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سرانجام بعـد از سـه مـاه غـور و  
تفحص، جانیان اسالمی و شـورای  
عــالــی کــارشــان مــیــزان حــداقــل  
ـرای سـال آتـی   دستمزد کارگران ب

 ھزار تومان در مـاه اعـالم  ٤٨٧ را  
 . کردند 

ــل  ٤٨٧  ــومــان حــداق  ھــزار ت
دستمزد یعنی تشدید بیشتر فقـر و  
ـر   گرسنگی، یعنی اضافه شـدن ب
کودکان کار و خیابان، یعنی بـی  
ـر   ـیـشـت درمانی و بی مسـکـنـی ب
ـقــرا   ــھ ــه ق ــی ب ــعـن کـارگــران  و ی

ـر کـل جـامـعـه و   ـیـشـت کشیـدن ب
 . تباھی زندگی میلیونھا مردم  

ــن سـطــحــی از   ـی تـعــیــیـن چــن
دستمزد برای میلیونھـا کـارگـر و  
خانواده کـارگـری یـک جـنـایـت  
ــه   ــه و اعــالم جــنــگ ب آگــاھــان
. کارگـران و کـل جـامـعـه اسـت 

ــار دسـتـمـزدھــای   ـر ب کـارگـران زی
 .چندین برابر زیر خط فقر نخواھند رفت 

ــت   ــاران حــكــوم ــدرك دســت ان
" شورای عـالـی کـار " اسالمی در  

ـرفـت   ـتـظـار مـی ھمانگـونـه کـه ان
جمھوری اسالمی در یـک اقـدام  
ــا یــک   ــر ب ــگ ــه دی ــایــتــکــاران جــن

کل طبقه کـارگـر  "  دستورقانونی " 
. را محکوم به فالکت بیشتر کرد 

این حکومـت  "  شورای عالی کار " 
ـیـن افـزایـش    درصـدی  ٢٥ با تعی

دستمزد یکبار دیـگـر ثـابـت کـرد  
شـورای عـالـی  " کـه ایـن شـورا،  

ــه  ــن اقــدام  .  اســت "  سـود ســرمـای ای
انعکاس وسیعی در جامعه داشـت  
تا آنجا که حتی رسانه ای ماننـد  

" روی خـط " صدای امریکا برنامه  
جمعه شـب خـود را بـه مـوضـوع  
افزایش دستمزدھا اخـتـصـاص داد   
و ھمه بینندگان این برنامـه یـک  
ـرض   صدا به تصمیم حکومت معـت

ــد  ــودن ــه کــارفــرمــایــان .  ب ــل ! از جــم
ـرمـی "  تـمـاس  "  کارفـرمـای مـحـت

ـبـول  : " گرفت و گـفـت  مـا ھـم ق
مـا  .  داریم که این حقوق کم است 

اگر پولمان را جای دیگـری کـار  
ـنـھـا در مـی   بیندازیم بیشتر از ای
ـم   ـم مـیـخـواھـی ـی آوریم اما چه کـن

ـره   ـرد سـر سـف ـب کارگرمان نانـی ب
دولت به تولید ھم ضـربـه زده  !  اش 

است ھیچگـونـه خـدمـاتـی ارائـه  
و بـی  )  نقل به معنـی ..."(نمیدھد 

بی سی ھم نتوانست ساکت بماند  
" نـوبـت شـمـا " و برنامه شنبه شب  

این رسانه نیز اختصاص به ھـمـیـن  
ـرنـامـه   موضوع داشت و در ایـن ب
ـرض   نیز بییندگان آن ھمگی مـعـت
ــه حــکـومــت   ـم رذیـالن ایـن تصـمــی

ــه  .  بـودنـد  ھـر چـنـد ھــر دو رسـان
مبنای کارشان این بود که ھـمـه  

ـتـی " چیز را به   دولـت  "  بـی کـفـای
احمدی نژاد نسبت دھند و دیـگـر  
ـر از   ـیـشـت اینکه افزایش دستمزد ب

امیدواریم سال نو، . سال جدید را به ھمه مردم در ایران تبریک میگوییم
 سال سرنگونی و رھایی از حاکمیت جنایتکاران اسالمی باشد
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جمـھـوری  " شورای عالی كار " 
ـرای   اسالمی دستمـزد كـارگـران ب

  ١٢٥  ھـزار و  ٤٨٧  را  ٩٢ سـال  
ـیـن كـرده اسـت  ــن  .  تـومـان تـعــی ای

ـنـجـم خـط   دستمزد مـعـادل یـك پ
فقری است كه خود حكومتیان بـه  

ـم  .  آن اعتراف كرده اند  ـل تنھا یك ق
از دزدیھـای سـران حـكـومـت كـه  

ــیــش از   ــرا رو شــد ب   ٣٠٠٠ اخــی
  ٦ میلیارد تومان است كه مـعـادل  
. میلیون برابر ایـن دسـتـمـزد اسـت 

ــه دار دزد و   یــك مشــت ســرمــای
ـروتـھـای   ـر ث حریص و جنایتـكـار ب
این جامعه كه اساسا حـاصـل رنـج  
ــنــگ   ــران اســت چ و كــار كــارگ
ـنـد   انداخـتـه انـد و تصـور مـیـكـن
میتوانند میلیونـھـا كـارگـر را بـه  
ـردگـی   فالكت و گـرسـنـگـی و ب
ـــد و صـــدای   ـن ــ ـن مـــحـــكـــوم كــ
ـری و   اعتراضشان را بـا دسـتـگـی

ـنـد  ـیـن  .  زندان خـامـوش نـمـای تـعـی
ـر   ـق ـر خـط ف دستمزد چنـد بـار زی
ــت و   ــان دول ــدگ ــایــن ــم ــوســط ن ت
کارفرماھا و پادوھای آنھا یعـنـی  
شوارھای مـرتـجـع اسـالمـی، در  
واقع اعالن جنگ به میلیونھا زن  

 .و مرد كارگر است 
این دستمزد ناچیـز در حـالـی  
تعیین میشود كه تـورم و گـرانـی  
در این جامعه سرسام آور اسـت و  
ـر بـاالی   در ھمین چند ماھه اخـی

 درصــد و در  ٥٠  درصــد و  ٤٠ 
مورد برخی كاالھای اسـاسـی بـه  

.  درصد رسـیـده اسـت ١٠٠ باالی  
ـتـصـادی و   بی تردید بن بسـت اق
تحریمھا و قطع یارانـه ھـا بـاعـث  

 از ایـن  ٩٢ میشود تورم در سـال  
ــاشــد  ــر ب ــت ــش ــار بــی ــی ایــن  .  ھــم بس

ـیـن مـیـشـود   دستمزد در حالی تعی
كه در ایـن جـامـعـه كـارگـران از  
ــمـاعــی   ــچـگــونـه تـامــیـن اجـت ھـی
برخوردار نیستند و ھزینه درمان و  
ـیـمـت دارو سـر بـه   بیمارستان و ق

ـریـن  .  آسمان میزند  ـنـه سـاده ت ھـزی

ــواده   ــك خــان ــاه ی ــه و ســرپــن خــان
كارگری ماھیـانـه از ایـن مـیـزان  
بیشتر است و كارگر نـاچـار اسـت  
دو شیفته و سه شیفته كار كند تـا  
ــه   ــن ــرج خــوراك و ھــزی ــوانــد خ ــت ب
ـرانـه اش را تـامـیـن   ـی ـق زندگی ف

تعیین دستمزد چنـدیـن بـار  .  نماید 
زیر خط فقر یك جنایت آشكار در  
ــران و خــانــواده ھــای   حــق كــارگ

این میزان دستمـزد  .  كارگری است 
به معنای محكوم كردن كـارگـران  
ـروتـھـای   ـنـدگـان ث ـن یعنی تولید ك
جامعه به گرسنگی و بیـمـاری و  
ــودی اســت  ــاب ــت و ن . مــحــرومــی

كارگران در ھمین یك سال اخیر بـا  
ـرده   مبارزات و اعـتـصـابـات گسـت
خود نشان داده اند كه زیر بـار ایـن  
تعرضات حاكمین نمیروند و قـطـعـا  
در سال آتی نیز حكومت اسالمـی  
سرمایه داران پاسخ مـحـكـمـی از  

 .كارگران خواھد گرفت 
حـزب كـمــونــیـســت كــارگــری  
ــواده ھــای   ــه كــارگــران، خــان ــی کـل
کارگران و تشكلھای كارگری را  
به مبارزه ای متحدانه و سراسـری  
ــن بــرابــر   ــدی ــزایــش چــن بــرای اف

كـارگـران  .  دستمزدھا فرا میخوانـد 
قطعا میتوانند بـا اعـتـصـابـات و  
تجمعات و اعتراضات در سـراسـر  
ـتـكـارانـه   ـم جـنـای كشور این تصـمـی
حكومت اسالمی را به زبـالـه دان  
ـر   ـراب بیندازند و افزایـش چـنـدیـن ب
دستمزد را به دولت و كارفـرمـایـان  

 .تحمیل كنند 
ــای   ــارھ ــارگــران در طــوم  ك
ـیـه ھـای خـود   ـیـان اعتراضی و ب
ـرابــر   ــدیـن ب خـواســت افــزایـش چـن
دستمزد را طرح نـمـوده و در قـدم  
ـیـون   ـل اول بر حداقل دستمزد یك می
و پانصد ھزار تومان در ماه تاكیـد  

حزب ھـمـه كـارگـران و  .  كرده اند 
ـیـه   سازمـانـھـای كـارگـری و کـل
ـران زحـمـتـکـش را بـه   حقوق بگـی
دفاع فعال از این میزان دستمزد و  

ـرای عـقـب   به حركتی سراسـری ب
راندن این تھاجم گستاخـانـه دولـت  

حزب تمام توان خـود  .  فرا میخواند 
ـبـش افـزایـش   را برای تقـویـت جـن
چندین برابر دستمزد بكـار خـواھـد  
گرفت و ھـمـه كـارگـران و مـردم  
شریف را به پیوستن به این مبـارزه  

 .حیاتی و مھم فرا میخواند 
 
  

 حزب كمونیست كارگری ایران 
ـــارس  ١٣    ٢٣   -  ٢٠١٣  م
 ١٣٩١ اسفند  

دزدان میلیاردی و دستمزد یك پنجم 
 خط فقر
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این از تـوان کـارفـرمـایـان خـارج  
ــن   اسـت، امـا انـعـکـاس آن در ای
سطح نشان از اعتـراض وسـیـع بـه  

 .این تصمیم بود 
ــن    امــا مــوضــوع اصــلــی ای

" کلمه " نوشته عکس العمل سایت  
ــیــن   ــرحس ــی ــه بــه م ــت ســایــت وابس

ـر مـحـبـوب  " موسوی،   نخست وزی
به این تصمیم شورای عالی  "  امام 

ایـن  .  کار جمھوری اسالمی است 
سایت ھشدار میدھد بی تـوجـھـی  

ـتـوانـد  " به کارگـران   ـنـده مـی در آی
ـرای مـیـھـن   خطر امنیت جـدی ب

این سـایـت  .  شان داشته باشد " عزیز 
در بررسی خود ابتدا اشاره دارد بـه  
کشمکش این چند ماھه آخر بیـن  

تشــکــالتــی مــانــنــد  (  کــارگــران  
ـر  ) اتحادیه آزاد کارگران  و دولت ب

سر چند و چـون مـقـدار افـزایـش  
دستمزد؛ اما مھمترین موضوع در  
این بخش از ایـن نـوشـتـه بـه ایـن  

ســه جــانــبــه  "  اشــاره دارد  کــه  
با مصوبه مـجـلـس نـابـود  " گرایی 

شده است، چرا که بر طبق یـکـی  
ــس اســالمــی   ــات مــجــل از مصــوب
تعداد نمایندگان دولت از سـه بـه  
پنج نفر در شـورای عـالـی کـار  
ـنـدگـان   افزایش یافته و عمال نمـای
ــده   ــن ــوان نــمــای ــن مــزدوری کــه ع

را یــدک  "  جــامــعــه کــارگــری " 
ـبـار شـدنـد  ایـن  .  میشکند بی اعت

  ٤١ نوشته تاکید مـیـکـنـد اصـل  
قانون کار اسالمی که اشـاره بـه  
ـبـه گـرایـی کـذایـی دارد   سه جان

نویسـنـده ایـن  !   معطل مانده است 

ــال   ــن مـث ـیـز مــیـدانـد ای نـوشـتـه ن
ـنـدگـان   " جـامـعـه کـارگـری " نمای

ـرای   ـنـد ب ـرو ھسـت رسوا و بـی آب
ـرای   ـنـد ب ھمین نھایتا اشاره میکن
ـر اسـت تـا   ایشان حفظ نظام مھمت

البته این نـوشـتـه  . منافع کارگران 
ـر را مـتـوجـه   نـظـارت  " ھمه تقصی

استصوابی دولت بر تشـکـل ھـای  
ــد  "  کــارگــری  ــاکــی ــد و ت ــدان مــی

عـمـلـکـرد و دیـدگـاه  : "  میکـنـد 
ھای افرادی که در صدر تشکـل  

ھـای کـارگـری رسـمـی حضــور  
دارند به خوبی از عـمـق فـاجـعـه  
ای پرده برمی دارد کـه نـظـارت  
استصوابی دولت بر تشـکـل ھـای  
کارگری برای جامعه کـارگـری  

ـیـا عـلـی  .  ایران رقم زده اسـت  اول
ــگــی، رئــیــس کــانــون عــالــی   بــی

ــای اســالمــی کــار   ... شــوراھ
ـتـدا  ” :  گفت  ـیـگـی اب بنده  علـی ب

سرباز والیت ھستـم و در مـرحـلـه  
ــاع   ــوق کــارگــران دف دوم از حــق

حفـظ نـظـام از خـوانـدن  .  کنم   می 
غالمرضـا  “  .تر است   نماز ھم واجب 

ـره    خادمی  زاده ، رئیس ھیـأت مـدی
ـفـی    کانون عالی انجمن  ھـای صـن

ـیـن   کارگری ایران نیز با تائید چن
ـــاھــــی   ـــدگ ـــت ...  دی ـف ــ “ :  گ

ــری    تشــکــل  ھــای رســمــی کــارگ
اساسـا در راسـتـای حـفـظ نـظـام  

مـا زمـانـی از  .  انـد   تاسـیـس شـده 
ـم    حقوق کارگران دفـاع مـی  ـی کـن

." که متضمن حـفـظ نـظـام بـاشـد 
اما موضوع مھمتر برای  سـایـت  
ــردگــی مــزدوران   ــه ســرســپ ــم کــل
ـیـسـت چـرا کـه خـود   حکومت ن
یک زمانی دست کمی از امثال  

ـلـکـه  آن   ـنـد ب اولیا بیگی نداشـت
ـقـه  " خطری است که از جانب   طـب

ـنـد "  پرولتاریا  بـھـرحـال  .  حس میکن
اینھا شم طبقاتی شان آنقدر قـوی  
است که تشخیص بدھند مشـکـل  
ـلـکـه   ـیـسـت ب نظارت استصوابی ن

 .قدرت طبقه کارگر است 
ــم کــه   ــردی ــک ــرامــوش ن مــا ف

مزدوران سـرمـایـه در ایـن ھشـت  
سال حکومت احمدی نژاد سـعـی  
بسیار بکار بردند که چنین جـلـوه  

بـخـش  " بدھـنـد کـه کـارگـران و  
ـیـن دسـت جـامـعـه  ـبـان  "  پای ـی پشـت

احمدی نژاد ھستند و بـه او رای  
ـقـه مـتـوسـط  " دادند و ھر چه   طـب

میکشـد از دسـت  "  مدرن شھری  
اسـت چـرا کـه   "  محرومان " ھمین  

ایشان سنتا بـه احـمـدی نـژادھـا  " 
ــد  ــن ــدھ ــوشــتــه  !"  رای مــی ــن ن و ای

بـایـد  " اکنون فراخوان میدھد کـه  
نقل قـولـی  ." این نگاه اصالح شود 

که آورده خـواھـد شـد ھـر چـنـد  
طوالنی خواھد بود اما الزم اسـت  
خواننده از آن مـطـلـع گـردد چـرا  
که پرده از چھـره ریـاکـارانـه ایـن  

ـرمـیـدارد  آیـا مـقـصــر  :"  حضـرات ب
ــت مــدعــی   روی کــار آمـدن دول
عدالت و در عمل نـاقـص صـریـح  

ـنـد کـه  ... عدالت،   ، آنھایی ھسـت
مظلومـانـه در ایـن سـالـھـا آمـاج  
سیاست ھـای مـخـرب حـاکـمـان  
بودند؟ و آیا شـایسـتـه اسـت کـه  

طلبان بـا زبـان سـرزنـش یـا    اصالح 
بدتر از آن با نادیده گرفتـن و بـی  

ــضــعــفــان و   ــت ــایــی بــا مس ــن ــت اع
ــــــه رو   ـران رو ب کــــــارگـــــ

طــومــار ســی ھــزار  .... شــونــد؟  
ــانـون در   ـرای اجـرای ق کـارگـر ب

تـوجـه داریـد طـومـار  (  حوزه کـار 
ــون در حــوزه   ــان بــرای اجــرای ق

ـراض بـه عـدم  !!!)  کار  و در اعـت
ـیـادیـن کـار ” رعایت   ـن ،  “ حـقـوق ب

ـیـن دسـت   تالشی درون زا و از پای
جامعه برای توسعـه دمـوکـراسـی  
بود و شایسته بـود و ھسـت کـه  
اصالح طلبان به حـمـایـت از ایـن  

ـــد  ـردازن ــ ـپ ــ ــدام ب ـــا صـــد  ....  اق آی
ــاورز   ــدار و کش ــی دام ــای روســت
ـتـه ھـای   سرخسی را کـه در ھـف
گذشته در تھران و آن ھـم مـقـابـل  
ــت رھــبــری، در اعــتــراض بــه   بــی
غصب زمـیـن ھـا و مـراتـع شـان  
توسط آستان قدس رضوی تحصن  
ـرگـزار کـردنـد، مـی   اعتراضـی ب
توان وابسته بـه حـکـومـت تصـور  
کرد؟ به نظر می رسد بخشـی از  
ـتــقـد وضــع   فـعـاالن ســیـاسـی مـن
ـقـی خـود از   ـل موجود، بـایـد در ت
واقعـیـت ھـای جـامـعـه و تـوجـه  

ـقـه مـتـوسـط  ” انحصـاری بـه   طـب
تـجـدیـد نـظــر  “  مـدرن یـا شـھـری 

نسـیـان کـارگـران نـه  ..."  کننـد  
تنھا دردی را دوا نمی کند بلکـه  
ـر جـراحـت سـیـاسـت   روز به روز ب
ورزی منفک از کـار در کـنـون  

. ... فلک زده مـا مـی افـزایـد 
ــاســی   ــار  ...  فـعــاالن ســی در کــن

جوالدوز زدن به فقرا، یـک سـوزن  

ــار و   ــت ــف ــوه گ ــی ھــم بــه خــود، ش
عملکردشان در گذشته و اکـنـون  
بزنند و از خود بپرسند که در ایـن  
سالی که در روزھای پـایـانـی آن  
به سر می بریم، تا چـه انـدازه در  
گفتار، نوشتار و کنـش سـیـاسـی  
ــه   ــع ــام ــه مشــکــالت ج ــان ب ش
کارگری توجه داشـتـه انـد و بـه  
ـراضـی   چه میزان با اقدامات اعـت
آنھا برای احقـاق حـقـوق قـانـونـی  
شان ھمـراھـی و یـا ھـمـصـدایـی  
ـبـان و   داشته اند؟ آیـا اصـالح طـل
ـراضـات   سبزھا که ھمواره از اعـت
ــرد اصــالح   ــب ــش ــی ــرای پ مــدنــی ب
ــد،   جــامــعــه ســخــن مــی گــویــن
ــه   ــع ــام ــی ج ــدن ــات م اعــتــراض
ــقــوق   ــرای کســب ح ــری ب کــارگ
ــی شــان را در یــک ســال   قـانـون
ــه قــدر کــافــی دیــده   گــذشــتــه ب

ــد؟  ــمــه !"( ان ــوق   " -ســایــت کــل حــق
شـود؛    اساسی کارگران پایمال می 

ـنـد   -" فعاالن سیاسی سکوت نـکـن
 )آرمان تالشی 

فعاالن سیاسـی  "  اما چرا این  
فیل شان یـاد ھـنـدوسـتـان  "  منتقد 

ــوســـوی،   ـــول م ــاده و از ق افــت
ناراحتی خودشان را بیان مـیـکـنـد  
ــن را فـرامــوش   ـی ــضـعــف کـه مسـت

چرا یادشان آمده است که  !  کردند 
ــه  "  ــع ــام ــی ج اعــتــراضــات مــدن

در یک سال گـذشـتـه  "  کارگری 
را به قدر کافی ندیده انـد؟ چـون  
ـــد کـــه   ــن ـت ــد ھســ ــان شـــاھ ایش
اعتراضات ھمین یکسال گـذشـتـه  
چگونه دارد جنبش کـارگـری را  
به مرکز تحرکات سیاسی جامعه  

ایشـان ھـمـکـار و  .  تبدیل میکند 
" ھمراه موسوی در سالھایی کـه  

مینامنـد، بـود   "  دوران طالیی امام 
و در کــارنـامــه ایشـان سـرکــوب  
وسیع و خونین جنـبـش کـارگـری  
در دھه ھـای گـذشـتـه بـارھـا و  

ـریـن  .  بارھا ثبـت شـده اسـت  بـارزت
ــیــک بــه ســوی   ــه آن شــل نــمــون
ــاد از ھــلــی   ــون آب کــارگــران خــات

ــد خــنــدان  .  کــوپــتــر  در زمــان ســی
ـبـان (  بـود کـه  )  سمبل اصالح طل

قوانین خارج کردن کـارگـاھـھـای  
زیرپنج نفر و بعد ده نفر را تصویـب  
ــچ   ــان ھــی ــد و در آن زم کــردن
ـبـود کـه ایـن مـخـالـف   باکشان ن

ـرار  .  قانون کذایی کارشان اسـت  ق
بود با این تعرضات سیستماتیـک  

 ١  از صفحه   "طبقه پرولتاریا"ھراس از 
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کارگر ارزان و خامـوش تضـمـیـن  
شود اما جنبش کارگری از سـال  

ــن  ٨٣  ــا چــھــره شــدن فــعــالــی  ب
کارگری خود را به عنـوان یـک  
قدرت در جامعه مـطـرح کـرد تـا  
ـــازی   ـروژه ارزان س ــ ـــوی پ ـل ــ ج

این جنبش در  .  کارگران را بگیرد 
ادامه خود با وجود ادامه خشـونـت  
بی حد و حصر در زمان احـمـدی  

نژاد با اعتصابات شرکت واحـد و  
ـپـه و   ـیـشـکـر ھـفـت ت کارگـران ن
بسیاری دیگر از اعتصابات ریز و  
ـر   درشت دیگـر بـه مـقـاومـت و ب
ــا   شـدت مــبـارزه خـود افـزود و ب
ـیـامـد،   وجود ھمه مصائب کوتاه ن
بلکه شاھد ھستیم در این دوره از  
مبارزه بر سر افزایش دستمزد ھمـه  

و  .  جامعه را مـتـوجـه خـود کـرد 
ـیـھـای بـورژوازی   ھمین به نـگـران
دامن زده است که در این نـوشـتـه  

ـر خـالف  .  بخوبی منعکس اسـت  ب
آنچه  ایـن نـویسـنـده مـیـگـویـد،   

ــا " قـدرت   ـتـاری ـقـه پــرول ــال  "  طــب خـی
خامی نیست و گر نـه ایشـان بـه  
ــه اخــیــر شــورای   ــشــواز مصــوب پــی
ـنـد ھـمـانـگـونـه   عالی کار میرفت

وقتی خود به عنوان دولـت درایـن  
ــن   ــد ھــمــی ــن شــورا حضــور داشــت
تصمیمات را میگرفتند، و نـه در  
عکس العمل به حذف یـارانـه، از  
ــمــی   ــا ن ــی ســر از پ خــوشــحــال

 .شناختند 
با وجود  یورش ھمه جانبه بـه  
ـران،   ــارگــ ــت ک ــش ــعــی ــح م ــط س

بورژوازی این اطمینـان را کسـب  
ـران   نکرده که طبقه کـارگـر در ای
ـرعـکـس،   ـلـکـه ب خاموش بمانـد ب
ـتـوان بـه   ھـراس بـورژوازی را مـی
عیان در نوشته مـذکـور مشـاھـده  
ـــــد   ـی ـــــاکــــ ـــــی ت ـت ــــ ـرد وق ـــ ک

ھمانقدر کـه تصـور  :"  ... میکند 
رسالت رھایی بخشی و مـنـجـی  

ـرای   ـقـه  ” گری کل جامعـه ب طـب

ـتـاریـا  خـیـال خـامـی بـود و  “  پرول
دیگر این روزھا کمتـر کسـی در  

ـرد  !! واقـعـا (  آن رویا به سر مـی ب
ـردارد  ،  !) خدا از دل ایشان بھتر خـب

یکـسـونـگـری از ایـن طـرف ھـم  
ناکارآمد از تحلیل واقعیت ھاسـت  
و بی توجھی تشکل ھا و فعـاالن  
سیـاسـی بـه حـقـوق کـارگـران و  

ــار   ــد، در کــن مــردم کــم درآم
اقداماتی که دولت و حـاکـمـیـت  
در ایـن حـوزه انـجــام مــی دھــد،  
نتیجه ای جـز بـه حـاشـیـه رانـدن  
ـیـش اقشـار ضـعـیـف و   بیش از پ
تقابل میان بخش ھای کم درآمـد  
با بخشی ھای برخـوردار جـامـعـه  
ـنـده مـی   نخواھد داشـت و در آی
ـتـی جـدی   ـی تواند به تـھـدیـد امـن

." برای میھن عزیزمان تبدیل شود 
این یکی را راست میگویند چـرا  
که جامعه ایران به شدت قـطـبـی  

کافی است بـه شـعـار  .  شده است 
کارگـران صـنـایـع فـلـزی تـھـران  
اشاره کنیم که در ھفته گـذشـتـه  
در خیابانھـای تـھـران در مـقـابـل  
چشم ماموران سـرکـوبـگـر فـریـاد  

  ٩٩ یک درصد تامین،  : " زده شد 
ـرگ  ــد در حـــال مــ ؛ دل  " درص

نگرانی ایشـان از ایـن اسـت کـه  
ـرچـم   ـران بـی پ ـقـه کـارگـر ای طب

ـیـسـت  ـقـوه  .  نیست، بی ھویت ن بـال
سی ھزار کارگر اعتراض مـتـحـد  
خود را بـا یـک طـومـار اعـالم  

این نیرو، مـزدوران حـاکـم  .  نمودند 
ــرون از   ــی ــورژوازی ب ــوکــران ب و ن
حکومت را وادار کرده اسـت کـه  
ــذیــرنــد کــه   ــرف بــپ حــداقــل در ح
دستمزد کمتر از یک نیم میلیـون  

 .تومان ستمگری است 
ـر از     ٥٠٠ تحمیل حقوق کمـت

ــران، در   ھــزار تــومــان بــه کــارگ

ــل درخــواســت یــک نــیــم   ــاب مــق
میلیونی تومانی کـارگـران ھـمـه  

کــارگــران نشــان  .  مـاجــرا نــیـســت 
ـرھـا   ـی دادند که در مقابل این تـحـق

ـنـده  .  کوتـاه نـخـواھـنـد آمـد  آن آی
خوفناکی که نوکران سرمایه بـه  
ــده   ـن خـودشـان وعـده مـیـدھـنـد، آی
ــی بــرای کــارگــران اســت  . روشــن

جــمــھــوری اســالمــی چــاره ای  
نداشت جز تصویب ھـمـیـن مـقـدار  
حقوق اما با اینکار نشان داد کـه  
ھیچ راھی جـز سـرنـگـونـی ایـن  
ــران   ــو روی کــارگ ــل حــکــومــت ج

طبقه کارگر در مبارزه بـا  . نیست 
یک ھمچین حکومت ھـاری بـه  
ـر پـی   قدرت خود روز به روز بیشت
برده و ھمین قدرت طبقـه کـارگـر  

ـتـی " است که   شـمـرده  "  تھدید امنی
قدرت کارگر بـه عـنـوان  .  میشود 

ــقــه اســت کــه بــرای   ــب یــک ط
. بورژوازی تھـدیـد بـزرگـی اسـت 

این قدرت ھنوز متشکل و متحـد  
نیست، مبارزات اش پراکنده است  
ــحــد شــدن و   و در صــورت مــت

تصـور  "  متشکل شدن کـارگـران  
رسالت رھایی بخشی و مـنـجـی  

ـرای   ـقـه  " گری کل جامـعـه ب طـب
نـه یـک رویـای خـام  "  پرولتـاریـا 

بلکه به یک واقـعـیـت بـاشـکـوه  
تبدیل میشود و ایـن بـه صـورت  
بالقوه در ایران وجود دارد و ھـمـیـن  

 .لرزه به اندام بورژوازی انداخته است 

 

 ...تجمعات اعتراضی  
ـرکـل تـامـیـن    ترکاشونـد مـدی
اجتماعی استان خوزستان، نـظـری  
رئیس سازمان صنـعـت، مـعـدن و  
ـیـن   تجارت استان و یکی از معاون
ــان   ــان در مــی ــت ــدار خــوزس ــان ــت اس
کارگران حاضر شدند و برای حـل  

مشکالت کارگران وعـده ھـایـی  
در ایـن تـجـمـع، کـارگـران  .  دادند 

ـیـمـه   نسبـت بـه قـطـع خـدمـات ب
ـیـش   کارگرانی که بعضا دارای ب

ـیـز  ٢٠ از    سال سابقه کار ھستند ن
ـیـن   اعتراضاتی را داشتند و ھمچن
ـراضـاتـی را نسـبـت بـه عـدم   اعت

ــمــه   ــی ــد ب ــرچــه جــدی صــدور دفــت
ــردنــد  ــرح ک ــبــق  .  درمــانــی مــط ط

ــن   ــوالن حــاضـر در ای اعـالم مسـئ
 مھـر  ٨  یا  ٥ نشست قرار شد، روز  

ــداری   ــان ــی در اســت ــون ــســی کــمــی
خوزستان تشکیل و شورای تامین  
ـنـه رسـیـدگـی بـه   استان در زمـی

ـنـد   مشکالت کارگران کارخانه ق
که در  .  اھواز تصمیم گیری کند 

آن  مسائل بیمه، پرداخت حقوق و  
ھمچنین مساله مالکیت کارخانه  
ـررسـی   قند اھواز مورد بـحـث و ب

کـارگـران کـه ھـیـچ  .  قرار گیرد 
اطمینانی به چنیـن وعـده ھـایـی  

ــا   ــد کــه ت ــن ــد، اعــالم داشــت ــدارن ن
ــه   ــھــایشــان ب ــت ــه خــواس ــدن ب ــی رس

 . اعتراضات خود ادامه میدھند 

 تلویزیون کانال جدید 
   ٢٧٥٠٠  افقی سیمبل ریت  ٥  / ٦ اف ای سی    -١١٦٤٢ فرکانس  : مشخصات ماھواره ھات برد  

 kurd channelشبکھ  
 و نیم تا یك و نیم شب بھ وقت  ٩ (  ھفت تا یازده شب بھ وقت اروپای مرکزی  :  ساعات پخش 

 )ایران 
 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ :تلفن تماس           nctv.tamas@gmail.com :    ایمیل 
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ـبـه گـری   و بساط مسخره سه جان
 درصـد بـه  ٢٥ شان به گفته خود،  

ـر   دستمزد چندین برابر زیر خط فـق
سال گـذشـتـه اضـافـه کـردنـد و  
ـنـد افـزایـش   اسمش را ھم گـذاشـت

شورایی که دو جانب آن  .  دستمزد 
ـنـد و جـانـب   دولت و کارفـرمـایـان
ــی   دیـگـرش پـادوھـای آنـھـا یـعـن
ـتـی   تشکل ھـای دسـت سـاز دول

" جـامـعـه کـارگـری " تحت عنوان  
ـر   است، تولیداتش ھمین دستمزد زی

از جـمـلـه عـلـی  . خط فقر میشود 
ــون عــالــی   ــس  کـان ـی ــگـی رئ ـی ب
ــکــی از   شــوراھــای اســالمــی ی

آنھاست که در مصاحبه ای انـدر  
ـــه خـــودشـــان در   ـف ــ ـی ـــاب وظــ ب

مـا در  : " شورایعالی کار میگوید 
ـم کــــه   ـــ ـی ـــ ـت ــــطــــی ھســـ ـرای شـــ

ھایی برای نظـام ایـجـاد    محدودیت 
ـتـدا  . شده است  بنده  علی بیگی اب

سرباز والیت ھستـم و در مـرحـلـه  
ــاع   ــوق کــارگــران دف دوم از حــق

حفـظ نـظـام از خـوانـدن  .  کنم   می 
 "  تر است   نماز ھم واجب 

ـیـاردی   ـل بدین ترتیب دزدان مـی
نشسته اند و برای حفظ نظامشـان  
و نجات اقتصاد به گـل نشـسـتـه  
شان بر سـر دسـتـمـزد کـارگـر بـه  
چنین سطحی از حداقل به اجمـاع  

ـنـکـه  .  رسیده اند  اینھا علیرغـم ای
ـیـون   ـل خود از سبد ھزینه یک مـی
ــصــد ھــزار تــومــان و دو   ــت و ھش

ـره   میلیون و سـیـصـد ھـزار و غـی
سخن گفتند، گستاخانه به چشـم  
میلیونھـا کـارگـر نـگـاه کـرده و   

ـتـصـادی " تحت عنوان   " وضع بد اق
به چنین تصمیم جنایتکـارانـه ای  

 . رسیدند 
روشن است كه کارگـران کـل  

حـرف  .  این بساط را قبـول نـدارنـد 
کارگران اینست که دستمـزد آنـان  
ـتـخـب   ـنـدگـان مـن باید توسط نمای
ـیـن   مجامع عمومی کارگری تعی
ـیـه ھـای و   ـیـان شود و این را در ب
 . قطعنامه ھایشان اعالم داشته اند 

ــردم   ھــمــانــطــور کــه اشــاره ک
ـم   ـیـن تصـمـی کارگران در برابر چـن
جنایتکارانه ای ساکت نـخـواھـنـد  

ــای  .  نشــســت  ــھ ــان ــه زب ــن را ب ای
مختلف اعالم کـرده انـد و ھـنـوز  
ـم   یک ھفته از اعالم ایـن تصـمـی
ـنـد شـدن   ـل نگذاشته است که بـا ب
ـراض در مـیـان   زمزمه ھـای اعـت
کارگران این موضوع بـه جـدالـی  
ـبـدیـل شـده   در خود حکومت نیز ت

ـر  .  است  ـنـی ب ـم دولـت مـب تصـمـی
ـیـن   ـرای  ٤٨٧ تعی  ھـزار تـومـان ب

ــه   ــزیــن ــی ھ ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
 .سنگینی در بر خواھد داشت 

ــل  ٤٨٧  ــومــان حــداق  ھــزار ت
 دستمزد و عکس العمل کارگران 

کارگران از قبل اعالم داشـتـه  
اند که اگر دستمزدھـای آنـان بـه  
ـر   ـر زی ـراب روال ھر سال و چنـدیـن ب
خط فقر باشد به آن تن نـخـواھـنـد  
داد و حق خود میدانند که به ھـر  

ـنـد   شکـلـی کـه مـنـاسـب مـیـدان
ـنـد  ایـن را از زبـان  .  اعتراض کـن

ھماھنگ کنندگان طومـار سـی  
ھزار امضا بر سر خواست افـزایـش  

ــدیــم  ــی ــا شــن ــمــزدھ ــن را  .  دســت ای
کارگران سندیکای شرکت واحـد  
در بیانیه ھایشان اعالم کـردنـد و  
این را در مـیـان کـارگـران و در  

