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ــد   ــاکـی ـرغــم ت ـی مـنـصــور اســالـوعــل
ـیـت اش   ھمیشگی اش کـه فـعـال
ـفـی   ـیـت کـامـال صـن یـک فـعـال
است، انتخاب سیاسـی خـودش را  
کرد و پرونـده خـودش را بسـت و  

ـفـاق نـاگـھـانـی  . رفت  این یک ات
ـفـکـر و ھـمـان   نبود بلکه ادامـه ت
فعالیتی بود که تـاکـیـد مـیـکـرد  

ـر  .  کامال صنفـی اسـت  تـاکـیـد ب
ـبـش کـارگـری   صنفـی بـودن جـن
ــاســت روشــن و واضــح   یــک ســی
ـبـال   بورژوازی است که ھمیشه دن
این بوده که جنبـش کـارگـری را  
یک جنبش صنفی بنـامـد حـتـی  
وجود این طبقه را مـنـکـر شـود و  

یـاد  "  قشـر " از کارگران یا بـعـنـوان  

جـامـعـه  " کند یا در بھترین حالـت  
اصطالحـاتـی از ایـن  ".   کارگری 

دست ھمین جوری انتخاب نشـدنـد  
بلکه در ادامـه ھـمـان سـیـاسـتـی  
ــران را   ــارزه کــارگ ــب اســت کــه م
صنفی میداند و ورود ایشان را بـه  
دنیای سیاست قدغن مـیـکـنـد و  
اینگونه جلوه میدھد کـه کـارگـر  
ـم شـود   اگر بخواھد وارد ایـن عـال

نـکـرده اسـت  "  مشق سیاست "چون  
ــرج   ــز دچــار ھــرج و م ھــمــه چــی

ـیـسـت  .  خواھد  مشخصا مـعـلـوم ن
بـه زبـان  "  کی باید کار کند " که  

گویاتر کی باید استثمـار شـود و  
 !سود رساند 

 کـارگـر نـورد  ١٢٠٠ اعتصابـات  
ــا آن   ــه صــفــا و ھــمــزمــان ب لــول

ـروفـیـل  ١٢٠٠ اعتصاب   کارگر  پ
ـتـی   ـری ساوه  که ھر دو دارای مدی
ـفـاق مـھـمـی در   واحد ھستند،  ات
شــھــر ســاوه اســت کــه مــردم بــا  
ــال   ــارش را دنــب ــت اخــب ــاس حس

این کارگران سه ماھـی  .  میکنند 
است که در کشاکش نقـد کـردن  
ــمــزدھــای مــعــوقــه خــودشــان   دسـت

ــد  ــن ــن  .  ھسـت ــارزات آنـان در ای مـب
مــدت  یــک نــمــونــه جــالــب و  
ــد   ــح ــارزات مــت ــده از مــب آمــوزن
ـردن   ــد کــ ــارگــری بــرای نــق ک

ـــمـــزدھـــاســـت  ـت در دل ایـــن  .  دســ

ــارگــران ھــر روز   ــارزات  ک مــب
ـر شـده و بـه روشـنـی   متشکل ت
میتوان نقش مھم مجمع عمـومـی  
ـرای   کارگران به عنوان مـحـلـی ب
تصمیم گیری و اعمـال اراده آنـان  

با اتکا به مجمع و قـدرت  .  را دید 
اتحادشان است که کـارگـران ایـن  
کارخانه  میتوانند از ابـزار قـدرت  
ـنـد، قـدم   خود، اعتصاب سود جـوی
ــامــات   ــرمــا و مــق ــه قــدم کــارف ب
زورگو و مفتخور را عقب برانند و  
دستمزدھای معوقه خود را تـکـه  
. تکه از حلقوم آنان  بیرون بکشنـد 

این مبارزات به روشنی کارآیی و  
جایگاه مجمع عمومی کـارگـری  

ــل کــارگــران و کــل   ــاب را در مــق
بـا  .  جنبش کارگری قرار مـیـدھـد 

نگاھی به مبارزات این کـارگـران  
ــتــصــاب   قــدرت تــجــمــعــات و اع
ـتـوان بـه روشـنـی   کارگران را مـی

 . دید 
ــه شــرکــت   ــت ک ــن اس روش
ـفـاده   خانواده ھای کارگری و اسـت
ــن   ــان ای ــوی ــگ ــخــن رھــبــران و س
اعتراضات از  مدیای اجتـمـاعـی  
برای رساندن اخبار این اعتراضات  
در سطح گسترده تری و مـعـرفـی  
ــبــه   ــن خــود بــه جــامــعــه ھــنــوز ج
ـیـن   دیگری از قدرتیابی بیشتر چن
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یک درصد : فلزی
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درصد در حال 

 مرگ
 

ــھــران بــه   ــعــدادی از مــردم ت ت
ـزی   ـایـع فـل تجـمـع کـارگـران صـن

اعتصاب و اعـتـراض در  .  پیوستند 
مـراکــز بــزرگ کــارگــری ادامــه  

 دارد 
ـامـیـن،  "  ـامـیـن ت یک درصد ت
شـعـار  "   درصد در حـال مـرگ ٩٩ 

ـزی  ٧٠٠ امروز    کارگر صنایـع فـل
ــل   ــاب ــق شــمــاره یــک و دو در م

امروز بیسـتـم  .  استانداری تھران بود 
 نفر از کـارگـر  ٧٠٠ اسفند بیش از  

ـایـع   ان و بازنشستگان کارخانه صـن
ـانـداری تـھـران   فلزی در مقابل است

عدم دریافت چنـدیـن  . تجمع کردند 
ـان   ـای ـاداش پ ماه حقوق، عیدی و پ
ــــوات   ـن ــــرداخــــت ســـ ـال و پ ســـ
بازنشستگی، از جمله موضـوعـات  

 .مورد اعتراض کارگران است 
 بنا به گـزارش اتـحـادیـه آزاد  
کارگران ایران، بدنبال این تجمـع از  
ــجــا کــه تــا ســاعــت ده صــبــح   آن
ـانـداری   ھیچیک از مسئولین اسـت
تھران توجھی به خواست کـارگـران  
نکردند آنان با سر دادن شعـارھـایـی  
ـانـی در   ـق اقدام به بستن خیابان طال
تقاطع خیابان بـھـار نـمـودنـد و در  
ـز   ـی حالیکه مردم حاضر در محـل ن
بتدریج در حال پیوستن به کارگران  
بودند کل منطقه مملو از نیروھای  
ــروھــای   ــی ــد و ن ــژه ش گــارد وی
انتظامی با ایجاد حلقه ای حـائـل  
ــع   ــان ــارگــران م ــان مــردم و ک ــی م
. پیوستن آنان بـه کـارگـران شـدنـد 

کارگران در ایـن اقـدام اعـتـراضـی  
در حالیکه پالکاردھایی در دسـت  

تمـدن تـمـدن  :  داشتند شعار میدادند 
ـتـظـر   ـن وعده وعید بس است مـا م
ـلـسـطـیـن   ـزی ف جوابیم، صنایع فـل
ایران است، حقوق شش ماه پرداخـت  
ـایـد   باید گردد، صنایع فلزی آزاد ب

ـای  .  گـــردد  ـارھــ ـــالکــ ـــر روی پ ب
کارگران نیز این شعارھا بـه چشـم  

ما گـرسـنـه ایـم، یـک  :  میخورد 
 درصد در  ٩٩ درصد تامین تامین،  

 ...حال مرگ و  
ـا بسـتـه   بنا به ایـن گـزارش، ب
ــوســط   ــی ت ــان ــق ــال ــابــان ط شــدن خــی
ــولــیــن   کــارگــران مــعــتــرض، مســئ
ــھــران بــا دعــوت از   ــداری ت ــان اســت
ـنـده ھـای کـارگـران خـواھـان   ـای نم
آرامش و پایان دادن بـه تـجـمـع از  
سوی کارگران شدند اما کارگـران  

ـان  ١٢ تا حدود ساعت   ـاب ـی  ظـھـر خ
ـنـد و   طالقانی را بسته نـگـه داشـت
. اجازه تردد بـه خـودرو ھـا نـدادنـد 

ـتـرض و خشـمـگـیـن   کارگران مـع
ـان   صنایع فلزی پس از اینکه به آن
وعده داده شد تا آخـر وقـت اداری  

ماه از چـھـار مـاه  ٢ روز سه شنبه  
دستمزد معوقه بـعـالوه عـیـدی و  
پاداش آنان پرداخت خواھد شـد، بـه  
ـان دادنـد و اعـالم   ـای تجمع خـود پ
کردند چنانچه ایـن وعـده بـه ھـر  
ــق نشــود بــا قــدرت   ــی مــحـق ـل ـی دل
بیشتری تجمعات اعتـراضـی خـود  

ــد گــرفــت  ــن بــه  .  را از ســر خــواھ
ـز اعـالم شـد کـه   ـی بازنشستگان ن
ـنـده ای   فردا صبح جواب قانع کـن

 .به آنھا داده خواھد شد 
ــح اســت کــه   ــی ــوض الزم بــه ت

ـزی روز   ـایـع فـل   ١٣ کارگران صـن
اسفند ماه دست به اعتصـاب زدنـد  
و ھمزمان در مـحـوطـه کـارخـانـه  
. دست به تجـمـع اعـتـراضـی زدنـد 

ـان   مدیریت دولتی کـارخـانـه بـه آن
ـقـط   اعالم کـرد مـا شـب عـیـد ف

ـاقـی مـانـده  ٤٠ میتوانیم    درصـد ب
دستمزد آذر مـاه شـمـا را پـرداخـت  
ـانـداری   کنیم و کاری از دست است

و این در حـالـی  .  تھران بر نمی آید 
ـانـداری قـول   ـبـال اسـت است کـه ق
ــت ھــای   ــواس ــه خ ــی ب ــدگ رســی

طبق گـزارش  .  کارگران را داده بود 
ــران،   ــه آزاد کــارگــران ای ــحــادی ات
کارگران این دو مرکز، تجمع خـود  
ــه   ـیـرون کـارخـان را بـه مــحـوطـه ب
ــردن   ــن ک ــد و بــا روش ــدن کشــی
ــه   ـان ب ـاب ـیـک در وسـط خــی السـت
اعتراض خود ادامه دادند و پس از  
ـا مـزدوران   کشمکشی دو ساعته ب
جمھوری اسالمی، مجمع عمومی  
خود را تشـکـیـل دادنـد و پـس از  
بحث و اظھار نظر کارگران، متحـد  
ــه ادامــه   ــم ب ــارچــه تصـمــی ــکــپ و ی
اعتصاب و تجمعات اعتراضـی در  
ـنـد  ـت . مقابل نھادھای دولتـی گـرف

ـابـل   ـق تجمع امروز کـارگـران در م
ــم   ـی فـرمــانـداری بـخــشـی از تصــم

 .مجمع عمومی کارگران بود 
ـازنشـسـتـه ایـن دو   کـارگـران ب
ـارد   ـی ـل ـی ـیـش از دو م ـز ب ـی مرکز ن
ـبـکـار   ـبـل طـل تومان از پنج سال ق
ھستند و این در حـالـی اسـت کـه  
حتی اگر این مبلغ به آنھا پرداخـت  
شود ارزش آن بشدت کاسـتـه شـده  

مبارزه مشـتـرک کـارگـران  .  است 
ــن دو   ــه ای شــاغــل و بــازنشــســت
کارخانه، اعـتـصـاب و تـجـمـعـات  
اعتراضی و تصمیم گیری جمـعـی  
در مجمع عمومی، از نقـاط قـوت  
ـزی   ـایـع فـل مبارزه کـارگـران صـن

 .است 
 

تجمع اعتراضی کارگران 
قند و تصفیه شکر اھواز 

 ادامه دارد
 

ــارخــانــه قــنــد و   ــارگــران ک ک
ــز بــرای   ــی ــه شــكــر اھــواز ن ــی تصــف
چندمین بار در ھفتـه ھـای اخـیـر  
دست به تجمع اعتراضی در مقابل  
ــان در اھــواز   ــداری خــوزســت ــان اســت

 مـاه  ٢٦ کارگران قند اھواز  .  زدند 
ـا چـنـگ و   حقوق طلب دارند و ب
دندان برای نقد کردن طلب خود از  
ــاکــم بــه   ــخــوران ح ــت ــف ــت و م دول
ــد  ــدھــن ــراض خــود ادامــه مــی . اعـت

ـلـی   ـیـت تـعـطـی کارخانـه در وضـع
کامـل قـرار دارد و کـارگـران در  
ــه بــیــش از دو ســال   ــراض ب ــت اع
ـار تـجـمـع   بالتکلیفی بیش از ده ب
ــزار کــرده انــد و   ــرگ اعــتــراضــی ب
ــراض ادامــه   ــت ــه اع مصــمــمــانــه ب

 .میدھند 
 

اعتصاب کارگران نورد 
لوله صفا وارد ششمین 

 روز خود شد
 کارگر کـارخـانـه نـورد  ١٢٠٠ 

لوله صفا که در اعتراض بـه عـدم  
  ١٥ پرداخت دستمـزد خـود از روز  

ــصـاب خـود را شــروع   ـنـد اعـت اسـف
ـان بـه اعـتـصـاب   کردند و ھـمـچـن

ـنـد  کـارفـرمـای ایـن  .  ادامه میـدھ
کارخانه به وعده ھای قبلـی خـود  
عمل نـکـرد و از پـرداخـت حـتـی  
ــب   یــک مــاه از چــھــار مــاه طــل

ـال  .  کارگران ھم خودداری کرد  بدنب
اعتصاب، کارفـرمـای نـورد لـولـه  

 اسفند  ٢٠ صفا اعالم کرد که روز  

 ١٣  بقیه در صفحه  
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اما بطور واقـعـی  .  مبارزاتی است 
این مبارازت تا ھمیـن جـا نشـانـه  
ــگــر از پــیــشــروی ھــای   ای دی
ـران در امـر   جنبش کارگران در ای
ــارزات خــود و   ســازمــدھــی مــب

ــابـی اســت  ـی ــارزات  .  تشـکـل از مـب
 .   کارگران لوله صفا باید آموخت 

ـر   اعتصابـات سـه مـاھـه اخـی
کارگران نورد لوله صـفـا الـگـوی  
ــد   ــح ــارزات مــت ــی از مــب ــوب خ

ــت  ــارزات  .  کــارگــری اس از مــب
. کارگران لوله صفا بایـد آمـوخـت 

این اعتصـابـات ھـمـچـنـان ادامـه  
روزشمار سه ماه اعتصاب و  .  دارد 

مبـارزه ایـن کـارگـران را بـا ھـم  
 .دنبال کنیم 
 کارگر  کارخانه ھای  ٢٤٠٠ 

ـروفـیـل سـاوه   نورد لوله صـفـا و پ
. شش ماه دستمزد مـعـوقـه دارنـد 

این کارگران روز چھـارم آذر مـاه  
ــرداخــت   ــه عــدم پ ــراض ب ــت در اع
ـیـش از یـک   دستمزدھای خود ب

ھفته دسـت از کـار کشـیـدنـد و  
ــرمــا در   ــدنــبــال تــعــھــدات کــارف ب
ـنـی   فرمانداری شھرستان ساوه مـب
بر پرداخت بموقع دستمزدھا بر سـر  

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

ـرداخـت   تنھا دستمزد کارگران را پ
ـلـکـه در کـارخـانـه   ننموده است ب

ــل ســاوه   ـر از  ٢٠ نـورد پــروفـی  نــف
کارگران را نیز بـه کـارخـانـه راه  
نداده و آنـان در حـال حـاضـر در  

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

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

ـنـد  امـا بـاز ھـیـچ  .  خود بـازگشـت
پولی به حسـاب کـارگـران واریـز  
نشد و آنان از اول صـبـح ده دی  
اعالم بـه اعـتـصـاب نـامـحـدودی  

در ایـن روز کـارگـران بـا  .  کردند 
روشن کردن آتش در مـقـابـل درب  

ـنـد  و  .  وردودی کـارخـانـه را بسـت
ــمــاســی بــا   ــھــر طــی ت ــی پ حــوال
ـلـه خـلـف   فرمانـداری سـاوه مسـئ
وعده کارفرما را با وی در مـیـان  

فرماندار سـاوه در ایـن  .  گذاشتند 

تماس تلفنی به نقل از  کارفـرمـا  
اعالم کرد سـه مـاه از دسـتـمـزد  
معوقه کارگران بـه حسـاب شـان  

بدنبال این تـمـاس  .  واریز شده است 
 بعد از ظـھـر  ١٥ تلفنی تا ساعت  

ــه   ــدگـی ب ـری از رسـی ــچ خــب ھـی
ــھــای کــارگــران نشــد  از  .  خـواســت
  ١٦ ھمین رو آنان حوالی سـاعـت  

با سـرویسـھـای خـود بـه مـقـابـل  
ـنـد  ـت ـیـن  .   فرمانـداری رف مسـئـول

فرمانداری از پـذیـرش کـارگـران  
ــد  کــارگــران در  .  خــودداری کــردن

عکس العـمـل بـه ایـن وضـعـیـت  
اقدام بـه بسـتـن خـیـابـان مـقـابـل  

در پـی ایـن  .  فرمانداری کـردنـد 
اقدام اعتراضی از سوی کارگـران  
ـیـن فـرمـانـداری   بالفاصله مسئـول

ــه روی   ــھـــاد را ب ــن ن درب ای
کـارگـران بـاز کـردنـد و سـاعــت  

 فرماندار سـاوه بـا حضـور  ٣٠/١٧ 
در میان کارگران بـه آنـان اعـالم  

کارفرمـای دو  ( کرد رستمی صفا 
کانه پروفیـل سـاوه و نـورد لـولـه  

ـــا  ـف ـــه در  )  صــ ـب ــ ـن روز ســـه شــ
ـیـدا خـواھـد   فرمانداری حضـور پ
ـم کـرد   کرد و مـا تـالش خـواھـی
ــمــزدھــای شــمــا   ــت ــکــمــاه از دس ی

 کــارگــر  ٢٠ پــرداخــت شــود و  

ـر سـر   ـیـز ب اخراجی پروفیل ساوه ن
او از  .   کارھای خـود بـازگـردنـد 

کارگران خواست که به اعتصـاب  
ــد  ــان دھــن ــای ــن  .   خــود پ ــا ای ام

اظـھـارت فـرمـانـدار بـا اعـتــراض  
شدید کارگران مواجه شد و آنـان  
ـنـکــه مـا شـش مــاه   بـا اعـالم ای
دستمزد معوقه داریم نه یک مـاه  
و تا زمان پرداخت دستمزدھـایـمـان  
ـم   به اعتصاب خـود ادامـه خـواھـی
ــل   ــاب ــجــمـع خـود در مـق ــه ت داد ب

در ایـن  .  فرمانداری پـایـان دادنـد 
تجمع تعدادی از کارگران پروفیـل  
ــد و   ــن ــز حضــور داشــت ســاوه نــی
ــا   ــا ب ــولـه صـف ــورد ل کـارگـران  ن
ـنـده ضـمـن تـداوم   انتخاب ده نـمـای
اعتصاب خود قرار گذاشتنـد کـه   

ـبـه    دی   ١٢ در جلسه روز سه شـن
در محل فرمانداری که با حضور  
رستمی صفا برگـزار خـواھـد شـد  

 .شرکت کنند 
ـتـــصـــاب  ١١   دی مـــاه اعــ

کارگران نـورد لـولـه صـفـا ادامـه  
در ایـن روز کـارگـران از  .  داشت 

ـنـد روز   ساعات اولیه صبـح ھـمـان
قبل با روشن کردن الستیک  در  
ـردد   مقابل درب کارخانه  مـانـع ت

ــد  ــه داخــل شــدن از  .  خــودرو ھــا ب
ــح   ــازده صــب ــن رو ســاعــت ی ھـمــی
ـتـظـامـی بـه   ـروی ان ـی ماموریـن ن
ھمراه اکیپی از ماشینـھـای آتـش  

نشانی به کارخانه نورد لوله صفـا  
آمدند و اقدام بـه خـامـوش کـردن  

آنـھـا  از کـارگـران  .  آتش کردنـد 
خواستند که در محـوطـه داخـلـی  
کارخانـه بـه تـجـمـع خـود ادامـه  

کارگران تجمع خـود را بـه  . دھند 
محوطه داخلی کارخانه کشاندنـد  
اما بعد از ظھر آنروز بار دیگـر بـا  
روشن کردن الستیک و تجمع در  
مقابل درب ورودی کـارخـانـه بـه  

 . اعتراض خود ادامه دادند 

 دی در ادامــــه  ١٢ روز  
اعتصاب کارگران نورد لوله صـفـا   

ــاس   ٢٥٠  ــدس و کــارشــن  مــھــن
ـیـز بـه   شاغل در این کارخـانـه  ن

ـنـد  در  .  کارگران اعتصابی پیـوسـت
این روز کارگران ھمچون روزھای  
دیگر با تـجـمـع در مـقـابـل درب  
ورودی کارخـانـه و روشـن کـردن  
ـردد خـودور بـه   الستیک مـانـع ت

ــد  ــجــمــع  .  داخــل کــارخــانــه شــدن ت
کارگران فرصتی بود که آنھا در  
مورد ایجاد شـورای کـارگـری و  
داشتن نشستھای  منظم خـود بـه  

ـنـد  ـن ـنـشـی بـا  .  بحث و تبادل نظـر ب
توجه به  وعده ای که فـرمـانـدار  
ساوه به کارگران مبنی بر حضـور  
رستمی صفا کارفرمای کارخانـه  
در فرمانداری این شھـرسـتـان داده  

 عصـر ایـن روز  ١٥ بود،  ساعت  
نماینده ھای کـارگـران در مـحـل  

ــداری حـاضــر شــدنـد  امــا  .  فـرمـان
ــداری   ــه فــرمــان ــا ب ــمــی صــف رســت

ـنـحـال فـرمـانـدار  .  نیامده بود  با ای
ساوه طی نشستی یک ساعت و  
نیمه با نماینده ھای کارگـران بـه  

ـبـه     ١٦ آنان اعالم کرد ما روز شن
دی در رابطه با مشـکـالت شـمـا  
جلسه شـورای تـامـیـن اسـتـان را  
ـم داد و رسـتـمـی   تشکیل خـواھـی
ــرداخــت   ــعــھــد بــه پ ــت ــا را م ــف ص
ــرد  ــان خــواھــیــم ک ــمــزدھــایــت .  دســت

چنانچه او به تـعـھـد خـود عـمـل  
نکند این اختیار را داریم تا حـتـی  
ـم  ـی . اقدام به بازداشت وی نیز بکـن

او در ادامـه ایـن سـخـنـان تـالش  
ـرغـیـب بـه   کرد که کارگران را ت

اما نماینده  .  بازگشت به کار کند 
ــد   ھــای کــارگــران اعــالم کــردن
کارگـران تـا دریـافـت شـش مـاه  
دستمزد معـوقـه خـود حـاضـر بـه  
ـنـد و   پایان دادن به اعتصاب نیسـت
به محض اینکه دستمزدھـای مـا  
پرداخت شود بر سر کارھایمان بـاز  

 . خواھیم گشت 
 دی  ١٦ اعتصاب کارگران تا  

در ایــن روز کــه  .  ادامــه یــافــت 
ھشتمین روز اعتـصـاب کـارگـران  
ـــه    ــان ــارخ ــارفــرمـــای ک ــود، ک ب

 صـبـح  ٥/٨ رستمی صفا ساعـت  
وی  .  در میان کارگران حاضر شد 

در ایـن نشـسـت بـا کـارگـران از  
مراجعه به بـه فـرمـانـداری سـاوه  
ـنـکـه   ـتـن ای برحذر کرد و بـا گـف
حرف و خواست شما درسـت اسـت  
و وعــده پــرداخــت دســتــمــزدھــای  
ـرد   ـــالش کــ ـرداخـــت نشـــده، ت ــ پ
کارگران اعـتـصـابـی را وادار بـه  

امـا  .  شکـسـتـن اعـتـصـاب کـنـد 
ـــه   ـــب ب ـرت ـــطـــور مــ ـران ب ــارگــ ک
ـراض   ــ ـت ـــھـــای وی اعــ ـت ــ ـب صـــحــ

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

ـر  .  کارخانه زدند  کارفـرمـا نـاگـزی
ــدگــان   ــن ــمــای در حــوالــی ظــھــر ن
کـارگـران را بـه نشـسـت دعــوت  

  ٥/٢ کـرد و  طـی جـلـســه ای  
ساعته فرمول بندی زیر را جـھـت  
پایان دادن بـه اعـتـصـاب بـه آنـان  

ــاد کــرد  ــھ ــشــن ــت    -١ :  پــی پــرداخ
دستمزد مرداد و شھریور کارگـران  

  سه ماه اعتراض و مبارزه کارگران نورد لوله صفا

 ١  از صفحه  
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در روز بیست و پنجم مـاه جـاری  
پرداخت دستمـزد مـھـر و آبـان   -٢ 

پرداخت دسـتـمـزد    -٣ در بھمن ماه  
ــدی و   ــه ھــمـراه عـی آذر و دی ب

 -٤ پاداش کارگران در اسفند ماه  
پرداخت دستمزد بھمن و اسفنـد در  

ــســه،   .  ٩٢ سـال   بـدنــبـال ایـن جـل
نماینده ھای کارگران پیشنھـادات  
کارفرما را با ھمـکـاران خـود در  
ــنـد امـا کـارگــران   مـیـان گـذاشـت
ضمن تاکید بر خلف وعـده ھـای  
کارفرما به اعتصاب خـود پـایـان  
ندادند و اعالم کـردنـد فـردا طـی  
اتخاذ تصـمـیـمـی دسـتـه جـمـعـی   
پاسخ خود را به کارفرما خواھـنـد  

ـیـب بـا تصـمـیـمـی  .  داد  ـرت بدین ت
ــم بــه   ــی ــران تصــم جــمــعــی کــارگ
بازگشت به کارشان را گرفتند و  
ــف   اعـالم کـردنـد اگـر دوبـاره خـل
وعده شود، اعتصابشان را از سـر  

 .خواھند گرفت 
ــاز از  ١٥  ــد و ب ــھــمــن رســی  ب

پرداخت یک ماه دستمزد معـوقـه  
ـرار بـود مـطـابـق   کارگـران کـه ق
ـرداخـت شـش مـاه   ـنـدی پ جدول ب
دستمزد معوقه آنان ، در ایـن روز  

در  .  پــخــش شــود، خــبــری نشــد 
 عصر این روز بـا پـایـان  ٤ ساعت  

ـتـی   یافتن شیف روز کـارگـران وق
دیدند که پولی به حسابشان واریـز  
ــاره اعــالم   ــحــدانــه دوب ــت نشــده  م

ــد  ــصــاب کــردن ــال ایــن  .  اعــت ــب ــدن ب
اعتصاب مسئولیـن کـارخـانـه بـه  
ــد  روز   کــارگــران اعــالم کــردن

ـبـه    بـھـمـن یـکـمــاه  ١٨ چـھـارشـن
دستمزد مـعـوقـه آنـان بـه حسـاب  

امــا  .   شـان واریـز خـواھــنـد کـرد 
ـنـد   کارگران زیر بار این وعده نرفت
و به اعتصاب خود ادامه دادنـد و  

