیـاسـی اسـتـانـداری  
تھران، کارگران بازنشسته صنایع فلزی تـجـمـع خـود را بـه  
مقابل معاونت برنامه ریزی اسـتـانـداری در خـیـابـان وصـال  
کشاندند و در آنجا خواھان حضور رئیـس ایـن مـعـاونـت در  

در ادامه ایـن  .  میان خود و پاسخگویی به مطالباتشان شدند 
ـیـس ایـن   تجمع علیرغم اینکه بـه کـارگـران اعـالم شـد رئ
ـرای   معاونت در محل نیست اما بـا مـقـاومـت کـارگـران ب
تداوم تجمع شان در مقابل معاونت برنامه ریزی اسـتـانـداری  
تھران ریاست این اداره در میان کارگـران حـاضـر شـد و بـه  
آنان اعالم کرد شورای تامین استان تصمیم گـرفـتـه  اسـت  
ـر از مـالـکـیـن را بـا احـکـام   ـف تا طی روزھای آینده سـه ن
ـرای   قضایی احضار کند تا از این طریق اقـدامـی فـوری ب
ـرد وی در ادامـه  از   پرداخت سنوات کارگران انـجـام گـی
نماینده ھای کارگران خواست تا برای پیگیری مسئلـه روز  
ـرنـامـه ریـزی اسـتـانـداری تـھـران   شنبه آینده به مـعـاونـت ب

تجمع اعتراضی کارگران بازنشستـه صـنـایـع  . مراجعه کنند 
ایـن  .   بـعـد از ظـھـر پـایـان گـرفـت ٣ فلزی حدود ساعـت  

کارگران اعالم کرده اند چنانچه تا پایـان وقـت اداری سـه  
ـبـات شـان نشـونـد   شنبه  آینده موفق به دستیابی بـه مـطـال
صبح روز چھارشنبه آینده بـار دیـگـر دسـت بـه تـجـمـع در  

 .مقابل استانداری تھران خواھند زد 
 

استثمار کارگران جوشکار لوله کشی گاز 
 خانگی در سنندج

اسفند؛ کارگران جوشکار لوله کشی گاز خانگـی در  ٨ 
سنندج سالھاست مشغول به کار لوله کشی گاز در سـطـح  

ـر انسـانـی    سنندج و حومه ھستند و به شیوه  ی کـامـال  غـی
ـر  . مورد استثمار قرار می گیرند  کارفرمایان بـابـت ھـر مـت

 ھزار تومان دریافت می کنند در حـالـی  ٥ لوله کشی گاز  
که به کارگران جوشکار در ازای ھر متر لوله کشی فـقـط  

 تومان می پردازند و مابقی این پول بـه جـیـب آنـھـا  ١٧٠٠ 
.  نفر می باشـد ١٠٠ این کارگران تعدادشان حدود  .  می رود 

آنھا چندی قبل با تشـکـیـل جـلـسـه ای در سـالـن آزادی  
درخواست اضافه حقوق کردند که بعد از چند ساعت بحـث  
و گفتگو متاسفانه با مخالفت کارفرمایان با افزایش حقـوق  

 .این جلسه بدون نتیجه به پایان رسید 
 

 نا امنی محیط كار
 

كارگر اداره برق بر اثر سقوط یک اصله 
 .پایه فشار ضعیف برق جان باخت

یـکـی از كـارگـران ایـن   «اسفند؛ فضل الله خنجری ١٢ 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـرك    اداره برای جدا كردن کابل  ـرق بـه بـاالی دی ھای انتقال ب
ـر   ـی برق رفت و مشغول بریدن کابل سوم بود که به یکبـاره ت
برق از جا کنده شد، به طوری كه این كـارگـر فـرصـت بـاز  
ـرك ایـن   کردن کمربند ایمنی را پیدا نكـرد و بـا سـقـوط دی

ـنـده  .  ساله جان خود را از دسـت داد ٤٥ کارگر   شـھـرسـتـان ل
ـراحـمـد    یکی از شھرستان  ھای گرمسیری کھگیلویـه و بـوی

  ٢٤٠ شود که با یاسوج مـرکـز اسـتـان حـدود    محسوب می 
 .کیلومتر فاصله دارد 

 
 ساله٢٤مرگ یک کارگر 

اسفند؛ کارگر جوانی به نام سعید دارابی ھنگـام کـار  ٧ 
در یک ساختمان به علت اصابت تخته داربسـت بـه سـرش  

 سـال سـن  ٢٤ بنابر این خبـر وی  .  جان خود را از دست داد 
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه                 . داشت  
 

مرگ کارگر جوان در ساختمان در حال 
 ساخت

ـراحـت كـارگـران و در  ٧  اسفند؛ زمینی که مـحـل اسـت
ـبـی   ـری ـق مجاورت محل گودبرداری قرار داشت با مساحت ت

 سالـه در  ٣١  متر مربع، ناگھان فرو ریخته و كارگری  ٢٣٠ 
 .زیر آوار محبوس شده بود 

 
 ساله در چاه١٩مرگ دلخراش یک کارگر

اسفند؛ درمحله تھران نـو، خـیـابـان ارمـغـانـی کـارگـر  ٧ 
ـیـکـه  ١٩ " محمد قربان "جوانی به نام    ساله تبعه افغانی زمان

در داخل چاه در حال خاک برداری بوده سطل پر از خـاک  
از قرقره ای که به یک دستگاه باالبر وصل بوده جـدا و از  

متری بر سر وی فرود می آید ومـوجـب مـرگـش  ١٠ ارتفاع  
 .می شود 

 
 ویژه افزایش دستمزدھا

 
بیانیه کمیته پیگیری برای افزایش حداقل 

 ٩٢دستمزدھا در سال 
ـر  ٩  اسفند؛ افزایش حداقل دستمزدھا باید باالی خـط فـق

امسال نیز مثل ھـرسـال گـمـا نـه  . باشد آخرسال نزدیک شد 
زنی و چانه زنی مسئوالن ،کارفرمایان ،مـجـلـس و دیـگـر  
دست اندرکاران برای افزایش چند درصدی دسـتـمـزدھـا بـه  

 .گفتگوی نمایشی نشسته اند 
ـفـاوت بـوده   ـیـش کـامـال مـت اما امسال بـا سـالـھـای پ

افزایش قیمت ارزاق عمومی ، حمل نقل، بـھـداشـت و  . است 
آمار و ارقـام سـازمـانـھـاو  . درمان بسیار چشمگیر بوده است 

% ٤٠ نھادھای دولتی ومجلس افزایش تورم را نزدیک به  
افزایش قیمتھای وسایل زندگـی کـه دم  .  ارزیابی کرده اند 

ـتـه   دست ما کارگران است بسیار بیشتر از آمـارو ارقـام گـف
ـر بـوده  . شده می باشد  این افزایبش قیمتھا چـنـان چشـمـگـی

فـقـط اجـاره بـھـای  . است که نیاز به تکرار مکـررات نـدارد 
  ٣٨٩٠٠٠ و حداقل دسـتـمـزد % ٣٠ مسکن با افزایش حداقل  

اجـاره مسـکـن یـک واحـد  . تومانی غیر قابل قیـاس اسـت 
ــوچــک   ــی  ٥٠ ک ــش از  ٦٠  ال ــون بــی  مــتــری اکــن

ــده اســت ٧٠٠٠٠٠  ــومــان رســی ــمــزد  .  ت ــی حــداقــل دســت ــعــن ی
ـرسـد ٣٨٩٠٠٠  خـط  .   تومانی به نصف این اجاره بھا ھم نـمـی

  ١٢٠٠٠٠٠ فقر طبق ارزیابی سازمانھای ذیربط بـه بـاالی  
ـقـا بـه  ١٣٩٠ تومان در سال گـذشـتـه     ٩٠٠٠٠٠  و خـط ب

خـودش  . سالی که در حال تمام شدن اسـت .افزایش یافته بود 
به تنھایی مصادف با افزایش قیمت ھا و تـورم یـک دھـه  

ـتـه ثـابـت مـانـده  . است  کدام کاالست که قیمتش یـک ھـف
اما افزایش دستمزدھای ما سالی یـک بـار وآن ھـم  . باشد 

 .بسیار ناچیز بوده است 
ـیـش از   ـنـک بـه ب تأمین حداقل نیازمندی زندگیمان ای

ـنـه ھـا را اکـنـون بـا  .  تومان می رسد ١٥٠٠٠٠٠  ایـن ھـزی
ـتـی نـمـی تـوان   افزایش تورم وگرانی طبق آمار رسمـی دول

دیگر حرف زدن از قـانـون کـار کـه افـزایـش  .مقایسه کرد 
ـرخ تـورم اعـالم شـده تـوسـط   ـر ن حداقل دستمزد را منطبق ب