امـروز  .  بحثھایشان بارھا شنیده ایم 
رژیم اعـالم  .  این اتفاق افتاده است 

جنگش را داده اسـت و کـارگـران  
راھی جز اعتراض در مقـابـل ایـن  

 . تصمیم جنایتکارانه ندارند 
ــمــزد بــویــژه در   ــت مســالــه دس
شرایط امروز که قیمت ھا سر بـه  
ــزنـد بــرای کــارگــران   فـلــک مــی

ــت  ــاس ــدگــی و بــق ــه زن ــال . مس
ــیــن   ــا چــن جــمــھــوری اســالمــی ب
دستـمـزدی راھـی جـز مـبـارزه و  
ــان بــرای   ــش ــشــت ــعــی ــاع از م دف

تـا  .  کارگران باقی نگذاشته است 
ـلـف   ھم اکنون تشـکـلـھـای مـخـت
کـارگـری، ســنـدیـکــای شـرکــت  
ـران،   واحد، اتحادیه آزاد کارگران ای
ـرق و فـلـز کـرمـانشــاه،   انـجـمـن ب
ــزکــار   ــکــای کــارگــران فــل ــدی ســن
ـرای   مکانیک، کمیته پیگیری ب
ــھــای کــارگــری،   ــل ایــجــاد تشــک
ـرای کـمـک   کمیته ھماھنگی ب
به ایجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری  
ـر   بیانیه داده و اعتراض خـود را ب

 ھـزار تـومـان حـداقـل  ٤٨٧ تعیین  
در ایـن  .  دستمزد اعالم کـرده انـد 

ـنـکـه شـورایـعـالـی   بیانیه ھا بر ای

ــران را نــمــایــنــدگــی   کــار کــارگ
نمیکند، بر اتحاد کـارگـران حـول  
ـر   خواست افزایش دستمزد ھـا و ب
برپایی اول مه روز جھانی کارگـر  
و ادامه اعتراضات برای خـواسـت  
افزایش دسـتـمـزدھـا تـاکـیـد شـده  

کـارگـران از مـیـزان یـک  . است 
ــانصـد ھـزار تـومــان   ـیـون و پ ـل مـی
دستمزد و بیش از آن بـعـنـوان قـدم  
اول برای حداقل دستمـزد ھـایشـان  

ــه انــد  ــت ــف ــن  .  ســخــن گ ــی ــن ھــمــچ
ھـمــاھـنــگ کــنــنـدگــان طــومــار  
اعتراضی سی ھزار نفره کارگـران  
با اعالم انزجار از حـداقـل مـزدی  
که در شورایعالی کار به تصویب  

تحـقـق فـوری  " رسید، بار دیگر بر  

ھمه خواست ھـایـمـان در طـومـار  
. پـای فشـردنـد "  اعتـراضـی خـود 

ـم دولـت   آنھا در این بیانیـه تصـمـی
ـر تصــویــب   ــی ب  ھــزار  ٤٨٧ مـبــن

تومان را توھین آشکار به حـرمـت  
انسانی خود دانستند و با تـاکـیـد  
بر پیگیری اعتراضاتشان خواستـار  
تجدید نظر فـوری و اسـاسـی در  
. این تصمیم از سوی دولت شـدنـد 

نمونه دیگر از ھمین نـوع عـکـس  
ـیـن دفـاع   العمل ھا از سوی فـعـال
ــوق کــودک اســت کــه   از حــق

 ھـزار  ٤٨٧ تصمیم دولت مبنی بر  
ــرای خــارج   ــری ب ــومــان را خــط ت
ماندن کودکان بیشتـری از حـوزه  
ـراضـشـان را   تحصیل دانسته و اعت

 .بر این تصمیم دولت اعالم کردند 
ــه    ــال ــزد مس ــم ــه دســت ــال مس

ـنـھـا   ـیـوی ـل زندگی و معـیـشـت مـی
خانواده کارگری و بـطـور واقـعـی  

میزان آن بیانگر  .  کل جامعه است 
استاندارد ھای زندگی در جامعـه  

ـنـھـا کـارگـران  .  است  مساله نـه ت
بلکه کارگران بیکار و بازنشسـتـه  
و بخش ھای مختلف حقوق بگیـر  

روشن اسـت کـه  . در جامعه است 
ـر خـط   ـر زی ـراب با دستمزد چندین ب
ـتـوان سـخـنـی از گـذران   ـی فقر نم

باید در مقـابـل ایـن  .  زندگی کرد 
ـتـکـارانـه حـکـومـت   تصمیم جـنـای

ـم کـه  .  متـحـدانـه ایسـتـاد  بـگـذری
امروز حتی ھمـیـن دسـتـمـزدھـای  
ـر را ھـم   ـق چندین برابر زیر خـط ف
ـرای   ـنـد و ب بموقع پرداخت نمیکـن
گرفتن آن ماھھا کـارگـر را سـر  

ـــد  ـــدوانــن ــخـــش از  .  مــی ـــک ب ی
ـرای   اعتراضات کارگری تـالش ب
ــب   ـقـد کـردن دســتـمـزدھـای عـق ن

امـا مـبـارزه بــرای  .  افـتـاده اسـت 
افزایش دستمزدھا حتی کارگـری  
را که با مـعـضـل دسـتـمـزدھـای  
ــت، در   ــده روبــروس ــت نش پــرداخ
ـقـد   ـرای ن موقعیت قدرتمندتـری ب

 . کردن طلب ھایش قرار میدھد 
ــحــد و   ــت بــایــد بــا صــفــی م
سراسری در برابر تصمیم حکومـت  
ـر   ـر زی ـراب و دستمزدھای چنـدیـن ب

 .خط فقر ایستاد 
ــمـزد    ھــزار  ٤٨٧ حـداقـل دسـت

تـومـان و کشــاکـش ھـای درون  
 حکومت 

ھشدار نھادھای حكومتی بـه  
. یكدیگر دوباره شـروع شـده اسـت 

خانه کارگر رژیم اسـالمـی طـی  
رد  " اطالعـیـه ای تـحـت عـنـوان  

 مشـھـود  ٩٢ پای دولت در مـزد  
وارد مــعــرکــه شــده و در  "  اســت 

دعواھای درون حکومتی شان بـا  
ــکــه   ــژآد از ایــن ــت احــمــدی ن دول
ـیـانـھـا و   ـن چنین رویـکـردھـایـی ب
اساس را ھدف قرار خواھـد داد و  
ــســت ســخــن   ــده اســالم نــی ــن زیــب

لب سخنشان نیز وحشـت  .  میگوید 
ـراضــات   از جـلـو آمـدن مـوج اعـت

 كارگران دستمزد چند بار زیر خط فقر را نمی پذیرند
 ١  از صفحه  
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کارگری و بقـول خـودشـان ھـدف  
. قرار گرفتن کل نظـامشـان اسـت 

ـتـصـاد و   ـیـه دوبـاره اق در این بیـان
و  "  ھدفمند کردن یارانـه ھـا " طرح  

چگونگی ادامه آن محور نـزاع و  
دوباره رقم خط فقر بـه  .  بحث است 

میزان یک میلیون و پانصد ھـزار  
تومان را به میان کشیده و تـحـت  
عنوان اینکه تصمیم شـورایـعـالـی  
ـفـت   کار را نمی پذیرند و در مخال

طـرح  " با اجرایی شدن مرحلـه دوم  
جـامـعـه  " ھدفمند کردن یارانه ھا،  

ـره  "  کارگری  و بازنشستگان و غـی
را به اعتراض فرا خوانده اسـت تـا  

در  .  با این پز حریف را عقب بـزنـد 
ھمین راستا شعبات خانه کـارگـر  
ــای   ــالمــی در شــھــرھ رژیــم اس
ـیـز سـخـن   مختلف از جمله ایالم ن

این گفتمان ھا در واقـع  .  گفته اند 
انعکاس دعواھای درون حکومـت  
در میان نھـادھـای دسـت سـازش  
است که بطور واقعی ابعاد به ھـم  
ریختگی صفوف حکومت و نقش  
ـبـش کـارگـری را   و موقعیت جـن

 .نشان میدھد 
در این کشاکش کار به آنجـا  

ـیـس   اتـحـادیـه   " میکشد کـه  ری
ــی   ــمــان کـارگــران قــراردادی و پــی

ـنـدر امـام  تصـویـب  "  پتروشیـمـی ب
 را خیانت اعالم کـرده  ٩٢ دستمزد  

و از طرح شکایت خود نسبـت بـه  
 در روزھـای  ٩٢ مبلغ حداقل مزد  

آینده در دیوان عـدالـت جـمـھـوری  
 . اسالمی سخن میگوید 

ــب اســت کـه او از رقــم   جـال
 اعالم شده دولـت  بـعـنـوان  ٣١/٧ 

ــد و   ــکــن ــت مــی ــورم صــحــب نــرخ ت

  ٢٥ اعتراضش اینست که افزایش  
ــمـزد ســال   ــزان دسـت درصـد بــر مـی

 درصد كمتر از تـورم  ٦/٧ گذشته،  
ـر سـر  .  است  بدون اینکه بـحـثـی ب

این بـاشـد کـه حـداقـل دسـتـمـزد  
کارگران در سـال گـذشـتـه خـود  
ـر بـوده   ـق ـر خـط ف ـر زی چندین براب

 . است 
ـیـس  " پرویز مـردادی   نـایـب رئ

ــارگــران قــراردادی   ــه ک ــادی ــح ات

ــای  "  کشـور  نــیـز در ھــمــان راســت
اتحـادیـه کـارگـران  " سخنان رئیس  

ـروشـیـمـی  ـت " قراردادی و پیمانی پ
ــار شــكــایــت از مصــوبــه   ــت خــواس
شورای عـالـی كـار در خصـوص  
ـنـده، بـه   تصویب دستـمـزد سـال آی

 !دیوان عدالت اداری شده است 
مجمع عالی نماینـدگـان  " دبیر  

نیز که گویا در  "  کارگران کشور 
این میان سرش بـی کـاله مـانـده  
ـراض   است، طـی اظـھـاراتـی اعـت
ـنـدگـی   خود را به انـحـصـار نـمـای
ــای   ــارگــران از ســوی شــوراھ ك

او  .  اسالمی كار اعالم کرده اسـت 
ـنـون   اعتراضش اینست که ھـم اك

ـتـصـاد  ٨٠ بیش از    درصد سـھـم اق
ـیـار دولـت اسـت و   کشور در اخـت

ھـای     درصـد کـارخـانـه ٢٠ تنـھـا  
ـیـدی بـه صــورت خصـوصــی   تـول

ـیـب وزن    اداره می  ـرت شوند وبدیـن ت
دولت در سیرک سه جانبه گـری  
ـر   ـیـشـت قانون کار رژیم اسـالمـی ب

گـروه  " بود و حق تصمیم گیری از  
ــت "  کــارگــری  ــده اس ــب ش . ســل

ـنـسـت   منظورش نیز به روشنـی ای
ـیـش از   که  با توجه به اینکه  ب

ـیـدی     درصد کارگاه ٨٠  ھـای تـول

 كـارگـر دارنـد، چـرا  ٣٥ كمتر از  
در  .  آنھا را به بازی نگـرفـتـه انـد 

کـه  "  نماینده کارگـران " آخر بعنوان  
جایشان در شورایعالی کار خـالـی  
ــر   ــدش ب ــاکــی ــوده اســت، ھــمــه ت ب
اختصاص بودجه به کـارفـرمـایـان  
ــرداخــت   ــرا تــوان پ اســت تــا ظــاھ

 . دستمزد کارگران را داشته باشند 
ـنـھـا ھـمـه   خالصه  اینـکـه ای
ــت ھــا و   ــاب گـوشــه ھـایــی از رق

ــای   ــھ ــکــل ــای تش کشــاکــش ھ
ــف کــارگـری دسـت ســاز   ـل مـخــت
دولتی است که در دل دعـواھـای  
درون حــکــومــت ھــر کــدام در  
یکطرف ایستاده انـد و ایـن وسـط  
میکـوشـنـد بـا وجـه الـمـصـالـحـه  
ــراضــات کــارگــران   ــراردادن اعــت ق
برای خود نقش و جایگاھی طلـب  

نکته جالب اینجاسـت کـه  .  کنند 
در دل این جدالھاست که از ابـعـاد  
جنایتکارانه فقر و فـالکـتـی کـه  
بر کارگران و کل جامعه تحمـیـل  

ـر مـیـدارنـد  ـرده ب از ابـعـاد  .  شده پ
گسترده قراردادھای موقت سـخـن  

ـنـد  ـرداخـت  .  میگـوی از مـعـضـل پ
نشدن دستمزدھا حـرف زده و  از  
ـیـون و پـانصـد   خط فقر یک میل
ـنـد  . ھزار تومانی صحبـت مـیـکـن

ــز ھــدف قــرار   ھـمــه تــرســشــان نــی
 .گرفتن کل نظام است 

ـم دعـوا حـاد   میخواھم بـگـوی
صـفـوف حـکـومـت و دارو  .  است 

دسته ھایشان از ھر وقـت در ھـم  
باید با تمام قدرت  .  ریخته تر است 

به جلو آمد و این بساط توحـش و  
 .جنایتشان را جارو کرد 
 تاکیدات کجاست 

اولین تاکید اعتراض وسیـع و  
ـتـکـارانـه   گسترده به تصمیم جـنـای

 ھـزار  ٤٨٧ دولت مبنی بر تعییـن  
تومان به عنوان حـداقـل دسـتـمـزد  

اعتراض بـه دسـتـمـزدھـای  .  است 
ـر اسـت  ـق . چندین برابر زیر خـط ف

ــن مــوضـوع در مــجـامــع   ــد ای بـای
ــه   عــمــومــی کــارگــری در ھــم
کارخانجات و مراکز کارگری به  
ــن   ــت بـه ای ــد و نسـب بـحـث در آی

تصمیم جنایتکارانه رژیم اسـالمـی  
کارگـران  . اعالم کیفرخواست شود 

اعالم کنند که به این جنایت تـن  
نمیدھند و رقـمـی را بـه عـنـوان  

به حـرکـت  .  اولین قدم اعالم کنند 
ـر   گسترده ای کـه ھـم اکـنـون ب
ــمـزدھــا   سـرخـواســت افــزایـش دسـت

 . جاریست، بپیوندند 
از جمله سی ھـزار کـارگـری  
که طومار داده و خواھان افـزایـش  
ـروی   ـی دستمزدھایشان شـده انـد، ن
ـردن ایـن   ـرای بـه جـلـو ب بزرگی ب

باید در مـجـامـع  .  اعتراض ھستند 
عمومی این کارگران بر سـر ایـن  

ـنـد  ـن ـنـشـی و  .  خواست بـه بـحـث ب
ـراضـات خـود   گامھای بعدی اعت

در مقابل مـراجـع  .  را روشن نمایند 
دولتی جمع شوند و به ایـن سـطـح  
از دستمزدھا اعتراضشان را اعـالم  

 . دارند 
صـفـوف حـکـومــت اسـالمــی  
بیش از ھر وقـت در ھـم ریـخـتـه  

ـم اسـالمـی بـه  .  است  اقتصاد رژی
در  .  مرز فرو پاشی رسـیـده اسـت 

چنین وضعیتی ابعاد فـاجـعـه بـار  
فقر و فالکت جامعه را بـه مـرز  
انفجار رسانده  اسـت و رودرویـی  

مردم با رژیم اسـالمـی در چشـم  
ـرار دارد  در ایـن  .  انداز نزدیکی ق

ــی   ــط یــک مــحــور اصــل شــرای
اعتراضات مردم مساله اقتصـاد و  
معیشتشان است و در ھمین راستا  
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   مبارزه ب
. دستمزدھا جایـگـاه مـھـمـی دارد 

خواست افزایش دستمزدھا خواست  
مھم کل کارگران و کل جـامـعـه  

ــخــش ھــای  .  اســت  ــایــد ھــمــه ب ب
جامعه، بازنشـسـتـگـان، کـارگـران  
ـراض   بیکار، معلمان، پرستاران اعـت
ـر خـط   خود را به دستمـزدھـای زی

از جـمـلـه  . فقر کنونی اعالم دارند 
یک خواست مھم بـازنشـسـتـگـان  
خواست افزایش دسـتـمـزدھـا بـوده  

ایـن خـواسـت را کـارگـران  .  است 
بازنشستـه ذوب آھـن اصـفـھـان و  
بازنشستگان در تـھـران بـارھـا در  
ــجــمــعــاتشــان اعــالم کــرده انــد  . ت

ــن   ـرود کـه ای ـتـظـار مـی اکـنـون ان
ـم   کارگران در اعتراض بـه تصـمـی
دولت بیانیه دھنـد و فـراخـوان بـه  

ھمچنیـن  .  تجمع و اعتراض بدھند 
معلمان که سـالـھـاسـت خـواسـتـار  
افزایش دستمزدھایشـان بـوده انـد،  
امروز مھم است کـه دوبـاره جـلـو  
بیایند و خواست افزایش دسـتـمـزد  
ــد  ــوقشــان را اعــالم دارن . و حــق

ـنـطـور مـیـشـود طـومـارھـای   ھمی
اعتراضی بر سر خواسـت افـزایـش  
دستمزدھا را در تمام مـحـالت بـه  
ـــه   ـی ــ ـل ـــت و عــ ـــداخ ـــان ان ـری جــ
ـیـه   دستمزدھای زیر خط فقر و عـل
ــراض گســتــرده   ــت ــه اع ــی ب ــران گ

 .  پرداخت 
خصوصا یک ماه و نیم بیـش  
به اول مـه روز جـھـانـی کـارگـر  

یـک خـواسـت  .  باقی نمانده است 
مھم در اول مـه امسـال خـواسـت  

 . *افزایش دستمزدھاست 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید
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ـلـه تـحـمـیـل   وقتـی كـه بـه مسـئ
 بـه  ١٣٩٢ حداقل دسـتـمـزد سـال  

كارگران فكر می كردم، نـكـات و  
. مسائل زیادی به نـظـرم رسـیـدنـد 

ـرای   ـران ب نفس زندگی كردن در ای
كارگران، آینده آن جامعه فقـط دو  
موضوعی ھستنـد كـه در مـیـان  
دھھا موضوع دیگر به ذھن انسـان  
ـری مـی   ـیـن خـب ـیـدن چـن در شـن

ــد خــطــور كــنــنـد  مــوضــوع  .  تـوانــن
ھـمـچــنـان تـحــمـیـل ایـن حـداقــل  
دستمزد است و به بھانه آن نـكـات  
دیگری را نیز می خواھم مـطـرح  

ـیـن  .  كنم  به این موضوع كمی پـائ
امـا مـی  .  تر اشـاره خـواھـم كـرد 

خواھم احسـاس خـودم نسـبـت بـه  
وضعیـت عـمـومـی سـیـاسـی در  
ـیـان   جامعه ایران را بطور خالصه ب

 . كنم 
جامعه ایران بار دیگر خـود را  
ــات   ـتـخـاب ــا ان ـرای رودرو شـدن ب ب
ریاست جمھوری اسـالمـی آمـاده  

ــیــن  .  مــی كــنــد  بــرای مــا فــعــال
سیاسی در اپوزیسیون پرداختن بـه  
این موضوع و عطف توجـه بـه آن  

ــادی دارد  ــت زی ــار  .  اھــمــی ھــر ب

ــه   ــن ب ــا ای جـمــھــوری اسـالمــی ب
ـرو شــده   ــات روب ــخـاب اصـطــالح انــت
ــاح و   ــن جــن اســت، شــكــاف بــی

ــق  ــش عــمــی ــدھــای درونــی ــان تــر و    ب
چسب درونی اش ضعیف تر شـده  

بـحـرانـھـایـش و بـخـصـوص  .  است 
ـر    بحرانھای سیاسـی اش عـمـیـق  ت

ـره  . شده اند  ـری از دای تعداد بیـشـت
ـرتـاب  " خودی " تنگ   ھا به بیرون پ

ـــد  ـــن  .  شـــده ان ـــك از ای ـر ی ھــ
ــه   ــل ــس مســئ ــش، نــف ــات ــاب ــخ انــت

ــخــابــات "  ــت ــمــه  "  ان ــل و انــتــســاب ك
ــات "  ــخــاب ـت ــه را  "  ان ــل ــن مسـئ بـه ای

. تر از دفعه پیـش كـرده اسـت   پوچ 
و این یعنی انتخابات، به مردمـی  
كه قرار است كسی را به ریـاسـت  
ـر   این ھیأت حاكمه كه قرار است ب
ـنـد،   ـن ـتـخـاب ك آن حكومت كند ان

ایـن  !  تمام و كمال بـی ربـط اسـت 
اختالفات و شكافھـا و كـال ایـن  
وضعیت می رود كه با انتـخـابـات  

 .  حادتر بشود ١٣٩٢  خرداد  ٢٤ 
ــن اســت كــه مــا   ــوال ای ســئ
اپوزیسیون سرنگونی طلب كـجـای  
ـرار گـرفـتـه   این صفحه شطـرنـج ق

اپـوزیسـیـون  " ایم؟ منظـور مـن از  
ـــب  ـل ـــی طــ ـــگـــون ـرن ـرفـــا  "  ســ صــ

كمونیستھا، مجاھدین و سـلـطـنـت  
ـتـا و   طلبھا، اپوزیسیونـی كـه سـن
ـرای   تاریخا بعنوان نیروھایی كـه ب
ـم اسـالمـی تـالش   سرنگونی رژی

بخش وسیـعـی از  .  كرده اند نیست 
اصالح طلبـانـی كـه در گـذشـتـه  
ـتـا جـزو   جزو حكومت بودند و سـن
طیف نیروھای سـرنـگـونـی طـلـب  

ـر شـدن   ـنـگـت نبوده اند امروزه بـا ت
ـم تـمـام و  " خودی " دایره   ھـای رژی

كمال به بیرون از رژیم پرتـاب شـده  
و آینده سیاسی خـود را فـقـط بـا  
عوض شدن نسبتا رادیکال ھـیـأت  

خامـنـه  . حاكمه جستجو می كنند 
در شـورای  .  ای رھبر آنھا نیسـت 

ــرگــان   ــب ــلــس خ ــان و مــج ــب نــگــھ
ـر دم و  .  متحدی نـدارنـد  دور و ب

ـیـه كسـی را   دستگـاه قـوه قضـائ
و كال در دسـتـگـاه اداری  .  ندارند 

دستشان به جـای بـه دردبـخـوری  
 .بند نیست 

ــز   ــه نــی ــكــت ــن ن ــه ای اشــاره ب
ـر رادیـكـال   ـی ـی ضروری است كه تغ
ـبـی   ھیأت حاكمه و سرنگونی طـل
ـقـالبـی بـودن و   ـرادف ان لزوما مـت
ــادی و   ــی ــیــرات بــن ــار تـغــی خـواســت
ـیـسـت  . انقالبی در جامعـه بـودن ن

ـروھـای   ـی آنجا كه توازن طبقاتـی ن
سیاسی در جامعه به ھم بخورد و  
برای یك دوره ای قدرتی دوگـانـه  
ـر   ــزومـــا در ھــ ـم شـــود، ل ــاكــ ح
ــمــی   ــگــونــی ای صــورت ن ــرن س

ـیـل  .  گیرد  و درست بـه ھـمـیـن دل
ـبـان   می شود بخش از اصالح طـل

ــی  " را امــروزه در زمــره   ــگــون ســرن
 .قرار داد " طلبان 
 

كارگران  (mood)موود 
در رابطه با حداقل 

 ٩٢دستمزد سال 
ـلـمـه  "  مـوود " می دانم كلمـه   ك

ـیـسـت؛ امـا ھـیـچ   ای فارسـی ن
كلمه مشابھی كه آن احسـاس در  

انگلیسی را با كلمه مشابھـی در  
بـا  .  زبان فارسی برساند پیدا نكردم 

ــر تصــویــب حــداقــل   ــب ــیــدن خ شــن
 ھزار تـومـانـی چـه  ٤٨٦ دستمزد  

ــه   حــال و احــوال و احســاســی ب
كارگران دست داد؟ چه فكر مـی  
ــه   ــد؟ كــافــی اســت ســری ب ــن كــن
ـنـا و   ـل مطالب مندرج در سایـت ای
ـر تـعـدادی از ایـن   كامنتھـای زی

ـم كـه   مطالب بزنیم تا متوجه شـوی
. كــارگــران چــه احســاســی دارنــد 

ـر یـكـی از   ـت ـی كافـی اسـت بـه ت
ـنـا  : " مطالب ایلنا  ـل خشم کاربران ای

ــمــزد   ـیــیـن دسـت ــع  ھــزار  ٤٨٧ از ت
بیاندیشیم تا متوجه حـال  "  تومانی 

ـم  كـافـی  .  و احوال كـارگـران بشـوی
است بیانیه ھای سندیكای واحـد  
ــه آزاد كـــارگــران و   ــحـــادی و ات
ھمچنین مصاحبه پروین محمـدی  
ـم تـا   ـی در ھمیـن رابـطـه را بـخـوان

از  " متوجه عمق انـزجـار كـارگـران  
حداقل مزدی که در شورایـعـالـی  

ـم "  کار بـه تصـویـب رسـیـد  . بشـوی
فقط كافی است كه یك لحظه بـه  
نرخ تورم و گرانـی و ارزش ریـال  
ـم تـا عـمـق   در آن جامعه فكر كنی

خشم و بھت و حیرت را در مـیـان  " 
را  "  کارگران و افـکـار عـمـومـی 

و با این حال و احـوال  .  حدس بزنیم 
و این موود است كه كـارگـران بـه  

عوض شدن مھـره ھـای  "  استقبال " 
ـیـس  ( نظام جمھوری اسـالمـی   رئ

ـره  ) جمھور اسالمی و كابینه و غـی
 .خواھند رفت 

این موود اعتراضی، مـوودی  

ـیـسـت  كـل  .  مختص به كارگـران ن
ـفـجـار   جامـعـه در آسـتـانـه یـك ان

ــمــاعــی اســت  ــت ــاد كــه  .  اج ــی ــت اع
حاصل بیش از سه دھه حاكـمـیـت  
اسالمی بر جامعه اسـت، بـه یـك  
. اپیدمی واقعی تبدیل شـده اسـت 

موقعیت زن كه شركت میلیونی و  
چشمگیرشان در اعتراضـات سـال  

 نشان از نفرت آنـھـا از ایـن  ١٣٨٨ 

وضعیت داشت، خود یك شـاخـص  
ـفـجـاری آن   دیگری از وضعیت ان

خـالـصـه فضــای  .  جـامـعـه اسـت 
ــه،   ــع ــام ــن ج اعــتــراضــی در ای
ـم   ــ ــومـــت كــردن بــرای رژی ــك ح
اسالمی را عـمـال بـه بـن بسـت  

 .رسانده و غیرممكن ساخته است 
 

 چه می توانیم بكنیم؟
ــھــه   ــب ــان ج ــب ــرنــگــونــی طــل س
ــن، شـــاه   ــجـــاھـــدی ــورژوازی، م ب
ـبـان عـاشـق   پرسـتـان، اصـالح طـل
ــره، كــارشــان را   ــی ــنــی و غ ــی خــم
ـتـظـر نصـایـح   خواھنـد كـرد و مـن

مــا  .  كسـی ھـم نـخـواھــنـد مـانـد 
ـقـه كـارگـر،   كمونیستھا، قطب طـب

 چه می توانیم بكنیم؟ 
اجازه بـدھـیـد اول ایـن گـونـه  
بگویم كه چه می توانیم نكنیم و  
یا اینكه چه می توانیم بكنیم كـه  

ـرد  در  !  جلوی پیروزی ما را بـگـی
ـم   بین چپھا و یا بھتر اسـت بـگـوی
ــســتــھــایــی كــه   ــی ــن كــمــون ــی در ب

شان حاصل مستقیم و یـا    كمونیسم 
غیرمستقیم تزھا و پراتیك استالیـن  
ـیـن اسـت،   و كمینترن دوران اسـتـال
ــھــا در   ــســت بــرای شــركــت كــمــونــی
انقالبات، پیش شرطھایی كنار ھـم  

وجود حـزبـی كـه  :  چیده می شود 
ـران   ـیـن و رھـب از جانب خود فـعـال
كارگری كـف كـارخـانـه تشـكـیـل  
ــوفــش مــاالمــال از   شــده و صــف
! فعالین و رھبران كـارگـری اسـت 

وجود شوراھای كارگری ای كـه  
! تحت ھژمونی كمونیستھا باشـنـد 

اینھا به نـظـرم چـیـزھـای خـوبـی  
ھستند؛ ولی نه بعنوان پیش شـرط  
ـقـالب و گـام   شركت فـعـال در ان
برداشتن برای در دسـت گـرفـتـن  

كدام كمونیستـی اسـت  !  رھبری آن 
ـران دارای   كه نخواھـد جـامـعـه ای
حزبی بـاشـد كـه ھـمـه كـارگـران  

؟ كدام كمونیسـتـی  ! عضوش باشند 
ـران   است كه نخواھد در جامـعـه ای
ھر كارخانـه، كـارگـاه، مـدرسـه و  

؟  ! اداره ای شورائی نداشتـه بـاشـد 

  شاھد چه تحوالتی  میتواندباشد؟١٣٩٢ایران در 
 ناصر اصغری 
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اما آن كدام كمونیستـی اسـت كـه  
ـیـجـه   ـت كمی تعمق كرده و به این ن
نرسیده بـاشـد كـه ھـمـه چـیـز را  
محول به این پیش شـرطـھـا كـردن  
! یعنی خیال خود را راحـت كـردن 

ھمه ما باالخره در جامعه زندگـی  
می كنیم و با كارگران سر و كـار  
ـم، عضـویـت كـارگـران را در   داری
احزاب می بینیـم و فـونـكـسـیـون  
ـیـز   عضویت افراد در احـزاب را ن

می دانیم كه چـگـونـه  .  می دانیم 
تشكلھای كـارگـری و از جـمـلـه  
شوراھا تشكیل می شوند و چـه  
موانعی پیش روی تشـكـیـل ایـن  

سـئـوال  .  نھادھا موجود می بـاشـد 
ـقـالبـی كـه در   این است كه بـا ان

 می زند چه باید كرد؟ 
گفتم كه پیش شرطھـایـی كـه  
ـر گـرفـتـه از   ـی تـوسـط چـپ تـأث
تزھای استالین جلو كشـیـده مـی  
شوند چیزھای خوبی ھستند، اما  
نه بعنوان پیش شرط برای شـركـت  
ـقـالبـات بـا   در انقالب؛ چرا كـه ان

ـرض  ـیـشـف ھـا شـروع    فرضیـات و پ
ـیـش   نمی شوند و منتظـر ھـیـچ پ
ـیـن شـده ای از جـانـب   شرط تعی
ـیـسـتـھـا و   حتی دوآتشه ترین كمون
ـنـده در آن نـمـی   ـن افراد شركت ك

 .مانند 
ـقـالب   شاید یادآوری تجـربـه ان
. روسیه كمكی باشد در این راستـا 

تاریخ انقـالب  " تروتسكی در كتاب  
ــه  ــی كــه  "  روسـی ـت ــد وق مــی گـوی

 فوریه شـروع  ٢٣ انقالب روسیه در  

 فـوریـه در  ٢٧ شد، سازمانی روز  
ــام   ــجـاد شـد كــه ن ــوریـد ای كـاخ ت

كمیته اجرائی شورای نماینـدگـان  " 
می گویـد  .  بر خود نھاد "  كارگران 

ــام خــود وجــه   ــن ســازمــان بــا ن ای
ـتـه  " این  .  اشتراك اندكی داشت  كمی

اول درست شـد و  "  اجرائی شوراھا 
بعد به مرور زمان شوراھـا درسـت  

و ایـن ھـم یـك انـعـكـاس  .  شدنـد 
  ١٩٠٥ معكوسی از تجربه انقالب  

ـتـدا  )  ١٩٠٥ ( در آن انقالب  .  بود  اب
ــعــد   ــد و ب شــوراھــا درســت شــدن
! شورای نماینـدگـان ایـن شـوراھـا 

ـروزی   ـی انقالب شروع شـد و بـه پ

رسید، چرا كه كارگران و سـربـازان  
و كــال جــامــعــه، تــزار را نــمــی  
خواست و از وضعیت سـیـاسـی و  
ـر جـامـعـه بـه   اجتماعـی حـاكـم ب

" پیش شـرط " از  . تنگ آمده بودند 
ــم   ــری ھ وجــود شــوراھــای كــارگ

ــود  ــب ــری ن ــب ــه  .  خ ــق ــب از حــزب ط
كارگری كه صفوفش ماالمـال از  
ـیـن كـارگـری ھـم   كارگران و فعال

ـروتسـكـی بـاز  !  باشد خبری نبود  ت
ـتـا قـوی   از دو حزب سیاسی نسـب

ــرد  ــكــھــا و  :  نــام مــی ب ــشــوی ــن م
ـقـالبـی  ـنـھـا  .  سوسیالیستھـای ان ای

ـران   احزابی بودنـد كـه عـمـال رھـب
ــی   ــالب ــوده ھــای انــق ــرای  ( ت ــه ب ن

رھبری آنھا در انقالب، بلكه تـوده  
ــه حــرف آنـھــا گــوش مــی   ھـا ب

اما خود كارگـران و  .  بودند ) دادند 
ـلـه سـربـازان در   دھقانان، كه بـوسـی
ـنـد،   انقالب و شوراھا شركت داشـت

از اینكه این دو حـزب مـیـانـجـی  
شده بودند كه كـارگـران بـه دولـت  

رضـایـت  )  دولت مـوقـت (بورژواھا  
 ! بدھند، تعجب كرده بودند 

ـلـشـویـكـھـا   تروتسكی دربـاره ب
بلشویكھا ھنوز انـدك  : " می گوید 

كمتر كسی حرفھـای آنـھـا  .  بودند 
را درست فھمیده بود، و حتی پاره  
ــان وحشــت   ــوده ھــا از آن ای از ت

ــنــد  مــی گــویــد بــعــد از  ."  داشــت
ـقـالب و از اوایـل مـاه مــارس،   ان
شوراھا مثـل قـارچ بـعـد از یـك  
باران بھاری در ھر شھر و شـھـرك  
ـر   و روستائی ایجاد شـده و سـر ب

ـنـدگـان آنـھـا  .  آوردند  دربـاره  " نمـای
ـروزی   ـی ادامه جنگ تـا حصـول پ
ـراد مـی   كامل نـطـقـھـای غـرا ای
كردند، بر علیه بلشویكھا، علیرغـم  
ــادھــای   ــدلشــان، فــری ــار مــعــت رفــت

." گوشخراش به آسمان می رفـت 
او با ایـن ھـمـه در سـرتـاسـر ایـن  
ــد كــه   ــد مــی كــن ــأكــی ــاب ت ــت ك

كـامـل تـوده  "  نه "بلشویكھا نماینده  
ـقـالبـی بـودنـد  ـنـھـا نـه  .  ھای ان ای

ــا كــس   ــل تــروتســكــی و ی ــی ــحــل ت
ـقـالب   دیگری، كه تاریخ وقـایـع ان

ـیـش شـرطـی  . روسیه است  تنھـا پ
ـم مـــی خـــورد،   ـــه چشــ كـــه ب
نارضایتی توده ای و میلیـونـی و  
غیرممكـن بـودن تـحـمـل شـرایـط  

ـقـا مـا را  .  موجود است  و این دقی
. به شرایط امروز ایران می رسـانـد 

كارگران، زنان و كل جامعه از ایـن  
ــد  ــت بـه تــنــگ آمــده ان . وضـعــی

ـنـدگـی   سیاست روشنـی در نـمـای
مـردم بـه  "  نـه " كردن و تعمیق ایـن  

جمھوری اسالمی را بـایـد اتـخـاذ  
ـرد  ـر مـــن فضـــای  .  كــ ـــه نـــظــ ب

ـتـخــابـات " سـیـاســی  پــیـش روی  "  ان
ــی   ــالم ــوری اس ــھ ــم ــت ج ــاس ری
ـتـانسـیـل زمـیـن زدن جـمـھـوری   پ