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

 . گشت 
  کارگران تا عصـر روز سـه  

 بھمن ماه بـه اعـتـصـاب  ١٧ شنبه  
ــد  ــار  .  خــود ادامــه دادن زیــر فش

ـران،   ـــحـــد کـــارگــ ـت ـــارزه مــ ـب مــ
کارفرمای کـارخـانـه نـورد لـولـه  
صفا به ناچار عصر روز سه شنبـه  

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

 .کارھایشان بازگشتند 
صبح روز سه شنبه اول اسفنـد  
،در پی عدم دریـافـت یـک مـاه  

ـرار بـود روز     ٢٥ حـقـوقـی کـه ق
بھمن پرداخت شود، کارگران نـورد  
لوله صفا دوبـاره  دسـت از کـار  
کشیدند و تاکید نمودند تـا واریـز  
ـلـغ، بـه اعـتـصـاب   قطعی این مـب

در پـی  .  خود ادامه خـواھـنـد داد 
این اعتصاب مسئولیـن کـارخـانـه  
در میان کارگران حـاضـر شـده و  
اعالم کردند تا آخـر وقـت اداری  
آنروز  یکماه از  دستمـزد مـعـوقـه  

آنان به حساب شان واریـز خـواھـد  
اما کارگـران کـه بـه وعـده  .  شد 

ھای کارفرمـا ھـیـچ اعـتـمـادی  
ندارند، با قاطعیـت اعـالم کـردنـد  
زمانی دست از اعتصاب خواھـنـد  
کشید که پولی بـه حسـاب شـان  

کارفرما کـه تـجـربـه  .  واریز شود 
ھشت روز اعتـصـاب مـتـحـد ایـن  
کارگران در دی مـاه را داشـت،  
ــب نشـســت و در ســوم   فـورا عــق
اسفند یک ماه دیگر از دسـتـمـزد  
ـرداخـت شـد   معوقه این کارگران پ
ــر   ــران بــه س و بــدنــبــال آن کــارگ

 . کارشان بازگشتند 
ـرداخــت  ١٥  ــد مـوعــد پ ـن  اسـف

. دستمزد آذرماه این کارگـران بـود 
اما  با فرا رسـیـدن ایـن روز بـاز  
ھیچ پولی به حسـاب آنـان واریـز  
ــن   ــل ای ــن دلــی ــه ھــمــی نشــد و ب
ــالفــاصــلــه دســت بــه   کــارگــران ب

ــورد  .  اعـتـصـاب زدنـد  کـارگـران ن
لولـه صـفـا در ایـن ھـنـگـام  بـا  

ـنـد،     مــاه  ٤ احـتـسـاب مـاه اسـف
دستمزد معوقه بـعـالوه عـیـدی و  
پاداش خود را از کارفـرمـا طـلـب  

ـبـه  .  داشتند    ١٧ کارگران چھارشن
اسفند را نیز در اعـتـصـاب بـودنـد  
ــا   امـا  کــارفـرمــا در مــقـابــلـه ب
اعتصاب روز پنج شنبه و جـمـعـه  

ــل اعــالم کــرد  ــطــی ــع ــا  .  را ت ام
کارگران ھمچنان در مـحـل کـار  
حاضر شده و به اعتصابشان ادامه  

به کارگران اعالم شـد کـه  . دادند 
 اسفند یکماه از دسـتـمـزد  ١٨ شب  

معوقه آنـھـا بـه حسـابشـان واریـز  
ــد شــد  ــواھ ــور  .  خ ــط کــارگــران ب

متحدانه اعالم داشتند که خواھان  
پرداخت دو ماه از دستمزد معـوقـه  
خود ھستند و چنانچه کـارفـرمـا  
ــد،   ــکــن ــن خــواســت عــمــل ن بـه ای
اعتصاب خود را پایـان نـخـواھـنـد  

ـراضـات  .  داد  بدین ترتیب ایـن اعـت
 . ادامه دارد 

 

ـیـس   روزنامه گاردین چاپ انـگـل
 مارس خبـری از شـورش  ١٠ روز  

. نیروھای پلیس مصر منتشر كـرد 
ــن اســت  ــی : خــالــصــه خــبــر چــن

نیروھای پلیس در حداقل یك سـوم  
ایاالت مصر دست بـه اعـتـصـاب  
زده اند كه در این میان در اسـتـان  
شرقیه از حفاظت از خانه مـحـمـد  
ـیـز خـودداری كـرده انـد  . مرسی ن

ــس   ـی ـل ـروی پ ـی سـخـنـگـوی ایـن ن

ـتـه اسـت كـه دولـت   شورشی گـف
محمد مرسی سعی دارد این نھـاد  

ــزه " را   كــنــد و بــرخــالف  "  اخــوانــی
ـیـاده   تمایلشـان از آنـھـا بـعـنـوان پ

ـنـی   ھایی برای سركوب معتـرضـی
كه خواھان سرنگونی حـكـومـتـش  

 .  ھستند، استفاده کند 
ـــن گـــزارش   ــن در ای ــاردی گ

سخنـگـوی  :  ھمچنین نوشته است 
پلیس از ترس اینكه تـوسـط مـردم  

ـری   خشمگینی كـه از وحشـیـگـی
ــد،   ــانــی ان ــب ــیــس بشــدت عص ــل پ
ـپـوشـیـده بـود  . یونیفـورم خـود را ن

جالب است ذكر شود كه یـكـی از  

ـنـدگـان   ـن ـبـات اعـتـصـاب ك مطـال
مجھز شدن پلیس بـه سـالحـھـای  

ـتــر اســت  ــھ نــیــروھــای  !  مـدرن و ب
پلیس كه در شـھـرھـای قـاھـره و  

 نفر را در  ٥٠ پورت سعید بیش از  
ـتـل رسـانـده   ـق ـر ب ـراضـات اخـی اعت

است، در این دو اسـتـان ھـم جـزو  
 .شورشیان ھستند 

ـنـون   از آغاز انقالب مصر تا ك
وحشیگیری پلیس كه شكنجه در  
مركز این وحشیگیری بوده، زبانـزد  

ـر  .  ھمه بوده اسـت  در ھـمـیـن خـب
 نفر بدسـت  ١٢٧ گاردین از مرگ  

آنـچـه  .  پلیس خبر داده شـده اسـت 
كه امروز پلیـس را ھـم بـه صـف  

ـیـشـروی   معترضین رانـده اسـت، پ
گزارشـگـر گـاردیـن  .  انقالب است 

ـرد كـه حـكـومـت   نتیجه می گـی
ــت مــردم   ــمــای ــه از ح مــرســی ن
برخوردار اسـت و نـه از حـمـایـت  
كامل و قاطع نیروھای سركـوبـگـر  

 !نظامی 
ـتـاب   تـاریـخ  " تروتسكـی در ك

ــه  ــالب روســی ــای  "  انــق از نــیــروھ
سركوبگری نام می برد كه تـا دو  
روز قبل سـركـوب مـی كـردنـد و  
ـقـالب و   ـروزی ان ـی امروز بعد از پ
تسلیم از سر ناچاری به خیال خـام  
خود می خواستند قھرمان انقـالب  

ـنـد  ـقـالب مـعـجـزه  .  به حساب آی ان

 !می كند 
 ٢٠١٣  مارس  ١٠ 
 

 وقتی كه انقالب معجزه می كند: مصر
 ناصر اصغری 
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در مورد شخص اسـالـو تـوجـه  
ـر   خواننده را به نوشته شھال دانشـف

 نشـریـه کـارگــر  ٢٥٠ در شـمـاره  
کمونیست جلب میکنم که بـطـور  
ـر خـط فـکـری   گویا شھال دانشـف
اسانلو را شرح داده است و عـنـوان  
این نوشـتـه خـالـصـه مـتـن اسـت  
وقتی که نویسنده ایـن عـنـوان را  

منصـور  :" برای نوشته خود برگزیده 
ھر دو راسـت  "  موج سبز "اسانلو و  

ـرایـن الزم  ". و یک جنبش اند  بنـاب
ـلـو   به تکرار این که چرا کار اسان

ـیـسـت  ـنـجـا کشـیـده، ن امـا  .  به ای
ـر   ـتـی ب ـر وق نوشتـه شـھـال دانشـف

مـوج  " راست بودن دیدگاه اسالنو و  
ـنـکـه  " سبز  تاکید میکند یعنی ای

در این میان چپی وجود دارد کـه  
اینھا راست آن میباشنـد و شـھـال  
دانشفر بدرستی تـاکـیـد مـیـکـنـد  

ــو  "...   ــل ــروز وجــود اســان اگــر ام
ـرای   چنین جایگاھی مھمی را ب

مـوج  "کسانی امثال جھانشاھی و  
پیدا میکند، به دلیل وزنه و  "  سبز 

ـنـی اسـت کـه بـه   جایگاه سنگـی
طور واقعی جنبش کـارگـری در  
ـیـدا کـرده   سیر تـحـوالت جـاری پ

در واقع در برابر عـظـمـت و  .  است 
ـبـش   قدرت رو به جـلـوی ایـن جـن
ــش   ــن جــنــب اســت کــه ســران ای

ــز (   ــظــور مــوج ســب ــکــر  )  مــن ف
ـنـد از ایـن نـمـد کـالھـی   میـکـن

 ."نصیبشان خواھد شد 
ـبـارش را از   اسانلو تـمـام اعـت
ـبـش کـارگـری کسـب   قدرت جـن
کرد جنبشی که یک لحظـه ھـم  
در دفاع از او تردید نکرد و نام او  
را در سراسر جھـان شـھـره سـاخـت  
اما اسانلو با ترک این جنبش بـه  
ھمه این اعتبار پشت پا زد و در  
ـرار گـرفـتـه کـه   کنار کسانی ق
اتفاقا اعتصـاب شـرکـت واحـد و  

مبارزات کارگران شرکت واحد به  
. نوعی علیه آنـھـا بـوده و ھسـت 

بھرحال ایشان عاقل و بالغ است و  
انتخـاب سـیـاسـی خـود را کـرده  

برخـالف آنـھـا کـه ھشـدار  .  است 
میدھند که اسانلو مـواظـب بـاش  
ـنـدازنـد و   ـی پوست خربزه زیر پایت ن

مـا را  " ملتمسانه از او میخواھند  
ــکــن  ــد ن ــی ایــن  !  از خــودت نــا ام

داستان پرشـکـوه مـقـاومـت را در  
ـنـد  !  دلمان نشکن  ـل بگذار مـا سـرب

ــر   ــم کــه رھــب ــگــوئــی ــم و ب ــی ــمــان ب
کـارگــری تـا آخــرش رفــت و و  
ـبـش   وسط راه زمین نخـورد و فـری

ــد  ــدادن ــو  !  ن ــادن ت ــا ایســت ــا ب م
ـم  ـی !" آرزوھایمان را متحقق می بین
ـتـخـاب خـودش   نـه  ( ایشان امـا ان

 .را کرد و تمام شد ) امروز 
 اما در ایـن مـیـان کسـانـی  
ـنـد کـه از آب گـل   ـت فرصت یاف
ـنـد   آلود ماھی بگیرند و تا میتـوان
کارھایی کـه خـود نـکـردنـد بـه  
ــه کــارگــر   ــق ــش طـب حسـاب جــنــب

ـروژه   غ ر  " بگذارند و در تکمـیـل پ
ــو  ــالــن ــی از  " و  "  زدن اس ــای ــم رون

ـقـه  " غنیمت  ـنـد کـه طـب اعالم کـن
ــزرگــی را   کــارگــر شــکــســت ب

و دچـار انشـعـاب بـه  ! متحمل شد 
مـعـلـوم شـد  !  نفـع بـورژوازی شـد 

ـقـاتـی و   ھنوز افق و آگاھـی طـب
ـقـه   خیلی چیزھای دیـگـر در طـب

چـرا؟  .  کارگر کـم وکسـر اسـت 
ـلـو االن بـایـد در صـف   چون اسان
سوسیالیستھا باشد که نیست پس  
جنبش طبقه کـارگـر بـی ھـویـت  
ـراکـنـده و   است، ضعیـف اسـت، پ
متشـتـت اسـت، ھـنـوز کـارگـران  
ــد حــزب خــودشــان را   ــن ــواســت نــت
تشکیل بدھند و یکی دیـگـر ھـم  
ـیـسـتـی قـوی   گفته گرایش کمون

ــش   ـب ــه جــن ــدارد، یــکـی ب وجـود ن
رفرمیستی لعن و نفرین فـرسـتـاده  
و محفلی ھـذیـان گـو فـرصـتـی  
یافته که باز علیه حزبیـت سـخـن  

یکی ھـم کـال در  .  فرسایی کند 
شک کـرده  "  چپ " درک مفھوم  

ـلـی   است ویکی ھم خـواسـتـه خـی
ــت   ــد، حــرک ــزن ــن حــرف ب آتشــی
مدافعین اطالعیه شرکت واحد را  

ــجـاعــی "  ــده  "  عـقـب گـرد ارت خـوان
ـرود از  .  است  ـیـدا بشـود ب یکی پ

ـتـی  " ایشان بپرسد   ـنـی کـه گـف ای
 "*؟ !یعنی چه 

 بھرحال، اسانلـو رفـتـه سـتـاد  
یک جای را تـا ھـر وقـت کـه  

مقتضی بداننـد سـازمـان  "  بزرگان " 
دھد اما از جانب ایـن جـمـاعـتـی  
ـرشـان رفـت   که در بـاال ذکـر خـی
ــا رھــبــر   ظــاھــر ھــر فــعــال و ی
ـبـار وجـودش در   کارگری به اعـت
جنبـش کـارگـری البـد چـپ و  
ــســت اســت و ھــر زمــان   ــی کــمــون
خالفش را می بینند انگاه چـنـان  
تصویر ضعیف و ذلیل و بدبـخـتـی  
ـبـش   ـبـش کـارگـری و جـن از جـن
کمونیستی ارائه میدھند کـه ھـر  
فعال کارگری بخواھد خـودش را  
جز جنبش این آدمـھـا بـدانـد بـی  
شک به عقل خودش باید شـک  

ــد  وقــتــی یــک عــده مــدام  .  کــن
ـم،   ـی ـیـسـت تکرار کنند ما عددی ن
ـم،   سالھاست که شـکـسـت خـوردی
ـم   ـی ـتـوانسـت ھنوز که ھنوز اسـت ن
ــش   ـب ـم، جـن ـی روی پـایـمـان بـایسـت
ـران کـه بـه روی دو   کارگری ای
ـم   زانوی خـود افـتـاده  و مـفـاھـی
ــیــه صــادر   ــم ــل چــپ از حــوزه ع
میشود، و یا اینکه ھـمـیـن چـنـد  
ــش چــنـان تصـویــر شــرم   ـی وقـت پ
ـران   آوری از جنـبـش کـارگـری ای

ـر وابسـتـه   دادند که گویا یک نف
به یک جایی به تنھایی امـا بـا  
ـبـش   ـتـوانـد یـک جـن پول زیاد می
اجتماعی مانند جنبش کـارگـری  

ـیـش  .  را به گنـد بـکـشـد  ـقـدر پ آن
رفتند که پشت سر یک بـابـایـی  
جمع شدند که افتخارش این است  
ـیـش بـه   که تا ھمین چند سـال پ
ـلـف جـمـھـوری   جنـاحـھـای مـخـت
ــداده کــه   ــی اســالمــی راه حــل م
ـیـشـرفـت کـنـد،   ـیـد پ چگونه تـول
ـیـوسـتـن رسـمـی   انگاه باید ھم  پ

ـلـو بـه   ـرایشـان  "  مـوج سـبـز " اسان ب
بـا  "  حـق " اما انصافـا  .  مرثیه شود 

ــو اســت کــه در   ــصــور اســانــل مــن
خدمـت مـوج جـھـانشـاھـی اسـت  

تجارب گرانبـھـای  " حداقل آنھا به  
ـنـد  "  رھبری کارگران  اشاره میـکـن

و امـا ایـن مـثـال دوسـتـان ھـمــه  
تالشھای کارگـران را بـه سـخـره  

ــرنـد  ــگـی از خـودشــان تصــویــر  .  مـی
مفلوکی ارائه میـدھـنـد آخـر سـر  
ـبـش   ـیـن جـن ھم انتظار دارند فـعـال
ـر   ـــ ـی ــ ـــاث ـــت ت ـــح ـری ت ــ ـــارگ ک
ـنـد ایشـان   ـیـسـتـھـای مـان سوسیـال

 .باشند 
واقعیت این است کـه مـبـارزه  
ـرکـن   طبقاتی نه یک لفظ دھان پ
و یا یک اندیشه ورزی مـحـض،  
بلکه یک مبارزه زنـده و جـانـانـه  

ـیـدا  . است  در این کشاکش گـاه پ
و گاه نھان که تاریـخ را سـاخـتـه  
خیلی کسانی می آیند و میرونـد  
ـیـش نـمـی   اما ھـیـچ طـرف از پ
گوید صفوف من بھم ریخته اسـت  

بـا  .  و کاری از دستم بر نمی آیـد 
ـیـونـدیـد،   ـپ این ھمه، ھمه بـه مـا ب
بلکه میجنگند و مبارزه میکننـد  
ـرو از   ـی ـنـد و ن نیرو جـذب مـیـکـن
دست میدھند و بـه نسـبـت تـوازن  

قوا حرف شان در جـامـعـه مـطـرح  
ـلـو بسـیـار  ..  میشـود  نـمـونـه اسـان

جالب توجه است تمام اعتبارش از  
ــبــش کــارگــری بــود،   قــدرت جــن
ـر   ـراب جنبشی که در یک نبرد نـاب
درگیر مبارزه جانـانـه اسـت و بـه  
ـتـھـایـش در   این اعتبار از شخـصـی
جامعه به نیکی یاد میشود؛ امـا  

ــه   ــوھــمــیــن کــه ب ــل ــن  " اســان ــی زم
ــاســت  ــی ــن  "  س پــا گــذاشــت، از ای

این برخـالف  .   جنبش منفک شد 
" شـکـسـت خـوردگـان " آنچه کـه  

اعالم میکنند، گـویـای آن اسـت  
که چقدر جنبش کارگـری قـوی  
ـر را   ـف و پر زور است کـه یـک ن
میتواند جھانـی کـنـد و بـا جـدا  
شدنش ھیچ شود و ھمین کـافـی  
اســت کــه نشــان دھــد کــه ایــن  
مبصـران اجـتـمـاعـی اگـر قـدرت  
مانور پیدا کننـد آسـیـب شـان از  
ـر   اسانلو به جنبش کارگری بیـشـت

 .است 
ـبـــش   ــ ـن اســـالـــو رفـــت و جــ
کارگری درس بـزرگـی گـرفـت  
که تفکرات راست نتیجه نـھـایـی  
آن میتواند چه بـاشـد و بـایـد بـه  
خاطر اسانلو ھای بعدی ھـم کـه  
شده علیه این دیدگاھھا شکـسـت  

ھـر دو  "  طلبانه ایستاد که اینھـا  
 "راست و یک جنبش اند 

 
  
ـــــ * ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــر حــوصــلــه اش   ــده اگ ــن خــوان
میکشد میتواند به نـوشـتـه ھـای  

محمـد  -این دوستان، بنفشه کمالی 
ــھــروز ســورن   -اشــرفــی  ــق  -ب صــدی
مـحـمـود    -بھرام مـدرسـی   -جھانی 
 -محفل لغـو کـارمـزدی   -قزوینی 

 مازیار رازی  -علیرضا بیانی  
مراجعه کـنـد کـه بـه بـھـانـه  
رفتـن اسـالـو چـگـونـه شـکـسـت  

 .طلبی خودشان را توجیه میکنند 

 ١  از صفحه   اسانلو و ھیاھوی شکست طلبان
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چند مـاھـی بـه  :  مبارزه طبقاتی 
ولـی الزم  .  اول ماه مه باقی است 

ـیـشـواز   است تا از ھم اکنون بـه پ
ـریـن   مسائل اول مه رفت و مـھـمـت
مسائل را از ھـمـیـن حـاال طـرح  

بنظر شما برای اول ماه مـه  .  نمود 
ـران بـایسـتـی  ١٣٩٢   کـارگـران ای

متحقق شـدن کـدام خـواسـتـھـا و  
مطالبـات را در اولـویـت مـبـارزه  
خود قرار دھند و چـه شـعـارھـای  
ــی خــود   ــارزات را در پــرچــم مــب

 برافراشته کنند؟ و چرا؟  
 

امســال در  :  نــاصــر اصــغــری 
ای به استقبال اول مـاه    شرایط ویژه 

ـران بـه  .  مه می رویم  كـارگـران ای
معنی واقعی كلمه با یك شـرایـط  
ـنـد  . فالكتبار معیشتی روبرو ھسـت

ـتـصـادی غـرب كـه    تحریم  ھای اق
حـاصـل مـاجــراجـوی ھــای خــود  
رژیم ھستند، وضعیت كارگـران را  
ــدتــر كــرده اســت  ــه مــراتــب ب . ب

وضعیت رژیم در مـقـابـل مـردم و  
ـتـی   ھمچنین در برابر تروریسـم دول
ـیـش بـه   غرب ھم، از چھار سال پ
ـر شـده اسـت  ـنـده ت . مراتب شـكـن

وضعیت در ایران مـثـل یـك بـمـب  
ـیـك ھـای   ساعتی است كه تیك ت

 . آخرش را می شنویم 
ـم   چھار سال پیش شـاھـد بـودی
ــاســت   ــات ری ــخــاب ــعــد از انــت كــه ب
ــال   ــی در س ــالم ــوری اس ــھ ــم ج

، مردم بصورت میلیونی بـه  ١٣٨٨ 
ھا ریختند و رژیم اسـالمـی    خیابان 

ــب   را تـا دو قـدمـی ســقـوط عـق
در این چھار سال گذشته،  .  راندند 

وضعیت معیشتی كارگران و تـوده  
ـر شـده   ـر بـدت ھای فقیر مـزدبـگـی

ـتـی تـوده  .  است  بر خشم و نارضـای
ــزوده شــده اســت  ــط اف . ای فــق

ـم   اختالفات جناح و بانـدھـای رژی
ــن   حـادتــر شــده و از اخــتـالف بــی

ھـای    طرفداران رھبرشان بـا جـنـاح 
به حاشیه رانده شده مثل موسـوی  
و كروبی و خاتمی كـه نـاراضـیـان  
ـم بـودنـد، بـه درون   درون خود رژی

باندھای رسمی خود رژیم كـه ھـر  
كـدام بـخـشـی از دم و دسـتـگــاه  
سركوب را در دسـت دارنـد، مـثـل  
احمدی نژاد و برادران الریـجـانـی،  

 .كشیده شده است 
ـم در اجـرا   از طرف دیگر، رژی
ـرنـامـه ھـای اصـلـی   و پیگیری ب
ــرح   ــنــد ط اقــتــصــادی خــود، مــان

كـه اسـم  "  ھدفمند كردن یارانه ھـا " 
ـرای حـــذف   ـری اســـت بــ ـــگــ دی
ـیـه   ـر مـایـحـتـاج اول سوبسـیـدھـا ب
زندگی كارگران، و عمدتـا تـحـت  
فشار اعتراضات مـردم، شـكـسـت  

یكی از موضـوعـات  .  خورده است 
ـم ھـمـیـن   اختالفات بانـدھـای رژی
 .شكست در اجرای این طرح است 
. این یك جنبه از مسئله اسـت 

ـقـل   جنبه دیگر اینكه حركت مسـت
اول مه در ایران ھمچنان ممنوع و  

اجـازه تـجـمـع  .  غیرقـانـونـی اسـت 
پادوھای رژیم در خانـه كـارگـر و  
شــوراھــای اســالمــی كــار ھــم و  

ھای سربسته ھـم از    حتی در سالن 
ـیـجـه  .  آنھا گرفته شده است  ـت در ن

اكنون دیگر رژیم نمی تواند مـثـل  
گذشـتـه پـز بـدھـد كـه كـارگـران  
مجرائی برای به گوش مسئولیـن  
حكومتی رساندن مشكـالت خـود  

ـم بـا صـدائـی رسـا  .  را دارنـد  رژی
اعالم كرده است كـه بـا كـارگـران  
جز با زبان زور و اتكا به سركـوب،  
ـفـاده نـخـواھـد   از زبان دیگری است

ـتـی بـه  !  كرد  در یك چنین وضـعـی
 . می رویم ١٣٩٢ پیشواز اول مه  

ــا   ــت ــات نســب ــح ــوضــی ــن ت ای
ــدمــاتــی را عــرض كــردم كــه   مــق
ـبـه ای از   بگویم طرح ھـر مـطـال
ـبـه ای اسـت   جانب كارگران مطال
ـم   ـیـسـت رژی سیاسی كه ھست و ن
را ھدف قرار خـواھـد داد؛ حـتـی  
اگر كارگران رسما چنیـن ھـدفـی  
ـیـن   را دنبال نكنند و با نداشتن چن
ـبـه ای را مـطـرح   قصـدی مـطـال

حال اگر بـه جـواب سـئـوال  .  كنند 
ـران بـایسـتـی  " شما كه   کارگران ای

متحقق شـدن کـدام خـواسـتـھـا و  

مطالبـات را در اولـویـت مـبـارزه  
خود قرار دھند و چـه شـعـارھـای  
ــی خــود   ــارزات را در پــرچــم مــب

ـم كـه  "  برافراشته کنند؟  باید بگـوی
ــات كــارگــری و   ــالــب ــط ــه م ھــم
بخصوص در یك شرایط سـیـاسـی  
ویژه ای كه شرح خالـصـه ای از  
ـنـد  . آن رفت، به ھم مـربـوط ھسـت

ـر سـر یـك قـانـون   مثال مـبـارزه ب
ـرده   كاری كه به كارگـر بـعـنـوان ب
نگاه نكند، مستقیمـا بـه افـزایـش  
. دستمزد كـارگـران مـربـوط اسـت 

مبارزه بر سر حق تشكل و ایـجـاد  
تشكل مستقل خودشان، از ھـمـان  
نان شب ھم برای كـارگـران واجـب  
تر است؛ چرا كه می توان مسئلـه  
دستمزد، قانون كار، ایمنی محیـط  
ـره   ـره و غـی كار، بیكارسازی و غـی
ـبـال   را از طریق ھـمـیـن تشـكـل دن

منتھـا تـوده كـارگـران ھـمـه  . كرد 
جا، چه در ایران و چه در آمریكـا  
ـیـمـا و   ـق و سوئد و فـرانسـه، مسـت
ــمــزد خــود و   ــه دســت ــالواســطــه ب ب
حـداقـل آن كـه بشـود بـا آن یــك  
زندگی انسانی كـرد، فـكـر مـی  

و به ھمین دلیل به نظـر مـن  .  كند 
ــش   ــری و جــنــب ــن كــارگ فــعــالــی
كارگری و به تبع آن كل كارگـران  
ایران باید افزایش دستمزدی را بـه  

  ٤ حدی كه زندگی یـك خـانـواده  
ـره بـا آن بـه راحـتـی بـچـرخـد،   نف

ـنـد  ـن ایـن مـوضـوع ھـم  .  مطالبه ك
ـبـه مـطـرح   باید پابپای ایـن مـطـال
شود كه این میزان دستمزد تـوسـط  
فعالین كارگری و بدون دخالـت و  
ـیـن   موش دوانی عوامل رژیم تـعـی

 . شود 
 

به نظـر شـمـا  :  مبارزه طبقاتی 
ـران بـا   حداقل دستمزد کارگـران ای
توجه به تورم و گرانیھای مـوجـود  