نه تنـھـا دیـگـر مـعـنـایـی نـدارد  .  بانک مرکزی می داند 
ـیـه شـده   ـنـک بـه یـک طـنـز تـوھـیـن آمـیـز شـب بلکه ای

ـتـشـار  . است  اکنون نگاه کوتاھی به گزارش روزنامه کثیراالن
افزایش قیـمـتـھـا ھـم  :  می کنیم در رابطه با افزایش قیمتھا 

قیمت گوشت در بازار نسبت به ھفتـه  ." چنان رو به اوج است 
تخـم مـرغ  " و "  گذشته افزایش چند ھزار تومانی داشته است 

ـفـاھـم  .........   تومان  ٧٥٠٠ شانه ای   ـیـش ت درچند مـاه پ
ـرای   ـیـمـت تـخـم مـرغ در بـازار ب نامه ای منعقد شدکه ق

ـرخ  ٣٧٠٠ مصرف کننده از کیلویی   ـرود امـا ن تومان باالتر ن
ـر بـا  " و  ."   تومان شد ٧٥٠٠ آن  قیمت مرغ طی چند روز اخـی

ــش از   ــھ ــه  ٤٨٠٠ ج ــان ب ــوم ــده  ٦٣٠٠ ت ــان رســی ــوم  ت
این گـزارش نـمـونـه رونـد  )  ٩١ بھمن ٢١ روزنامه بھار  ."(است 

طی سالھای اخیر که افـزایـش حـداقـل  .  افزایش قیمتھاست 
درھـیـچ  . دستمزد با افزایش نرخ تورم بسیـار فـاصـلـه داشـت 

ارقامشان به ھـم نـزدیـک  ) دستمزدھاو قیمتھا ( زمان این دو  
ـیـان سـال اسـت  . نشد  با پایین نگه داشتن حداقل دستمزد سال

ـم  % ٥٠ که فاصله ای   بـا افـزایـش  . با نرخ تورم داشـتـه ای
ـر شـده   نجومی قیمتھا در سال جاری این فاصلـه عـمـیـق ت

ھـم افـزایـش  %  ٣٠٠ طوری که اگر حداقل دستمزد  . است 
ـرخ  .  یابد به افزایش نرخ تورم وقیمتھا نخواھد رسید  افزایش ن

ـتـصـاد   ـلـی اق تورم در ایران طی برآوردھای سازمان بین الـمـل
مـا  .  نیز درجھان رتبه اول را به خـود اخـتـصـاص داده اسـت 
% ٩٠ کارگران آسیب پذیرترین خانواده ھـا کـه جـمـعـیـت  

ـرانـگـر ایـن تـورم   جامعه را تشکیل می دھیم تـمـام بـار وی
وبا حقوقھای چنـدر قـاز بـایـد  . وگرانی را باید تحمل کنیم 

ـم  ـردازی ـپ چـرا مـا کـارگـران ؟ مـا  . تاوان این نابسامانـی راب
ـم  ـردوش داری ـیـد جـامـعـه را ب . کارگران کـه تـمـامـی تـول

خـانـواده ھـایـمـان  . زحمتکشان اصلی و واقعی جامعه ھستیم 
. نیز آماج این وضعیت نابسامان اقتصادی قرار گـرفـتـه انـد 

ـرار   اینک خانواده ما کارگران در معرض فاجعه انسـانـی ق
ـرای مـا  .  گرفته اند  ـری آشـکـار ضـد انسـانـی ب ـراب این ناب

افزایش دستمزدھا باید به گـونـه  . کارگران قابل تحمل نیست 
ایـن  . ای جھشی باشد که زنـدگـی را قـابـل تـحـمـل کـنـد 

مطالبه حق مسلم انسانھایی کـه سـرتـاسـر عـمـرشـان را بـا  
جمعیت بـزرگ  .  زحمات غیر قابل جبران به سر می رسانند 

ــریــت   ــث ــران کــه اک جــامــعــه را شــامــل  % ٩٩ مــا کــارگ
چگونه باید این ظلم بزرگ را تحمل کنیـم؟؟ اگـر  . میشویم 

در سالھای گذشته دستمزدھا منطـبـق بـا افـزایـش واقـعـی  
ما اکنون شاھد این فاصله عـمـیـق  . تورم افزایش می یافت 

ـرخ دسـتـمـزدھـا  . دستمزدھاو قیمتھا نبودیم  پایین نگه داشتن ن
ـیـن   در سالھای اخیرموجب پیدایش عمیق فاصله طبقـاتـی ب

ما کارگران خواستار افزایش حداقـل  .  فقیرو غنی شده است 
 . دستمزدھا تا باالی خط فقر ھستیم 

 
 تشكلھای كارگری 

 
پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

 طومار اعتراضی سی ھزار کارگر
ـران ١٢  وزارت تـعـاون،  :  اسفند؛ اتحادیه آزاد کـارگـران ای

 مـاه از  ٩ کار و رفاه اجتماعی پس از گذشت نزدیک بـه  
ـراضـی بـه ایـن وزارتـخـانـه و   ارائه اولین مرحله طومار اعـت
بدنبال تجمع اعتراضی ھماھنگ کنندگان این طومار کـه  

 نفر از کارگران کارخانه ھای مختلف تھـران  ٥٠ با ھمراھی  
در محوطه وزارت کار در روز سی ام بھمن ماه برگـزار شـد  
چھارشنبه گذشته پاسـخ خـود را خـطـاب بـه ھـمـاھـنـگ  

ـرغـم  .  کنندگان طومار تحویل آنان داد  ـی در ایـن پـاسـخ عـل
اینکه کارگران امضا کننده طومار خواھان تـوقـف اصـالح  
قانون کار و تحقق برخی دیگر از خواستـھـای فـوری خـود  
شده بودند وزارت تعاون، کار و رفـاه اجـتـمـاعـی فـقـط بـه  
توضیحاتی پیرامون خواست افزایش دستمزدھا بسـنـده کـرده  

در این رابطه جعفر عظیم زاده یـکـی از ھـمـاھـنـگ  . است 
کنندگان طومار اعتراضی کارگران به سایت اتحاد اظـھـار  

این پاسخ مطلقا ما کارگران امضا کننده طومار را  :  داشت 
مـا در جـلـسـه ای کـه در وزارت کـار  .  قانع نکرده است 

ـیـن نـامـه ای آقـای جـاللـی   برگزار شد در قبال برخورد آی
نظری به خواستھایمان ھمانجا اعالم کردیم حرکت ما یـک  
حرکت اعتراضی است و نمایندگان به اصـطـالح کـارگـری  
ـنـد   حاضر در شورایعالی کار نماینده ھای ما کارگران نیست
با اینحال در پاسخی که وزارت کار به مـا داده اسـت ایـن  

 قـانـون  ٤١ نماینده ھا را موکلین ما خوانده است و از مـاده  
کار بر سه جانبه گرایی آن انگشت گذاشتـه اسـت ایـن در  
ـبـه گـرایـی در   ـنـد سـه جـان حالی است که ھمگـان مـیـدان
ـم   شورایعالی کار مضحکه ای بیش نیست چرا کـه تصـمـی

ـر  ٨  نفر ھستند  که  ١١ گیرندگان در این شورا    ـر آنـان ب  نف
ـر بـه   ـف رویھم  نماینده ھای دولـت و کـارفـرمـایـان و سـه ن

وی در ادامـه ایـن  .  اصطالح نماینده ھای کارگران ھستند 
ما بزودی پاسخ خود را نسبت بـه مسـائـل  :  مصاحبه افزود 

مطروحه در نامه وزارت کار رو به افکـار عـمـومـی اعـالم  
خواھیم  کرد و تالشھای  خـود را جـھـت تـحـقـق خـواسـت  

 .ھایمان ھمچنان ادامه خواھیم داد 
متن کامل پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی به ھماھنگ کنندگان طومار 
 اعتراضی کارگران

ھماھنگ کنندگان محترم طومار اعتراضی نسبـت بـه  
ـنـاه،  : آقایان ! سطح عمومی دستمزدھا  احسانی راد، سـاعـد پ

بـا سـالم و  !  محمدی، امانی، عظیم زاده و خانم مـحـمـدی 
احترام در خصوص طومارھای اعتراضی نسـبـت بـه سـطـح  

  ١٥٨٧٤٠ ھـا بـه شـمـاره    ھا که آخـریـن آن   عمومی دستمزد 
ـرخـانـه وزارتـی شـده اسـت، بـه  ٢٩/٩/٩١ مورخ   ـی ـبـت دب  ث

ـرای    -  ١ : رساند   آگاھی می  نظر به اینکه در عرف اداری ب
ارایه پاسخ کتبی وجود نشانی مشخص با امضـاء ضـرورت  