جـامـعـه تشـنـه  .  اسالمی را دارد 
تشـنـه كـار  .  آزادی و برابری است 

كـارگـران  .  و دستمزد مكفی اسـت 
بــرای لــحــظــه ای كــه بــتــوانــنــد  
ـرای، حـداقــل   تشـكـلـھـای خــود ب
تعیین حداقل دستمزد ایجاد كننـد،  

ـنـد  ـن ـرای  .  لحظه شماری مـی ك ب

كرامت انسـانـی لـحـظـه شـمـاری  
جامعه تشنه آزادیـھـای  .  می كند 

از مذھب و تحمیـق  . سیاسی است 
از بیحقـوقـی  .  مذھبی متنفر است 

ـر و  .  زن نفرت دارد  از دروغ و تـزوی
بی حقوقی كارگران افغـانسـتـانـی  

ـر اسـت  ـف ـن از  .  مستقر در ایران مـت
ماجراجوئیھای جنگی بیـزار شـده  

از تبعیض و بـی حـقـوقـی  .  است 
افراد بخاطر موقعیت اجتماعـی و  

دیـگـر  .  باورھایشان بیزار شده است 
تحمل اینھمه كثافات اسالمـی را  

این جامعه، انقـالبـی مـثـل  .  ندارد 
ــه مــی خــواھــد و   ــی ــالب روس انــق

ــی اســت  ــت ــرصــد فــرص ــت ــن  .  م ای
جامعه ھمچنیـن ھـزاران و دھـھـا  
ـر   ـیـسـت و رھـب ھزار فـعـال كـمـون
ــن   ــه در اولــی ــارگــری دارد ك ك
فرصت سازمانھای خود را ایـجـاد  

 . خواھند كرد 

ـران   حال سئوال این است كـه ای
 می توانـد شـاھـد چـه  ١٣٩٢ در  

ـنـكـه جـامـعـه   تحوالتی باشـد؟ ای
مــی تــوانــد و بــایــد جــمــھــوری  
اسالمی را بیاندازد شـكـی در آن  

به نظر من كمونیـسـتـھـای  .  نیست 
ـیـن و   ـن ـنـد ل این دوره ایران، ھـمـان
ـیـشـواز ایـن   تروتسكی بـایـد بـه پ

تـوده  "  نـه " تـعـمـیـق  . تحوالت بروند 
ــوری   ــه جــمــھ ــی ب ــالب ھــای انــق
ـری و   ـراب اسالمـی تـا آزادی و ب

 !رفاه كامل 
 ٢٠١٣  مارس  ١٨ 
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یکی از مراکز پر جنـب و جـوش  
ـیـه   کارگری کارخانه قند و تصـف

ایـن کـارگـران  .  شکر اھواز اسـت 
 ماه دستمزد خود را  ٢٦ ھم اکنون  

 ماه متوالی اسـت  ٦ طلب دارند و  
که با تجمعات اعتراضی شان در  
ـقـد   ـرای ن مقابل استانداری شھر ب
کردن دستمزدھای معوقـه و حـق  

جـمـع  .  و حقوقشان مبارزه میکنند 
شدن ھر روزه تعدادی کـارگـر در  
وسـط ایـن شـھـر آنـھـم در اکـثــر  
موارد بھمراه خانوادھایشان موجـب  
ــه   ــن اعــتــراضــات ب شــده کــه ای
موضوع بحـث مـردم شـھـر اھـواز  

شـرکـت و دخـالـت  .  تبـدیـل شـود 
خانواده ھـای کـارگـری در ایـن  
تجمعات یک نقطه قوت بـزرگ  
ــد اھــواز   ــن ــارزات کــارگــران ق مــب

نقش فـعـال آنـھـا  در ایـن  .  است 
اعتراضات بـطـور واقـعـی سـرپـل  
مھمی بین مبارزات این کارگـران  
و مردم شھر ایجاد کرده  و باعـث  
ـراضـات   ـر اعـت انعکاس بیشتر خـب
کارگران در شھـر اھـواز و جـلـب  

 . سمپاتی آنان گردیده است 
ـیـــن رو مـــوضـــوع    از ھـــمــ
ـنـد اھـواز   اعتراضات کـارگـران ق
ھمواره یکی از مـبـاحـث مـطـرح  
ـم   شده در کمیته ھای بـحـران رژی
بر سر مسایل کارگران در منطـقـه  

ــان بـوده اســت  ــارزات  .  خـوزســت مــب
ــد اھــواز درســھــای   کــارگــران قــن

 . بسیار آموزنده ای دارد 
مشـکـالت ایـن کــارگـران از  

 و بـا بـه بـحـران کشـیـده  ٨٧ سال  
ــافــت  ــد ی ــه تشــدی . شــدن کــارخــان

ــرار اســت کــه   ــه از ایــن ق مســال
ــد   ـن کـارگـران قــنـد اھــواز  ھــمـان
بسیاری از کارخانجات دیگر بیـن  
صاحـیـان مـتـعـددی کـه داشـتـه  

بـا ایـن  .  است، پاسکاری میشوند 
شگرد و با بالتکلیف نگاھداشـتـن  
کارگران، نه دسـتـمـزدی بـه آنـان  
پرداخت میشود، نه تحـت پـوشـش  
بیمه بیکاری قرار میگیرند و نـه  
ـــا و   ـرخـــورداری از مـــزای ــ از ب
ـنـد   سنواستان خبری است که بتوان
در سالھای باقیمانـده از کـارشـان  

ــفــاده   ــگــی اســت ــت ــازنشــس از حــق ب
  ٨٧ در این کارخانه تا تیر  .  کنند 

ـرار بـوده اسـت  ـرق در ایـن  .  تولید ب
ــه   ــه ب ــت کــارخــان ــکــی ســال مــال

ھای ملی و مـلـت واگـذار    بانک 
ـتــیـجــه   .  شـد  ـفــر از  ١٢٠ در ن  ن

ـیـکـار   کارگران قراردادی از کار ب
ـرسـنـل  ٣٠ شدند و بیش از    نفر از پ

کارخانه بازخریـد و تـعـدادی ھـم  
در نـھـایـت از  .  بازنشـسـت شـدنـد 

ـنـھـا  ٣٣٥   کارگر این کـارخـانـه ت
 .  نفر باقی ماندند ١٧٥ 

ــت  ٨٨  در تــیــر   ــولــی  مســئ
ــع و   ــای ــه وزارت صــن کــارخــانــه ب
ــا راه   ــد ت ــردی ــل گ ــق ــت مــعــادن مــن

اما بعد از مـدتـی،  .  اندازی شود 
ــع و   ــای بـه تشــخــیــص وزارت صــن
معادن، انتقال کارخـانـه بـه دولـت  
مغایر قانون تشخیـص داده شـد و  
ـنـاد   وزارت صنایع و معادن با اسـت
ــازســازی   ــه ب ــن مســال ــمــی ــه ھ ب
ــق کــرد  ــی ــعــل ــه را ت ــان ــارخ . ک

ـیـز    بانـک  ھـای مـلـی و مـلـت ن
بعنوان مالکین قبلی کارخانه، بـا  
ـر   استناد به مصوبه دولت مبنـی ب
فروش کارخانه به وزارت صـنـایـع  
ــگــیــری امــور   و مــعــادن از پــی

ـیـب  .  کارخانه سرباز زدند  ـرت بدین ت
در جــریـان کشـاکــش دعــواھــای  
درون حــکــومــت و دار و دســتــه  
ھایـش ایـن کـارخـانـه ھـمـچـنـان  
بصورت بالتکلیف باقی مـانـده و  
این وسط دستمزد کـارگـران اسـت  

طی ایـن  .  که باال کشیده میشود 
ـر   ـنـد اھـواز زی سالھا کـارگـران ق
ـرار   سخت ترین شرایط اقتصادی ق

بـه ایـن مـعـنـی کـه  .  گرفته اند 
ـلـی کشـیـده شـدن   بدلیل به تعـطـی
ـــه   ـــه، جـــدا از مســـال کـــارخـــان
ــده   ــت نش ــای پــرداخ ــزدھ ــم دســت
ــار   کـارگـران، بـا مـعـضـالت بسـی

ـنـد  ـروی از جـمـلـه  .  دیگری نیـز روب
ــی ایــن   ــر چــه ھــای درمــان دفــت
ـرداخـت حـق   کارگران بدلیل عدم پ
بیمه آنھا بی اعتبار شـده اسـت و  
ــران حــتــی از ھــمــان   ــن کــارگ ای
امکانات بسیار نـاچـیـز درمـانـی  
جمھوری اسالمی نیز محروم شـده  

 نفر از کـارگـران  ٣٠ ھمچنین  .  اند 
متقاضی بازنشستگی ایـن واحـد  
تولیدی که در آستانه بـازنشـسـتـه  
ـنـکـه   ـنـد بـه جـھـت ای شدن ھسـت

ـیـمـه  ای مـعـوق و جـاری    لیست ب
ـرداخـت   آنان  به تامین اجتماعی پ
نشده است در این خصـوص دچـار  

مـجـمـوعـه ایـن  .  انـد   مشکل شـده 
شرایط ھمراه با گرانی روز افـزون  
قیمت ھا فشار اقتصادی بر روی  
. این کارگران را شدت داده اسـت 

به گفته کارگران بعضا ناگزیر بـه  
ــرون کشــیــدن فــرزنــدانشــان از   ــی ب

 . تحصیل شده اند 
 ٦در زیر روزشمار 

ماه اعتراض و مبارزه 
کارگران قند اھواز را 

مبارزات . میخوانید
کارگران قند اھواز 

 .ادامه دارد
 اسفند کارگران کـارخـانـه  ٢٠ 

ـرای   قند و تصفیه شكر اھواز نیز ب
ـر   چندمین بار در ھفته ھـای اخـی
ـراضـی در   دسـت بـه تـجــمـع اعـت
مقابل اسـتـانـداری خـوزسـتـان در  

ـنـد اھـواز  .  اھواز زدند  کارگـران ق
 ماه حقوق طـلـب دارنـد و بـا  ٢٦ 

ـقـد کـردن   ـرای ن چنگ و دندان ب
ـتـخـوران   طلب خود از دولت و مـف
ـراض خـود ادامــه   ــه اعـت حـاکـم ب

کـارخـانـه در وضـعـیـت  .  میدھند 
ــرار دارد و   ــی کــامــل ق ــل ــی ــعــط ت
ـیـش از   کارگران در اعتراض بـه ب
دو سال بالتکلیفی بیش از ده بـار  
تجمع اعتراضی برگزار کـرده انـد  
ـراض ادامـه   و مصممـانـه بـه اعـت

 .میدھند 
ـنـد تـعـداد  ١٦ صبح روز  -  اسـف
ـیـه  ٥٠   نفر از کارگران قند و تصف

شکر اھواز در ادامه مـبـارزاتشـان  
برای پیگیری خـواسـتـھـای خـود  
ــداری   ــان ــل اســت ــاب بــازھــم در مــق

بنا بر اخبار  . خوزستان تجمع کردند 
ـیـش از  ٨٠   کارگر این کارخانه ب
ــب  ٢٦  ــه ســب  مــاه اســت کــه ب

بالتکلیفی کـارخـانـه دسـتـمـزدی  
 .اند   دریافت نکرده 

ـیـش از  ١٢ روز  -   ٣٠  اسفند ب
ـنـد اھـواز در   ـر از کـارگـران ق نف
مقابل استانداری اھـواز تـجـمـعـی  

در ایـن  .  اعتراضی بر پـا کـردنـد 
ــع اعــتــراضــی کــارگــران   ــم ــج ت
پــالکــاردھــایــی بــا خــود ھــمــراه  
ـر روی آن   ــ ـــد کـــه ب ـن ــ ـت داشــ

 .خواستھایشان را نوشته بودند 
ـنـد  ٩  و  ٨ ،  ٣ روزھای   -  اسـف
 کارگر کارخانه قند و تصفیـه  ٨٠ 

ـرای یـازدھـمـیـن و   شکر اھواز،  ب
دوازدھمین بار طی سال جاری در  
اعتراض به عدم دریافت حـقـوق و  

 مـاھـه  ٢٦ مزایا و سایر مطالبات  
ــل درب ورودی   ــاب خــود در مــق
ساختـمـان اسـتـانـداری خـوزسـتـان  

 .تجمع کردند 
ـرای    - صبح روز ھشت بھمن ب

ـر از کـارگـران  ٥٠ دومین روز   ـف  ن
قند اھواز بھمراه خـانـواده ھـایشـان  
در مقابل استانداری اھواز تـجـمـع  
کردند و خواستھایشان را پیگیری  

 . کردند 
ـیـش از  ٧ روز    -  بھـمـن مـاه ب
ـنـد  ٥٠   نفر از کارگران کارخانه ق

و تصفیه شکر اھواز  در اعتـراض  
به عدم دریافت حقوق و مـزایـا و  

 ماھه خـود در  ٢٥ سایر مطالبات  
ــانــداری   ــت ــمــان اس ــت ــابــل ســاخ مــق

ـیـن  .  خوزستان تجمع کردند  ھمـچـن
ـــال   ـــدم ارس ـــه ع ـران ب ــ ـــارگ ک

 ھـایشـان در سـه    ھای بیمه   لیست 
ــه مــعــتــرض شــدنــد  . مــاه گــذشــت

معوقات بیمه این کارگران تا ایـن  
 ماه از سال گذشته و دو  ٨ تاریخ  

 .  است ٩١ ماه در سال  
ــد    - ــن ــارزات کــارگــران ق ــب م

 دی  ١٧ روز  .  اھــواز ادامــه دارد 
ـر از ایـن   ـف ـتـاد ن ماه بیـش از ھـف
کارگران برای چندمین بـار طـی  
ـراض بـه عـدم   سال جاری در اعـت
ـر   دریافت حقـوق و مـزایـا و سـای

 ماھه خود در مقابل  ٢٥ مطالبات  
درب ورودی ساختمان استـانـداری  

 . خوزستان تجمع کردند 
  ١٣ ،  ١٢ سه روز مـتـوالـی    -

 نفر از کارگـران   ٨٠  آذر ماه   ١٤ و 
قند اھواز به ھمراه خانواده ھایشـان  

ــمــزدھــای   ــت ــراض بــه دس در اعــت
 مـاه  ٢٢ معوقه خود که اکنون به  

ــابــل درب   ــق ــده اســت، در م ــی رس
ــداری   ــان ــمــان اســت ورودی ســاخــت

کـارگـران  .  خوزستان تجمع کردنـد 
به تعویق پرداخت دستمـزدھـایشـان،  
محـرومـیـت از خـدمـات رایـگـان  
ــیــف   ــکــل ــالت ــی  و وضــع ب درمــان

 . کارخانه معترضند 
 
کارگران قند اھواز بـعـد از    -

ــان   ــه در جــری ــی ک ــای ــده ھ وع
تجمعات اعتراضی آنـان در مـھـر  
ــی   ــیــچ جــواب مــاه داده شــد،  ھ

ــنــد  ــت ــن  .  نــگــرف ــن رو ای ــی از ھــم
ـران روز   ــارگــ ـرای  ٦ ک ــ ـــان ب  آب

پیگیری خواستھایشـان بـه ھـمـراه  
خانواده ھایشان دسـت بـه تـجـمـع  
ــداری   ــابـل اسـتـان دیـگـری در مـق

مــثـل ھــمـیـشــه  .  خـوزسـتـان زدنـد 
ـیـز در مـحـل   نیروھای انتظامی ن

از  .  مستقر شده و نظاره گر بـودنـد 
ـراض   جمله موضوعات مـورد اعـت
ـرداخـت   کارگـران دسـتـمـزدھـای پ
ــه   ــم ــات بــی ــدم ــع خ ــط ــده، ق نش
ـیـش   کارگرانی که بعضا دارای ب

ـنـد و  ٢٠ از    سال سابقه کار ھسـت
ـر چـه ھـای   نیز عدم صـدور دفـت
ــمــه درمــانــی و وضــع   ــی جــدیــد ب

 . بالتکلیف کارخانه بود 
ـیـش از صـد  ٣ روز    مھر ماه ب

ـنـد   نفر از کـارگـران کـارخـانـه ق
اھواز به ھمراه خانواده ھـای خـود  
در مقابل استـانـداری ایـن اسـتـان  
تجمع کـرده و خـواسـتـار عـمـلـی  
شــدن وعــده ھــای داده شــده از  

ـروھـای  .  سوی مسئولین شـدنـد  ـی ن
ـیـز در مـحـل حـاضـر   انتظامـی ن

  ١٨ اعتراض کـارگـران بـه  .  بودند 
ماه دستمزد پرداخت نشده و دیـگـر  

فضای اعتراضـی  .  مزایایشان بود 
آنچنان باال بود که فورا کارگـران  
معترض را به سـالـن اجـتـمـاعـات   
ــل   ــق ــت ــداری مــن ــان ــمــان اســت سـاخــت

ــد  ــار اعــتــراض  .  کــردن زیــر فش
 کارگران از مسئوالن مربوطه  

  ماھه اخیر٦تجمعات اعتراضی کارگران قند اھواز ھمراه با خانواده ھا در 
 شھال دانشفر 

 ٤    بقیه در صفحه  
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ـبـه    مـاه مـارس سـال  ١٦ روز شن
نـجـات خـدمـات  "  شـبـکـه  ٢٠١٣ 
ــه بــرگــزاری  "  درمــان  ــوان ب فــراخ

((تظاھراتی دراسـتـان اسـکـونـه  
Skåne   درجنوب کشور سوئـد را

ـتـشـره رسـانـه  .  داد  طبق آمـار مـن
ھای جمعی، در این تظاھرات که  

 شھر برگزار گـردیـد، ھـزاران  ٧ در  
ـرشـرکـت کــردنـد  ـف ــن  .  ن ھـدف ازای

ــع   ــعـاده وسـی گـردھـمـآئــی فـوق ال

ودربرگیرنده از ھمه اقشار جامعـه،  
ـیـه خصـوصـی کـردن   اعتراض عل
ـرسـنـل   خدمات درمانی، کاھش پ
ـــگـــاه ھـــا   ـــان درمـــان ـن وکـــارکــ
ـرایـن   وبیمارستانھا، اعمال فشـار ب
ـرس و   ـر، ن کارکـنـان اعـم ازدکـت
پرستار، بھیار وبطـور کـلـی تـمـام  
کسانیکه دراین بـخـشـھـای مـھـم  
ـیـت دارنـد،   اجتماعی کـار وفـعـال

دولت تصمیـم گـرفـتـه اسـت  .  بود 
ـر، ایـن   ـیـشـت جھت کسـب سـود ب
خدمات درمانی ورفـاھـی را بـه  
شرکتھای خصوصی واگـذارکـنـد  

که تاکنون موارد زیادی را باجـرا  
 .گذاشته است 

 
درباندرولھای این 

تظاھرات چند 
شعاراصلی برجسته 

 :بودند
 
" ،  !"  نه به کاھـش خـدمـات " 

جابجائیھای غیر ضـروری بـخـش  

نـه بـخـصـوصـی  " ،  !" ھا مـتـوقـف 
 !"کردن خدمات درمانی 

 
 !"نجات خدمات درمان"

ـفـی اعـم از   ـل سخنرانان مـخـت
ـــار   ـی ـــھــ ـــار، ب ـت ـرســ ـــزشـــک، پــ پ
وسایرکارکنان بیمارستانـھـا درایـن  
ـرانـی کـردنـد  . گردھمائـی، سـخـن

ھرکدام از آنھا تجارب ناگـوارخـود  
را که درطول اینمدت تقریبآ یـک  
ونیم ساله پس از بـاجـرا گـذاشـتـه  
ـر شـھـرونـدان   ـم ب شدن ایـن تصـمـی
اعمال شـده اسـت، بـا فـاکـت و  

آنـھـا تـوضـیـح  .  ارقام نشـان دادنـد 
دادند که رفاه وخدمـات درمـانـی  
بدلیل سیاست صرفـه جـوئـی، در  
ـرات   معرض تھدید قرارگـرفـتـه واث
ـر دوش   ــمـأ ب ـی ــق ــار آن مسـت ـب زیـان
ــن جــامــعــه   ــردم ای ــمــاران و م ــی ب

ـنـی مـیـکـنـد  بـا کـاھـش  .  سنگی
پرسنل، تـجـھـیـزات، امـکـانـات و  
تدارکات الزم و مورد نیاز، تـحـت  
عنوان استفاده ازامکانات مـوجـود  

بجای تھیه امکانات دیـگـر، روز  
بروز بر محدودیتھا و کـمـبـود ھـا  
اضافه شده و اثرات زیانبارو حتـی  
ــارآنــرا بــرمــردم   درمـواردی، مــرگـب

ـیـن  .  تحمیل کرده اند  تـالش درپـائ
ــدان،   نـگـھــداشـتـن حـقـوق کـارمـن
متوقف کردن استـخـدام، تـحـمـیـل  
اضافه کاری، وادارکردن پرسنلـی  
که بدلیل بیماری باید نیمـه وقـت  
کارکنند، به انجام کارتمام وقـت،  
ـرای   زمان انتظارطـوالنـی مـدت ب
پذیرش و مداوای بیماران، باالبردن  
ـنـه ھـای   ـرھـزی قیمت داروھا و سای

ــن   درمــان وغــیــره، ازعــوارض ای
تھدیدات است که برای مـتـوقـف  

 .کردن آن ھا، باید مبارزه کرد 
فروش وسپردن مراکز خدمـات  
دولتی به شرکتھای خصوصی بـا  
ــکــی از   ــزه کســب ســود، ی انـگــی
برنامه ھای ھمیشگی دولت وقت  

درطول حداقـل دو سـه  .  بوده است 
ــد شــاھــد   ــر مــردم ســوئ ــی ســال اخ
ـتـھـای   ـب ـبـاری ازمـراق لطمات زیـان

نادرست وناکافـی در بـخـشـھـای  
ــد  ــوده ان ــش  .  خصــوصــی ب کــاھ

ـیـت   ـف ـیـن آمـدن کـی مراقبتھا، پـائ
خدمات درمانـی ورسـیـدگـی بـه  
بیماران عمدتآ تنھا و سالمند و یـا  
معلول ازناحیه بـخـش خصـوصـی،  
بــطــور روزافــزونــی دررســانــه ھــا  
ــتــشــر وافشــا گــردیــده اســت  . مــن

ـری شـده   ـیـمـاران بسـت تعدادی ازب
دراین بخشھا، فـوت کـرده انـد و  
مسئولین مربوطه پـس ازگـذشـت  
ـر   چند روز از مـرگ آنـھـا بـاخـب

اخبار چنین افتـضـاحـات  . شده اند 

باورنکردنی، بـدفـعـات گـزارش و  
ــتـشــر شــده اســت  ــن  .  مـن ــی ھـمــچـن

سودجوئیھای این موسسه ھـا، در  
ــوقــھــا و   ــق آمــدھــای کــالن و ح
ـنـده   پاداشـھـای ھـنـگـفـت و فـزای
مسئولین آنھـا، بـارھـا مـنـعـکـس  

ــت  .  شــده اســت  ــحــال دول ــا ایــن ب
ھمچنان آنـھـا را مـورد حـمـایـت  
ــن   ـرار مــی دھـد و ای ــق ق وتشـوی

 . سیاست را دنبال می کند 

طبق برنامـه ریـزی دولـت در  
ـلـغ ٢٠١٢ بودجه سـال     ٤٥٠  ، مـب

ـیـون  ٦٧ حـدود ( میلیون کـرون   ـل مـی
ازخدمات درمانی در استـان  )  دالر 

ـرای   ) Skåne)اسکونه   فـقـط ب
ــه شــده اســت  ــکــســال کــاســت . ی

ـر   ـنـه، ب عوارض این کـاھـش ھـزی
دوش پرسنل بیمارستانھا و بیمـاران  

نـا  .  سنگینی کرده وخـواھـد کـرد 
ــن   ـیـکــه ای ــداسـت، وقــت ـی ــه پ ـت گـف
مقدارھزینه صـرفـه جـوئـی شـود،  
ارزش و کیفیت کـار و خـدمـات  
ــد کــرد  ــواھ ــزل خ ــی تــن ــان . درم

 

گزارشی از اعتراضات وسیع مردمی درجنوب کشور سوئد، علیه بدترشدن و 
 کاھش خدمات درمانی

 فاضل نادری 
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ـیـاز   تجھیزات وتـدارکـات مـورد ن
ـر  .  تقلیل خواھد یافت  فشار کار ب

کارکنان بیمارستانھا افزایش مـی  
ـیـمـاران بـایـد سـاعـتـھـا و  .  یابـد  ب

ـری در صـفـھـای   ـیـشـت روزھای ب
ـرا کـه  .  انتظارباقی بمانند  ـی بیماران

ـیـافـتـه انـد   ھنوز بھبودی کامل ن
ـنـد  ـرسـت ـف . را، بخـانـه ھـایشـان مـی

سیاست ریاضت اقتصادی دولـت،  
ــی ھــای شــدیــدی را   ــت نــارضــای

ــا  .  درجــامــعــه دامــن زده اســت  ی
اینکه نتایج این سـیـاسـت بـغـایـت  
ـرات   ـنـمـدت کـوتـاه، اث غلط، درای
تـاکـنـونـی خـودش را نشـان داده  
است ولی اگر این سیاسـت ادامـه  
ـری را   ـت ـق ـرات عـمـی پیدا کنـد، اث

 .برما وجامعه تحمیل خواھد کرد 
ادغام بخشھائی از بیمارسـتـان  
ھای شـھـرھـای لـونـد و مـالـمـو  
منجر بـه ایـجـاد دشـواری ھـای  
. زیادی برای بیـمـاران شـده اسـت 

ـیـک   ـن ـی بعضی از بخش ھا و کـل
ــجــه   ــی ــیــل شــده ودر نــت ھــا تــعــط
ـرای   بسیاری از بیماران ناگزیرند ب
ـیـن ایـن دو   مداوا و معالـجـات، ب
ـیـجـه   ـت شھر رفت و آمد کـرده درن
ـنـه زیـادی را صـرف   وقت و ھـزی

ـری،  .  کننـد  ـم گـی ـیـن تصـمـی چـن
فشارکاربرپرسنل بیمارستـان ھـای  
این دو شھر راھم بسـیـار افـزایـش  

ـیـن  .  داده اسـت  ـرای اجـرای چـن ب
سـیـاسـتـی از کـارکـنـان ایـن دو  
. بیمارستان نظرخواھی نشـده اسـت 

سیاستمداران از باالی سرکارکنان  
درمانی برای آنھا تصمیم گـرفـتـه  

 .اند 
ـبـه   سخنرانان تظاھرات روز شـن
گفتند که پول درجامعه ودردسـت  

ازدرآمــدھــای  .  دولــت وجــود دارد 
ــاردی سـاالنـه شـرکـتـھــای   ـی ـل مـی
خصوصی، بانکـھـا و مـوسـسـات  
مالـی کـه دررسـانـھـای رسـمـی  
سوئد منتشـر مـیـشـونـد، کسـری  
ــیــد  ــأمــیــن کــن ــان را ت ــودجــه ت . ب

ـران   ازحقوقـھـای سـرسـام آور مـدی
شرکتھا، پاداشھای ھنگفتی کـه  
برداشت می کنند، ازھزینه ھـای  
گزاف جشـنـھـا، و ولـخـرجـیـھـای  
باورنکردنی نھادھای دولتی وغیـر  
دولتی که بارھا افشا شده اسـت،  
ـیـد  ـبـه کـن ـتـان را مـطـال . نیازھـای

ـیـمـار   کسری بودجه را ازکیـسـه ب
ــت و درمــان   ــب ــه مــراق ــاج ب مــحــت

 .ندزدید 
کاھش ھزینه ھـای خـدمـات  
عمومی نظیر درمان، صرفا یـک  
ــکــه   ــسـت، بــل ــصـادی نــی امـر اقــت
سیاسی است و بخشـی از تـالش  
ـرای حـفـظ   سرمایه داران حـاکـم ب

ـرای  .  قدرت سیاسی است  مبارزه ب
حق درمان ھـم کـامـال سـیـاسـی  

ما اعتراضـات خـودمـان را  . است 
ــه   ــع ــام ــدرون ج ــا وب ــھ ــان ــه خــی ب
ـم، تـا بـه کـمـک   ـی سرازیرمیـکـن
ــت ودســت   ــن انســانــھــا دول ھــمــی
اندرکاران آن را وادار بعقب نشینی  

ــم  ــی ــکــن ــع شــرکــت  .  ب تــعــداد وســی
ـراضـی   کنندگان درتظاھـرات اعـت
امروز بـخـوبـی گـواه آنسـت، کـه  
ـقـات حـزبـی   ـل انسانھا مستقل ازتع
ـر شـدن   وسیاسی خـودشـان دربـھـت
خدمات درمانی واجتماعی اتفـاق  

ـم  .  نظر دارند  سیاستمـداران وتصـمـی
گیرندگان در مورد خدمات ورفـاه  
ـنـد کـه مـا   اجتماعـی بـایـد بـدان
ـراضـیـون درصـفـوف گسـتــرده   اعـت
ــم   ــی ــت ــمــاعــی کــه قــادر ھس ــت اج
ــه و صــدای   ــت ــابــانــھــا ریــخ ــی بــخ
ــم،   ــی ــنــد کــن ــل ــمــان را ب اعــتــراضــی
باسیاستمداران درفـدرت نشـسـتـه،  
ـم، مـاخـودمـان ھـم   ـی رقابت نمیکن
ـیـازمـنـدان بـه   مثل آنھا و ھـمـه ن
خـدمـات درمـانـی، دوسـت داریــم  
ودلمان میخواھد خدمات درمـانـی  
ـم  . خوب وشایسته ای داشته بـاشـی

نه اینکه ھمین امکاناتی که ھـم  
ـم  . اکنون داریم را از دسـت بـدھـی

این صفوف اعتراضی وسیع وھمـه  

جانبه، بـخـوبـی گـواه آنسـت کـه  
ـرنـدگـان،   ـم گـی دولتمـردان وتصـمـی
ـنـد مـا را   ـتـوان ـی برسرنوشت ما نـم

ــد  ـرن ــگــی ــد ب ــوق  .  نـادی رعــایــت حــق
وموازین دموکراسـی در جـامـعـه  
این نیست که ھر از چـھـار سـال  
ــه   ــات، ب ــخـاب ــگــام انــت ــار ھــن یـکــب

ـم  ـنـمـان رأی بـدھـی ـی مـا  .  منتـخـب
ــخــواھــیــم   ــمــان مــی ــن ــی ــخــب ــت ــن ازم
وانتظارداریم که درھنگام ومـراحـل  
تصمیم گیری، بـخـواسـتـھـای مـا  

ھم اکنون ما بخوبـی  .  توجه کنند 
ـــه   ـم کـــه ب ــ ـن ـــکــ ــاھـــده مــی مش
خواستھایمان در خدمات درمـانـی  

ـیـل مـا  .  توجه نمیشود  بـھـمـیـن دل
ـراض   ـقـدراعـت ـم وآن بخیابانھا میریزی
میکنیم که آنھا راوادارکنیـم کـه  
تصمیمات غلطشان را پس بگیرنـد  
ــن   ـی ــھـا خـود را درچــن اگـرچــه آن
تظاھراتی نشان نـمـی دھـنـد امـا  
پژواک صدا واعتراضات تـظـاھـر  

 .کنندگان راخواھند شنید 
ـرانـان تـوضـیـح   یکی از سـخـن
ـیـن خـدمـات   داد، ما بداشتن چـن
ـم،   درمانی که خودمان ساخـتـه ای

ـم  ـی ـنـک  .  افتخار میکن ـیـکـن ای ل
شاھد این ھستیم که این دولـت و  
اھـرمـھـای دســت انـدرکـارانشــان،  
ـنـد  ـران مـیـکـن . ساخته ھایمانرا وی

ـم،   ـی ـیـسـت کـه مـیـگـوئ بیدلیـل ن
خدمات درمانی سوئد دچار بحـرا  

 .ن آشکاری شده است 
نتایج سپردن خدمات درمـانـی  
ــھـای خصــوصـی کــه   بـه شـرکــت
ھــدفشــان کســب ســود ھــر چــه  
ــشـتــر اســت، عــوارض خــود را   ـی ب

خـدمـات  .  بخوبی نشان داده اسـت 
ـیـل   ـب درمانی واجتمائـی از ھـر ق
باید رایگان و بـدون ھـیـچـگـونـه  
ـیـار ھـمـه افـراد   تبعیضی در اخـت

ایـن خـدمـات  .  جامعه قرار بگیـرد 
ـرای   نباید در خدمت کسب سود ب

 .سرمایه داران باشد 
در یک نگاه م جـمـل شـاھـد  

این ھستیم که دولت حافظ نـظـام  
ـــه داری،   ـرمـــای ـم ســ ــ ـت ـــســ ـی وســ
ـقـه   دستاوردھای طوالنی مدت طب
کارگر، کارمندان ومـردم عـادی  
ـرارداده   جامعه را مـورد تـعـرض ق
واین دست آوردھا را یکی پس از  

ـرد  در ایـن  .  دیگـری پـس مـیـگـی
ـرداحـتـن بـه   نوشته کوتـاه جـای پ

ــســت  ــی ــت ســوئــد در  .  آنــھــا ن دول
مقایسه با سایر دولتھای اروپـایـی  
ـری   ظاھرا وضعیت اقتصادی بـھـت
ـر در   دارد و بحران اقتصادی کـمـت
ــه اســت ولــی   ــت ــر گــذاش آن تــاثــی
بیرحمانه به معیشت و امـکـانـات  
مردم حمله کرده و می خواھـد از  
ـر   ـیـشـت این فرصت برای پر کردن ب
ـفـاده   جیب ھای سرمایه داران اسـت

در مقابل این تھاجم، جنبـش  .  کند 
ــوضــع   ــد در م ــوئ کــارگــری س
تدافعی است و خود را بـه دسـت  
ـری   اتحادیه ھایی سپرده کـه رھـب
آنھا عمال دست در دسـت بـخـش  
ــد   ھـایـی از سـرمــایـه داری سـوئ

در برپایـی تـظـاھـرات مـردم  . دارد 
مالمو ھم ھمانند اعتراضاتی کـه  
در سایر کشورھـای اروپـا بـوقـوع  
ـروھـای چـپ و   ـی می پیـونـدد، ن
ـقـش اصـلـی را   کمونیـسـت ھـا ن

ـرای مـتـحـقـق سـاخـتـن  .  داشتند  ب
ـرخـورداری   خواسته ھای مردم و ب
ـر   ھمه از حـقـوق اجـتـمـاعـی نـظـی
ــدن   ــقــب ران درمــان رایــگــان و ع
ــرمــایــه داری ایــن   ــھــاجــمــات س ت
اعتراضات باید ھر چه عمیقتـر و  

امـا بـدون وجـود  . گسترده تر شود 
ــکــال   رھــبــری یــک حــزب رادی
کمونیست و قـدرتـمـنـد، ایـن امـر  

 .نمی تواند امکانپذیر باشد 
شبکه نجات درمان درتابستان  

 تشکیل شده وتاکـنـون  ٢٠١٢ سال  
ـرنـامـه ھـای   دو سه مورد چنین ب
اعتراضی را در چندین شھرسـوئـد  

آخـریـن  .  سازماندھـی کـرده اسـت 
تظاھراتیکه ایـن شـبـکـه در سـه  

شھربرگزار کرد، شرکت کنندگان  
ــــوف   ـف ــــعــــی را در صـــ ـی وســـ

ولـی  .  اعتراضیشان جـمـع کـردنـد 
 مـارس امسـال  ١٦ اعتراضات روز 

درچندین شھربخوبی نشانـداد کـه  
ــه   ــعــتــری ب ــی وســی ــدادخــیــل ــع ت
ـنـه   سیاستھای دولت در ایـن زمـی

ـیـسـت  .  معترض میباشند  بیدلیل ن
که یکی از سخنرانان اشاره کـرد  
که اعتراضـات مـا، مـتـعـلـق بـه  
ھیچ جریان وحزب سیاسی خـاص  
ـم   ـراضـی عـظـی نیست ویک اعـت
اجتماعی میباشد وسیـاسـتـمـداران  
نمیتوانند این جنبش عظیم اجتمـاع  