 چقدر باید باشد؟  
 

در جـواب بـه  :  ناصر اصغـری 
ـبـایـد   سئوال قبل عرض كردم كـه ن
ـر از   حداقل دستمزد كارگران كـمـت

حدی باشد كه زندگی یك خانـوار  
.  نفره با آن به راحـتـی بـچـرخـد ٤ 

ـیـن   من ھنوز رقمی از اینكه فـعـال
ـران چـه   و رھبران كـارگـری در ای
ـیـشـنـھـاد   میزان حداقل دستـمـزد پ
كرده و حول آن بحث و گفتگـو راه  

ـتـھـا از  .  انداخته اند، نـدیـده ام  مـن
البالی مطبوعات خود رژیم مـی  
شود فھمید كه اوضاع از چه قرار  

برای مثال کمیته دسـتـمـزد  !  است 
ـفـی    کانون عالی انجمن "  ھای صـن

ـران  کـه یـک نـھـاد  "  کارگری ای
دولتی است، بر طبق مـحـاسـبـات  
خود اعـالم کـرده اسـت دسـتـمـزد  

  ٩٢ متناسب با خط فقر در سـال  
ـیـون ریـال خـواھـد  ١٨ برابر با   ـل  می

حمزه درواری ھم كه یكی از  .  بود 
ــره   كــانــون  " اعضــای ھــیــأت مــدی

ـتـه  "  عالی كارفرمـایـان  اسـت، گـف
ـر ھـم  ٥ حقوق کارگر  : " است  ـراب  ب

. ... شود معیشتش در خطر است 
چون تورم و مشکالت بر جـامـعـه  
ـقـاد   حاکم است و به شخصـه اعـت
دارم اگر کارگران یک میلیون و  

ــوق      ٥٠٠  ــومــان ھــم حــق ھــزار ت
بگیرند باز ھم به نسـبـت تـورمـی  

ـر    که احساس می  شود در خط فـق
 ." قرار دارند 

ـــن   ـروی ــ ـر پ ـــگــ ـرف دی از طــ
محمدی، از اعضای ھیأت مدیره  
ـران امـا   اتحادیه آزاد كـارگـران ای
موقعیت معیشتی را بھتر توضیـح  
ـیـز جـلـو   می دھد و راه حـل را ن

ــر  : " مــی گــویــد .  مــی گــذارد  ھ
ــن   ـر ای مـیـزان درصـد افــزایشـی ب

ــوق   ــی  ٣٩٠ حــق ــان ــوم   ھــزار ت
بـی  )  ١٣٩١ حداقل دستمزد سال  ( 

معنا خواھـد بـود، چـرا كـه اگـر  
 درصد ھم اضافه کننـد بـاز  ١٠٠ 

بـه رقـم  یــک ســوم خــط فــقــر  
میرسیم که پاسـخـگـوی جـامـعـه  

ھمانطور که تمام کـاالھـا  .  نیست 
ـنـد، مـزد مـا   از ارز تبعیت میکـن
کارگران نیز باید با نـوسـانـات ارز  
مـحــاســبـه گــردد، چــرا کـه مــا  
ـم   ـری سالھاست با ریال حقوق میگـی

ـم  ـی بـا ایـن  ."  و با دالر خرج میکـن
حال رژیم قصد ندارند كه چـیـزی  

، كـه  ١٣٩١ بر حداقل دستمزد سال  
به گفته خود ھمین حمـزه درواری  

ـر  ٥ حداقل    برابر كمتر از خـط فـق
: مـی گـویـد .  است، اضافه كننـد 

توانـد حـتـی یـک    کارفرما نمی " 
درصد ھم به حقوق کارگر اضافه  

ــه  ٨ ( ھــمـیـن حـاال  ."  کـنـد   فـوری
كـه دارم ایـن مـطـلـب را  )  ٢٠١٣ 

ـتـی   ـرن ـت ـن می نویسم، سایتھـای ای
دولتی شایع كرده انـد كـه حـداقـل  

ـیـن  ٤٦٠ دستمزد    ھزار تومان تـعـی
ـرضـا مـحـجـوب،  .  خواھد شد  ـی عل

ـم ھـم كـه   دبیركل خانه كارگر رژی
یك عامل مھم سركـوب كـارگـران  

ـتـه  ٥٨ از ھـمـان سـال    بـوده، گـف
به نظر ما حداقل دسـتـمـزد  : " است 

  ٧٨٤ کارگران در سال آینده بـایـد  
ایـن  ."  بینی شـود   ھزار تومان پیش 

حتی نصف دستمزدی را كـه  ! یارو 
عضو كانون عـالـی كـارفـرمـایـان  

 . می گوید ھم جلو نمی كشد 
اما برگردیم به میزان منـاسـب  

مـن ھـم مـثـل  .  حداقل دستمزدھا 
ـیـده ام   پروین محمدی بر ایـن عـق
كه مادام كه نوسانات روزمره تـورم  
محاسبه نمی شـود و مـادام كـه  
ـنـای نـوسـانـات   این افزایش بر مـب
روزمره ارز محاسـبـه نـمـی شـود،  
ھر میزانی ھم كـه اضـافـه بشـود  

باید افزایش حداقـل  .  بی معناست 
ـنـدگـان   دستمزد توسط خـود نـمـای
ـر   ـی واقعی كارگران و مكانیزم تـغـی
آن ھم باز توسط ھمین نماینـدگـان  

 . محاسبه و پیگیری شود 
 

رفـیـق نـاصـر  :  مبارزه طبقاتی 
ـتـان   اصغری تشكر برای پاسخـھـای
ـروسـه كـار و   و امیدواریم كه در پ

 .زندگی موفق باشید 
 

 نشـریـه  ١١ به نقل از شـمـاره  
 " مبارزه طبقاتی "

وضعیت در ایران مثل یك بمب ساعتی است كه تیك تیك ھای 
 آخرش را می شنویم

 با ناصر اصغری "  مبارزه طبقاتی " مصاحبه نشریه  
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 و  ١ کارگران صنایع فلزی شماره  
ـر جـنـب و  ٢   یکـی از مـراکـز پ

ــن  .  جـوش کــارگــری اســت  در ای
کــارخــانــه کــارگــران ھــمــواره بــا  
اعتراضات متحدشان تالش کـرده  
ـقـوم   اند دستمـزدھـایشـان را از حـل
کارفرمایان مفتخور بیرون کشـنـد  
. و آنان را گام به گام عقب براننـد 

نکته جالب اینست که در دل ایـن  
مبارزات کارگران ھر روز مـتـحـد  
ـر شـده و اکـنـون   تر و متشکل ت
مجمع عمومی کـارگـری یـک  
رکن مھم مبارزات این کـارگـران  

ــت  ـران در مـــجـــمـــع  .  اس کـــارگــ
ـرنـد  . عمومی خود تصمیم مـیـگـی

از نتیجـه  . نماینده انتخاب میکنند 
تصمیاتشان و پیگیری آن تـوسـط  
ـر   نمایندگان منتخب خـود بـا خـب
میشوند و دوباره برای چگونـگـی  
ادامه مبارزاتشان مجمع عمـومـی  
تشکیل داده و گـامـھـای بـعـدی  

ـنـد  بـدیـن  .  خود را مـعـلـوم مـیـکـن
ترتیب مـجـمـع عـمـومـی در ایـن  
ـرای اتـحـاد   کارخانه به مرکزی ب
کارگـران، اعـمـال قـدرت و اراده  

مـبـارزات  .  آنان تبدیـل شـده اسـت 
کارگران صنایع فلزی، اتحاد آنان  
ـرقـه   ـف در برابر تـوطـئـه گـری و ت
افکنی ھای کارفرمایان، اتـحـاد  
آنان در برابر سردواندن کارفرمـایـان  
و مقامات دولتی، ھـمـه و ھـمـه  
درسھای آمـوزنـده ای اسـت کـه  

ــازگــویــش کــرد  ــد ب ــای ــر  .   ب در زی
روزشماری از یـکـسـال مـبـارزات  
ـیـد  . جانانه این کارگران را میخوان
 . زنده باد کارگران صنایع فلزی  

بدنبال تجمع اعتراضـی حـدود  
ششصد کـارگـر صـنـایـع فـلـزی  
شماره یک و دو در خیابان ھـفـده  
شھریور در اواخر بھـمـن مـاه سـال  
گذشته، نماینده کارفرمای جدیـد  
کارخانه در جلسه ای بـا حضـور  
نماینده ھای کارگران و مسئولیـن  
استانداری تھران و وزارت صـنـایـع  
و معادن، طـی تـوافـق نـامـه ای  
کتبی متعھد شده بـود تـا پـایـان  
ــات مــعــوقــه و   ــود مـطــالــب سـال ن
ــران را   ــاداش کــارگ ــیــدی و پ ع

در این جلسـه  .  تسویه حساب کند 
صالح نیا یکی از معاونین وزارت  
ــود   ــع  نــیـز اعــالم کــرده ب ــای صـن
وزارت صنایع در صـورت  خـلـف  
وعده کـارفـرمـا راسـا نسـبـت بـه  
پرداخت مطالبات کـارگـران اقـدام  

اما پس از این جلسه  .  خواھد کرد 
نماینده کارفرما تا تا پـایـان سـال  
ــد و   ــاضــر نش ــه ح ــان ــارخ در ک
مراجعات نماینده ھـای کـارگـران  
ــایــع نــیــز جــھــت   بــه وزارت صــن
ـیـا بـه جـایـی   مالقات با صالـح ن
ـنـد مـاه از کـل   نرسید و آخر اسـف
مطالبات چندین ماھه و عـیـدی  
ـلـغ   و پاداش کـارگـران فـقـط مـب

 ھزارتومان بـه ھـر یـک از  ٥٠٠ 
 .آنان پرداخت گردید 

کارخانه ھای صنایـع فـلـزی  
شماره یک و دو ھر سال پـس از  
پایان روز سیزده فروردین ماه کـار  

امـا بـه  .  خود را شروع مـیـکـردنـد 
ــتــه شــد کــه روز   ــف   ١٩ آنــان گ

فروردین ماه بر سر کارھای خـود  
به ھمین دلیل در ایـن روز  .  بیایند 

در  اولیـن روز کـاری کـارگـران  
ـراض بـه   این دو کارخانـه در اعـت
عدم تحقق وعده ھای داده شـده و  
ـفـی کـارخـانـه دسـت بـه   ـی بالتکل

و کارگران صنایع  .  اعتصاب زدند 
فــلــزی شــمــاره دو در مــحــوطــه  
کارخانه دست به تجمع اعتراضی  

 .زدند 
ـــت   ـرک ــ ـــن ح ـــه ای در ادام

 صـبـح  ٣٠/١١ اعتراضی ساعـت  
ـیـش از  ٢٠ روز     ٦٠٠  فـروردیـن ب

 و  ١ کارگر صنایع فلزی شـمـاره  
نھـاد رسـیـدگـی بـه  "  در مقابل  ٢ 

ـــاســـت   ــات مــردمـــی ری ــکـــای ش
. دست به تـجـمـع زدنـد "  جمھوری 

ـیـن ایـن   بدنبال این تجـمـع مسـئـول
ـنـده ھـای کـارگـران   نھاد با نـمـای
ـتـا آنـھـا   وارد مذاکره شدند و نھـای
نامه ای جھت رسیـدگـی فـوری  
ــن   ــل و مشــکــالت ای ــه مســائ ب
ــع   ــای ــه وزارت صــن ــارگــران ب ک

ـنـده ھـای آنـان ایـن  .  نوشتند  نمـای
نامه را  بـه وزارتـخـانـه صـنـایـع  
ــا یــکــی از   ــی بــردنــد و صــالــح ن

معاونین وزیر صنایع طی مـذاکـره  
ای با نماینده ھای کـارگـران بـه  
آنان اعالم کـرد کـه فـردا صـبـح  
جلسه ای با حضور نماینـده ھـای  
کارگران، مسئول صـنـایـع اسـتـان  
تھران و نماینده کارفرما در محـل  
وزارت صنایع برگزار خواھد شد و  
در آن در خصوص رسـیـدگـی بـه  
ــم   ــھــای کــارگــران تصــمــی خــواســت

 . گیری میشود 
کارگران صنایع فلزی شـمـاره  

ــه  ٢  و  ١  ــن روز ب  ســاعـت دو ای
تجمع خـود در ایـن مـحـل پـایـان  

 کـارگــر  ٤٠٠ امــا حـدود  .  دادنـد 
 پـس از  ٢ صنایع فـلـزی شـمـاره  

عزیمیت از مقـابـل نـھـاد ریـاسـت  
جمھوری بمدت یکساعـت دیـگـر  
ـنـد و   در میدان پاستور تجمع داشت
ــه   ــز عــازم کــارخـان ـی بـعـد از آن ن

 . شدند 
 فـروردیـن اعـتـصــاب  ٢١ روز  

اعتصاب کارگران کارخانه ھـای  
 وارد  ٢  و  ١ صنایع فلزی شماره  
در ایـن روز   . سومین روز خود شد 

ـنـده ھـای آنـان در   قرار بـود نـمـای
جلسه ای در سازمان صـنـایـع بـا  
ـیـس   حضور نماینده کارفرما و رئ
سازمان صنعت، معدن و تـجـارت  
استان تھران شرکت کنند اما ایـن  
ـتـی بـه سـازمـان   ـنـده ھـا وق نمـای
صنایع رسیدند به آنـان اعـالم شـد  
جلـسـه خـاتـمـه یـافـتـه اسـت  و  
صـورتـجـلـسـه تـوافـق شـده را در  
ـنـده ھـای کـارگـران   اختیار  نمـای

ــد  ــران کــه  .  قــرار دادن امــا کــارگ
ــن   ــه اجــرای ای ــی ب ــان ــن ــمــی اط
ـم بـه   توافقنامه نداشتند،  تصـمـی
ـنـد دوم   ادامه اعتصاب تا تحقق ب

  ٤٨ توافقنامه که یـک مـھـلـت  
ساعته برای اجرای آن تعیین شـده  

 .بود گرفتند 
ـیـن   متن صورتجلسه فـی مـاب
مسئولین سازمان صنعـت، مـعـدن  
ـنـده   و تجارت استان تھران و نـمـای
مالک کارخانجات صنایع فلزی  

 :به شرح زیر است 
تا پایان فروردین ماه سـال    -١ 
 می بایستی کارفرما نسـبـت  ٩١ 

به تسویه حساب با کارگران اقدام  
 .نماید 
ــمــه    -٢  ــی ــد دفــتــرچــه ب ــمــدی ت

ـنـه   خدمات درمانی و پرداخت ھزی
سرویس ایاب و ذھـاب و تسـویـه  

  ٤٨ حساب با پیمانکار غذا ظرف  
ســاعــت مــی بــایســتــی صــورت  

 .پذیرد 
ترتیب مـذاکـره و تسـویـه    -٣ 

  ١٥٠ حساب با بیمه بازنشستگی  
نفر به رقم حدود پنج میلیارد ریـال  

 روز اداری می بـایسـتـی  ٥ ظرف  
 .از طرف کارفرما صورت پذیرد 

ــوات    -٤  ـرداخـت سـن ـیـب پ ـرت ت
ـــعـــداد حـــدود   ـر از  ١٠٠ ت ــ ـف ــ  ن

ـبـل مـی   بازنشستگان سالـھـای ق
 از طـرف  ١٥/٢/١٣٩١ بایستی تا  

 .کارفرما اقدام گردد 
موضوع شکایت کارگـران    -٥ 

ـنـده وی در   علیه کارفرما و نمـای
دستگاه قضایی تا پـایـان مـراحـل  

 .فوق کان لم یکن خواھد بود 
با توجه بـه بـازتـاب شـب    -٦ 

گذشتـه از حضـور کـارگـران در  
مقابل نھاد ریاست جمـھـوری کـه  
اثر منفی در رسـانـه ھـای غـرب  

BBC   ــعــات و ــب داشــتــه اســت ت
عواقب آن متوجه کارفرما خواھـد  

 .بود 
ــه   ــچ ــان ــت چــن ــی اس ــھ ــدی ب
ـرر   موضوعات فوق در موعـد مـق
ـنـده   عملی نشود کارفرما و نـمـای
ایشان مسئول ھستنـد و ھـرگـونـه  
عواقبی از جـمـلـه صـدور حـکـم  
مدیر دولتی و راھـکـار اقـدامـات  
ـیـف امـوال   ـر تـوق قضایی مبنی ب

را از سوی سازمان صنـعـت،  ...  و 
معدن و تجارت اسـتـان تـھـران را  

 .بدنبال خواھد داشت 
صورتجلسه فوق بـه امضـای  
یدالله صـادقـی ریـاسـت سـازمـان  
صنعت، معـدن و تـجـارت اسـتـان  
ـرخـانـی   تھران، سـیـد مـھـدی مـی
معاون سازمان در امور صنـایـع و  
اقتصاد، سرپرست اداره حـراسـت و  

 .نماینده تام االختیار کارفرما بود 
ــه   ــب ــن  ٢٣ چــھــارشــن  فــروردی

 ساعت مھلـت  ٤٨ علیرغم گذشت  

ـنـد دوم   تعیین شده برای اجـرای ب
ـنـه آن   توافقنامه که حداکثر ھـزی

 میلیون تـومـان بـود عـمـل  ٣٠ تا  
این در حالی بـود کـه  .  نکرده بود 

مطالبات معوقه ھشتصد کـارگـر  
شاغل کارخانجات صنایع فـلـزی  
و کارگران بازنشسته این کارخانه  

.  میلیـارد تـومـان اسـت ٣ بیش از  
ـراض   در نتیجه کـارگـران بـه اعـت
خود ادامه داد و اعـتـصـاب آنـان  

 . وارد پنجمین روز خود شد 
این اعتصابات ادامه یـافـت و  

 فروردین کارگران صـنـایـع  ٢٨ در  
ـراض بـه  ٢ و ١ فلزی    به جھت اعـت

وضعیت بالتکلیفی خود و احـقـاق  
حـقـوقـھـای مــعـوقـه ی خـود از  

ــن روز در  ١٠ ســاعــت   ــح ای  صــب
جلـوی وزارت صـنـعـت و مـعـدن  

کارگـران در  .  دست به تجمع زدند 
این تـجـمـع بـا دادن شـعـارھـایـی  
مرگ بر سـرمـایـه دار و وزارت  

ـران اسـت ویـا  , صنایع  صنایع ھا وی
ـیـا   جواب میخوایم یاالله و صالح ن

معاون وزارت صنایع را  . بیا پایین  
ـرار مــیـدادنـدو خـواھــان   خـطـاب ق

ـنـد  .  پاسخگویی آنان شـدنـد  ـل بـا ب
شدن صدای کارگران بـالفـاصـلـه  
نیروھای امنیتی اطراف کارگـران  
ـنـد   حلقه زدند و از کارگران خواست
تا نمایندگانشان را به دفتر معاون  
وزارت صنایع بفرستند تـا جـلـسـه  
ــل   ــن خصـوص تشـکــی ایـی در ای

ولـی کـارگـران مـوافـقـت  .  دھنـد 
ـنـد حـرف دیـگـه   ـت نکردنـد و گـف

ما از دادن وعـده و وعـیـد  , بسه 
ـم کـه   ـم و مـیـخـواھـی خسته شـدی

اگـر  . جواب درست به ما داده شـود 
ــان   ــه مــی ــد ب ــان حــرفــی دارن آن

بـاالخـره سـاعـت  .  کارگران بیاینـد 
 ظھر این روز تمام کارگـران  ١٢.٥ 

ـردنـد   را به مسجد وزارت صنایـع ب
و آقایان صالح نیـا مـعـاون وزارت  
صنایع و آقای صـادقـی مسـئـول  
ــھــران در جــمــع   ــان ت ــع اســت ــای صـن
کارگـران حـاضـر شـدنـد و ادعـا  
کردند که چون مالکین جدیـد را  
ـیـار آنـان   ندیدند و نماینده تام االخت
نیز نتوانسته به تعھدات داده شـده  

 ٢ و شماره ١یکسال اعتراض و مبارزه در کارخانه صنایع فلزی شماره 
 شھال دانشفر 
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عمل کند، وزارت صـنـایـع ھـمـان  
ــت   ــی را بـه رسـمــی ـل مـالــک قــب
میشناسد و از کارگـران خـواسـت  
به تجمع پایان دھـنـد تـا آنـان بـا  
نمایندگان کارگـران جـلـسـه ایـی  
ـتـایـج را بـعـد از   داشته باشند و ن

ــد ١٠  ــای ــم ــالم ن ــی  .   روز اع ول
کارگران گفتند در ھمان مسـجـد  
میمانند تا نتیجه جـلـسـه مـعـلـوم  

 بـعـد از ظـھـر  ٣.٥ ساعت  .  شود 
ـنـدگـان کـارگـران از جـلـسـه   نمای
ـیـن   ـنـد مسـئـول بیرون آمدند و گفت
وزارت صنایع با مالک قبلی بـه  
صورت تلفنی گفتـگـو کـردنـد و  
وزارت صنایع متعھد گردیده است  

 روز آینده مشکـالت  ١٠ که ظرف  
سرویس آیاب و ذھاب و ناھـار  و  
ـیـمـه   تامین اعتبار دفترچه ھای ب

  ٥٠٠ ی آنان را حل کند و نفری  
ـرداخـت   ھزار تومان به کـارگـران پ

ـریـت  .  شود  ـیـف مـدی ھمچنین تکل
. این کارخانه را نیز معلـوم گـردد 

 بعد از ظھر بـه  ٤ کارگران ساعت  
بدنبال ایـن  .  تجمع خود پایان دادند 

ـتـی و سـپـس   ـریـت دول تجمع مـدی
مدیریتی مشتمل از کـارفـرمـا و  
ـنـدگـان سـازمـان حـمـایـت از   نمای
ـر   ـق صنایع بر این دو کارخانه مسـت

 . شدند 
اعتراضات کـارگـران صـنـایـع  
ــر   ــرداد دوبــاره از س ــلــزی از م ف

ــه شــد  ــه  .  گـرفـت ـی از ســاعـات اول
  ٦٠٠  مـرداد حـدود  ٢٣ صبح روز  

کارگر کـارخـانـه ھـای صـنـایـع  
 در اعتراض بـه  ٢ و  ١ فلزی شماره  

عدم پرداخت دستمزدھـای خـود و  
ــف وعــده ھــای کــارفــرمــا و   خـل
سازمـان حـمـایـت از صـنـایـع، از  
مقابل این کارخانه ھا در خـیـابـان  
صنایع فلزی دست به راھپیـمـایـی  

بـزرگـراه  ( به سمت جاده قدیم کرج  
ــد و از حـدود سـاعــت  )  فـتـح  زدن
  بــمــدت دو  ٣٠/١١  تــا  ٣٠/٩ 

ساعت باند اصلی این بزرگـراه بـه  
 .سمت تھران را بستند 

بدنبال این اقدام اعتـراضـی از  
سوی کـارگـران صـنـایـع فـلـزی،  
ـتـی و   ـی نیروھای انتظامی و امـن
لباس شخصی در مـحـل حـاضـر  
شدند و تالش کردند با تـھـدیـد و  
ــه   ــن وعــده رســیـدگــی ب ـی ھـمـچــن
مشکـالت کـارگـران، آنـان را از  
ادامه اعتراض و بسـتـن جـاده بـاز  

ـر  . دارند  اما کارگران بـا اصـرار ب
تحقق خواستھای خود ھمچنان بـه  

ـبـال  .  اعتراضشان ادامـه دادنـد  بـدن
  ٣٠/١٠ این وضعیت حدود ساعت  

یگانی از موتورسوران گارد ویـژه   
با تجھیزات کامل در محل تجمع  
کارگران حضور پیدا کـردنـد کـه  
با ھو کـردن از سـوی کـارگـران  

در ادامـه  .  معترض مواجه شـدنـد 
این کشمکش و احـتـمـال تـعـرض  
ـروھـا، کـارگـران   ـی ـرده ایـن ن گسـت

 بـا  ٣٠/١١ بناچار حدود سـاعـت  
" فردا مقابل سازمان صنایـع " شعار  

به تجمع خود پـایـان داده و عـازم  
ـیــرغــم  .  کـارخــانـه شــدنـد  امـا عــل

ــه مــحــل   ــمــت کــارگــران ب عــزی
کارشان، موتور سواران گارد ویـژه  
با چرخیدن حول کارخانه و مـانـور  
دادن در این مـحـل بـه تـھـدیـدات  
ـنـھـا   خود بر علیه کارگرانی که ت
جرم شان اعتراض به عدم پرداخـت  

 .دستمزدھایشان بود  ادامه دادند 
ــای   ــه ھ ــان کــارگــران کــارخ

،  ٢  و  ١ صنایع فـلـزی  شـمـاره  
امروز در حالـی دسـت بـه بسـتـن  
ـم کـرج زدنـد   باند اصلی جاده قدی
که بر اساس توافق نـامـه ای در  

  ٥٠ استانداری تھران قرار شده بود  
درصد دستمزدھای معوقه آنـان از  

ــا  ١٨  ــرداد مــاه جــاری  ٢٢  ت  م
 مـرداد  ٢٣ پرداخت شود امـا بـاز  

رسید و ھیچ خبری از عـمـل بـه  
ایـن  .   توافق صورت گرفتـه نشـد 

 مـرداد  ١٦ توافق نامه در تـاریـخ  
ماه جـاری طـی جـلـسـه ای در  
ــا حضــور   ــھــران ب ــداری ت ــان اســت
مقامات باالی استانداری، وزارت  
اطـــــالعـــــات، وزارت کـــــار،  
ـنـده ھـای   دادگستری تھران، نـمـای
مالک قبلی و مالک فعـلـی و  
ـنـدگـان کـارگـران   ـیـن نـمـای ھمچن
حاصل شده و بـه امضـای ھـمـه  
شرکت کنندگان در ایـن جـلـسـه  

 .رسیده بود 
ــای   ــه ھ ــان کــارگــران کــارخ

 از  ٢ و  ١ صنایـع فـلـزی شـمـاره  
ـرداخـت   چندین سال پیش با عدم پ
ـنـد  . دستمزدھای خود مواجه ھسـت

این کارگران بویژه از مـرداد مـاه  
سال گذشته ھر بار با خلف وعـده  
ھای مسئولین استانداری تـھـران،  
وزارت کار، سـازمـان حـمـایـت از  
صنایع و کارفرما مواجه شده انـد  

ــن مـدت بـه دلــیـل عــدم   و در ای
پرداخت دستمـزد ھـایشـان خـود و  
خانواده ھایشان با مشکالت شدید  
اقتصادی و فقر و فالکت مواجـه  

ــوده انــد  ــراض ایــن  .  ب ــن اعــت ــری آخ
کارگران، تجمـع آنـان در مـقـابـل  

 فروردین مـاه  ٢٨ وزارت صنایع در  
ــه   ــجــر ب ــجــاری بـود کــه مـن سـال
ـتـی و سـپـس   استقرار مدیریت دول
مدیریتی مشتمل از کـارفـرمـا و  
ـنـدگـان سـازمـان حـمـایـت از   نمای

 . صنایع بر این دو کارخانه شد 
کارگران صنایع فلزی شـمـاره  

 به استثنای حـقـوق خـرداد مـاه  ٢ 
سال جاری  و صـد ھـزار تـومـان  
علی الحـسـاب از دی مـاه سـال  
گذشته تا این تاریخ ھیچ حقوقی  