ای در طومـار ارسـالـی شـمـا    دارد و چنین امضاء و نشانی 
ـری، اعـالم    مالحظه نمی  گردید ارسال پاسخ تا زمانی پیـگـی
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ــدگــی   ــایــن ــم ــت ن ــا احــراز ســم ــی مشــخــص و ی نشــان
امضاءکنندگان معلق باقی مانده است، لذا یـا عـنـایـت بـه  
جلسه حضور ھفته اخیر، پاسخ طومار مزبـور بـه شـرح ذیـل  

قـانـون کـار، مـرجـع  )  ٤١ ( مطابق ماده    -٢ .  شود   اعالم می 
ـیـن مـیـزان حـداقـل مـزد و   تصمیم گیری در خصوص تـعـی

ایـن  .  افزایشات سایر سطوح مزدی شورای عالی کار اسـت 
ـنـدگـان   ـر نـمـای شورا نھادی سه جانبه بوده و در آن عـالوه ب
دولت، نمایندگان تشکالت عالی کارگری و کـارفـرمـایـی  
نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نـظـر  

. اسـت ) کارگران و کارفرمایان سراسر کشور (ھا    موکلین آن 
ـیـن    -٣  از جمله اھداف مورد نظر شورای عالی کار در تـعـی

حداقل مزد دستیابی بـه یـک سـاخـتـار مـزد مـنـاسـب و  
ـقـاء سـطـح درآمـد و بـھـبـود   منصفانه بوده که عالوه بر ارت

ـیـز    توان پرداخت بنگاه   معیشت کارگران،   ھای اقتصادی را ن
اگر حداقل مزد بیش از توان صنایع افـزایـش  .  در نظر بگیرد 

بـه مشـکـالت جـامـعـه کـار و تـالش دامـن زده و    یابـد،  
ـرای کـارگـران در   ـبـع ب مخاطراتی برای کارفرمایان و به ت

از سوی دیگر امیـد اسـت حـداقـل مـزد  .  پی خواھد داشت 
ـیـن    گوی سه جانبه مل به گونه   و   سال جاری در گفت  ای تعی

ھای اقتصادی ناچار به تعدیل نیروی انسـانـی    شود تا بنگاه 
ـروی کـار از  .  نشوند  ـی در واقع حفظ اشتغال و صیـانـت از ن
ھای ارجع در تصمـیـمـات مـتـخـذه از سـوی شـورای    مولفه 

از ابتدای دولت نھم تاکنون و از     -٤ .  باشد   عالی کار می 
ـیـن  ١٣٨٥ سال    شورای عالی کار سعی در ایجاد تنـاسـب ب

افزایش حداقل مزد با معیشت کارگران و کـاھـش شـکـاف  
ـنـه زنـدگـی خـانـوار   نسبی میان حداقل مزد و حـداقـل ھـزی

در  .  کارگری و افزایش درآمد واقعی کارگران نمـوده اسـت 
ـر شـورای عـالـی    جھت تحقق این امر و طی سال  ھـای اخـی

کار در پی تعامالت گسترده با شرکـای اجـتـمـاعـی و بـا  
ـررسـی   حسن تدبیر دولت در تعیین حداقل مزد با مطالعه و ب

ھای اقتصادی به تحلیل شـرایـط    وضعیت و اقتضائات بنگاه 
موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صـیـانـت  

 گـاه    از نیروی کار، تاکید بر وضع حداقل مزد متنـاسـب و 
بیشتر از نرخ تورم کرده است تا با کاھش شکـاف درآمـدی  

ــاســت  ــی ــات    حــاصــل از س ــب ــه، مــوج ــت ھــای مــزدی گــذش
رضایتمندی کارگران در راستای برقراری عدالت را فـراھـم  

 تـا  ١٣٨٥ ھـای    به ھمین منظور و در فـاصـلـه سـال .  نماید 
ـر از     ھمواره افزایش حداقل مزد متناسب و ١٣٩٠   گاه بیـشـت

نرخ تورم بوده به طـوری کـه در مـقـطـع زمـانـی مـذکـور  
متوسط رشد حداقل مزد بیش از متوسط ساالنـه تـورم بـوده  

حداقل مزد از متغیرھای اقتصـاد کـالن اسـت و    -٥ .  است 
ھای تکمیلی و اتـخـاذ    افزایش آن بدون توسل به دیگر روش 

ھای کالن اقتصادی به مـنـظـور مـھـار و کـاھـش    سیاست 
تواند به خودی خود سبب افـزایـش سـطـح درآمـد    تورم، نمی 

  ١٣٩١ در سال     -٦ .  واقعی و بھبود معیشت کارگران شود 
ـر افـزایـش   تدابیر متخذه از سوی شورای عالی کار عالوه ب
ـنـه اقـالم   ـلـغ کـمـک ھـزی حداقل مزد منجر به افزایش مـب

 بـه  ١٣٩٠  ریـال در سـال  ٢٨٠٠٠٠ مصرفی کارگران از  
ـر  ١٣٩١  ریال در سـال  ٣٥٠٠٠٠   شـد کـه چـنـانـچـه سـای
ـنـه مسـکـن و    دریافتی  ھای قانونی از قبیـل کـمـک ھـزی

ـم،    کمک ھزینه عائله  ـی مندی را به رقم حداقل مزد بیـافـزای
ـیـش از   حداقل دریـافـتـی کـارگـران در سـال جـاری بـه ب

ضمنا بـا عـنـایـت بـه  .   ریال در ماه خواھد رسید ٥١٠٠٠٠٠ 

 و بویژه در  ١٣٨٩ ھا از اواخر سال    اینکه افزایش سطح قیمت 
ھـا     تا حدودی تحت تاثیر برنامه ھدفمندی یارانه ١٣٩٠ سال  

مـاھـانـه  ( بوده است، افزودن یارانه نقدی به درآمد کارگـران  
ـره ٤  ریال بابت یک خانواده  ١٨٠٠٠٠٠  ـف ـرای سـنـجـش  )   ن ب

الزم بـه ذکـر  .  صحیح قدرت خرید کارگران ضـروری اسـت 
است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـی ضـمـن آنـکـه بـه  
ــح   عـنـوان مـجــری مصـوبـات شـورای عـالـی کـار مصـال
کارگران، کارفرمایان را در نظر دارد، با تغییر در سـیـاسـت  

ـرای افـزایـش    ھای مزدی،    گذاری  تمھیدات دیگری را نیز ب
ھای اساسی کارگران و بھبود معـیـشـت آنـان    میزان پرداخت 

ـنـان بـه مـلـزم شـدن    در نظر گرفته است از آن جـمـلـه مـی  ت
ـنـدی مشـاغـل،    تدریجی کارگاه  ـقـه ب ھا به اجرای طرح طـب

ـبـع آن افـزایـش طـرح  ھـای    اشاعه فرھنگ بھره وری بـه ت
پاداش افزایش تولید، ساماندھی قراردادھای کـار، نـظـارت  

ـیـمـانـکـاری و   ھر چه بیشتر بر کار شرکت  اشـاره  ...  ھای پ
ھـای مـوجـود در    در خاتمه به اشـاره بـه ظـرفـیـت  -٧ . کرد 

ـبـعـی آن در   قانون کار جمھوری اسالمی ایران و مقررات ت
ــت تشــکــل  ھــای کــارگــری و    خصــوص ایــجــاد و فــعــالــی

ـفـی خـود را بـا    کارفرمایی توصیه می  شود مطالبات صـن
ھـای    ھای موجود و یا ایجاد تشکـل   فعالیت در قالب تشکل 

ـیـد  ـر  .  قانونی جدید پیگیری نـمـای ـیـب عـالوه ب ـرت بـه ایـن ت
ھـای    تسھیل دستیابی به اھداف صنفی تعامل بـا دسـتـگـاه 

ـرار   ذی ربط از جمله این وزارتخانه در مـجـرای قـانـونـی ق
ھـا    گرفته و ضمن امکان پاسخگویی مناسب به درخـواسـت 

ـیـز مـمـکـن   و مطالبات صنفی اثرگذاری برحـوزه مـربـوط ن
 .خواھد شد 

متن طومار سی ھزار نفری کارگران در 
اعتراض به سطح دستمزدھا،اخراج سازیھا، 

 عدم پرداخت دستمزدھا و اصالح قانون کار 
   به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی                            

رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسالمـی و نـھـاد  
 ریاست جمھوری 

ـم از یـک   ھمانطوریکه ھمگان میدانیم و بر آن آگـاھـی
سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ھـا اقـالم و  
کاالھای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشـتـه  

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

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

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

ـر شـده   روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سـرازی
. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیـداد مـیـکـنـد . است 