 .را نادید بگیرند 
ــعــاده   درطــول مــدتــی فــوق ال
ــبــکــه نــجــات درمــان   کــوتــاه، ش
ــه اســت لــیــســت ھــزاران   ــت تــوانس
معترض را جمعآوری کند که بـه  
ــت مــعــتــرض   ایــن ســیــاســت دول

درمـاه مـه امسـال، ایـن  .  ھستنـد 
ــن   ــولــی ــارمســئ ــی ــســت دراخــت لــی
ــرارداده   ــان اســکــونــه ق ــت امــوردراس

 .خواھد شد 
یکی ازمسئولین منـطـقـه ای  
ـری کـه تـاکـنـون   این تصمیم گـی
ـنـائـی بـه مـوارد   ھیچگـونـه اعـت
ـراضـات   ـقـادات و اعـت ـت بیشمار ان
ــه ھــای   ـبـی ورسـان شـفـاھــی کــت
جمعی نشان نمیـداد، درمصـاحـبـه  
با خبرنگاران، ناگزیر ازاعتراف بـه  
کمبودھای خدمات درمانی شـده  
و اضافه میکند کـه پـاسـخ دادن  
ــواقــص ومشــکــالت ســاده   ــن ن بـای
نیـسـت ومـا بـایـد درصـدد چـاره  
ـم بـعـبـارت   جوئیھای اساسی باشی
ـر   ـی ـنـھـا تـحـت تـأث روشنترایشان نت
اعتراضات روبگسترش قراگـرفـتـه  
واین بار نمیتواند بی اعتنا بـاشـد،  

 .فعأل عقب نشینی کرده است 
 ١٧ -٠٣ -٢٠١٣ 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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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  

ـرای اول مـاه  .   نمود  بنظر شـمـا ب
 کارگران ایران بایستـی   ١٣٩٢ مه  

متحقق شـدن کـدام خـواسـتـھـا و  
مطالبـات را در اولـویـت مـبـارزه  
خود قرار دھند و چـه شـعـارھـای  
ــارزاتــی خــود   ــب ــم م ــرچ را در  پ

 برافراشته کنند؟ و چرا؟  
 : شھال دانشفر 

كـال مــن فـكــر مــیـكـنــم كــه  
ــاســی ایــران دارد بــه   ــی اوضــاع س
ـقـه كـارگـر   سمتی میرود كـه طـب
ـراض   ـتـوانـد در راس كـل اعـت مـی
ــه   ــی ــل ــاســی ع ــی اجــتــمــاعــی و س
ــه حــاكــم قــرار   ـق حـكــومــت و طــب

ـبـش كـارگـری بـایـد  .  گیرد  و جـن
ـنـد  . آگاھانه به این سمت حركت ك

فعالین كارگری باید ایـن فضـای  
ـرار   سیاسی را مورد توجه جدی ق

شعارھا و خـواسـتـھـای اول  .  دھند 
ـر   مه امسال نیز قاعدتا باید مـتـاث

 . و منتج از ھمین وضعیت باشد 
ــد   ــســت کــه رون ــت ایــن ــعــی واق
ـران بسـرعـت   اوضاع سیاسی در ای
ـرده و   به سمت یك رودررویی گست
جدی مردم با حكومـت اسـالمـی  

وضـعـیـت بشـدت  .  به پیش میـرود 
ـیـش   شکننده و صفوف حکومت ب
. از ھر وقت در ھـم ریـخـتـه اسـت 

اقتصاد رژیم از ھم پـاشـیـده و بـه  
ــه اســت و جــامــعــه   ــت گــل نشــس
وضعیتی انفجاری بخـود گـرفـتـه  

طبعا یک عرصـه دایـمـی  .  است 
ـم اســالمــی   ــه رژی ــی اعـتــراض عـل

 . مبارزات کارگرانست 
در دل این شرایط اعـتـراض بـه  
فقر، گرانی، بیکـاری و فـالکـت  
اقتصادی ای که رژیـم اسـالمـی  
به کل جامعه تحمیل کرده اسـت،  
ــم   ــھ ــه یــک مــحــور م امــروز ب
مبارزات  کـارگـران و کـل مـردم  
ـبـدیـل شـده   علیه رژیم اسـالمـی ت

در چنین شرایطـی و بـو یـژه  .  است 

در مناسبتی چون اول مـه یـکـی  
از شعارھـای مـحـوری و مـتـحـد  
ـان، آزادی ،   کننده میتواند شعار ن

ــری بــاشــد  ــراب خــواســت افــزایــش  .  ب
فوری دستمزدھا نیز شعاریسـت در  
ــار   ــن راســتــا کــه در کــن ــمــی ھ
ـان   ـی خواستھای آزادی ھـمـه زنـدان
سیاسی، لغو مجازات اعـدام، لـغـو  
ـان  از   ـیـه زن آپارتاید جـنـسـی عـل
ھمین امروز در دستور کـارگـران و  

ـنـھـا  .  کل جامعه قرار مـیـگـیـرد  ای
ـیـمـا   ـق ھمه شعارھاییست کـه مسـت
ــش   ــه چــال ــم اســالمــی را ب رژی
ـایـد مـحـور   میکشد و از نظر من ب
اصلی شعارھای کـارگـران در اول  

 .مه امسال باشد 
ـبـش   بـویـژه بـطـور واقـعـی جـن
ــران   ــراضــی کــارگــری در ای اعــت
گامھای بلندی به جـلـو بـرداشـتـه  

  ٨٨ خصوصـا بـعـد از سـال  .  است 
یک عرصه دایمی اعـتـراض کـه  
ـاســی   تـوانسـتـه اسـت فضـای سـی
جامعه را فعال نگاھدارد و با خـود  
ـبـش اعـتـراضـی   به جلو بیاورد، جن

از جمله ھم اکنـون  . کارگری است 
دستمزدھای چندین برابر زیـر خـط  
فقر و فالکت بیسابقه ای کـه بـر  
ـز   زندگی کارگران حاکم است و نی
دستمزدھای پرداخت نشده و مـوج  
گسترده بیکار سازیـھـا، مـراکـز و  
محیط ھای کارگری را به حالـت  

نکته مـھـم  .  انفجاری کشانده است 
ـنـکـه مـا شـاھـد کشـیـده شــدن   ای
اعتراضات به مجتمع ھای بزرگ  
و مراکـز کـلـی کـارگـری چـون  
پتروشیـمـی مـاھشـھـر، ذوب آھـن  
اصفھان، پاالیشگاه آبادان و غیره با  
خواستھایی چون کوتاه شدن دسـت  
ــکـاران و خـواســت افــزایــش   ـان ــم ـی پ

کـه  " استقبالی .  "دستمزدھا ھستیم 
کــارگــران پــاالیشــگــاه آ بــادان در  
ھنگام بازدید اخیر احمدی نـژاد از  
ـا شـعـار   فاز سوم این پاالیشـگـاه ب
ـاتـور، دروغـگـو،   مرگ بـر دیـکـت
دروغگو،  کردند، کامـال فضـای  
ــط ھــای   ــحــی ــجــاری در م ــف ان

 .کارگری را نشان میدھد 
 نکته قابل توجه دیگر اینست   
ــارزات کــارگــری در   کــه  مــب
یکساله اخـیـر بـه لـحـاظ اشـکـال  

اعتراضی و خواستھایی کـه طـرح  
میکند گامھای مھمـی بـه جـلـو  

این مبارزات ھر روز  . برداشته است 
ـتـه تـر و   ـاف ـی متحد تـر و سـازمـان
ـنـده   ـال بعنوان یک جنبش فعال و ب
ــو   ـل دارد گـامـھــایـی را آرام بـه ج
برمیدارد و میتوانم بگویم کـه مـا  
ــدی در   ــن و جــدی ــوی ــط ن ـا شــرای ب

از جملـه  .  جنبش کارگری روبروییم 
عمال شاھدیم كه   امروز کارگران  
در کنار خواستھای صنفـی خـود،  
ــعــویــق   ــیــه ت ــل ــراض ع ــت ــر اع ــی ــظ ن
ـیـکـارسـازیـھـا و   ـا ب دستمزدھا و ی
غیره دارند با خواستھای عـمـومـی  
تر اجتماعی که خواستھای  کـل  
ـنـد   جامعه نیز ھست به جلو می ای
و ھر روز بیشتر در جلوی صـحـنـه  
. سیاسی جامعـه قـرار مـیـگـیـرنـد 

یک نمونه بارزش برافراشتن پرچـم  
ـا   اعتراض علیه فقر و گرانی،  و ب
خواست افزایش فوری دسـتـمـزدھـا  
ـا سـی ھـزار   از سوی کـارگـران ب

ــن  .  امضــا اســت  کــارگــران بــا ای
ــطــور   ــراضــی مــھــم ب حــرکــت اعــت
واقعی فریاد اعتراض كل جـامـعـه  

ـیـن  .  را به صـدا در آوردنـد  ھـمـچـن
ـازنشـسـتـه ذوب   بیانیه کـارگـران ب
آھن اصفھان با خواستھـای فـوری  
افزایش دستمزدھا، پرداخت بـمـوقـع  
دستمزھا و دو خواست مھم درمـان  
و بھداشت و تحصیل رایگان بـرای  
ھمه مردم و اینکـه مـا حـق خـود  
ـاره جـمـع   میدانیم که ھر ھفتـه دوب
شویم و خودمان در مـورد شـرایـط  
کار و زندگیمان تصمیـم بـگـیـریـم،  
یک نمونه برجسته دیگری از این  

ـیـن دسـت  .  پیشروی ھا ست  از ھم
اعتراضات طـومـارھـای گسـتـرده  
اعتـراضـی از سـوی کـارگـران و  
بطور مثال کـارگـران سـنـدیـکـای  
شرکت واحد علیه تعـرضـات رژیـم  

ــوان   ــحـت عــن اصــالح  " اسـالمــی ت
ـتـمـاعـی  ـامـیـن اج " قوانین کار و ت

ھمچنین بیانیه ھایی كه در  .  است 
ـیـن و   ـال ھمین مدت از سـوی فـع
ـا   رھبران كارگران از درون زندان و ی
در قامت تشكلھـای كـارگـری در  
دفاع از حقوق انسانی كـارگـران و  
كل مردم و علیه زندان و اعـدام و  
سركوب بیرون داده شـده، شـاخـص  

ــنــی   مــھــمــی اســت کــه بــه روش
ــکــال و   گــویــای فضــای  رادی
ـبـش کـارگـری   سیاسی امروز جـن

ـیـه  .  است  ـان ـی برای نمونه، در ایـن ب
ھا كارگران قتل ستار بـھـشـتـی را  
ـنـی   ـی ـپ محكوم كردند، ھمگام با كم
جھانی، اعتراض خود علیـه حـكـم  
ـار را اعــالم   ــمـان و زانــی ــق اعـدام ل
نمودند، با مردم زلزله زده آذربایجـان  
ـار   اعالم ھمدردی کـرده و خـواسـت
ــرای آنــان   ــدگـی انســانـی ب یـك زن
شدند، جنایتی را کـه در مـدرسـه  
شین آباد پیرانشھر روی داد و بـه  

ــی مــدرســه     ٢٨ خــاطــر نــا امــن
کودک طعـمـه حـریـق شـدنـد، را  
محکوم کرده و خواستار مـجـازات  
عاملین این جنایت و درمان فوری  
کودکانی که از آتش سوزی جـان  
. سالم بدر برده بودند، شدند و غـیـره 

در این بیانیه ھا کارگران ھمچنین  
صدای اعـتـراضـشـان را از ابـعـاد  
تكاندھنده كار كودكان و یا ناامنـی   
محیط كار و اینكه ھر روز محیـط  
ــانــی   ــرب ــارگــران ق ھــای كــار از ك

ـابـل  .  میگیرد بلند کردند  ـبـه ق ـن ج
توجه دیگر این بیانیه ھا حمایت از  
ــیــان   ــدان ــی و زن ــدان کــارگــران زن
سیاسی بود و خالصه اینکه طـی  
این مدت ما شاھد دھھا مـوضـوع  
مھم اجتماعـی دیـگـر بـودیـم کـه  
ــا و   ــھ ــل ــراض تشــک ــت مــوضــوع اع
. فعالین کارگـری  قـرار گـرفـت 

اینـھـا ھـمـه بـه روشـنـی از رونـد  
جدیدی در جنبش كارگری و جلـو  
ـبـران   آمدن جنبش کـارگـری و رھ
این جنبش با اسامی و چھره ھای  
ــه   ــه شــده شــان در صــحــن ــاخــت شـن

 . سیاسی جامعه حکایت میکند 
ـارزاتـی و   زیر فشار چنین مـب
ــراضــی   ــر فشــار فضــای اعــت زی
گسترده ای که در جـامـعـه اسـت  

ــه    ــم ک ــی ـن ـ ـی ـ ــی ب ــورش  " م ش
بـه کـابـوس ھـر روزه  "  گرسنـگـان 

ــل شــده اســت  ــدی . حــکــومــت تــب
ھمانطور که جلوتر نیز اشاره کـردم  
ــوف   ــطــی صــف ــن شــرای ــی در چــن
حکومت از ھر زمان در ھم ریختـه  
تـر شــده و یــک مـوضــوع مـھــم  
نزاعھایشان اقتصاد به گل نشسـتـه  

یـک  .  رژیم اسـالمـی شـده اسـت 

دعوایشان بـر سـر طـرح شـکـسـت  
ـارانـه ھـا " خورده   " ھدفمند کـردن ی

ــمــان طــرح ریــاضــت   ــی ھ ــعــن ی
ـتـصـادی ای کـه  زنـدگـی و   اق
معیشت کل جـامـعـه را بـه مـرز  

 . تالشی و تباھی کشانده است 
در چنین اوضـاع و احـوالسـت  
که داریم از اول مه که اساسا روز  
ـنـمـایـی کـارگـران   اعتراض و قـدرت

روشن اسـت  .  است، سخن میگوییم 
ـنـھـا ھـمـه تصـویـر اول مـه   که ای
ـال را دگـــرگـــون کـــرده و   امســ
مستقیما بر شعارھا و خـواسـتـھـای  
کارگران تاثیر میـگـذارد و چـھـره  
ــری   اعـتـراضــی تـر و سـیــاسـی ت

بـه  .  نسبت به ھر سال به آن میدھد 
عبارت روشنتر ھمه اینھا کارگـران  
را در شرایط بسیار مسـاعـد تـری  
برای جلو آمدن با خواستھایشـان از  
جمله خواست افزایش دستمـزدھـا و  
تبدیل اول مه به یـک روز مـھـم  
اعتراض و قدرتنـمـایـی خـود قـرار  

 . میدھد 
ــعــا   ــطــی طــب ــن شــرای ــی در چــن
ـایـد   ـز ب ـی قطعنامه ھای اول مـه ن
ــرخــواســت   ــف ــش از ھــروقــت کــی بــی
ـیـه نـظـام مـوجـود و   کارگران عـل
ـاشـد  . توحش سرمایه داری حاکم ب

باید اعتراض طبقه کـارگـر را بـه  
ـابـرابـری   ھر نوع تبعیض و ستم و ن

ـاشـد  .  اعالم کند  قطعنامه ھایی  ب
ـار   ـی ـت که با تاکید بر بازگرداندن اخ
انسان به انسان، نوید بخش جامـعـه  
ـیـسـتـی   ای آزاد، انسانی و سوسیال

 .باشد 
بعالوه مولفه دیـگـری کـه در  
ــر   فضــای اول مــه امســال تــاثــی
ــی   ـیـم دارد تـحـوالت جـھـان ـق مسـت

ـا و  .   است  ـق ـزی با انقالبات شمال آف
ـبـشـی   ـن با جـلـو صـحـنـه آمـدن ج
ــه داری،   ــه ســرمــای ــی ــی عــل جــھــان

ـبـش     ٩٩ جنبشی که خـود را جـن
درصد میخواند، چھره جھان عوض  

سال گذشته دیدیـم کـه  .  شده است 
جنبش اشغال با شعار ھمه خیابانھـا  
در سراسر جھان را به اشـغـال خـود  
. در آوریم، به استقبال اول مه رفـت 

این فراخوان جنبشی  جھانی علیـه  
سرمایه داری بود  كه به اول مه ،  
مكان و جـایـگـاه واقـعـی اش را  

 پاسخ به دو سوال در مورد فرا رسیدن اول مه روز جھانی كارگر
 با شھال دانشفر " مبارزه طبقاتی  "١١ مصاحبه نشریه شماره  



 13  ٢٥٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـقـطـه   بخشید و به نطر من یـک ن
ـبـش  .  عطف بود  در فراخوان این جن

ــن روز مــكـان را سـراســر   بـرای ای
ـا   ـامـداد ت جھان و زمان را از یـك ب
نیمه شب روز اول مـه اعـالم كـرده  
بود و در بیانیه اش گفته بود کـه  
برای عدالت اجتماعی، اقتصـادی،  
محیط زیست و حـقـوق کـارگـران،   
برای صلح ھمراه با عـدالـت، بـرای  
مسـكـن و بـھـداشـت و تـحـصـیـل  
عمومی و بـرابـری زن و مـرد و  
ـتـھـای   ـان دادن بـه دول ـای برای  پ
پلیسی در ھر قاره و كشـور و ھـر  
شھری در  سراسر جـھـان  كـار را  

ـز اشـغـال  .  تعطیل كنیم  ـی پیـامـش ن
 .  درصدی ھا بود ٩٩ جھان توسط  

تاثیر این تحـوالت را در ایـران  
ـاز در سـال   ـلـه ب نیز دیدیم و از جم
ــون   ــدم کــه در اکســی ــه دی گـذشــت
پرشوری که در اول مـه در شـھـر  
ــرپــا شــد، کـارگــران بــا   ــدج ب ــن سـن
ـا   برافراشتن پالکاردھای سـرخ و ب

کارگـران جـھـان  " شعار ھایی چون  
،  " نان مسکن آزادی " ،  " متحد شوید 

ایـن  "   درصدی ھا بپیونـدیـم ٩٩ به  " 
 . روز را جشن گرفتند 

ـایـد   ـز ب ـی به نظر مـن امسـال ن
فراخوانمان اشغال جھان تـوسـط مـا  

ـانـھـا  ٩٩  ـاب ـی  درصدی ھا باشد و خ
ـال ایـن روز   ـب از آن ماست، به استق

چون اول مه روز جھانی مـا  .  برویم 
 درصـدی ھـای  ٩٩ کارگران، ما  
 . جامعه است 

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

 چقدر باید باشد؟  
ـیـد  بـه  :  شھال دانشـفـر  ـن ـی ـب ب

ـایـد بـه ایـن   نظرمن در دو سطـح ب
ــکــه  .  سـوال پــاســخ داد  ــکــی ایــن ی

ـایـد بـر   حداقل دستمزد کـارگـران ب
ـیـن   ـی اساس کدام شـاخـص ھـا تـع

دوم اینکه در تـوازن قـوای  .  گردد 
ــارزات   ــب ــارگــران در م مــوجــود ک
ـایـد   واقعی خود با چه خواسـتـی ب

 .به جلو بیایند 
از نظر من اولین شاخص بـرای  
ــمـزد مـرجــع   ـیـن حـداقـل دسـت ـی تـع
تصمیم گیرنده بر سر این مـوضـوع  

ـایسـت  .  است  ـب حداقل دستمزدھا می
توسط نمایندگان منتخب مـجـامـع  

ایـن  .  عمومی كارگران تعیین شـود 
حق کارگران اسـت کـه در مـورد  
ــان خــود تصــمــیــم   ــمــزدش ــرخ دســت ن

ـز  .  بگیرند  ـی از جمله ھمین امـروز ن
خواست تعیین دستمزدھا با دخـالـت  

ـتـخـب مـجـامـع   نماینده ھـای مـن
عمومی کارگران کـارخـانـه ھـا و  
مراکز تولیدی و خـدمـاتـی یـک  
مـحــور مـھــم طـومــار سـی ھــزار  
ــزایــش   ــرای خــواســت اف کــارگــر ب

کـارگـران اعـالم  .  دستمزدھا اسـت 
کرده اند که دیگر به دستمزدھـای  
ـنـد داد  ـقـر تـن نـخـواھ . زیر خط ف

کارگران خـواھـان یـک زنـدگـی  
 .انسانی ھستند 

اما در مورد سطح و استانـدارد  
ـیـن شـاخـص   تعیین دستمزدھـا، اول
ـیـمـت   ـانـطـور كـه ق اینست که ھـم
ـزایـش   كاالھای دیگر در جامعه اف

ـایـد    می  ـز ب ـی یابد، دستمزد كارگر ن
ـا رشـد آن   ـاسـب ب ـن اتومات و مـت

 .افزایش یابد 
ــال امــروز بــر ھــر    در ھــر ح
ـتـی از   کسی روشن اسـت کـه وق
ـنـه   ـزی ـا نـرخ سـبـد ھ نرخ تورم و ی
کارگران صحبت میکنیم، منـظـور  
نه آن نرخی است كـه ھـر سـال از  
صندوق جعل و تقلب بانك مركـزی  
ـان   ـاب ـن ـا ج بیرون كشیده میشود و ی

ـار "  ــــی کـــ ـال در  "  شــــورای عـــ
تفحصاتشان به آن رسیده اند، بلـكـه  
ـیـمـت   ـنـده ق نرخی است كه بیان كن
ـازار   واقعی اجناس و رشد آنھا در ب

ـا نـرخ تـورم آن  .  است  ـن به این مـع
نرخی است كـه از سـوی مـراجـع  
منتخب مـجـامـع عـمـومـی خـود  
ــر   كـارگـران بــایـد اعـالم شـود و ب
ــداردھــای   ــان اسـاس آن نـرخ و اسـت
ـنـه   ـزی امروز بشری است که سبد ھ

بـعـالوه   .  کارگر نیز تعیین میـشـود 
به نسبتی كـه تـكـنـولـوژی رشـد  
میكند و كارگر ثروتھای بیشتـری  
ـایـد   برای جامعه تولید مـیـكـنـد، ب
بتواند در رفاه و آسـایـش زنـدگـی  

ـنـسـت کـه   . كند  ـز ای ـی معنی آن ن
ـا   ـاسـب ب ـن دستمزد كارگر بایـد مـت
ــدگــی   ــروز زن ــداردھــای ام ــان اســت
بشری ارتقا یابد و میزان آن نـه بـر  
ـلـكـه بـر اسـاس   مبنای خط فقر ب
خط رفاه و یـك زنـدگـی انسـانـی  

 .باید تعیین شود 
اما جنبه دیگر مسـالـه تـوازن  
قوای امروز برای پیشبرد خواستھـا  
ــطــالــبــات کــارگــران اســت  . و م

ھمانطور که باز جلوتر اشاره کـردم  
در دل شرایـط پـر جـنـب و جـوش  
اعتـراضـی ای کـه امـروز وجـود  
دارد بیش از ھر وقت توازن قوا بـه  
ــارزات کــارگــران و کــل   ــع مــب نــف

ـیـر کـرده اسـت  ـی یـک  .  جامعه تغ
ـا   نمونه با ارزش کمپین کارگـران ب

ـزایـش   سی ھزار امضا با خواست اف
این حرکت شکـلـی  .  دستمزدھاست 

ـتـه   ـاف ـی از  مبارزه متحد و سـازمـان
است که در سطح ھشت استان بـه  

ــو رفــت  ـل ــه آزاد  .  ج ــحــادی امــروز ات
ـتـکـر ایـن   کارگران ایـران کـه مـب
کارزار است، طی بیانیه ای اعـالم  

اگر واقعیت ایـن اسـت  : "  میدارد  
که امروز سبد ھزینه یک خـانـوار  
ـیـون   ـل چھار نفره کارگری یک می
و ھشتصد ھزار تومان است و اگـر  
واقعیت این است که قانونی وجـود  
ـایـد   دارد و دستمزد کارگران می ب
بر اساس تورم واقعا موجود و سبـد  
ـفـره   ھزینـه یـک خـانـوار چـھـار ن
ـیـسـت   ـلـوم ن تعیین بشود آنوقت مع
که چرا و بر اساس کدامین قانـون  
و معیاری می باید بدیـھـی تـریـن  
ـابـه   حقوق انسانی  ما کارگران بمث
ــران در    ــم مــردم ای ــت عــظــی ــری اکـث
ـانـونـی تـریـن   خشن ترین و ضـد ق
ـا گـذاشـتـه شـود و   شکلی زیـر پ

ـزایـش     الـی  ٢٠ دستمزد ما با اف
 درصدی، مـعـادل یـک سـوم  ٢٥ 

ـیـن  .  زیر خط فقر  تعیین گردد  چن
ــچ   ــد ھــی ــردی ــدون ت ــی را ب حــق
کارگری نـه بـه دولـت و نـه بـه  
ـنـده ھـای خـود خـوانـده ضـد   ـای نم
کارگری در شورایعالی کار نـداده  

 .". است و نخواھد داد 
ـیـه   و باالخره در انتھای این بیان

از نـظـر  : " این کارگران مینویسـنـد 
ـیـن   ما کارگران و به عـنـوان تضـم
ــا،    ــق ــرای ب ــی از امــکــان ب حــداقــل
ـا   ـایـد ت ـزان دسـتـمـزدھـا مـی ب می
چندین برابر سـقـف کـنـونـی آن و  
ـیـون و   ـل ـی حداقل به میزان یک م
ــومـان در قــدم اول   ـانصــد ھــزار ت پ

 .".افزایش پیدا کند 
حـداقـل دسـتـمـزد در قـدم اول  
یک میلیون و پانصد ھزار تومـان،   
ـا   پرچمی است که این کارگـران ب
. سی ھزار امضا بدست گرفته انـد 

این بدان معناست كه كارگـران یـك  
ـنـی را بـرای   ـی جا پرچـم رقـم مـع

و باید از آن  .  دستمزد بلند كرده اند 
به نظرم کـارگـران و  .   حمایت كرد 

کل جامعه باید با تمام قـدرت بـه  
ـیـونـدنـد  ـپ . این خواست و اعتراض ب

روشن است كه این میزان دسـتـمـزد   
ـیـسـت  ـا  .  ھم بھیچ وجه كـافـی ن ب

ـایـد اعـالم داشـت   اعالم این رقـم ب
ـایـد   که مـا کـارگـران خـودمـان ب

ـیـم  ـایـد  .  دستمزدمان را تعیین کـن ب
اعــالم داشــت کــه مــا کــارگــران  
ـقـر تـن   دیگر به دستمزد زیر خط ف

نمیدھیم و داشـتـن یـک زنـدگـی  
 . انسانی را حق خود میدانیم 

از نظر من اینکه امـروز یـک  
ـا یـک رقـم   تشـکـل کـارگـری ب
مشخص و چند برابر سطح کنونی  
ـلـی در قـدم   دستمزدھا بعنوان حداق
ــو آمــده اســت، یــک   اول بــه جــل
ــش   ــب ــشــروی بــزرگ در جــن پــی

ــارگــری اســت  ــن  .  ک ــا ای خصــوص
حرکت با سی ھـزار امضـا، آنـھـم  
علیرغم کـارشـکـنـی ھـایـی کـه  
تشکلھای دست ساز حکومتـی و  
ــر   ــدھـایـی کـه ب فشـارھـا و تـھـدی
رھبران و ھماھنگ کنندگـان ایـن  
ــام   ــراضــی، انــج ــت ــای اع ــارھ طــوم
ـیـروی   گرفته است، تا ھم اکنون ن
. بسیاری دور خود گرد آورده اسـت 

چنین حرکتی و گرد آمـدن حـول  
ـیـون و   ـل ـی ھمین خـواسـت یـک م
ـتـوانـد بسـتـر   ـی پانصد ھزار تومان م
ــن   ــافــت ــی ــرای ســازمــان مــھــمــی ب
اعتراضات سراسری بر سر خواسـت  

ـاشـد  ـیـن  .  افزایش دستمـزدھـا ب چـن
حرکتی میتـوانـد کـارگـران را در  
موقعیت بسیار قدرتمند تری بـرای  
جلو آمدن با خـواسـتـھـای اسـاسـی  
ــر ســر خــواســت افــزایــش   خــود ب
دستمزدھا و دیـگـر خـواسـتـھـایـش  

 .قرار گیرد 
ـقـر   خصوصا در شرایطی که ف
بیداد میکند و جامعـه را بـه حـد  
ــانــده اســت، خــواســت   ــار رس ــج ــف ان
افزایش دستمزدھا و داشـتـن یـک  
زندگی انسانی خواست ھمه بخـش  
ـلـمـان،   ـلـه مـع ھای جامعه از جـم
ـیـت   پرستاران، بازنشستگان و جـمـع

با ایـن  .  عظیم کارگران بیکار است 
ـتـوان کـل جـامـعـه را   ـی خواست م

ـا  .  متحد کرد و بـه مـیـدان آورد  ب
این خواست میتوان ھـمـه مـحـالت  
را حول  بیانیه ھـا و طـومـارھـای  
اعتراضی علیه فقر و فـالكـت بـه  

بنابراین این خـواسـت  . تحرك درآورد 
ـا   و تقویت اتحادی که ھم اکنون ب
طــرح خــواســت مشــخــص یــک  
ـانصـد ھـزار تـومـان در   میلیون و پ
ــزان حــداقــل   ــی ــوان م قــدم اول بــعــن
دستمزد کارگران، شکل گرفتـه و  
به جلو میرود، بایـد یـک مـحـور  
ــا و   ــھ ــت ــیــت و خــواس ــال مــھــم فــع
شعارھای مـا در اول مـه امسـال  

 .باشد 
روشن است که اول مه نه تنھا  
ـیـن روز   روز کارگران، بلکه ھمچـن
اعتراض ھمه بخش ھـای جـامـعـه  
زیر پرچم کارگران  و کیفرخواسـت  

ــیـه وضــع مــوجــود   کـارگــری عــل
ـیـکـاری کـه در  .  ھست  کارگـر ب

ـنـی بسـر   ـامـی محرومیت و بـی ت
میبرد، جـوانـی کـه از تـحـصـیـل  
فراغت می یابد و چشـم انـدازی  
برای زندگـی و مـعـاشـش نـدارد،  
پدری که بخاطر فقر ناگزیر اسـت  
فرزندش را از تحصیل بیرون بکشد  
ـانـی کـنـد، زن   ـاب ـی و راھی کار خ
جوانی که بخاطر سیر کردن شکـم  
خود و کمک به مـعـاش خـانـواده  
اش ناگزیربـه تـن فـروشـی اسـت،  
ــونــی   ــی ــل ھــمــه و ھــمــه صــف مــی
ـنـد کـه اول مـه   معترضینی ھسـت

اینـھـا ھـمـه   .  روز اعتراضشان است 
ـیـونـی   ـل ـی   ٩٩ آن جمعیت عظـیـم م

ـنـد کـه  روز   درصدی ھایی ھست
جھانی کـارگـر روز اعـتـراضـشـان  
ـا   است و  باید متحد و گسترده و ب
نھادھا و تشـکـلـھـایشـان بـه صـف  
اعتراض جھانی اول مه بپیوندنـد و  
با تـظـاھـرات عـظـیـم و سـراسـری  

 . خیابانھا را به اشغال خود درآورند 
باید کارگران از ھم اکنون بـه  
ــبــال اول مــه روز جــھــانــی   ــق اســت
کارگر بروند و بر سر ایـن روز در  
مجامع عمومـی خـود بـه بـحـث  
بنشیننـد و خـواسـتـھـای خـود را  
بصورت قطعنامه ھای روشـن رو  

باید از ھـم  .  به جامعه اعالم کنند 
اکنـون بـا شـعـار کـار تـعـطـیـل،  
ــل،   ــعــطــی مــدرســه و دانشــگــاه ت
ـبـال اول   ـق خیابانھا از آن ما به اسـت

 . مه رفت 
ـیـن   بایـد در ایـن روز ھـمـچـن
ـلـف و   جـوانـان از مـحــالت مـخــت
ــای   ــان از دانشــگــاھــھ دانشــجــوی
ـرشـورشـان   مختلف با بیانیه ھای پ
روز جھانی کـارگـر را روز خـود  
اعالم کرده و اول مه را گـرامـی  

ـیـن  .   بدارند  خالصه اینکه بـا چـن
قدرتی و با تمام نیرویی که گـرد  
ــی   آورده ایــم، اول مــه روز جــھــان
ـم و ایـن   ـی ـیـای کارگر به خیابانھا ب
روز را به روز اعتراض وسیع خـود  
ـم اسـالمـی و تـوحـش   ـیـه رژی عل

 . سرمایه داری تبدیل کنیم 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید
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ـنـدمـاه   ٢١ در جلسه  دوشنبه    اسـف
ــل   ــی کــار، حــداق شــورای عــال

ـم  ١١ دستمزد سال نود و دو   ـی  و ن
ـر کـارگـر و مشـمـول   ـف میلیـون ن

درصـد افـزایـش،  ٢٥ قانون کار با  
 تومـان   ١٢٥ ھزار و           ٤٨٧ 

تعیین شد که نسبت بـه دسـتـمـزد  
ھــزار و  ٩٧  مــعــادل  ١٣٩١ ســال  
تومان افزایش یـافـتـه اسـت،  ٤٢٥ 

ــد از نــظــر  .  اعــالم شــد  ــن ــر چ ھ
ـرای   ـر مـبـارزه ب بخشـھـای درگـی
افزایش دستمزدھـا ایـن مـیـزان از  
تصویب حداقل دسـتـمـزدھـا قـابـل  

در اروپا صـنـدوق  .  پیش بینی بود 
بین المللی پول نه تنھا راضی یـه  
ـلـکـه   ـیـسـت ب افزایـش دسـتـمـزد ن
ــم بــه   ــتــصــادی را ھ ــاضــت اق ری
ــل   کـارگـران مـی خـواھـد تـحـمـی

با تصویـب ایـن مـیـزان از  .   کند 
ــت و   ــا دول ــزدھ ــم ــل دســت ــداق ح
كارفرماھا عمال  تیر خالص را بر  
زندگی میلیونھا كارگر و خـانـواده  

ـــد  ـراضـــات  .   ھـــایشـــان زدن ــ ـت اعــ
كارگران برای افزایش دسـتـمـزدھـا  

اعالم  .  وارد فاز جدیدی شده است 
این میزان از حـداقـل دسـتـمـزدھـا  
عمال زندگی میلیونھا كارگـر بـه  
ـر خـط رانـده   ـر زی میزان چھار براب

ــل  .  اســت  ــداق ــزان از ح ــن مــی ای
ــه   ــق ـرای طـب ــگـر ب ــمـزدھــا دی دسـت

" ریاضـت كشـی " كارگر به معنی  
ــادی و   ـــص ـردن " اقــت ــت كــ ـف " ســ

بلكه بـه مـعـنـی  .  كمربندھا نیست 

ـقـی كـه  !  فقر مطلق است  فقر مطل
با ایـن انـدازه از درآمـد مـاھـانـه  
ــواده كــارگــری   ــھــا خــان ــون ــی ــل ــی م
نمیتوانند مخارج تامین تـحـصـیـل  
كودكانشان، مسكن و بـھـداشـت و  
ھزینه سفره روزانه شان را جوابـگـو  

جمھوری اسـالمـی عـمـال  .  باشند 

وارد یك جنگ خانمان برانـداز در  
ــدگــی   ــصــادی بــا زن ــت عــرصــه اق
كارگران و خانـواده ھـایشـان، شـده  

و  !  این جنایت جنگی اسـت . است 
ـر   به معنی رسـمـیـت دادن بـه فـق

ـبـاشـد  بـا  .  گرسنگی رسـمـی مـی
ــمــزدھــا   اعـالم خــبــر حــداقـل دســت
اعتراضات وسیعی از طرف بخـش  
پیشرو و معترض طبقه كارگـر در  
ـراضـی ھـم   شكل طومارھای اعـت
ــون بـه جــریـان افــتـاده اســت  ـن . اك

و به مـعـنـی  ! تسلیم ممكن نیست 
نابودی و قرار گـرفـتـن در عـمـق  
مسائل و مشـكـالت بـی حـد و  
ـتـصـادی اسـت  . حساب مشكل اق
. تعرض واقعی و جبری شده اسـت 