کـارگـران  .  دریافت نـکـرده بـودنـد 
 نیـز از اول  ١ صنایع فلزی شماره  

سال به استثنای حقـوق خـردادمـاه  
ــگــری   ــمــزد دی ــجــاری دســت ســال
ـیـز از اول   نگرفته و ناھـار آنـان ن

ـیـن  .  خرداد ماه قـطـع شـد  ھـمـچـن
مدیریت کارخانه صـنـایـع فـلـزی  

ـبـانـه  ١ شماره    در اقدامی عوامفری
و با وعده بازنشسته کردن  حـدود  

ـقـه  ١٥٠   نفر از کـارگـران بـا سـاب
ــان را از اول  ٢٥ بـاالی    ســال، آن

ـری    تیرماه خانه نشین کـرد و خـب
ھم از بازنشستگی ایـن کـارگـران  

 .نشد 
 مرداد دوباره کارگـران  ٢٤ روز  

  در  ٢  و  ١ صنایع فلزی شماره  
مقابـل سـاخـتـمـان اصـلـی وزارت  
صنایع و معادن در تقاطع خـیـابـان  
نجات اللھی و سـمـیـه دسـت بـه  
ـم   ـی تجمع زده و از سـاعـت ده و ن
صبح اعتراض خود را بـه مـقـابـل  
ــدد  ــدن ــه کشــان ــان ــن وزارت خ . ای

ـتـی و   ـی نیروھای انتظامی و امـن
گارد ویژه به طور گسترده ای تـا  
شعاع چند کیلومتری سـاخـتـمـان  
ـر   ـق وزارت صنایع و مـعـادن مسـت
ـرض   شده بـونـد و کـارگـران مـعـت
ــن   عـمــال در مـحــاصــره شــدیـد ای

ـنـد  آنـھـا تـالش  .  نیروھا قرار داشـت
کردند کارگران را وادار بـه پـایـان  

ـنـد  در  .  دادن به تـجـمـع خـود کـن
عین حال یگانھای مـوتـور سـوار  
گارد ویژه نیز با تجھیزات کـامـل  
در خیابانھای اطراف مستقـر شـده  

اما کارگران بدون توجه بـه  .  بودند 
ــه   ــھـدیـدات، در اعـتــراض ب ایـن ت

وضعیت خود بطور یکـپـارچـه ای  
از  .  اقدام به شعار دادن مـیـکـردنـد 

جمله شعارھای کارگـران در ایـن  
وزارت  :  تجمـع عـبـارت بـودنـد از 

صنایع حیا کن ، سرمایه دار رھـا  
ـیـاقـت اسـتـعـفـا   –کن   وزیر بی ل

صنایع فلزی فـلـسـطـیـن    –استعفا 
ـر    -ایران اسـت  ـر ایـن وزی مـرگ ب

ــع،   ــای ــب، وزارت صــن مــردم فــری
ـنـد و  ـران پـس از  ...  صنایع ھـا وی

گذشت حدود سه ساعت از تجمـع  
ـیـا   کارگران صنایع فلزی، صالح ن
ـر صـنـایـع و صـادقـی   معاون وزی
رئیـس صـنـایـع اسـتـان تـھـران بـا  
حضور در میـان کـارگـران اعـالم  

ــه ای را  :  کـردنـد  کــارفـرمــا خـان
ــت   ــت پــرداخ ــھ بــرای فــروش ج

  ٥ ( دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه شـمـا  
در اختیار وزارت  )   میلیارد تومان 

صنایع قرار داده اسـت و پـس از  
فروش این خـانـه مـعـوقـات شـمـا  

این اظـھـارات  .  پرداخت خواھد شد 
با ھو کردن از سوی کـارگـران و  

در  .  اعتراض شدید آنان مواجه شد 
ــتــســب   ــن ــی م ــت ادامــه مــدیــر دول
ــه   ــداری تـھــران در کــارخـان اسـتـان
ــان   ــایـع فــلـزی در مــی ھـای صـن

دستمزدھـای  :  کارگران اعالم کرد 
معوقه شما را از بھمـن مـاه سـال  
گذشتـه تـا پـایـان فـروردیـن مـاه  
ـرداخـت   ـبـه پ جاری تا روز پنج شن
ـیـز   خواھیم کرد که این اظھارات ن

از سـوی  "  امـروز امـروز " با شعار  
ـبـال ایـن  .  کارگران مواجه شد  بـدن

وضعیت مسئولین وزارت صـنـایـع  
ــده ھــای   ــمــایــن ــد ن ــاچــار شــدن ن
کارگران را بـه داخـل سـاخـتـمـان  
ــس از   ــه پ ــد ک ــن ــوت کــن دع
مذاکرات فی مابین نماینده ھـای  
ــن   ــن ای ــولــی ــارگــران و مســئ ک
وزارتخانه نھایتا به کارگران اعالم  
ـنـی از   شد یـک چـک تضـمـی
کارفرما برای پرداخـت مـعـوقـات  
آنان از بھمن ماه سال گـذشـتـه تـا  
پایان فروردین ماه جاری از طـرف  
وزارت صنایع دریـافـت شـده امـا  
ــای   ــزدھ ــم ــدار از دســت ــن مــق ای
کارگران بـدون تـوجـه بـه چـک  

 مرداد مـاه راسـا  ٢٥ کارفرما روز  
از سوی وزارت صنایع به حسـاب  
ــد  ــد ش ــواھ ــز خ . کــارگــران واری

کارگران کارخانـه ھـای صـنـایـع  
 پـس از ایـن  ٢  و  ١ فلزی شماره  

 بـه  ٣٠/١٥ توافق حـدود سـاعـت  
تجمع خود پـایـان دادنـد و اعـالم  
کردند چنانـچـه فـردا پـول وعـده  
داده شده بـه حسـابـھـایشـان واریـز  
ـراضـات خـود ادامـه   نشود به اعـت

 .خواھند داد 
ـیـش   ـراض ب بدنبال دو روز اعـت
از ششصد کارگر صنـایـع فـلـزی  

 و  ٢٣  در روز ھای  ٢  و  ١ شماره  
 مرداد ماه جـاری، عـیـدی و  ٢٤ 

پاداش و دستمزد ھای معوقه ایـن  
کارگران تا پـایـان فـروردیـن مـاه  

 مـرداد  ٢٨  تـا  ٢٦ امسال،از روز  
ماه به حساب این کارگـران واریـز  

این کارگران دستمـزد خـرداد  .  شد 
ــبــال   مــاه امســال خــود را نــیــز ق

ـیـب  .  دریافت کرده بودند  ـرت بدین ت
 و  ١ کارگران صنایع فلزی شماره  

ـراضـات  ٢   مـوفـق شـدنـد بـا اعـت
متحد و قاطعانه خود، کارفرما و  
وزرات صنایع و معادن را وادار بـه  
تمکیـن بـه بـخـشـی از خـواسـت  

بدنبال این موفقیت  .  ھایشان کنند 
 مـرداد و  ٢٩ کـارگـران  از روز  

طبق روال ھر سـالـه بـه مـرخصـی  
 .تابستانی رفتند 

با گذشت دو ماه از تجمـعـات  
اعتراضی کارگران صنایع فـلـزی  

ـرداخـت  ٢  و  ١ شماره    و وعـده پ
باقیمـانـده دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه  
کارگران و بیمـه ھـای آنـان، بـاز  
ھم وزارت صنایع به ھیچیـک از  
تعھداتـی کـه بـه کـارگـران داده  

از ھمین رو آنـان  .  بود، عمل نکرد 
 مـھـر  ٢٢ بار دیگر از صـبـح روز  

تجمعات اعتراضی این کـارگـران  
از سـاعــت  .  از سـر گـرفــتـه شـد 

 این روز این کـارگـران در  ٣٠/١٠ 
 مـاه  ٥ اعتراض به عدم دریـافـت  

ـیـمـه   دستمزد خود و عـدم واریـز ب
ــن   ــامــی ــاب ت ــه حس ــان ب ــایش ھ
اجتماعی در مقـابـل وزارات کـار  
ــان   جـمـھــوری اســالمـی در خــیـاب
ــد  . آزادی  دســت بـه تـجـمــع زدن

ـیـن   ـبـال بـی تـوجـھـی مسـئـول بدن
وزارت کار این کارگـران خـیـابـان  
ــم   ــی ــردد آزادی را بــمــدت ن ــر ت پ
ساعت مسدود کردند اما با وعـده  
ـر   ـنـی ب ـتـظـامـی مـب ماموریـن ان
ـیـن وزارت   حضور فـوری مسـئـول
کار در میان کارگران، آنان تجمـع  
ـیـاده رو و مـحـوطـه   خود را بـه پ
ــدنــد  ــی . داخــلــی وزارت کــار کش
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ـیـن  ٣٠/١٢ حدود ساعت    مسـئـول
وزارت کار در داخل ساختمان ایـن  
ـنـده ھـای کـارگـران   نھاد با نـمـای

ــد  ــدن ــذاکــره ش ــن  .  وارد م در ای
مذاکره مسئولین وزارت کـار در  

 مـاه  ٥ حالی که ایـن کـارگـران  
دستمزد معوقه دارند به آنان اعـالم  

ــردنــد   ــم بــیــمــه  ٧ ک  درصــد ســھ
کارگری را خودتان واریز کنید و  

ـرداخـت  ٣  ـیـز دولـت پ  درصـد را ن
ـلـه بـازنشـسـتـگـی   کنـد تـا مسـئ
ــد   تـعـدادی از کـارگـران و تـمـدی
دفترچه ھای درمـانـی آنـان حـل  

ــرات  .  شــود  در ادامــه ایــن مــذاک
ـیـن وزارت کـار در مـورد   مسئول
دستمزدھای معـوقـه کـارگـران و  
مدیریت و راه اندازی کارخانه نیـز  
ـنـکـار   ـیـت ای اعالم کردند مسـئـول
مربوط به وزرات صنـایـع اسـت و  
ـیـب ایـن مـذاکـره بـدون   ـرت بدین ت
. حصول نتیجه ای پـایـان گـرفـت 

پس از پایان مذاکرات کـه حـدود  
یک و نیم ساعت طـول کشـیـد،  
نماینده ھای کارگـران بـا حضـور  
ـیـجـه   ـت در میان ھـمـکـاران خـود ن
ــان   ــان در مــی ــا آن مــذاکــرات را ب
گذاشتنـد و از آنـجـا کـه ھـیـچ  
ـیـامـده بـود   ـیـجـه ای بـدسـت ن نت
کارگران خشمگینانه اعالم کردند  
ــاره در   کــه فــردای آن روز دوب
مقابـل وزارت صـنـایـع دسـت بـه  
تجمع خواھند زد و به تجمع خـود  
. در مقابل وزارت کار پایان دادنـد 

ـتـظـامـی   در این تجمع مامورین ان
موبایل تعـدادی از شـھـرونـدان را  
که با ابراز ھمدردی با کـارگـران  
ـنـد   ـت از این تجمع عکس مـیـگـرف

ـنـا بـه گــزارش  .  ضـبـط کــردنـد  ب
ـیـمـه   سایت اتحاد تا ایـن تـاریـخ ب

  ١ کارگران صنایع فلـزی شـمـاره  
ـیـمـه کـارگـران  ١١ بمدت    ماه و ب

  ٥  ، مـدت  ٢ صنایع فلزی شماره  
 . ماه بود که واریز نشده بود 

 مھر ششصد کـارگـر  ٢٣ روز  
ـراضـی   صنایع فلزی تـجـمـع اعـت
خود را به مقابل استانداری تھـران  

  ٢٢ علیرغم اینکه روز  .  کشاندند 
مھر وزارت کار تحقق خواستھـای  
ــع   ــای ــه وزارت صــن کـارگــران را ب

از سـوی دیـگـر از  .  موکول کرد 
ـرار بـود روز     ٢٣ مدتھا قبل نیز ق

مھر جلسه ای در وزارت صـنـایـع  
برای رسیدگی به مشکـالت ایـن  

امـا صـبـح  .  کارگران برگزار شود 
ـنـده   این روز پس از مـراجـعـه نـمـای
ھای کارگران به وزارت صـنـایـع،  
ــد  ــرگــزار نــگــردی . ایــن جــلــســه ب

ــه   ـتـظـر در کـارخـان کـارگـران مــن
زمانی که از این مسـالـه مـطـلـع  
شدند، ار آنـجـا کـه اسـتـانـداری  
تھران چند ماه قبل به آنـان وعـده  
حل فوری مسائلشان را داده بـود،  
ــابــل   ــق ــجــمــع در م ــه ت ــم ب تصــمــی
استانداری گـرفـتـه و از سـاعـت  

 صبح ایـن روز دسـت بـه  ٣٠/١١ 
ــل   ــاب ــق ــراضــی در م ــت تــجــمــع اع

 . استانداری زدند 
قبل از حضـور کـارگـران در  
ــداری نــیــروھــای   ــان ــل اســت ــاب ــق م
ــطــور   ــظــامــی ب ــی و انــت ــیــت ــن ام
چشمگیری در محل حاضـر شـده  

ــا  .  بـودنـد  ـنـحـال کـارگـران ب بـا ای
حالتی تـعـرضـی  شـروع بـه سـر  
ــراضــی در   دادن شــعــارھــای اعــت
مقابل استـانـداری کـردنـد و ایـن  
امر باعث شد رئیـس کـمـیـسـیـون  
ـتـظـامـی اسـتـانـداری   سـیـاسـی ان
ـران   ــ ـردن کـــارگ ـرای آرام کــ ــ ب
بالفاصلـه در مـیـان آنـان حـاضـر  

وی از کـارگـران خـواسـت  .   شود 
به ایشان مھلت دھند تـا مسـائـل  
شان را حل کـنـد امـا کـارگـران  

یا  :  بطور یکپارچه ای شعار دادند 
 .مرگ یا زندگی 

بدنبال این وضعیت، اسـتـانـدار  
تھران و سپس رئیس برنامه ریـزی  
ــان کــارگــران   ــانـداری بـه مـی اسـت
آمدند و نھایتا رئیس برنامه ریـزی  
استانداری با اشاره به جـلـسـه ای  
که صبح این روز در اسـتـانـداری  
پیرامون کارخانه ھای بـحـران زده  

بـا    -١ : برگزار شده بود اعالم کرد 
ھماھنگی که با سازمان تـامـیـن  
ـرار   اجتماعی بعمـل آمـده اسـت ق
ـــالت   ـی اســـت از مـــحـــل تســـھــ
ـیـمـه کـارگـران   استانـداری حـق ب

ـیـش از     ٢٠٠ پرداخـت شـود تـا ب
ـــه   ــادر ب ــه ق ــان ــارگــر کـــارخ ک

از صـبـح    -٢ بازنشستگی شـونـد  
فردا مدیریت دولتی در کـارخـانـه  
ـیـد را راه   مستقر خواھد شد و تـول

ــداخـت   دو مـالــک    -٣ خـواھـد ان
ــه راه داده   ــان ــه کــارخ ــی ب اصــل
ــب   ــھـا سـل نـخـواھـنـد شـد و از آن

ـیـه    -٤ مالکیت خواھد گردید   کـل
مــعــوقــات کــارگــران از مــحــل  

ـبـه   تسھیالت استانداری تا یکـشـن
در ایـن  .  آینده پرداخت خواھد شـد 

  ٥ :  تجمع کارگران شعار میـدادنـد 
ـرداخـت بـایـد   ماه حقوق کـارگـر پ
گردد، صنـایـع فـلـزی آبـاد بـایـد  

ـر سـرمـایـه دار    –گردد   مرگ ب
ــدگــی    – ــا زن ــا مــرگ ی  –ی

ـران اسـت   صنایع فلزی فلسطین ای
کارگران کارخانجات صـنـایـع  ... و 

ـیـس   فلزی پس از وعـده ھـای رئ
برنامـه ریـزی اسـتـانـداری حـدود  

 به تجـمـع خـود پـایـان  ١٤ ساعت  
دادند و اعـالم کـردنـد چـنـانـچـه  
وعده ھای داده شـده سـر مـوعـد  
ــجــمــعــات   ــررمــحــقــق نشــود ت ــق م
اعتراضی خود را از سر خـواھـنـد  

 . گرفت 
پس از گذشت نزدیک به دو  
ھفته از وعده ھـای داده شـده بـه  
ـیـه   کارگران صـنـایـع فـلـزی، کـل
معوقات ایـن کـارگـران تـا مـھـر  
ـبـه دوم آبـان بـه   ماه، روز سه شـن
ـتـی   ـری حساب آنان واریز شـد، مـدی
ـرای ھـر دو   نیز از سوی دولـت ب
کارخانه تعیین شد  و مـعـوقـات  
ــن   ــه  ســازمــان تــامــی ــوط ب ــرب م
اجتماعی نیز با توافقـی کـه مـا  
بین استانداری تـھـران و سـازمـان  
ـرار   تامین اجتماعی بعـمـل آمـد ق
شد بصورت اقساط تـوسـط دولـت  
ــمـاعــی   بـه ســازمـان تـامــیـن اجـت

ــود  ــت ش ــی  .  پــرداخ ــاق ــن اتــف ای
ـرای کـارگـران   موفقیت دیگری ب

 و  ٢  و  ١ صنایع فـلـزی شـمـاره  
نتیجه اتحاد و عـزم راسـخ  آنـان  
ـبـات شـان   برای رسیدن بـه مـطـال

 . بود 
بازنشستگان این کارخانـه ھـا  
ـر مـی   ـف نیز که بالغ بر دویسـت ن
ـیـن   باشند وضعیتی بھتر از شـاغـل

طـی سـالـھـای گـذشـتـه  .  ندارنـد 
مالکیت این کارخانـه ھـا چـنـان  
دسـت بـه دسـت شـده و بـه گـره  
ــه اســت کــه   ــت کــوری بــدل گش
ـرداخـت   ھیچکـس پـاسـخـگـوی پ

ـیـسـت  ھـر  .  سنوات این کارگران ن
ـراض ایـن کـارگـران   روز و با اعـت
وعده ای داده میشود اما دریغ از  

ایـن  .  پرداخت ریالی پـول بـه آنـان 
ــن ســال اســت   ــدی کــارگــران چــن
بازنشست شده اند اما ھـیـچـکـدام  
موفق بـه دریـافـت سـنـوات خـود  
نشده اند بطوریکه که ھـم اکـنـون  

قدرت خرید سنوات این کـارگـران  
ــد از   ــای ــب  ســال پــیــش  ٥ کــه مــی

پرداخت میشد بـه عـلـت گـرانـی  
ھای سرسام آور سالھای گـذشـتـه  
ـیـدا   عمال به یک سوم کـاھـش پ
کرده و دیگر مبلـغـی بـه حسـاب  

 .نمی آید 
 آبـان  ٦  صبـح روز  ٩  ساعت  

ـر از کـارگـران بـاز   ـف حدود صد ن
 بـا  ٢ نشسته صنایع فلزی شماره  

ــه   ــه اقــدام ب حضــور در کــارخــان
. برگزاری مجمع عمومی کـردنـد 

 سـال  ٣ این کارگران ھمـگـی از  
پیش به اینطرف بـازنشـسـتـه شـده  
اند و ھیچیک سـنـوات خـود را  
ـریـھـای   ـیـگـی دریافـت نـکـرده و پ
فردی آنھا نیز تا این زمان نتیـجـه  

ــت  ــداده اس ــارگــران در  .  ای ن ک
ــومــی شــان حــول   ــع عــم مــجــم
ـبـات   چگونگی رسیـدن بـه مـطـال
ــظــر   ــادل ن ــحــث و تــب شــان بــه ب

ـر را  ٤ پرداختند و از میان خود   ـف  ن
ـتـخـاب   به عنوان نماینده ھایشان ان

ــد  ـران  .  کــردن ــارگــ ــه، ک در ادام
ـر عـامـل   خواست خود را بـا مـدی
کارخانه مطرح نـمـودنـد امـا وی  
ــطــه   ــن راب اعــالم کــرد مــن در ای
ـنـده   اختیاری ندارم و باید بـا نـمـای
دولت خواسـت خـود را در مـیـان  

ـبـال ایـن وضـعـیـت  .  بگـذاریـد  بـدن
نماینده ھای کارگران بـا مسـئـول  
ــران   ــھ ــداری ت ــان ــت ــوطــه در اس مــرب
تماس گرفتند و وی از کـارگـران  
ـتـی   خواست در این رابـطـه شـکـای

ـنـد  امـا  .  تنظیم و آنرا پیگیری کـن
ــد اگــر   کــارگــران اعــالم کــردن
ـم از آنـجـا کـه در   ـی شکایت بکن
ـیـار   حال حاضر کـارخـانـه در اخـت
ـتـا بـایـد شـمـا بـه   شماسـت نـھـای

ـیـد  در  .  خواست ما رسیدگـی کـن
ـرار شـد   ادامه ایـن کشـمـکـش ق
ــده ھــای کــارگــران روز   ــایــن ــم ن
ــســت   ــان، لــی ــم آب ــت ــه ھــف ــب ــکــشــن ی
ــدار   ــق ــه و م ــت ــران بــازنشــس کــارگ
مطالبات آنـان را بـه اسـتـانـداری  

به این کارگـران وعـده داده  . ببرند 
ـبـات   شد ظرف روزھای آینده مطال
شان از کـارفـرمـا وصـول خـواھـد  

ـر  .  شد  اما چنانچـه کـارفـرمـا زی
ـر اسـاس   ـرود، اسـتـانـداری ب بار ن
روالی که برای پرداخت مطالبـات  
کارگران شاغل کـارخـانـه بـکـار  
ــه شــد در مــورد پــرداخــت   گـرفــت

ـیـز ھـمـان   مطالبات بازنشستگان ن
روال را به سرانجام خواھد رساند و  
ـبـات   ـرداخـت مـطـال راسا اقدام به پ

 .   معوقه این کارگران خواھد کرد 
ـتـه از   پس از گذشت یک ھف
ـیـش از یـکـصـد و   این وعده ھا ب
پنجاه نفر از کارگـران بـازنشـسـتـه  
ــزی   ــایـع فـل ــه ھــای صـن کـارخـان

 صـبـح  ٩   سـاعـت  ٢  و  ١ شماره  
 آبان در محل کارخانه حضـور  ٢٣ 

پیدا کردند و پس از اینکه با خبر  
ــامــه ریــزی   ــرن ــت ب ــد مــعــاون شــدن
ـر خـالف وعـده   استانداری تھران ب
ــا   ــطــه ب داده شــده، کــاری در راب
پیگیری خواسـت ھـایشـان انـجـام  
نداده است عازم مـحـل ایـن نـھـاد  
ـقـاطـع خـیـابـان وصـال و   که در ت
ایتالیا واقع است، شده و در آنـجـا  

کارگـران در  .  دست به تجمع زدند 
این تجمع پالکاردی نیز در دسـت  

در این پـالکـارد نـوشـتـه  .  داشتند 
مـا کـارگـران صـنـایـع  :  شده بـود 

ــش از ســه ســال اســت   ـی فـلـزی ب
ـم   سنوات خود را دریافت نکـرده ای
و خــواھــان پــرداخــت فــوری آن  

سپس بدلیل بـارش شـدیـد  .  ھستیم 
باران، کارگران به نـاچـار تـجـمـع  
خود را در محل مسجد مـعـاونـت  
برنامه ریـزی اسـتـانـداری تـھـران  

بدنبال ایـن وضـعـیـت  .  ادامه دادند 
ــان   ــھــاد در مــی ــت ایــن ن مــعــاون
ـر شـــد و از   ـران حـــاضــ کـــارگــ
ـریـھـای خـود در   چگونگی پیگی
مورد خواسـتـھـای آنـان صـحـبـت  
کرد وی اعالم کرد از آنـجـا کـه  
این کارخانه خصوصی می باشـد  
ـیـف امـوال کـارفـرمـا   ما باید توق

ـــه (  ـــان ـــه جـــز کـــارخ را در  )  ب
ھماھنـگـی بـا دیـگـر نـھـادھـای  
ـر اسـت   ـم و بـھـت ذیربط انجام دھـی
شما دست بـه شـکـایـت قضـایـی  

بدنبال این اظھـارات یـکـی  .  بزنید 
ــش   ٥ از کـارگــران کـه   ـی  سـال پ

بازنشسته شده بود و از آن تـاریـخ  
دست به شکایت زده بـود امـا بـه  
ـرگــه   ــده بـود ب حـقـوق خـود نــرسـی
شــکــایــت خــود را نشــان داد و  
کارگران یکصدا اعالم کردند مـا  
تا رسیـدن بـه خـواسـتـھـایـمـان بـه  
ـیـگـیــر   ھـمـیـن مـنـوال کـنـونـی پ

در ادامـه  .  مطالباتمان خواھیم بود 
مذاکـرات مـیـان ایـن مسـئـول و  
ــول   ــا وی ق ــایــت ــھ ــارگــران، ن ک
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ـر خـواسـتـھـای   پیگیـری جـدی ت
کارگران را داد و اعالم کـرد مـا  
ــات شــمــا را از   ــمــا  مــطــالــب حــت
ـم گـرفـت و بـه   کارفرما خـواھـی
ـنـده ھـای   ھمین منـظـور از نـمـای
ـنـده در   ـتـه آی کارگران خواست ھف
ــداری   ــان ــسـه ای کـه در اسـت جـل
برگزار خواھد شد و کارفرما  نیز  
حضور خواھد داشت شرکت کنند  
ــت   ــوه پــرداخ ــح ــورد ن ــا در م ت
مطالبات کارگران تصمیمات الزم  

 .گرفته شود 
ـــان  ١٣ حـــدود ســـاعـــت    آب

کارگران بازنشسته صنایع فـلـزی  
ـنـکـه تـا رسـیـدن بـه   با اعـالم ای
ــجــمــعــات   ــه ت ــمــان ب ــھــای خــواســت
اعتراضی خود ادامه خواھند داد،  
به تـجـمـع ایـن روز خـود خـاتـمـه  

به گـزارش سـایـت اتـحـاد  .  دادند 
ــن کــارگـران    نــفــر  ١٨٠ تـعــداد ای

ـیـش  ٥  تا  ١ ھستند که از     سال پ
بازنشسته شده اند و ھنوز سـنـوات  
. قانونی خود را دریافت نکرده انـد 

خواستھای این کارگران بـه شـرح  
 :زیر است 
پــرداخــت فــوری ســنــوات    -١ 
با توجه به تورم شدید در    -٢ شان  

ــت   ــه، پــرداخ ــذشــت ــال گ ــه س س
ـر کـرد   خسارتـھـای نـاشـی از دی

ـتـه    -٣ دریافت سنوات   عودت سـف
ھایی که کارگران در دو بـانـک  

بـابـت  "  در شھر "و بانک  " سرمایه " 
دریافـت وام از سـوی کـارفـرمـا  

تالـشـھـای کـارگـران  . گذاشته اند 
ـرای رسـیـدن بـه   صنایع فـلـزی ب
خواست ھایشان از حدود سه ھفتـه  
ـرگـزاری یـک مـجـمـع   پیش با ب
ـنـده از   ـتـخـاب نـمـای عمومی و ان
سوی کارگران بازنشسته صـنـایـع  