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

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

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

ـرسـیـده اسـت و   نام و تحمل ھزینه، ھنوز بـه سـرانـجـامـی ن
ـرنـج   شرکتھای پیمانکاری ھمـچـنـان مشـغـول چـپـاول دسـت

ـلـی   کارگران ھستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطی
ـرار   کارخانه ھا در بدترین وضعیت نسبت به سالھای پیش ق

 .دارد 
بدون تردید نه تنھا ما کارگران بلکه ھیچ انسان شریـف  
و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونھـا کـارگـر و  

لـذا مـا کـارگـران امضـا  .  خانواده ھای آنان بر نـمـی تـابـد 
ـرم و عـاجـل   کننده این طومار بعنوان اقداماتـی بسـیـار مـب
برای پایان دادن به وضعیت مشـقـت بـار مـوجـود، مصـرانـه  
ـر اسـاس تـورم واقـعـا   خواھان افزایش حداقـل دسـتـمـزدھـا ب
موجود و تامین شرافتمندانه سبد ھزینه یک خانوار چـھـار  
ـتـخـب مـجـامـع عـمـومـی   نفره با دخالت نماینـده ھـای مـن
ـم  ـی . کارگران کارخانه ھا و مراکز تولیدی و خدماتی ھسـت

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

ـم ٥ دستمزد   خـواسـتـار اجـرای  .   سال آخر پـای مـی فشـاری
ـران   ـئـت وزی فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصـوبـه ھـی
ـرارداد   ـیـمـانـکـاری وعـقـد ق مبنی بر حـذف شـرکـتـھـای پ
مستقیم و دائمی با کارگران  و ایجاد ساز و کـار قـانـونـی  
ـیـب قضـایـی   ـق قاطع برای پرداخت بموقع دسـتـمـزدھـا و تـع
ـرارداد و یـا بـا   کارفرمایانی ھستیم که کارگران را بدون ق
قراردادھای سفید امضا و دستمزدھای معوقه وادار به کـار  

 . میکنند 
 

 کدام تشکلھا واقعی ھستند
ـیـس کـانـون عـالـی  ٨  ـیـگـی رئ ـرا عـلـی ب اسفند؛ اخـی

ـرگـزاری   شوراھای اسالمی کار در یک مصاحـبـه بـا خـب
ایلنا تشکلھای مستقل کارگری را بـی مـعـنـا خـوانـده و  
عنوان کرده است که آقایان و خانمھائی که امضاء طومـار  

ـنـد  ایشـان  .  جمع آوری کرده اند دارای ماھیت روشنی نیـسـت
ـنـکـه   ـر ای خود را دارای ھویت و قانونی می دانند و مھـمـت
ـنـد  . خود را نماینده منتخب کارگران ایران معرفی مـی کـن

ـلـه کـدام رأی   حاال معلوم نیست که در کـجـا و بـه وسـی
گیری او و ھم کارانش در شـوراھـای اسـالمـی از سـوی  

ھمین آقا کسانی را بـی ھـویـت  .  کارگران انتخاب شده اند 
 ھـزار امضـاء را پشـت سـر خـود  ٣٠ می نامد که حداقل  

ـیـونـھـا   ـل دارند، اما خود او حتی یک امضاء از مـیـان مـی
ـنـد و نـه   ـتـصـابـی ھسـت کارگر را با خود ندارد و کامال ان

ـر بـی ھـویـت بـودن  !  انتخابی   استدالل علی بیگی مبنی ب
ـراض بـه   جمع آوری کنندگان امضاء ھای طومـار در اعـت
ـبـل از ارسـال نـامـه بـه   حداقل دستمزد، این است که آنھا ق
ـتـصـبـان   وزیر کار و نمایندگان مجلس، به ایشان و دیگر مـن
وزارت کار تحت نام نمایندگان رسـمـی کـارگـران مـراجـعـه  

از نظر او وقتی کارگران نمایندگان رسمی خـود  .  ننموده اند 
! را انتخاب کرده اند چه نیازی به جمع آوری امضـاء اسـت 
ـیـد  : به پاسخ علی بیگی به پرسش خبرنگار ایلنا توجـه کـن

ـر   ـنـی ب ـنـا مـب ـل علی بیگی در پاسخ به پرسش خبرنگـار ای
چگونه است که برخی تشکالت رسمی کـارگـری  »اینکه  

طومار حمایتی از مدیر دولتی تامین اجـتـمـاعـی در جـدال  
ـیـازی    سیاسی بین دولت و مجلس را امضا می  کنند امـا ن

به جمع آوری امضا در اعتـراض بـه وضـعـیـت مـعـیـشـتـی  
آیـا امضـا کـردن یـک  :  اعالم کـرد  «بینند؟   کارگران نمی 

نامه جرم است؟ جمع آوری امضا از سوی مجامع قـانـونـی  
انـد    با جمع آوری امضا از سـوی کسـانـی کـه نـاشـنـاخـتـه 
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تشکل مستقل کارگری اساسا به چـه مـعـنـا  .  تفاوت دارد 
است؟  امضاء کردن نامه جرم نیست ھمانگونه که امضـاء  

 برابر زیر خط فقر نه تنھا جرم نیست بلـکـه  ٥ حداقل دستمزد  
اما چـرا  .  مزیتھائی را برای امضاء کنندگان به دنبال دارد 

ـنـد؟  ! طومار اعتراض به حداقل دستمزد را امضاء نمـی کـن
معلوم است چون طومار خواسـت کـارگـران اسـت و ایشـان  

چرا که مانند نمایندگان دولـت و  .  نماینده کارگران نیستند 
ـرد   کارفرمایان، علی بیگی ھم باید جانب کارفرمایان بـگـی
ـبـایـد   و طبیعی است که بگوید محیطھای کـارگـری را ن

ـراض را داد و  .  ملتھب کرد  نبـایـد بـه کـارگـر اجـازه اعـت
کارگرانی که طومـار را امضـاء کـردنـد  .  حرفش را شنید 

 ھزار نفر توانستند این کار را بکننـد،  ٣٠ اگر در این شرایط  
در صورتیکه یک فضای باز و آزاد بود به صدھـا ھـزار و  

ـنـکـه جـمـع  . حتی میلیونھا امضاء می رسید  این یعـنـی ای
ـیـونـھـا کـارگـر را بـا خـود   ـل آوری کنندگان امضاء ھا می
دارند، ھر چند که شرایط سیـاسـی جـامـعـه اجـازه امضـاء  

وقتی کـه پـای  . گذاشتن پای طومار را به آنھا نداده است 
منافع کارگر به میان کشیده می شود ھمه چیـز یـکـبـاره  

پـول  .  برای کارفرمایان و نمایندگانشـان بـه ھـم مـی ریـزد 
و ایـن  .  نایافت می شود، ھزینه تولید و غیره باال مـی رود 

را علی بیگی نیز در جواب کارگران معترض، کـارگـرانـی  
ـنـد و کـارگـرانـی  ٥ که    برابر زیر خط فقر زندگی می کـن

که می خواھند از این وضعیت خالص شوند، تـکـرار مـی  
ـرا   ـراض مـب کند و می گوید باید محـیـط کـار را از اعـت
داشت تا کارفرمایان با خیال راحت تری به استثمار مشغـول  

کارگر باید سر به زیر و خاموش باشد و ھر بـالئـی  .  گردند 
ـرای   را سرش بیاورند صدایش در نیاید، چرا که کارفـرمـا ب
. کسب سود احتیاج به محیط کاری بدور از اعتـراض دارد 

حـکـمـی کـه بـایـد تـوسـط  .  این حکم شرایط موجود اسـت 
میلیونھا کارگر با اعتراض از ھر راھی که میسر بـاشـد از  
امضاء طومار گرفته تا روشھای دیگر مبارزه ملغـی شـود  

کـارگـران بـه  .  و شرایطی قابل تحمل را جـایـگـزیـن نـمـایـد 
ـنـد عـلـی   درستی متوجه شده و آگاھند کـه کسـانـی مـان
بیگی نماینده شان نیستند و خود باید دست بـه کـار شـونـد  

امضاء طومـار یـکـی از  .  تا چاره ای برای خود بیاندیشند 
ـبـع .  جوانمیر مـرادی .ھمین راھھای مبارزه است  وبـالگ  : مـن

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 
 

نشست جمعی از كارگران جوشكار لوله 
 كشی گاز در سنندج

 اسفند؛ به گزارش کمیته ھماھنگی برای کـمـک  ١٣ 
به ایجاد تشکلھای کارگری جمعی ازکـارگـران جـوشـکـار  
ـتـصـادی و   لوله کشی گاز، جھت بررسی وضـعـیـت بـد اق
ـرگـزار   ـنـدج ب دستمزدھای پایین خـود، نشـسـتـی را در سـن