انعكاس اعتراضات به این مـیـزان  
ـنـون   از حداسقل دستمـزدھـا ھـم اك
نشانه ھای اولیـه ایـن تـعـرض را  

تـعـرض دوره  .  نمـایـان كـرده اسـت 

جدید برای تحمـیـل یـك زنـدگـی  
انسانی بـا حـداقـل دسـتـمـزدھـای  
ـیـون تـومـان   باالتر از یك و نیم میل

ھر نوع ابـھـام و  .  باید شكل بگیرد 
دو دلی برای تعرض طبقه كـارگـر  
عمال بـایـد بـه سـرانـجـام نـھـایـی  

ــده بــاشــد  ــی دوره جــدیــد دوره  .  رس

تعرض سازمانیافتـه و بـی ابـھـام  
ـرای  . باید باشد  راه حل اسـاسـی ب

ـبـار در   مقابله با این شرایط فالكت
ھـر  .  شكل اعتصاب و تجمع است 

ـــد ایـــن انـــدازه از آرایـــش   ـن چــ
ـنـده   ـن اعتراضی نمیتواند تضمین ك
. نھایی تغییر وضع موجـود بـاشـد 

ـر و   ـرای رھـایـی از فـق جنبـش ب
ـراضـات وسـیـع خـیـابـانـی در   اعت
ــجـیــره ای در   ــع و زن شـكـل وسـی
بیشتر شھرھای مـركـزی راه حـل  
مفید برای بعقب راندن این نظام و  
تحمیل مطالبه افزایش دستمـزدھـا  
ـیـون   تا سطح بیش از یك و نیم میل

 .است 
ــت  ١١  ــازداش    ٥  روز  از ب

کارگر عضو کمیته ھماھـنـگـی؛  
ـلـھـی،   وفا قادری، بـھـزاد فـرج ال
خالد حسینی، حامد محمـودنـژاد،  

 روز از بـازداشـت  ٨ علی آزادی و  

ـنـاه عضـو ھـیـات   شریف ساعـد پ
ــره اتــحــادیــه آزاد کــارگــران   مــدی

در ایـن مـدت خـانـواده  .  میگذرد 
ھای دستتگیر شده ھمـگـام و در  
حمایت از تعدادی از شھروندان در  
ــوری   ــدج بــرای آزادی ف ــن ســن
دستگیر شدگان دست به اعتـراض  

ـنـون ایـن  .  و تجمع زده انـد  ھـم اك
دستگیـری  . اعتراضات ادامه دارد 

فعالین كارگری شگرد دائـمـی و  
ــه اداره   ــه و آگــاھـان سـازمــانــیـافــت
اطــالعــات جــمــھــوری اســالمــی  

مزدوران جمھوری اسـالمـی  .  است 

ـری " با اتخاز سیاست   " گروگانـگـی
كارگران در ھـر دوره ای اھـداف  
ـیـب كـرده   ـق خاص و معینی را تـع

ـــه  .  اســـت  ـــك شـــدن ب ـــا نـــزدی ب
مراسمھای روز جـھـانـی زن، اول  
ماه مه روز جـھـانـی كـارگـر بـه  
ــــاســــت   ـی ــ ـردن س ـــ ــــی ك ـل ـــمـــ ع

ـری "  افـزوده و عـمـال  "  گروگانگـی
ـرژی و   بخشی قـابـل تـوجـه از ان
ـبـش   توان فعالین كـارگـری و جـن
برابری طلبانه زنان را در زنـدانـھـا  

سـیـاسـت  .  از آنـھـا گـرفـتـه اسـت 
از طبقه كارگـر و  "  گروگانگیری " 

ـری زنـان در خـدمـت   ـراب جنبـش ب
ـراض،   جلوگیری از ھـمـایـش، اعـت
ــمــایــی و   ــی گــردھــمــایــی و راه پ
گرامـیـداشـت روز كـارگـر و روز  

ھمـراه بـا اتـخـاذ  . جھانی زن است 
این سیاست ھا، اعتراض و تـالش  
ـثـی كـردن تـعـرض اداره   برای خـن

. اطالعات در جـریـان بـوده اسـت 
ـنـدج در   چاره كارگران و مردم سـن
ـر   این شرایط برای آزادی دسـتـگـی
شدگان چند روز گذشته،  وسـیـع  
ــه اعـتــراضـات اســت  . كـردن دامـن

حمایت مردم و جوانان و مدارس و  
دانشگاه ھا از اعتراضات خـانـواده  
ھای دستگیر شده بقدرت و تـوان  

فـرسـتـادن  . این اعتراضات میفزاید 
ـره از خـانـواده   اكیپ ھای چند نف
ھای دستگیر شده به كارخانه ھـا،  
مراكز تجمع كارگری، مـدارس و  
دانشگاه ھا و دعوت از آنـھـا بـه  
منظور حمـایـت از تـجـمـعـاتشـان،  
گام اول در خنثی و بـه شـكـسـت  

و  "  گروگانگیری " كشاندن سیاست  
به زندان انداختن فعالین كـارگـری  

ــه رھــبــران  .  اســت  ــعــرض ب ھــر ت
ـر شـدن   كارگری در ایران با انبوه ت
ـران   صف اعتراض كـارگـری در ای
ـیـن   و رشد جنبش ھـمـبـسـتـگـی ب
المللـی كـارگـری پـاسـخ خـواھـد  

 .گرفت 
 
 

 در حاشیه اخبار كارگری
 نسان نودینیان  

 

 



 15  ٢٥٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 اخبار اعتراضات كارگری 
 

كاشی گیالنا اعتراض به عدم پرداخت 
 دستمزدھا

 اسفند؛ کارگران کارخانه کاشی گیالنا در اعـتـراض  ٢٧ 
ـابـل فـرمـانـداری  ٧ به عدم پرداخت   ـق  ماه از دستمزد خـود م

ـار،  .   شھرستان رودبار تجمع کـردنـد    ٥  کـارگـر و  ٢٠٥ رودب
ـافـت     ٧ راننده كارخانه كاشی گیالنا در اعتراض به عـدم دری

ماه دستمزد و عیدی سالجاری خود و ھمچنین تحقق نیافتن  
ـار تـجـمـع کـردنـد  ـابـل فـرمـانـداری رودب . وعده مسئولین مق

کارگران این كارخانه پیش از این ھم در اعتراض بـه پـرداخـت  
ـار تـجـمـع كـرده   نشدن حقوق خود در مقابل فـرمـانـداری رودب
ـانـی بـه   بودند كه با وعده رفع مشكل از سوی مسئوالن است

گفتنی است، كارگران کارخانـه کـاشـی  .  كار خود بازگشتند 
ـلـومـتـری از  ٦ گیالنا برای شركت در این تجمع فاصله    کـی

ـا  )  واقع در شھر منجیل ( محل كارخانه   ـار را ب ـا شـھـر رودب ت
 .اند   پای پیاده پیموده 

 
 کارگر کارخانه نورد لوله ١٢٠٠اعتصاب 

 صفا دھمین روز خود را پشت سر گذاشت
کارگران کـارخـانـه  :  اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ 

 اسفند ماه جـاری در اعـتـراض  ١٥ نورد لوله صفا که از روز  
به عدم دریافت دستمـزدھـایشـان دسـت از کـار کشـیـده انـد  

 ماه دستمزد معوقه خود بـه حسـاب  ٤ علیرغم واریز یکماه از  
ایـن کـارگـران   .  ھایشان ھمچنان در اعتصاب بسر مـی بـرنـد 

در پی خلف وعده کارفرما مبنی بر پرداخت یکماه دسـتـمـزد  
 اسفند مـاه جـاری پـرداخـت  ١٥ معوقه آنان که قرار بود روز  

ـال بـی تـوجـھـی   شود دست به اعتصاب زدند و در ادامه بدنب
ـیـن روز اعـتـصـاب خـود   کارفرما به خواست شان، در شـشـم
اعالم کردند چنانچه کارفرما از ھم اکنون یکمـاه دیـگـر از  
ـیـسـتـم   ـلـی قـرار بـود روز ب دستمزدشان را که طبق توافق قب
ـنـمـایـد    ـز ن اسفند ماه به آنان پرداخت شود  به حساب شان واری

ـا بـر آخـریـن  .  ھمچنان به اعتصاب خود ادامه خواھند داد  ـن ب
گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران در تـداوم  

 کارگر کارخانه نورد لوله صفا، کارفـرمـای  ١٢٠٠ اعتصاب  
این کارخانه روز بیستم اسفند یکماه از دستمـزد مـعـوقـه ایـن  

 اسفند ماه پرداخـت شـود بـه  ١٥ کارگران را که قرار بود روز  
حساب آنان واریز کرد اما از پرداخت یکماه دیگر از دسـتـمـزد  
ـان   معوقه این کارگران که قرار بود در ھمین روز به حساب آن
واریز شود خودداری نمود و به ھمین دلیل کارگران نورد لولـه  
ـان در   صفا دست از اعتصاب نکشیدند و تا به امروز ھـمـچـن

 .اعتصاب بسر می برند 
 

 كارگران بازنشسته
ـا  ٢٧  ـازنشـسـتـه تـھـرانـی ب  اسفند؛ جمعی از کـارگـران ب

ـامـه   امضای طوماری خواستار بازنـگـری و اصـالح اسـاسـن
ـتـمـاعـی تـھـران شـدنـد  . کانون بازنشستگان سازمان تامین اج

ـازنشـسـتـگـان تـھـران  ایـن  :  حسین غالمی از اعضای کانون ب
 کارگر بازنشسته تھرانی خطاب بـه  ٤٧٤ طومار توسط حدود  

ـتـمـاعـی نـوشـتـه شـده   سرپرست وزارت تعاون، کار و رفـاه اج
به گفته وی، امضا کنندگان طومار یاد شده معتقدنـد  . است 

با توجه به تغییراتی که درچند سال گـذشـتـه بصـورت غـیـر  
قانونی در اساسنامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعـی بـه  
وجود آمده است، این تشکل صنفی نه بصورت شکلی و نـه  

ـیـگـیـری    بصورت ماھوی نمی  تواند منافع اعضای خود را پ
وی بابیان اینکه حدود دو دھه از آغاز فعالیت کـانـون  .  کند 

ـادآورشـد   بازنشستگان تامین اجتماعی می  بـه نـظـر  :  گـذرد، ی
ـفـی بصـورت    می  رسـد در تـمـام ایـن مـدت ایـن نـھـاد صـن

انحصاری اداره شده است و اعضای ھیات مدیره آن دیـگـر از  
ـات   ـب ـیـگـیـری مـطـال توانایی جسمی و فکری الزم بـرای پ

ـیـرات  .  بازنشستگان برخوردار نیستند  ـی غالمی در خصوص تـغ
ـتـمـاعـی   غیر قانونی اساسنامه کانون بازنشستگان تامیـن اج

ـلـق بـه  :  گفت  ـانـون کـانـون مـتـع در حالی که به مـوجـب ق
ـا  ٨٠ کارگران بیمه شده بازنشسته است اما از اواخـر دھـه    ب

ـز   ـی تغییر غیر قانونی اساسنامه، بازماندگان مستمری بگیر ن
ـقـش داشـتـه   توانستند در تصمیمات ایـن کـانـون حضـور و ن

در نتیجه تغییرات بـه وجـود آمـده کـانـون  : وی گفت . باشند 
بازنشستگان تامین اجتماعی از وظیفه اصلی خود دور مـانـده  
ـال آن   ـب است و به ھمین دلیل جمعی از کارگران عضو بـه دن
ـیـت کـانـون سـروسـامـان   ھستند تا از طریق قانونی بـه وضـع

 .بدھند 
 

آھن یزد به  واكنش كارگران پیمانی راه
 قراردادھای غیر قانونی         

ـا  ٢٦  ـزد ب  اسفند؛ جمعی از کارگران شرکتـی راه آھـن ی
ـان،    امضای طوماری خطاب بـه اداره کـل راه  آھـن ایـن اسـت

ـیـروھـای   اجرای مصوبات دولت در خصوص تبدیل وضعیـت ن
در ایـن  .   پیمانکاری به قرار دادکار معین را خواستار شـدنـد 

 نفر از کارگران متخصص پیمانـی  ٧٤ طومار که به امضای  
ـزد رسـیـده، خـطـاب بـه   ـان ی و شرکتی شاغل در راه آھن است

در صـورت اجـرایـی نشـدن  :  مدیرکل راه آھن یزد آمـده اسـت 
مصوبات ھیات دولت توسـط راه آھـن، پـرسـنـل مـتـخـصـص  

 فروردیـن  ٣١ شاغل شرکتی مشمول تبدیل وضعیت، از تاریخ  
ـالـب     که قرارداد کار پایان می ٩٢ ماه سال   یابـد دیـگـر در ق
ـیـم    شرکت  ـیـسـت ھای پیمانکاری قادر به ھمکاری با راه آھن ن

ـایـد قـرارداد جـدیـد    و لذا در صورت نیاز راه  آھن به اینجانبان ب
ـقـد شــود  ــع ـن ـیـم از طـرف راه آھـن م ـق . کـار بصـورت مســت

 بھمـن مـاه  ١٦ نویسندگان این نامه با اشاره به مصوبه مورخ  
ـیـت   ـبـدیـل وضـع ـات دولـت در خصـوص ت سال گذشتـه، ھـی

ـتـی    استخدامی کارگران شرکتی شاغل در دستگـاه  ھـای دول
با وجود آنکه اداره کـل تـعـاون، کـار و رفـاه  :  اند   یادآور شده 

اجتماعی استان یزد مشاغل کـارگـران شـرکـتـی شـاغـل در  
اداره کل راه آھـن را تـخـصـصـی تشـخـیـص داده اسـت امـا  
ـیـم  . ھمچنان شاھد فـرصـت سـوزی عـمـدی راه آھـن ھسـت

ـا   کارگران راه آھن یزد با بیان اینکه شرکت راه آھن تاکنـون ب
ھا و استنادات بـدون پشـتـوانـه مـانـع اجـرای دسـتـور    استدالل 

ـادآور شـده   صریح دولـت شـده  ـان کـارگـران  :  انـد   اسـت ی در مـی
شرکتی راه آھن افرادی دارای مشاغل فنـی و تـخـصـصـی  
ـاری، سـرمـانـور چـی، مـانـور چـی و   چون رئیس قـطـار ب
سوزنبانی ھستند که با وجود داشتن مدارک مورد تایید راه  
ـیـسـت واجـدان   آھن به دلیل نداشتن مدرک دانشگـاھـی از ل

طومار نویسی کارگـران راه آھـن  .  اند   تبدیل قرارداد حذف شده 
مـاه سـال     بھمن ٣٠ یزد درحالی است که پیش از این در تاریخ  

 نفر از کارگران پیمانکاری راه آھـن شـرق در  ١٠٩ جاری نیز  
ـیـس    نامه  ای به معاون توسعه مدیریت و سرمایـه انسـانـی رئ

جمھور خواھان تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی بـه  
 .قرار دادکار معین شده بودند 

 
 ویژه افزایش دستمزدھا

 
ما با اعتراض به حداقل مزد مصوب اجازه 
نخواھیم داد خود و خانواده ھایمان را بی 

مصاحبه سایت / صدا در گور بخوابانند 
 اتحاد با پروین محمدی

ـنـدگـان طـومـار   پروین محمدی یکی از ھماھـنـگ کـن
ـا سـایـت اتـحـاد  ـا  .  اعتراضی کارگران در مصـاحـبـه ب مـا ب

ـیـم داد خـود و   اعتراض به حداقل مزد مصوب اجازه نـخـواھ
 خانواده ھایمان را بی صدا در گور بخوابانند 

 ھزار تومانی موجی از خشم و بھت و حـیـرت  ٤٨٦ مزد  
ـزان از  .  را در میان کارگران و افکار عمومی رقم زد  این مـی

حداقل مزد در حالی به تصویب شورایعالی کار رسید کـه از  
ـا امضـای طـومـاری   خرداد ماه سالجاری سی ھزار کارگر ب
اعتراضی خواھان افزایش حداقل مزد بر اساس تـورم و سـبـد  
ـا   ھزینه یک خانوار چھار نفـره شـده بـودنـد و در ایـن راسـت
ھماھنگ کنندگان این طومار یکبار دست بـه تـحـصـن در  
ـا ھـمـراھـی تـعـدای از   ـار دیـگـر ب مقابل مجلس زدنـد و ب
کارگران کارخانه ھای مختلف تـھـران دسـت بـه تـجـمـع در  

ـیـن در اقـدامـی اعـتـراضـی  .  محل وزارت کار زدنـد  ھـمـچـن
کارگران شرکت واحد تھران نیز با امضای طوماری خـواھـان  
افزایش حداقل مزد شدند و در ادامه آنان نیز دست به تـجـمـع  

گذشته از ایـن اعـتـراضـات، طـی  . در محل وزارت کار زدند 
ھفته ھای گذشته و قبل از تصویب حداقل مـزد، نـھـادھـای  
ـنـه   ـزی رسمی و دست ساز خود وزارت کار نیز سبد معیشت ھ
یک خانوار چھار نفره را یک میلیون و ھشتصد ھزار تومان  
اعالم کردند با اینحال شورایعالی کار حداقل مـزد کـارگـران  

ـز  ١٣٩٢ برای سال   ـیـر آمـی   ٤٨٦  را مبلغ بسیار ناچیز و تحـق
در این ارتباط سایت اتـحـاد در  .  ھزار تومان به تصویب رساند 

مصاحبه ای با پروین محمدی یکی از ھماھنگ کنندگـان  
ـابـی وی را از ایـن مـقـدار   طومار اعتراضی کارگران، ارزی
ـا شـد  . حداقل مزد و طومارھای اعـتـراضـی کـارگـران جـوی

ـا اشـاره بـه اعـتـراضـات   پروین محمدی در ایـن مصـاحـبـه ب
دولـت ھـمـچـون  :  کارگران به حداقل مزد در سالجاری گفـت 

ـزتـری را بـرای حـداقـل   ـاچـی سالھای گذشته افزایش بسیار ن
بطوریکه بارھا در رسانه ھای مختلـف از  .  مزد در نظر داشت 

ـزایـش   شرایط بد اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان از امکـان اف
در حداقل مزد صحبت به میان آمد اما با اعتراضاتـی  کـه  
ـفـری و   از سوی کـارگـران از طـریـق طـومـار سـی ھـزار ن
ھمچنین  طومار کارگران شرکت واحد و تجمعات کارگـری  
ھر چـنـد مـحـدود بـعـمـل آمـد دولـت و شـورایـعـالـی کـار   
ـنـد و ھـمـچـون   نتوانستند تماما به دلـخـواه خـود عـمـل کـن

 درصـدی حـداقـل مـزد  ٢٠ سالھای گذشته به افزایش زیـر  
اگر به اختیار اینھا بود به نظر من حـتـی اقـدام  .  اکتفا نمایند 

ـز    ـی ـنـکـار را ن ـامـه ای به انجماد حداقل مزد میـکـردنـد و بـرن
اما افزایـش  :  وی در ادامه این مصاحبه اظھار داشت .  داشتند 

ـا مـورد  ٢٥ حداقل مزد به مقدار بسیار ناچیز   ـق  درصـد مـطـل
ـزایـش چـنـدیـن بـرابـری  .  نظر ما کارگران نبود  ما خواھان اف

ـیـر   حداقل مزد بودیم  و دولت با افزایش بسیار ناچیز و تـحـق
 درصدی حداقل مزد، رو به کارگران اعالن جـنـگ  ٢٥ آمیز  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـا  .  داد  ـیـسـت ب ـادر ن چرا که ھیچ انسانی در ایـن جـامـعـه ق
 ھزار تومانی حتی اجاره بھای منزل مسـکـونـی  ٤٨٦ دستمزد  

سـالـی کـه گـذشـت  :  وی در ادامه افزود . اش را تامین کند 
ـنـی مـا ھـم   ـی ھر روزش با تورمی جدید روبرو شدیم و پیش ب

 بـر  ٩١ ھمین بود که قطع سوبسیدھا و نوسانات ارز در سـال  
ـلـه شـدت   سر سفره ھا خواھد آمد و با تـحـریـم ھـا ایـن مسـئ
بیشتری پیدا خواھد کرد ولی جالب این جاست کـه دولـت و  
کارفرمایان که سمت اداره جامعه را یدک میکشند توجـھـی  
ـز   ـی به روزگار میلیونھا انسان حقوق بگیر ندارند و مسئولیتی ن

ـامـه ھـای  .  برای خود قایل نیستند   دولـت در یـکـی از بـرن
تلویزیونی اعالن میکند که تورم چیز بدی نیست، سـود ھـم  

فقط برای یک عده حقوق بگیر کـه اگـر حـقـوقشـان  .   دارد 
خوب این یک عده با خانواده ھـایشـان  .  اضافه نشود بد است 

ـنـد و  ٣/٤   جامعه ھستند و دیگر یک عده به حساب نمی آی
نارضایتی و ناتوانی شان از اداره زندگی این طور نیـسـت کـه  
آرام  و بیصدا ختم به خیر شود اینان انسانند و جامعه را بـرای  
آن که زندگی بھتری داشته باشنـد شـکـل داده انـد و اجـازه  
ـار زنـدگـی را   ـی نخواھند داد که انسانھای دیگری با زور اخت

 .از آنان بگیرند 
ـیـت   ـاسـخ بـه ایـن سـوال کـه وضـع پروین محمدی  در پ

ـنـد گـفـت ٩٢ معیشتی کارگران را در سال   ـی ـب ـی :  چگـونـه م
ـقـدر  ٩٢ واقعیت  ناھمگونی مزد    با واقعیت مخارج زندگی، آن

روشن و آشکار است که سرکردگان اقتصادی خود دولـت ھـم  
ھمه چیز سر به فلـک کشـیـده   .  نمیتوانند آن را کتمان کنند 

ـتـھـا بـه چشـم   ـیـم و ھیچ پایانی برای افسار گسیختـگـی ق
آقای احمدی نژاد در یکـی از سـخـنـرانـی ھـایـش  .  نمیخورد 

گفت که باید به خانواده ھای کارگری مـدال مـدیـریـت داد  
چرا که امکان زندگی با این سطح در آمد وجود نـدارد حـاال  
من به عنوان یک کارگر میخواھم از ایشان بپرسـم بـه شـمـا  
ـا ایـن اوضـاعـی کـه بـرای   باید چه چیزی را تقدیم کـرد ب

پرویـن مـحـمـدی در ادامـه  .  زندگی ما کارگران رقم زده اید 
ـیـدا  ٩٢ از ھمین االن پس لرزه ھای  قیمتھای سـال  :  افزود   پ

ـنـه   ـزی ـبـرد، ھ ـی ست بازار مسکن در التھابی انفجاری به سر م
ـاال   ـقـه ب ھای درمان دولتی و خصوصی  با افزایشی بی سـاب
رفته و اجازه مریض شدن را از خانواده ھای کارگری گرفتـه  
. است و سرنوشت یک راست مردن را برایـمـان رقـم زده اسـت 

ـتـه بـرای مـا   ـب میگویند داروی بیھوشی کمیاب شده است ال
ـاردرھـایـی   ـی ـل کارگران این را میگویند وگرنه برای مولتی می
ـانـکـی شـان را   که توان شمردن صفرھای جلوی حسابھـای ب
ـا شـیـر   ندارند ھمه ی دنیا به کامشان است و از جان آدمی ت

مجلس جلوی اجرایی شدن فـاز دوم  .  مرغ برایشان فراھم است 
ھدفمند کردن یارانه ھا را در سه ماه اول سـال بـرای گـذر از   
سالمت انتخاباتشان گرفته است  تا فاجعه بعد از انتخابات و  

 بـرابـر  ٤ صحبت از  .  زمانیکه خرشان از پل گذشت به بار آید 
ـنـی   ـارت یـع شدن قیمت حامل ھای انرژی است خود این عـب
ـامـه ھـایشـان   فاجعه برای ما کارگران، دیگر به بقیه ی بـرن

صحبت از این میکنند که انـگـار رقـمـی کـه  .  کاری نداریم 
ـبـمـان   ـی برنامه اش را ریخته بودند در فاز اول نتوانسته اند از ج
بیرون بکشند  و میخواھند جبران این غارت را  با اجرای فـاز  
ـیـد در   دوم قطع سوبسیدھا عملی بکنند حال شما قضاوت کـن
روزگاری که ادعا میکنند کم توانستـه انـد از سـفـره ھـای  
خالی مان چپاول کنند روزگارمان ایـن اسـت  وای بـه حـال  

  ٤٨٦ .   که میخواھند جبران کمبودشان را انجام دھنـد ٩٢ سال  

تومان آنقدر با ھزینه ھای زندگی غریبه و بی معناسـت کـه  
ـیـونـھـا انسـان را بـه   ـل به شوخی تلخی میماند که زندگی می

در پایان این مصاحبه پروین محمدی در  .  مسخره گرفته است 
ـیـر مصـوبـه   ـی مورد این سوال که آیا به نظر شـمـا امـکـان تـغ

باید بگویم که انسانـھـا   :   وجود دارد گفت ٩٢ حداقل مزد سال  
با مقاومتھا و مبارزاتشان امکان بقا و بھبود زندگـی شـان را  

ایـن  .  تضمین میکنند  و ھیچ امر غیر ممکنی وجـود نـدارد 
مصوبه ھم کار یک عده آدمھایی است که اگر مقاومـت و  
ـاه   اعتراض ما را ببینند برای بقای خودشان ھم که شـده کـوت
خواھند آمد و ما کارگران بعد از تعطیالت تمام تـالـشـمـان را  

اگر ما اعـتـراضـی  .  خواھیم کرد تا این مصوبه را تغییر دھیم 
ـان چـه   ـن ـیـکـردیـم  ای که با طومار آنرا شکل دادیم عملی نم

ـیـت اش ایـن  ٩٢ درصدی برای مزد    در نظر میگرفتند؟ واقع
است که با انعکاسی که این اعتراض در سطح جامعه بـه راه  

 ھـزار  ٣٠ انداخت در خصوصی ترین جلسات ھم صحبت از این  
نفر به میان آمده بود و این که نمی شود به صدایشان گـوش  
ـیـسـت کـه در بـرابـر   نکرد و ما اکنون میگوییم ایـن طـور ن
تحمیل فقر و گرسنگی بر خود و خـانـواده ھـایـمـان سـکـوت  

دولـت بـه مـا  .   کنیم و روزگارمان را به دست اینان  بسپـریـم 
ـاد داد کـه   که با ابتدایی ترین شکل اعتراضی جلو آمـدیـم ی
ـیـم و مـا   ـنـد کـن ـل باید با شیوه ی محکم تری صدایمان را ب
ـیـم داد خـود و   حتما این کار را خواھیم کرد و اجـازه نـخـواھ
خانواده ھایمان را بی صدا در گور بخوابانند و ھر بـالیـی کـه  

 .دلشان میخواھند بر سرمان بیاورند 
 

بیانیه ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی 
 کارگران پیرامون حداقل مزد مصوب

ـزایـش   سال پیش رو سال تشدید اعتـراضـات مـان بـرای اف
 فوری حداقل مزد خواھد بود 

ـا  ٢٦  ـتـه ھـای گـذشـتـه و ب ـف  اسفند؛ در حالیکه طی ھ
نزدیک شدن به آخرین روزھای تعیین حداقل مزد، سبد ھزینه  
یک خانوار چھار نفره توسط نھادھای به اصطالح رسـمـی و  
دست ساز وزارت کار  یک میلیون و ھشتصـد ھـزار تـومـان  

 را بـه  ١٣٩٢ اعالم گردید شورایعالی کار حداقل مـزد سـال  
ـار  .   ھزار تومان به تصویب رساند ٤٨٦ میزان   این اقدام خـفـت ب

از سوی شورایعالی کار در شرایطی صورت گرفت که طـی  
ـنـه ھـای زنـدگـی و   ـزی سالجاری با افزایش چندین برابری ھ
تالش و مبارزه ما کارگران برای افزایش حداقل مزد، مسئلـه  
ـان   ـار آن ـب معیشت میلیونھا خانواده کارگری و وضعیت فالکـت
بطور کم سابقه ای در مرکـز تـوجـه افـکـار عـمـومـی قـرار  
گرفت، ھمه چشمھا به حل معضل معیشتی کارگران دوخته  
شد و انتظاری ھمگانی برای افزایش مناسب حـداقـل مـزد و  
ـان دادن بـه   ـای باز شدن روزنه ای ھر چند کـوچـک بـرای پ

اما نماینـده ھـای   .   زندگی مرارت بار کارگران شکل گرفت 
ـا   ـان ب ضد کارگری در شورایعالی کار و دولت و کـارفـرمـای

 ھزار  تـومـانـی بـه صـراحـت نشـان  ٤٨٦ تصویب حداقل مزد  
ـیـت   ـان از ذره ای اھـم ـزی کـه بـرای آن دادند که تنھا چـی
ـیـونـھـا   ـل ـی ـیـشـت م برخوردار نیست مسئله بقا و زندگی و مـع

ـا  .  خانواده کارگری است  اینان خام اندیشانه تصور کـرده انـد ب
ـز   اتمام جلسات شورایعالی کار و تصویب حداقل مزد، ھمه چی
برایشان به خیر و خوشی  پایان گرفته است و مـا کـارگـران  
ـیـم   سالی دیگر را با بدبختی ھر چه فزون تری سـپـری خـواھ
ـا   کرد اما غافل از این اند که ما کارگران در سراسر کشور ب

ـارمـان قصـد   ـب جمع آوری امضا و اعتراض به وضعیت فـالکـت
ـا نـھـادی را   عریضه نویسی و عرض حـال بـه کسـی  و ی
نداشتیم و با اینکار مصممانه در پی تحقـق خـواسـت ھـایـمـان  

اینان با جوابیه تحمیق آمیزی  که به مـا ھـمـاھـنـگ  .  بودیم 
ـنـده   کنندگان پیرامون خواستھای سی ھزار کارگر امضـا کـن

  ٤٨٦ طومار اعتراضی دادند و سپس با تصویب حـداقـل مـزد  
ھزار تومانی نشان دادنـد کـه انسـان بـودن و حـق مـا بـرای  
ـایـی   ـن برخورداری از یک زندگی انسانی نه تنھا برایشان مـع
ـبـود شـرایـط   ندارد بلکه عزم و اراده مـا کـارگـران بـرای بـھ

ـیـن رو  .  زندگی مان را نیز بسیار دست کم گرفته انـد  از ھـم
ھم بود که با  دھن کجی آشکاری خـواسـتـھـای مـا را بـه  

 ھـزار تـومـانـی،  ٤٨٦ ھیچ گرفتند و با تصویب حداقل مزد  
چشم در چشم میلیونھا کارگر سھم آنان از تولید ثروت و حـق  

لـذا مـا  .    شان از زندگی را فقر و گرسنگی اعالم نـمـودنـد 
ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی سی ھزار نفره کارگـران  
با اعالم انزجار از حداقل مزدی که در شـورایـعـالـی کـار بـه  
تصویب رسید بار دیگر بر تحقق فوری ھمه خـواسـت ھـایـمـان  
در طومار اعتراضی پای می فشاریم، تصویب حـداقـل مـزد  

 ھزار تومانی را توھینی آشکار و غیر قابل گـذشـت بـه  ٤٨٦ 
ـلـه اعـالم مـیـداریـم   ـنـوسـی حرمت انسانی خود میدانیـم و بـدی
اعتراضات و  پیگیریھای خود را برای افزایش حداقل مزد بـر  

ـا  ٤١ اساس اجرای بـی کـم و کـاسـت مـاده   ـانـون کـار ب  ق
ـا تـجـدیـد   ـیـم داد و ت توانمندی ھر چه بیشتری ادامه خـواھ
نظری اساسی و  فوری در حداقل مزد  مصوب لـحـظـه ای  

ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  .  از اعتراض باز نخواھیم ایستاد 
پـرویـن   –اعتراضی سی ھزار نفری کارگران جعفر عظیم زاده  

شریف ساعـد    –شیث امانی    -شاپور احسانی راد   –محمدی  
 جمیل محمدی  –پناه  

 
 ٤٨٧حداقل دستمزد سال آینده کارگران 

  تومان تعیین شد١٢٥ھزار و 
اسفند مھر، در جلسه امروز دوشنبـه شـورای  ٢١ به گزارش 

 میلیـون کـارگـر و  ١١.٥ عالی کار،حداقل دستمزد سال آینده  
  ١٢٥  ھـزار و  ٤٨٧  درصد افزایش ،  ٢٥ مشمول قانون کار با  

  ٩٧  مـعـادل  ٩١ تومان تعیین شد که نسبت به دستمزد سـال  
 . تومان افزایش یافته است ٤٢٥ ھزار و  
 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک وحداقل 
حقوق اعالم شده توسط شورای عالی 

 کاربرای سال آینده   
 !خواھران وبرادران زحمتکش 

 اسفند؛ نان فرزندانمان بازیچه دست عده ای بی خـبـر  ٢٥ 
ـیـن  . وسودجو قرارگرفته اسـت  ـااجـرای دسـتـورات صـنـدوق ب ب

المللی پول درصحنه اقتصاد واجتماع ،ھمانطور که پیش بینـی  
ـزرگ  ـان  ) دولـت ( می شد با توافق کـارفـرمـای ب وکـارفـرمـای

  ٢٥ بخش خصوصی ،حداقل دستمزد ماھیانه برای سال جدیـد  
 برابرزیرخط فقر اعالم شـده تـوسـط  ٢ درصد افزایش یافت،که  

این افزایش حقوق ازطرف شـورای عـالـی  .  منابع دولتی است 
کار،بی اعتنایی به خواسته ھای جامعه کارگری و خـانـواده  

به سخره گرفتن خـواسـتـه ھـای  .ھای شریف زحمتکشان است 
ـیـش از     ٣٠ طبقه کارگر درحالی صورت مـی گـیـرد کـه ب

ـیـشـتـی خـانـواده ھـای   ھزارامضای اعتراضی به وضعیت مع
کارگری ومشکالت زحمتکشان به مجلس و وزارت کـاربـرده  
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 ھفته قبـل ازطـرف  ٢  ھزارامضای اعتراضی در  ٢ .  شده است 
. سندیکای کارگران شرکت واحـد بـه وزارت کـار داده شـد 

درسال جاری گرانی ھر روزه ،امان کارگران را بـریـده وسـفـره  
 مـاه  ٣ طـی  . ھای ما ھر روز خالی تر از روزقبل مـی شـود 

گذشته با افزایش قیمت ارز نیمی ازقدرت خریدمان به جـیـب  
ـیـل  ٣ .  دالالن رفت   درصد ارزش افزوده به کاالھا به ما تـحـم

باکمتراز نرخ تورم امسال ، برای سال بعد بـرایـمـان حـقـوق  . شد 
تعیین می کنند،یعنـی حـداقـل حـقـوق اعـالم شـده تـوسـط  
شورای عالی کار،ھمیشه یـکـسـال عـقـب تـر از تـورم سـال  

ـیـس شـورای عـالـی  . بعداست  ـاسـی ری توجـیـھـات آقـای عـب
ـنـد . کاربسیار توھین آمیز است  ـا  »: ایشان اعالم می کن اگـر ب

ـیـم،بـرای ایـن   تورم امسال برای سال بعد حقوق تعیین می کن
ـنـده اصـال تـورم نـداشـتـه   است که مـمـکـن اسـت درسـال آی

افرادی با چنین درجـه ھـوشـی در  ).  به نقل از ایلنا )«باشیم 
شورای عالی کار پس از امضا کردن سنـد مـرگ خـانـواده  

بـه  .( ھای کارگری ،سفر تفریحی به دوبی پاداش می گیرند 
ــا  ــن ــل ــل ازای ــق ــارگــران  !  خــواھــران وبــرادران زحــمــتــکــش ).  ن ک

ـیـن مصـوبـه ی   فلزکارمکانیک ضـمـن اعـتـراض بـه چـن
ـتـی  -١ :  تحقیرآمیزی اعالم می کند  برای مبارزه بابـی عـدال

ھاھیچ چاره ای جزتشکیل ومتـحـد شـدن درسـنـدیـکـاھـا را  
برای مبارزه باگرانی،دست به ایجاد تعاونی ھـای    -٢ .  نداریم 