 .  آغاز شد ٢ فلزی شماره  
ـنـکـه کـارفـرمـای  (  توضیح ای

کارخانجات صنایع فلزی در سـال  
ــزد  ١٣٨٦  ــم ــت  بــرای پــرداخــت دس

معوقه کارگران، آنان را به ایـن دو  
بانک معرفی کرد و قرار شد این  
وامھا از سوی کارفـرمـا پـرداخـت  
ـــی   ـــدام ـا وی در اق شـــود امــ
کالھبردارانه کارگران را بابـت ایـن  
ـتـه بـه ایـن   وامھا وادار به دادن سف
دو بانک از سـوی تـک تـک  
آنان  کرد بطوریکه اکنون از آنـجـا  
که این وامھا از سـوی کـارفـرمـا  
ـانـک   پرداخت نشده است این دو ب
ــه   ــا تــوجــه ب ــارگــری را ب ھــر ک

ـان و ضـامـن   ـتـه از آن دریافت سـف
کردن ھر کدام به دیگری، مسئول  

 .)پرداخت این وامھا می شناسد 
 دی  ٥ از ساعت ده صـبـح    -

ـاه حــــدود   ــ ـارگــــر  ١٨٠ م  کـــ
  ١ کارخانجات صنایع فلزی شماره  

  در اعتراض به عدم پـرداخـت  ٢ و  
ــوجــھــی   ــی ت ــوات خــود و ب ســن
مسئولین استانداری تھران به وعـده  
ھای شان در مقابل این استانداری  

در  .  دست به تجمع اعتراضی زدنـد 
ــن   ــجــمــع اعــتــراضــی ای ــن ت آخــری

ـانـمـاه در  ٢٣ کارگران کـه روز    آب
ـانـداری تـھـران   مقابل معاونت اسـت
ــن   ــولــی ــود، مســئ ــرگــزار شــده ب ب
استانداری به آنان وعده داده بـودنـد  
که حداکثـر ظـرف مـدت یـکـمـاه  
مالکین را وادار به پرداخت سنـوات  
ـانـچـه   کارگران خواھند کرد و چـن
ـان راسـا   اینکار انجام نشود خـود آن
ــداری   ــان از مــحـل تسـھــیـالت اسـت
سنوات کارگـران را پـرداخـت خـوا  
ـیـش   ھند نمود اما پس از گذشت ب
از چھل روز از ایـن وعـده ھـا و  
پیگیری نماینده ھای کارگران در  
این مدت، خبری از تـحـقـق وعـده  
ھای داده شده از سوی استانـداری  
نشد به ھمین دلیل ایـن کـارگـران  

 دی با برگزاری مـجـمـعـی  ٤ روز  
ــدن   ــی ــن ــارخــانــه و ش در مــحــل ک
ـیـم   گزارش نماینده ھای خود  تصم

ـابـل  ٥ به تجمـع روز   ـق  دی در م
ــد  ــن ــت ــداری تــھــران  گــرف ــان ــت . اس

کارگران در ایـن تـجـمـع پـالکـارد  
بزرگی را در دست داشتند کـه در  

ــودنـد  ــوشــتـه ب مـا کــارگــران  :  آن ن
ـیـش از   ـزی ب بازنشسته صنایع فـل
ــوات خــود را   ســه ســال اســت ســن

 دریافت نکرده ایم 
پس از گذشت یـکـسـاعـت از  
ـانـداری   این تجمع،  مسئولیـن اسـت
ــه داخــل   کـارگـران مـعــتـرض را ب
ـان   استانداری ھدایت کردند و از آن
ـنـده ھـایـی جـھـت   ـای ـنـد نـم خواست

ــد  ــن ــخــاب کــن امــا  .  مــذاکــره انــت
کارگران اعالم کردنـد مـا حـاضـر  
ـیـم و   ـیـسـت به ھیچ مـذاکـره ای ن
ـاسـخـگـوی   شخص استاندار بایـد پ

بدنبال این وضعیـت و از  .  ما باشد 
آنجا که استاندار تـھـران در مـحـل  
ـانـداری   نبود معاونت بازرسـی اسـت
از کارگران خواست تا بـرونـد و از  

ـنـد  وی در  .  مالک شکـایـت کـن
حالی این توصیه را بـه کـارگـران  
کرد که طی یکماه گـذشـتـه ھـر  
ـات از کـارفـرمــای   گـونـه شــکـای

صنایع فلزی و مصادره اموال وی  
ـنـوع شـده و   در مراجع قضایی مـم
شکایتھای سالھای گـذشـتـه ایـن  
ـز بـه جـایـی نـرسـیـده   ـی کارگران ن

ـیـن  .  است  از سوی دیـگـر مسـئـول
ــجــمــع ایــن   ــال ت ــب ــدن ــداری ب ــان اســت

 آبانماه گذشتـه   ٢٣ کارگران در روز  
به آنان  قول داده بودند کـه ظـرف  
ـان را    مدت یکماه سنـوات ھـمـه آن

ـنـد کـرد  در  .  پرداخت پرداخت خواھ
اعتراض به این سردواندن ھا برخـی  
از کارگران با نشان دادن دسـت و  
پاھای معیوب شده خود فریاد زده  
ـانـداری   ـتـی اسـت ـی ـن و مامورین ام
ـان را از   تالش کردند بـرخـی از آن
ـا   جمع کارگران جدا کننـد  کـه ب
ــعـمــل شــدیـد کـارگــران   عـکــس ال

در ادامـه  .  موفق به اینکار نشدنـد 
ـیــان   ــجـمــع و کشـمــکـش م ایـن ت
مسئولین استانـداری و کـارگـران،  
معاونت بازرسی استانـداری تـھـران  
ـنـده ھـای   ـای از کارگران خواست نم
خود را جھت رسیدگی به خـواسـت  

امـا  .  ھایشان به استانداری بفرستند 
ـان دادن بـه تـجـمـع   کارگران با پای

 ظھر اعـالم  ٣٠/١٢ خود در ساعت  
کردند ما فردا با تجمع در مـحـل  
کارخانه منتظر پاسـخ عـمـلـی بـه  
ـیـم شـد و   خواسـت ھـایـمـان خـواھ
چنانچه مانند ھمیشه وعده ھـای  
ــه ســمــت   ــی داده شــود ب ــوخــال ت
ـیـم کـرد  . استانداری حرکـت خـواھ

ـات ایـن کـارگـران دو   ـب کل مطـال
ـیـون تـومـان   میلیارد و دویست میل

 .است 
  ٦٠٠ ماه اسفند فرا میرسـد و  
  ٢  و  ١ کارگر صنایع فلزی شماره  

ھمچنان با معـضـل دسـتـمـزدھـای  
صـبـح  .  پرداخت نشده خود روبروینـد 

ـار  ١٣ روز    اسفنـد ایـن کـارگـران ب
دیگر در اعتراض به عدم پـرداخـت  
دستمزد و بـی تـوجـھـی مـدیـریـت  
ـارشـان   ـب دولتی به وضعیت فـالکـت
ـا تـجـمـع   دست از کار کشیدند و ب
ــان   ــانــه خــواھ ــارخ در مــحــوطــه ک
پرداخت دستمزدھای معـوقـه خـود  

ــد  ــن اعــتـصــاب و  .  شـدن ــال ای ــب بـدن
تجمع، مدیریت دولتی کارخانه بـه  
ـقـط   آنان اعالم کرد ما شب عید ف

ـاقـی مـانـده  ٤٠ میتوانیم    درصـد ب
دستمزد آذر مـاه شـمـا را پـرداخـت  
کنیم، مشکل جای دیگری اسـت  
و کاری از دست استانداری تـھـران  

ـیـت  . بر نمی آید  ـال ایـن وضـع ـب بدن
کارگران معترض ھر دو کـارخـانـه  
صنایع فلزی شماره یک و دو در  

اقدامی اعتراضی تجمع خود را به  
ـیـرونـی درب کـارخـانـه   محوطـه ب
ـزی   ـایـع فـل ـان صـن مشرف به خیاب
ــردن   ــن ک ــد و بــا روش ــدن کشــان
ــه   ـان ب ـاب ـی ـیـک در وســط خ السـت

در پـی  .  اعتراض خود ادامه دادنـد 
ــراضــی از ســوی   ــت ایــن اقــدام اع
ــای   ــیــروھ ــه ن ــل کــارگــران بــالفــاص
ـتـظـامـی در مـحـل   ـتـی و ان امنی
حاضر شدند و پس از کشمـکـشـی  
دو ساعته آنان به اعتراض خود در  
خیابان پایان دادند و سپس اقدام بـه  
. برگزاری مجمع عمومـی کـردنـد 

ــطــور   ــن مـجــمــع کــارگــران ب در ای
ـیـم بـه ادامـه   یکپارچـه ای تصـم
اعتراض خود در مقابل نـھـادھـای  

 .دولتی گرفتند 
ـزی    ششصد کارگر صنایع فـل

  ٤٠ در حال حاضر عالوه بر آنـکـه  
درصد دسـتـمـزد آذر مـاه خـود را  
دریافت نکرده اند حقوق مـاھـھـای  
ـنـد و عـیـدی و   دی، بھمـن، اسـف
ـبـکـارنـد و   ـز طـل ـی پاداش خود را ن
ــه   ــانــه ب ــارخ ــی ک ــت مــدیــریــت دول

ـاقـی  ٤٠ استثنای پرداخت    درصد ب
ــن   ــمــزد آذر مــاه ای ــده دســت مــان
ـالـی   کارگران، حاضر به پرداخت ری
ـان   از مابقـی دسـتـمـزد مـعـوقـه آن

ـازنشـسـتـه ایـن  .  نیست  کـارگـران ب
ـیـت مشـابـھـی   ـز وضـع ـی کارخانه ن

ــش کــه  ٥ دارنــد و از    ســال پــی
ــد مــوفــق بــه   بــازنشــســت شــده ان

ـا  .  دریافت سنوات خود نشده انـد  ـن ب
ـانـداری   ـیـن اسـت بر اذعـان مسـئـول
تھران حدود صد میلیارد تـومـان از  
ــرمــاھــای   ــدی کــارف ــی نــق دارائ
شناخته و ناشناخته ایـن کـارخـانـه  
ــوه   ــوکــه شــده اســت امــا ق ــل ھــا ب
ـاکـنـون اقـدامـی مـوثـر   قضائیـه ت
برای پرداخت سنوات این کـارگـران  
ـلـوکـه شـده   از محل اموال نقدی ب
کارفرمایان این کارخانه ھا انـجـام  

ــن  .  نــداده اســت  ــان ای در ایــن مــی
ـتـن   کارگران ھستند که برای گرف
ــا مــیــان   ــوقشــان مــرتــب حــق و حــق
ــی   ــف دولــت ــل ــخــت ــھــادھــای م ن

 .پاسکاری میشوند 
ــران  ١٤ روز   ــد کــارگ ــن  اســف

صنایع فلزی در اعتراض بـه عـدم  
پرداخت دستمزدھای معـوقـه خـود  
ــوالــی بــه   ــت ــن روز م ــی ــرای دوم ب
اعتصاب خـود ادامـه دادنـد و در  
مقابل کارخانه تـجـمـع اعـتـراضـی  

ـنـد  صـبـح ایـن روز ایـن  .  برپا داشت
ـیـم مـجـمـع   ـا بـر تصـم کارگران بن
ــود   ــه خ ــذشــت ــی روز گ ــوم ــم ع

اتوبوسی اجاره کرده و در تـدارک  
عزیمت به استانداری بودند که بـه  
ــن   ــی ــول ــئ ــان خــبــر داده شــد مس آن
استانداری حـوالـی ظـھـر خـود بـه  

ـیـن  .  کارخانه خواھنـد آمـد  بـه ھـم
 ظـھـر بـه  ١٤ دلیل آنھا تا ساعت  

تجمع در مقابل درب کـارخـانـه در  
. خیابان صنایع فلزی ادامـه دادنـد 

 صـبـح شـایـعـه  ١١ حوالی ساعت  
ـیـن   ای  مبنی بر حضـور مسـئـول
استانداری در کارخانه شماره یـک  

ـیـل کـارگـران  . پیچید  به ھمیـن دل
ــه شـــمــاره    بصـــورت  ٢ کــارخــان

راھپیمایی عـازم کـارخـانـه شـمـاره  
اما خبـری از حضـور  .  یک شدند 

ــن   ــانــداری در ای ــولــیــن اســت ــئ مس
ـبـود  ـنـکـه حـدود  .  کارخانه ن ـا ای ت

 که کارگران خشمگیـن  ١٦ ساعت  
بناچار عازم خانـه ھـایشـان بـودنـد  
ـانـداری در   یکی از مسئولین اسـت
میان آنان حاضر شد و اعـالم کـرد  

 درصد دستمزد آذر و  ٤٠ ما نھایتا  
ــرداخــت   ــمــزد دی مــاه را پ دســت
ـات   ـب ـقـی مـطـال خواھیم کرد و ماب
خود را باید از طـریـق مسـیـرھـای  
ـیـد کـه در ایـن   قانونی دنبال کـن
ـاد   ھنگام یکـی از کـارگـران فـری

وقتی کـارخـانـه را بـه دزدان  :  زد 
واگذار میکردید نیز مسیر قانـونـی  

؟ در این ھنـگـام از  ! را طی کردید 
آنجا که کارخانه در حال تـعـطـیـل  
بود کارگران بناچار و بدون ھـیـچ  
ـیـش   ـیـت پ تصمیی در مورد وضـع

 عـازم خـانـه  ١٦ آمده در سـاعـت  
ھایشان شدند و قرار شد فردای آن  
ـیـش آمـده   روز در مورد وضعیـت پ

ـنـد  ـنـی  .  تصمیم گـیـری کـن ـت گـف
است که مدیریت دولتی کـارخـانـه  

  ٢  و  ١ ھای صنایع فلزی شمـاره  
قبل از تجمع امروز کـارگـران ایـن  
کارخانه ھا به آنان اعالم کرده بـود  
ــی ســال   کــه در روزھــای پــایــان
ـنـد دسـتـمـزد دی، بـھـمـن،   نمیتوان
ـاداش پـرداخـت   اسفند و عیدی و پ

  ٤٠ کنند و فقط قادر به پـرداخـت  
درصد از دستمزد باقـی مـانـده آذر  

ـیـب ایـن  .  ماه آنان ھستند  بدین تـرت
 . اعتراضات ھمچنان ادامه دارد 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید
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 درصد، ٦٠گرانی باالی 
دستمزدھای سه برابر 
زیر خط فقر و دالر 

 ! تومانی٤٠٠٠
ـر مـوضـوع   در ھفته ھای اخـی
افزایش قیمت دالر؛ یا به عـبـارت  
دیگر باال نگه داشتن قیـمـت دالر  
" توسط دولت و بانـک مـرکـزی، 

ـبـعـات   ـر تـامـیـن  "  اثرات و ت آن ب
منابع مالی حکـومـت، یـکـی از  

ـرھـا بـوده اسـت  ـریـن خـب در  . مھمـت
ــودجــه  vرج  ــه ب ــان ارائ ــه  ٩٢ ی  ب

ــتــی   ــس مــقــامــات حــکــوم ــل مــج
ـیـش   منظورشان را از قیمت دالر پ
ـر   ـت ـنـی شـده در بـودجـه، روشـن بی

در توجیـه سـیـاسـت  .  اعالم کردند 
ـقـش   باال نگه داشتن قیمت دالر، ن
ــانــک مــرکــزی در  ــت و ب " دول

ــازار دالر  ــت ب ــدای ــت  "  ھ ــھ در ج
ـتـصـادی   سیاستھای مـالـی و اق
رژیم را غضنفری وزیر صـنـعـت و  

اگـر  :  وی گفت .  معدن  بیان کرد 
ارزش ارز دالری حـــاصـــل از  

  ٤٠٠٠  یـا  ٣٠٠٠ صادرات نفتی  
تومان است باید ایـن مـوضـوع را  

ـتـصـادی کـه ارزش  . بپذیریم  آن اق
 تومان است وابسـتـه  ٤٠٠٠ ارز آن  

ـتـصـاد   ـبـوده و یـک اق به نفـت ن
 ."پویا، مستقل و رو به رشد است 

ـنـا از   جناب وزیر رسمـا و عـل
 ھـزار تـومـانـی دفـاع  ٤٠٠٠ دالر  

کرد و از طرف دولت اعـالم کـرد  
ـری سـیـاسـتـھـای   که جـھـت گـی
ـنـای   ـر مـب ـم ب مالی و ارزی رژی

 ھـزار تـومـان خـواھـد  ٤٠٠٠ دالر  
 ھـزا  ٤٠٠٠ بـودجـه بـا دالر  .  بود 

ـفـت بـاال    دالری  ٩٠ تومانی و ن

ـراسـاس حسـاب و   بسته شـده و ب
کتابھای بـانـدھـای حـکـومـتـی،  
ـفـت   درآمدھای حاصل از فروش ن
و صادرات براین اساس مـحـاسـبـه  

کسـری  "  شده تا جلوی افـزایـش  
. دولت گرفته شـده اسـت "  بودجه  

در ھمین حال دولت در مـاھـھـای  
آخرش ھفته گذشـتـه اعـالم کـرد  
که بودجه جاری، یـعـنـی بـودجـه  

ـرای سـال   ـم  ٩١ ای کـه ب ـنـظـی  ت
 درصـد  ٥٠ کرده اند، نزدیک بـه  

این درحـالـی اسـت  .  کسری دارد 
ــر   ــی دالر ب ــل ــودجــه قــب کــه در ب

ــت  ٢٢٠٠ مـبــنـای   ــومـان و نــف  ت
 دالر مـحـاسـبـه شـده  ١٠٠ باالی  
آن موقع دولت اعـالم کـرد  .  است 

ـتـی و   ـف که با افزایش صـادرات ن

غیر نفتی و در آمـدھـای حـاصـل  
از آن  که بخش اعـظـمـش صـرف  
واردات کاالھای اساسی میشـود،  
ـرو   دولت دیگر با کمبود بودجه روب

ــخــواھــد شــد  االن بــا گــذشــت  .  ن
یکسال اعالم میکنند کـه دولـت  

 درصـد در سـال  ٥٠ نزدیک بـه  
ـرای  .  جاری کسری بودجه دارد  ب

ــه،   ــودج ــن کســری ب ــه ای ــوجــی ت
حــکــومــت مــوضــوع بــرداشــت از  
دخیره ارزی و درآمدھای حـاصـل  
ـیـمـت حـامـل ھـای   از افزایـش ق
ـقـدی   انرژی برای پرداخت یارانه ن
به مردم را پیش کشیده و خواھـان  
حبران کسری بودجه سـال جـاری  
اش با تخصیـص درآمـدھـای بـاز  
ھم بیشتر به دولت و ھزینه ھـایـش  

 .شده است 
اما برگردیم به مـوضـوع بـاال  

از شواھـد  .  نگه داشتن قیمت دالر 
ـرمـی آیـد کـه   ـیـن ب و قرائن چـن
دولت و بانک مرکزی برای بـاال  

  ٤٠٠٠ نگه داشتن قیمت دالر تـا  
. ھزار تومان به توافق رسـیـده انـد 

دولت ادعا مـیـکـنـد کـه بـا ایـن  
رشد و تـوسـعـه  " سیاست به دنبال  

ــه  "   ــگــی ب ــدن از وابســت و بــری
ــاشــد  ــی مــی ب . درآمـدھــای نــفــت

ـیـش   اینکـه ایـن ادعـا دروغـی ب
ــســت شـکــی نــیـســت  ـی ــجــا  .  ن ایــن

فرصت پرداختن بـه ایـن مـوضـوع  
ــریــدم بــه مــوضــوع  .  نــیــســت  ــرگ ب

سیاست مالی بـاال نـگـه داشـتـن  
ــر   ــرات آن ب ــی ــاث قــیــمــت دالر و ت

 . زندگی کارگران و مردم 
ـرات   ـی سوال اول ایـن اسـت تـاث

 تومانی بر زنـدگـی و  ٤٠٠٠ دالر  
معیشت مردم چیست؟ زندگی بـا  

 تومانی ودستمزدھـای  ٤٠٠٠ دالر  
ـر اعـالم شـده   سه برابر زیر خط فق
چگونه است؟ برای پاسخ دادن بـه  
این سواالت در وھه اول باید تـورم  

 درصــدی کــه خــود  ٣٠ بــاالی  
حکومت اعالم کرده، بـا گـرانـی  

 درصـدی  ٦٠ ھای موجود باالی  
قیمت کاالھای اساسـی و مـورد  
ـیـن   ـر ذره ب ـیـق زی نیاز مردم را دق

 .گرفت 
به اعتراف حکومت نـزدیـک  

 درصد کاالھای اساسی و  ٥٨ به  
  ٧٠ مورد مصرف جمعیـت بـاالی  

ــق   ـری ایــران از طــری ــون نــف ــی ــل مـی
واردات این  .  واردات تامین میشود 

کاالھا عمده تریـن بـخـش واردات  
خـودشــان  .  حـکـومـت مـی بـاشـد 

گفته انـد کـه سـھـم واردات ایـن  
ــه   ــزار مــوازن کــاالھــا در کــل ت

ــاالی     ٣٠ صــادرات و واردات ب
ادعا کـرده انـد  .  درصد می باشد 
ـیـش از   ـیـارد دالر  ٤٠ که ب ـل  مـی

صرف واردات این کاال ھـا کـرده  
ــد  ــھــای  .  ان ــی ــران ــرای تــوجــیــه گ ب

موجود ادعا می کننند کـه ایـن  
کاال ھا با قیمـت رایـج  دالر در  
بــازار جــھــانــی بــوده و دولــت و  
ــد   ــاچـارن ــدگـان دولــتـی ن ـن واردکـن
قیمت کاالھای وارداتی را با نرخ  
رایج دالر که به ادعای حکومـت  

 تـومـان  ٣٠٠٠ رقمی نزدیک بـه  
ـنـد  ـرداخـت نـمـای در  .  می باشد، پ

ــه   ــزی ک ــک مــرک ــان ــه ب ادام
ـنـده ازر بـویـژه   عمدترین تھیه کـن
ـریـده و   دالر مـی بـاشـد، وسـط پ
اعالم کرده است کـه دولـت دالر  
ـیـمـت ھـای بـاال   را در بازار بـا ق

در نتیجه در این پروسـه  .  می خرد 
و در جــریــان واردات کــاالھــای  

" ھزینه ھای دیـگـری  "  اساسی،  
نیز عالوه بر قیمت ثابت خرید ایـن  
کاالھا بوجود می آید که بازار و  
ـنـه را بـه   وارد کنندگان ایـن ھـزی
ـنـه ھـای   عنوان قیمت جبران ھـزی
ـــمـــت   ـی وارداتـــی شـــان روی قــ
کاالھای اساسی سرشکن کـرده،  
" که نتیجه اش افزایش  وگرانی  

ــعــی   ــی ــب ــمــت کــاالھــای  "  ط ــی ق
اساسی مورد مصرف مـردم مـی  

ـیـن  .  بـاشـد  ـروسـه تـعـی در مـورد پ
ــش   ــازار ونــق ــذاری ب ــت گ ــم قــی
مافیای کـل حـکـومـت، ھـمـیـن  
ــان   ـی کـافـی اسـت کـه خـود جـان
ـیـن   اسالمی اعتراف به گـرانـی ب

ــا  ٤٥  ــد ٦٠  ت .  درصــد کــرد ه ان
یعنی واردات کاالھای اساسی و  
ارائه آن با قیمت ھای رایـج بـازار  
ـرل و ھـدایـت   ـت که این مافیا کـن
ـیـش از   می کند، گرانی باالی ب

 درصدی قیمت ھا کـاالھـای  ٥٠ 
ـیـد کـرده و آن را   اساسی را تـائ

طبیعـی رونـد عـرضـه و  "  نتیجه  
بـه  .  در بازار می نـامـنـد " تقاضا  

عبارتی این بـازاز آزادی کـه در  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ــاج   ــحــت ــای ــت اســت م دســت دول
عمومی وقیمت کاالھای اساسی  

ـر از  ٥٠ را بیش از   ـت  درصـد گـران
قیمت واقـعـی و تـمـام شـده ایـن  
ــار مصــرف   ــت ــا در اخــی ــاالھ ک

ــگـذارد  ــای  .  کـنــنـدگــان مـی مـعــن
عملی این سیاست افزایش درآمـد  

ــاالی   ــت و  ٥٠ ب  درصــدی دول
ـــای واردات کـــاالھـــای   ـی مـــافــ
. اساسی از قبل واردات می باشد 

ــعــاد نــجــومــی و افســانــه ای   اب
درآمدھای دولت و مافیـا از ایـن  
طریق رقم چھارم درآمدھای دولت  

 .و مافیای حکومت می باشد 
دولت انـحـصـار واردات را در  

ــت دارد  ــھـــد داده کـــه  .  دس ـــع ت
ـیـاز و   کاالھای اسـاسـی مـورد ن
. مصرف مـردم را تـامـیـن نـمـایـد 

ـیـش از   ـم  ٢٤ انحصارواردات ب ـل  ق
کاالی اسـاسـی مـردم در دسـت  

ــت اســت  ــت وارد  .  دول ــی دول ــعــن ی
ـیـن   ـنـده و تـعـی کننده، توزیـع کـن
کننده قیمت ارائه شده این کاالھا  

در کـنـار ایـن  .  به بازار می باشد 
پــروســه دالالن و واســطــه ھــای  
ـرار   باندھای وابسته به حکومـت ق

ـرای  .  دارند  ـیـاز ب دولت ارز مورد ن
ـــار وارد   ـی ــ ـت ــ واردات را در اخ
ـر بـانـدھـای   ـنـدگـان کـه اکـث کن
دولتی در گـمـرک، شـرکـتـھـای  
ـتـــی،   ــ ـــی دول صـــادارات و اردات
ــی،   ــان ــازرگ ــای ب ــه ھ ــان ــخ وزارت
. صنعت، بھداشت، نفت مـیـگـذارد 

ـیـایـی بـا   البته دالر باندھای مـاف
ـتـی، یـعـنـی دالر   قیمت پایـه دول

ـرار  ٢٢٠٠   تومانی در اختیارشان ق
ـنـده ایـن دالر  . میگیرد  عرضه کن

ارزان بانک مرکزی بـه تـوصـیـه  
ـتـی  . دولت می باشد  مافیای دول

ــا دالر    وارد  ٢٢٠٠ کــاالھــا را ب
ــا ھــمــکــاری   ــازار ب کـرده و در ب
ــد   ــمــن ــدرت ــای ق ــدھ ــان ــت و ب دول
اقتصادی کل نظام،  قیمت تـمـام  
شده کاالھای وارداتـی را بـاالی  

 ھـزار  ٣٠٠٠  تومان، تا مرز  ٢٢٠٠ 
تومان محاسبه کـرده و اقـدام بـه  
توزیع کاالھای اسـاسـی وارداتـی  

ـنـد  بـه عـبـارتـی، دالر  .  می نمـای
 تومان قیمت ثابت و  ٢٢٠٠ باالی  

. پایه کاالھای وارداتی می باشد 
در پروسه بعـدی بـازار و عـرضـه  
کننـدگـان کـاالھـای اسـاسـی و  
ــای   ــد مــافــی ــان دھــھــا ارگــان وب

ـرل و ھـدایـت   ـت اقتصادی که کـن
بازار و قیمت ھا را به ھمراه دولـت  
در دست دارند، وارد صحـنـه شـده  
و قیمتھای جدید عرضـه کـاالھـا  
را تعیین و رو به بازار اعالم مـی  