ـرامـون  .  کردند  ـی این نشست با سخنان یکی از حـاضـریـن، پ
درآمد پایین کارگران و دستمزدھایی که توسط کارفرماھـا  

سپس این کارگـران، در مـورد  .  تحمیل می شود، شروع شد 
تورم و گرانی سرسام آور و باال رفتن ھزینـه ھـای زنـدگـی  

در پـایـان ایـن نشـسـت، کـارگـران  .  بحث و گفتگو کـردنـد 
ـراکـنـده   جوشکار بر ضرورت پرھیز از مـبـارزات فـردی و پ
تأکید کردند، و تنھا راه مقابله با مشـکـالت و درخـواسـت  
مطالباتشان را اتحاد عمل و ایجاد تشکل مستقل کارگـری  

 . ساعت به پایان رسید ٢ این نشست پس از  . دانستند 

 !یوسف آب خرابات وواحدسیده آزادشدند
اسفند؛ بنا به گزارشات رسیده ازمنبع مـوثـق،امـروزسـه  ٨ 
اسفنـد، یـوسـف آب خـرابـات وواحـدسـیـده ازاعضـای  ٨ شنبه 

بازداشتی كمیته ی ھماھنگی برای كمك به ایجـاد تشـكـل  
بنا بھمین گـزارشـات،ایـن  .  ھای كارگری درمھاباد آزادشدند 

ـبـال   ـق آزادشدگان بھمراه محمدموالنایی درمـھـابـاد مـورداسـت
 .دھھا کارگروفعالین کارگری قرارگرفتند 

 
آزادی محمد موالنایی از فعالین کارگری 

  میلیون تومان٢٥با قرار وثیقه 
اسفند؛ به گزارش رسیده محمد موالنایی از اعضـای  ٧ 
ـنـد مـاه،  ٧ ی ھماھنگی در مھاباد روز دوشنبه    کمیته   اسـف
ـتـه .  آزاد شد  ـرگـزاری دادگـاه سـه عضـو کـمـی ی    در پی ب

، ایـن فـعـال کـارگـری بـا  ١٣٩١/١٢/٦ ھماھنگی درتاریخ  
ـیـن شـعـبـه  .  میلیون تومان آزاد شد ٢٥ قرار وثیقه     ٢ ھمـچـن

ـقـه   ـی ـرار وث   ٢٥ دادگاه مھاباد برای یـوسـف آب خـرابـات ق
ـیـون  ٤٠ میلیون تومانی و برای واحد سیده قرار وثیقـه   ـل  مـی

تومانی صادر کرده است و به خانواده ھا گفته شده کـه در  
ـبـه     نفر دیگر نیز روز سه ٢ صورت انجام کارھای اداری    شن

 . اسفند آزاد خواھند شد ٨ 
ھـای    ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل   کمیته 

کارگری ضمن تبریک آزادی محمد مـوالنـایـی، خـواھـان  
ـیـن آزادی   آزادی یوسف آب خرابات و واحد سیده و ھـمـچـن

 .باشد   سایر کارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می 
 

محاكمه اعضای بازداشتی كمیته ی 
 ھماھنگی در مھاباد

ــه مــورخ  ٧  ـب ــكـشــن ــه گــزارش رســیـده، روز ی ــنـد؛ ب اسـف
 محمد موالنایی، یوسف آب خـرابـات و واحـد  ٦/١٢/١٣٩١ 

ـرای كـمـك   سیده  از اعضای بازداشتی كمیته ھماھنگـی ب
 دادگـاه مـھـابـاد  ٢  ھای كارگری در شعبه    به ایجاد تشكل 
ـیـن كـارگـری  .  محاكمه شدند  اتھامات وارده بـه ایـن فـعـال

ـنـدج،   شركت در مجامع عمومی كمیته ھماھـنـگـی در سـن
كرج و ھمچنین حضور در اول ماه مـه سـال گـذشـتـه مـی  

ـتـه  . باشد  بر اساس ایـن گـزارش اعضـای بـازداشـتـی كـمـی
ـتـه   ھماھنـگـی در مـھـابـاد از عضـویـت خـویـش در كـمـی
ـیـن امـروز خـانـواده ھـای   ھماھنگی دفاع كرده اند و ھمچن
افراد بازداشت شده بـه دادگـاه مـراجـعـه و خـواھـان آزادی  
فعالین بازداشتی با قید وثیقه شده اند كه تـا لـحـظـه ارسـال  

ـتـه  .  این خبر ھنوز جواب مشخصی دریافت نكـرده انـد  كـمـی
ی ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھـای كـارگـری،  
ضمن محكوم كردن بازداشت و محاكمه محـمـد مـوالنـایـی،  
یوسف آب خرابات و واحد سیده خواھان آزادی فوری و بـی  
قید شرط  آنان و ھمچنین آزادی سایر كارگران و فعالیـن و  

 . زندانیان سیاسی می باشد 

حمله مسلحانه به دو کارگر ایرانی در 
 کردستان عراق

ـرانـی بـه  ٨  اسفند؛ بر اساس خبر دریافتی دو کـارگـر ای
ـنـی فـرزنـد جـالل، مـتـاھـل و مـحـسـن    نام  ھای شاھو حسی

پورکند فرزند محمد، در حالی که ھمراه صاحب کـار خـود  
رونـد، مــورد ھـجــوم مسـلـحــانـه قــرار    بـه مـحــل کـار مـی 

ـرانـدازی، صـاحـب کـار عـراقـی  .  گیرند ¬می  ـی بر اثر این ت
ـنـی    ھمان لحظه جان خود را از دست می  دھد و شاھو حسـی
اما متـاسـفـانـه  .  شوند   و محسن پورکند به شدت زخمی می 

ـبـه   شاھو حسینی به دلیل جراحات سنگیـن، روز یـک شـن
این دو جوان از اھالی شـھـرسـتـان  .  کند    فوت می ٦/١٢/٩١ 

پاوه ھستند که به دنبال کار برای تامین معـیـشـت خـود و  
مـا اعضـای  .  شان راھی کردستان عراق شـده بـودنـد   خانواده 
ھـای    ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 

کارگری ضمن محکوم کردن این جنایت ضد کارگری، بـا  
اعضای خانواده شاھو حسینی و مـحـسـن پـورکـنـد اعـالم  

این اولین بار نیسـت کـه کـارگـران در  .  کنیم   ھمدردی می 
ــت    کشـور عـراق تـاوان جـنــگ  ـروریسـم و خشـون ــی، ت ـب طـل

دھـنـد و    داری جھانی را می   مناسبات حاکم بر نظام سرمایه 
ـیـل    در سال  ھای اخیر ھمواره کـارگـران بـارھـا فـقـط بـه دل

ایـن در  .  انـد   داشتن ملیت و یا مذھب متفاوت، کشتار شـده 
ـری قـانـونـی   ـیـگـی حالی است که در کشور عراق ھـیـچ پ

ای وجـود    ای در قبال چنین جنـایـات سـازمـان یـافـتـه   جدی 
ـران   گـوی ایـن خسـارت   ندارد و کسی پاسخ  ـر    ھـای جـب نـاپـذی

ھـای ایـن    به باور ما، کارگران از ھمه اقوام و ملیـت . نیست 
ـیـن    کشور با اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی مـی  ـنـد مـانـع چـن تـوان

ـبـه   اقدام  داری    ی سـرمـایـه   ھای تروریستی و ھجوم ھـمـه جـان
ـربـانـی  .  شوند  از سوی دیگر این دو جـوان جـویـای کـار، ق

ـران    ناکارآمدی و بی توجـھـی حـاکـمـیـت سـرمـایـه  داری ای
نسبت به اشتغال بیکاران کشور خود و نـاتـوانـی در مـھـار  

ـر    تورم و گرانی سرسام  ـر خـط فـق آور و وجود دستمزدھای زی
ـرده کـارگـران  . شدند  بدون شک دلیل اصلی مھاجرت گسـت

ـیـکـاری و   ـرده ب ایرانی به کشورھای مختلـف، مـوج گسـت
ھا نفر را بـه خـاک    فالکتی است که در نتیجه آن، میلیون 

این وضعـیـت بـاعـث شـده تـا جـوانـان و  .  سیاه نشانده است 
بیکاران زیادی برای تھیه امرار معـاش و داشـتـن زنـدگـی  

فرسا در کشور نـاامـنـی    بھتر، شرایط زندگی سخت و طاقت 
کار جزء جدائی ناپذیر انسان است و  .  مانند عراق را بپذیرند 

ـرداخـت    وظیفه  ی ھر دولتی است که با ایـجـاد اشـتـغـال و پ
دستمزد متناسب بر اساس نیازھای یک زندگی انسانـی و  