بـرای رسـیـدن    - ٣ .مصرف زده واین تعاونی ھا راتقویت کنیم 
ـانـی   ـب ـی به خواسته ھایمان وموفقیت درمبارزاتمـان،ھـیـچ پشـت

ــم  ــمــان  . بـھــتـر ازھـمــدیـگــر نـداری ــراضـات ــمـاس مســتـمــر،اعـت ـات ب
از    -٤ .  راھماھنگ کرده وازپشتیبانی یکدیگربرخوردار باشیـم 

ھم اکنون برای بزرگداشت وھم اندیشی مبارزات پدرانـمـان در  
سنـدیـکـای  . اتحاد رمز پیروزی است . روزکارگر،گرد ھم آییم 

سـنـدیـکـای  :  کارگران فلزکارمکانیک     رونـوشـت بـه 
سـنـدیـکـای کـارگـران  .  کارگران شرکت واحد تھران وحـومـه 

ھیات موسـس سـنـدیـکـای کـارگـران  .  نیشکرھفت تپه اھواز 
سندیکای کارگران ساختمـانـی  .  نقاش وترئینات تھران وحومه 

اتـحـادیـه  .  اتحادیه کارگـران پـروژه ای .  وبنایان تھران وحومه 
 کانون مدافعان حقوق کارگر . کارگران آزاد 

 
بیانیه اول اتحادیه آزاد کارگران ایران 

پیرامون میزان  حداقل مزد مصوب در سال 
١٣٩٢ 
ـیـل  ٢٥  اسفند؛ با افزایش  ٢١   درصدی حداقل مزد، تـحـم

ـیـونـھـا خـانـواده   ـل ـی فقر و گرسنگی غیر قابل تصـوری بـر م
ـقـط   ـز ف ـاچـی ـار ن ـزایـش بسـی   ٢٥ کارگری کلید خورد با اف

 درصـد  ١٠  تـومـان بـعـالوه  ١٩٨٥ درصدی حداقل مـزد و  
افزایش سایر سطوح مزدی، تحمیل فقر و گرسنگی فـاجـعـه  
باری بر میلیونھا خانواده کارگری در شورایعالی کـار دولـت  

ـنـده ھـای سـر سـپـرده  .   جمھوری اسالمی رقـم خـورد  ـای نـم
کارگری، نماینده ھای کارفرمایان و کسان دیگری کـه در  
ـا حـقـوقـھـای   شورایعالی کار به عنوان نماینده ھای دولـت ب
ـاول مـا   چندین میلیـون تـومـانـی حـاصـل از غـارت و چـپ
ـیـشـت   کارگران بر کرسیھای تعیین حق بقا و زندگـی و مـع
ما  تکیه کرده اند باید بدانند چنین تصمیمـی یـک اعـالن  

ـنـد ھـمـچـون  .  جنگ با طبقه کارگر ایران است  ـتـوان اینان می
ـا تـوجـه   سالھای گذشته امیدوار باشند که در حال حاضر و ب
ـنـده از   به روزھای پایانی سال، اعتراضی عملی و تعیین کـن
ـزان حـداقـل مـزد مصـوب در   سوی کارگران نسبـت بـه مـی
ـیـه   ـان و کـل شورایعالی کار  صورت نخواھد گـرفـت امـا آن
تصمیم گیرندگان در مورد حداقل مزد کارگران غافل از ایـن  
اند که سال پیش رو متفاوت با ھر سال دیگری خواھد بود و  

ـیـمـی کـه در   ـا تصـم میلیونھا کارگـر در سـراسـر کشـور ب
شورایعالی کار در مورد میزان حداقـل مـزدشـان اتـخـاذ شـده  
است در اعتراضاتی گسترده به میدان خواھند آمد و لـحـظـه  

 .ای در دفاع از حق حیات خود درنگ نخواھند کرد 
 

 ھزار تومان به عنوان حداقل حقوق ٤٨٧
 !، تعیین شد٩٢کارگران در سال 

 اسفند؛ بر اساس خبری که ساعاتی پیش در سـایـت  ٢١ 
ھای خبری رسمی منتشر شد، شورای عالی کار در آخـریـن  

 تومـان را  ١٢٥  ھزار و  ٤٨٧ نشست خود امروز دوشنبه، مبلغ  
ـیـن کـرد  ـی ـنـده تـع بـر  .  به عنوان دستمزد کارگران در سـال آی

ـنـده   اساس این خبر پس از چند ھفته نشست و گفتگوی نمای
ـلـغ،   ـب گان دولت، کارفرمایان و کارگران، باالخره بر سر این م

ـتـه  .   ھزار تومانی به تـوافـق رسـیـدنـد ٩٧ یعنی افزایش   نـگـف
پیداست که آنچه که به عنوان سه جانبه در شـورای عـالـی  

معرفی می شـود،  "  شرکای اجتماعی  "  کار و به اصطالح  
ـاضـت کشـی  "  صرفا  نمایشی تبلیغاتی برای تحمیل فقر و ری

ـارھـا  .  ھر چه بیشتر به کارگران است  ھمان طوری که مـا ب
اعالم کرده ایم این سه گروھی که در شورای عالی کار در  
باره معیشت و زندگی کارگران تصمیم مـی گـیـرنـد، ھـمـه  
ـنـد  . گی نماینده گان سرمایه داران و مدافع حقوق آنھـا ھسـت

ـنـده   ـای این شورا با عوام فریبی می خواھد منافع دولت و نـم
ـافـع و خـواسـتـه   گان دروغین و انتصابی کارگران را از مـن

این در حالی است کـه  .  جدا کند " کارفرمایان  " نماینده گان  
دولت خود بخش بزرگی از نظام سرمایه داری ایـران اسـت و  
تالش می کند با تحمیل ریاضـت کشـی، کـارگـران را بـه  

ـنـده  .  پذیرش صبر و قناعت بیشتر وادار کند  ـای ـیـن نـم ھم چـن
ـیـره   ـیـد و ج ـائ گان به اصطالح کارگران، منتصب و مـورد ت
ـیـشـتـر بـه   خوار صاحبان سرمایه بوده و در تحمیل خط فقـر ب

بـدون شـک  .  کارگران، شریک جرم محـسـوب مـی شـونـد 
ـیـون  ٤٨٧ تعیین مبلع ماھیانه   ـل ـی  ھزار تومان دستمزد برای م

ھا کارگر ایران، نشانه ی اھانت آشکار بـه شـرایـط زنـدگـی  
" جـمـاعـتـی کـه بـه عـنـوان  . آنھا و خانواده ھای شان است 

ـتـه انـد،  " نماینده   در باره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرف
ھزینه ھای سرسام آور و افزایش ھر روزه کاالھای اساسی را  
در یک سال اخیر را چگونه محاسبه کـرده انـد؟ در حـالـی  
که افزایش قیمت مواد غـذایـی، پـوشـاک، مسـکـن و در  
ـا   ـز گـذشـتـه اسـت، آی ـی مجموع ھمه کاالھا از صد در صد ن

ـنـده،  ٢٥ افزایش    درصـدی دسـتـمـزد کـنـونـی بـرای سـال آی
ـا خـود ایـن   " جوابگوی نیازھای معیشتی خانواده اسـت؟ آی

کارگری با چنین دستمزدی می توانند امـرار  "  نماینده گان  
معاش کنند ؟ یا آنھا با دریافت دسـتـمـزدھـای نـجـومـی و  
خوش خدمتی به سرمایه داران و داشتن شغل ھای مـتـعـدد،  

ـتـه  !  نیازی به چنین دستـمـزدی نـدارنـد؟  ـی مـا اعضـای کـم
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کـارگـری بـه  
ـیـن   ـی عنوان جمعی از کارگران و فعالین کارگری ایـران، تـع

 ھزار تومان را تداوم تحمیل فقر و فـالکـت بـه  ٤٨٧ دستمزد  
ایـن اقـدام  .  کارگران و میلیون ھا خانواده کارگری می دانیم 

ـقـه   بخشی از تعرض نظام سرمایه داری به کار و معیشت طب
ـان سـرمـایـه، بـرای   کارگر بوده و تالشی در خدمـت صـاحـب
ـاتـی   ـق افزایش سود بیشتر آنھا و گسترش روزافزون فاصله طب

ما از ھمه کارگران مراکز مختلف تولیدی، خـدمـاتـی  .  است 
و پروژه ای می خواھیم که در برابر تحمیل چنین دستمـزدی  
سکوت نکنند و از ھر طریق ممکن، صدای اعـتـراض خـود  
را برای افزایش دستمزدھا بر اساس نیازھـای یـک زنـدگـی  

کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه  .  امروزی رساتر کنند 

 ایجاد تشکل ھای کارگری  
 

جوابیه ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی 
 کارگران به پاسخ وزارت کار

ـزایـش   ھماھنگ کنندگان طـومـار اعـتـراضـی بـرای اف
حداقل مزد پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شریف ساعـد  
پناه، شیث امانی ، جعفر عظیم زاده، این جوابیه امـروز و در  
آخرین جلسه تعیین حداقل مزد بر روی میز شورایعـالـی کـار  

بعد از ظھر امـروز و  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران .  قرار گرفت 
در حالیکه اعضای شورایعالی کار در محل وزارت کـار در  
حال عزیمت به شورایعالی کار جھت برگزاری آخریـن جـلـسـه  

 بودند ھماھنگ کنندگان طومـار  ٩٢ تعیین حداقل مزد سال  
ـز   ـیـه اعـتـراض آمـی اعتراضی سی ھزار نفری  کارگران جواب
خود را تحویل ظریفی آزاد و برخی از اعضـای شـورایـعـالـی  

این جوابیه در حالی امروز به وزارت کار تـحـویـل  .  کار دادند 
ـاه یـکـی از کـارگـران ھـمـاھـنـگ   ـن شد که شریف ساعد پ
ـنـدج   کنندگان طومار اعتراضی بعد از ظھر دیروز در شھر سن

ـنـدگـان  .  توسط مامورین امنیتی بازداشت شد  ھماھنگ کـن
ـاسـخـگـویـی وزارت   طومار در این جوابیه با انتقاد از نـحـوه پ

جوابیه  علیرغم لحن احـتـرام  :  کار به مطالبات شان نوشته اند 
ـاری بـرای   ـب آمیزش، مطلقا و به ھیچ عـنـوان ارزش و اعـت
ـائـل   ـان ق ـیـشـت آن اعتراض سی ھزار کارگر و زندگی و مـع
نشده است  و در ادامه با بی اساس خواندن ادعای وجود سـه  
جانبه گرایی در شورایعالی کار موارد مورد نظر شورایـعـالـی  
کار در تعیین حداقل مزد کارگران را اعمال مصـالـحـی فـرا  
قانونی و ضد کارگری در تعیین حداقل مـزد خـوانـده انـد و  

ـانـونـی بـه  :  نوشته انـد  ـبـصـره ی ق ـنـد و مـاده و ت کـدام ب
ـیـن حـداقـل   شورایعالی کار این  اجازه  را داده است تا در تعی
مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بـر اسـاس  

ـایـد " سبد ھزینه یک خانوار چھار نفره که با قید   در مـاده  "  ب
ـاحـث کـالن  ٤١  ـاکـیـد شـده اسـت مـب ـانـون کـار بـر آن ت  ق

اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع  و مسائلی از  
اعـتـراض  .  این دست را مبنای تعیین حداقل مـزد قـرار دھـد 

سی ھزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بـوده اسـت و  
. نه برای بازگویی و تـکـرار مـکـرر  آن بـه مـا کـارگـران 

ھماھنگ کنندگان طومار اعـتـراضـی کـارگـران در ادامـه  
جوابیه خود به وزارت کار با بر شمردن مصائب بـی شـمـاری  
ـانـت از   که بر کارگران ایران تحمیل شـده اسـت ادعـای صـی

اگـر  :  نیروی کار را مورد اعتراض قـرار داده و نـوشـتـه انـد 
صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی تامینی مـا  
ـایـش مـی   ـق ـانـت را بـه ل کارگران است ما عطای ایـن صـی
بخشیم و ھزینه دفاع از معیشت خود را که عیـن شـرافـت و  

ـیـه  .  حیثیت مان است به جان می خـریـم  در ادامـه ایـن جـواب
ھماھنگ کنندگان در پاسخ به ادعای وزارت کار مبنی بـر  
لحاظ کردن پرداخت یارانه نقدی  در سـنـجـش قـدرت خـریـد  

دولت بخشھای مھمـی از سـوبسـیـدی را  :  کارگران آورده اند 
که دھه ھای متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطـع  
نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از ایـن خـوان بـه  
یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از  

ـا ایـن  .  سفره توده ھای مردم را به جیب خود ریـخـتـه اسـت  آی
! افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سـفـره؟ 

شما ما کارگران و فراتر از آن شعور میلیونھا مـردم ایـران را  
چه به حساب آورده اید  که چنین اقدامی از جانب دولت را  
ـزایـش قـدرت خـریـد کـارگـران   یک کار مثبت در جـھـت اف

ـنـدگـان طـومـار اعـتـراضـی  !  قلمداد نموده اید  ھماھنگ کـن
کارگران در این جوابیه پایان این جوابیه با تاکید بـر خـواسـت  
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ـنـدانـه   افزایش دستمزد متناسب با تامین یک زندگی شرافتم
ـار دیـگـر و در آخـریـن  :  برای کارگران نوشته انـد  لـذا مـا ب

 به شورایعـالـی کـار و  ١٣٩٢ لحظات تعیین حداقل مزد سال  
ھمه دست اندر کاران آن اعالم میداریم ما کارگـران ایـران در  
سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین حداقـل مـزد تـن  
نخواھیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه ای  
ـنـدانـه ای   ـتـم نباشد که زندگی و معیشت ما به نـحـو شـراف
تامین بشود دیـگـر بـه جـمـع آوری امضـا و ارائـه طـومـار  
اعتراضی بسنده نخواھیم کرد و دست به اعتراضات گسـتـرده  

: متن کامل این جوابیه بـه شـرح زیـر اسـت .  ای خواھیم زد 
جناب آقای ظریفی آزاد معاونت روابط کار و جبـران خـدمـت  

ـتـمـاعـی  ـا سـالم .  وزارت تعاون، کار و رفاه اج ـانـگـونـه  !  ب ھـم
 اردیبھشت ماه سـالـجـاری  بـه ایـن سـو،  ١١ اطالع دارید از  

ـا   سی ھزار کارگر از کارخانه ھای مختلف سراسـر کشـور ب
ـنـی بـر   ـت ـب امضای طوماری خواھان افزایش حـداقـل مـزد م

 قانون کار و تـحـقـق دیـگـر  ٤١ اجرای بی کم و کاست ماده  
ـنـدگـان   خواستھایشان شده اند و در این راستا ھمـاھـنـگ کـن
طومار با ھمراھی تعدادی از کارگرانی که در  جـمـع آوری  
امضا در کارخانه ھای مختلف شھر تھران ھمـکـاری داشـتـه  
اند با تحصن در مقابل مجلس شورای اسالمی و سـپـس در  
محل وزارت کار، تحقق مطالبات خود را پیـگـیـری کـرده و  
ـیـه ای از طـرف   ـنـظـیـم جـواب این پیگیریھا نھایتا منجر به ت
جنابعالی به عنوان نماینده وزارت کار خطاب به ھـمـاھـنـگ  

ـیـه  .  کنندگان طومار اعتراضی شده اسـت  در خصـوص جـواب
ای که جنابعالی خطاب به ما ھماھنگ کنندگـان طـومـار  
ـیـرغـم لـحـن   اعتراضی نوشته اید باید بگوئیم این جوابیه  عـل
ـاری   ـب احترام آمیزش، مطلقا و به ھیچ عـنـوان ارزش و اعـت
ـان   ـیـشـت آن برای اعتراض سی ھزار کارگر و زندگـی و مـع

چرا که اوال در این جوابیه نه تنـھـا ھـیـچ  .   قائل نشده است 
پاسخی به دیگر خواستھای ما در متن طـومـار اعـتـراضـی  
ـابـه   ـث داده نشده است بلکه خواست توقف اصالح قانون کار بـم
یکی از دو  خواست اصلی مطرح در متن طومار اعتـراضـی  
مسکوت گذاشته شده است و ثانیا  این جوابیه تا آنـجـا کـه  
به پاسخ وزارت کار به خـواسـت مـا در مـورد حـداقـل مـزد  
ـا کـنـون   مربوط میشود فقط ساز و کـار ضـد کـارگـری ت

مـا  .  موجود در تعیین حداقل مزد را به تصویر کشـیـده اسـت 
ـانـونـی و   اعتراض نکرده ایم تا وزارت کار، ساز و کار غیر ق
ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقـل مـزد را کـه  
ھمه ی ما کارگران بر آن آگـاھـی و اشـراف کـامـل داریـم  
برایمان بازگو کند، ما اعتراض کرده ایم تا بساط این سـاز و  

  ٤١ کار غیر قانونی برچیده شود و بی کم و کاست به ماده  
ـیـجـه آن   ـت قانون کار که سالھاست زیر پا گذاشته شده و در ن
ـابـل   میلیونھا خانواده کارگری در فقـر و فـالکـتـی غـیـر ق

شما از سه جانبه گرایـی در  .  تصور فرو رفته اند عمل گردد 
ـلـی  .  تعیین حداقل مزد صحبت کـرده ایـد  کـدام انسـان عـاق
  ٥ )  شـورایـعـالـی کـار ( میتواند قبول کند کـه در شـورایـی  

ـنـده از   ـای نماینده از دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، سه نـم
دیگر کارفرمایان و سه نماینده، آنھم نماینده ھایی دست سـاز  
از کارگران حضور داشته باشند و بدتر از این، تصمیمات ایـن  
شورا با رای نصف بعالوه یک رسمیت  داشته باشد و آنوقـت  
!! چنین ساز و کاری نام سه جانبه گرایـی بـر خـود بـگـیـرد 

ـبـه گـرایـی در   گذشته از بی اساس بـودن  وجـود سـه جـان
شورایعالی کار و تفاھم کارگر و کارفرما در آن، چه کسـی  
ـا   و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا ب

 قانون کار، تبصره ھـایـی  ٤١ زیر پا گذاشتن نص صریح ماده  
کدام بند و  .   خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند 

ماده و تبصره ی قانونی به شورایعالی کار ایـن  اجـازه  را  
داده است تا در تعیین حداقـل مـزد بـه جـای لـحـاظ کـردن  
ـنـه یـک خـانـوار   ـزی تامین معیشت کارگران بر اساس سبد ھ

ـانـون کـار بـر آن  ٤١ در مـاده  "  باید "چھار نفره که با قید    ق
ـیـروی   تاکید شده است مباحث کالن اقتصادی، صیانـت از ن
ـیـن   ـی کار، توان صنایع  و مسائلی از این دست را مبنای تـع

اعتراض سـی ھـزار کـارگـر بـرای بـر  . حداقل مزد قرار دھد 
چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تـکـرار  

لذا از نظر ما و ھر انسـان شـریـف  .  مکرر  آن به ما کارگران 
ـزی جـز تـالش   و منصفی طرح چنین مباحثی نمیتواند چـی
برای اعمال مصالحی فراقانونی  و ضد کارگری در مسئلـه  

میلیونھـا کـارگـر در سـراسـر  . تعیین حداقل مزد تلقی گردد 
کشور از اداره زندگی عاجز و درمـانـده شـده انـد، کـودکـان  
خانواده ھای کارگری بیش از پیش در حال مـحـروم شـدن از  
ـنـد،    تحصیل و برخورداری از یک زنـدگـی کـودکـانـه ھسـت
میوه و گوشت در حال برچیده شدن از سفره ھای خـالـی مـا  
ـیـل   کارگران است، خودکشی و خود سوزی کـارگـران بـه دل
فقر و نداری آذین بـخـش صـفـحـات رسـانـه ھـا شـده اسـت،  
ـیـه   بسیاری از کارگران برای رھایی از قرض و بدھی به کـل
ـا   فروشی روی آورده اند، دستمزد زیر خط فقر کـارگـران را ب
ـز حـق   ماھھا تاخیر نیز پرداخت نمیکنند، در نتیجه عـدم واری
ـزایـش   بیمه ی صدھا ھزار کـارگـر در سـطـح کشـور  و اف
ـان از   ـنـه ھـای درمـان، آن ـزی سرسام آور سھم بیمه گذار در ھ
اندک خدمات درمانی نیز مـحـروم شـده انـد، صـدھـا ھـزار  
ـاده از دوران   ـف کارگر بازنشسته بـه جـای اسـتـراحـت و اسـت
ـا   ـانـھـا شـده انـد و ب ـاب بازنشستگی آواره مسافر کشی در خی
ـا سـرایـداری و کـار در   تنی رنجور باقیمانده عـمـرشـان را ب
ـیـل   شرکتھای خدماتی میگذرانند و کارگران شـاغـل بـه دل
ـاچـار چـنـد   ـن عدم کفاف دستمزدشان برای گذران زنـدگـی ب

 ساعت در روز کار  میکنند، آنوقـت  ١٦  تا  ١٢ شغله شده  و  
ـزایـش   ـا اف شما به عنوان دولت حـل ایـن مصـائـب را کـه ب
مناسب حداقل مزد ممکن و میسر میشود صیانت از نیـروی  

این چه صیانتی از نیروی کار اسـت کـه  !  کار می نامید ؟ 
ھر روزه ھزاران کارگر در سطح کشور آواره خیابانھا میشـونـد،  

 درصد آنان با قراردادھای موقت و سفیـد امضـا در بـرده  ٨٠ 
ـیـت شـغـلـی   وارترین شرایط مشغول بکارند و از ذره ای امـن

ـیـروی کـار  .   برخوردار نیستند  ـان از ن شما از کدام صیانت ت
صحبت میکنید از طرح استاد شاگردی که کار کودکان و  
ـان   بیگاری بزرگساالن را رسمیت میبخشد؟ و یا از صیانـت ت
ـانـون کـار صـحـبـت   از نیروی کار در اصالحیـه دولـت بـر ق
ـانـه   میکنید که بر اساس آن کارفرمایان قادر میشوند بـه بـھ
ـیـونـھـا   ـل ـی شرایط اقتصادی سیاسی و بی ھیچ دغدغه ای م

ـیـروی کـار  .  کارگر را آواره خیابانھا بکنند  ـانـت از ن اگر صی
اینھا است و اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنـگـی  
و بی تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را بـه  
لقایش می بخشیم و ھزینه دفاع از معیشت خود را که عیـن  

شـمـا مـدعـی  .  شرافت و حیثیت مان است به جان می خریـم 
 سال گذشته  افزایش حداقـل مـزد کـارگـران  ٥ شده اید طی  

ـنـه بـه   ـی بیش از متوسط تورم سالیانه بوده است و در ایـن زم
ـانـچـه  .  ستایش از عملکرد دولت پرداخته اید  در حالیـکـه چـن

قلم بدست گیرید و اندکی از  وقت خود را صرف ضـرب  و  
ـتـدای  ( تقسیم کنید متوجه خواھید شد که در این سالھا   از اب

بطور متوسط حـداقـل مـزد  )  ٩١  لغایت  آخر سال  ١٣٨٧ سال  
کارگران نسبت به تورم اعالم شده  از سوی بانک مـرکـزی  

این در حالـی اسـت  .  درصد نیز پایین تر آمده است ٥/٣ حدود  
ـانـک مـرکـزی   که ھمگان میدانند تورم اعالمی از سوی ب

ھیچگاه و مطلقا مطابق با واقعیت موجود افزایش قیمتـھـا و  
ـلـکـت  .  ھزینه ھای زندگی نبوده است  کیست که در این مـم

نداند قیمت کلیه اقالم غذایی و دیگر ھزینـه ھـای زنـدگـی  
ـیـدا   ـزایـش پ فقط در طول یکسال گذشته تا چندیـن بـرابـر اف

ـزایـش کـمـک  ٧ کرده اند و آنوقت شما از    ھـزار تـومـان اف
ـابـه اقـدامـی در جـھـت   ـث ھزینه اقالم مصرفی کـارگـران بـم

 ھـزار  ٧ آیا به نظر شما  .  افزایش قدرت خرید آنان اسم برده اید 
تومان افزایش ماھیانه ی کمک ھزینه زندگی بسیار خـارج  
ـیـسـت؟  کـمـک   ـز ن ـیـن آمـی از حد و اندازه حقیرانه و تـوھ

 ھزار تومان در این مملکت میدانید یـعـنـی چـه؟  ٧ ماھیانه  
ـفـره  ٢٥٠ یعنی    گرم گوشت و به ازای ھر نفر خانواده چھار ن

آیا تحمیق آمیزتر از ایـن وجـود  .   گرم گوشت ٦٢ در ھر ماه   
دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشـت  
این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیونھا خانواده کـارگـری  

ـفـر در  ٦٢ بر بیافتد و آنوقت تامین    گرم گوشت به ازا ھـر ن
ـبـود زنـدگـی کـارگـران بـه حسـاب آورده   ماه از تمھیدات بھ

دولت بخشھای مھمی از سوبسیدی را که دھه ھـای  !  شود؟ 
متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سـپـس  
با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغمـا بـرده شـده  
به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشـت شـده از سـفـره تـوده  

ـا ایـن افـزودن بـه  .  ھای مردم را به جیب خود ریخته است  آی
شـمـا مـا  !  سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سـفـره؟ 

کارگران و فراتر از آن شعور میلیونھا مردم ایـران را چـه بـه  
حساب آورده اید  که چنین اقدامی از جانب دولـت را یـک  
ـلـمـداد   کار مثبت در جھت افزایش قـدرت خـریـد کـارگـران ق

ـلـغـی مـعـادل  !  نموده اید  ـب اگر شما صفھای طویل دریافت م
ـز   خرید یک تا سه چھار کیلو گوشت در مـاه را حـیـن واری
یارانه ھای نقدی و بی قراری مردم برای دریافت این پول را  
ـیـد دیـد کـه طـرح   در مقابل باجه بانکھا ببینید آنوقت خـواھ
قطع سوبسیدھا و کندن از سفره خالی مردم ایران چه بـالیـی  

شما از کدام قدرت خرید صحبت کـرده  . بر سر آنان آورده است 
ـیـونـھـا خـانـواده   ـل ـی اید از قدرت خریدی که عمال زنـدگـی م
ـقـر بـه خـط مـرگ رانـده اسـت؟ از   کارگری را از خـط ف
ـزایـش   کدامین تمھیدات برای طرح طبقه بندی مشاغل و اف
پاداش تولید و ساماندھـی قـرارداد کـار و نـظـارت بـر کـار  

ـانـه  .  شرکتھای پیمانکاری صحبت میکنید  از طرح برده گرای
استاد شاگردی یا استیالی مافیای شرکتھای پیـمـانـکـاری  

ـیـد صـحـبـت  .  بر زندگی و معیـشـت کـارگـران  از کـدام تـول
میکنید که پاداش آنرا به رخ ما کارگران کشیده ایـد، کـدام  

ـیـد کـه  !  تولید؟ کدام پاداش؟  ـز مـیـدان آیا میدانید و قطعا نی
ـای کـارگـران در   ـاداش و مـزای ـا قـطـع پ عالوه بر نبود و ی
ـایـع کشـور در طـول دو سـال   ـاق صـن ـف اکثریت قریب بـه ات
ـز یـعـنـی صـنـعـت   گذشته، در سود آورترین صنعت کشور نی
خودروسازی کلیه  پاداش و مزایای صدھا ھـزار کـارگـر از  
ـایـه   ـقـط پ اول سالجاری قطع شده است و آنان در این مـدت ف

ـفـی آزاد .  مزدی خود را دریافت کـرده انـد  ـاب ظـری مـا  !  جـن
ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی سی ھـزار کـارگـر در  
جلسه ای که با آقای جاللی نظری در پی تـجـمـع مـان در  
محل وزارت کار داشتیم به صـراحـت اعـالم کـردیـم شـیـرازه  
ھای ھیچ جامعه ای در ھیچ جای دنیا نمیتـوانـد بـر روی  
ـابـه اکـثـریـت عـظـیـم   ـث پایه ای که امروزه ما کارگران به م
ـاورد، بـه   ـی ـتـه ایـم  دوام ب مردم ایران  بر روی آن قرار  گـرف
ـیـم بـه روال   ـتـوان ـی صراحت اعالم کردیم ما کارگران دیگر نـم
ـیـم،   تاکنونی نحوه تعیین و میزان حداقل مـزد تـمـکـیـن کـن
اعالم کردیم چنانچه به خواست میلیونھا کارگـر در سـراسـر  
کشور توجه نشود اعتراضات موجود عمق و دامنه بیـشـتـری  
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ـقـر و فـالکـت   پیدا خواھد کرد و کارگران ایران نظاره گـر ف
ـار  . تحمیل شده بر خود و خانواده ھایشان نخواھند شد  لذا ما ب

 بـه  ١٣٩٢ دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سـال  
شورایعالی کار و ھمه دست اندر کاران آن اعالم میداریـم مـا  
ـاکـنـونـی   ـا بـه روال ت ـق کارگران ایران در سراسر کشور مـطـل
تعیین حداقل مزد تن نخواھیم داد و چنانچه حداقل مزد سال  
ـیـشـت مـا بـه   پیش رو به اندازه ای نباشد که زندگی و مـع
نحو شرافتمندانه ای تامین بشود دیگر به جمـع آوری امضـا  
ـیـم کـرد و دسـت بـه   و ارائه طومار اعتراضی بسنده نـخـواھ

ـنـدگـان  .  اعتراضات گسترده ای خواھیم زد  ھـمـاھـنـگ کـن
طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد پرویـن مـحـمـدی،  
ـفـر   شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، شیث امـانـی ، جـع

-١٨٦ تـھـران کـدپسـتـی  :  عظیم زاده، جمیل محمدی آدرس 
ــمــاس ١٣٨٨٥   -٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢ :      شــمــاره ھــای ت

ـنـد مـاه  ٢١  اتحادیه آزاد کارگران ایران  ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١   اسف
 ١٣٩١ 
 

پاسخ رسمی وزارت کار به کارگران مبنی 
 بر افزایش دستمزدھا

پس از پیگیـری ھـای اعضـای سـنـدیـکـای کـارگـران  
شرکت واحد و جمع آوری امضا برای افزایش عادالنه قیـمـت  
ـیـن وزارت   ھا و رساندن صدای اعتراض کارگران بـه مسـئـول
کار سرانجام آقای رضا کریم نژاد مشاور وزیر و مـدیـر کـل  
دفتر وزارتی معاون محترم روابـط کـار ایـن وزارت خـانـه را  

 .مسئول اعالم نتیجه نھایی کرد  
سندیکای کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  
ــه ھـمــه کـارگــران بـه خصــوص   ــروزی را ب ـی ــن پ حـومــه ای
ـبـریـک مـی   زحمتکشان در سیستم حمل و نقل عـمـومـی ت
ـیـجـه نـھـایـی   ـت گوید و امیدواریم ھر چه زودتر شاھد اعالم ن

 .مثبت آن باشیم  
سندیکای کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  

 ٩١ اسفند  -حومه  
 

اعتراض سندیكای كارگران شركت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه به حداقل 

 ١٣٩٢دستمزد كارگری سال 
ــی  ٢٣  ــرحــم گــران ــی ــی كــه غــول ب ــال ــد؛ در ح ــن  اســف

،تورم،بیكاری،رانت  خواری، احتكار،دالل بازی، رشوه خـواری  
ـقـر و فسـاد   ـبـعـیـض و ف ، ھرج و مـرج و نـدانـم كـاری، ت
اقتصادی پیكر رنجور و الغر اكثریت قریب به اتفاق كـارگـران  
و زحمتكشان و بازنشستگان و دیگر دارندگان در آمد ثابـت و  
ـقـر   ـنـد و خـط ف مردمان فرودست را پیاپی تكه پاره مـی ك

میلیون تومان شده است و ھم زمان غوغـا  ٢ زندگی نزدیك به  
و فریاد مسئوالن مبنی  بر عدالت خواھی و رعایت كـرامـت  
انسانی و حقوق نه تنھا محرومان ایران بلكه محرومان جـھـان  

بر خالف شعار اقتصـادی سـال  .  گوش فلك را كر كرده است  
ـا  ١٣٩١  ـلـكـه ب نه تنھا نیروی كار مورد حمایت قرار نگرفته ب

ـلـی   ـیـشـت حـداق ـتـصـادی مـع شرایط طوفانی و سخت تر اق
ـنـون  .  نیروی كار مورد ھجوم ھمه جانبه قرار گرفتـه اسـت  اك

ـز آراسـتـه گشـت،   به مصداق ضرب المثل گل بود به سبزه نی
ـنـده كـارگـری   ـای شورای عالی كار دولتی كه به اصطالح نـم
ـا روش ھـای غـیـر   ناتوان و بریـده از بـدنـه كـارگـری كـه ب
ـیـر غـم   دموكراتیك و نا عادالنه در آن جایگزین شده اند ، عـل
ـیـن دسـتـمـزد   ـی در خواست ھای گسترده كـارگـران جـھـت تـع
عادالنه كه ھزینه زندگی انسانـی یـك خـانـوار كـارگـری را  

ـانـه  ١٣٩٢ تامین كند، حداقل دستمزد كارگری سال   ـی  را مـاھ

ـقـه   ـلـه حـل نزدیك به پانصد ھزارتومان تعیین كرده و بدین وسـی
ـنـگ   محاصره را علیه معیشت و زندگی كارگران تنگ و ت

ـا اقـدام  .  تر كرده است  این اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا ب
ـا سـركـوب گسـتـرده   ـتـی ،ب نا عادالنه شورای عالی كار دول
حقوق بین الملی كارگـران نـظـیـر حـق تشـكـیـل سـنـدیـكـای  
كارگری و حق اعتراض و راھپیمایی و اعـتـصـاب كـارگـری  
آنچنانكه در دنیا مرسـوم و مـتـد اول اسـت تشـدیـد شـده و  

سندیكای كارگران شركت واحد به عنـوان یـك نـھـاد  .  میشود 
مستقل مردمی كارگری با تحمل ھمه ی آزارھا و اذیت ھـا  
و سختی ھای گوناگون نظیر زندان ،بازداشت ،اخراج، تـھـدیـد  

ـان تـالش  .... ، تعقیب و مراقبت و پرونده سازی و غیره  ھمچن
ـا   ـنـد و در ایـن راسـت می كند از حـقـوق كـارگـری دفـاع ك
اعتراض شدید خود را علیه پایین بودن حداقل دسـتـمـزد سـال  

ـقـه  ١٣٩٢   اعالم میدارد و این عمل را توھین و تحقیر به طـب
سندیـكـای كـارگـران شـركـت واحـد  مـی  .  كارگر می داند 

ـفـه دارنـد شـكـاف گسـتـرده حـداقـل   خواھد و مسئوالن وظـی
نفره كـارگـری  ٤ دستمزد و ھزینه و مخارج زندگی یك خانوار  

ـیـروی  .  را تامین نمایند  ـا امـیـد بـه ن در این راستا كارگران ب
خویش حق پی گیری و اعتراض را برای خود محفوظ مـی  

 .دارند 
 

 بشكل وسیع  ١٣٩٢ اعتراض به حداقل دستمزدھا در سال  
ما در اخبار كارگری اعتراضات  . و پردامنه ای ادامه دارد 

بخشھایی از تشكلھای كارگری و فعالـیـن كـارگـری را  
با پایان بحث  حداقل دستمزدھا  توسط  . منعكس كرده ایم 

دولت و مجلس اعتراضات وسیعی توسط نھادھای وابسته به  
دولت و مجلس در مورد حداقل دستمزدھا در رسـانـه ھـا  

برای آشـنـایـی خـوانـنـدگـان كـارگـر  .  منعكس شده است 
.كمونیست مواردی از این اعتراضات را منعكس میكنیم 

 ) ك .ك (
 بر شمار کودکان کار ٩٢دستمزد ناچیز 

 افزاید می
ـاتـوجـه   یکی از فعاالن حقوق کودک كار معتقد اسـت ب

  ٩٢ به شرایط تورمی فعلی افزایش ناچیز دستمزدھای سـال  
ـیـدرضـا  .  تواند بر تعداد کودکان کار و خیابان بیافزاید   می  حـم

یکی از دالیل اصـلـی کـار کـودکـان را   «واشقانی فراھانی 
ـا    ناتوانی سرپرست خانواده در تامین ھزینه  ـن ـل ھا دانست و به ای

ـان  :  گفت  دلیل کار کودکان، ناتوانی یا کم تـوانـی سـرپـرسـت
سرپرستان بعـضـی از  . ھای زندگی است   ھا در تامین ھزینه   آن 

ـقـی   این کودکان حتی توان جسمی کار کردن ندارند و مـا ب
ـنـی   اکثرا دست فروش یا کارگر ھستند که درآمد بسیار پایی

این فعال حقوق کودک با اشاره به اینـکـه رشـد تـورم  .  دارند 
با توجه به اینکـه  :  شود، افزود    درصد برآورد می ٥٠  تا  ٣٢ از  

ه     به ھیچ وجه با نرخ تورم متناسب نبـود ٩٢ افزایش مزد سال  
ـامـیـن مـعـاش   ـیـشـتـری بـرای ت است احتمال دارد کودکان ب
ـازار کـار شـونـد  ـان خـود وارد ب . خانواده از سـوی سـرپـرسـت

آوری    ھـای سـامـانـدھـی و جـمـع   فراھانی با بیان اینکه طـرح 
ـیـل اصـلـی  :  کودکان کار بیشتر جنبه نمایشی دارد گفـت  دل

تر شدن جامعه اسـت و    گسترش این پدیده افزایش تورم و فقیر 
ـتـصـادی روز بـه روز   به ھمین دلیل با توجه به شرایط بـد اق

ـنـکـه  .  شویم   بیشتر با این پدیده مواجه می  ـادآوری ای وی با ی
ھـای    در کالنشھرھایی مانند تھران، کودکان کار در مـحـیـط 

: کنند، گـفـت   ھای پرت و مخفی کار می   خیابانی یا کارگاه 
شوند از داشـتـن حـق مـھـم    کودکانی که وارد بازار کار می 

شرایط و محیط کار این کودکـان  .  شوند   کودکی محروم می 
ـا کـودکـان کـار بصـورت    مطلوب نیست و باعث می  شـود ت

ھای جسـمـی و    عمدی یا غیر عمدی در معرض انواع آسیب 
این فعال حقوق کودک در خصـوص نـوع  . روحی قرار گیرند 

ھایی کـه در آن کـودکـان مشـغـول بـه کـار    محیط کارگاه 
ـانـون کـار    این کارگاه :  ھستند، گفت  ھا یا مشمول مقـررات ق

ھستند که در اینصورت کودکان را بصورت پنھانی و دور از  
ـنـکـه از اسـاس    چشم بازرسان کار به کار می  گمارند و یا ای

ـنـد  ـانـی  .  از شمول قانون کـار مـعـاف ھسـت ـتـه واشـق بـه گـف
فراھانی درآمد کودکان کار به ھیچ وجه با نقش اقتـصـادی  

ـیـسـت   آن  ـان  .  ھا در محیط کار و خانواده متناسـب ن ـی ـاب وی ب
اینکه درآمد کـودکـانـی کـه در مـحـیـطـھـای کـارگـاھـی  

ـیـشـتـر  ٢٠٠ فعالیت دارند در بیشترین حالت از    ھزار تـومـان ب
ـان کـار    نمی  ـاب ـی شود، در خصوص درآمد کودکانی که در خ
ـنـد  :  کنند گفت   می  درآمد کودکانی كه بـه کـارھـایـی مـان

ھا بستگـی    دستفروشی مشغولند به سرمایه و میزان فروش آن 
تا زمـانـی کـه ریشـه  :  این فعال اجتماعی معتقد است .  دارد 

این مساله یعنی مناسبات اقتصادی موجود که خاص ایـران  
ـیـق   ھم نیست حل نشود نباید امید داشت تغییری جدی و عم

ـایـد  ـی رسـد    بـه نـظـر مـی .  در مساله کار کودک به وجـود ب
ـیـش قـدم    مـی   مدنی و اجتماعی    -نھادھای صنفی  ـنـد پ تـوان

ـیـت پـرفشـار    باشند گرچه این نھاد  ھـا خـود در یـک وضـع
از آنجا که کـودکـان بـه واسـطـه  :  وی گفت .  اند   گرفتار شده 

ـزرگسـال   طی نکردن مراحل رشد، نسبت به انسانھای بالغ و ب
ـنـد؛    ھا و دفاع از حـقـوق خـود ضـعـیـف   در تامین نیاز  تـرھسـت

ـا از آن  ـانـی  .  ھـا حـمـایـت کـنـد   جامعه موظف اسـت ت واشـق
ـیـمـان ٤٢ فراھانی بابیان اینکه طبق ماده   ـامـه     از بخش دوم پ ن

ھای رسمی باید حقـوق کـودک    جھانی حقوق کودک، نھاد 
با اینکه دولت ایـران جـزء گـروه  :  را به مردم بیاموزند، گفت 

کشورھای اجراکننده این پیمان نامه است امـا بـه نـظـر مـن  
 .شواھدی دال بر حمایتی واقعی، عینی و موثر وجود ندارد 

 
 طرح شکایت در دیوان عدالت

رییس ھیئت مدیره  اتحادیه  کارگران قراردادی و پیـمـانـی  
ـزوم طـرح دعـوی فـعـاالن   پتروشیمی بندر امام با تاکید بر ل
کارگری در دیوان عدالت اداری از شـکـایـت ایـن اتـحـادیـه  

ـنـده خـبـر داد ٩٢ نسبت به مبلغ حداقل مزد   .  در روزھـای آی
ـا گـفـت  ـن ـل ـاره بـه ای اتـحـادیـه  :  منوچھر یار احمدی در این ب

کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امـام قصـد دارد  
ـان در دیـوان عـدالـت   با طرح شکایت از دولت و کـارفـرمـای
. اداری، پیگیر مساله حداقل مزد سـال آتـی کـارگـران شـود 

ـیـمـانـی   رییس ھیئت مدیره  اتحادیه  کـارگـران قـراردادی و پ
پتروشیمی بندر امام با انتقاد از عملکرد گـروه کـارگـری در  

تنھا راه موجود در این شرایـط  :  شورای عالی کار، تاكید كرد 
آن است که فعاالن کارگری با طرح دعوی در دیوان عدالت  

این فـعـال کـارگـری  .  اداری، پیگیر حقوق صنفی خود شوند 
 را خیانت به جامعه کارگـری دانسـت و  ٩٢ تصویب دستمزد  

 درصـد اعـالم  ٣١/٧ با توجه به نرخ رسمی تورم کـه  :  افزود 
 درصد كمتـر از تـورم  ٦/٧  درصدی دستمزد  ٢٥ شده، افزایش  

دھد کـارگـران    است و دولت با تعیین چنین مبلغی نشان می 
گروه کـارفـرمـایـی و دولـت از  . داند   را جزیی از جامعه نمی 

 .پیش در مورد این موضوع به توافق رسیده بودند 
 

تمسخر مطالبه کارگران در روند تعیین مزد 
 ٩٢سال 

 «فلزکار و مکانیک »جمعی از فعاالن مستقل صنفی  
ھـا بـرای    ای نسبت به افزایش ناچیز دسـتـمـزد   با انتشار بیانیه 

 . اعتراض کردند ٩٢ سال  
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ـزکـار و   ـل ـیـه کـارگـران ف ـان ـی ـا، در ایـن ب به گزارش ایلن
درسال جاری گرانی ھـر روزه،  »مکانیک با تاکید بر اینکه  
تـر از روز    ھای ما ھر روز خالی   امان کارگران را بریده و سفره 

ـزایـش  ٣ طی  : اند   ، یادآور شده «شود   قبل می   ماه گذشته با اف
  ٣ قیمت ارز نیمی از قدرت خریدمان به جیب دالالن رفـت و  

ایـن کـارگـران  .  ھا به ما تحمیل شـد   درصد ارزش افزوده کاال 
ـنـده  »در بیانیه خود با بیان اینکه    بـرابـر  ٢ حداقل مزد سال آی

ـتـر    از خط فقری که توسط منابع دولتی اعالم می  شود کـم
ـتـر از نـرخ تـورم رسـمـی  »:  افزایند   ، می «است  با نرخی کـم

کنند، یعـنـی حـداقـل    امسال، برای سال بعد حقوق تعیین می 
حقوق اعالم شده توسط شورای عالی کار، ھمیشـه یـکـسـال  

نویسندگان این بیانه ھمچنین   .«تر از تورم سال بعد است   عقب 
: انـد   در خصوص مصوبه دستمزد شورای عالی کـار، نـوشـتـه 

ـایـی    این افزایش حقوق از طرف شورای عالی کار، بی » ـن اعت
ھـای شـریـف    ھای جـامـعـه کـارگـری و خـانـواده   به خواسته 

به باور کـارگـران عضـو در سـنـدیـكـای   .«زحمتکشان است 
و  )  ترین کـارفـرمـا   به عنوان بزرگ (فلزكار و مكانیك، دولت  

ـیـن   کارفرمایان بخش خصوصی طـبـق دسـتـورات صـنـدوق ب
ـزایـش     ٩٢  درصـدی مـزد سـال  ٢٥ المللـی پـول بـر سـر اف

فعاالن صنفی فلزکار و مکانیـک  .  اند   بایکدیگر توافق کرده 
ـتـن خـواسـتـه »:  افزایند   در این بیانیه می  ھـای    به سخـره گـرف

ـیـش از    طبقه کارگر در حالی صورت می    ٣٠ گـیـرد کـه ب
ـیـشـتـی خـانـواده  ھـای    ھزارامضای اعتراضی به وضعیت مـع

کارگری ومشکالت زحمتکشان به مـجـلـس و وزارت کـار  
ـز ازطـرف  ٢ برده شد و   ـی  ھـزارامضـای اعـتـراضـی دیـگـر ن

ایـن   .«کارگران شرکت واحد به وزارت کـار داده شـده اسـت 
 تعـاون،    کارگران ھمچنین با انتقاد از اظھارت سرپرست وزارت 

  ٩٢ کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه افزایش مزد سـال  
ـیـس  : افزایند   می  ـاسـی ری در این میان تـوجـیـھـات آقـای عـب

اگر با تورم امسال بـرای  »شورای عالی کار مبنی بر اینکه  
کنیم، برای این است کـه مـمـکـن    سال بعد حقوق تعیین می 

ـز   «است درسال آینده اصال تورم نداشته باشیم  بسیار توھین آمی
در خاتمه این بیانیه بر ضرورت اتحاد بیشتـر کـارگـران،  . است 

تشکیل نھادھای مستقل صنفی کارگری و ایجاد و تقـویـت  
 .ھای مصرف کارگری تاکید شده است   تعاونی 
 

ویژه اعتراضات علیه دستگیری 
 فعالین كارگری

 
 ٨٨ اطالعیه شماره  

تجمع دوباره خانواده ھای کارگران 
 زندانی 

ھمانطور که در اطالعیه ھای قبلی به اطـالع رسـانـدیـم  
نفر از فعالین و رھبران کارگری در شـھـر  ٦ طی ده روز اخیر  

سنندج به اسامی شریف ساعد پناه از اعضای اتـحـادیـه آزاد  
ـنـی، عـلـی   ـادری، سـیـد خـالـد حسـی کارگران ایران و وفا ق
آزادی، بھزاد فرج الھـی و حـامـد مـحـمـودنـژاد از اعضـای  
كمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـازداشـت و   کارگری توسط سرکوبگران جمھوری اسـالمـی ب

  اسفند ھمانند چند روز گـذشـتـه  ٢٦ امروز  .  زندانی شده اند 
خانواده ھای کارگران بازداشتی به ھـمـراه تـعـدادی از مـردم  
شھر سنندج در مقابل اطالعات این شھر دست به تجمع زدنـد  

ـزان خـود شـدنـد  ایـن حـرکـت  .  و خواھان آزادی فـوری عـزی
ـیـم بـعـد ازظـھـر ادامـه  ٩ اعتراضی از ساعت    صبح تا دو ن

خانواده ھای کارگران بازداشـتـی کـه در ایـن مـدت  .  داشت 

مرتبا با وعده و وعید سرکوبگران رژیم روبرو شده اند، امـروز  
ـیـدن مشـت و   با حمله به درھای ورودی اطالعات و با کـوب

سـرکـوبـگـران  .   لگد به آن خواھان آزادی عزیران خـود شـدنـد 
جمھوری اسالمی از ترس گسترش اعتراضات خانواده ھا  و  
پیوستن مردم بیشتری به آنھا فوری تقاضای نیروی کمکی  

بالفاصله دھھا نفر از نیروھای سـرکـوبـگـر رژیـم در  .  کردند 
تـجـمـع امـروز خـانـواده  .  اطراف اداره اطالعات مستقـر شـدنـد 

ھای دستگیر شدگان و مردم آزادیخواه سنندج در سـاعـت دو  
ـا آزادی  .  نیم بعد از ظھر خاتمه یافت  اما آنان اعالم کردنـد ت

ھمه کارگران دستگیر شده به تجمعات و اعـتـراضـات روزانـه  
 .خود در مقابل نھادھای سرکوبگر رژیم ادامه خواھند داد 

  
وفا قادری، سید خالد حسینی، علی آزادی، بھـزاد فـرج  
الھی و حامد محمود نژآد از فعالین شناخته شـده كـارگـری  

 اسفند دسـتـگـیـر شـده انـد و شـریـف  ١٧ در شھر سنندج در  
ـاس در ایـن   ساعد پناه یكی دیگر از فعالین كارگری سـرشـن

 .  اسفند دستگیر گردیده است ٢٠ شھر در  
 

وسیـعـا  .   با تمام قوا برای آزادی این كارگران تالش كنیم 
به تجمعات خانواده ھا در مقابل اداره اطالعات رژیم اسالمـی  
در سنندج بپیوندیم و كاری كنیم كه ھمه كارگران زنـدانـی در  
ـار خـانـواده ھـایشـان   ـن این شھر قبل از فرارسیدن سال نو در ك

 .باشند 
 

ـایـد فـورا از   ـاسـی ب ـان سـی ـی ھمه كارگران زندانی و زندان
 . زندان آزاد شوند 

  
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 
  شھال دانشفر 

SHAHLA_DANESHFAR@YAHOO.COM 
 بھرام سروش 

 ,BAHRAM.SOROUSH@GMAIL.COM 
HTTP://FREE-THEM-NOW.BLOGSPOT.COM 
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 ٨٩ اطالعیه شماره  
 

تجمع امروز  خانواده ھای کارگران 
بازداشتی سنندج در مقابل استانداری 

 کردستان
 

ـیـن  ٦ قبال گزارش كردیم كه طی ده روز اخیر   ـال  نفر از فع
ـادری، سـیـد خـالـد   و رھبران كارگری در شھر سنندج وفـا ق
حسینی، علی آزادی، بھزاد فرج الھی و حامد محمـود نـژآد  
از اعضای كمیته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكـلـھـای  
ـاه از اعضـای اتـحـادیـه آزاد   ـن كارگری و شـریـف سـاعـد پ

ـنـده طـومـار سـی  ٦ كارگران ایران و یكی از    ـن  ھماھنگ ك
  ٢٠ ھزار نفری كارگران بر سرخواست افزایش دستمزدھـا  در  

 . اسفند دستگیر گردیده است 
 اسفنـد مـاه خـانـواده  ٢٧ بنا بر گزارش سایت اتحاد امروز  

ـابـل اداره   ھای این كارگران برای ھشتمین روز متوالی در مق
اطالعات شھر سنندج دست به تجـمـع زده و خـواھـان آزادی  

اما از آنجایی كه طـبـق روال  .  فوری عزیزان دربند خود شدند 
ھر روز به آنان پاسخ روشنی داده نشـد، خـانـواده ھـا بصـورت  

ـا   ـان حـركـت كـردن و ب راھپیمایی به سمت استانداری كردسـت
 . تجمع در آنجا بر اعتراض خود ادامه دادند 

 
ـان   بدنبال این تجمع اعتراضی مسئولین استانداری کردسـت
ـان خـود را بـه   از تجمع کنندگان خواستند تا یک نفر از می
ـا   نمایندگی از سوی بقیه تجمع  کنندگان جھـت مـالقـات ب

ـنـد  ـفـرسـت در  .  یکی از معاونین استاندار به داخل استانـداری ب
نتیجه شھال دل بینا ھمسر شریف ساعد پناه به نماینـدگـی از  
ـانـدار مـالقـات   سوی تجمع کنندگان با یکی از معاونین است
ـازداشـت کـارگـران   داشته و  اعتراض خود را نسبت به تداوم ب

ـان شـد  در ایـن  .  دربند اعالم نمود و خواھان آزادی فـوری آن
ـنـكـه پـرونـده ھـای   مالقات معاون استاندار تـحـت عـنـوان ای
کارگران بازداشتی تکمیل نشده است تا آزاد شـونـد، خـواھـان  

ـا  .  صبر و حوصله خانواده ھای کارگران بازداشتی شـد  امـا ب
در ادامـه ایـن  .  اعتراض مجدد شھال دل بینا مواجـه گـردیـد 

ـانـدار در   مالقات به شھال دل بینا اعالم شد از آنجا کـه اسـت
محل استانداری  نیست فردا صبح جھت پیـگـیـری خـواسـت  

 .ھایشان به استانداری مراجعه کنند 
 

ـنـدج اعـالم کـرده   خانواده ھای کارگران بازداشتی در سن
ـازداشـت   اند كه كارگران بازداشتی ھیچ جرمی ندارند كه در ب
ـان بـه   ـا زمـان آزادی آن ـایـد فـورا آزاد شـونـد و ت باشند و ب
تجمعات اعتراضی خود در مقابـل اداره اطـالعـات و دیـگـر  

 .نھادھای مسئول ادامه خواھند داد 
 

با تمام قوا از اعتراضات خانواده ھـای كـارگـران زنـدانـی  
وسیعا به تجمعـات اعـتـراضـی  .   در شھر سنندج حمایت كنیم 

ـنـدج   ـابـل اداره اطـالعـات رژیـم اسـالمـی در سـن آنان در مق
بپیوندیم و خواھان آزادی فوری و بدون قید و شرط كـارگـران  

 . دستگیر شده در سنندج شویم 
ـایـد فـورا از   تمامی كارگران زندانی و زندانیان سیاسی ب

 . زندان آزاد شوند 
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تجمع خانواده ھای کارگران بازداشتی 
 سنندج در مقابل استانداری کردستان

ـنـد  ٢٧ امروز  :   اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٧   اسـف
ـازداشـت  ١١ ماه در طول مدت     کـارگـر  ٥  روزی کـه از ب

عضو کمیته ھماھنگی به نامھای وفا قادری، بـھـزاد فـرج  
  ٨ اللھی، خالد حسینی، حامد محمودنـژاد، عـلـی آزادی و  

ـات مـدیـره   روزی که از بازداشت شریف ساعد پناه عضو ھـی
اتحادیه آزاد کارگران میگذرد خـانـواده ھـای ایـن کـارگـران  
ـابـل اداره   ـق برای ھشتمین بار دست به تجمع اعتراضـی در م
ـزان   اطالعات شھر سنندج زدند و خواھـان آزادی فـوری عـزی

اما امروز نیز ھمچون روزھای دیگر به ایـن  .  دربند خود شدند 
ـلـی   ـب خانواده ھا جواب روشنی داده نشد و آنان بنا بر تصمیم ق
ـان حـرکـت   ـانـداری کـردسـت بصورت راھپیمایی به سمـت اسـت
ـابـل ایـن   ـق کردند و با دست زدن به تجـمـع اعـتـراضـی در م
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بدنبال ایـن تـجـمـع  .  استانداری خواھان آزادی عزیزانشان شدند 
ـنـدگـان   اعتراضی مسئولین استانداری کردستان از تجمع کـن
خواستند تا یک نفر از میان خود را به نمایندگـی از سـوی  
ـیـن   ـا یـکـی از مـعـاون بقیه تجمع  کنندگان جھت مالقات ب
ـنـد و در ادامـه شـھـال دل   استاندار به داخل استانداری بفرست
بینا ھمسر شریف ساعد پناه به نماینـدگـی از سـوی تـجـمـع  
ـانـدار   ـیـن اسـت ـا یـکـی از مـعـاون ـاتـی ب کنندگان طی مالق
ـنـد    ـازداشـت کـارگـران درب اعتراض خود را نسبت بـه تـداوم ب

در ایـن مـالقـات  .  اعالم کرد و خواھان آزادی فوری آنان شد 
معاون استاندار با تاکید بر این نـکـتـه تـکـراری کـه حـتـمـا  
ـا آزاد   ـیـل نشـده اسـت ت پرونده ھای کارگران بازداشتی تکـم
بشوند خـواھـان صـبـر و حـوصـلـه خـانـواده ھـای کـارگـران  
ـا مـواجـه   ـن ـی بازداشتی شد اما با اعتراض مجدد شـھـال دل ب

در ادامه این مالقات به شھال دل بینا اعـالم شـد از  .  گردید 
ـیـسـت فـردا صـبـح   ـانـداری  ن آنجا که استاندار در محل است
ـنـد  . جھت پیگیری خواست ھایشان به استانداری مراجعه کـن

ـا   خانواده ھای کارگران بازداشتی در سنندج اعالم کرده اند ت
زمان آزادی عزیزان خود که بدون ارتکاب ھـیـچ جـرمـی بـه  
زندان افکنده شده اند ھمچنان به تجمعات اعتراضی خـود در  

 .مقابل اداره اطالعات و دیگر نھادھای مسئول ادامه خواھند داد 
 

تجمع اعتراضی خانواده ھای کارگران 
 زندانی در شھر سنندج ادامه دارد

 اسفند ماه خانواده ھـای کـارگـران  ٢٦  اسفند؛ امروز  ٢٦ 
ـابـل   ـق بازداشتی در شھر سنندج ھمچون روزھای دیـگـر در م
اداره اطالعات این شھر دست به تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد و  

تـجـمـع امـروز ایـن  .  خواھان آزادی عزیزان دربند خـود شـدنـد 
خانواده ھا ھفتمین روز تجمع  آنان در مقابـل اداره اطـالعـات  

این کارگران به نامھای وفا قادری، بـھـزاد فـرج  . سنندج بود 
اللھی، خالد حسینی، حـامـد مـحـمـودنـژاد، عـلـی آزادی از  

 اسفند مـاه و شـریـف  ١٧ اعضای کمیته ھماھنگی از روز   
ساعد پناه عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران از  
ـبـرنـد  ـی ـازداشـت بسـر م ـان در ب . روز بیستم اسفند ماه ھمـچـن

ـازداشـت ایـن   ـاره عـلـت ب تاکنون اداره اطالعات سننـدج در ب
ـان نـداده اسـت و   کارگران ھیچ توضیحی به خانواده ھای آن
ـازداشـتـی   امروز به ایـن خـانـواده ھـا اعـالم شـد کـارگـران ب
ـیـسـت چـه   ھمچنان  و تا تکمیل پرونده ھایشان که معلـوم ن
ـنـد مـانـد  . مدت زمانی طول بکشد ھمچنان در زنـدان خـواھ

کارگران بازداشتی در شھر سنندج ھیچ جرمی جـز دفـاع از  
حقوق انسانی خود و ھمکارانشان مرتکب نشده اند و از نـظـر  
ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران ادامه بازداشت آنان معنایـی  
جز تالش از سوی مامورین امنیتی برای پـرونـده سـازیـھـای  

ـاشـد  ـا  .  واھی علیه این کارگران نمیتواند داشـتـه ب لـذا مـا ب
محکوم کردن تداوم بازداشت و تالش برای ھـرگـونـه پـرونـده  
سازی واھی علیه این کارگران، خواھان آزادی فوری و بـی  
قید و شرط آنان ھستیم و بدینوسیلـه اعـالم مـیـداریـم اعـمـال  
اینگونه فشارھا بر کارگران معتـرض در شـرایـطـی کـه ھـر  
روزه بر ابعاد بی حقوقی تحمیل شده بر کارگران ایـران افـزوده  
ـیـچـگـونـه سـدی در بـرابـر   میشود نه تنھا قادر به ایـجـاد ھ
ـلـکـه بـر عـمـق و   اعتراضات بر حق کارگری نخواھد شـد ب
ـیـت مـوجـود خـواھـد افـزود  .  دامنه انزجار کارگران از وضـع

 ١٣٩١  اسفند ماه  ٢٦  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

ششمین روز تجمع خانواده ھای فعالین 
 کارگری بازداشتی در سنندج

 صـبـح خـانـواده  ٩:٣٠  ساعـت ٢٣/١٢/٩١ روز چھارشنبه  

ـابـل   ـق ھای فعالین بازداشتی، ھمچون روزھای گذشته در م
ـزانشـان تـجـمـع   ـیـت عـزی اداره اطالعات برای پیگیـری وضـع

مطابق روزھای قبل نیروھای امنیتـی ھـم از ھـمـان  .  کردند 
ساعات اولیه در محل حاظر شدند؛ این در حالی بود که روز  
قبل نیروھای امنیتی به خانواده ھا  گفته بودند ایـن تـجـمـع  
ـتـه   غیر قانونی است ودیگر به اینجا نیایید، ولی حاضرین گف
بودند که تجمع برای آگاه شدن از سرنوشت عزیزانـمـان  حـق  

ـیـروھـا بـه داخـل اداره  .  ماست  در این فاصله  یک نفر از ن
اطالعات رفت وبعد از مدتی به میان خانواده ھـا آمـد و بـه  

ـازداشـت شـدگـان  ١٢  / ٢٥ آنھا قول داد تا روز شنبه    پـرونـده ب
 ظھـرمـحـل را تـرک  ١:٣٠ تکمیل شود وخانواده ھا ساعات  

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل  .  کردند 
ـازداشـت وفـا   ھای کارگری، ضمن محـکـوم کـردن تـداوم ب
قادری، بھزاد فرج اللھی، خالد حسینی، حامد مـحـمـودنـژاد،  
علی آزادی و شریف ساعدپناه خواھان آزادی فـوری و بـی  
قید شرطی این فعالین و ھمچنین آزادی سـایـر کـارگـران و  

ـنـگـی  . فعالین و نزندیان سیاسی می باشد  کمیته ی ھـمـاھ
ـنـد  ٢٣ -برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری   اسـف

 ١٣٩١ 
 

در باره شریف ساعد پناه کارگر زندانی 
عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران 

ایران و از ھماھنگ کنندگان طومار 
 اعتراضی سی ھزار نفره کارگران

ـفـر کـارگـر  ٢٢   اسفند؛ شریف ساعد پناه یکی از شش ن
ھماھنگ کننده طومار سی ھزار نفری کـارگـران و عضـو  
ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران می باشد که از بـعـد  

ـزل مسـکـونـی اش  ٢٠ از ظھر روز یکشنبه    اسفند ماه در من
ـا بـه   دستگیر شد و ت
امروز ھمچنان در اداره  
ـنـدج در   اطالعات سـن
. بازداشت بسر می برد 

ــاه   شــریــف ســاعــد پــن
کــارگــری اســت کــه  
ـــه   ـــم ـــم ھ ـــرغ ـی ــ ـل ــ ع
ـبـی   مشکالت و مصائ
ـا   که در زندگی اش ب
ـان   ـب آنھا دست بـه گـری
ـــش   ـی ــ ـاپ ــ ـــش ـی ــ ـــود پ ب

ـادی را   ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی تالش بسیار زی
ـا   برای جمع آوری امضا از دیگر کارگران بکـار گـرفـت و ب

ـیـگـیـری  ٢٨ عزمی راسخ در    آذر  مـاه سـالـجـاری بـرای پ
ـنـده طـومـار از شـھـر   مطالبات سی ھزار کارگـر امضـا کـن
ـنـدگـان   سنندج عازم تھران شد و ھمراه با دیگر ھماھنگ کـن
طومار در تحصن اعتراضی آنان در مقابـل مـجـلـس شـورای  

 .اسالمی شرکت کرد 
 سال  کارگر کارخانه ریسندگـی پـرریـس  ٧ شریف بمدت  

و  نماینده کارگران این کارخانه  بود وی در طول این سالـھـا  
که نماینده ھمکارانش بود لـحـظـه ای در دفـاع  از حـقـوق  

ـا  .  انسانی خود و ھمکارانش کوتاه نیامـد  ـیـشـه ب شـریـف ھـم
جسارتی بسیار ستودنی در صف اول اعتراضات کارگری در  
این کارخانه قرار داشت و ھیچگاه به عنوان یک نماینده ی  
کارگری تسلیم شرایطی بھتر بـرای خـود در ایـن کـارخـانـه  

ـیـرغـم  .  نگردید  ـیـش و عـل به ھمین دلیل نیز وی دو سـال پ
ـا   ـازگشـت بـکـارش  ب اینکه دیوان عدالت اداری رای بـه ب
برچیده شدن قرارداد موقت داده بود موفق به  ادامه اشـتـغـال  

ـا دسـیـسـه ھـای   در کارخانه ریسـنـدگـی پـرریـس نشـد و ب
کارفرما و اداره کار سنندج در اقدامی فرسایشـی بـه ھـمـراه  

ـیـت  .  دیگر ھمکارانش از کار  اخراج گردید  بدنبال ایـن وضـع
ـیـکـاری و   شریف ساعد پناه پس از تحمل بیش از  یکسـال ب
ـنـدج مشـغـول   فقر و تنگدستی در پروژه مسکن مھر شھر سن
بکار گردید و ھنگام دستگیری حین استراحت در منزل خـود  

ـیـرغـم  .   ساعت کار شبانه بود ١٢ پس از   شریف ساعد پناه عل
اینکه نماینده کارگران کارخانه ریسندگی پرریس بود اما بـر  
ـابـی کـارگـران ایـران بـه   ـی این امر آگاھی داشـت کـه دسـت
ـتـوانـد مـتـضـمـن   ـی مطالباشان در چھارچوب یک کارخانه نم
ـا شـکـل   ـیـل  وی ب بھبودی وضعیت آنان شود به ھمیـن دل
گیری ھیات موسس اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران در سـال  

 در صف اول بنیان گذاران این اتحادیه قـرار گـرفـت و  ١٣٨٥ 
در اولین مجمع عمومی این اتحادیه در فـروردیـن مـاه سـال  

  نفر از کـارگـران کـارخـانـه  ١٥٠  که با شرکت حدود  ١٣٨٦ 
ـاالیـی از سـوی   ھای مختلف کشور برگزار گردید با رای ب

شـریـف  .  آنان به عنوان عضو ھیات مدیره اتحادیه انتخاب شد 
ساعد پناه طی نزدیک به شش سالی که از عـمـر اتـحـادیـه  
آزاد کارگران ایران میگذرد در دیگر مجـامـع عـمـومـی ایـن  
ـاالیـی از سـوی کـارگـران بـه   اتحادیه نیز ھمیشه با رای ب
عنوان عضو ھیات مدیره اتحادیه انتخاب شده است و در ایـن  
سالھا  به عنوان عضو ھیات مدیـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  

وی دی مـاه سـال  .  ایران از فعالترین اعضای آن بـوده اسـت 
ـا یـکـی دیـگـر از اعضـای   ـی گذشته به ھمراه مظفر صالح ن
ھیات مدیره اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران بـه دالیـل واھـی  
ـار مـورد   ـا کـنـون چـنـدیـن ب ـزمـان ت بازداشت گردید و از آن

در آخرین جلسه محاکمه شریف سـاعـد  .  محاکمه قرار گرفت 
پناه و مظفر صالح نیا  که در روز پنجم اسفند ماه جـاری بـر  
ـان اعـالم کـرد در صـورت   گزار شد  قاضـی دادگـاه بـه آن
ـا از   ـف مراجعه به اداره اطالعات و دادن تعھد مبنی بـر اسـتـع
اتحادیه ازاد کارگران ایران حکم برائت شان را صـادر خـواھـد  

امـا  .  کرد و در غیر اینصورت باید منتظر صدور حکم باشـنـد 
شریف و مظفر با تاکید بر قانونی بودن اتحادیه آزاد کارگـران  
ـیـت و عضـویـت خـود در ایـن   ـال ایران اعالم کردند ما به فع

ـاه مـتـولـد سـال  . اتحادیه ادامه خواھیم داد  ـن شریـف سـاعـد پ
وی یک فـرزنـد  .   نفره است ٥  و سرپرست خانواده ای  ١٣٤٢ 

 سالـه و کـیـوان   ٢٦ دختر و پسر به ترتیب به نامھای سوما   
 ساله دارد که ھمگی به اتفاق مادر ھـمـسـرش در خـانـه  ٢٤ 
ـنـدج زنـدگـی  ٥٠ ای    متری در منطقه بیمارستان توحید سـن

 .میکنند 
 

پنجمین روز تجمع خانواده ھای فعالین 
 کارگری بازداشتی سنندج

اسفند؛  جمع زیادی از خانواده ھای فعالین کارگـری  ٢٢ 
ـابـل اداره  ٩ بازداشتی در سننـدج از سـاعـت   ـق  صـبـح در م

با مراجـعـه  .  اطالعات این شھر دست به تجمع اعتراضی زدند 
ـزانشـان از طـرف   ـیـت عـزی خانواده ھا جھت پی گیری وضـع
ـال   ـب مامورین به آنھا گفته شد بروید تا بعد از تـعـطـیـالت دن
کار  بازداشتی ھا را نگیرید، اما خانواده ھا ھمچنان بـرمـانـدن  
ـتـه بـر تـعـداد تـجـمـع   ـتـه رف در آنجا پافشاری کـردنـد و رف

تعـداد  )    اسفند ٢٢  (١١:٣٠ در ساعت  . کنندگان اضافه شد 
زیادی از نیروھای امنیتی شامل چندیـن مـاشـیـن ومـوتـور  
سوار به محل آمدند و از حاضرین خواستند مـحـل را تـرک  
کنند ولی حاضرین بر ماندن تا دریافت جوابی از سوی اداره  
ـتـی   ـی ـن اطالعات اصرار ورزیدند  که در این میان نیروھای ام
ـلـه کـردنـد   به یکی از حاضرین بی حرمتی و به نامبرده حـم
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بـعـد از ایـن  .   که با عکس العمل جمعیت حاضر روبروشدنـد 
برخورد یکی از نیروھای امنیتی به میان حـاضـریـن آمـد و  

ـقـه دیـگـر  ٢٠ ضمن عذرخواھی از آنان، اعالم کرد که تا   دقی
 دقیقه به آنھا گفتـه شـد  ٢٠ به شما جواب خواھیم داد؛ بعداز  

ـا  .  تا بعد از سیزده بدر به اینجا مراجعه نکنید  سپس جمعیت ب
 ظـھـر  ١:٣٠ تاکید بر اینکه دوباره بر می گردیم در ساعـت  

ـان دادنـد  ـنـگـی بـرای  .  به تجمع شان پای ـتـه ی ھـمـاھ ـی کـم
کمک به ایجاد تشـکـل ھـای کـارگـری، خـواھـان آزادی  
ـازداشـتـی و   ـیـن کـارگـری ب ـال ـیـد شـرط فـع فوری و بی ق
ـاسـی   ـان سـی ـی ھمچنین سایر کارگران و فعالین دربند و زنـدان

 .می باشد 
 

اطالعیه خانواده ھای بازداشت شده گان 
 اعضای کمیته ھماھنگی در شھر سنندج

ـانـطـوریـکـه  !   اسفند؛  کارگران و مردم زحمتـکـش ٢١  ھـم
ـنـد،  ١٧ اطالع دارید روز   ـیـن کـارگـری  ٥  اسـف ـال  تـن از فـع

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد   ـتـه ھـمـاھ ـی واعضای کـم
ـاس شـخـصـی در   ـب تشکلھای کارگری با ھجوم نیروھـای ل

ـازداشـتـگـاه  . خانه ھا و  محل کارشان دستگیر وھم اکنون در ب
ـنـد .  اداره اطالعات به سر می برند  ـزان مـا ھسـت . اینـھـا عـزی

ـافـع   اینھا کسانی ھستند که تنـھـا جـرمشـان دفـاع از  مـن
ـقـر   کارگران است عزیزان مـا بـه دسـتـمـزدھـای زیـر خـط ف

اکنون ما خانواده ھای بازداشت شـدگـان  عـلـی  .  معترضند 
آزادی، حامد محمـودنـژاد، بـھـزاد فـرج الـھـی، سـیـد خـالـد  
حسینی و وفا قادری، اززنان ومردان کـارگـر  ومـردم شـھـر  
سنندج درخواست می کنیم به ھر شیوه ممکن بـرای آزادی  

 .عزیزانمان مارا  یاری کنید 
 

 فعالین كارگری
دیدار فعال کارگری محمود صالحی با 

 بھنام ابراھیم زاده ورضا شھابی
دیروز فعال کارگـری  
محمود صالحی کـه  از  
سنندج برای سفر خارجـی  
شان به تـھـران آمـده بـود  
دیدار کوتاھی با دوتن از  
ـام   ـن فعالین کـارگـری بـھ
ابراھیم زاده ورضا شھـابـی  
داشتند وپیرامون وضعیـت  
امروز جامـعـه کـارگـری  
ــای   ــزدھ ــم ــت وتصــویــب دس

ـــت   شـــرم آور ازســـوی دول
وشورای عالی کار اسالمـی  
ـیـمـار   وآخرین وضعیت فرزند ب
ـیـمـای   ـیـم زاده ن ـام ابـراھ بھن
ـیـمـاری   عزیز که در بسـتـر ب
است گفتگو کردنـد در ایـن  
ـانـه   ـیـم ـانـه وصـم دیدار دوسـت
بھنام از زحمات وتـالـشـھـای  
ــحــی در زمــان   ــای صــال آق

ـنـھـا فـرزنـدشـان در بسـتـر   بازداشتشان ودر حال حاضر کـه ت
بیماری است تشکر وقدر دانی کردند بھنام ھمچنین با آقـای  
ـنـشـھـای درونـی بـعـضـی از   صـالـحـی از کشـمـکـشـھـا وت
تشکلھای کارگری وبـی تـوجـھـی بـه مسـایـل کـارگـری  
وانحصار گرای وفرقه گرای درمیان بعضـی از تشـکـلـھـای  

ــار   کــارگــری ودر نشــر اخــب
واطالعات کارگری وخصوصا  
به فعالیـن کـارگـری زنـدانـی  
ـبـودھـا واز   وکاستی ھـا وکـم
ــن   ــعــضــی از ای ــام ب ــھــن ــظــر ب ن
ــه   ــھــا در راســتــای خــان تشـکــل
ــه دولــت   ــه ب کــارگــری وابســت
عمل می کنند وحتی بـعـضـا  

ـیـن   ـال بعضی از تنشھا وکمبودھا وکم کاری ھا بعضی از فع
ـتـگـو کـردنـد   ھستند که خود به وجود می آورند بحـث وگـف
ـا   آقای بھنام ابراھیم زاده وبالگ نـویـس وفـعـال کـارگـری ب
ـیـن   ـال ـقـه کـارگـر وفـع گالیه از آقای صالحی که امروز طب
کارگری دربند ھزینه زیادی را متحمل می شوند وشـده انـد  
ـایـد وشـایـد ھـم   ـانـکـه ب اما متاسفانه در بیرون از زندان آنچـن
ـیـن کـارگـری در زنـدان   ـال صدای با صدای اعتراض ما فـع

ـادآور شـدنـد  . نبوده   وی ھمچنین به آقای محمود صالـحـی ی
ـیـدی   که سفر شما به خارج از کشور قطعا دستاوردھـای مـف
برای جنبش کارگری به ھمراه خـواھـد داشـت لـذا شـمـا در  
ـادی بـه   خارج از کشور در این سفر چند روزه بایـد تـوجـه زی
ـنـکـه جـمـھـوری   مشکالت جامعه کارگری وبا توجـه بـه ای
اسالمی خود نیز عضو سازمان جھانی کار می باشد قـطـعـا  
می توانید به نمایندگی از کارگران ایـران اعـتـراض خـود را  
پیرامون تعیین دستمزدھای شرم آور برای سـال جـدیـد اعـالم  
ـنـھـا   دارید درادامه بھنام پیرامون وضعیت پیـش آمـده بـرای ت
ـز   ـی فرزندش نیما ووضعیت کارگران زندانی وخـانـوادھـایشـان ن
ـاکـیـد   ـا ت پیشنھاداتی را به آقای صالحی ارائه کردند بھنام ب
براینکه آقای صالحی شما چھره ای محبوب وشناختـه شـده  
ـیـد از   ـیـد بـه خـوبـی مـی تـوان امروز جامعه کارگری ھست
ـنـد   تمامی ظرفیتھا پیرامون صدای ما فعالین کارگـری درب
ـاده   ـف وخانوادھای آنان ومشکالت جامعه کارگری باشید واست
ـتـه دفـاع از رضـا شـھـابـی   ـی کنید در این دیدار پیرامون کم

آقـای  .  وبھنام ابراھیم زاده وسخنگوی بھنام نیز صحبت شـد  
ـام    ـن صالحی با اشتیاق فراوان نکات کلیدی وپیشـنـھـادات بـھ
وآقای رضا شھابی را یادداشت وقول دادند از ھیچ کوشـشـی  

 .در این راستا دریغ نکنند  
 

 نا امنی محیط كار    
 

 ریزش دیوار و مرگ یک کارگر
ـنـی بـه  ٢٤   اسفند؛ ریزش دیوار محـل گـودبـرداری زمـی

حـادثـه  در این  .  حضور    متر در خیابان امین ٦٠٠ مساحت حدود  
 . کارگر زیر آوار مانده بودند که یک نفر آنھا جان باخت ٥ 

 
 یک کولبر دیگر در ک ردستان کشته شد

ـای  ٢٤ به گزارش  ـبـر اھـل روسـت اسفند ک ردپا، یک کـول
ـیـم   ـق ـیـک مسـت ـا شـل ـان سـردشـت ب بیتوش از توابع شھـرسـت
نیروھای نظامی حکومت اسـالمـی ایـران، جـان خـود را از  

ـاطـق  .  دست داد  ـقـر در مـن ـان مسـت بنابھمین گزارش ، نظامی
ـیـم بـه یـک   ـق ـیـرانـدازی مسـت مرزی شھرستان سردشت با ت

ـتـل    کولبر ک رد بنام نوزاد ابراھیم  پور فرزند سعید، وی را بـه ق
ـای  ٣٥ این کولبر ک رد  .  رساندند   ساله، متأھل و ساکن روسـت

 .سردشت بوده است " آالن "ی    از توابع منطقه " بیتوش "
 

جان باختن ومصدومیت شدید 
 کارگربراثرانفجار٣

ی جـنـگـی در یـک کـارگـاه    اسفند؛  انفجار قراضه ٢١ 

ی مجلسی به بروج،  یک کارگـرجـان    صنعتی واقع در جاده 
 . باخت و دو کارگردیگربه شدت مجروح شدند 

 
 اخراج و بیكارسازی 

 
کارگرکارخانه ایران ٢٠٠اخراج بیش از

 سال گذشته         ٢سوئیچ طی 
ـیـچ در دو  ٣٠٠  اسفند، از  ٢٣   کارگر کارخانه ایران سوئ

انـد     نفر در شغل خود باقـی مـانـده ٩٠ سال گذشته، ھم اکنون  
شود با ادامه روند کنونی کارخانه، در سـال    و پیش بینی می 

 . نفر برسد ٣٠ آینده تعداد کارگران حداکثر به  
 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده 
 

 ١٧عدم پرداخت حقوق بازنشستگان در 
 استان 
ـنـوز  ١٧  اسفند؛ در  ٢٧  ـازنشـسـتـگـان ھ ـان کشـور ب  اسـت
 . اند حقوق و عیدی خود را دریافت کنند    نتوانسته 
 

عدم پرداخت حقوق ومزایای کارگران 
 شھرداری قائمشھر

ـنـکـه  ٢٢   اسفند؛ کارگران شھرداری قائمشھر با اعـالم ای
ـافـت حـقـوق دچـار   در دو ماھه پایان سال به خاطر عـدم دری

ـنـد  بـخـشـی از عـیـدی و  :  مشکل جدی ھستیم، بیان داشـت
ـافـت   سنوات سال گذشته و نیز عید سال جاری را تاکنون دری

در حـال حـاضـر  :  کارگران رفتگر شھرداری قائمشھر . نکردیم 
. به پیمانکار که طرف قرارداد شھرداری بود دسترسی نـداریـم 

ـاط   ـب ـز در ایـن ارت ـی آنھا با اعالم اینکه مسئوالن شھـرداری ن
موضوع عدم دریافـت عـیـدی  : پاسخگو نیستند، بیان داشتند 

ـیـگـیـری   سال گذشته را از جانب اداره کار قائمشھر در حال پ
ـان    ترین دغدغه   ھستیم ولی در حال حاضر مھم  ـای مان حـقـوق پ

سال است که با وجود عدم دریافت حقوق دو ماھه پایان سـال  
ـتـه کـارگـران،  .  با مشکل جدی مواجه ھستیم  بر اسـاس گـف

ـابـت  :  مسئوالن شھرداری قائمشھر به کارگران اعالم کـردنـد  ب
  ٤  ھزار تومانی، رسید پـرداخـت  ٢٠٠ پرداخت یک میلیون و  

 .میلیون تومانی از کارگران دریافت شود 
 

 پرستاران
 

(تحمیل ساعت کار اجباری به پرستاران 
 )ساعت٣٦ساعت بجای١٠٠

 سـاعـت مـوظـف شـده  ٣٦ اسفند؛ ھر پرستار به جای  ٢٧ 
مسئولین امر در حالـی ایـن  .   ساعت شیفت داشته باشد ١٠٠ 

ـانـونـگـذار   قانون را اجرایی و تمام شده می دانند که ھـدف ق
ـیـل سـخـتـی کـار،   ـاران بـه دل این بوده که ساعت کار پرسـت

در ھفته اول و یا دوم نوروز می بایسـت حـداقـل  .  کاھش یابد 
در حـالـی کـه بـر  .   ساعت شیفت کاری داشته باشـنـد ١٠٠ 

اساس قانون کاھش ساعت کار، حداکثر ساعـت کـار یـک  
ـاشـد ٣٦ پرستار در طول ھفته می بایست   ـا ایـن  .   سـاعـت ب ب

 عصـر  ٤ شیفت کاری، ھر پرستار می بایست در یک ھفته  
ـاران بـه  .  و شب در بیمارستان حضور داشته باشد  وقتی پـرسـت

این وضعیت معترض می شوند، تھدید می کنند که کارانـه  
 .شما را قطع می کنیم 
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 گزارش
دیدار بھنام ابراھیم زاده وبالگ نویس 

وفعال حقوق كودكان از اعضای جمعیت 
دفاع از كودكان كارو خیابان در جمعیت 

دفاع از كودكان كار با فعالین كودك 
 وكودكان كار

روز چھارشنبه بیست وسوم اسفند ودر آستانه سـال جـدیـد  
ـیـت دفـاع از   برای كودكان كار وفعالین حقوق كودك در جـمـع
كودكان كاروخیابان واقع در پاسگاه نعمت آباد تھـران روز شـاد  

بچه ھا  مدتھا بود منتظر دیدار با عـمـو  . وپرخا طره ای بود  
ـیـن   ـام بـه جـرم ھـم ـن بھنام خودبودند چرا كه سه سال بـود یـھ
كودكان در حبس وزندان بود به بچه ھا گفته بودند كه امـروز  
ـام   ـن عمو بھنام به جمعیت می آید ھمه انتظار اینكه عـمـو بـھ
ـنـكـه   ـا ای خود را ببینند می كشـیـدنـد بـعـضـی ھـا حـتـی ب
كالسھای درسی شان ھم تمام شده بود جمعیت را بـه خـاطـر  
ـبـل از   دیدن بھنام ترك نكرده بودند راس ساعت یازده وسی  ق
ـتـظـار   ظھر وبالگ نویس وفعال كودكان كه او نیز مشتاقانه ان
ـنـی   ـا بسـتـه ھـای شـیـری این دیدار واین روز را می كشیـد ب
ـیـت رسـانـد ووارد   وشكالت ھای رنگاورنگ خود را به جمـع
جمعیت شد بھنام مثل ھمیشه با لبخندھای ملیح وزیبایش با  
كیف دانشجوی اش وشیرینی وھدیه ھای كه برای بچـه ھـا  
گرفته بود وارد جمعیت شد به محض وارد شدن وخـبـر بـچـه  
ـام   ـن ھا فریاد شادمانی وشادی درود بر عمو بھنام وعـمـو بـھ
ـلـگـیـر كـردنـد   ـام را غـاف ـن دوستت داریم از سوی بچه ھا بـھ
ـا   ـام وكـودكـان ب ـن اعضای جمعیت دوستان ورفقای قدیمی بـھ
ـال   ـب گرمی ومشتاقانه بھنام را در آغوش گرفتند از وی استق
كردند ودورش جمع شدند بعضی از این كـودكـان كـه در ایـن  
ـام از   ـن سالھای اخیر وارد جمعیت شده بودند وقتی شنیدند بـھ
ـام   ـن زندان  مرخص وبه جمعیت آمده كنجكـاو شـدنـد روبـه بـھ
گفتند مگر عمو بھنام  تـو دزدی كـرده ای كـه بـه زنـدان  
انداختند اقای علی ھاشمی جواب بـچـه ھـا را مـیـداد امـا  
بچه ھا قانع نمی شدند وجواب را از خود بھنام می خواستنـد  
بھنام نیز با حوصله واشتیاق فراوان جواب این كودكـان دوسـت  
داشتنی را می داد آنھا را در آغوش می گرفـت ودسـت بـر  
سرشان می كشید بعد نیز بچه ھا خواھان این شدند كه عـمـو  
بھنام باید سر كالسھایشان حاضر شود ودر این زمینه صحبـت  
كند مدیر جمعیت علی ھاشمی نیز بچه ھا را در یك كـالس  
ـام در سـر   ـن بزرگ جمع كردو به بچه ھا قول داد كه عمو بـھ
ـان صـحـبـت وبـه سـوال   ـت كالس حضور پیدا خواھند كرد وبـرای
ـا   ھایتان جواب خواھند داد بعد از گپ وگفتگوی حسابـی ب
ـیـم   خود فعالین بھنام در سر كـالس ھـای كـودكـان حـاضـرون
ـان   ساعتی در كنار این كودكان كنجكاو ماندندوبه سوالھای آن
اینكه چرا به زندان افتاده وآیا كتك ھم خورده و بھت غذا ھـم  
می دادند پاسخ دادندبھنام  سخنان خود را اینگونه شروع كـرد  
با سالم به شما بچه ھای عزیز بعـد از  گـذشـت سـه سـال  
خیلی خوشحالم كه در جمع كودكانه شما عزیزان ودر ھمچـیـن  
جای كه سه سال پیش من نیز به ھمراه ھمین دوستانـم بـرای  
لغو كار كودك تالش میكردیم دوبار قرار گرفتم مـن بـه جـرم  
ـزان   فعالیتھای كودكان وكارگری وبه جرم دفاع از شـمـا عـزی
محكوم به پنچ سال حبس شدم سه سـال از حـبـس وزنـدانـی  
شدنم گذشته است باید دوسال دیگر راھم در زنـدان بـگـذرانـم  
دغدغه من وضعیت شما كودكان كار ھستید اما حـال عـمـق  
ـیـش از   دغدغه ونگرانی ھایم صد چندان شده واین نگرانی ب
حد بر شانه ھای نحیف كارگری ام سنگینی می كنـد چـرا  
كه تنھا فرزند عزیزم نیمای نازنین كه ھم سن وسال شما مـی  

باشد متاسفانه در بستر بیماری است من در جمعیت مسـئـول  
ـیـن   ـار بـودم وبـه خـاطـر ھـم مصاحبه وگفتگو با كـودكـان ك
ـان مـورد   مصاحبه ھا ونوشتن مقاله ھا بارھا از سوی بازجـوی
ضرب وشتم وتوھین واھانت قرار گرفتم چھار مـاه در سـلـول  
ـفـن   ـل ـاده از ت ـف انفرادی وزارت نگھداری شدم بـدون حـق اسـت
ومالقات با تنھا فرزندم وخانواده ام ودر نـھـایـت مـحـكـوم بـه  
حبسی سنگین شدم بچه ھا با شنیـدن مـریضـی و بسـتـری  
ـام   ـن ـان بـھ شدن نیما فرزند بھنام ناراحت واشك بچه ھا با سخن
ـام   ـن در آمد ومعصومانه برای سالمتی نیمای عزیز فرزند بـھ
ـار   ـن آرزو كردند كه ھرچه زودتر بھبود یابند بھنام ساعتھا در ك
این كودكان وفعالین كودك در جمعیـت دفـاع مـانـد چـنـدیـن  
ـیـن كـودك    ـال عكس  با بچه ھا وفعالین گرفت در ادامه فـع
وخود كودكان به دلیل اینكه بھنام حتی در درون زندان ھـم در  
دفاع از كودكان دست از فعالیت نكشید ه بود از وی تشـكـر  
وقدر دا نی كردند وقول دادند كه در اسرح وقت به دیدار تنـھـا  
ـاوردھـای   ـیـن كـودك دسـت ـال فرزندش در بیمارستان بروند   فع
جمعیت وتاسیس رادیو اینترنتی جمعیت وادامه بولتن ونشـریـه  
وبسیاری از كارھا واقدامات دیگر موثر را به بھنام این عضـو  
ـیـت   ـاره وضـع فعال كودك گزارش دادند ومصـاحـبـه ای در ب
ـا ایـن عضـو فـعـال   ـام ب كودكان كار ووضعیت تنھا فرزند بھن
كودك انجام دادند كه قرار شد بعد از عـیـد وتـعـطـیـالت سـال  
ـتـی   ـتـرن ـن جدید آن را منتشر وبرروی سایت جمعیـت ورادیـو ای
جمعیت قرار بدھند  بچه ھا از بھنام قول گرفتند كه بـعـد از  
تعطیالت باید بار دیگر حتما به جمعیت بیایـد وبـه آنـھـا سـر  
بزند بھنام نیز به بچه ھـا ایـن قـول را دادنـد كـه حـتـمـا بـر  
میگردم ومشتاقانه یك روز دیگر را با شما سر میكنـم ومـی  
گذرانم ودر كنارتان خواھم بود بله این كودكان عمو بھنام خـود  

 .را فراموش نكرده اند ونخواھند كرد 
 
 

پس از تشخیص قطعی بیماری سرطان 
بدخیم تیروئید، مقامات قضایی تبریز ھنوز 

اجازه نداده اند محمد جراحی، تحت 
 مداوا قرار گیرد 

کانون مدافعان حـقـوق  
پس از تشـخـیـص    -کارگر 

ـیـمـاری سـرطـان   قطـعـی ب
ـامـات   ـیـد، مـق بدخیم تیروئ
ـنـوز اجـازه   قضایی تبریز ھ
نداده اند مـحـمـد جـراحـی،  
. تحـت مـداوا قـرار گـیـرد 

خانـواده مـحـمـد جـراحـی،  
ـیـش الیـحـه   یک ھفتـه پ
ـــرخصــــی   ـــت م ـــواس درخ

پزشکی و آزادی وی را تحویل مراجع قضایی داده انـد، امـا  
تاکنون ھیچ پاسخی از این مراجع دریافت نـکـرده انـد و در  
راھروھای دادگستری و دادگاه و اداره زنـدان ھـا سـرگـردان  

بخشی از غده تیروئید محمـد، کـه سـرطـانـی شـده بـود،  . اند 
ـان امـام   ـیـمـارسـت یک ماه پیش طی یک عمل جراحی در ب

ـاتـولـوژی  .  رضای تبریز، از بـدن او خـارج شـد  نـمـونـه بـه پ
فرستاده شد و طبق نتایج قطعی آزمـایـش ھـا، سـرطـان وی  

وی باید بالفاصله بسـتـری شـده و  . بدخیم تشخیص داده شد 
خانواده محمد، از مـرکـز طـب  .  تحت ی د درمانی قرار بگیرد 

ھسته ای دبیری تبریز، وقت درمان گرفته اند تا محمـد، در  
آن مرکز بستری و درمان شود، اما نه مقامـات زنـدان و نـه  
قاضی پرونده، ھیچ یک تاکنون اجازه ای برای بسـتـری و  

ـیـن  .  درمان وی در این مرکز، صـادر نـکـرده انـد  طـبـق قـوان
ـتـال بـه   موجود ایران، مقامات قضایی موظف اند زندانی مـب
ـا در خـارج از   ـنـد ت بیماری ھای حاد را، بالفاصله آزاد کـن

محمد جـراحـی کـه بـه ھـمـراه  . زندان، تحت درمان قرار گیرد 
ـز،   ـبـری شاھرخ زمانی و تعدادی از فعاالن دانشجویی چـپ ت

 بازداشت شده بود، دومین سال محکـومـیـت  ١٣٩٠ خرداد ماه  
ـیـت  .  خود را در زندان تبریز می گذراند  ـال ـیـل فـع وی بـه دل

سیاسی کارگری، به پنج سال زندان مـحـکـوم    -ھای صنفی 
ـازده  . شده است  شاھرخ زمانی نیز که به دالیل مشـابـه، بـه ی

ـانـونـی از زنـدان   سال زندان محکوم شده، پس از تبعید غیر ق
ـزد، ھـم اکـنـون در حـال سـپـری دومـیـن ســال   ـز بـه ی ـبـری ت

ـار  . محکومیت خود در زندان رجایی شھر کرج است  طبـق اخـب
ـان   ـی رسیده به کانون مدافعان حقوق کارگـر، درخـواسـت زنـدان

، در  ١٣٩٢ سیاسی زندان تبریز برای مرخصی طی عید سال  
. شورای مقامات قضایی تبریز، حتی بررسی ھم نشـده اسـت 

ـایـی و غـیـر   ـن این در حالی است که محکومان بزه ھـای ج
طـبـق  .  سیاسی این زندان، مشمول مـرخصـی عـیـد شـده انـد 

ـامـات،   اخبار دریافتی از زندان تبریز، پس از این اجـحـاف مـق
جمعی از زندانیان سیاسی زندان تبریز، از خانـواده ھـا دعـوت  
کرده اند تا با برپا کردن سفره ھای ھفت سین، سال تحویل و  

 . را زیر دیوارھای زندان تبریز بگذرانند ١٣٩٢ عید سال  
 

 اخبار بین المللی
 ١٩٩٩نرخ بیسابقه بیکاری از سال  -فرانسه 
 میالدی

ـیـکـاری در  ١٩٩٩ برای اولین بار از سال    میالدی نرخ ب
.  درصد جمعیت فـعـال آن گـذشـتـه اسـت ١٠ فرانسه از مرز  

ـتـصـادی فـرانسـه روز   موسسه ملـی آمـار و مـطـالـعـات اق
ـنـد ١٧ ( مارس  ٧ پنجشنبه  ـان ایـن مـطـلـب نـرخ  )   اسـف ـی ـا ب ب

ـیـت فـعـال آن  ١٠.٢ بیکاری در این کشور را    درصـد جـمـع
ـتـصـادی مـنـطـقـه  .  اعالم کرد  نرخ بیکاری دومین قـدرت اق

 درصـد  ٠.٣ پولی یورو در سه ماھه چـھـارم سـال گـذشـتـه  
افزایش داشته و تعداد افراد بیکار در فرانسه نزدیک به سـه  

مقامات فرانسه امـیـدوارنـد  .  میلیون نفر تخمین زده می شود 
روند افزایشی نرخ بیکاری در کشورشـان را در سـال جـاری  

ـنـی مـی  .  متوقف کنند  ـی با این وجود کمیسیون اروپا پیش ب
کند روند افزایش نرخ بیـکـاری در فـرانسـه در سـال جـاری  
ـیـت فـعـال ایـن   ـازده درصـد جـمـع ادامه پیدا کند و به نرخ ی

 .کشور برسد 
 

ھای کارگری  تظاھرات اتحادیه -اسپانیا 
 علیه سیاست ریاضت اقتصادی

به گزارش یورو نیوز اعمال سیاستھای ریاضت اقتصـادی  
ـان، روز   ـان جـوان ـیـکـاری بـویـژه مـی ـزان ب دولت و افزایش می

ـا را بـرای  )   اسفند ٢٠ ( مارس  ١٠ یکشنبه  ـی ـان ـپ شھـرونـدان اس
ـیـکـاری  .   اعتراض به خیابانھای مادرید کشـانـد    ٢٦ نـرخ ب

ـاامـیـد کـرده   درصدی که بیش از نیمی از جوانان کشور را ن
ـقـل،   است، دلیل عمده حضور ھزاران کارگر، کارمند حمل و ن
ـلـف   پزشک و پرستار اسپانیایی در خیابانھای شھرھای مـخـت

این تظاھرات در پـی فـراخـوان دو اتـحـادیـه  .  این کشور بود 
بزرگ کارگری در اسپانیا یعنی اتحادیه عمومی کـارگـران   

  ١٥٠ و اتحادیه کمیسیون ھای کارگران انجام شـد و حـدود  
ـایـکـو  .   اتحادیه کارگری دیگر نیز در آن حضور داشتند  ایگن

فرناندز توکسو، سخنگوی اتحادیه کمیسیـونـھـای کـارگـران  
ضمن تاکید بر ناکارآمدی  سیاستھای ریاضتی که اتـحـادیـه  
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اروپا بر آن تکیـه مـی کـنـد، مـی گـویـد کـه ایـن یـک  
تظاھرکنندگان در شـعـارھـای خـود  .  خودکشی واقعی است 

ـتـه اتـحـادیـه عـمـومـی  .  خواھان استعفای دولت شدند  به گـف
کارگران ھدف از سازماندھی این تـجـمـع ھـای اعـتـراضـی  
ـتـصـادی ھـم   درخواست  اجرای تغییرات بنیادین سیاسی و اق

یـکـی از شـھـرونـدان حـاضـر در  .  دراسپانیا و ھم در اروپاست 
تـعـداد  : "  تظاھرات دلیل حضور خود اینگونه بیان مـی کـنـد 

ـنـده ای  .  بیکاران بسیار زیاد است  ـان ھـیـچ آی در نتیجه جـوان
ما زندگی را بر آنھا تلخ و دشـوار  .  برای خود متصور نیستند 

مادرید البته تنھا شھری نبود که شاھد تـجـمـع  ."   می کنیم 
ـاسـتـھـای  .  ھای اعتراض آمیز بود  معترضان و مخالفان با سی
ـارسـلـون  ٦٠ ریاضت اقتصادی در   ـلـه در ب  شھر دیگر، از جـم
عواملی از جمله افشای فسـادھـای  .  دست به تظاھرات زدند 

مالی  داماد پادشاه اسپانیا و رسـوایـی مـالـی حـزب حـاکـم  
ـایـی ھـا شـده  ) حزب مردم ( اسپانیا   ، سبب افزایش خشم اسپانی

 .است 
 

اعتصاب کارکنان فرودگاه  -آلمان 
 دوسلدورف

بـه  )   اسفند ٢١ ( مارس  ١١ به گزارش رویترز روز دوشنبه  
ـان   (  VERDI)فراخوان اتحادیـه کـارگـری وردی   کـارکـن

  ٤ فرودگاه دوسلدورف با خواست افزایش دستمـزد از سـاعـت  
 شـب  ١٢ این اعتصاب تا ساعت  . صبح دست از کار کشیدند 

ـبـه   .  ادامه خواھد یافت  در اثر این اعتصاب تا نیمه روز دوشـن
  ٨ این کارگران که دستمزدشـان  .   پرواز ملغی شده است ١٦٦ 

ـزایـش دسـتـمـزد  ٢٣ یورو و    سنت در ساعت است، خواھـان اف
در سـاعـت  )   درصـد ٤٥  تا  ٣٠ ( یورو  ٣.٦٤  تا  ٢.٥ خود بین  

آندریا بکر مسول مذاکره کننده اتـحـادیـه کـارگـری  .  ھستند 
ـا زمـانـی : " گویـد     وردی با کارفرمایان، می  ـیـشـنـھـاد    ت کـه پ

جدیدی از سوی کارفرمایان داده نشده، تنھا انتخاب مـا حـد  
 ."اعتصاب خواھد بود   اکثر فشار یعنی 

 
اعتصاب ھزاران کارگر سازنده  -عمان 

 فرودگاه مسقط 
ـنـد ٢٢ (  مارس  ١٢ به گزارش رویترز روز سه شنبه   )  اسـف

ـیـمـان کـاری   کـه   BEBھزاران کارگر متعلق به شرکـت پ
ـلـی مسـقـط اسـت، دسـت بـه    مسول ساختن فرودگاه بین  ـل الم

ـیـت جـانـی   اعتصاب زدند و خواھان تضمین شرکت برای امـن
این اعتصاب ھنگامی بوقوع پیوسـت کـه یـک  .  خود شدند 

ـنـدی تـوسـط یـک اتـوبـوس   روز قبل از آن یک کارگـر ھ
ـیـن    یکی .  شرکت زیر گرفته شد و در جا جان باخت  از مسئول

ـنـجـا حـدود  :  گویـد   این شرکت پیمان کاری می   ھـزار  ١٠ ای
ـیـشـتـر آنـھـا در اعـتـصـاب   کارگر مشغول کار ھستند که ب

موضوع ھستیم و امیدواریم اینـجـور    ما در حل بررسی .  ھستند 
ـتـد  ـف ـی اعـتـصـاب در کشـور  .  مسائل دیگر ھیچ وقت اتفاق ن

ھای حوزه خلیج بدلیل نبود حق تشکل و    عمان و دیگر کشور 
دو سـال    یـکـی   طی   حق اعتصاب، کامال غیر معمول است ولی 

ـات در ایـن کشـور   ھایی   اخیر نشانه  ھـا دیـده    از رشـد اعـتـصـاب
 . میشود 
 

اعالم اعتصاب کارگران  -تونس 
 ھای تونس فرودگاه

فـرود    کـارگـران تـمـامـی  TUNISIA LIVEبه گـزارش  

ـا  ١٨ ھای تونس از    گاه  ـا  ٢٨ (  مـارس  ٢٠  ت ـنـد ت   ١  اسـف
با خواست افزایـش دسـتـمـزد دسـت بـه اعـتـصـاب  )  فروردین 
ـلـی .  میزنند  ـاعـث تـعـطـی کـامـل    گفته میشود این اعتصاب ب
ـلـه ھـجـلـووی  .  ھای تونس خواھد شـد   فرود گاه   تمامی  عـبـدال
کارگـران حـمـل و    از اعضا مرکزی فدرا سیون عمومی   یکی 

ما دست بـه  :  گوید   کارگران تونس می   نقل و اتحادیه عمومی 
ھا بـه قـرار دادی    زنیم چون مسئولین فرود گاه   اعتصاب می 

ھـا در    که به امضا مسئولین فدراسیون و مسئولین فرود گـاه 
ھـا رسـیـده عـمـل     در صد دستـمـزد ٣٠  فوریه برای افزایش  ٤ 

 . نکرده اند 
 

 ساله ٥١خودسوزی یک مرد  -بلغارستان 
 در اعتراض به شرایط اقتصادی 

 ساله در بلغارستان در  ٥١ به گزارش یورو نیوز یک مرد  
ـتـه  .   اعتراض به شرایط بد اقتصادی خودسوزی کرد  ـف در ھ

ھای اخیر، این چھارمین نفری است که دست به خودسوزی  
تا کنون سه نفر به این ترتیب خودکشی کرده انـد  .   می زند 

شـرایـط بـد  .   و این مرد نیز در شرایط بدی به سر مـی بـرد 
اقتصادی در بلغارستان، خشم مردم این کشور را بر انگیـخـتـه  

 .است 
 

تظاھرات در بروکسل بر علیه  -بلژیک 
  اقتصادی ریاضت کشی

ـا روز   به گزارش خبر گزاریھا اتحادیه ھای کارگری اروپ
ـنـد ٢٣ (  مـارس  ١٣ چھارشنبه   ـا بـرگـزاری  )  اسـف ھـمـزمـان ب

ـیـه   نشست سران اتحادیه اروپا در بـروکسـل، تـظـاھـراتـی عـل
آنـھـا خـواھـان  .  سیاست ھای ریاضت اقتصادی برگزار کردند 

. پایان دادن به کاھش دستمزدھا و ھزینه ھای عمومی شدنـد 
ـا  : "   گـویـد   یکی از شرکت کنندگان در تظاھـرات مـی  اروپ

دارد ھمه مردم را به فقر و جامعه را به سمت بزھکاری و از  
و یک شـرکـت  ."   دست دادن خصائل انسانی سوق می دھد 

از اوضاع و احوال می توان بـه روشـنـی  : " کننده کننده دیگر 
دید که تامین اجتماعی در اروپا ریشه کن مـی شـود و آن  
ـزرگ ھـای مـا   دست آوردھای اجتماعی که مادر و پـدر ب

به نظر مـی رسـد  . " برایش جنگیده بودند را از دست میدھیم 
ـیـت   پیش بینی ھا و ارزیابی ھای خود اتحادیه اروپا از وضـع
اقتصادی اکثر کشورھای عضو نیز بھتـر از تصـویـری کـه  

ـابـی  . تظاھر کنندگان ارائه می کنند نیست  بنا بـه ایـن ارزی
ھا، رشد اقتصادی منطقه پولی یورو در سال جاری تنھا سـه  
ـز از دوازده درصـد   ـی دھم درصد خواھد بود و نرخ بیـکـاری ن

 .فراتر خواھد رفت 
 

تظاھرات کارمندان دولت بر علیه  -یونان 
 ریاضت اقتصادی دولت

به گزارش خبر گزاریھا اعضای کنفـدراسـیـون عـمـومـی  
ـبـه  (ADED(کارکنان دولتی    ٢٣ (  مـارس  ١٣ روز چھارشن

در اعتراض به کاھش بودجه بخش دولتـی در بـخـش  ) اسفند 
ـز ھـم  .  مرکزی آتن تظاھرات کردند  این تجمع اعـتـراض آمـی

ـان و   ـان  نـخـسـت وزیـر یـون زمان با برگزاری مذاکرات مـی
ـا،   بازرسان وام دھندگان بسته نجات به یونان از اتـحـادیـه اروپ

ـیـکـا    بانک مرکزی و صندوق بین  المللی پول موسوم به تـروئ
ـان  .  برگزار شد  زھاریس ترگازیس، از اعضای کمیته کـارکـن

ـان بـخـش  : "   گوید   دانشگاه یونان می  تجـمـع امـروز کـارکـن

دولتی مبارزه علیه حذف خدمات بـخـش عـمـومـی و دولـت  
ـان .  رفاه است  ـیـمـارسـت ھـای    ما به ویژه علیه کاھش بـودجـه ب

ـارزه مـی   دولتی، دانشگاه  ـیـم   ھا و مـدارس مـب ـاس  . " کـن ـی ـل ای
ـتـی   ـان دول ایلوپولوس دبیر کل کنفدراسیون عمومی کـارکـن

ـا ایـن اعـتـراض  : "  گوید   یونان می  ـتـی ب کارکنان بخش دول
ـیـکـا کـه امـروز در   قصد دارند پیامی را به نمایندگان تـروئ

ـیـشـنـھـادشـان    یونان ھستند، منتقل کنند و به آن  ھا بگویند، پ
ـتـی و اخـراج مـردم کـامـال   برای کوچک کردن بخش دول

ـان از اواخـر سـال  . "  ناعادالنه و غیر ممکن است    ٢٠٠٨ یون
ـان در  .  برد    میالدی در رکود به سر می  ـامـه دولـت یـون بـرن

ـا    کاھش ھزینه  ھا در چھارسال گذشته، مـوجـب شـده اسـت ت
در حـال  .  ھا کار خود را از دست بدھند   شمار زیادی از یونانی 

 کارگر یونانی یکی بیکـار اسـت  و حـقـوق  ٤ حاضر از ھر  
ـا    درصـد کـاھـش  ٤٠ کارمندان و مستمری بازنشستـگـان ت

 .یافته است 
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