به عـبـارتـی دولـت، وارد  .  نمایند 
ـنـدگـان، مـافـیـای گـمـرک،   کن
ــزرگ حــکـومــت   کـنـســرنـھــای ب
انحصار تعیین قیمـت کـاالھـا در  
ـم مـی   بازار را بین خودشان تقـسـی

به اعتراف وزارت بازگانـی  .  کنند 
و سخنگوی اقتصـادی دولـت در  
ـیـش از   بھترین حالت  قیمت ھـا ب

 درصد افزایش پیدا می کند،  ٥٠ 
" که این جنابات بی شرمـانـه را  

 .اعالم می نمایند " طبیعی  
زندگـی  .  برگردیم به سوال دوم 

ـــا دالر   ــــی  ٤٠٠٠ ب ـــومــــان  ت
ـر   ودستمزدھای سه برابرزیر خط فق

ــرانــی بــاالی    درصــدی  ٦٠ و گ
قیمت کاالھای اسـاسـی و تـورم  

 درصدی اعالم شـده از  ٣٠ باالی  
 طرف رژیم چگونه است؟   

در طول ھشت سـال گـذشـتـه  
ـراف   در دوره احمدی نژاد بـه اعـت
ـم   مرکز پژوھشھای مـجـلـس رژی

  ٨٠ قدرت خرید مردم نزدیک بـه  
درصد کاھش پیدا کرده، گـرانـی  

ــیــش از   ــب  درصــد افــزایــش  ٦٠ ب
یافته، دولت در تورم رکـورد زده،  

 درصـد  ١٨  تـا  ٧ دستمزدھا بیـن  
افزایش یافته، ھزینه ھای تامـیـن  

ـری  ٣ زندگـی یـک خـانـوار   ـف  ن
 درصدی داشـتـه  ٢٠٠ رشد باالی  

ـتـی اسـت کـه  . است  ایـن وضـعـی
اینھا با وقاحت به آن اشـازه کـرده  
. و در صدد توحیه اش می باشند 

اما در طول ھمیـن ھشـت سـال و  
ھمزمان با تحمیل ایـن گـرانـی و  

میزان درآمـدھـای دولـت  ..  تورم و 
.  درصدی داشته اسـت ٨٠ افزایش  

 دالر تـا بـاالی  ٥٦ قیمت نفت از  
ــه ١١٠  ــاال رفـت خــودشــان  .   دالر ب

  ٥٠٠ حساب کرده اند که بیش از  
ـتـی   ـف میلیارد دالر فـقـط درآمـد ن

ــه انــد  ــت ــزدیــک بــه  .  داش   ١٨٠ ن
ــل   ــد از مــح ــاردالر درآم ــی ــل مــی

از  .  صادرات غیر نفتی داشته انـد 
محل عزضه و فروش دالر صدھـا  
ھزار میلیاردتومان دولـت در آمـد  

از حدود دوسال پیـش  .  داشته است 
که موضوع ھدفمند کردن یـارانـه  
ھا مطـرح شـد، کـل درآمـدھـای  

دولت از محل حذف یارانه حـامـل  
ـیـن    تـا  ١٥٠ ھای انرژی رقمی ب

 ھزار میلیارتومان برآورد شـده  ٢٠٠ 
 .است 

ــحــات بــرمــی   ــی ــوض ــا ایــن ت ب
ــت   ــه مــوضــوع وضــعــی ــردیــم ب گ

ـراف حـکـومـت  .  دستمزدھا  به اعـت
ـراسـاس تـورم   افزایش دستمزدھـا ب

ــه نشـده اسـت  خـودشــان  .  مـحـاسـب
 تـا  ١٩ میگویند تورم رقمی بیـن  

ــــاشــــد ٣٠  .  درصــــد مــــی ب
  ١٨ دستـمـزدھـای سـال گـذشـتـه  

ـفـاوت  .  درصد افزیش یافته است  ت
ـــن ارقـــام تـــورم   ١١   درصـــد ای

ـئـن آمـدن قـدرت   معنایی جز پـای
خرید و نـاکـافـی بـودن افـزایـش  

ـیـسـت  تـازه آمـار و  .  دستمـزدھـا ن
ـرخ   ارقام تورم واقعی چندین برابر ن
. اعالم شده حکومـت مـی بـاشـد 
  ٦٠ تورم و گرانی واقعـی بـاالی  

این گـرانـی ھـا  . درصد می باشد 
بویژه در بخش مربوط به افـزایـش  
قیمتھای کاالھای اساسی مـورد  

اگـر در  .  مصرف مردم می بـاشـد 
بھترین حالت آمار وارقام ارائه شده  
توسط دولت را در کنار قیمتھـای  
ــدھـیــم، صــاف ســاده   بـازار قــرار ب

قدرت خریـد کـارگـران  : یعنی این 
ـیـن  ٥٠ و مردم بیش از    درصد پـائ

آمده استبنابر این روشن است کـه  
ـلـه اش سـر و   دولت امـر و مسـئ
سامان دادن به معیشت و زندگـی  

امـا دالر  .  مردم را نداشته و ندارد 
 ھزار تومـانـی کـه جـنـاب  ٤٠٠٠ 

ـبــیـت آن مــی   ـر در صــدد تــث وزی
باشد، اثراتش بر قیمـت کـاالھـای  
ــورد مصــرف مــردم   ــی م ــاس اس

 چیست؟ 
اولین اثر این سیاست افـزایـش  
ــرانــی کــاالھــای   ــمــت ھــا گ ــی ق
اساسی مورد مصرف اکثـر مـردم  

 درصـد مـی  ٦٠ تـا مـرز بـاالی  
ــدھــای  .  بــاشــد  ــان ــن را خــود ب ای

حکومت که از این سیاست دولت  
میکننـد، مـطـرح کـرده  "  انتقاد  " 
ـیـک  .  اند  یعنی ھمه چیز اتـومـات

 درصـد گـران خـواھـد  ٦٠ بیش از  
ــد  ـــن  .  ش ـــه ای ـی ـــوجــ ـــت در ت دول

ـیـمـت دالر   سیاستش به افزایـش ق
اشاره کرد وبی شرمانه ادعا مـی  
کند که این افزایش الزم بـوده و  
قدمی در جھت رشد و شکوفایی  

ایـن  .  اقتصاد بیمارشان می بـاشـد 

ـیـش   ـیـزمـی ب ادعا دروغ وشارالتان
ـیـسـت  ـنـجـا مـوضـوع  .  نبوده و ن ای

سرکیسه کردن مـردم و تضـمـیـن  
دزدیھا و درآمدھـای افسـانـه ای  

در  .  کل نظام مـطـرح مـی بـاشـد 
توجیه این سیاست ھـمـانـطـوریـکـه  
ــه آن اشــاره شــد، بــانــک   ــاال ب ب
مرکزی موضوع تـامـیـن دالر بـه  
ـیـش   قیمت ھـای بـازار آزاد را پ
کشیده و ادعا می کند کـه ایـن  
افزایش واقعی است و دولت بـایـد   
ـنـه ھـای ریـالـی   برای تامین ھزی
برای خریـد دالر در بـازار آزاد و  
وارد کردنش در چرخه اقتصـادی،  

بخشی از ایـن  .  نیاز به درآمد دارد 
ــظـیــم  "  درآمـدھـا از مـحــل    ـت ـن ت

. در بازار تامین مـیـشـود "  قیمتھا  
ـیـمـت   یعنی بـاال نـگـه داشـتـن ق

اینجا دیـگـر خـود دولـت  .  کاالھا 
مستقیما دست داشـتـه و گـرانـی  

 . می کند " مدیریت  " ھای را  
ـرات دالر   ــومــانــی  ٤٠٠٠ اث  ت

میزان افزایش دستمـزھـا و قـدرت  
خرید کارگران و مردم چه خواھـد  

 بود؟ 
 درصـدی،  ٦٠ گرانی بـاالی  

 درصـدی قـدرت  ٦٠ پائین آمـدن  
خرید کـارگـران بـا دسـتـمـزدھـای  
فعلی، عدم افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
براساس تورم واقـعـا مـوجـود کـه  

 درصد می باشد، گران  ٦٠ باالی  
شدن روزمره مایحتاج عـمـومـی و  
نقش دولت در تحمیل این گـرانـی  
ـرات و   به کارگران و مـردم، از اث
تبعات بالفصل باال نـگـه داشـتـن  

 تـومـان  ٤٠٠٠ قیمت دالر در مرز  
دسـتـمـزد  .  توسط دولت می باشـد 

ــه امــروزی خــود حــکــومــت   پــای
ـر   ـر زی ـراب اعتراف کرده کـه سـه ب

میزان افزایش  .  خط فقر می باشد 
دستمزدھا که باندھای حکومتـی  
ــی بــر ســر آن   ــه زن در حــال چــان

ـیـس     ٢٥  تـا  ٢٠ ھستند، رقمی ب
ـر رسـمـی  مـی   درصد بطور غـی

باندھای حکومتی که ایـن  .  باشد 
ـر   ـیـن، یـا بـھـت روزھا مشغول تـعـی
ــاره   ــل دوب ــحــمــی ــه شــود ت ــت گــف
دستمزدھای بیش از سه برابر خـط  
ـیـونـھـا کـارگـر مـی   ـل فقر بر مـی
ــن   ــد، خــود بــخــشــی از ای ــن بــاش
مافیای عظیم حکومت اسـالمـی  
سرمایه داران مـی بـاشـد کـه در  
ـتـصـادی   راستای سیـاسـتـھـای اق

ـیـد دالر     ٤٠٠٠ رژیم، بویژه در تائ
  ٦٠ ھاز تومانی و افزایش بـاالی  

درصدی گرانی و تورم بسیج شـده  
انتظـار افـزایـش دسـتـمـزد از  .  اند 

طرف حکومت و سرمایـه داران و  
ـتـش،   ـریـن حـال دالر فروشان در بھت
افزایش چنـدرغـازی خـواھـد بـود  
که نه فقط تغییـری در زنـدگـی  
ـلـکـه   جمعیت کارکـن نـداشـتـه، ب
ــشــت   ــن مــعــی ــامــی ــدگــی و ت زن
ـر   ـراب ـر سـه ب میلیونھا نفر را در زی
خطر فقر اعالم شده، تثبت خـواھـد  

کــاالھــای مــورد مصــرف  .  کــرد 
ـیـمـت   ـر بـا افـزایـش ق میلیونھا نف

ــاالی    درصـــدی مـــواجـــه  ٦٠ ب
قدرت خرید حتی بـا  .  خواھند شد 

افزایش دستـمـزد وعـده داده شـد،  
. دردی از مردم دوا نخـواھـد کـرد 

ــه کــردن   ــس ــی و ســرکــی گــران
کارگـران و مـردم، نـگـه داشـتـن  
زندگی و معیشت جمعیت بـاالی  

ـر خـط  ٧٠  ـران زی ـری ای ـف  میلون ن
بقا، یک سیاست ھمیشگی رژیم  
. بوده که تشدید ھـم خـواھـد شـد 

دستمزدھای ریالی و زنـدگـی بـا  
 ھزار تومانی، تحمـیـل  ٤٠٠٠ دالر  

فقـر و فـالکـت و گـرانـی وبـاال  
ـیـمـت   رفتن روزانه و ھدایت شده ق
کاالھای اساسی مورد نیاز مـردم  
توسط دولت دزدان، دالرفروشـان و  
ـراتـژی سـیـاسـت   قاتالن مردم، است
اقتصادی جمھوری اسالمی مـی  

ـر  .  باشد  استراتژی که اساس آن ب
ـرانـــی،   ـر و گــ ــ ـق ـــل فــ ـی ـــحـــمــ ت
ـر   دستمزدھای سه برابر زیر خط فق
مــحــورھــای اســاســی اش مــی  

ـر ایـن تـعـرضـات، و  . باشد  در براب
ــت   ــوم ــک ــالت گســتــرده ح ــم ح
اسالمی سرمایه داران، باید قدرت  
ــراض   ــت ــارزه و اع ــب ــی م ــیــون ــل مــی
ـقـه   متشـکـل و مـتـحـد کـل طـب
ـیـایـد  . کارگر و مردم به مـیـدان ب

ـر و   پایان دادن بـه حـکـومـت فـق
 . گرانی ممکن است 
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ــه   ـت ــذشــ ــه گ ـت ــ مـــورد  ٩ در ھــف
اعتراضات كـارگـری كـه تـوسـط  
ـر پـوشـش   میدیا و رسـانـه ھـا زی
خبری  قرار گرفته اند را شـاھـد  

این اعتراضات اساسا در  .  بوده ایم 
ـرگـزار   شكل اعتصاب و تـجـمـع ب

( مورد تجمع كارگـران ٥ .  شده اند 
ـر از كـارگـران و  ٧٠٠ ـ تھران  ١  ـف ن

ـران   بازنشستگان صنایـع فـلـزی ای
ـــانـــداری  ـت ـــابـــل اســ ـق ـ  ٢ .  در مــ

نفر از كـارگـران کـارخـانـه  ٧٠ اھواز 
تـجـمـع  .  قند و تصفیه شکر اھـواز 

ـرای   كارگران قند و تصفیه اھواز ب
چھارمین بار متوالی در دو ھفتـه  

ــه بــرگـزار شـده اسـت  ـ  ٣ .  گـذشـت
ـیـمـانـی در   تھران تجمع كارگران پ
. مقابل سازمان مدیریـت پسـمـانـد 

ـتـه   كارگران پیمانی ظـرف دو ھـف
گذشته برای دومین بار دسـت بـه  
ـراضـی زده   اعتراض و تجمـع اعـت

ـراضـی  ٤ .   اند  ـ تھران تـجـمـع اعـت
كارگران شـركـت واحـد در مـحـل  

ــجــمــع  ٥ .  وزارت كــار  ــھــران ت ــ ت ـ
. اعتراضی كارگران صنایع فلـزی 

این تجمعات در دو روز مـتـوالـی  
 مـورد  ٢ ).    ادامه داشـتـه اسـت 

ـ اعـتـصـاب كـارگـران  ١ ( اعتصاب 
ـ  ٢ .  كـنـگـان ١٢ گاما در فاز دوم  

اعتصاب كارگران شركت تـوسـعـه  
ـران  عـدم  ).  شبكه ھای صنعتی ای

از  .  پرداخـت حـقـوقـھـای مـعـوقـه 
ــات   ــجــمــع ــی ت ــات اصــل مــطــالــب
ــات بــوده   ــصــاب ــت اعــتــراضــی و اع

 . است 
ـیـه   ـراضـی عـل تجـمـعـات اعـت
حقوق و دستمزدھای مـعـوقـه ھـم  
ــلــی   ــرد اص ــب ــرصــه و ن اكــنــون ع
كارگران در مراكز مختلـف كـار و  

ـتـه  .  كارخانه ھا اسـت  در یـك ھـف
ــجــمــعــات   ــریــن ت ــت ــش ــی ــه ب ــت گــذش
ـراض   اعتراضی در تھران و در اعـت
و برای كسب حقوقق ھای معوقـه  

ماه تا دوسال بباالتر اسـت،  ٦ كه از  

ـراضـات و  .  انجام شـده اسـت  اعـت
ـری كـارگـران   ـف تجمعات صـدھـا ن
برای دریافت حقوقـھـای مـعـوقـه  
ــوالـی انـجــام   ــوبـت مـت در چـنـد ن

ـقـطـه قـدرت ایـن  .  گرفتـه اسـت  ن
اعتراضات پیگیری خـواسـتـھـای  
اصلی تجمعات از جملـه دریـافـت  

تـجـربـه  .  حقوق ھای معوقه اسـت 
یكسال گذشته این درس مـھـم را  

دارد كه دولت و كـارفـرمـاھـا یـاد  
ــارگــران را در   ــد؛ ك ــه ان گــرفــت
كریدورھای اداری و یا مجلـس و  
ـبـال   یا وزارتخانه ھا سـرگـردان بـدن
مطالباتشان از جمله حـقـوق ھـای  

ـنـد  ـن ـر ك زمـیـن  .  معوقه زمین گـی
گیر شدن كارگران و عدم دریافـت  
ــت و   ــوســط دول مــطــالــبــاتشــان ت
كارفرماھا عمال جنبش كـارگـری  
ـرای   و جنبش اعتراضی كارگران ب

بكرسی نشاندن خواستـھـایشـان در  
ـرار   موقعیت دفاعی و تدافـعـی ق

ـــد  ـــت  .  دھــن ـی ــعــ ــن وض ــاره ای چ
ــی و   ــھــای فــرا شــركــت فــراخــوان
كارخانه ای و ایجاد ھـمـاھـنـگـی  
در تدارك تجمعات بزرگ و تـوده  
ای در تھران و مـراكـز اصـلـی در  

ــن درس مــھــم  .  شـھــرھــا، اســت  ای
 . ایندوره است 

از  .  روز جھانی زن سپری شـد 
ــه ھــا در   مــراكــز كــار و كــارخــان
ــی زن   ــداشــت روز جــھــان ــرامــی گ
متاسفانه اخبار  بـزرگـداشـت ایـن  

كـارگـران  .  روز منتشر نشـده اسـت 

مراكز مختلف در كارخانـه ھـا در  
ـیـش از ھـر دوره   یكسال گذشته ب
ای با دولت و كارفـرمـاھـا رو در  

ـتـھـای خـانـواده  . رو بوده اند  حـمـای
ھــای كــارگــری و حضــور زنــان  
ـیـش از   كارگر در این اعتراضات ب
ـر بـوده   ـر جسـتـه ت ھـر دوره ای ب

ــن  .  اســت  ــالــی ــع ــی ف ــاوت ــی تــف ب
ـری  ـردان ( كـــارگــ ـــان و مــ در  )  زن

گرامیداشت روز جھانی زن مـورد  

در  .  نقد و ارزیابی باید قرار بگیرد 
ـرم   ایندوره جنبش كارگری نیاز مـب
و فوری به اتحاد و ھمـبـسـتـگـی  

گرامیداشت روز جھانـی زن  .  دارد 
در كارخانه ھا و محلھـای كـار و  
سخنرانی در مورد روز جھانی زن  
ـبـش   ـبـات جـن و پافشاری بر مطال
ـــه   ـری زنـــان و دعـــوت ب ـرابــ ــ ب
اعتراضات متشكل در اینرابطه بـه  
اتحاد و تشكل كرگـران در مـحـل  
كار و كارخانه ھا بر ایـن ضـرورت  
ــر   ــاتــی تــاثــی ــق ــ طــب ــمــاعــی ـ اجــت
. میگذاشت و آنرا تقویـت مـیـكـرد 

بمناسبت روز جـھـانـی زن تـوسـط  
تعدادی از تشـكـلـھـای كـارگـری  
ـتـشـر   قطعنامه و مطالبات زنان من

ـبـش  .  شد  انتشار كیفـرخـواسـت جـن
برابری طلبـانـه زنـان خـود امـری  
مھم و پافشاری برای تحقـق ایـن  
مطالبات نیز با پشتوانـه اتـحـاد و  
ھمبستگی زنان و مردان كارگر و  
اقشار اجتماعی جامعه قابل اجـرا  
است، در گرامیداشت روز جھـانـی  
ـرپـایـی   زن تحقق این مطالبات با ب
. مراسمھای باشكوه عمـلـی اسـت 

ـبـش   این بی تفاوتی و نقص را جـن
كارگری باید از ھمـیـن امـروز در  

اول مـاه  ( تدارك روز جھانی كارگـر 
ـریـن  ) مه  ـیـشـت جبران كنـد، بـایـد ب

ـرپـایـی   ـرای ب تالشھا و اقدامات ب
مـراسـم ھـای روز كـارگـر انـجـام  
شود و از زنان انقالبی و آزادیخـواه  
در جنبش كـارگـری دعـوت كـرد  
ـبـون ھـای ایـن   ـری كه فعاالنه از ت
ـبـات   مراسمھا بر خواست و مـطـال

 !. این جنبش را طرح كنند 
 ٢٠١٣ مارس  ١١ 
 ١٣٩١  اسفند  ٢١ 
 

 در حاشیه اخبار كارگری
 نسان نودینیان 

  

یکماه از دستمزد معوقه کـارگـران  
ـز خـواھـد کـرد   را به حسابشان واری
اما کارگران بطـور مـتـحـدانـه ای  
خواھان پرداخت دو ماه از دسـتـمـزد  
معوقه خود شده اند و اعالم کـرده  
ـانـچـه کـارفـرمـا بـه ایـن   اند چـن
خواست شان عمل نکند اعـتـصـاب  

ـنـد داد  ـان نـخـواھ ـای در  .  خـود را پ
حالیکه طـی مـاھـھـای گـذشـتـه  
ـادی   تولید در این کارخانه رونق زی
گرفته و کارگران این کارخانه در  
ـانـه روزی   سه شیفت و بـطـور شـب
ــا از   ــارفــرم ــارنــد، ک مشــغــول بــک

ـاداش و  ٤ پرداخت    مـاه حـقـوق، پ
 .عیدی کارگران خودداری میکند 

ـات   اینھا گوشه ای از اعتصـاب
و تجمعات اعتراضی کـارگـران در  
روزھای گذشتـه اسـت کـه نشـان  
ــی   ـیـرغـم ب مـیـدھـد کـارگـران عـل
ــا،   ــاھ ــارفــرم ــوجــھــی دولــت و ک ت
مصممانه و پیگیرانه به اعتراضات  

ــدھــنـد  ــرگــزاری  .  خـود ادامـه مـی ب
ـیـم گـیـری   مجمع عمومی و تصم
متحد، تجمع ھمزمان با اعـتـصـاب  
ـابـل ادارات   ـق در کارخـانـه و در م
ـابـل   ـق دولتی و تسلیـم نشـدن در م

ــروھــای ســرکــوب   ــی ــدات ن ــدی ــھ ت
ــجــمــعــات مــکــرر و   حــکــومــت، ت
ــی مــدت، از   ــابــات طــوالن اعــتــص

 .ویژگی ھای این اعتراضات است 
ـیـسـت کـارگـری،   حزب کمـون
ــن   ــت قــاطــع از ای ضــمــن حــمــای
مبارزات از خانواده ھای کـارگـران  
ـیـه تـجـمـعـات   میخواھد که در کل
ـنـد  . اعتراضی کارگران شرکت کن

این یک فاکتور بسیار مھم در به  
ـارزات و   ـیـجـه رسـیـدن ایـن مـب ـت ن
ـابـل   ـق اجتماعی تر شدن آنھـا در م
ــخــور   ــت ــای مــف یــک درصــدی ھ

پیوستن مردم به تجمع امروز  .  است 
ــان   ــزی نش ــع فــل ــای کــارگــران صــن
میدھد که کـارگـران اعـتـصـابـی  
بایـد بـرای مـطـلـع کـردن افـکـار  
ـنـد و   عمومی تالش بیشتری بکـن
در جریان برگزاری تجمعـات خـود،  
مردم را پیگیـرانـه بـه شـرکـت در  

ـنـد  حضـور  .  تجمع خود تشویق کـن
ــواده کــارگــران در   اعضــای خــان
ـز مشـوق   ـی تجمعـات اعـتـراضـی ن
مھمی برای پیوستن مردم بـه ایـن  

ایـن تـجـمـعـات را  .  تجمعات اسـت 
ـا داد و قـدرت   ـق ـار ارت میتوان بسی

ھـر  .  تاثیرگذاری آن را افزایش داد 
اعتصابی میتواند به مـوضـوع پـر  
ـبـدیـل   سر و صداتری در جامـعـه ت
شود و بـه اتـحـاد مـنـطـقـه ای و  
. سراسری کارگران کـمـک کـنـد 

ـال   حزب کمونیست کارگری و کان
جدید با تمام قوا برای تقـویـت ایـن  

 .اعتراضات تالش خواھند کرد 
 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
 ایران 

 مـارس  ١٠ ،  ١٣٩١  اسفند  ٢٠ 
 ٢٠١٣ 
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 نفر از کارگر ان و بازنشستگان ٧٠٠بیش از 
کارخانه صنایع فلزی ایران در مقابل 

 .ساختمان استانداری تھران تجمع کردند
  ٢  و  ١ ھـای     کارگر کارخانـه ٧٠٠  اسفند؛ بیش از  ٢٠ 

 ماه حقـوق  ٤ صنایع فلزی ایران در اعتراض به عدم دریافت  
ـبـه  ( معوقه به ھمراه عیدی و پاداش پایان سـال     ٢٠ یـكـشـن

در مقابل ساختمان استانداری تھران واقع در خـیـابـان  )  اسفند 
در این تجمع عالوه بر كارگران شاغل در  .  بھار تجمع کردند 

دو كارخانه صنایع فلزی ایران، تعدادی از بازنشستگـان ایـن  
ای صـاحـبـان    توجـه   واحد تولیدی نیز در اعتراض به آنچه بی 

ــوات   ــرداخــت ســن ــع فــلــزی ایــران در پ ــای ــن ــه ص کــارخــان
کـردنـد، آنـان را ھـمـراھـی    شـان عـنـوان مـی   بازنشـسـتـگـی 

به گفته یکی از کارگـران حـاضـر در تـجـمـع،  .  کردند   می 
اعتراض امروز كارگران و بازنشستـگـان صـنـایـع فـلـزی در  
مقابل فرمانداری عالوه بر دریافت نـکـردن حـقـوق مـاھـای  
آذر، دی، بھمن و اسفند و عیدی پایان سـال، در پـی عـدم  
تحقق قولھایی است کـه اسـتـانـدار تـھـران در جـمـع ھـمـه  
کارگران وعده حل مشکالت را داده بـود کـه مـتـاسـفـانـه  

ـر نـداشـتـه    ھیچ نتیجه  ای تا ھم اکنون برای کارگـران در ب
با وجود اعتراضات مکرر بـازنشـسـتـگـان و  :  او افزود .  است 

شان، و قـولـھـای    شاغلین در خصوص عدم دریافت مطالبات 
ـتـی و بـی تـوجـه   بی  ای کـارفـرمـای    نتیجه مسـئـوالن دول

ـفـی   کارخانه، متاسفانه ناچاریم تا رسیدن بـه خـواسـتـه صـن
ـم  ایـن کـارگـر در مـورد  .  خود به تجمعات خود ادامه دھـی

ــرد  ــتــگــان اضــافــه ک ــات بــازنشــس ــب ــوات  :  مــطــال ــن کــل س
ـیـون   ـل بازنشستگان این دو کارخانه دو میلیارد و دویست مـی

ـیـش از    سـال از  ٥ تومان است که این رقم بعد از گذشت ب
بازنشستگی کارگران و کاھش شدید ارزش پول ملی ھنـوز  

به گزارش خبرنگار ایلنا حـاضـر  .  به آنان پرداخت نشده است 
ـر ھـیـچ یـک از   در این تجمع، تا لـحـظـه ارسـال ایـن خـب
مسئوالن فرمانداری تھران برای پاسخگـویـی بـه کـارگـران  

 .حاضر نشداند 
*** 
 نفر از کارگران کارخانه قند و ٧٠بیش از 

تصفیه شكر اھواز برای اولین بار در ھفته 
جاری و چھارمین بار طی دو ھفته اخیر در 

 .مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند
ـیـه  ٢٠  ـنـد و تصـف  اسفند؛ نماینده کارگران کـارخـانـه ق