گـان کـار،    امروزی؛ و یا بیمه بیکاری مکفی برای جوینده 
ی    مبارزه متـحـدانـه ھـمـه .  به این معضل اساسی پاسخ دھد 

ھـای کـارگـری، گـام    شاغلین و بیکاران و ایـجـاد تشـکـل 
ـیـن خـواسـتـه  ای    مھمی برای دستیابی و محـقـق شـدن چـن

 زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگری  . است 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده
 

 ماه حقوق كارگران ١٠عدم پرداخت 
 )سرخه(کارخانه سیم کابل شاھین 

 کارگر کارخانه سیم کابل شـاھـیـن  ١٥٠ اسفند؛ حدود  ٩ 
 تـا ھـم  ٩١ در استان سمنان از اردیبھشت ماه سال  )  سرخه ( 

ـم    اکنون که روزھای پایانی سال جاری را سپـری مـی  ـی کـن
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ـتـوانسـتـه   حقوقی دریافت نکرده  انـد بـعـد از    اند و تـاکـنـون ن
ھای قانونی به مراجع ذیصالح به مطالبات قانونـی    پیگیری 

ـیـد  ٧ بیش از  .   خود برسند   ماه است که این کـارخـانـه تـول
ـر عـامـل ایـن کـارخـانـه،بـا   کننده سیم و کابل تعطیل ومدی

ھا با حکم قضایی طلب کـاران، روانـه زنـدان    افزایش بدھی 
 .شده است 

 
تعویق چھار ماھه حقوق کارگران شرکت 

وابسته به )صدرا(صنعتی دریایی ایران
 قرارگاه خاتم االنبیا 

 کــارگــر قــراردادی شــرکــت  ١٥٠٠ اســفــنـد؛ ،حــدود  ٨ 
که با کارفـرمـایـی چـنـدیـن  ) صدرا (صنعتی دریایی ایران  

ـیـت    شرکت پیمانکاری در ساخت پروژه  ھـای دریـایـی فـعـال
دارند از آبان ماه سال جاری به دلیل پرداخت نشـدن صـورت  

 . اند   ھای مالی پیمانکاران، حقوق دریافت نکرده   وضعیت 
 

حقوق بھمن و اسفند ماه بازنشستگان 
 آھن پرداخت نشده است ذوب
اسفند؛ حدود دو سال است که بازنشسـتـگـان صـنـعـت  ٧ 

ـر دریـافـت   فوالد کشور حقوق خود را بـا چـنـد مـاه تـاخـی
ـر از دریـافـت    می  کنند و اکنون برخی از بازنشستـگـان خـب

ـتـه داده    حقوق دی  ماه خود به ھمراه عیدی در اوایل این ھـف
ـنـد   اما ھم  .  چنان چشم انتظار حقوق بھمن و اسفند خود ھسـت

بـازنشـسـتـگـان ذوب  :   نماینده بازنشستگان ذوب آھن گفـت 
ھـا    بعد از مـدت .  اند   آھن، مطالبات آخر سال را دریافت نکرده 

ـر   ـر زی بحث و تبادل نظر صندوق فوالد کشـور در مـاه اخـی
ـرار گـرفـتـه   مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ق

ـرداخـت حـقـوق  .  است  علی رغم این ادغام صورت گرفـتـه پ
دی ماه و عیدی بازنشستگـان صـنـعـت فـوالد کشـور بـه  
عھده وزارت صنعت، معدن و تجارت وھمچنین حقوق بھـمـن  
ـرداخـت   و اسفند را باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پ

مدتی از اسفند ماه گذشته است اما  ھـنـوز حـقـوق  .   کند 
ـنـج  .  ایم   بھمن و اسفند ماه را دریافت نکرده  بر اساس تبصره پ

 آیین نامه استخدامی شرکت ملی فوالد مصوبـه   ١٠٩ ماده  
ـر  ١٣٧٨ سال   ھیئت وزیران، پرداخت حقوق بازنشستگان بایـد ب

ـرسـتـی و   اساس درصد سختی کار و امتیازاتی ماننـد سـرپ
ھا باشد، اما متاسفانه پرداخت حقـوق    تقبل پست و مسوولیت 

بازنشستگان بر اساس این حکم صورت نگـرفـتـه اسـت کـه  
 .باشد   این امر نیز از دیگر موارد اعتراض بازنشستگان می 

 
ماه حقوق کارگران مجموعه ٧عدم پرداخت
 تخت سلیمان

اسفند؛ کارگران و کارشناسـان بـخـش ھـای مـرمـت،  ٦ 
ـیـمـان تـکـاب    پژوھش و راھنمای مجموعه جھانی تخت سل
ماه ھاست منتظر دریافت حقوق و دستمزدھای معوقه خـود  

کـارگـران  .  ھستند اما تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند 
ـیـت   این مجموعه که به صورت روزمزد در آن مشغول فـعـال

 ماھی است که موفق بـه دریـافـت حـقـوق  ٧ ھستند حدود  
ـنـد .  خود نشده اند  تـالش ھـا و  :  در ایـن رابـطـه مـی گـوی

ــرای دریــافــت   ــری ھــای مــکــرر و روزانــه مــا ب ــیــگــی پ
دستمزدھای معوقه چندین ماھه تاکنون بی نتیجه مانده و  
مدیران مجموعه پاسخ مشخصی در خصوص زمان دریافـت  

  ٦  یـا  ٥ حقوق عقب افتاده کارکنان به ما نمی دھند و ھر  

ـنـد  ـرداخـت مـی کـن . ماه یک بار بخشی از حقوق ما را پ
این کارگران با ابراز نگرانی از وضعیت شغلی ومـعـیـشـتـی  

ـنـد  ھـیـچ یـک از مسـئـوالن بـه  : خانواده خود  مـی گـوی
مشکالت معیشتی کارکنان توجھی نمی کنند و ھـر روز  

 .وعده ای می دھند که عملی نمی شود 
 کارگر شرکت راه ٢٧تعویق یکساله حقوق 
 سازی رانه دژ        

اسفندایلنا،شرکت راه سازی رانه دژ وابسـتـه  ٧ به گزارش 
ـرداخـت نشـدن صـورت   به بخش خصوصی، که بـه سـبـب پ

ـرداخـت    وضعیت  ھای مالی این شرکت توسـط وزارت راه، پ
 . کارگر آن یکسال به تعویق افتاده است ٢٧ حقوق  

قابل یادآوری است، شرکت راه سازی رانه دژ یـکـی از  
 .پیمانکاران وزارت راه و شھر سازی است که فعالتعطیل است 

 
 فعالین كارگری

 
محمد جراحی کارگر زندانی، پس از 

مرخصی از بیمارستان، به زندان 
 بازگردانیده شد

ـرای عـمـل پـزشـکـی بـه   ـبـل ب محمد جراحی ده روز ق
بیمارستان منتقل شده بود، پس از عـمـل جـراحـی بـه زنـدان  

ـنـه ی  .  بازگردانده شد  ـتـه شـده بـود کـه ھـزی بـه وی گـف
ایـن کـارگـر زنـدانـی دو  .  بیمارستان برعھده ی خود اوسـت 

سال پیش در پی برگزاری یک دادگاه غیرعلنی ھـمـراه بـا  
. شاھرخ زمانی به زندان ھای طویل المدت محـکـوم شـدنـد 

 سال محکومیت خود را در  ١١ اکنون شاھرخ زمانی مدت  
ـریـز مـدت   ـب   ٥ زندان گوھردشت و محمد جراحی در زندان ت

 .سال محکومیت خود را سپری می کنند 
 

 بازنشستگان
 

 درصدی مستمری بازنشستگان ١٨افزایش 
ھای  در سال آینده جوابگوی افزایش ھزینه

 .زندگی بازنشستگان نخواھد بود
 اسفند؛ رئیس کـانـون بـازنشـسـتـگـان و مسـتـمـری  ١٣ 

بگیران تامین اجتماعی استان بوشھر معتقد اسـت بـا وجـود  
 درصـدی مسـتـمـری  ١٨ تورم افسار گسـیـخـتـه، افـزایـش  

ـنـه  ھـای    بازنشستگان در سال آینده جوابـگـوی افـزایـش ھـزی
سید موسی میرجانـمـردی  .  زندگی بازنشستگان نخواھد بود 

درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتمـاعـی در سـال  
طبق قـانـون تـامـیـن اجـتـمـاعـی مـیـزان  :   به ایلنا گفت ٩٢ 

ـرخ تـورم   ـنـاسـب بـا ن افزایش مستمری بازنشستگان باید مت
محاسبه شود تا جبران کننده افزایش ھزینـه ھـای زنـدگـی  

ـران  ١٨ افزایش  .  آنان باشد  درصدی حـقـوق مسـتـمـری بـگـی
ـیـسـت و بـازنشـسـتـگـان   تامین اجتماعی مورد قبول آنـان ن
ـنـای تـورم اعـالمـی بـانـک   خواستار افزایش حقوق بر مـب

ھـای    بازنشستگان تامین اجتـمـاعـی سـال .   مرکزی ھستند 
انـد و    ھای مختلف تولید کار و تالش کـرده   زیادی در بخش 

 سال، انتظار یـك  ٣٠ شان در طی    با پرداخت بخشی از حقوق 
زندگی آرام و بی دغدغه را دارند اما در شرایط اقتـصـادی  
موجود كه دولت از مھار تـورم عـاجـز شـده اسـت تـحـمـیـل  

درصدی مستمری بدون توجه به تـورم واقـعـی و  ١٨ افزایش  

 .یا حتی تورم رسمی، ظلم و بی عدالتی است 
 

 بیمه شدگان بازنشسته به ٩١عیدی سال 
 .دلیل کمبود نقدینگی پرداخت نشده است

انـد کـه تـا    مسئوالن سازمان تامین اجتماعی وعده داده 
عیدی بیمه شدگان بـازنشـسـتـه و  )  اسفند ١٤ (روز دوشنبه  

ھرسال طبق روال جـاری  .  از کار افتاده پرداخت خواھند كرد 
ـران سـازمـان تـامـیـن    عیدی پـایـان سـال  ، مسـتـمـری بـگـی

ـیـل    اجتماعی در ماه بھمن پرداخت می  شد اما امسال بـه دل
ـنـگـی »آنچه که مسئوالن سازمان   ـقـدی عـنـوان   «کـمـبـود ن

 ھـزار  ٧٠٠ یک میلیون و  (اند، عیدی مستمری بگیران   كرده 
رقـم  .  ھنوز پرداخت نشده اسـت )   بگیر   بازنشسته و مستمری 

  ٥٠٠  ھـزار و  ٤٠٢ بگیران تامین اجتماعی    عیدی مستمری 
ـنـه  ـنـاسـب بـا ھـزی ـلـغ مـت ھـای    تومان اعالم شده که این مب

 .بازنشستگان در ایام عید نیست 
 

 كارگران و بیمه بیكاری
 

کارگاھھای کوچک از بیمه کارگران خود 
 زنند سرباز می

 اسفند؛ تعداد کارگاھھای کـوچـک بسـیـار زیـاد  ١١ 
است و عمده آنھا تولیدی یا خدماتی ھستنـد ولـی در ایـن  

ـراردادی  ٣٠ کارگاھھا با داشتن حتی   ـروی کـار،ق ـی ـر ن ـف  ن
ـیـمـه  .  وجود ندارد  بسیاری ازاین کارگاھھای کوچک از ب

ـرارداد  .  زنند    کارگران خود سرباز می  بعبارتی دیگر وجـود ق
ـیـمـه   موقت یا سفید امضا درھرکارگاه به منزله رد نشـدن ب

 .برای کارگران آن است  
 

 گزارش 
ی قیمت بلیت متروتھران  رصد د ٢٠افزایش 

 ٩٢ر سال  د
ـنـد   نرخ بلیت مترو تھران د   افـزایـش    رصـد   د   ٢٠ ه    ر سـال آی

ـرو    د   ت   ھای مد   براساس این خبر، تمامی بلیت .    یابد   می  ار مـت
ـیـس کـمـیـسـیـون  .   شود   ه حذف می   ر سال آیند   د  ـتـه ری به گـف

ـرخ    عمران و توسعه شورای شھر تھران، الیحه پیـشـنـھـاد  ی ن
ـررسـی شـد   ر سال آینـد   بلیت مترو تھران د  ر پـایـان     کـه د   ه ب

ـبـت د   رصـد   د   ٢٠ کمیسیون نسبت به افزایش   .   اد   ی رای مـث
کـه کـمـیـسـیـون عـمـران،    حمزه شکـیـب، بـا اشـاره بـه ایـن 

: ھـا اسـت، گـفـت   کمیسیون تخصصی مباحث تعیین کرایـه 
    کـنـد   قطعا اعضای شورای شھر با این افزایش موافقت می 

    رصـد    د   زیرا ما با بررسی تـمـامـی جـوانـب نسـبـت بـه ایـن 
ـتـه  .  یم و افزایش ما منطقی است   اد   افزایش رای مثبت د  ـب ال
ر سـال    ان د   ی حقوق کـارمـنـد   رصد   د   ٢٠ به گفته او، افزایش  

ـنـه ٩٢  ـرو مـی   ھـای نـگـھـد   ، به افزایش ھـزی .   رسـد   اشـت مـت
    اری تھران نیز این میزان افزایش نرخ بلیت را پیشـنـھـاد   شھرد 

شـکـیـب  .     کـمـیـسـیـون عـمـران رسـیـد    که به تایید   ه بود   اد   د 
ـرای تـامـیـن  »:    ھد   د   امه می   ھمچنین اد  مترو ناچار اسـت ب

 را    ولـت سـھـم خـود   ر شـرایـطـی کـه د    د   ھای موجود   ھزینه 
 را بـه نـوعـی تـامـیـن    ھـای خـود   ، ھزینـه   کند   اخت نمی   پرد 
 اسفند ١٠ -آرمان :منبع  «.  کند 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 اخبار بین المللی
 

ھا ھزار نفر بر علیه  تظاھرات ده -بلژیک 
 دولت سیاست ریاضت کشی

ـبـه   ـنـج شـن   ٣ (  فـوریـه  ٢١ به گزارش یورو نیـوز روز پ
ـیـه  )  اسفند  ـروکسـل عـل ـر در خـیـابـانـھـای ب ـف ده ھـا ھـزار ن

ـتـصـادی و شـرایـط دشـوار زنـدگـی   سیاستھای ریاضـت اق
معترضین در برابر ساختمان اتحادیـه اروپـا  . راھپیمایی کردند 

این راھپیمایی را تشکلھای عمده کـارگـری  .   تجمع کردند 
راھپیمـایـان در شـعـارھـای  .  بلژیک سازماندھی کرده بودند 

خود از قوانین تامین اجتماعی حـمـایـت کـردنـد و خـواھـان  
ـنـاسـب بـا تـورم شـدنـد  یـکـی از  .  افزایـش دسـتـمـزدھـا مـت

ما با این اقدام بـه دولـت مـی  : "  تظاھرکنندگان می گوید 
ـنـده دیـگـری مـی  !"  گوییم که دیگر بـس اسـت  تـظـاھـرکـن

ـنـجـا آمـده انـد خـواھـان شـغـلـی  : "  گوید  مردمی که به ای
ھمه کارمندان و کـارگـران  .  مناسب و بادرآمد خوب ھستند 

گفته میشـود دسـتـکـم چـھـل  ." تبعیض ممنوع : می گویند 
ـلـژیـک  .  ھزار نفر در این تظاھرات شرکت کرده بودند  دولت ب

در حال حاضر مشغول گفتگو با اتـحـادیـه ھـای کـارگـری  
ـیـن کـارفـرمـایـان و   ـراردادھـای کـاری ب است تـا دربـاره ق

ھمزمان با بروکسل در شـھـرھـای  .  کارمندان به توافق برسد 
 .دیگر بلژیک مثل لی یژ تظاھرات مشابھی برگزار شد 

 
تظاھرات وسیع و سراسری  -بلغارستان 

 علیه فقر و فساد
ـلـغـارسـتـان   به گزارش یورو نیوز دھھا ھزار نفر از مـردم ب

ـنـد ٦ (  فوریه  ٢٤ روز یکشنبه   بـا شـعـارھـایـی چـون  )   اسـف
ـم " ،  " مافیا را متوقف کنید "  احـزاب کـنـار  " و  "  ما قدرتمـنـدی

در خیابان ھای صوفیه، پایتـخـت، تـظـاھـرات کـردنـد  "  بروید 
ـرده در   واعتراض خود را نسبت به فقر و فساد مـالـی گسـت

راھیپیمـایـی ھـای سـراسـری ده ھـا  .  این کشور نشان دادند 
ـرق،   ھزار نفری ھفته گذشته، در اعتراض به افزایش بھـای ب

ـلـغـارسـتـان شـد  بـویـکـو  .  در نھایت موجب استعفای دولـت ب
ـر کـوشـیـده بـود بـا   بوریسوف، نخست وزیر این کشور پیـشـت
ـتـی   برکناری وزیر اقتصاد، به موج اعتراض ھـای ضـد دول

ـنـدگـان مـی گـویـد .   خاتمه دھد  در  : " یکی از تظاھـر کـن
دولت افرادی باید باشند که واقعا به فـکـر مـردم و کشـور  
بوده و نگران چگونگی اداره زندگی مردم تـوسـط خـودشـان  

یک دانشجو ھم در باره اینکه چرا بلغارستان فقیـر  ."   باشند 
فقط به این خاطـر کـه  : " ترین کشور اروپا است معتقد است 

در تمام این سال ھا اموال مردم را دزدیده اند و ھمـان مـقـدار  
کمی پول ھم که به شھروندان داده شد از آن ھا پس گرفـتـه  

ـیـس جـمـھـور را  ."   شد  ـبـه رئ تظاھرات اعتراضی روز یکشن
روسن پلونلیو، بـا حضـور در مـیـان  .  مجبور به واکنش کرد 

راھپیمایان در پایتخت، بدون تشریفات معمول از روی سـقـف  
من شـمـا را  : " یک خودرو خطاب به تظاھر کنندگان گفت 

ھمراه با دیگر نھادھای مدنی و اتحادیه ھای کـارگـری در  
ھفته آینده دعوت می کنم تا درباره آنچه به نفع کشـورمـان  

ـم  ـی ـبـات شـمـا  .  است با یـکـدیـگـر ھـمـکـاری کـن از مـطـال

بیایید ثابت کنیم که به ارزش ھای دمـوکـراسـی  .  متشکرم 
ـم کـرد .  و آینده بلغارستان باور داریم  . با ھم ھمکاری خـواھـی

 ." درھای ساختمان ریاست جمھوری به روی شما باز است 
زندانی کردن چھار کارگر بدلیل  -سنگاپور 

 فراخوان اعتصاب
چھـار کـارگـر   China labour Bulletinبه گزارش  

ـر سـال گـذشـتـه فـراخـوان بـه    راننده چینی  که در ماه نوامـب
اعتصاب داده بودند از طرف دادگاھی در سنگاپور به زنـدان  

ھفته و یک نفر به چـھـار    سه       نفر از آنھا به   سه .  محکوم شدند 
ایـن کـارگـران کـه در  .  ھفته تحمل زندان محکوم شـده انـد 

سنگاپور ھستنـد بـه   SMRTاستخدام شرکت اتوبوس رانی  
عدم دریافت دستمزد مساوی با ھمکاران خود از سـنـگـاپـور  
و مالزی اعتراض داشتند و خواھان دریافت حـقـوق مسـاوی  

آنھا میگفتنند که کار ما یکسان است و چـرا بـایـد  .  بودند 
ـری نسـبـت بـه کـارگـران سـنـگـاپـوری و   ما دستمزد کمـت

ـتـه اسـت کـه  .  مالزیایی دریافت بکنیم  قاضی دادگـاه گـف
حتی اگر خواست این کارگران مشروح بوده باشد آنـھـا حـق  
ندارند دست به اعتصاب بزنند و یـا فـراخـوان بـه اعـتـصـاب  

 .بدھند 
 

برای  JP Morganاعالم بانک  -آمریکا 
  ھزار کارمند١٧اخراج 

 JP Morganبه گزارش رویترز موسسه عظیم مالـی  
اعالم کرد کـه در نـظـر  )   اسفند ٨ ( فوریه  ٢٦ روز سه شنبه  

از کـارمـنـدان     ھزار تـن ١٧  میالدی  ٢٠١٤ دارد تا پایان سال  
ـر از  .  خود را اخراج بکند   درصـد  ٧ این تعداد چیـزی کـمـت

ـیـل ایـن  . کل  نیروی کار این موسسه بحساب میاید  آنھـا دل
ھا بمنظور باال بردن سود شـرکـت    اقدام صرف جویی در ھزینه 

ھـا از قسـمـت    ای از اخـراجـی   سـھـم عـمـده .  اعالم کرده انـد 
ـنـد،   ـری ھسـت ـم بـا مشـت ـی ـق کارمندانی که در ارتباط مسـت

ھـای    گوید که با نصب ماشـیـن   این موسسه می .  خواھد بود 
دیگر احتیاج به کـارمـنـد اضـافـه     خود پرداز و خدمات دھی 

 ھزار شـعـبـه  ٥ این موسسه مالی با بیش از  .   نخواھد داشت 
 . ھزار نفر را در استخدام خود دارد ٢٦٠ در سراسر دنیا حدود  

 
  وقفه رشد نرخ بیکاری تداوم بی -فرانسه 

به گزارش خبرگزاریھا تعداد متقاضیان کار در فـرانسـه  
ـر  ٤٣٩٠٠  درصـد مـعـادل  ١.٤ در ماه ژانویـه گـذشـتـه   ـف  ن

ـیـش از  .  افزایش پیدا کرده است    ٣ بدین ترتیب جـمـعـا نـام ب
ـبـت  ٤٠٠ میلیون و    ھزار نفر در مراکز کاریابی این کشـور ث
آمار و ارقام منتشره مربوط به افرادی اسـت کـه  .  شده است 

ـنـد  ـر کـار  .  مدت زیادی بدون شغل ھست مـیـشـل سـپـن، وزی
فرانسه در واکنش به این آمار وارقـام اعـالم کـرد بـا وجـود  
ـر ادامـه رونـد   ـنـی ب پیش بینی ھای کمـیـسـیـون اروپـا مـب

، ھـدف اصـلـی دولـت  ٢٠١٣ افزایش نرخ بیکاری در سـال  
. فرانسه جلوگیری از ادامه این روند تا آخر سال جاری اسـت 

 است که از ھنگام روی کار آمدن فرانسـوا اوالنـد    این قولی 
 نتایج آن تـابـحـال مـعـکـوس بـوده    به مردم داده شده بود ولی 

 .است 
 

پلیس و جنایت ھولناکی  -آفریقای جنوبی 
 دیگر

ـنـده تـاکسـی پـس از   به گزارش خبرگزاریـھـا یـک ران
ـقـای جـنـوبـی، در بـازداشـت   ضرب و جرح توسط پلیس آفری

ـتـشـر شـده در وب سـایـت  .   درگذشت  تصاویر ویدئویی مـن
ـیـس   ـل یکی از روزنامه ھای این کشور نشان می دھد که پ
پس از بستن دستـھـای ایـن مـرد بـه خـودروی ون، وی را  

ـیـن بـه  .  مسافتی طوالنی روی زمـیـن مـی کشـد  ھـمـچـن
 سـالـه کـه اھـل  ٢٧ گزارش رسانه ھای محلی، ایـن مـرد  

ـیـس جـان   ـل موزامبیک بوده ساعاتی بعد در بـازداشـتـگـاه پ
ـروھـای  .   باخته است  ـی پلیس تاکنون مرگ این مرد توسط ن

گزارش گروھھای حقوق بشـری  .  خود را تکذیب کرده است 
ـنـده خشـونـت   سازمان عفو بین الملل از افـزایـش نـگـران کـن

بر اسـاس آخـریـن آمـار  .  پلیس آفریقای جنوبی حکایت دارد 
 تـا مـاه مـارس سـال  ٢٠١١ ارایه شده، از مـاه آوریـل سـال  

 مورد پرونده مـرگ مشـکـوک در  ٧٢٠ گذشته میالدی،  
 .بازادشتگاه پلیس مطرح شده است 

 
 درصد ١٧.٨معلمان افزایش  -آرژانتین 

 دستمزد را رد کردند 
ـلـمـان   Buenos Aires Heraldبه گزارش   اتحادیه مع

 درصـد در  ١٢ آرژانتین پیشنھاد دولت برای افزایش دستمزد  
 درصد در پایان سال جاری مـیـالدی را رد  ٥.٨ ماه آینده و  

ـر افـزایـش   ـنـی ب ـیـه خـود مـب ـر خـواسـت اول   ٣٠ کردند و ب
معلمان قرار اسـت در  .   ھا پافشاری کردند   درصدی دستمزد 

ـنـد ١١ ( ای که روز جمـعـه اول مـارس    جلسه  ـرگـزار  )   اسـف ب
کنند، تصمیم بگیرند که چه اقداماتی برای پیشبرد اھـداف  

مالقات بین نمایندگان دولت و  .  خود در دستور کار بگذارند 
معلمان که پنج شنبه گذشته صورت گرفت چون به نتیـجـه  

ـلـمـان شـد ٤٨ مطلوب نرسید، باعث اعتصاب   .  سـاعـتـه مـع
اتحادیه معلمان اعالم کرده است که امیدوار است در جلـسـه  
ـر سـر افـزایـش   آینده با نمایندگان دولت بتـوانـد بـه تـوافـق ب

 بـعـدی     در غیر این صورت اقدام احتمـالـی   ھا برسد،    دستمزد 
 .یک اعتصاب دو روزه خواھد بود 

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 

دوستان و آشنايانتان 
 !برسانيد