ـبـه  :  ( شکر اھواز در باره تجمع امروز كـارگـران    ٢٠ یـکـشـن
ـیـه  ٧٠ بیش از  )  اسفند   نفر از کارگران کارخانه قند و تصـف

شکر اھواز برای چندمین بار در اعتراض به عـدم دریـافـت  
.  ماه حقوق در مقابل استـانـداری اھـواز تـجـمـع کـردنـد ٢٦ 

ـلـی    متاسفانه بانک  ھای ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قب
ـر فـروش   کارخانه، با استناد به مصوبه ھیئت دولت مبنی ب
ـری امـور   ـیـگـی کارخانه به وزارت صـنـایـع و مـعـادن از پ

زنند که ھمین مشکـل تـا امـروز ادامـه    کارخانه سرباز می 
ـرار دارد و   داشته و کارخانه در وضعیت تعطیلـی کـامـل ق
ـبـال مشـکـالت ایـن   ھیچکدام از طرفین، مسئولیتـی در ق

ـرنـد   کارخانه و کارگران بیکار برعھده نـمـی  ـبـات  .  گـی مـطـال
ـنـد اھـواز قـانـونـی اسـت و مسـئـوالن   کارگران کارخانه ق

 مـاه  ٢٦ استانی و کشوری حداقل نسبت به دریافت نکردن  
ـنـد واکـنـش مسـئـوالنـه   حقوق کارگران مـی  ای داشـتـه    تـوان

ـنـکـه تـا  . باشند  نماینده كارگران قند اھـواز بـا اشـاره بـه ای
کنون کارگران این کارخانـه چـنـدیـن بـار جـھـت دریـافـت  

: اند، اظـھـار داشـت   مطالبات قانونی خود دست به تجمع زده 
ـراضـاتـی در خصـوص حـل مسـائـل   با اینکه تجمع و اعـت

دھیم متاسفانه تاکنون ھـیـچ یـک از    مان انجام می   صنفی 
ـنـد   ـیـسـت مسئوالن ارشد استانداری خوزستان حتـی حـاضـر ن

 .خواسته کارگران را بشنوند 
بـا وجـود تـجـمـعـات  :   او در این زمینـه اظـھـار داشـت 

متعددی که در مقـابـل سـاخـتـمـان اسـتـانـداری خـوزسـتـان  
گیرد ھیچ یک از مسئوالن اسـتـانـداری بـویـژه    صورت می 

شخص استـانـدار حـاضـر بـه پـاسـخـگـویـی بـه مشـکـالت  
کارگران نیسـت و مـحـول شـدن مشـکـالت کـارگـران بـه  

 .شود   مسئوالن پایین دستی نیزجدی گرفته نمی 
*** 

 اعتصاب کارگران شرکت گاما
کـنـگـان  ١٢  اسفند؛ کارگران شـرکـت گـامـا درفـاز ١٩ 

ـرداخـت دومـاه   ـراض بـه عـدم پ منطقه پارس جنوبی در اعـت
 یکپارچه دراعـتـصـاب بـودنـد  ٩١/١٢/١٩ حقوق خود امروز  

این اعتصاب درتمام روز به طول انجامید وکارگـران حـاضـر  
ـبـع . به انجام کارنشدند  ـرق  : من وبـالگ انـجـمـن کـارگـران ب
 وساختمان اصفھان 

*** 
 کارگر کارخانه نورد لوله صفا از رو ١٢٠٠

 سه شنبه در اعتصاب بسر می برند
 کـارگـر  ١٢٠٠ :   اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٨ 

ـبـه   ـنـد مـاه  ١٥ کارخانه نورد لوله صفا از روز سه شـن  اسـف
دست به اعتصاب زدند و خواھان عـمـل بـه تـوافـق صـورت  

بنا بر گزارشھای رسیده بـه  .  گرفته از سوی کارفرما شدند 
اتحادیه آزاد کارگران ایران بر اساس تـوافـقـی کـه در پـی  
اعتصابات ماھھای گذشـتـه ایـن کـارگـران بـا کـارفـرمـا  

 اسفند دسـتـمـزد آذرمـاه ایـن  ١٥ صورت گرفته بود قرار بود  
کارگران پرداخت شود اما با فرا رسیدن این روز ھیچ پولـی  
ـیـل ایـن کـارگـران   به حساب آنان واریز نشد و به ھـمـیـن دل

کارگران نورد لولـه صـفـا  .  بالفاصله دست به اعتصاب زدند 
ـنـد،     مـاه دسـتـمـزد  ٤ در حال حاضر و با احتساب ماه اسف

معوقه بعالوه عیدی و پاداش خـود را از کـارفـرمـا طـلـب  
کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در حالی از دادن  .  دارند 

دستمزد معوقه کارگران پرھیز میکند کـه طـی مـاھـھـای  
گذشته تولید در این کارخانـه رونـق زیـادی گـرفـتـه اسـت  
بطوریکه کارگران این کارخانه در سه شیفت و بطور شبـانـه  
روزی مشغول بکارند بنا بر این آخرین گزارشھای رسیده بـه  
ـبـه   اتحادیه آزاد کارگران ایران،  این اعتصاب روز چـھـارشـن
ـنـج   نیز ادامه داشت و کارفرما در مقابله با اعتصاب روز پ

کـارگـران نـورد لـولـه  .  شنبه و جمعه را تعطیل اعـالم کـرد 
صفا مصمم به ادامه اعتصاب خود تا رسـیـدن بـه خـواسـت  

 .ھایشان ھستند 
*** 

سومین روز تجمع کارگران قند اھواز در 
 یك ھفته مقابل استانداری خوزستان

 نفر از کارگران قند و تصفیه شـکـر  ٥٠ اسفند؛ تعداد  ١٦ 
اھواز برای سومین بار طی ھفت روز گـذشـتـه، در مـقـابـل  

ـنـد  .  استانداری خوزستان تجمع کردند  ـنـده کـارگـران ق نـمـای
امروز سومین روز تجمع کارگران کارخانه قنـد  :  اھواز گفت 

ـرای احـقـاق حـقـوق مـعـوقـه   و تصفیه شکر در ھفته اخیر ب
ـنـده  ای از سـوی    است، که متاسفانه باز ھم جواب قانع کـن

ـنـکـه  .  ایم   مسئوالن استانداری دریافت نکرده  ـیـان ای وی بـا ب
 ماه است که به سـبـب  ٢٦  کارگر این کارخانه بیش از  ٨٠ 

ـیـد، حـقـوق دریـافـت   بالتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تول
ـرھـای  :  اند، تصریح کرد   نکرده  ھیئت دولـت در دور دوم سـف

ـنـد   استانی خود به شیراز برای حل مشـکـالت کـارخـانـه ق
ای را تصـویـب کـرد کـه ایـن    اھواز و کارگران آن مصوبـه 

مصوبه نه تنھا نتوانست مشکالت کارخانه و کـارگـران را  
ای بـاز نشـدنـی بـه    رفع کند بلکه بعد از تصویـب آن گـره 

ــح  .  مشـکـالت کـارگـران افـزوده شـد  ایـن کـارگـردر تشـری
ـرھـای  :  جزئیات این مصوبه گـفـت  در جـریـان دور دوم سـف

استانی دولت به خوزستان، ھیات دولـت مصـوب کـرد کـه  
کارخانه قند اھواز از مالکیت بانک ملی و بانـک مـلـت  
خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و مـعـادن واگـذار  
شود، اما بعد از مـدتـی، بـه تشـخـیـص وزارت صـنـایـع و  
ـر   معادن، انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولـت مـغـای

ھـای    مـتـاسـفـانـه بـانـک :  او افزود . قانون تشخیص داده شد 
ـنـاد   ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قبلی کارخانه، بـا اسـت
به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صـنـایـع  

ـنـد کـه    و معادن از پیگیری امور کـارخـانـه سـربـاز مـی  زن
ھمین مشكل تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضـعـیـت  
ـتـی   تعطیلی کامل قرار دارد و ھیچکدام از طرفین، مسئولی
ـرعـھـده   ـیـكـار ب در قبال مشكالت این کارخانه و كارگـران ب

ـنـد اھـواز یـاد آور شـد .  گیرند   نمی  بـا  :  نماینده کـارگـران ق
ھای ملـی و مـلـت حـاضـر    ھای انجام شده، بانک   پیگیری 

ـرنـد و وزارت   ـرعـھـده بـگـی نیستند مسئولیت کارخـانـه را ب
صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقـانـونـی بـودن  
مصوبه دولت، روند بازسازی و راه اندازی مجـدد کـارخـانـه  
ـرای   را متوقف کرده، که این مسـالـه مشـکـالت زیـادی ب

 .کارگران ایجاد کرده است 
*** 

دومین تجمع کارگران پیمانی در مقابل 
 سازمان مدیریت پسماند

 نفر از کارگران شرکت پیمانـکـاری  ٢٥ اسفند؛ تعداد  ١٦ 
 روز گذشته، بـه  ١٣ تر نکو برای دومین بار ظرف    ترابر گس 

دلیل عدم دریافت مطالبات مالی خود در مـقـابـل سـازمـان  
ـرار داد  .  مدیریت پسماند تھران تجمع کردند  پس از اتـمـام ق

ـیـمـانـکـاران تـحـت   شرکت پیمانکاری ترابر گستر نکو از پ
ـیـمـانـی  ٤٠ نظارت سازمان مدیریت پسماند تھران،    کارگر پ

بدون دریافت معوقات حقوقی اخراج شدند كه متعـاقـب ایـن  
ـراضـی   اخراج در تاریخ سوم اسفند كارگران اولین تجـمـع اعـت
ـرگـزار كـردنـد  . خود را در مقابل سازمان مدیریت پسـمـانـد ب

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـراضـی   یکی از کارگران كه امروز در دومـیـن تـجـمـع اعـت
ـیـات مشـکـالت کـارگـران،   شركت كرده است، با تشریح جزئ

شرکت ترابر گستر نکو به دلیل اتمام قرارداد کـاری  :  گفت 
 کارگر خـدمـاتـی  ٤٠ خود با سازمان مدیریت پسماند تھران  

ـنـد بـدون تسـویـه   خود را که اکثرا راننده ماشین آالت ھسـت
ـنـون كـارگـران از سـازمـان   حساب اخـراج کـرده اسـت و اك
مدیریت پسماند كه كارفرمای این پیمانكار است درخـواسـت  

دراین مـیـان کـارفـرمـای  .  دارند به مطالبات آنان توجه شود 
ـبـات   شرکت ترابر گستر نیز گفته است پرداخت نکردن مطـال
سه ماھه کارگران و سنوات آنان به دلیل بدحسابی سـازمـان  

ـیـن کـارفـرمـای شـرکـت .  مدیریت پسماند بوده است      ھمچن
ترابر گستر مدعی است میزان مطالباش از شرکت پسـمـانـد  

 میلیون تومان است که سـازمـان  ٠   ٤٠ حدود یک میلیارد و 
ـیـون  ٨٠٠ مدیریت پسماند ازاین میزان بـدھـی، حـدود   ـل  مـی

ـریـت    تومان را به عنوان خسارت  ھای وارده به سـازمـان مـدی
ـبـات کـارگـران را  .  پسماند احتساب کرده است  او کل مطال

 میلیون تومان عنوان کرد و از سازمـان پسـمـانـد  ٢٠٠ حدود  
ـم   تھران خواست با توجه به اینکه در آستانه سال نو قرار داری

مسئول دفتـر  .  بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کنند 
ـر   مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تھران به نقـل از مـدی
: عامل این سازمان در واکنش به تجمع كارگران اعالم کـرد 

ـیـکـاری   ـنـه ب با وجود آنکه سازمان مدیریت پسماند در زمـی
این کارگران ھیچ گونه مسئولیتی ندارد، اما برای حمایـت  
ـبـات آنـان را روز   از کارگران بیکار شده بخـشـی از مـطـال

 .کند   به حساب آنان واریز می )  اسفند ماه ٢٠ (یکشنبه  
*** 

اعتصاب کارگران شرکت توسعه شبکه ھای 
 صنعتی ایران

اسفند؛ کارگران شرکت توسعه شبکه ھای صنعتـی  ١٤ 
ـراض بـه عـدم  ١٢ ایران پیمانکار فاز    پارس جنوبی در اعـت

پرداخت حقوق و بدی سرویس و خوابگاه دست به اعـتـصـاب  
  ٢  صبح به مدت  ٦ بنابر این خبر، کارگران از ساعت  .  زدند 

این اعتصاب بدون نتیـجـه پـایـان  .  ساعت اعتصاب کرده اند 
یافته اما یکی از فعالین اعتصاب به نام نجیم محـمـد زاده  

ـرق و  .   از کار اخراج شده است  ـفـی کـارگـران ب انجمن صـن
 فلزکار کرمانشاه       

*** 
تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد 

 اتوبوسرانی تھران و حومه
ـراضـات کـارگـری بـه نـحـوه  ١٥  اسفند؛  در ادامه اعـت

ھا، کـارگـران شـرکـت    تعیین و میزان افزایش حداقل دستمزد 
واحد تھران دست به تجمع اعتراضی در مـحـل وزارت کـار  

ـران، در ادامـه  .  زدند  به گزارش اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
اعتراضات کارگری به نحوه تعیین و میزان افزایش حـداقـل  
ـر از   ـف دستمزد در شورایعالی کار، صبح دیروز بیش از صد ن
رانندگان شرکت واحد تھران با لباسھای فرم این شرکـت در  
حالی که جلسه شورای عالی کار نیز برای تعیین دستمـزد  

ــجـمــع  ٩٢ سـال   ــود دسـت بـه ت ـرار ب ـر ق  در وزارت کــار ب
ھـا و    اعتراضی در این محل زدند و خواھان افزایش دستمـزد 

ھـای    بنا بر گزارش .  رسیدگی به دیگر مشکالت خود شدند 
  ٩ رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این تجمع از سـاعـت  

ـروز در مـحـل وزارت کـار آغـاز شـد و پـس از   صبـح دی
ـنـدگـان را   ساعاتی مسئولین حراست وزارت کار، تجمع کـن

ـر   ـف به مسجد این وزارتخانه ھدایت کردند و در ادامه چنـد ن
ـر   از مسئولین این وزارتخانه منجمله آقای ظریفی آزاد مـدی

در این نشست  .  کل روابط کار در میان کارگران حاضر شد 
آقای ظریفی آزاد از کارگران تجمع کننده در مورد راه حـل  

ـبـات کـارگـران سـوال    افزایش دستمزد  ھا و تحقق دیگر مطال
ـنـکـه   کرد و کارگران شرکت واحـد تـھـران بـا اشـاره بـه ای

ــده  ــمـایــن ــوان ن ھـای کـارگــران در    کسـانــی کــه تـحــت عــن
ھای واقعی آنان نیستنـد    شورایعالی کار حضور دارند نماینده 

ـنـد و   به بر پایی تشکلھای مستقل کارگری تاکید گذاشـت
ھـای واقـعـی کـارگـران در    خواھان حضور و دخالت نماینـده 

در ادامـه ایـن نشـسـت  .  ھـا شـدنـد   تعیین حـداقـل دسـتـمـزد 
کارگران شرکت واحد تھـران بـه طـرح مشـکـالت خـود از  

ـتـھـای   ـی جمله اخراج چندین نفر از ھمکارانشان به دلیل فعـال
ـنـده   صنفی پرداختند و ظریفی آزاد به کارگـران تـجـمـع کـن
قول داد شخصا پیگیر بازگشت بکار این کـارگـران خـواھـد  

بنا بر این گزارش تجمع کارگران شرکت واحد تھران با  .  شد 
ـیـن وزارت کـار در ابـالغ خـواسـت   قولھای مساعد مسئول
ـرای افـزایـش   کارگران تجمع کننده به شـورایـعـالـی کـار ب

 . ظھر پایان گرفت ١٢ ھا در ساعت    دستمزد 

*** 
کارگران صنایع فلزی در اعتراض به عدم 
پرداخت دستمزد برای دومین روز متوالی 

 دست به تجمع اعتراضی زدند
ششصد کـارگـر  :   اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٤ 

ـرای دومـیـن روز مـتـوالـی بـه  ٢  و  ١ صنایع فلزی شماره   ب
ـراضـی در   اعتصاب خود ادامه داده و دست به تـجـمـع اعـت

بنا بر گزارشھای رسیـده بـه اتـحـادیـه  .  مقابل کارخانه زدند 
ـروز خـود   آزاد کارگران ایران، این کارگران پس از تجـمـع دی
ـتـی بـه   ـریـت دول ـفـی مـدی در مقابل کارخانه و جـواب مـن
ـم بـه   خواست ھایشان، با برگزاری مجمـع عـمـومـی تصـمـی
تجمع اعتراضی در مقابل استانداری تھران گرفتند و صـبـح  
ــمــت بــه   ــدارک عــزی ــوس در حــال ت ــوب ــا اجــاره ات امــروز ب
ـیـن   ـر داده شـد مسـئـول استانداری بـودنـد کـه بـه آنـان خـب
استانداری حوالی ظھر خود به کارخـانـه خـواھـنـد آمـد بـه  

 ظھـر بـه تـجـمـع در  ١٤ ھمین دلیل این کارگران تا ساعت  
. مقابل درب کارخانه در خیابان صنایع فـلـزی ادامـه دادنـد 

 صـبـح شـایـعـه ای   ١١ بنا بر این گزارش حوالـی سـاعـت  
مبنی بر حضور مسئولین استانـداری در کـارخـانـه شـمـاره  

  ٢ یک پیچید و به ھمین دلیل کارگران کـارخـانـه شـمـاره  
بصورت راھپیمایی عازم کارخانه شـمـاره یـک شـدنـد امـا  
ـبـود   خبری از حضور مسئولین استانداری در این کارخانـه ن

ـنـاچـار  ١٦ تا اینکه حدود ساعت    که کارگران خشمگیـن ب
ـیـن اسـتـانـداری در   عازم خانه ھایشان بودند یکی از مسئول

ـتـا   درصـد  ٤٠ میان آنان حاضر شد و اعـالم کـرد مـا نـھـای
ـم کـرد و   دستمزد آذر و دستمزد دی ماه را پرداخـت خـواھـی
ـرھـای قـانـونـی   مابقی مطالبات خود را باید از طریق مسـی
: دنبال کنید که در این ھنگام یکی از کارگران فـریـاد زد 

ـر   ـیـز مسـی وقتی کارخانه را به دزدان واگـذار مـیـکـردیـد ن
؟ بنا بر آخرین گزارشھای رسـیـده بـه  !قانونی را طی کردید 

اتحادیه ازاد کارگران ایران از آنجـا کـه کـارخـانـه در حـال  
ـنـاچـار و بـدون ھـیـچ   تعطیل بود کارگران صنایع فـلـزی ب

 عـازم  ١٦ تصمیی در مورد وضعیت پیش آمده در سـاعـت  
ـیـش   خانه ھایشان شدند و قرار شد فردا در مورد وضعـیـت پ

ـریـت  .  آمده تصمیم گیری کنند  الزم به یـادآوری اسـت مـدی
ـبـل از  ٢  و  ١ دولتی کارخانه ھای صنایع فلزی شماره    ق

تجمع امروز کارگران این کارخانه ھا بـه آنـان اعـالم کـرده  
بود در روزھای پایانی سال نمیتوانند دستمـزد دی، بـھـمـن،  
ـنـد و فـقـط قـادر بـه   اسفند و عیدی و پاداش پرداخت کـن
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 درصد از دسـتـمـزد بـاقـی مـانـده آذر مـاه آنـان  ٤٠ پرداخت  
 .ھستند 
 

 نا امنی محیط كار
 

ساله ای بر اثر برق گرفتگی در ٢٥کارگر 
 مشھد جان سپرد

 اسفند؛  به گزارش خراسان ،این حـادثـه ھـنـگـامـی  ١٨ 
روی داد که کارگر مذکور در حـال بسـتـن درھـای یـک  
کارگاه سنگبری بود که ناگھان به دلیل نامعلـومـی دچـار  

 .برق گرفتگی شد و جان سپرد 
*** 

 ساله٦٢مرگ مشکوک  یک کارگر
ساله افغانی به طـرز مشـکـوکـی  ٦٢  اسفند؛ کارگر  ١٨ 

ـرد  کـارگـر  .  در یکی از مـراکـز اقـامـتـی مشـھـد جـان سـپ
افغانی در حال نظافت اتاق ھای  مرکز اقامتی در خـیـابـان  

ـرد  ـررسـی  .   امام رضابود که به دلیل نامعـلـومـی جـان سـپ ب
ـر   ـراث ـیـه حـاکـی از آن اسـت کـه وی احـتـمـاال  ب ھای اول
گازگرفتگی جان داده باشد اما در عین حـال و بـه دسـتـور  
ـیـق   ـیـن عـلـت دق قاضی ویژه قتل عمد جسد وی برای تـعـی

 .مرگ به پزشکی قانونی حمل شد 
*** 

سوختگی شدید کارگری در حریق ساختمان 
 نوساز
ـقـه نـوسـاز  ١٧   اسفند؛ حریق در یک ساختمان چنـد طـب
 .ساله را به شدت مصدوم کرد ٤٥ کارگر  

*** 
 قاتل نامرئی جان کارگرساختمانی را گرفت

ـرای  ١١   اسفند؛ یک کارگر ساختمانی کـه از زغـال ب
ـرد  ـقـات  .  گرم کردن چادر استفاده کرده بـود جـان سـپ ـی تـحـق

بیانگر آن بود که کارگر مذکور برای گرم کـردن چـادر از  
ـفـاده   زغال ھایی که داخل یک ظرف فلزی ریخته بود اسـت
کرده و بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربـن جـان خـود را  

 . از دست داده است 
*** 

 واژگونی خونین اتوبوس حامل کارگران
راه استان مرکزی از واژگـونـی     اسفند؛ فرمانده پلیس ١٧ 

تـھـران    –خونین اتوبوس حامل کـارگـران در مـحـور سـاوه  
ـرل  .  خبرداد  ـت ـنـده در کـن سرعت باالی اتوبوس و ناتوانـی ران

خودرو در جاده لغزنده و برفی منجر به منحرف شـدن خـودرو  
در جـریـان ایـن حـادثـه چـھـار تـن از  .  و واژگونی آن شـد 

سرنشینان اتوبوس که کارگران یک شرکـت در شـھـرسـتـان  
 . ساوه بودند، مجروح و به بیمارستان انتقال داده شدند 

*** 
خودسوزی یکی از کارگران معادن استان 

 اصفھان
 اسفند؛خودسوزی یکی از کـارگـران مـعـادن اسـتـان  ١٥ 
مشکالت روانی کارگران ناشی از سیر صـعـودی  .   اصفھان 
اگـر کـارگـری دچـار مشـکـالت  .  ھای زندگی است   ھزینه 

کنـد    روحی باشد، وقوع خطرات کار بیشتر وی را تھدید می 
ھای کـار نـاشـی     درصد حوادث محیط ٧٠ و در حال حاضر  
 . از این امر است 

*** 
جسد کارگر زیر آوار مانده در مترو به 

 پزشکی قانونی منتقل شد
ـر ریـزش آوار در  ١٥  ـر اث اسفند؛ کارگر افـغـانـی کـه ب

 .ولیعصر جان باخت  - مولوی  ٣ کارگاه مترو خط  
*** 

کارگربراثرگودبرداری ٤کشته وزخمی شدن 
 در گرگان

ــات ســاخــت واحــد  ١٥  ــی ــد؛ گــودبــرداری در عــمــل ــن اســف
مسکونی در گرگـان بـازھـم حـادثـه آفـریـد و یـك كـارگـر  

 .جانباخت و سه كارگر مجروح شدند 
*** 

 کار در شھر جوانرود مرگ یک کودک
مـحـمـد  "  اسفند؛ یک نوجوان چھارده سـالـه بـه نـام  ١٤ 
ـرود، پـس از  "  بھرام " فرزند  " بازانی  در شھرک صنعتـی جـوان

ـبـاخـت  " کـار   کـودک " ایـن  .  سقوط به داخل گودال آب، جـان
شھرستان جوانرود بوده کـه روزانـه  "  باباجانی " ی    ساکن محله 
 . آالت کھنه بوده است   آوری آھن   مشغول جمع 

 
 تشكلھای كارگری 

 
 تجمع بستگان فعالین كارگری در سنندج

 عضـو  ٥  اسفند؛ به گزارش رسـیـده، خـانـواده ھـای  ٢٠ 
ـنـدج،  در روزھـای   بازداشتی كمیته ی ھماھنگـی در سـن

ـبـه  ١٩ شنبه   ـنـد  در مـقـابـل اداره  ٢٠  اسفند و یكشـن  اسـف
اطالعات شھر سنندج تجمع نموده و ضمن پیگیری وضعیـت  

ـر ایـن گـزارش  .    عزیزانشان خواھان آزادی آنان شدند  ـنـا ب ب
مامورین اطالعات دیروز شنبه بـه خـانـواده ھـا پـاسـخـھـای  

به طور مثال بـه یـكـی از خـانـواده ھـا  .  متناقضی داده اند 
ـم   ـی گفته شد كه تا یك ھفته دیگر پرونده آنھا را جمع می كن

در صورتی كه به خانواده دیـگـری  .  و به دادگاه می فرستیم 
گفته بودند كه در اینجا تجمع نكنید و بروید سه ھفته دیـگـر  

 اسفند در پی تجمع تـعـداد  ٢٠ ھمچنین امروز  . مراجعه كنید 
ـنـدج   بیشتری از بستگان فعالین كارگری بازداشـتـی در سـن
در مقابل اداره اطالعات این شھر، مامورین نیروی انتظامـی  
ـنـد و   ـرداخـت در محل حاضر شده و به صحبت با خانواده ھا پ
ـنـد  . سعی در قانع كردن خانواده ھا به انصراف از تجمع داشـت

ـیـن كـارگـری   در پایان این تجمـع خـانـواده ھـای ایـن فـعـال
مصرانه خواھان آزادی فوری افراد بازداشتی شـده و اعـالم  
كرده اند كه تا آزادی افـراد بـازداشـتـی بـه ایـن تـجـمـع ھـا   

 ی ھماھنگی برای كمـك    اعضای كمیته .  ادامه خواھند داد 
 ھای كارگری به نام ھای وفا قادری، سیـد    به ایجاد تشكل 

خالد حسینی، عـلـی آزادی، بـھـزاد فـرج الـھـی و حـامـد  
محمودنژاد با ھجوم مامورین اطالعات بـه مـنـازل و مـحـل  

 اسفنـد بـازداشـت شـده و  ١٧ ھای كارشان در روز پنج شنبه  
تاكنون از وضعیت و اتھـامـات وارده بـه آنـھـا اطـالعـی در  

ـرای كـمـك بـه ایـجـاد  .  دست نیست  كمیته ی ھماھنـگـی ب
ـیـد و      تشكل   ھای كارگری خواھان آزادی فـوری و بـی ق
ـیـن آزادی  ٥ شرط    عضو بازداشتی خود در سنندج و ھمـچـن

ـیـان  سـیـاسـی مـی   ـنـد و زنـدان سایر كارگران و فعالین درب
 .باشد   

*** 
فشار بر فعالین کارگری شھر سنندج در 

 آستانه روز جھانی زن
 اسفند؛ کارگران، تشکـل ھـای کـارگـری و مـردم  ١٩ 

در حالی که بسیاری از کارگران و زنـان آزادی  !  آزدی خواه 
خواه و برابری طلب شھر سنندج در آستانه ھشتم مارس، روز  
جھانی زن، به جنب و جوش چگونگی گرامـی داشـت ایـن  
روز افتاده بودند؛ نیروھای امنیتی با ایجاد فضای رعـب و  
ـبـش کـارگـری و زنـان را از   ـیـن عـرصـه جـن تھدید، فـعـال

آنھا از طـریـق تـمـاس  .  برگزاری این مراسم منع می کردند 
ـر و نـاشـایسـت   ـفـاظ تـوھـیـن آمـی ـفـاده از ال تلفنی و با اسـت
ـم   ـرکـی، حـات اعضای کمیته ھماھنگی از جمله فردیـن مـی
صمدی، غالب حسینی، کوروش بخشنده و آرام زندی فـعـال  
ـران را   کارگری و خلیل از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ای

ـنـد  ـرحـذر داشـت یـکـی  .  از شرکت در مراسم روز جھانی زن ب
ـبـاس   دیگر از این اقدامات گسیل دو ماشین از مـامـوریـن ل
شخصی به درب منزل سوسن رازانی فعال مـدنـی و حـقـوق  

ـیـل  .  زن بود  ھم چنین به شـیـوه ای سـبـعـانـه بـه مـنـزل جـل
محمدی یکی دیگر از اعضای کمیته ھمـاھـنـگـی ھـجـوم  
برده و کامپیوتر و تعدادی کتاب و وسایـل شـخـصـی را بـا  

آنھا با نشان دادن حکم بازداشت به خـانـواده اش،  . خود بردند 
ایـن  .   اعـالم کـرده بـودنـد ١٢/١١/٩١ تاریخ بازداشت او را  

ـنـی، وفـا قـادری، بـھـزاد فـرج   درحالی است که خالد حسی
الھـی، حـامـد مـحـمـود نـژاد و عـلـی آزادی از اعضـای  
دستگیر شده ی کمیته ھماھنگی ھم چنان در بازداشت بـه  

ـرده، تـوزیـع  .  سر می برند  اما علی رغم این فشارھای گسـت
ھزاران تراکت، بیانیه و پوستر در رابطه با ھشـت مـارس روز  
جھانی زن، روز اعتراض به نابرابری، شور و شـوق فـراوانـی  
ـنـدج بـه وجـود آورد و آنـھـا   را در بین زنان و مردان شھر سن

ـرای  .  مشتاقانه از این روز استقبال کردند  کمیته ھماھنگی ب
کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری ضـمـن مـحـکـوم  
ـیـن   کردن تھدید، توھین و فشار بر فعالین جنبش زنان و فعـال
کارگری، خواستار آزادی بی قیـد و شـرط ھـمـه اعضـای  

ـقـات  .  بازداشتی خود در شھر سنندج می باشد  اعتـراض طـب
ـفـک نـظـام   ـن فرودست به نابرابری ھای اجتمـاعـی جـزء الی
سرمایه داری است و تا بی عدالتی و تبـعـیـض در جـامـعـه  
موجود است، مبارزه برای رھایی انسـان از ایـن مـنـاسـبـات  

 . نابرابر نیز وجود دارد 
*** 

درگذشت اگریجه عبدی مادر پدرام 
 نصراللھی فعال کارگری زندانی

  ١٦/١٢/٩١ با نھایت تأسف با خبر شدیم روز چھارشنبه  
خانم اگریجه عبدی، مادر گرامی پـدرام نصـرالـھـی عضـو  
ـنـد، پـس از حـدود   کمیته ھماھنگی و فعال کـارگـری درب
ـرم کـردن بـا   ـنـجـه ن شش ماه پیکار با بیماری و دسـت و پ
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ـیـمـارسـتـان   مرگ، درب
ــدج جــان   ــن ــن ــد س ــوحــی ت
ــزش را از دســت   عــزی

قلب این عزیز کـه  . داد 
از بیـمـاری دیـابـت در  

  ٦٣ رنج بـود، در سـن  
سالگـی و در حسـرت  
ــد   ــدار فــرزن ــن دی آخــری

دلبند و دربندش از تپش بـاز ایسـتـاد و ایـن جـھـان  سـراسـر  
مـا اعضـای  .  نابرابر را با دنیایی آرزوی انسانی وداع گفـت 

ھـای    ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 
کارگری، ضمن ابراز ھمدردی با پدرام نصرالھی و خـانـواده  

اش، نھایت تأسف و تأثر خـود را از درگـذشـت ایـن    گرامی 
مادر رنج دیده و فداکار اعالم داشته، و صمیـمـانـه خـود را  

 .در غم از دست دادن این عزیز شریک می دانیم 
*** 

 نفر از اعضای کمیته ی ٤بازداشت 
 ھماھنگی در سنندج

 سـاعـت  ١٧/١٢/١٣٩١  اسفند؛ به گـزارش رسـیـده  ١٧ 
الھـی     صبح وفا قادری، سید خالد حسینی، بھزاد فرج ٥:٣٠ 

ـتـه ...  و حامد  ـیـن کـارگـری و از اعضـای کـمـی ی    فـعـال
ھماھنگی در شھر سنندج با ھجوم ماموریـن اطـالعـات بـه  

الزم به ذکر است کـه مـامـوریـن  .  منازلشان بازداشت شدند 
ـنـی تـھـدیـد   ـف ـل اطالعات دیروز وفا قادری را طی تـمـاس ت

ـرگـزاری مـراسـم    مـارس در  ٨ کرده بودند که در صورت ب
ـتـه .  شھر سننـدج وی را بـازداشـت خـواھـنـد کـرد  ی    کـمـی

ھـای کـارگـری،    ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل 
ضمن محکوم کـردن بـازداشـت وفـا قـادری، سـیـد خـالـد  

ـیـد و    حسینی، بھزاد فرج  الھی و حامد، خواھان آزادی بی ق
ـر   ـیـن آزادی سـای ـیـن کـارگـری و ھـمـچـن شرط این فـعـال

 .باشد   کارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می 
*** 

دستگیری علی آزادی یکی دیگر از اعضا 
 ی ھماھنگی کمیته
ـبـه  ١٧  ـنـجـشـن   ١٧  اسفند؛ بر اساس گزارش رسـیـده،  پ

 صبح علی آزادی از اعضـای  ٦ ، ساعت  ١٣٩١ اسفند ماه  
. کمیته ھماھنگی در محل کارش در سنندج دستگیـر شـد 

ـتـزی اسـت  الزم بـه ذکـر  .   علی آزادی کارگر نانوایی فان
ـنـی، بـھـزاد فـرج  ـلـھـی و    است که وفا قادری، خالد حسی ال

ـم صـبـح بـا ھـجـوم  ٥ حامد محمود نژاد نیز ساعت   ـی  و  ن
. ماموران اطالعات به منازلشان، دستگیر و بازداشت شـدنـد 

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  ھـای    کمیته ھماھنگی ب
ـیـن   کارگری ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران و فعـال
ـر   ـیـد و شـرط دسـتـگـی کارگری، خواسـتـار آزادی بـدون ق

 .شدگان است 
 

 اخراج و بیكارسازی 
 

اخراج كارگران از كارخانه ھای 
، «خاور»، «فوالد»، «چوکا»ھای  كارخانه

 «ایران پوپلین»
ـیـد در قـانـون  ٢٠   اسفند؛ به دلیل عدم پرداخت سھم تـول

ھا، بخش تولید با مشکالتی جدی مـواجـه    ھدفمندی یارانه 
،  «خـاور »،  «فـوالد »،  «چـوکـا »ھای    كارخانه .   شده است 

به عنوان واحدھایی كه به دلیـل تـعـھـد  ...  و  «ایران پوپلین »
شكنی دولت در پرداخت سھم تولید اقدام به اخراج كـارگـران  

ـران  »و   «خـاور »ھـا    اند و از میان ایـن كـارخـانـه   خود كرده  ای
 .رشت در معرض تعطیلی کامل قرار دارند  «پوپلین 

*** 
سازی ایران پویا وابسته به  کارخانه یخچال

 بنیاد مستضعفان تعطیل شد
ـراردادی  ١٩   اسفند؛ از تـمـامـی کـارگـران رسـمـی و ق

ـیـاد    شاغل در کارخانه یخچال  ـن سازی ایران پویا وابسته بـه ب
مستضعفان خواسته شده است بر سر کار خود حاضر نشـونـد  
و برای پی گیری مطالبات خود از سوی مـراجـع قـانـونـی  

ـنـد  ـیـش از  .  اقدام کـن  کـارگـر رسـمـی بـه  ١٠٠ و ازورودب
ـیـش   کارخانه جلوگیری شده است، واین درحالی است که پ

ـراردادی  ٩٠  دی ماه از ورود  ٣٠ از این، در تاریخ    کارگـر ق
نھایـت چـنـد          این کارخانه جلوگیری به عمل آمده بود و در  

قابل یادآوری اسـت کـه  .  روز بعد این کارگران اخراج شدند 
ـر تسـویـه   ھم اکنون اختیارات کارخانه و کارگران آن به مدی

 .برند   واگذار شده است و کارگران در بالتکلیفی به سر می 
*** 

اخراج نجیم محمدزاده فعال کارگری و 
عضوانجمن برق وساختمان اصفھان درفاز 

 پارس جنوبی١٢
  ١٤/١٢/٩١ اسفند؛ پس از آنکه درصبح روز دو شنبـه ١٥ 

ـران   کارگران شـرکـت تـوسـعـه شـبـکـه ھـای صـنـعـتـی ای
(i.i.n.d)  ـیـن بـودن دراعتراض به پایین بودن دستمزدھا وپـای

امکانات کمپ کارگری دست به اعـتـصـاب زدنـد یـک  
روزبعد نجیم محمدزاده فـعـال کـارگـری تـوسـط کـارفـرمـا  

 ازدانشگـاه  ٨٨ اخراج شد وی ھمچنین پیش از این نیزدرسال  
ـرار   یاسوج اخراج وتوسط ماموران اطالعات موردبازجـویـی ق

 انجمن برق وساختمان اصفھان  . گرفته بود 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده
 

 کارگر ١٢٠٠عدم پرداخت شش ماه حقوق 
کارخانه پروفیل ساوه و وضعیت فالکتبار 
کارگران دیگر کارخانه ھا در شھرستان 

 ساوه
ـران ١٤   کـارگـر  ١٢٠٠ :  اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ای

کارخانه نورد پروفیل ساوه شش ماه است حقـوقـی دریـافـت  
این کارگران در طول این مـدت فـقـط مسـاعـده  .  نکرده اند 

اندکی دریافت نموده اند و در آستـانـه سـال نـو در شـرایـط  
ـرنـد  ـب ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  فالکتباری بسر می ـنـا ب ب

ـریـھـای ایـن کـارگـران در   اتحادیه آزاد کارگران ایران پیگـی
مراجعه به کارفرما برای دریافت دستمزدھایشان تـا کـنـون  
ـتـھـای   نتیجه ای در بر نداشته است و از آنجا کـه مـحـدودی
ـراض کـارگـری در ایـن   شدیدی نسبت به ھـر گـونـه اعـت
کارخانه وجود دارد آنان در طول شـش مـاه گـذشـتـه عـمـال  
ـنـحـال   موفق به سازماندھی اعتراضی کارساز نشده اند با ای
بنا بر اظھار برخی کارگران این کـارخـانـه در حـال حـاضـر   
ـروز   جو سنیگنی بر محیط کارخانه حاکم است و احتـمـال ب

 کارگـر آن وجـود  ١٢٠٠ اعتراضات بسیار شدیدی از سوی  
بنا بر گزارش دیگری که به اتحـادیـه آزاد کـارگـران  .  دارد 

ـیـز  ١٢٠٠ ایران رسیده است    کارگر کارخانه نورد لوله صفا ن
ـرار   در حال حاضر چھار ماه حقوق معوقه دارند و کارفرما ق
ـرداخـت   است فقط یکماه از دستمزد معوقه این کارگران را پ

بنا بر این گزارش عالوه بر سی کارگر شرکـت زادآخ  .  کند 
که یکسال است دستمزدی دریافت نـکـرده انـد و در حـال  
حاضر با درب بسته کارخانه موجه  شده اند ھزاران کـارگـر  
دیگر نیز در شھر صنعـتـی کـاوه از یـکـسـال تـا سـه مـاه  
دستمزدھای خود را دریافت نکرده اند و از آنـجـا کـه اراده  
ـرداخـت دسـتـمـزدھـای   ـرای پ ای نیز در میان کارفرمایان ب
معوقه کارگران وجود ندارد آنان در آسـتـانـه سـال نـو بـدون  
روزنه ای امید برای دریـافـت دسـتـمـزدھـایشـان در شـرایـط  

 . فالکتباری قرار دارند 
 

 اخبار بین المللی
 

 خانمان ھا افزایش شمار بی -اروپا 
به گزارش یورو نیوز از آغاز بحران اقتصـادی در اروپـا،  
جوانان، زنان و مھاجران بیش از سایر اقشار جامـعـه، از بـی  

ـنـج سـال،  . خانمانی صدمه دیده اند  طی این مـدت حـدود پ
شمار بی سرپناھان در پانزده کشور در اتحادیه اروپا افزایـش  

در  "  تـری یسـت " ورنر واند وگ، مدیر نوانخانه  .  یافته است 
طی شـش سـال گـذشـتـه،  : " شھر گانت بلژیک می گوید 

تعداد کسانی که در نوانخانه تری یست پناه می گیرند از  
ـر رسـیـده   ـف ـنـجـاه ن پنجاه شصت نفر در ھفته به ھشتصد و پ

روت اوئن، مسئول سیاستگذاری فدراسیون اروپـایـی  ."  است 
: سازمـان ھـای کـمـک بـه بـی خـانـمـانـھـا مـی گـویـد 

صاحبخانه ھا و مستاجرانی که قبال احـتـمـال نـمـی رفـت  " 
ـیـل   ـیـه بـه دل بی خانمان شوند، به دلیل افزایش موارد تـخـل
ـرو   ناتوانی از بازپرداخت وام مسکن، با خطر بی خانمانی روب

ـیـل افـزایـش  ."  ھستند  ـیـا بـه دل پرتغال، اسپانیا، یونان و ایتال
بیکاری، بیشترین افزایش را در شمار بی سرپناھـان تـجـربـه  

 .کرده اند 
 

صدھا ھزار نفر دست به تظاھرات  -پرتغال 
 زدند

ـبـه دوم   ـر روز شـن ـف به گزارش یورو نیوز صدھـا ھـزار ن
در لیسبون، پایتخت و دیگـر شـھـرھـای  )   اسفند ١٢ (مارس  

ـتـصـادی   این کشور، در اعتراض به برنامه ھای ریاضـت اق
این تظاھـرات ھـمـزمـان بـا حضـور  .  دولت راھپیمایی کردند 

نمایندگان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللـی پـول و  
ـرگـزار   ـرتـغـال ب اتحادی  اروپا به عنوان وام دھندگان به دولت پ

ـنـه ھـای  . شد  دولت پرتغال به منظور صرفه جویـی در ھـزی
خود، بودج  بخش ھای دولتی را کـاھـش داده و در تـالش  
ـران کـنـد  . است با افزایش مالیات، کسری بودج  خود را جـب

ـراضـات در ایـن کشـور شـده   ھمین امر موجب افزایش اعـت
آرمنیو کارلوس، دبیر کل اتحادی  سراسری کـارگـری  .  است 

: پرتغال که در این تظاھرات شرکت کرده بـود، مـی گـویـد 
امروز بر ھمه روشن است که این دولت ھـیـچ مشـروعـیـت  " 

سیاسی و اخالقی ندارد و ھمچنین فاقد مقبولیت عمـومـی  
ـنـایـی  . است  ھیچ وزیری به درخواست استعفـای مـردم اعـت
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." نکرده و دولت خود تبدیل به بزرگترین مشکل شـده اسـت 
ـیـن بـار طـی   ـرای نـخـسـت معترضان که در این راھپیمایی ب
ـقـالب سـال   ـراض، سـرود ان سالھای گذشته، بـه نشـانـ  اعـت

ـرنـامـ   ١٩٧٤  ـنـد ب پرتغال را نیز سر می دادند، از دولت خواست
ریاضت اقتصادی خواسته شده از سـوی وام دھـنـدگـان را  

ـلـه بـا کسـری بـودجـ  خـود،  . متوقف کند  پرتغال برای مقاب
ـیـکـا وام دریـافـت   مبلغ ھفتاد و ھشت میلیارد یورو، از تروی

ـرتـغـال  ٤٠ این تظاھرات ھـمـزمـان در  ..  کرده است   شـھـر پ
ــعــداد   ــد ت ــدوارن ــی ــنــدگــان ام ــرگــزار شــد و بــرگــزار کــن ب
تظاھرکنندگان بیش تر از مشارکت کنندگان در تـظـاھـرات  

در ماه سپتامبر که بزرگتریـن تـظـاھـرات  .  ماه سپتامبر باشد 
ضد دولتی طی سالھای اخیر در ایـن کشـور نـام گـرفـتـه  
ـیـسـبـون   ـراض در ل ـر بـه نشـانـ  اعـت ـف بیش از پانصد ھـزار ن

 .تظاھرات کردند 
 
معترضین خشمگین مقر نیروھای  -مصر 

 پلیس را به آتش کشیدند
ـنـد ١٢ (  وزارت کشور مصر روز شنبه دوم مارس   )  اسـف

ـرتـاب    در بیانیه  ـرض بـا پ ای اعالم کرد، حدود پـانصـد مـعـت
ھای بنزینی به قرارگاه نیروی پلیس در شـھـر    سنگ و بمب 

ـر  .  بندری بورسعید حمله کردند و آن را به آتـش کشـیـدنـد  ب
ـرضـان خشـمـگـیـن    اساس گـزارش  ـتـشـرشـده، مـعـت ھـای مـن

ھای آتشنشانـی بـه سـاخـتـمـان    ھمچنین از دسترسی ماشین 
ـری کـردنـد  ـراض در حـالـی  .  مقر پلیس، جـلـوگـی ایـن اعـت

ـروی   ـی ـری مـیـان ن صورت گرفت که در ھمـان روز، درگـی
پلیس و معترضان در شھر منصوره در شـمـال مصـر، دسـت  

جـان کـری،  .  ھا زخمی برجا گـذاشـت   کم یک کشته و ده 
ـتـصـادی و    وزیر خارجه امریکا، نیز در میان ناآرامی  ھای اق

وگو با رھبران، بـازرگـانـان    سیاسی در این کشور برای گفت 
. ھـای مـخـالـف مصـر، بـه قـاھـره وارد شـده اسـت  و چھره 

ـنـد  ـرض ھسـت . معترضین به برخورد خشونت آمیز پلیس معـت
 ژانویه کـه دادگـاھـی در قـاھـره  ٢٦ شھر بور سعید از روز  

ـراض و  ٢١   نفر را بـه اعـدام مـحـکـوم کـرد، صـحـنـه اعـت
 .درگیری پلیس با مردم بوده است 

 
ادامه اعتراضات مردم به فقر  -بلغارستان 

 و فساد
به گزارش خبـرگـزاریـھـا جـمـعـیـت عـظـیـمـی از مـردم  

در شـھـرھـای  )   اسفند ١٣ ( مارس  ٣ بلغارستان روز یکشنبه  
ـتـخـت ایـن کشـور   بزرگ این کشور از جمله صوفـیـه، پـای

در پـالکـاردھـایـی کـه مـردم در دسـت  .  تظاھرات کـردنـد 
ـنـدازیـد   جنایت : "داشتند نوشته شده بود  ـی !" کاران را به زندان ب

ـیـش از  ".مردم علیه مافیا "و     ٥٠ گزارش شـده اسـت کـه ب
ھزار تن نیز در شھر ورنا در مجاورت دریـای سـیـاه تـجـمـع  

ــه  .  کـردنـد  ــه در اعـتــراض ب ــه مــاه گــذشـت ـی تـظــاھـرات اول
فعاالن حـاضـر  . ھای سنگین برق از این شھر آغاز شد   ھزینه 

در میان راھپیمایان خواستار دولتی شدن صنعت برق، ایـجـاد  
ـنـی رای   روشی برای عـزل اعضـای پـارلـمـان و جـایـگـزی

ایـن در حـالـی اسـت کـه  .  اکثریت با نظام انتخاباتی شدند 
بویکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستـان در پـی تـظـاھـرات  

ـنـه ٢٨ ای که در    گسترده  ـراض بـه ھـزی ھـای     ژانویه در اعـت
 فـوریـه  ٢٠ سنگین برق و انرژی گرمایشی آغـاز شـد در  

ـریـن سـاکـنـان  . استعفا کرد  ـرت ـی ـق مردم بلغارستان به عنوان ف

اتحادیه اروپا مجبور ھستند بخش بزرگی از درآمد مـاھـانـه  
)  دالر ٥٣٠ (  یـورو  ٤٠٠ خود را که به طور میانگین فقط  

ـبـوض   ـرای ق در ماه است را به خصوص در فصل زمستان ب
 .برق پرداخت کنند 

 
 روزه کارکنان شرکت ٥اعتصاب  -اسپانیا 

 ھواپیمایی ایبریا
ـیـمـایـی   به گزارش یورو نیوز کـارمـنـدان شـرکـت ھـواپ

 روزه  ٥ ایبریای اسپانیا و شرکتھای وابسته به آن اعتصـاب  
ـنـد ١٤ ( مارس  ٤ ای را از روز دوشنبه  . آغـاز کـردنـد )   اسـف

این اعتصاب در اعتراض به کـاھـش دسـتـمـزدھـا و حـذف  
بریتـیـش  "  شغل که پس از ادغام با شرکت بریتانیایی  ٣٨٠٠ 
ـرگـزار شـده اسـت "  ایرویز  ـرد، ب  ھـزار  ٣٨ .  صورت مـی گـی

ـنـده بـا  ٥ ھزار مسافر این شـرکـت در  ٤٠ مسافر از    روز آی
این اعـتـصـاب بـاعـث  . شرکتھای دیگری پرواز خواھند کرد 

ـریـا  .   پرواز شده است ١٣٠٠ لغو حدود   ـب کارمندان شـرکـت ای
ـرپـا   درنظر دارند دو ھفته دیگر نیز اعتصاب مشـابـھـی را ب

 .کنند 
 

 افزایش بیسابقه نرخ بیکاری -اسپانیا 
به گزارش یورو نیوز نرخ بیکاری در اسپانیا بـه رقـمـی  

ـیـا روز  .  بیسابقه در ماه فوریه رسیده است  وزارت کار اسـپـان
اعالم کرد متقاضیان کـار در  )   اسفند ١٤ (  مارس  ٤ دوشنبه 

پیـش از ایـن  .  این کشور از مرز پنج میلیون نفر گذشته اند 
ـیـکـاری چـھـارمـیـن قـدرت   ـرخ ب ـیـا ن موسسه آمـار اسـپـان
اقتصادی منطقه پولی یورو در ماه دسامبر سال گذشـتـه را  

یـک  .   درصد جمعـیـت فـعـال آن اعـالم کـرده بـود ٢٦.٠٦ 
ـیـا مـی گـویـد  امـروز  : " متقاضی اکوادوری کار در اسـپـان

ـرار دارنـد  . افراد زیادی ھستند که در وضعیتی بسیار بـد ق
ـم و بـه کشـورم بـاز  . ھمه بیکارند  من یک خارجـی ھسـت

در مـاه ژانـویـه  ."  خواھم گشت زیرا اینجا کار وجـود نـدارد 
ـیـا    درصـد افـزایـش  ٢.٧٢ گذشته نیز نرخ بیـکـاری اسـپـان

ـر  .  داشت  تالش ھای دولت برای کاھـش کسـری بـودجـه ب
 .روی وضعیت اقتصادی و بازار کار اثر منفی داشته است 

 
خشم کارگران بر علیه بیکارسازی  -فرانسه 

 ھا
ـر سـازی   ـیـوزکـارگـران کـارخـانـه تـای به گزارش یورو ن

ـر  )   اسفند ١٦ ( مارس  ٦ گودیر روز پنجشنبه   با تجمع در براب
ـران   مقر این مجموعه در حومه پاریس، نسبت به تصمیم مدی

ـر و  .  اعتراض کردند  ـیـد تـای این کارخـانـه آمـریـکـایـی تـول
الستیک پنج ھفته پیش اعـالم کـرده در نـظـر دارد واحـد  

کـارگـران ایـن  .  در شمال فرانسه را تـعـطـیـل کـنـد "  امیان " 
کارخانه نگران از آینده شغلی خود با نیروھای امنیتی کـه  
ـر   برای کنترل اوضاع به کارخـانـه اعـزام شـده بـودنـد درگـی

تجمع کنندگان با پرتاب اشیاء و ھمچنیـن بـه آتـش  .  شدند 
ـنـد  . کشیدن الستیک خشـم خـود را بـه نـمـایـش گـذاشـت

ـفـاده از گـاز   نیروھای ضد شورش ھـم در مـقـابـل بـه اسـت
ـیـکـاری  .  اشک آور متوسل شدند  تعطیلی این کارخانه با ب

 . کارگر ھمراه خواھد شد ١٢٠٠ حدود  
 

 
 

تظاھرات دانشجویان بر علیه  -یونان 
 "اصالحات آموزشی"باصطالح 

)  اسفنـد ١٥ ( مارس  ٥ دانشجویان یونانی روز چھارشنبه  
با تجمع در مقابل پارلمان، مخالفت خود را با برنـامـه دولـت  

ـراز  ٣٥٠ برای تعطیلی و یا ادغام    دانشـگـاه و دانشـکـده اب
ما خـواھـان  " داشتند دانشجویان معترض شعار سر می دادند  

در  "  ارزش   دریافت مدرک تحصیلی ھستیم نه مدرکـی بـی 
دولت یـونـان، شـمـار زیـادی از  "  اصالحات آموزشی "نتیجه  

دانشجویان مجبور ھستند برای به پایان رسانیدن تحصـیـالت  
ـفـاوت از   خود راھی شھرھای خود شوند و یا با مدرکی مت

ـنـد، فـارغ    آن  ـتـدا قصـد گـرفـتـن آن را داشـت چه که در اب
تظاھرات دانشجویان یونان، چنـد روز پـس  .  التحصیل شوند  

از اعتراضات معلمان مدارس ابتدایی و راھنـمـایـی در آتـن  
دولـت  .   شـود   ھای آموزشی، برگزار مـی   علیه کاھش ھزینه 

 ھـزار  ١٥٠  مـیـالدی ،  ٢٠١٥ یونان قصـد دارد تـا سـال  
ـتـی را کـاھـش دھـد   ایـن  .  فرصت شغلـی در بـخـش دول

 ھزار فرصـت شـغـلـی تـا پـایـان سـال  ٢٥ درحالی است که  
کاھش حقوق و مستمـری  . جاری میالدی حذف خواھد شد 

ھای گـذشـتـه، شـھـرونـدان یـونـانـی را بـه    کارگران در سال 
یـونـان در  .  برپایی اعتصاب و تظاھرات متعدد واداشته است 

ـرار دارد و در حـالـی   کانون بحران بدھی مـنـطـقـه اروپـا ق
کند که سیاسـت    ششمین سال رکود اقتصادی را تجربه می 

ریاضتی شدید دولت برای کاھش کسری بودجه، بیـکـاری  
 .ھا ھزار نفر را موجب شده است   ده 

 

يک دنيای 
 بھتر

برنامه حزب 
کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد


