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اخیرا مطلبی از مـازیـار گـیـالنـی  
نژاد، كه ظـاھـرا دسـت انـدر كـار  
ـران اسـت،   مسائل كارگـری در ای
منتشر شده است كـه اگـر كسـی  
بخواھد به ھمه مواردی كه ایشـان  
ـردازد،   درباره آنھا اظھار نظر كرده بپ
ـقـد   به حداقل یك ھفته وقت برای ن

ـبـاشـد  بـخـش اعـظـم  .   آن نیاز مـی
مواضع سـیـاسـی اعـالم شـده در  
نوشته مـذكـور بـا مـواضـع سـران  
خانه كـارگـر و دیـگـر نـھـادھـای  
ـم در مـیـان كـارگـران   سركوب رژی

مـن امـا  .  تفاوت خـاصـی نـدارنـد 
اینجا فقط به یـك نـمـونـه از ایـن  
مواضع سیاسی اشاره خواھـم كـرد  
كه اینجا و آنجـا از جـانـب كسـان  
ـلـف و   دیگری ھم به اشكال مـخـت

 . متفاوتی بیان شده است 
مازیار گیالنی نژاد در جـائـی  
ــد  ــه فــوق مــی گــوی ــوشــت : از ن

کارگران فلزکارمکانیک جز بـا  " 
ـنـا   ـل رسانه ھای داخلی از جملـه ای
و روزنامه کار و کارگر، قائل بـه  
ـر   مصـاحـبـه بـا رسـانـه ھـای غـی

ـنـد  ." ایـن سـیـاسـت مـاسـت .  نیست
سئوال این است كه چـرا كـارگـران  

ـر " با   از رسـانـه  "  رسـانـه ھـای غـی
ــه   ھــای رژیــم اســالمــی مصــاحــب
نكنند؟ آدم سیـاسـی ای كـه ایـن  
كار را سیاست خود تـعـریـف كـرده  
است حتما بـایـد از یـك سـیـاسـت  
پایه ای در جامعه پیروی كند كـه  
در نگرشش به جامعه و جمـھـوری  

ــن  .  اسـالمــی ریشــه دارد  بــرای ای
سیاست، رسـانـه ھـای جـمـھـوری  
ــه ھــایـی از خــود   اسـالمـی رسـان

رسـانـه  " ھستند، حـاال ایـن  !!  مردم 
ــرھــه از  "  ھــای خــودی  در ایــن ب

تاریخ كمی با مازیار گیالنی نژاد  
! دعوای غیرضروری پیدا كرده انـد 

ـر   رسـانـه " او در واقـع   را  "  ھـای غـی
رسانه ھای دشـمـن تـعـریـف مـی  

واقعیـت امـا ایـن اسـت كـه  .  كند 
تمام جناح و بـانـدھـای جـمـھـوری  
اسالمی و از جمله خـانـه كـارگـر،  

از  "  كار و كـارگـر " ایلنا و روزنامه  
ی ضدكارگرتر ھستنـد و  " غیر " ھر  

ـر روی   رژیم اسالمی فشارش را ب
رھبران و فعالین کارگری ھر روز  

در ھـمـیـن  . شدت بیشتری میدھد 
ـیـن و  ٧ دو ھفته اخیر    نفر از فـعـال

رھبران کارگری به اسامی غالـب  
ــه   ــت ــی ــنــی از اعضــای کــم ــی حس
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  

ــری در   ــھــای کــارگ   ٢٩ تشــکــل
ــاه  از   ــد، شــریــف ســاعــدپــن ــن اسـف
اعضای اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ـنـدگـان   ایران  و از ھماھنگ کـن
ـر سـر   طومار سی ھزار کـارگـر ب

  ٢٠ خواست افزایش دستمزدھا در  
اسفند و بـھـزاد فـرج الـھـی، وفـا  
قادری، سید خالد حسینی، حامـد  
ــی آزادی از   ــژاد و عــل مــحــمــودن
دیگر اعضای کمیته ھماھـنـگـی  

.  اسفند  دستگیر شـده انـد ١٧ در  
ــعــداد   ــســت کــه ت ــی ایــن در حــال
دیگری چـون شـاھـرخ زمـانـی و  
ــای    ــی از اعض ــد جــراح ــم ــح م
کمیته پیگیری برای کمـک بـه  
ایجاد تشکلھای کارگری، پـدرام  

ــه   ــت ــمــی ــو ک ــی عض ــھ نصــرالــل
ھماھنگی، رسـول بـداغـی عضـو  
کانون صفنی معلمان با احکام بـه  

 مـاه  ١٩  سـال،  ٥  سال،  ١١ ترتیب  
ـرضـا  ٦ و    سال در زندانند و عـبـدال

 دی مـاه  ٦ قنبری معلمی که در  
ــر شــده و بــخــاطــر  ٨٨  ــی  دســتــگ

شرکتش در تظاھرات مـردم حـکـم  
بـھـنـام  .  اعدام به او داده شده است 

ابراھیم زاده عضو کمیته پیگیـری  
و فعال دفاع از حقوق کـودک و  
ـره   رضا شھابی عضو ھـیـات مـدی
سندیکای شرکت واحد نیز دو نفر  
ـری   ــارگــ ــگــر از رھــبــران ک دی
ـیـل   سرشناس ھستند  کـه بـه دل
وضعـیـت اضـطـراری شـان تـحـت  
عنوان مرخضی فعال در مرخصی  
ـرنـد  ـب . و در بیرون از زندان بسر مـی

جانیان اسالمی بھـنـام را بـخـاطـر  
ـیـمـاری   ابتالی تنھا فرزندش بـه ب
ـر فشـــار   ـرطـــان خـــون و زیــ ســ
ــرده، از زنــدان   ــت ــراضــات گس ــت اع

ـیـن  رضـا  .  مرخص کردند  ھمچـن

ـر   شھابی کارگـریسـت کـه در زی
ـم اسـالمـی بـه   شکنجه ھای رژی
ـر   مرز فلج شدن رسید و عاقبت زی
فشار اعتراضات خـودش و یـک  
ـیـز   کمپین جھانی گسترده به او ن
حکم مرخصی از زنـدان داده شـده  

بدین ترتیب ھم بھنـام و ھـم  . است 
رضا با وجود فشارھای شـدیـدی  
ـر خـطـر   که بر رویشـان ھسـت، زی
ـرار   ـری مـجـدد ق دائمی دسـتـگـی

 . دارند 
روشن است که باید علیه ایـن  
وضعیت و این فشارھا وسیـعـا بـه  

روشن است که   .  اعتراض برخاست 
ـیـن   ـران و فـعـال فشار و تھدید رھب
کارگری و فعالین عـرصـه ھـای  
ــف مــبـارزات مـردم یــک   ـل مـخــت
سیاست ھمیشگی رژیم اسـالمـی  

بــا ایــن کــار رژیــم  .  بــوده اســت 
اسالمی میکوشد جلـوی مـتـحـد  
ـراضـات   ـیـابـی اعـت شدن و سازمـان
ـرد   کارگری و کل جامعه را بـگـی
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ـیـکـاری    -١  ـیـمـه ب پرداخـت ب

معادل حداقل دستمزد رسـمـی بـه  
  ١٦ ھمه افراد فاقد شـغـل بـاالی  

 . سال 
 
پرداخت بیمه بازنشستگـی    -٢ 

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

ـــوق   ـق ـــد حــ ـــی کـــه فـــاق ســـال
 . بازنشستگی ھستند 

 
ــه    -٣  ــی ــن کــل قــرار گــرفــت

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

 . تحت تکفل دولت 
 
طب و خدمات بھـداشـتـی    -٤ 

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

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

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

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

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

 . کشور آسان باشد 
 
آموزش عمومی اجـبـاری    -٥ 

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

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

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

بیسـوادی و رشـد دائـمـی سـطـح  
سواد و اطالعات علمـی و فـنـی  

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

 . باشد 
 
تامین و تضمیـن مسـکـن    -٦ 

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

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

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

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

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

 . شھروندان ھستند 
 
ایجاد موسسات خدمـاتـی    -٧ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . عضو 
 

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

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

 . سالمندان در زندگی اجتماعی 
 
تامین شبکه اتوبوسرانـی    -١١ 

 .و متروی درون شھری رایگان 
 

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

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

ـفـاوت رفـاھـی   ـردن ت و از میـان ب
 شھر و روستا 
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 . و کل جامعه را عقب براند 
ـــط   ـرای ــ ـروز در ش  امـــا امــ
متفاوتی شاھد سـرگـوبـگـریـھـای  
ـفـاقـاتـی   رژیم اسالمی و چنین ات

ـرار  .  ھستیـم   وضـعـیـت از ایـن ق
ـتـصـادی   است کـه بـه لـحـاظ اق
جامعه به حد فروپاشی رسـیـده و  
ـتـصـادی غـرب و   تحریم ھـای اق
آمریکا بر وخامـت اوضـاع افـزوده   
و زندگی توده ھای وسـیـع مـردم  
ـبـاھـی کشـیـده شـده اسـت  . بـه ت

ــاد   ــع ــه در آن اب ــی ک وضــعــیــت
تکاندھنده فقر و فالکت جـامـعـه  
را به مرز انفجار کشانده و جنبـش  
اعتراضی کارگری یک عـرصـه  

کـل ایـن  .  مھم این مبارزات است 
ـم را از ھـر   وضعیت صـفـوف رژی
ـر کـرده و   وقت در ھـم ریـخـتـه ت
ـیـش از   نزاعھای درون حکومت ب

در ایـن  .  بیش باال گـرفـتـه اسـت 
ـم   ـتـخـابـات رژی شرایط مضحکه ان
ـم از   نیز نزدیک است و گذار سال
آن به یک کـابـوس شـب و روز  

 . حکومت تبدیل شده است 
مجموعه این شرایط اوضاع را   
به جایی کشانده است کـه بـارھـا  
ـیـان ھشـدار داده   ازجانب حـکـومـت

ـنـه " شده است کـه   ـت بـعـدی از  "  ف
ــر اســت و  ٨٨ ســال   ــده ت ــی ــیــچ  پ

ـتـصـادی " مشخصـا از   ـنـه اق ـت " ف
ـنـد  مـعـنـای ایـن  .  سخن مـیـگـوی

ـیـز بـه روشـنـی یـعـنـی   سخنـان ن
ـراضـات   گسترش اعتصابات و اعت
میلیونی کارگران و مردم به جـان  
آمده از فقر و فـالکـت و  اشـاره  
مستقیمش درواقع به موج انقالبـی  

رژیــم  .  اســت کــه در راه اســت 
ـلـه بـا   اسالمی ھمه تالشش مـقـاب
ــب زدن   ــطــی و عــق ــن شــرای ــی چــن
اعتراض کارگران و کـل جـامـعـه  

 . است 
در چنین شرایطـی اسـت کـه  
رژیم اسالمی میکوشد بر سرعـت  
.  ماشـیـن سـرکـوبـش شـدت دھـد 

ــف چــون   ــن مــخــتــل ــاوی تـحــت عــن
طرحھای محله محور و عفـاف و  
حجاب و غیره فضای شھر ھـا را  
ــرو   ــی ــیــج ن ــتــی کــرده و بس ــی امــن

ـیـن و  .  میـکـنـد  مـیـکـوشـد فـعـال
ـراضـات   رھبران کـارگـری و اعـت
ـر   بخش ھای مختلف مـردم را زی
ـرار دھـد  ـر ق . فشار و تھدید بیشـت

میکوشد بر شـمـار اعـدامـھـایـش  
شدت دھد تا فضـای جـامـعـه را  
ـتـی نـگـاه دارد و خـالـصـه   ـی امن
ـم مـیـکـوشـد بـه ھـر   ـنـکـه رژی ای
ـری   شکلی که میتواند شکل گـی
ـراضـی را سـد   ھر حرکـت و اعـت

در عین حال می بینیم کـه  .  کند 
ـراضـات   چگونه رژیم در برابر اعـت
کارگری و کل جامعـه مـحـتـاط  
است و  میکوشد به قول خودشـان  
به نارضایتی بیشتر دامن نزند  تـا  
کنترل اوضاع را در دسـت داشـتـه  

 .باشد 
ــتــر رژیــم   ــن ــارت روش بــه عــب
اسالمی در اوج استیصالـش اسـت  
که با اتـکـا بـه ابـزار سـرکـوبـش  
ـر   ـیـشـت میکوشد چند صـبـاحـی ب

 .برای خود عمر بخرد 
ـتـوان    در چنین شـرایـطـی مـی
ــرکــوبــگــری ھــای حــکــومــت   س

ــوان  .  اسـالمــی را ســد کـرد  ــت مــی

تعرضاتش را عـقـب زد و  صـف  
ـر   مبارزات خود را ھر چه متحد ت

و نه تنھا ایـن  .  و قدرتمند تر کرد 
ـتـوان حـول خـواسـتـھـای   بلکه مـی
روشن و سراسری خود متحـد شـد  
ــه   ــق ــل ــم اســالمــی را در ح و رژی
ـرار   ـراضـات خـود ق محاصـره اعـت

 . داد 
واقعیت اینسـت کـه دفـاع از  
ـیـان   کارگران زندان، دفاع از زنـدان
سیاسی بطور واقعـی بـه مـعـنـی  
دفـاع از حـق تشــکـل و تشـکــل  
ھای موجود، دفاع از حق تـجـمـع  
و اعتراض و دفاع از آزادی بـدون  
قید و شـرط سـیـاسـی و مـبـارزه  
علیه فقر و فـالکـتـی اسـت کـه  
ـم اسـالمـی بــر کـل جـامـعــه   رژی

ــرده اســت  جــمــھــوری  .  حــاکــم ک
اسالمی به فعالین کارگـری ای  
که دستگیر و زنـدانـی مـیـکـنـد  
فشار می آورد تا از عضویـت در  
ــا   تشـکــلـھــای کــارگــری اســتـعــف
دھند، برای اینکه بتواند کل ایـن  
ـلـی   تشکلھا را به انحالل و تـعـطـی

ــد کــه  .  کشــانــد  ــن زیــرا مــی بــی
چگونه ایـن تشـکـلـھـا دارنـد بـه  
بستری برای متشکل شـدن کـل  

مـی  .  کارگران تبـدیـل مـیـشـونـد 
بینید که چگونه این تشکلھـا در  
سازمانیابی کـارگـران درمـحـیـط  
ــدیــل مــجــامــع   ــب ھــای کــار و ت
عمومی کارگری به محل قدرت  
ـقـش   گیری و اتحـادشـان، دارنـد ن

ـیـد  .   ایفا میکنند  ـن ـی ھمچنین مـب
ــه   ــن تشـکـلـھـا ب کـه چـگـونـه ای
ـرای ســـازمـــانـــدادن   مصـــدری بــ
ـری حـــول   ـراضـــات کـــارگــ ــ اعــت

خواستھای سراسری خود از جملـه  
خواست افرایش دسـتـمـزدھـا شـده  

جمھوری تالش میکـنـد کـه  .  اند 
ـیـن کـارگـری   ـر فـعـال با فشـار ب
ــی مــبــارزات   ــاب ــی ــوی ســازمــان جــل

ـرد  ایسـتـادن در  .  کارگری را بگـی
ــن ســرکــوب رژیــم   بــرابــر مــاشــی
ـر فشـار   ـراب اسالمی، ایستادن در ب
ھا و تھدیداتش بر روی فعالیـن و  
رھبران کارگری و فعالین عرصـه  
ــراضــی در   ــلــف اعــت ھــای مــخــت
جامعه، یک امر عاجـل و مـھـم  
مبارزاتی کارگـران و کـل مـردم  

 .است 
ـراضـــات   ــ ـت ـــون اعــ ـن ـم اکــ ھــ

ــد  .  کـارگــری گســتــرده اســت  ــای ب
یک خـواسـت کـارگـران در ھـر  
ـراضـی   کجـا کـه تـجـمـع و اعـت
دارنــد، آزادی فــوری کــارگــران  

 .زندانی و زندانیان سیاسی باشد 
یک الگوی مھم در مـبـارزه  
برای آزادی کـارگـران زنـدانـی و  
زندانیان سیـاسـی، تـجـمـعـات ھـر  
روزه ایســت کــه خــانــواده ھــای  
ـنـدج   کارگران زندانی در شھـر سـن
در مقابل اداره اطالعات این شـھـر  
ــرای آزادی عــزیــزانشــان ھــم   و ب
اکنون برپا میکنند و اعالم کـرده  
ــن   ــه ای ــان ب ــا آزادی آن انـد کــه ت
ـراضـات ادامـه خـواھـنـد داد  . اعت

بـایـد وسـیـعـا بـه ایـن تـجـمـعــات  
با ھمین شـیـوه بـود کـه  .  پیوست 

خانواده ھای کارگـران زنـدانـی و  
  ٩٠ مردم سنندج در دی ماه سـال  

ـتـه مـبـارزه جـانـانـه   بعد از دو ھـف
توانستند مظفرصالح نیا و شـریـف  
ـران   ـیـا دو تـن از رھـب صالـحـی ن

کارگری سـرشـنـاس و مـحـبـوب  
شھر را که در زنـدان بـودنـد آزاد  

اکنون نیز با چنین شکلی  .  کنند 
از مبارزه فشرده و ھـر روزه اسـت  
که میتوان کارگران در بند را نـه  
تنھا در شھر سنندج بلکه در تمـام  

نمـونـه دیـگـری  .  شھرھا آزاد کرد 
از چنیـن مـبـارزات ، اعـتـصـاب  
عمومی ای بود که در دی مـاه  
گذشته در شھر مریوان در حمایـت  
ـرای   اززانیار و لقـمـان مـرادی و ب
نجات جـان آن از اعـدام در ایـن  
شھر انجام گرفت و رژیم اسالمـی  

ـیـن شـیـوه  .  را عقـب رانـد  بـا چـن
ھایی از مبارزه ، با تجمعـات ھـر  
ـــھـــا و   ـــدان ـــل زن ـــاب ـق روزه در مــ
ـم اسـالمــی در   دادگـاھــھـای رژی
ـتـوان جـلـوی   شھرھای مختلف می
ماشین سرکوب رژیم اسالمـی را  

 . گرفت 
ـرای آزادی   باید با تمام قـوا ب
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

ــیــم  ــاســی تـالش کــن ــوی  .  سـی جــل
ــدات رژیــم   ــدی ــھ ــا و ت فشــار ھ
ـران   اسالمی بر روی فعالین و رھـب
ـم و   ـری کارگری را متحدانـه بـگـی
برای متحد نگاھداشـتـن صـفـوف  
ـران کـارگـری را   مبارزاتمان، رھـب
ـم  ـرار دھـی . در حلقه حمایت خود ق

ـر ایـن امـر مـھـم بـه   تاکید من ب
عنوان یک گـام مـھـم و فـوری   
ــگــیــری   ــدرت ــاد و ق ــح بــرای ات
مبارزات کارگری و کل جـامـعـه  

 . است 
 
  

 مبارزه برای آزادی کارگران زندانی، یک امر فوری
  جنبش کارگری 

 

 ١ از صفحه  

 کارگر کمونيست 
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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ــوســت و   ــا پ كــارگــران ایــن را ب
گوشت خـود لـمـس كـرده و یـك  
عرصه از مبارزه آنھـا پـس زدن و  
عبور از الشه سیاسی جـاسـوسـان  
خانه كارگر و شوراھای اسـالمـی  
. كار، ھمراه با رسانه ھایشان اسـت 

مـوضـوع دیـگـر  .  این یك موضوع 
ـلـه   این است كه فـردی كـه مسـئ
ذكر شده را سیاست خـود تـعـریـف  
كرده است یا جمھوری اسالمـی و  

" كار و كـارگـر "رسانه ھای ایلنا و  
ــاسـد و یـا مــی   آن را نـمــی شـن
شناسد اما نمی خـواھـد مسـائـل  
ــان ھــیــچ رســانــه   كــارگــران از زب

ھای جـمـھـوری    دیگری جز رسانه 
اگـر  .  اسالمـی مـنـعـكـس شـونـد 

ـیـخـود دارد بـا پـز   نمی شناسـد ب
. فعال كارگری ظـاھـر مـی شـود 

امـا اگـر مـی شـنـاسـد و نـمــی  
خواھد كسـی چـیـزی جـز ھـمـان  
ـنـا و   ـل مسائلی كه ھم اكنون در ای

ــعـكــس مــی  "  كـار و كـارگــر "  مـن
شوند را مطرح كنـد فـردی مـثـل  
حسن صادقی، اكبر عـیـوضـی و  
ــرضــا مــحــجــوب اســت كــه   ــی عــل
ـنـد كـه بـا   كارگران خوب می دان

ـنـا  .  اینھا چگونه برخورد بكنند  ایل
ــی اگــر  "  كــار و كــارگــر " و   حــت

ـیـن   مجبور شـده بـاشـنـد بـا فـعـال
مستقل جنبش كارگری مصاحـبـه  
ـرسـنـد،   ـپ ای بكنند و نظرشان را ب
ـریـده و سـانسـور شـده   سر و تـه ب
مصاحبه ھای آنھـا را مـنـعـكـس  

 .كرده اند 
ــك   ــه، ی ــن ھــا گــذشــت از ای
واقعیت پـایـه ای ایـن اسـت كـه  
ـیـن دیـگـر   فعالین كارگری و فعال
ـیـل   جنبشھای اجتماعی به این دل
ــار   ــول مــازی ــق بــا رســانــه ھــای ب

مصاحبه مـی  " غیر "گیالنی نژاد  
كنند كه جمھوری اسالمی جایـی  
برای مطرح شدن صدای كارگـران  
ــا و اعــوان و انصــارش   ــن در ایــل

درسـت از ھـمـیـن  !  نگذاشته است 
ــارج از   ــه خ ســر ھــم ھســت ك
مرزھای ایران شاھد صدھـا رادیـو  

ـنـكـه   ـم و یـا ای ـی و تلویزیون ھسـت
مردم بصورت میلیونی به ماھـواره  
ھا روی می آورند تا بلكه خبر و  
تحلیلی مستقل از رژیم و بدور از  
مزاحـمـت و مـوش دوانـی ھـای  
رژیم و مأموران اداره اطالعات آن  

ـیـجـه مـی خـواھـم  .  بشنوند  ـت در ن
بگویم كه محدود كردن كارگران و  
فـعـالــیـن كـارگـری بـه ارگـان و  
رسانه ھـای جـمـھـوری اسـالمـی  
ریشه در یك سیـاسـت دوسـتـی و  
نزدیكی بـه جـمـھـوری اسـالمـی  
دارد كه سابقه ای به قدمت خـود  

مـن بـه  . ھمین رژیم اسالمی دارد 
ــژاد و ھــمــه   ــالنــی ن ــار گــی مــازی
فعالین دیـگـر كـارگـری تـوصـیـه  
میكنم كه از این سیاست ھـر چـه  

 .زودتر و بیشتر دوری كنند 
ــش   ــن جــنــب ــی ــه فــعــال مشــغــل
كارگری نه این است كه بـا كـدام  
ـنـد و از   ـن رسانه مصاحبه مـی ك
ــش   ــل جــنــب ــا مســائ ــھ ــق آن طــری
ـنـد،   ـن كارگری را مـطـرح مـی ك
بلكه مشغله شان این است و بـایـد  
ـیـش   ھم این باشد كه مشـكـالت پ
پای جنبـش كـارگـری را از ھـر  
ـرایشـان مـقـدور اسـت   طریقی كه ب
ــرح كــرده و بــه گــوش كــل   مــط

كـار و  " نه ایلنا و  .  جامعه برسانند 
ـنـد و نـه  " كارگر  دوستان كـارگـران

ـتـھـا كسـی كـه  .  بی بی سی  مـن
بلندگوی محجوب و خانه كارگـر  
را به دیگر رسانه ھا ترجـیـح مـی  
ـر از آن نـمــی   دھـد و حـتـی بـدت
خواھد كسی جز با آنھا بـا رسـانـه  
و مطبوعات دیگری مصاحـبـه و  
گفتگو كند، یك نزدیكی سیاسـی  
با آنھا، یعنی با محجوب و خـانـه  

كارگران  .  كارگر احساس می كند 
ایران مدتھای زیادی است كـه از  
این سیاست فاصله گرفته اند كـه  
ظاھرا تعدادی ھنوز این مـوضـوع  

 .را متوجه نشده اند 
 ٢٠١٣  مارس  ٢٤ 

مشغله كارگران و رسانه ھای 
 " خودی"

 ١ از صفحه  

آنچه كـه در پـی خـواھـد آمـد،  
 از كـتـاب  ١٢ بخـش اول فصـل  

ــروتســكــی،   ــیــك ت تــاریــخ  " كــالــس
ـقـول  "  انقـالب روسـیـه  اسـت كـه ب

ـریـن  " آیزك دویچر   بدون شك مھمـت
. می بـاشـد "   اروپا ٢٠ كتاب قرن  

ـیـن سـیـاسـی در   برای مـا فـعـال
ایران، كه بـا وضـعـیـت ویـژه ای  
روبرو ھستیم، خواندن این كتاب و  
ــن از تــجــارب آن   ــت درســت گــرف
ـم ضـروری اســت  ـقـالب عـظــی . ان

تروتسكی موقـعـیـت كـارگـران و  
ــل   ــری در اوای شــوراھــای كــارگ
ـنـد در   انقالب را، كه وجود نداشـت
این كتاب به زیباترین شكـلـی بـه  

 . تصویر می كشد 
اما بحث تروتسـكـی در ایـن  
ـنـدگــان   ـرای خـوان بـخـشـی كـه ب
ـیـن   انتخاب كرده ام، در واقع فـعـال
ـران   سیاسی چپ و كمونیـسـت ای
ـرار داده   این دوره را مـخـاطـب ق

جامعه ایران در حال انفجـار  .  است 
ــحــران بــر دوش   ــار ب اســت و ب

جامعـه ھـر  .  كارگران افتاده است 
. آن امكان دارد كه منفجـر بشـود 

ــھــا و   امــا كــارگــران از تشــكــل
آیـا  .  شوراھای خود بی بھـره انـد 

باید كمونیستھا منتظر بمانند كـه  
كارگران ابتدا تشكلھـای خـود را  
ــن   ــعــد وارد ای ــد و ب ــن ایـجــاد كــن
انقالب و اعتراضات بشونـد؟ ایـن  
ـبـود  ـروتسـكـی ن . راه حل لنین و ت

داستان را از زبان خود تروتسـكـی  
 .بشنویم 
 
 

ـتـه ی اجـرائـی شـورای   كمی
 نمایندگان كارگران 

ـیـسـت و   سازمانـی كـه در ب
ھفتم فوریه در كاخ توریـد ایـجـاد  

كمیته ی اجرائی شورای  " شد، و  
ـنـدگـان كـارگـران   خـوانـد "  نمـای

ـراک   شد، با نام خـود وجـه اشـت

شورای نمایندگـان  .  اندكی داشت 
ــران در ســال   ، كــه  ١٩٠٥ كــارگ

غازگر نظام شـورائـی بـود، از   
میان اعتصاب عمومی كـارگـران  

ـنـد  .  برخاست   ن شـورا نـمـای
ھـای مـبـارز    بی واسطـه تـود 

ـــود  ـــه  .  ب ـــصـــاب ب ـت ــ ـران اع ــ س
نمایندگی شورا انتـخـاب شـدنـد،  

تـش   ن زیر  انتخاب اعضای  
ـتـه   دشمن صـورت گـرفـت، كـمـی
اجرائی اش به وسیله اعضا شـورا  

ـبـال   انتخاب شد تا مبارز  را دن
ھمین كمیته اجرائی بود كـه  .  كند 

ـرار  قیام   ـور روز ق مسلحانه را در دسـت
 .داد 

ــالب فــوریـه   ـق از  )  ١٩١٧ ( ان
بركت شورش نیروھـای نـظـامـی،  

ن كه كارگران شـورای   یش از  پ 
ـروزی  پ خود را تشكیل دھند بـه   ی

ـتـه اجـرائـی  .  رسید  یـش از  پ كمـی
ــقــل از   ــت ــل شــورا، و مس ــی تشــك
ــا،   ــه ھــا و ھــنــگ ھ ــان كــارخ

ـقـالب  پس از  پبالفاصله   ـروزی ان ی
ــس   ـأســی ــن مــعـدود ت ــد ت ـه دسـت چـن ب

 .شد 
ـریـن   ـتـكـار دی در این جا بـا اب
ـم   رادیكال ھا رو به رو مـی شـوی

ـقـالبـی    كه ھمیشه از مـبـارز  ان
دور می ایستنـد، امـا در ھـمـان  

 حال خود را برای چیـدن مـیـو 
ــالب   مــی    مــاد  ھــای انــق

ـیـن كـارگـران  .  سازند  رھبران راسـت
 ھنوز خیابانھا را تـرک نـكـرد 

نھا سرگرم خـلـع سـالح   .  بودند 
ـرخـی   برخی، و مسلـح سـاخـتـن ب
ـنـد از   دیگر بودند و می خـواسـت

در مـیـان  .  یروزی مطمئن شونـد پ 
ـر   ایشان   نـھـا كـه دورانـدیـش ت

بودند ھنگامی كه خبردار شـدنـد  
كه در كاخ تورید نوعـی شـورای  

 نمایندگان كارگران ظھور كـرد 
درست بـه  .  مدند  است به خود  

ـیـز  پ ھمان شكل كه در   ،  ١٩١٦ ائ

ـقـالب   بورژوازی لیبرال به امیـد ان
كــاخــی كــه قــرار بــود شــخــص  

ورد،   نامعلومی به اجرایش در  
 ماد  ای را   حكومت ذخیر 

ـر تـزار جـدیـد   نگھداشته بود تا ب
ـیـز  .  ند ال بقبو  روشنفكران رادیكال ن

خود را در   نیمه حكومت ذخیر 
ــه  پ لـحــظـه   ــالب فــوری ـق ـروزی ان ی

ــاد   ــد   م ــودن ــه ب ــاخــت از  .  س
نجا كـه ایشـان دسـت كـم در   

ـبـش كـارگـران  پ گذشـتـه   ـرو جـن ی
بـودنـد    بودند و ھمیشه كوشـیـد 

ـبـش  پ خود را زیر   وشـش ایـن جـن
بگنجانند، اینـك فـرزنـد خـود را  
. كمیته اجرائی شورا نام گـذاردنـد 

ـیـات   این ھم یكـی از   ـل ن جـع
نیمه عمدی بـود كـه تـاریـخ، بـه  
خصوص تاریخ انقالبھای مردمی  

در چرخـش  .  نھاست انباشته از  
ــی حــوادث، كــه مــعــمــو  ــالب ـق ال ان

متضمن انقطـاع تـداوم حـكـومـت  
،   است، این طبقات تحصیلـكـرد 

ــد را  ــای ــك ب و رســم    كــه ایــن
حكومت را بیـامـوزنـد، بـا كـمـال  
میل حاضرند ھر نام یا نمادی را  

 كه به خاطرات قھرمـانـی تـود 
ھا مربوط اسـت، دسـتـاویـز خـود  

ـلـمـات اغـلـب جـوھـر  . سازند  و ك
مـی    نـگـا   رد پ امور را در  

ھـنـگـامـی كـه    به ویژ   -دارند 
ـفـذ ایـن    منافع گرو  ـن ھای مت

ـنـد پ رد پ  . وشی را ایجاب می ك
ـتـه اجـرائـی از   اقتدار عظیم كـمـی
بدو تولد متكی به رابطه ظاھری  

ایـن  .   بـود ١٩٠٥ اش با شـورای  
ر  پ كمیته، كه در نخستین جـلـسـه  

ـیـد   ھرج و مـرج شـورا مـورد تـأی
نمایندگان شورا قرار گـرفـت، از  

ـر  پ ن    ـفـوذ قـاطـعـی ھـم ب س ن
ـر سـیـاسـت شـورا   اعضا و ھـم ب

ـر از  .  اعمال كرد  ـیـشـت ـفـوذ ب این ن
این بابت محافظه كارانه بـود كـه  

كـه مـی    فضـای داغ مـبـارز 
توانست ضامن انتخاب طبیعی و  
بر حق نماینـدگـان بـاشـد، دیـگـر  

شوراھای كارگری در اوایل 
انقالب روسیه از زبان 

 تروتسكی
 مقدمه از ناصر اصغری 
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ـیـام بـه گـذشـتـه  .  وجود نداشـت  ق
ھـمـه مسـت از  .  تعلق گرفته بود 

ـر   پ باد  ـرای راحـتـی ب یروزی، ب
ـقـشـه مـی   مبنای وضع جـدیـد ن
ـیـز   كشیدند، و با روان و تا حدی ن

یشـه  پ تسـاھـل    مغز خود شـیـو 
س از چـنـد  پ فقط  .  بودند   كرد 
در    كشـمـكـش و مـبـارز   ما 

س از جا بـه جـا  پ شرایط جدید، و  
ــوانســت از   شــدن افــراد، شــورا ت

یروزی بـه  پ سازمانی برای تقدیس  
و تـمـھـیـد    لتی برای مبـارز  

ـر  .  قیامی جدید تبدیل گردد  مـا ب
ـیـد   این جنبه از قضیه انگشت تـأك

ـرا تـا بـه    رد پ حـال در  گذاردیم زی
 .بود  ابھام باقی ماند 

ــه رو و   ــان ــت مــی امــا خصــل
سازشكار كمیته اجرائی و شورا را  

ن   فقط شرایط حاكم بر فضای  
علل عمیق  .  روزھا تعیین نساختند 

اتری نیز در ھمـان جـھـت  پ تر و دیر 
 .دست اندركار بودند 

ــش از  پ در   ــی   ١٥٠ تــروگــراد ب
ـر بـودنـد  ـق دسـت  .  ھزار سرباز مست

كم چھار برابر ایـن تـعـداد مـرد و  
ــر در   ــر مــی   زن كــارگ ن شــھ

با این حال بـه ازای ھـر  .  زیستند 
كـارگـران در شـورا،    دو نماینـد 

ــمــایــنــد پ  ــج ن ســربــازان وجــود    ن
قوانین نمایندگی به نـحـو  .  داشت 

مفرطی مـنـعـطـف بـودنـد، و ایـن  
یوسته به نفع سربازھـا خـم  پ قوانین  

ــد  ــران  .  و راســت مــی شــدن كــارگ
ـنـد   برای ھر ھزار نفر یـك نـمـای

ـریـن   داشتند، حال   ن كه كوچكـت
ــب دو   ــظــامــی اغــل واحــدھــای ن

. به شورا می فرستـادنـد   نمایند 
ـری ارتــش،   ـبـاس خـاكســت رنــگ  ل

 .بود  اصلی زمینه شورا شد 
ـرخـی از    به عـالو  حـتـی ب

ھای غیرنظامی ھـم بـه   نمایند 
ـتـخـاب نـمـی   ـلـه كـارگـران ان وسی

اندک نبودند كسـانـی كـه  .  شدند 
با دعوتنامه ھای خصوصی و یـا  
ـر و زرنـگـی خـود بـه   از بركت زب

ـنـد   شورا را  ـت ن   از  .  می یاف
ــكــال،   ــد وكــالی رادی ــودن ــه ب جــمــل

زشكان، دانشـجـویـان، و روزنـامـه  پ 
ـنـدگـی از   نگارانی كـه بـه نـمـای

ھای مشكـل سـاز،    جانب گرو 
و یا اغلب به نمایندگی از طـرف  

طلبی خویـش، خـود را در    جا 
ــا كــرد  ــد   شــورا ج ــودن ــن  .  ب ای

شكار در ماھیت شـورا   انحراف  
ـران شـورا   ـبـال رھـب ـق حتی بـا اسـت

ـرجـیـح  مواجه شد، زیرا   نان نیز ت
ــظ   ــی ــل ــر غ مــی دادنــد كــه جــوھ

ـرم   ادگـان بـا  پ كارخانه و   ب ول
ــق شــود  ــی رقــی ــكــرمــآب ــف . روشــن

ــھــای   ــن مــھــمــان ــاری از ای ــی بس
ـران  پ ، ماجراجوھـا،   ناخواند  یـامـب

ـبـھـای حـرفـه    خودسر، و جا  طل
مـیـز   ای، با سقلمه ھای تحكـم 

ــه و   ــارگــران دھــان بســت خــود ك
سربازھای بـی عـزم را خـارج از  

 .داشتند  شورا نگا 
تروگـراد قضـایـا از  پو اگر در  

این قرار بود، به راحتی می تـوان  
ن جـا  یات،  التصور كرد كه در و 

ـروزی  پ كه   سـان بـه چـنـگ   ی
. بود، چه می گـذشـت   مد  

. سراسر كشور مملو از سـربـاز بـود 
ـنـگـفـورز و  پ  ادگانھای كیف، ھلـزی

ــداز  ــه ان ــس ب ــی ــل ــان   پ تــف ادگ
در  .  تروگراد ابواب جمعی داشتند پ 

ــوف و   ــامــب سـاراتــوف، ســامــارا، ت
امسك ھفتاد تا ھشتاد ھزار سرباز  

ــر بــودنــد  ــق ــت در یــاروســالول،  .  مس
ـبـورگ   ـن ـری ـنـوسـالو و اكـات ـری اكات
شــصــت ھــزار، و در مــجــمــوعــه  

، چھـل،   نجا پ دیگری از شھرھا  
. و سی ھزار سـربـاز وجـود داشـت 

ــات شـورا در    نـحـو  ی انــتـخـاب
نقاط مختلف فرق می كـرد، امـا  
ـیـاز   در ھمه جا به نـظـامـیـان امـت

از لـحـاظ سـیـاسـی،  . می بخشید 
این امتیـاز را كـارگـران خـود بـه  
ـرا مـی   نظامـیـان مـی دادنـد، زی

 خواستند به ھر قیمـت كـه شـد 
ـنـد  ـن . سربازان را با خود مـتـحـد ك

ــرو   عــالو  ــری از    بــر گ ــی ــث ك
ستونھا و افسرھای جزء دیگر كـه  

 به وسیله سربازھا انتـخـاب شـد 
ــه خصــوص در   ــب، ب ــد، اغــل ــودن ب

ای   یات، حق نمایندگی ویـژ ال و 
ـیـز  پ به ھیئت فرماندھی   ادگانھا ن

ـیـجـه ایـن  .  می شـد   داد  ـت در ن
ــاری از   اوضــاع، ارتــش در بســی
. شوراھا صاحب اكثریت قاطع بـود 

ــوز    تـود  ــاز، كــه ھــن ھــای ســرب
بـودنـد سـیـمـای    فرصت نـكـرد 

ـنـد، از طـریـق   سیاسی خود را بیاب
نمایندگانشـان سـیـمـای شـورا را  

 .تعیین ساختند 
ـتـی ھـمـیـشـه   در ھر نظام نیـاب
نوعی عدم انطباق ما بین وكـال و  

ایـن عـدم  .  موكالن مـوجـود اسـت 
انطـبـاق بـه خصـوص از روز دوم  

 . انقالب به بعد شدت گرفت 
ـنـدگـان سـربـازھـای بـی   نـمـای

ن روزھـا بـه   اغـلـب در    نـا پ 
ـقـالب   كلـی بـا سـربـازھـا و بـا ان

 -مدنـد  ب در می  بیگانه از  
ـیـمـه   انواع مختلف روشنفكـران و ن

ـفـكـران كــه در   ادگـانـھــای  پ روشـن
بودند و    شت جبھه مخفی شد پ 

ـیـجـه بـه حـد افـراط دم از   در نت
بـدیـن  .  رسـتـی مـی زدنـد پ میھن  

ـیـن روحـیـه   ادگـانـھـا و  پ ترتیـب ب
سرگـرد  .  روحیه شورا جدائی افتاد 

استانكویچ، كه سربـازان گـردانـش  
و بـا بـی   س از انقالب با اكرا پ 

ــگــر بــه   ــار دی ــمــادی او را ب اعــت
ـرامـون  پذیرفتند،  پفرماندھی خود   ی

ـرانـی   مسئله ظریف انضباط سـخـن
ـراد كـرد ث مؤ  . ری برای سربازھـا ای

چـرا  :  رسـیـد پ او از سربازھـا مـی  
احساسات شورا مالیمتر و معـقـول  
تر از احساسات گردانھاست؟ ایـن  

لوحانه بـار دیـگـر    استفھام ساد 
نشـان مـی دھــد كــه احســاســات  
واقعی فرودستان چه سخـت مـی  

رخـنـه  ال  توانند به درون طبقات بـا 
 .كنند 

  ٨ با ھمه این اوصاف، از روز  
ـیـھـای   مارس به بعد، گـردھـم  ئ

كارگران و سربازان متفقا از شـورا  
ـنـد كـه حـكـومـت مـوقـت   خواسـت
ـنـد و   ـرال را عـزل ك بورژوازی لیب

در  .  خود قدرت را در دست بگیرد 
ـتـكـار عـمـل بـار   این مورد نیـز اب
ـبـورگ تـعـلـق   دیگر به محلـه وای

یـا جـز ایـن خـواسـتـی   .  داشت 
ـلـب   ـر بـه ق ـر و نـزدیـك ت روشن ت

ــود  ــوانســت وجــود    ت ھــا مــی ت
ـلـوا بـه   داشته بـاشـد؟ امـا ایـن ب

شد، نه فـقـط    سرعت فرونشاند 
" دفـاع طـلـب ھـا " به این دلیل كه  

سرسختانه مخالفش بودند، بدتر از  
ـران شـورا از  این   ن كه اكثر رھب

مارس عمـال    ھمان نیمه اول ما 
ـم   ـی در برابر رژیم دو قدرتی سر تسل

ــد   ورد  فــرود   ــودن ــن  .  ب از ای
گذشته، به جز بلشـویـكـھـا ھـیـچ  
كس حاضر نبود مسأله قـدرت را  

ـران نـاحـیـه  .  یش بكشد پ علنا   رھـب
ــب   ــار عــق ــاچ ــه ن ــورگ ب وایــب

ـروگـراد  پ امـا كـارگـران  .  كشیدند  ت
حتی یك لحظه نـه بـه حـكـومـت  

ن را   جدید اعتماد كردند و نـه  
ـنـد  بـا ایـن  .  حكومت خـود دانسـت

ــه   ــانــه ب ــاق ــت حــال، كــارگــران مش
سربازھا گوش می دادنـد و مـی  

نـان   كوشیدند حتی المقـدور بـا  
ــد   را  ــایــن ــر،  .  بــی ــگ از ســوی دی

ــاز  ــازھــا كــه ت ــرب ــه    س شــروع ب
ــبــای    ــیــن آلــف ــخــســت ــن ن مــوخــت

بودند، ھـر   زندگی سیاسی كرد 
ـیـشـان نـمـی    چند غریـز  ـقـان دھ

ـــو   ـــاب ن ـــه ھــر ارب ــذاشـــت ب گ
ای اعتماد كنند، معذالـك   رسید 

ـنـد  ھـای خـود    به دقت به نمـای
ـنـد .  گوش می دادنـد  ھـا    نـمـای

ـرمـانـه بـه   نیز به نوبت خـود مـحـت
ـتـه اجـرائـی   ـتـدر كـمـی ـران مـق رھب

ـران  .  گوش می دادنـد  و ایـن رھـب
ـنـد   مقتدر ھم كاری نداشتنـد بـكـن

ـرز بـه   جز   ن كـه بـا تـرس و ل
نبض بورژوازی لیبرال گـوش فـرا  

ـر  .  دھند  ایـه  پ عجالتا ھمه چـیـز ب
ایین بـه  پ از  -این استماع یك جھته  

منتھا احساسات  .  استوار بود   -ال با 
ـر بـه بـا  نشـت  ال  فرودستھا نـاگـزی

مسألـه قـدرت، كـه بـه  .  می كرد 
ــگــا  ــه ن داشــتــه    زور در حــاشــی

بود، ھمچنان به میان مـی    شد 
. مد، ھر چند در لبـاس مـبـدل  

ت شـكـایـت مـی  الناحیه ھا و ایا 
ـنـد بـه  : " كردند كه  سربازھا نـمـیـدان

و  ."  چه كس بـایـد گـوش دھـنـد 
بدین شكل، نارضائـی خـود را از  
حاكمیت دوگانه به كمیته اجـرائـی  

ــد  ــاد .  حـالــی مــی كــردن  فـرســت
ھای ناوگانھای دریای بالتیـك و  

ــا  ــای ســی ــزدھــم    دری ــان روز ش
مارس اعالم كردند كـه حـاضـرنـد  
حكومت مـوقـت را بـه رسـمـیـت  
ــن كــه   ــد مشــروط بــر ای ــاســن بشــن
حكومت موقت خود را با سیاست  

بـه  .  كمیته اجرائی ھماھنگ كنـد 
ن ھا به ھـیـچـوجـه   كالم دیگر،  

قصد نداشتند حكومت مـوقـت را  
بـا گـذشـت  .  به رسمیت بشناسـنـد 

ھـا    زمان، بانگ اعتراض تـود 
ـر مـی شـد  ـنـدت مـثـال  .  بلندتر و بل

قـطـع نـامـه     ذخیر ١٧٢ ھنگ  
ـر ایـن   ای صادر می كند مبنی ب

ارتش و مردم بـایـد فـقـط از  : " كه 
ـنـد، پ دستورات شورا   ـن ـروی ك و  "  ی

یـش  پ بالفاصله قضیه خلف را نیز  
ـــه از   : " مـــی كشـــد  ـت ن دســ

دسـتـورات حـكـومـت مـوقـت كــه  

متناقض با تصمیات شورا ھستنـد  
ــد  ــادی ــد ن ــای ــد   ب ــه شــون ." گــرفــت

كمیته اجرائی با احساس رضایتی  
ـر ایـن   میخته بـه دلشـور   ، ب

. وضــع جــدیــد صــحــه گــذاشــت 
حكومت مـوقـت ھـم دنـدان روی  
جـگــر گـذاشــت و ایـن وضــع را  

از دست ھیـچ یـك از  .  تحمل كرد 
 .ن دو كار دیگری ساخته نبود 

مـارس،    از ھمان اوائـل مـا 
 شوراھا در ھمه شھرھای عـمـد 

شـت سـر ھـم  پ و مراكز صنـعـتـی  
ـیـش از چـنـد  .  سبز می شـدنـد  ب

ھفته طـول نـكـشـیـد كـه شـوراھـا  
ـنـد  ـت ـر گـرف . سراسر كشور را در ب

وریـل   ھای    اما فقط در ما 
و مه به روستاھا رسیدند، در بـدو  

فقط ارتـش بـه نـام دھـقـانـان  امر عمال  
 .سخن می گفت 

ـتـه ی اجـرائـی شـورای   كـمـی
یـك    تروگراد در عمل به انـداز پ 

. دولت مستقل اھمیت یـافـتـه بـود 
ــگــر از   ــخــت  پ شــوراھــای دی ایــت

ـبـال  .  سرمشق می گرفتند  و به دن
ھم قطعنامـه ھـائـی اتـخـاذ مـی  
كردند دائر بر حمـایـت مشـروط از  

ھـر چـنـد در  .  حـكـومـت مـوقــت 
ھای نخست رابطه شـورای    ما 
ـتـی بـه  پ  تروگراد و شوراھـای ایـال

نرمی و بدون كشمكش و اخـتـالف  
یش می رفت، بـا  پ نظرھای جدی  

این حال ضرورت وجود یـك دولـت  
ن اوضـاع و   واحد به شدت در  
س   پ یك مـا .  احوال حس گردید 

ــداد،   ــب ــی بســاط اســت از واژگــون
نخستین كنفرانس شوراھا مـنـعـقـد  
ــب   ــظــر تــركــی ــه از ن ــد، ك گــردی
. اعضایش ناقص و یكـطـرفـه بـود 

 سازمانی كـه بـه  ١٨٥ ھر چند از  
 فـرسـتـاد  این كنفرانس نمایند 

ــن رقــم را   ــد دو ســـوم ای ــودن ب
ـتـی تشـكـیـل مـی   شوراھای ایـال
دادند، این تعداد عمدتا مـركـب از  

ــود  ــازان ب ــای ســرب ــوراھ ــن  .  ش ای
ـر  -نماینـدگـان نـظـامـی  ـیـشـت كـه ب

بـا    ھـمـرا   -نھا افسـر بـودنـد  
ـر در   ـق نمایندگان سازمانھای مست
جبھه اكثریت قاطعی را تشـكـیـل  

ادامه جنـگ    دربار .  می دادند 
یروزی كامل نـطـقـھـای  پتا حصول  

برعلیه بلشـویـكـھـا،  .  غرا ایراد شد 
ر اعـتـدال شـان،  پ علیرغم رفـتـار  

ــه   ــای گــوش خــراش ب ــادھ فــری
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ـرانـس  .  سمان رفت   سرانجام، كنف
ـتـه اجـرائـی   ـروگـراد را بـا  پ كمـی ت

محافـظـه كـار    نمایند   شانزد 
ـیـب  پ شھرستانی   ـرت ر كرد، و بدین ت

كمیته را به یك دولت تمـام عـیـار  
 .قانونی بدل ساخت 

ـقـویـت   این كار باز ھم سـبـب ت
ـتـه   ھر چه بیشتر جناح راست كمـی

ـتـه اجـرائـی  پ از این  . شد  س، كـمـی
ـرضـھـا را بـا   ناراضی ھا و مـعـت

ـرسـانـد ال به ایـا  اشار  . ت مـی ت
ــط   ــوط بـه ضــواب قـطــعــنـامــه مـرب

كـه  -تروگراد  پ عضویت در شورای  
 در چھـارم مـارس اتـخـاذ شـد 

ــود  ــچــگــا   -ب ــه اجــرا در    ھــی ب
نـه    عامل تصمیم گیرند .  نیامد 

ـتـه   ـلـكـه كـمـی شوراھای محلـی ب
ــود  ــی ســراســری روس ب . اجــرائ

ـتـه در   بدینسان رھبران رسمی كمـی
ــا  ـــدن ــزن ــع گ ــوض ـرار  پ م ــ ـری ق ــ ذی

مھمترین تصمیـم ھـا بـه  .  گرفتند 
ـر   وسیله كمیته ی اجرائی، یا بـھـت
بگوئیم به وسیله ھسته حاكـم ایـن  

س  پ البتـه  .  كمیته گرفته می شد 
ــه حــكــومــت   ــت ــا ھس از تــوافــق ب

شورا ھمچنان در حاشیـه  .  مركزی 
قرار داشت، و مثل یك جلسه بـی  

. ن رفـتـار مـیـشـد  اھمیـت بـا  
ـنـویسـد  سـیـاسـت  : " سوخانـوف مـی

ن جلسـات   نجا، در  كشور در  
ن   عمومی، تعیین نمیشد، ھمه  

جلسات عمـومـی فـاقـد اھـمـیـت  
ـیـن  ."  بودند  ـروایـان خـودب این فرمـان

سرنوشت تصـور مـی كـردنـد كـه  
ـری بـه   ـفـویـض رھـب شوراھـا بـا ت

ـفـه عـمـد  خـود را    ایشان، وظـی
ـنـد  .  بودنـد   انجام داد  بـه    ی

ـیـن    نھا ثابت خواھد كرد كه چن
ھـا زیـاد    تـحـمـل تـود .  نیـسـت 

ھــا گـل رس    اسـت، امـا تـود 
ــوان ھــر كــاســه   ــد كــه بــت ــن ــســت نــی

بـه  .  نـھـا سـاخـت  ای با   كوز 
ــود  عــالو  ــت    ، ت ــه وق ــا ب ھ

ــرعــت درس مــی   انــقــالب بــه س
قدرت انقالب در ھمیـن  .  موزند  

 .جاست 

کارگر 
کمونیست  را 

 بخوانید 

 
 ٩٠ اطالعیه شماره  

 
 جان محمد جراحی در خطر است

ـر   محمد جراحی فعال کارگری وعضوکمیته پی گیری که درخرداد ماه سال پیش به ھمراه شاھرخ زمانی دسـتـگـی
 بھمـن مـاه بـعـد از  ٢٨ روز شنبه  .   سال حبس محکوم گردید، اکنون دومین سال محکومیت خودرا می گذراند ٥ و به  

ـیـان اسـالمـی حـتـی  .  درد فراوان محمد جراحی با دستبند  وپابند به بیمارستان امام رضا در شھر تبریز منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت  جـان
واده  در ھمان موقعی ھم كه او در بیمارستان بستری بود به کلیه پرسنل آنجا تاکید كرده بودند  که وی ممنوع مالقات است و باالخره با اسـرار خـانـ 

 .اش به مدت چند  دقیقه  به آنھا اجازه دیدار حضوری  کوتاھی داده شد 
ـبـایسـت ھـر   اكنون بعد از یكماه متاسفانه نتیجه نمونه برداری نشان میدھد كه محمدجراحی به سرطان تیروئید مبتالست و طبق نظر پرشـكـان مـی

اما جانیان اسالمی در این رابطه اقدامی نكرده و خـانـواده وی در راھـروھـای اداره زنـدانـھـا و دادگـاه  .  چه زودتر تحت معالجه درمانی قرار گیرد 
 . سرگردان و نگران حال عزیز خود ھستند 

جمھوری اسالمی در قبال وضعیت جسـمـانـی و جـانـی  .  محمد جراحی جانش در خطر است و باید فورا از زندان آزاد و تحت معالجه قرار گیرد 
به نجات جان محمد جراحی بشتابیم و ھمراه با خانواده وی فشار بیاوریم كه او ھر چه زود تر آزاد و تحـت مـعـالـجـه پـزشـگـی  .   وی  مسئول است 

 .قرار گیرد 
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  فعال كارگری ظرف دوازده روز در سنندج٧دستگیری 
 غالب حسینی یكی دیگر از فعالین كارگری دستگیر شد 

ـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای  ١٢  اسفند ساعت  ٢٩ روز    ظھر غالب حسینی یكی دیگر از فعالین كارگری و اعضای كمیته ھماھنگی ب
ـتـه بـه اسـامـی  ٥  مارس و بعد از دستگیری  ٨ غالب در  .  كارگری در شھر سنندج در محل كار خود دستگیر گردید  ـی  نفر دیگر از اعضای این كـم

ـم  ١٧ بھزاد فرج الھی، وفا قادری، سید خالد حسینی، حامد محمودنژاد و علی آزادی در   ـتـی رژی ـی ـروھـای امـن ـی  اسفند چندین بار مورد تـھـدیـد ن
ـنـدج  .   اسالمی قرار گرفت و از وی خواسته شده بود که خود را معرفی کند  بعالوه شریف ساعد پناه یكی دیگر از فعالین كارگری در شـھـر سـن

ـر شـده  ٢٠ و عضو اتحادیه آزاد كارگران ایران و از ھماھنگ كنندگان طومار سی ھزار امضا با خواست افزایش دستمزدھا نیز در   ـنـد دسـتـگـی  اسـف
 .  نفر از رھبران و  كارگری در شھر سنندج دستگیر شده اند ٧ بدین ترتیب در فاصله دوازده روز  . است 

ـیـن طـی  .  در این مدت خانواده ھای كارگران زندانی مرتبا تجمع اعتراضی برپا كرده و خواھان آزادی عزیزانشان از زندان شـده انـد  آنـھـا ھـمـچـن
ـنـدج خـواسـتـه انـد كـه بـه ھـر   اطالعیه ای از کارگران و مردم زحمتکش و تشکلھای کارگری و نھادھای مردمی و به خصوص مردم شـھـر سـن

 .شكلی که میتوانند آنھا را در جھت آزادی عزیزانشان یاری رسانند 
 اسفند جمع كثیری از خانواده ھای كارگران دستگیر شده در شھر سنندج طبق روال روزھـای گـذشـتـه  ٢٨ در ادامه ھمین تجمعات  روز دوشنبه  

ـتـخـاب  .  در مقابل اداره اطالعات این شھر جمع شدند  سپس شھال دل بینا ھمسر شریف ساعد پناه كه روز گذشته از طرف خانواده ھا به نمایندگـی ان
اما متاسفانه از طرف معاون استاندار با پـاسـخ ھـایـی ھـمـچـون  .  شده بود و به وی وعده مالقات با استاندار را داده بودند به استانداری مراجعه كرد 

در پـی عـدم  .   عصر ادامه یافت ١ تجمع این روز خانواده ھا تا ساعت  .  روبرو شد " استاندار اینجا نیست و این پرونده باید مراحل قانونی را طی كند " 
پاسخگویی نیروھای اطالعاتی به خانواده ھای فعالین کارگری بازداشتی، آنھا اعالم كردند که سفره ی ھـفـت سـیـن خـود را در مـقـابـل سـتـاد  

 اسفند مـاه آنـھـا در مـقـابـل  ٣٠ در نتیجه روز  .  خبری شھر سنندج برپا خواھند کرد و بدینگونه در زمان تحویل سال در کنار عزیزانشان خواھند بود 
ـرگـزاری مـراسـم سـال  .  ستاد خبری اداره اطالعات در این شھر تجمع کردند  اما نیروھای امنیتی حاضر در محل با حمله به تجمع خانواده ھـا از ب

خانواده ھا اعالم كرده اند كه تا آزادی عـزیـزانشـان بـه تـجـمـعـات خـود ادامـه  . تحویل ممانعت به عمل آوردند و سفره ھفت سین آنان را جمع کردند 
 . خواھند داد 

ـیـان سـیـاسـی   وسیعا به تجمعات خانواده ھا در شھر سنندج بپیویدیم و خواھان آزادی فوری كارگران دستگیر شده و ھمه كارگران زندانی و زنـدان
 .از زندان شویم 
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در یك ماه گذشته تحرك ملـمـوس  
ـنـدج و   و انسانی توسط مـردم سـن
ـران كـارگـری و   بخشھایی از رھـب
اتحادیه ھای كارگـری از جـمـلـه  

ـتـه  " و  " اتحادیه آزاد كارگان "  کمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  

ــکـــل ھـــای کـــارگــری  در  "  تش
ـرای نـجــات   ـراض و تــالش ب اعـت
ـنـدج   دستگیر شدگان در شھـر سـن

این كمپین ضـمـن  .  آغاز شده است 
ـتـھـای ھـمـبـسـتـگـی   تامین حمای
طبقاتی ـ سیاسی، خـود نشـان از  
ــران   ــاتــی كــارگ ــق ابــراز وجــود طــب
ــمــاعــی   ــه اجــت ــشــرو در صــحــن پــی

ــھــا و  .  جـامــعــه دارد  ــن حـمــایــت ای
اعتراضات در فضـای نـظـامـی ـ  
ــی كــه نــیــروھــای مــزدور   ــیــت امــن
جـــمـــھـــوری اســـالمـــی و اداره  
اطالعات در شھـرھـای كـردسـتـان  
راه انداخته اند،  روزنـه امـیـد بـه  

ــت و اعــتــراض در شــكــل   دخــال
انقالبی و رادیكال را تقـویـت كـرده  

در اطالعیه سـوم فـروردیـن  .  است 
 جمعی از  كارگران اعـالم  ٩٢ ماه  

ــد؛  ــان  ".... كــرده ان ــن مــی در ای
ی کـارگـر بـا تـوجـه بـه  ¬طبقـه 
نشین بودنش، و دور نـگـاه  ¬حاشیه 

داشته شدنش از تمامی معـادالت  
ـنـده  ـیـن کـن ی سـیـاسـی و  ¬تـعـی

ـروی   ـی ـقـدان ن اقتصادی ایران، و ف
ـقـوه  ـیـن  ¬بـال ی سـیـاسـی در تـعـی

ــاســی،   ــن ســی ــوی ــای ن ــکــردھ روی
اقتصادی و اجتماعی، با در نـظـر  
ـقـاتـی  خـود،   داشتـن مصـالـح طـب
ـنـی   اولین گزینه برای تقبل سنگی
بار تـمـامـی فشـارھـای مـوجـود  

ـم سـرمـایـه  داری بـوده، و  ¬سیسـت
ــه   زنــدگــی و مــعــیــشــت آنــان ب

ـرس،  ¬مثابه  ی سیبلی قـابـل دسـت
ـــھـــایـــی  ـــک ن ـی ــ ـل ـرای شــ  ¬بــ

ــه  در  .  داری خــواھـد بـود ¬سـرمـای
مقابل این سیاست ضد کارگری،  

ی  ¬جنبش کـارگـری بـه مـثـابـه 
ـریـن   ـیـشـروت ـریـن جـریـان، و پ پویات
جنبش اجتماعی ایران، ھـیـچـگـاه  

گر تـمـام  ¬سکوت ننموده، و نظاره 
ی  ¬شـرمـانـه ¬عیار استثـمـار بـی 

ـبـات   سرمایه نبوده، و با طرح مطال
ـرحـق خـود، سـعــی در سـازمــان   ب

ھـایـواقـعـی  ¬بخشیدن به ظـرفـیـت 
ـقـه  ی کـارگـر  ¬موجود  درون  طـب

ی آن راه  ¬نموده است؛ تا در سایه 
را برای رسیدن  به دنیایـی عـاری  
ــاتـی و   ـق ـم طــب ــه ســت از ھـر گـون
استثـمـار انسـان بـه دسـت انسـان  
ـیـای   ـنـای دن ھموار ساخته، و زیرب
ـر، و سـرشـار از   نوبنیاد آزاد و براب

ـیـان   ـن رفاه و عدالت اجتماعی را ب
ـر، و بـا  .  نھد  در چـنـد سـال اخـی
ـتـصـای  ¬اوج  گیری فشارھـای اق

ی رنجبران و  ¬¬ی توده ¬بر گرده 
ھـای  ¬زحمتکشان، ظھور تشـکـل 

کارگری، با رویکردھای کامـلـن  
ــق  ــد اف ــوی ــی، ن ــات ــق ــای  ¬طــب ھ

ــشــاروی  ¬روشــن  تــری را در پــی
ـران   مبارزات طبقاتی کـارگـران ای
نمایاند؛ و خبر از وجود آلترناتیـوی  
انسان مدار را با برخوردار بـودن از  
باالترین ظرفیت و پتانسیـل را بـه  

ــد  ــه .  ھــمــگــان رســان ــت ی  ¬کــمــی
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  

ھای کارگری، اتـحـادیـه  ¬تشکل 
ــه   ــت آزاد کــارگــران ایــران، کــمــی
ــن تشــکــل   ــیــری و چــنــدی ــگ ــی پ
رادیکال و مستقل دیگر از جـمـلـه  

ھایی ھستند که در چند  ¬تشکل 
سال اخیر، با متحول ساختن فـورم  
و شکل مبارزات کارگـری،سـطـح  
ــاء   ــارگــری را ارتــق ــش ک جــنــب

بخشیـده، و بـه نـحـوی آن را از  
ـرون آورده  ـی . انـد ¬رکود و انجماد ب
ھـا در  ¬با این وجود  این تشـکـل 

ـر فـراز و   چند سال  اخیر، تاریخ پ
نشیبی را پشت سـر گـذاشـتـه، و  
مصائب فراوانی ھمچون تـھـدیـد،  
ـیـز   تعقیب، زندان و حتی ترور را ن

اما ھیچگاه بـه  .  اند ¬متحمل شده 
ــقــه ¬آرمــان  ــب ــرحــق ط ی  ¬ھــای ب

کارگر پشت نکرده، و با آھنـگـی  
رساتر، مارش اتحاد و ھمبستگـی  

. انـد ¬طبقاتی را طنین انداز کـرده 
ھا ھمواره با تأکید بر  ¬این تشکل 

تغییر ساختارھا و مناسـبـات  ضـد  
ـر    کارگری موجود، و ایـجـاد بسـت

ـرای رھـایـی از سـتــم   مـنـاســب ب
طبقاتی، نھایت اھتمام خود را بـه  

ــرده  ــا کــارگــران و  ¬کــار ب ــد، ت ان
ی  ¬محرومان را به بھتریـن شـیـوه 

ھــا و تــنــد  ¬مــمــکــن از گــردنــه 
ــچ  ـی ھـای مــبـارزاتــی مــوجــود  ¬پ

ــان را در نــبــرد   ــد، و آن بــرھــانــن
ـنـد ¬تاریخ  . سازشان ھمراھـی نـمـای

ـم   ــ ـت ـــســ ـی ـــابـــل، ســ ـق امـــا در مــ
ــه  ــای ــه  ¬ســرم ــا ب داری ایــران بــن
ــه  ــف ــاتــی ¬وظــی ــق ــب اش، بــه  ¬ی ط

ـفـی مـتـوسـل   ـل ترفـنـدھـای مـخـت
ھای مـوجـود  ¬شود تا روزنه ¬می 

بر سر جنبش کارگری را مسـدود  
ــاد   ــه فــری ــون ــد؛ و ھــر گ ــای ــم ن

ای را در گلـو خـفـه  ¬طلبانه ¬حق 
ـــد  ـــای ـــم ـــا .  ن ـــن ادع ـــواه ای : گ
ــازداشــت  ــر فــعــالــیــن  ¬ب ــی ھــای اخ

ــقــن در   ــی ــدج دق ــن ــن ــری س کــارگ
ــــن   ـی ـرای ھــــمـــ ــــای اجـــ ـت راســـ

ــاســت  ھــای ضــد کــارگــری  ¬سـی
ـر   ـیـدی دیـگـر ب بوده، و مـھـر تـأی

ـرنـامـه  ھـای حـافـظـان  ¬تمامـی ب
وفـا  .  بـاشـد ¬سرمایه در ایران می 

ــی   قـادری، خــالـد حسـیــنـی، عـل
نـژاد،  ¬آزادی، حـامـد مـحـمـودی 

ــھــزاد فــرج  ــب  ¬ب ــھــی و غــال الــل
ــه   ــت ــی ــنــی از اعضــای کــم حســی
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  

ھای کارگری، و شـریـف  ¬تشکل 
ـنـاه عضـو اتـحـادیـه آزاد   ساعد پ
ــرم   ــه ج ــھــا ب ــن کــارگــران ایــران، ت

ھـــای  ¬عضـــویـــت در تشـــکـــل 
ــوق   ــاع از حــق کــارگــری، و دف

ـره  ی  ¬کارگران، و اعتراض  به سـف
خالی  آنان، بازداشـت و مـحـبـوس  

ــد ¬شــده  ــا  .  ان ــی کــه ب فــعــالــیــن
ــی   ــه اصــول انســان ــدی ب ــایــبــن پ

انـد  ¬ی کارگر، ثابت نموده ¬طبقه 
ــع   ــاف ــعــی جــدای از مــن ــاف مــن
ــخــواھــنــد   ــداشــتــه و ن کــارگــران ن

 .داشت 

ھـا،  ¬با درک ایـن واقـعـیـت 
تنھا سوألی کـه ذھـن ھـر انسـان  
آگاه و وجدان بیـداری را مشـغـول  

آیـا  :  سازد این است که ¬خود می 
دفاع از نـان و مسـکـن و آزادی  
کارگران و مـحـرومـان مسـتـحـق  

باشد که این  ¬چنین عقوبتی می 
ـنـد    ـرآی عزیزان دچار آنند؟ مـگـر ب

ـری  ـراب ـبـی  ¬فریاد  مساوات و ب طـل
ـرانـدن عـدالـت   اینان موجـب گسـت
ــر و   ــی ــراگ ــمــاعــی و رفــاه  ف ــت اج
ھمگانی نخواھد بود که اینچنیـن  

در پـایـان  ...  دربند و اسیرنـد؟ و  
ـنـدج و حـومـه،   ما کـارگـران سـن
ـر تـمـامـی   ضمن پای فشـاری ب
ـبـش کـارگـری،   مواضع برحق جـن
ھر گونه تعـرض و تـھـاجـمـی بـه  

ــوف   ــن  ¬صـف کـارگــران و فـعــالــی
خصــوصــن فــعــالــیــن  ( کــارگــری  

ــدج  ــن ــی ســن ــازداشــت ــن  )  ب را قــوی
محکوم نموده، و خواسـتـار آزادی  
فوری و بی قید و شرط تـمـامـی  

لذا در راسـتـای  .  باشیم ¬آنان می 
ــی بــرای   ــایــت ــجــاد چــتــر حــم ای
ـیـن کـارگـری،   کارگران و فـعـال

ـرده  ی  ¬پشتیبانی و حمایـت گسـت
ــمــامــی تشــکــل  ھــای مــدافــع  ¬ت

ــوق کــارگــر، ســازمــان  ھــای  ¬حـق
ــوق بشــری و انســان  ــای  ¬حــق ھ

ـری ¬آزادی  ـراب طـلـب، و  ¬خواه و ب
تمامی کارگران ایران و جـھـان را  

ـم؛ تـا در سـایـه  ی آن  ¬خواستاری
ی کـارگـر  ¬کابوس سقوط طبقه 

ــودی، از   ــاب ــگــاه ن ــه پــرت ایــران ب

ـران زدوده   واقعیـت زنـدگـی رنـجـب
ـراضـات را  ..." شود  دامنه این اعـت

باید ھر چه بیشتر با فراخوانـھـای  
ـر   ـیـشـت وسیعتر در سطح جـامـعـه ب

ـنـونـی و ابــراز  .  كـرد  مـوقـعـیـت ك
ـیـشـرو از   وجود مردم و بخشھای پ
كـارگــران در دفــاع از دســتـگــیــر  
ــه ھــای مــادی ـ   ـن شـدگــان زمــی
اجتماعـی خـیـزشـھـای تـوده ای  
. سازمانیافته را فراھم كـرده اسـت 

ـیـن و   ـپ دفاع و حمایت از ایـن كـم
ـر شـدگـان   آزادی فوری دسـتـگـی
ــردم در   ــر دائــمــی م كــمــاكــان ام
شھرھا و كارگران در مراكز كـار و  

 . كارخانه ھا است 
ـــ       ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــه زدگــان امــر   ــزل ــه زل مســال
  شاھـد  ١٣٩١ سال  ! كارگران است 

ـراژیـك زلـزلـه زدگـان   سـرنـوشـت ت
ـم "  ورزقان " مردم   در مـنـاطـق  .  بودی

ــا   ــان ب ــاك ــم ــه زده مــردم ك ــزل زل
ـرو   ــ ــده ای روب ــدی ــالت ع ــك مش

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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ـقـی از  .  ھستنـد  ـی ھـنـوز آمـار دق
بـا  .  میزان تلفات ارائه نشـده اسـت 

این وجود سازمان جـمـعـیـت ھـالل  
ـم را  ١٦ احمر   ـرحـی ھـزار مـراسـم ت

در ایـن مـنـاطـق  .  اعالم كرده است 
ساخت و سـاز ھـم مـتـوقـف شـده  

ھــنــوز تــعــداد زیــادی در  .  اســت 
انتظـار سـاخـت وسـاز مـحـلـھـای  
ــد و در   ــی شــان ھســن مســكــون

ـنـد  بـازار  .  چادرھا زندگی مـیـكـن
دزدی عوامل رژیم اسـالمـی ھـم  
با تحمیل فـالكـت مـعـیـشـتـی و  

" ورزقـان " چادر نشینـی بـه مـردم  
ـرجـاسـت  تـرس مـردم  .  کماکان پـاب

ـرق خـود   ـرخ گـران ب زلزله زده از ن
ـبـدیـل   نیز به مشكل جدی آنـھـا ت

ــت  ــاس صــدای  .  شــده اس ــك ــع ان
ـبـات   اعتراض و رسیدگی به مطال
و تامین معیشت و زندگـی مـردم  

. امـر كـارگـران اسـت "  ورزقان " در  
را  "  ورزقـان " كمپین دفاع از مـردم  

دفاع از مـردم  .  نباید فراموش كرد 
ـبـش   این مناطق امـر انسـانـی جـن

 . كارگری در ایران است 
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

در این بـخـش از در حـاشـیـه  
ــخـشـنـامــه   اخـبـار كـارگــری بـه ب

بـا  .   كارگران میپردازیم ٩٢ دستمزد  
خواندن این بخشنامه مـا مـتـوجـه  
میشویم كه دولت، كـارفـرمـاھـا و  

ـیـابـت بـه  ( شورای عالی كار  بـه ن
ــمــزد  !!)  اصــطــالح كــارگــران  ــت دس

ایـن  . كارگران را تكه تكه كرده اند 
ـلـه و   ـیـن حـی تكه تكه كردنـھـا اول
شگرد سرمایه داران و دولت اسـت  
ـقـه   به منظور به اسارت كشیدن طب

با اعالم ایـن بـخـشـنـامـه  .  كارگر 
ـقـه   ـر از طـب میخواھند ایـن تصـوی

كارگر را به جـامـعـه بـدھـنـد كـه  
ــن   ــدگــی كــارگــر مــزدی ھــمــی زن

ـقـه  .  است  مـحـروم  " اینھا جـزو طـب
ـر را  ".  ھستند  میخواھند این تصوی

بدھند كه ببینید زندگی كارگـر و  
ـئـت حـاكـمـه   مزد روزانه اش را ھی
بگرو گـرفـتـه و اگـر ھـر روزی   
ــواھـــد   ــخ ــا ب ـرم ــارفــ ــت و ك دول

ـردازد  و  !  بخشھایی از آنرا نـمـی پ
ـقـه كـارگـر را در   میخواھنـد طـب
اسارت چند جانبه این قوانین ضد  

ــد  ــن ــوس كــن ــی مــحــب مــزد  .  انســان
مشخص و تعییـن شـده بـایـد سـر  
ـبـصـره در   راست و بدون این ھمه ت

ـقـه   .  اختیار كارگران قرار گیرد  طـب
ــاال و   ــا حـرمــت ب ــایـد ب كـارگــر ب
كرامت انسانی بتواند ھر ماه بـدون  
قید ھیچ تبصره و بخشـنـامـه ای  
از شماره حساب بانكی اش مـثـل  
ھر شھروند مدنی دیگر حـقـوق و  
مزایای ماھـانـه اش را دریـافـت  

 .   كند 
 

 ٩٢بخشنامه دستمزد 
 کارگران ابالغ شد

ــزد   ــم ــامــه دســت ــخــشــن   ٩٢ ب
ــران ابــالغ شــد  ــات  /  کــارگ ــی جــزئ
ـرسـت  .  کـامـل افـزایـش مـزد  سـرپ

وزارت تـــعـــاون، کـــار و رفـــاه  
  ٩٢ اجتماعی بخشنامه دسـتـمـزد  

. کارگران را برای اجرا ابالغ کـرد 
ـرنـگـار مـھـر، در   به گـزارش خـب
ـلـه   ـنـدی اسـدال بخشنـامـه شـش ب
ـرسـت وزارت تـعـاون،   عباسی سرپ
کار و رفاه اجتماعی دربـاره مـزد  

شـورای  :   کارگران آمده اسـت ٩٢ 
ـنـدگـان   عالی کار با حضور نـمـای

دولت، کـارفـرمـایـان و  ( سه گروه  

ــارگــران  ــورخ  )  ک ــه م ــس در جــل
، پـس از بـحـث و  ١٣٩٢/١٢/٢١ 

بررسی راجع به تعیین حداقل مـزد  
  ٤١ ، در اجـرای مـاده  ١٣٩٢ سال  

قانون کـار بـا در نـظـر گـرفـتـن  
مصالح کارگران در انـطـبـاق ھـر  
چه بیشتر مـیـزان درآمـد آنـان بـا  
سطح معیشت و ھمچنین با توجـه  
ـیـدی   به مقتضیات بنگاه ھای تول
و کارفرمایان و شرایط اقتصـادی  
ـفـاق آرا   جامعه موارد زیر را بـه ات

ــ از اول  ١ .  مورد تصویب قرار داد 
 حداقل مزد روزانـه بـا  ١٣٩٢ سال  

نرخ یکسان برای کلیـه کـارگـران  
اعم از قرارداد  ( مشمول قانون کار  

ـلـغ  )  دائم یا مـوقـت    ١٦٢٣٧٥ مـب
یکصد و شصت و دو ھـزار  ( ریال  

ـنـج ریـال  ـتـاد و پ ) و سیصد و ھـف
ھمچنیـن از اول  .  تعیین می گرد 

ـر سـطـوح مـزدی  ١٣٩٢ سال    سـای
 درصد مزد ثابت یـا  ١٠ نیز روزانه  

ـنـا     ٣٦ مـوضـوع مـاده  ( مـزد مـب
ــون کــار  ــان ــه اضــافــه روزانــه  )  ق ب

 ریال به نسبت آخرین مـزد  ١٩٤٨٥ 
.  افزایش می یـابـد ١٣٩١ در سال  
ـنـد  :  تبصره  با اعمال افزایش ایـن ب

مزد شغل کارگران مشمـول طـرح  
ــدی مشــاغــل   ــه بــن ــق ھــای طــب
مصوب وزارت تعاون، کار و رفـاه  
ـر   اجتماعی و نیز مـزد ثـابـت سـای

  ١٦٢٣٧٥ کارگران نباید از مبلـغ  
یکصد و شصت و دو ھـزار  ( ریال  

بنـد  )  و سیصد و ھفتاد و پنج ریال 
ـ به کارگرانـی  ٢ . کمتر شود ) ١ ( 

 دارای یکـسـال  ١٣٩٢ که در سال  
سابقه کار شده و یـا یـکـسـال از  
دریافت آخرین پایه سـنـواتـی آنـان  

ـلـغ     ٣٠٠٠ گذشته باشد روزانه مب

) سـنـوات ( ریال نیز به عنوان پایه  
ـبـصـره  .  پرداخت خـواھـد شـد  : ١ ت

ـلـغ مـربـوط بـه پـایـه   پرداخت مـب
سنواتی کـارگـران مشـمـول طـرح  
ــدی مشــاغــل   ــه بــن ــق ھــای طــب
مصوب وزارت تعاون، کار و رفـاه  
اجتماعی با در نظر گـرفـتـن رقـم  
ـرای گـروه یـک بـا   فوق الذکر ب
توجه به دسـتـور الـعـمـل و جـدول  
اعالمی توسـط اداره کـل روابـط  
ـران خـدمـت صـورت   کار و و جـب

ــی گــیــرد  ــصــره  .  م ــه  :  ٢ تــب ب
کارگران فصلی به نسـبـت مـدت  

ــال   ،  ١٣٩١ کــارکــردشــان در س
ـبـصـره   میزان مقرر در این بند یـا ت
یک آن حسب مورد تعلق خـواھـد  

ــرفــت  ــره  .  گ ــص ــر اســاس  :  ٣ تــب ب
ــه مــورخ     ١٣٩١/١٢/٢١ مصــوب

شورای عالی کار و در راسـتـای  
مھارت محوری و بـھـره مـنـدی  
ـیـجـه   ـت تمامـی کـارگـران و در ن
ـقـه،   رضایتمندی کارگران بـا سـاب

ــدای ســال   ــه  ١٣٩٢ از ابــت ــم  ھ
ـرارداد دائــم و   کـارگــران دارای ق
موقت مشـمـول قـانـون کـار کـه  
دارای یک سال سابقه کـار شـده  
و با یک سال از دریافـت آخـریـن  

ــایــه   ــوات ( پ ــن آنــان در ھــمــان  )  س
کارگروه گذشـتـه بـاشـد، اعـم از  
اینکه حـق سـنـوات یـا مـزایـای  
پایان کار خود را تسـویـه حسـاب  
ـر، مشـمــول   ــد یـا خــی کـرده بـاشـن

خـواھـنـد  )  سـنـوات ( دریافت پایـه  
ـ بر اسـاس مصـوبـه مـورخ  ٣ .  بود 

 شورای عالـی کـار  ١٣٨٧/٧/٢١ 
ـتـمـنـدی   در جھت افـزایـش رضـای
ــه   کـارگــران و کــارفــرمــایـان و ب
منظور تثبیت و تسری به تمامـی  

ـم و مـوقـت   کارگران، اعم از دائ
ـتـدای سـال     ١٣٩٢ مقرر شد از اب

ـنـه اقـالم مصـرفـی   کمـک ھـزی
خانوار به عنوان مزایای رفاھی و  

 مـاده  ٣ انگیزه ای موضوع تبصره  
 قانون کار بـابـت ھـر کـارگـر  ٢٦ 
ماھـانـه  )  اعم از متاھل یا مجرد ( 

ـلـغ   ــال از ســوی  ٣٥٠٠٠٠ مـب  ری
ــرداخــت   ــرمــایــان بــه آنــان پ کــارف

ــط مــربــوط بــه  ٤ .  گــردد  ــ ضــواب ـ
چگونگی نحـوه اعـمـال افـزایـش  

و تبـصـره یـک  )  ١ ( مقرر در بند  
در کـارگـاه ھـایـی کـه  )  ٢ ( بند  

دارای طرح طبقه بندی مشـاغـل  
ــز در مــورد   ــی مــی بــاشــنــد و ن
ـیـن   کارگران کارمزدی و ھم چـن
چگونگی ارتقاء طبقه شغلی بـه  
موجب دستور الـعـمـل ھـای اداره  
ـران خـدمـت   کل روابط کار و جـب

ــن  ٥ .  خــواھــد بــود  ــررات ای ـــ مــق
مصوبه شامل حال دانش آموزان و  
دانشجویانی که در ایام تعطـیـالت  

 بـه طـور  ١٣٩٢ تابستانی در سال  
موقت در کارگاه ھا اشتغال مـی  

ــ واحـدھـای  ٦ .  یابند، نخواھد شد 
مشمول قـانـون کـار بـه مـنـظـور  
ایجاد رابطه ھر چه بیشتر مـزد و  
ـیـد و   مزایا بـا بـھـره وری و تـول
ــن   ـی ــشـتــر در ب ـی ایـجـاد انـگــیـزه ب
ـر اجـرای   کارکنان خود، عـالوه ب
این مصوبه می توانند نسـبـت بـه  
افزایش و برقراری مزایا در قـالـب  
موافقت نامه ھای کارگـاھـی و  
پیمان ھای دسته جمعی و پس از  
تایید وزارت تـعـاون، کـار و رفـاه  

 ."اجتماعی اقدام نمایند 
 
  
 

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

 kurd channel  شبکه  ٢٧٥٠٠ 
 و نیم تا یك و نیم شب  ٩ ( ھفت تا یازده شب به وقت اروپای مرکزی  :  ساعات پخش 

 ) به وقت ایران 
 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ :تلفن تماس          nctv.tamas@gmail.com:    ایمیل 
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 اخبار اعتراضات كارگری 
 

 کارگر مقابل سازمان اداری ٢٥٠تجمع 
بھشت زھرادراعتراض به عدم 

 ماھه حقوقشان٣پرداخت
ـیـل عـدم  ٢٥٠  اسفند؛   ٢٧   کارگر بـھـشـت زھـرا بـه دل

ـابـل  ٣ دریافت عیدی و سنوات و تعویق    ماھه حقوق خود مق
کـارگـران  .  بھشت زھرا تجمـع کـردنـد ٣ ساختمان اداری ناحیه  

  ١٠ مشغول به کار در واحد خـدمـات بـھـشـت زھـرا، روزانـه  
ـتـه  ٣ ساعت کار می کنند وحدود    ماه است که حقوق نگرف

قابل یادآوری است که ھیچ مقام مسئولی پاسخگـوی  .   اند 
 .مشکالت کارگران معترض نبوده است 

 
راھپیمایی وتجمع کارگران کاشی گیالنا 
 ٧مقابل فرمانداری در اعتراض به تاخیر 

 ماھه در پرداخت دستمزد
ـنـده كـارخـانـه كـاشـی  ٥  کارگـر و  ٢٠٥  اسفند؛  ٢٧   ران

 ماه دستمزد و عـیـدی  ٧ گیالنا در اعتراض به عدم دریافت  
ـیـن   ـتـن وعـده مسـئـول ـاف ـی سالجاری خود و ھمچنین تحقـق ن

کارگران این كـارخـانـه  .  مقابل فرمانداری رودبار تجمع کردند 
پیش از این ھم در اعتراض به پرداخت نشدن حـقـوق خـود در  
ـا وعـده رفـع   مقابل فرمانداری رودبار تجمع كرده بودند كـه ب
ـنـد  ـازگشـت . مشكل از سوی مسئوالن استانی به كـار خـود ب

گفتنی است، كارگران کارخانه کاشی گیالنا بـرای شـركـت  
واقع در  (  کیلومتری از محل كارخانه  ٦ در این تجمع فاصله  

 .اند   تا شھر رودبار را با پای پیاده پیموده ) شھر منجیل 
 

فشار کارفرمایان شرکت سقز سازی 
 به کارگران قراردادی) ون(کردستان 

ـز سـازی   ـان شـرکـت سـق طبق گزارش رسیده کـارفـرمـای
کردستان به کارگران قراردادی این شرکت اعـالم کـرده کـه  

 سـاعـت در  ١٠  طبق ضوابط شرکت ساعات کـار،  ٩٢ سال  
روز می باشد وھر کارگری با شـرایـط کـاری ایـن شـرکـت  

الزم بـه ذکـر اسـت  .  خودرا تطبیق ندھـد اخـراج خـواھـد شـد 
کارفرمایان این شرکت به دونفـر از کـارگـران قـراردادی بـه  

سـال در  ٣ نامھای فواد صالحی و ایوب کریمی کـه حـدود  
ـان   ـای ـا پ این شرکت مشغول به کار بوده اند اعالم کرده انـد ت

  ٩٢  به شما نیاز داریم و به آنھا اعالم کردند در سـال  ٩١ سال 
 .قرارداد شما تمدید نخواھد شد 

 
 ویژه افزایش دستمزدھا

 
جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده 

 است  
 ماه است كـه طـومـار سـی ھـزار  ١٠ فروردین؛ بیش از  ٢ 

 مطالباتی كارگران به بستری مـھـم بـرای    امضاء اعتراضی، 

ـبـدیـل   فریاد حق طلبی طبقه كارگر از مسئولین حكومتـی ت
ــه شــمــاره نــامــه ھــای     ٢٥/٥/٩١ -٨٣٨٨١ شــده اســت ب

ھـر یـك ده   .  ٥/١٠/٩١ -١٥٨٧٤٠  و  ١٦/٧/٩١ -١٠٢٠٨٨   ، 
 مـھـر و آذر تـحـویـل وزارت    ھزار امضاء در ماھھای خرداد، 

 تعاون و رفاه اجتماعی و رونوشت آنھا به مجلس و دفتـر    كار، 
در این طومار بر مطالبـات عـاجـل  .  ریاست جمھوری داده شد 

میلیونھا کارگر در سراسر کشور از قبیـل لـغـو قـراردادھـای  
ـانـكـاری،  ـیـم بـه سـرانـجـان    موقت، برچیده شدن شركت ھای پ

    رسیدن بیمه كارگران ساختمانی، پرداخت حقوق ھای معـوقـه، 
 تعیین حـداقـل مـزد      اجرای قوانین كارھای سخت و زیان آور، 

ـیـم  ٤١ بر اساس ماده   ـق  قانون کار با شرکت و دخـالـت مسـت
ـتـخـب مـجـامـع عـمـومـی كـارگـران،   حـقـوق    نمایندگان مـن

ـیـش   ـای  پ ـن بازنشستگان و توقف اصالح قانون کار بـر مـب
،  به صـورت مشـخـص  ... نویس الیحه ضدكارگری دولت و  

بدون شك این طومار به عـنـوان یـک قـدم  .  تاكید شده است 
اولیه بستر مناسبی برای پیشبرد مطالبات میلیونھـا کـارگـر  

میلیونھا كارگری كه تا آنـجـا کـه بـه  . در سراسر کشور بود 
طرح و پیشبرد مطالبات سراسری کارگران مـربـوط مـیـشـود  
ـان   ـی سالھاست ھیچگونه وسیله و ابزاری برای ابراز وجود و ب

در این میان سـی  .  مشكالت و دردھای مشترك خود نداشتند 
ھزار كارگر با اسم و رسم و ذکر نام محل کار خـود سـنـدی  
ـات   ـب را امضاء كردند كه بیانگر بخشی از اعتراضات و مـطـال

ـاتـی در  .  آنان بود  این سند بخشی از ھویت آشكار مبارزه طبق
امید به آینده و تغییر با امضاء ھر یك از    ایران است و در آن   

ـتـه اسـت  ـاف ـنـی ی ـاد  .  این سی ھزار نفر کارگر تبلور عـی فـری
رسای سی ھزار انسان، سی ھزار كـارگـر بـه وسـط صـحـنـه  
ـا صـدای رسـایـی اعـالم   عمل اجتماعی کشانده شد و آنان ب
کردند ما زنده ایم، ما كار می كنیم و شادی و رفـاه  مـی  

ـاشـیـم .  خواھیم  . ما باید از حق زنـدگـی انسـانـی بـرخـوردار ب
ھماھنگ كنندگان طومار اعتراضی مطالباتی با تـکـیـه بـر  
ـتـشـار مـراحـل سـه گـانـه ده ھـزار   ھمبستگی کارگران با ان
امضاء كه در اکثر  رسانه ھای خبری، مطبوعات و سـایـت  
ھا انعكاس یافت خواسته ھای خود را كـه بـه صـورت حـل  
ـیـن بـود بـه   نشده ای بر روی میز دولت و مجلس و مسـئـول
ـیـت   ـق موضوع روز جامعه بدل كردند و این خود گام اول مـوف

ھماھنگ كنندگان بر خواسته ھـای كـارگـران  .  كارگران بود 
ـابـل مـجـلـس شـورای  ٢٨ در تحصن   ـق  آذر مـاه خـود در م

و در مذاكرات و کشمکشھای خـود    اسالمی پافشاری كردند  
     وزیـر كـار،   كمیسیون اقتصادی،   با نایب رئیس مجلس، رئیس  

 دفتر پیگیری وزارت اطـالعـات و مـعـاون    استانداری تھران، 
ـات   ـب ـتـر از مـطـال روابط كار وزارت كار بدون اینكه یك میلیـم
ـیـشـتـی   كارگران عدول كنند پاسخگویی و حـل مسـائـل مـع

استـدالل مـا روشـن و  .  كارگران را بر روی میز آنان گذاشتند 
ـبـود  .  شفاف بود  ـات خـود و بـھ ـب ھدف ما دستیابی به مـطـال

شرایط معیشتی مان بود اما این حـرکـت در عـیـن حـال در  
بطن خود میتواند به عالی تـریـن اشـکـال بـروز حـرکـتـھـای  
ـیـل ھـم   متحدانه کارگری نیز تبدیل بشود شاید به ھمیـن دل
بود كه یكی از اتھامات ھماھنگ كنندگان طومار از سوی  
مامورین امنیتی چسباندن سی ھـزار كـارگـر بـه ھـمـدیـگـر  

اینك اگر حتی استانداری تھران مجوز تجمـع مـا  .  عنوان شد 
ـا ھـرگـونـه تـجـمـعـی   كارگران معترض را صادر نـكـنـد و ی
اعتراضی حول مطالبات مطرح شـده در طـومـار اعـتـراضـی  
ـیـم   ممنوع شود ھرگز ذره ای از حق خواھی خود كوتاه نخواھ
ـز بـرای ایـن حـق خـواھـی   آمد  و  ھر گونه ھزینه ای را نی

ـیـش رو   .  خواھیم پرداخت  اولـویـت    بر این اساس و در سـال پ
اصلی ما تعیین حداقل مزدی است كه حق حیات مـا را بـه  

رسمیت بشناسد و بر اساس مولفه ھای زیر در حـداقـل مـزد  
مصوب شورایعالی کـار تـجـدیـد نـظـری فـوری و اسـاسـی  

ـیـن حـداقـل  ٤١ طبق ماده   -١ : صورت بگیرد  ـی  قانون كار تـع
مزد میباید متناسب با نرخ تورم و مھم تـر از آن بـر اسـاس  
تامین سبد ھزینه یک خانوار چھار نفره تعیین شود بطوریكه  
یك خانواده چھارنفره از یك زندگی شرافتمندانه ای بـرخـوردار  

چون نرخ واقعی تورم اعالم نـمـی شـود لـذا طـبـق    -٢ .  شود 
ـنـه   ـزی ـلـم کـاالی  ٣٩ واقعیات موجود  و بر اساس سبد ھ  ق

ـاالی   ـایـد ب ـب ـی اساسی زندگی، حـداقـل مـزد یـك كـارگـر م
ـادر بـه ادامـه  ٠٠٠/٥٠٠/١   باشد تا یک خانوار کارگری ق

ــر از    -  ٣ . حــیــات بــاشــد  ــوق كــارگــران بــاالت افــزایــش حــق
ـنـه ھـای  %  ٩  تا  ٧  چیزی حدود  ٠٠٠/٥٠٠/١  ـزی درصـد ھ

ـلـغ بـرای یـك خـانـواده   ـب تولید را شامل می شـود و ایـن م
كارگری نه تنھا مصرف می شود بلكه كم ھـم مـی آیـد از  
ـیـری بـر   ـاث ـا ت ـق این رو بر خالف ادعاھای واھی موجود مطل

بـراسـاس طـرح آزاد    -٤ افزایش قیمت ھا نخواھد گـذاشـت   
ھمه اقالم زندگی  از  )  ھدفمندی یارانه ھا ( سازی قیمت ھا  

لوازم خانگـی و دارو و درمـان    مسكن و    خوراك و پوشاك تا  
ـا ایـن  ...  و   ـیـجـت ـت تا چندین برابر افزایش قیمت داشته انـد ن

یک امر بدیھی است که حداقل مزد کارگران نیز ھـمـچـون  
بـر اسـاس گـزارش ھـای  .  قیمت سایر کاالھا واقـعـی شـود 

رسمی منتشر شده اكنون ھزینه ھای زندگی بیش از چـھـار  
بدون تردید نرخی كـه در شـورای  . برابر حداقل مزد می باشد 

ـا  )   درصد افزایش حداقل مـزد ٢٥ (عالی كار   ـیـن شـده ب ـی تـع
 آمـده اسـت  ٤١ ساز و كار و شـاخـص ھـایـی كـه در مـاده  

مغایرت بسیار فاحشی دارد و این اعالم جـنـگـی آشـكـار بـر  
 ھـزار  ٤٨٧ حـداقـل حـقـوق  .  علیه طبقه كـارگـر ایـران اسـت 

ـانـونـی، عـقـالنـی ، اخـالقـی و   تومانی ھیچگونه توجیه ق
ـتـمـاعـی و   ـانـدارد و شـاخـص اج انسانی ندارد و با ھیچ است

ـزانـی از حـداقـل  . اقتصادی مطابقت ندارد  ـی تصویب چنین م
ـزایـش   مزد آنھم در شرایط که سی ھـزار کـارگـر خـواھـان اف
چندین برابری حـداقـل مـزد بـودنـد، اگـرچـه مـاھـیـت ضـد  
كارگری جناحھای حاكم سرمایـه داری در ایـران از سـالـھـا  
ـبـی ھـای   قبل برای كارگران آشكار بود اما ھمـه عـوام فـری
تشكل ھای ضد كارگری و دست ساخته دولتی و جناحھای  
مختلف و به ظاھر متضاد حکومتی را بـه مضـحـك تـریـن  

ـا  .  شكلی بیش از پیش آشکار کـرد  ـان ب دولـت و كـارفـرمـای
 ھزار تومانی حداقل مزد ما را به لبه پرتگـاه دره  ٤٨٧ اعالم  

ـنـون   ای از گرسنگی و مرگ و فالکت عقب رانـدنـد و اك
دیگر جایی برای ذره ای تمکین و عقب نشینی باقی نمانـده  

  ١٣٩٢ برای ما كارگران پرونده تعیین حداقل مزد سـال  .  است 
ـازه    نه تنھا مختومه نشده  بلكه جنگ بر سر حداقـل مـزد ت
ـیـن حـداقـل   آغاز شده است  و ما برای لغو این مصوبه و تعی
دستمزدی كه حق حیات، آبرو و شرافت مان را تضمیـن کـنـد  

ـنـدگـان  .  خواھیم جنگید  شاپور احسانی راد از ھماھنـگ کـن
طومار اعتراضی کارگران و عضو ھیات مدیره اتحـادیـه آزاد  

 کارگران ایران 
ویژه اعتراضات علیه دستگیری 

 فعالین كارگری
 

 بازداشت کارگران محکوم است
و سـال نـو  )   مـارس ٨ (فروردین؛ در آستانه روز جھانی  ٤ 

ـامـھـای بـھـزاد فـرج الـھـی، عـلـی   تعدادی از کارگران به ن
آزادی، وفا قادری، خالد حسینی، حامد محمودنژاد و غالـب  
حسینی از اعضای کمیته ی ھماھنگـی و شـریـف سـاعـد  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ایـن  .  پناه از اعضای اتحادیه آزاد بازداشـت و زنـدانـی شـدنـد 
ـیـکـاری   بازداشتھا در شرایطی انجام می گـیـرد کـه مـوج ب
فزاینده ای کشور را فرا گرفته و تورم افسـار گسـیـخـتـه و  

مـگـر  .  گرانی سرسام آور کمر طبقه کارگر را خم کرده اسـت 
این کارگران چه خواسته ای داشتند که در آستانـه سـال نـو  
بایستی در زندان باشند؟ جز اینکه خواستار دستمـزد عـادالنـه  
ـز و رفـع   و زندگی شرافتمندانه برای کارگران و مـردم عـزی
.  تبعیض بودند؟ آیا جای این انسانھای شریف در زنـدان اسـت 

ـازداشـت   این نوع برخوردھا و تھدید و ارعاب خـانـواده ھـا و ب
ـیـد   کارگران محکوم است و خواستار آز ادی فوری و بـی ق

ـبـسـتـگـی  .  شرط این کارگران ھستم  با ارزوی اتـحـاد و ھـم
عضو ھیئت مدیره سندیکـای    -تمامی کارگران علی نجاتی 

 نیشکر ھفت تپه 
 

  کارگران زندانی آزاد باید گردند
ـازداشـت  ٢٧  ـتـه از ب ـف  فـعـال  ٦  اسفند؛ بیش از یـک ھ

کارگری به نامھای وفا قادری، حامد مـحـمـود نـژاد،بـھـزاد  
ـتـه   ـی ـنـی اعضـای کـم فرج الھی، علی آزادی، خـالـد حسـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـلـھـای کـارگـری و  
شریف ساعدپناه عضو ھیئت مدیـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران می گذرد و ھنوز ھـیـچ خـبـری از آزادی ایـن افـراد  

این انسانھای شریف ھیچ جرمی مرتـکـب نشـده انـد  .  نیست 
ـنـد  .  که باید جایشان در بازداشتگاه باشد  اینھا کسـانـی ھسـت

که به فقر و بی عدالتی ، به حقوق چندین بـرابـر زیـر خـط  
ـار  .   ھزار تومانی اعتراض داشته انـد ٤٨٧ فقر   ـنـھـا خـواسـت ای

ـنـد   یک زندگی انسانی برای ھمه و از جمله کارگران ھسـت
در ھـیـچ  .  و تنھا به این جرم بازداشت و زندانی   شـده انـد 

جای دنیا خواستار زندگی انسانی بودن به ھـیـچ وجـه جـرم  
این اقدام تنـھـا  .  نیست و کسی به خاطر آن به زندان نمی رود 

در ایران صورت مـی گـیـرد زیـرا جـوابـی جـز زنـدان بـرای  
 ھزار تومانـی نـمـی  ٤٨٧ خواست انسانی کارگران که حقوق  

بازداشت ایـن اشـخـاص بـه مـنـظـور سـاکـت  .  خواھند ندارند 
ـا نسـبـت   نشاندن میلیونھا کارگر رنج دیدیده و فقر زده است ت
ـاورنـد، صـدایشـان   به ھر بالی وحشتناک تری که سرشان بی

ھـر  .  بازداشت فعالین کارگری اتفاق تازه ای نیست .  در نیاید 
ـا بـه حـرمـت و شـأن انسـانـی   بار که خواسته شـده اسـت ت

یـورش  .  کارگران یورش برده شود چنین اتفاقاتی افتاده اسـت 
به فعالین کارگری شھر سنندج نیز در راستای تحمیـل مـزد  

 ھزار تومانی است و می خواھند کل طبقه کـارگـر را  ٤٨٧ 
ـابـل،  .  با این اقدام به سکوت بکشاننـد  ـق امـا کـارگـران در م

ـازداشـت   ساکت نخواھند نشست ولی قبل از ھر چیز باید به ب
باید فعالین را از بند رھـا  .  فعالین خود شدیدا اعتراض نمایند 

نمود و در ادامه خواھان اعاده حقوق از دست رفته خـود و از  
ـلـی   ـل ـیـن الـم جمله افزایش دستمزد مطابق با استانـداردھـای ب

ـزکـار کـرمـانشـاه  .  شد  ـل ـفـی کـارگـران بـرق و ف انجمن صـن
ـنـدج را شـدیـدا مـحـکـوم   بازداشت فعالین کارگری شھر سـن
ـان اسـت و   کرده و خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط آن
ـا   از ھمه تشکلھا و جمعھای کارگری می خواھد ھـمـگـام ب
خانواده ھای این افـراد بـرای آزادیشـان دسـت بـه اعـتـراض  

 .بزنند 
 

بیانیه پدرام نصرالھی کارگر زندانی به 
 مناسبت سال نو

 !کارگران، زحمتکشان، و مردم شریف ایران 
رویـم   امسال در شرایطی به استقبال سال نـو مـی 

ـاد   ـنـدب که بیش از ھر زمان دیگری زنـدگـی رنـجـبـران در ت

ـتـصـادی  سـیـسـتـم   شدید بحران اق
داری ایران، بر سراشـیـب   سرمایه 

ـتـه اسـت  . تند سـقـوط قـرار گـرف
ـیـشـتـی خـانـواده  مشکالت مع

ھای کارگری، به ط ب ع گـرانـی  
آور مایحتاج زنـدگـی، و   سرسام 

ـتـصـادی،   تحمیل طرح ریاضـت اق
از جانب حافظان سرمایه، ھر دم عرصه را بر محرومـان ایـران  

مـنـدی   تنگتر نموده، و ھر گونـه مـجـالـی را بـرای بـھـره 
 .شرایط بھتر از آنان ربوده است 

داری ایران با تحمیل دستمزدھـای چـنـد بـرابـر   سرمایه 
ھـا،   زیر خط فقر، و به راه انداختن موج عظیم بیکـارسـازی 

ـاب از   تر کردن سفره  و خالی  ـق ـار دیـگـر ن ی کارگران، ب
ـیـد    چھره  ی ضد کارگری خود بـرداشـتـه، و آشـکـارا کـل

نبردی نابرابر را با کارگران و فرودستان، جھت تحمیل فقـر و  
ی کارگر زده است؛ تا شاید بـدیـن  فالکت بیشتر به طبقه 

وسیله، و به قیمت زدودن ھـر گـونـه نشـانـی از زنـدگـی    
ـان،   شایسته و انسـانـی و درخـور شـأن انسـان امـروزی از آن

 .مرھمی بر زخم  ولع سیری ناپذیر خود بگذارد 
ـیـق  با چنین رویکردی، شکاف طبقاتی روز به  روز عـم

ی قشرھای دارا و ندار ھر روز بیشـتـر   تر شده، و فاصله  
شود؛ استانـداردھـای زنـدگـی، خصـوصـن در   از پیش می 

ـتـه، و امـیـد بـه   ـاف میان کارگران و محرومان جامعه تنزل ی
شود، و جـای خـود را  زندگی در آنان ھر لحظه کمتر می 

 .به بیم و ھراسی وحشتناک از سرنوشت  نامعلوم داده است 
ـبـدیـل مـغـزھـای مـحـرومـان و   سرمایه  داری ایران با ت

مستضعفان به انبار مھمالت  پوچ و واھی، و القـای مـفـھـوم   
پیشگی به آنان، و تـکـریـم چشـم  قسمت  الھی و قناعت 

ی   پوشی نمودن از امکانات دنیوی و امروزی و شـایسـتـه 
ـیـجـان    انسانی، سعی در فروکش کردن ھر گـونـه شـور و ھ

ای دارد؛ و ھر دم در سایـه  ساز  اعتراضات توده  زمینه 
 .افزاید ی آن بر سرعت ماشین چپاول خود می 

اما در چنین شرایطی، و با توجه به تـھـاجـم گسـتـرده و  
ـبـه  ی سیستم سـرمـایـه  ھمه جانبه  ـن ھـای   داری بـه ج

ی کارگر، ضرورت تحکیم و تقویـت   مختلف زندگی طبقه 
ـیـش از ھـر زمـان   اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران را ب

ـاز بـه مـتـشـکـل شـدن را   دیگری ایجاب می  ـی نماید و، ن
ـقـه .  سـازد تر می  برجسته  ـبـول و   طـب ـا ق ی کـارگـر ب

ـنـدی را   تواند گام درک این باورداشت مھم می  ـل ھای ب
ـاریـخ سـاز   ـبـرد ت در جھت تحقق اھـداف خـود بـرداشـتـه، و ن

 .طبقاتی را به سود خود به پایان برساند 
در پایان ضمن شادباش به مناسبت فرا رسـیـدن نـوروز و  

ـانـه  ـیـم تـریـن درودھـای   سال نو به تمامی مردم ایـران، صـم
ھای نستوه و استـواری مـی  کارگریم را نثار تمامی انسان 

ـنـه  وقفه  ھای بی  کنم که با تالش   ی خود، زمی
ی برپایی دنیایی آزاد و برابر، و عاری از ھرگونه ستمـی را  

آنانی که دل در گ رو رھـایـی انسـان از  .  نمایند  فراھم می 
تمامی قیود مناسبات موجود داشته، و ھر گونـه رنـجـی را  

 .شوند سرافرازانه متحمل می 
به امید متشکل شدن ھر چه بیشـتـر کـارگـران در سـال  

 ٩٢ 
 !بھاران خجسته باد 

کارگر زندانی و عضو کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک  
 ھای کارگری به ایجاد تشکل 

 ٢٨/١٢/٩١ زندان مرکزی سنندج _پدرام نصراللھی 
 

 !جای کارگران در زندان نیست
ـازه ای  !   اسفند؛ کارگران و مردم آزادیخواه ٢٩  اخیرا  دور ت

ـیـن   ـال از احضار، بازداشت و زنـدانـی کـردن کـارگـران و فـع
ـیـن کـارگـری بـه  ٧ .  کارگری تشدید شده است  ـال  تن از فـع

ـادری، عـلـی آزادی، غـالـب   نامھای خالد حسینـی، وفـا ق
ـزاد از اعضـای   حسینی، بھزاد فرج الھی و حامد مـحـمـود ن
کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری و شریف ساعدپناه عضـو اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ـیـن   ـال ایران دستگیر و زندانی شده اند و تعدادی دیگـر از فـع

ایـن تـھـدیـد و ارعـاب و  .  کارگری تھدید یا احضار شده اند 
ـبـرز   دستگیری ھا در حالی است که مـحـمـد جـراحـی، فـری
رئیس دانا، شاھرخ زمانی، پدرام نصـرالـھـی، رسـول بـداغـی،  
ـیـن کـارگـری و   ـال عبدالرضا قنبری و بسیاری دیگر از فـع

فعالین کـارگـری  .  سیاسی ھمچنان در زندان به سر می برند 
در شرایطی بازداشت و محاکمه می شوند که قشر فرودسـت  
ـاری بـه سـر مـی   ـب و زحمتکش از نظر درآمد در شرایط اسـف
ـقـه کـارگـر   برند و ھرروزی که می گذرد قدرت خـریـد طـب

ـنـد  در  .  پائین می آید و امید به زندگی را از دست مـی دھ
چنین شرایطی کارگران و فعالین کـارگـری بـرای دفـاع از  
مطالبات و حقوق از دست رفته خود راھی جز ایجاد تشـکـل  

ـیـن  .  مستقل کارگری ندارند  ـال آیا سزاوار است کارگران و فـع
کارگری که چرخ اقتصاد کشـور را بـه چـرخـش در مـی  
آورند در آستانه عید نوروز به خاطر حق خواھی و درخـواسـت  
یک زندگی شرافتمندانه زندانی شوند و خانـواده و فـرزنـدان  
ــن   ــظـار گـذاشــت؟ جــای ای ـت ــکـشــان را چشـم ان ـت ایـن زحــم
ـانـه عـیـد   ـایـد در آسـت زحمتکشان در زندان نیست بلکه آنھا ب
نوروز در کنار خانواده، ھمکاران و ھم طبقـه ای ھـای خـود  

من و ھم طبقه ای ھایم برای دفاع از کارگـران  .  قرار بگیرند 
ـازداشـت و زنـدانـی و   ـیـم نشـسـت و ب زندانی ساکت نـخـواھ

ـیـم  کـارگـران،  .  محکوم کردن کارگران را محکـوم مـی کـن
تشکل ھای کارگری و نھادھای اجتماعی و حقـوق بشـری   

از شما می خـواھـم نسـبـت بـه سـرنـوشـت  ! داخلی و خارجی 
کارگران زندانی بی تفاوت نباشید و از ھر طریق مـمـکـن بـه  
ـاری آزادی ھـمـه   ـازداشـت آنـھـا اعـتـراض و خـواسـت ادامه ب

ـات مـدیـره و  .  کارگران زندانی باشند  رضا شھابی عضـو ھـی
خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانـی تـھـران  

 و حومه 
 

 فعال ٦خانواده ھای  -٢اطالعیه شماره 
 کارگری بازداشتی در شھر سنندج

 اسفند؛ کـارگـران، مـردم آزادیـخـواه وبـرابـری طـلـب،  ٢٩ 
 !تشکل ھای کارگری در ایران و سراسر جھان  

ـیـن کـارگـری  ٥ ھمانگونه که مطلع ھستید   ـال  تن از فـع
ـانـه روز جـھـانـی زن     ٨ ( عضو کمیته ی ھماھنگی در آست

ـا  ١٧ در روز  ) مارس   اسفند در خانه ھـا و مـحـل کـارشـان ب
ـاکـنـون در اداره   ھجوم نیروھای لباس شخصی دستگـیـر و ت

ـازداشـت بـه سـر مـی بـرنـد؛   ـا  ٢ اطالعات در ب  روز بـعـد ب
ـاه فـعـال کـارگـری وعضـو   ـن ھجومی دیگر شریف ساعـد پ

ـز دسـتـگـیـر شـد  ـی ھـم اکـنـون  .  اتحادیه آزاد کارگران ایران ن
نزدیک به دو ھفته از بازداشت ھمسران و فـرزنـدان مـا مـی  

آنان به چه جرمی مورد غضب حافظان سرمایـه قـرار  .  گذرد 
. گرفته اند؟ عزیزان ما به نابرابری ھای اجتماعی معترضنـد 

از حقوق کارگران دفاع می کنند، به دستمزدھای چند برابـر  
آنھا خواھان یـک زنـدگـی انسـانـی  .  زیر خط فقر معترضند 

ـنـد   آنـھـا  .  برای تولیدکنندگان تمام ثروت ھای بشـری ھسـت
می گویند ھمه امکانات جامـعـه حـاصـل کـار و رنـج مـا  
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کارگران است ولی چرا ما ھمیشه در سخـتـی بـه سـر مـی  
ـنـد .  بریم  ـلـی بـرای کـارگـران ھسـت . آنھا خواھان امنیـت شـغ

. خواھان بیمه بی کـاری بـرای کـارگـران آمـاده بـه کـارنـد 
خواھان بیمه زنان خانه دار ھستند و خواھان تعیین دستمزد بـه  

در حالی که تورم به روز شـده اسـت  .  تناسب نرخ تورم ھستند 
ـقـر   چرا باید حقوق کارگران ثابت و چـنـد بـرابـر زیـر خـط ف

آیا دفاع از خواست و مطالبات بـر حـق کـارگـران جـرم  . باشد 
عزیزان ما به غیر از دفاع از خواست ومطالبـات بـرحـق  .  است 

اکنون بار دیگـر مـا  .  کارگران ھیچ جرمی مرتکب نشده اند 
 فعال کارگری بازداشتی علی آزادی، حـامـد  ٦ خانواده ھای  

ـنـی، وفـا   محمود نژاد، شریف ساعد پناه، سـیـد خـالـد حسـی
ـتـکـش و   قادری و بھزاد فرج الھی از کارگران و مـردم زحـم
تشکلھای کارگری و نھادھای مردمی و به خصوص مـردم  
شھر سنندج در خواست می کنیم به ھر صورت که در تـوان  
دارند و به ھر شیوی ممکن ما را در جھت آزادی عزیزانـمـان  

ـازداشـتـی در  ٦ خانواده ھای  .  یاری کنند   فعال کـارگـری ب
 سنندج 
 

فشار بر خانواده ھای فعالین کارگری در 
 سنندج

فروردین؛ به گزارش رسیده ھم زمان با بازداشـت غـالـب  ١ 
ـزل   حسینی در محل کارش، نیروھای امنیتی با یورش به من
شخصی اش، اقدام به بازداشت مـوقـت ھـمـسـر ایشـان خـانـم  
گلباغ بھمنی نموده، و با انتقال او به اداره ی اطالعـات، وی  
ـا بـدیـن   را به مدت چند ساعت مورد بازجویی قـرار دادنـد؛ت
ـا زیـر فشـار قـرار دادن خـانـواده ی ایـن فـعـال   وسیله، و ب

ـان  .   کارگری، عرصه را ھر چه بیشتر براو تنگ نمایند  شای
ـاغ   ـب ذکر است نیروھای امنیتی با توسل به تھدیـد خـانـم گـل
بھمنی، و تحمیل فشار روانی بر ایشان، سعـی بـر شـکـسـتـن  
مقاومت نام برده و دست شستن از حمایت ھمه جانبـه اش از  
ـا    ـامـبـرده ب فعالیت ھای کارگری شوھـرش نـمـودنـد، کـه ن
ـیـت ھـای غـالـب   ـال ـیـت فـع ـات مقاومت خود، بار دیگر بر حق

ـتـه ی  .  حسینی و دیگر فعالین کارگری تأکید ورزید  ـی کـم
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری  
ـیـن   ـال ضمن محکوم نمودن اعمال فشار بر خـانـواده ھـای فـع
ـادری، عـلـی   کارگری، خواھان آزادی ھر چه سریعتر وفا ق
آزادی، حامد محمودنژاد، بھزاد فـرج الـھـی، شـریـف سـاعـد  
ـیـن آزادی   ـنـی و ھـمـچـن پناه، خالد حسینی و غـالـب حسـی

 .کارگران و زندانیان سیاسی می باشد 
 

ادامه تجمع خانواده ھای فعالین کارگری 
 بازداشتی در سنندج

ـار دیـگـر  ٣٠ به گزارش امروز چھارشنبه   ـنـد مـاه ب  اسـف
ـنـدج بـرای   خانواده ھای فعالین کارگری بازداشـتـی در سـن
ـاد خـبـری اداره   ـابـل سـت ـق پیگیری وضعیت عزیزانشان در م

این تجمع در حـالـی بـود  .  اطالعات در این شھر تجمع کردند 
که خانواده ھا طبق قرار قبلی اعالم کـرده بـودنـد کـه اگـر  
ـابـل   ـق عزیزانشان راآزاد نکنند سفره ھفت سـیـن خـود را در م
ـنـد   ستاد خبری پھن خواھند کرد و سال تحویل در آنجا خـواھ
بود؛ اما نیروھای امنیتی حاضر در محل با حمله به تـجـمـع  
خانواده ھا از برگزاری مراسم سال تحویل ممانعـت بـه عـمـل  

الزم به ذکر اسـت  .  آورده و سفره ھفت سین آنان را جمع کردند 
ـنـدج و عضـو   که امروز یکی دیگر از فعالین کارگری سـن
ـنـی   کمیته ھماھنگی به نام کوروش بخشنده طی تماسی تلف

ـتـه بـود کـه پـس از     ٢ احضار و مورد بازجویی قـرار گـرف
 فـروردیـن  ١٥ ساعت بازجویی به وی ابالغ کرده بودند که تا  

فرصت دارد که از کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد  
تشکل ھای کارگری استعفا داده در غیر این صورت با وی  

کمیته ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه  .  برخورد خواھد شد 
ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم کردن دستگیـری  
ـیـد   و احضار فعالین کارگری، خواھان آزادی فوری و بـی ق

ـیـن  ٧ شرط    فعال کارگری بازداشتی در شھر سنندج و ھمچن
 .آزادی سایر کارگران و زندانیان سیاسی دربند می باشد 

 
نھمین روز تجمع خانواده ھای فعالین 

 کارگری بازداشتی در شھر سنندج
ـیـری از خـانـواده ھـای  ٢٨/١٢/٩١ روز دوشنبه    جمع کث
ـفـی  ١٧ بازداشت شدگان    اسفند  در دوازدھمین روز از بالتکلی

 در مقابل اداره اطـالعـات تـجـمـع  ٩.٣٠ عزیزانشان از ساعات  
طبق روال روزھای گذشته نیروھای امنیتی در ھمـان  .  کردند 

در میان حـاضـریـن  .  ساعات اولیه در محل تجمع حاضر شدند 
یک نفر که از طرف جمع به عنوان نماینده انتخاب شده بـود  
ـانـدار داده بـودنـد بـه   ـا اسـت و روز قبل به او وعده مالقـات ب
ـانـه از طـرف مـعـاون   ـاسـف استانداری مراجعـه کـرد امـا مـت

ـیـسـت وایـن  " استاندار با پاسخ ھایی ھمچون   استاندار اینـجـا ن
ایـن  .  روبـرو شـد "  پرونده باید مراحل قانونی خود را طی کنـد 

 ظھر ادامه پیدا کرد سپس معترضین مـحـل  ١ تجمع تا ساعت 
 .را ترک کردند 

 
تجمع و راھپیمایی خانواده ھای فعالین 

 كارگری بازداشتی در سنندج
  ٦  جمع زیادی از خانواده ھای  ١٢/٩١  /٢٧ روز یکشنبه  

فعال كارگری بازداشتی در ادامـه تـجـمـع اعـتـراضـی خـود  
ـیـن روز   ـزانشـان بـرای ھشـتـم نسبت به وضعیت نامعلوم عـزی
متوالی در مقابل اداره اطالعات شھر سنندج دست به تـجـمـع  

ـتـی ھشـدار داده  .  زدند  ـی ـن خانواده ھا روز قبل به نیروھای ام
ـابـل   ـق بودند اگر به ما پاسخی ندھیـد تـجـمـع خـود را در م

 ظـھـر  ١٢ معترضین تا ساعـت  .  استانداری ادامه خواھیم داد 
به تجمع خود در مقابل اداره اطالعات ادامه داده و سپـس بـه  

ـاذنـد  ـیـمـایـی خـانـواده ھـای  .  سمت استانداری به راه افت ـپ راھ
ـانـداری تـوجـه   فعالین بازداشتی در چند خیابان به سمت اسـت

ـیـمـایـی بـه  .  مردم راه به خود جلب کرد  ـپ در طول مسـیـر راھ
سمت استانداری، خانواده ھا به مردم توضیح می دادنـد کـه  

در مقابل استانداری یـکـی از  .  علت راه پیمایی شان چیست 
ـا   حاضرین به داخل استانداری رفته و توضیحاتی در رابـطـه ب
دالیل این تجمع به معاون استاندار داده وسپس معاون استانـدار  
ـنـد   ـان دھ قول داد در صورتی که خانواده ھا به تجمع شان پای

 اسفند امکان مالقاتشان با استانـدار را فـراھـم  ٢٨ برای فردا  
ـیـد بـر ادامـه  . کند  ـاك در پی این وعده خا نواده ھـا ضـمـن ت

ـان   ـاب ـی تجمعات در صورت عدم پاسخگویی، دسته جـمـعـی خ
 .استانداری را ترك کردند 

 
 تشكلھای كارگری

 
پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به 

 مناسبت فرا رسیدن سال نو
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 کارگران و مردم ایران 
سالی دیگر در حال بر آمدن از پس تالـشـھـا و آرزوھـا و  

سال گذشته ما کارگران ایـران  .  امیدھای ما مردم ایران است 
روزھای بسیار سختی را سـپـری کـردیـم و بـرای مـانـدن و  

زیستن لحظه ای از حرکت باز نایستادیم و قدم به قـدم بـرای  
ـارزه کـردیـم  ـنـک  .  دست یابی به حقوق انسـانـی مـان مـب ای

ـیـش روی مـاسـت، امـا سـال    سالی دیگر و بھاری دیـگـر پ
پیش رو برای ما مردم ایران سالی سخت تر و به ھمان درجـه  
تعیین کننده تر از ھمیشه خواھد بـود بـطـوریـکـه بـه جـرات  
میتوان گفت وضعیت حاضر چنان وضعیتی نیست که طبقه  
کارگر و عموم توده ھای زحمتکش مـردم ایـران بـرای دوره  
ـات    ای دیگر و سالی دیگر قادر به ماندگاری و ادامـه حـی

ـیـل شـده بـر مـا  .  بر روی پایه ھای آن باشـنـد  شـرایـط تـحـم
ـیـن   ـق کارگران در تحمل ناپذیر ترین وضعیت قرار دارد و بـه ی
ـیـشـتـی   چنانچه به فوریت گشایش و بھبودی در شرایط مـع
توده ھای میلیونی طبقه کارگر ایران صـورت نـگـیـرد سـال  
. پیش رو سال اعـتـراضـات گسـتـرده کـارگـری خـواھـد بـود 

ـیـق و احسـاس   ـا درک عـم اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران ب
ـا   ـیـت حـاضـر، ھـمـراه ب مسئولیت بسیار باالیی در قبال وضـع
ـا   عموم کارگران و مردم ایران به استقبال سال نـو مـیـرود و ب
تبریک فرا رسیدن عید نوروز به آنان، آغاز بھاری تازه را در  
ـاخـتـه، خـانـواده ھـای   کنار خانـواده ھـای کـارگـران جـان ب
ـان آزادیـخـواه   ـی کارگران دربند و خانواده ھـای تـمـامـی زنـدان
گرامی میدارد و به ھمه عزیزانی که بدلیل دفـاع از حـقـوق  
انسانی خود  و کارگران و مردم ایران در کنج زندانھا ھستنـد  
درود میفرستد، دست آنھا را میفشارد و سبدھا سبد شـکـوفـه  

ـزی و  .  بھاری  نثار این عزیزان میکند  ـات و سـرسـب مـا حـی
ـار کـنـونـی   طراوت را برای پایان دادن به وضعیـت مشـقـت ب
ـیـم داد و   سرلوحه آغازی پر شکوه در سال جدیـد قـرار خـواھ
ھمدوش با کارگران در سراسر کشور لـحـظـه ای از حـرکـت  
ـیـم   ـاز نـخـواھ ـات انسـانـی مـان ب ـب برای دست یابی به مطـال

 ١٣٩١  اسفند ماه  ٣٠  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  . ایستاد 
 

پیام تبریك سال نوی بھنام ابراھیم زاده 
 وبالگ نویس وفعال كودك وكارگری

فروردین؛به كارگران وزنان وبـه  ١ 
ـنـد رنـج مـی   ـن آنان كه كار مـی ك
ـنـد  . كشند واز این رو پیكار می كن

به نام صـلـح ودمـكـراسـی وآزادی  
وبرابری برای ھمگان ؛ به تـمـامـی  
افــرادی كــه آزادی را در آغــوش   
ــرام    ــرای آن احــت ــد و ب ــرن مــی گــی

ـاد   خـطـاب   .  قائلند سالم و درود وتبریكات سال نوتقدیمشان ب
ـان    من بیش از ھمه به زنان  فروتن ومتواضـع  كشـورمـان زن
ودختران روستایی وشھری  وكارگران  كه به ما اعتقاد دارنـد   
ـزی   زنان ومردانی كه  در كارخانه ھا وشركتھا وكـوره  آجـر پ
ـنـد   ـن ھا  بیشه ھا  ومزارح  ساعتھا ی  طوالنی كار  می ك
ومادرانی كه نگرانی ما  را برای  كودكان  این  مرز  وبـوم  
ـان تـوان    درك می كنند تحصیل كودكان وجوانانی كه آوازخـوان
ـبـش كـارگـری و   روحیه رزمنده جوانی شـان  را در راه جـن

ـان وكـارگـران  . دانشجـوی ایـران صـرف كـرده انـد   مـردان وزن
ـلـمـان  .  وكشاورزان ؛  روشنفكران ،  جوانان و دانشجویان  و مع

ھمه آنھای  كه دراین روز ھای  سخت ودشوار ودھشنـاك در  
ـیـمـاری   ـزدر بسـتـر ب این روزھای كه تنھا فرزند م نیمای عزی
ـارمـان  بـودنـد    ـن است لحظه ای ما را تنھا نگذاشتنـد ودر ك
ـبـشـان بـرای   ـل خانواده زندانیان  سیاسی  وھمه آنھای  كه  ق

سال  نـو را  .   یك دنیایی بھتر و آزادی  و برابری  می تپد  
یه امید سال رھـایـی  . به ھمه این  عزیزان تبریك می گوییم  

وآزادی و رھایی از فقر  وفالكت  ونوید دنیایی  بھتـر وشـاد  
بھنام ابراھیم زاده عضو كمیته پیگیـری تشـكـلـھـای  . وخالق  
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 . آزاد كارگری؛ وعضو جمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان  
 

بازداشت سید غالب حسینی فعال کارگری 
 و عضو کمیته ی ھماھنگی

 ظھر سـیـد  ١٢  اسفند ساعت  ٢٩ به گزارش رسیده، امروز  
غالب حسینی فعال کارگری و عضو کمیته ی ھماھنـگـی  
برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری در شـھـر  
ـتـی در مـحـل   ـی ـن سنندج، توسط نیروھای اطـالعـاتـی و ام

ـیـن  ٨ نام برده در آستانه  .  کارش دستگیر شد   مارس و ھمـچـن
ـار  ١٧  فعال کارگری در  ٦ بعد از دستگیری    اسفند چندین ب

ـیـروھـای   تلفنی توسط نیروھای امنیتی تھدید شـده بـود و ن
ـاد خـبـری   اطالعات از وی خواسته بودند که خود را بـه سـت

ـیـروھـای  .  معرفی کند  ھمچنین در پی عدم پاسـخـگـویـی ن
ـازداشـتـی،   ـیـن کـارگـری ب ـال اطالعاتی به خانواده ھـای فـع
خانواده ھا اعالم کرده اند که سفره ی ھفت سین خـود را در  
مقابل ستاد خبری شھر سنندج برپا خواھند کرد و بدینـگـونـه  

ـتـه  .  در زمان تحویل سال در کنار عزیزانشان خوھند بود  ـی کـم
ی ھماھنگی ضمن محکوم کردن دستگیـری سـیـد غـالـب  
ـام بـرده و   حسینی، خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط ن
ـنـی، حـامـد   بھزاد فرج الھی، وفا قادری، سـیـد خـالـد حسـی
ـنـگـی در   ـتـه ھـمـاھ ـی محمودنژاد و علی آزادی اعضای کم
ـاه فـعـال کـارگـری و عضـو   ـن شھر سنندج و شریف ساعد پ
اتحادیه آزاد کارگران و سایر کارگران و فعالین کـارگـری و  

 .زندانیان سیاسی دربند می باشد 
 

 فعالین كارگری
 

 من شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنم
چشمان مضطرب کـودک بـه  :  عید نوروز فرا می رسد 

در دوخته شده،  پدر از راه می رسد خسته و  درمانـده، خشـم  
ـیـب پـر سـوز او   سراپای وجود کودک را فرا گرفتـه  ونـھ

ـزی  . ...  وجود پدر را نشانه رفته است   ـان پـدر چـی در دسـت
مجری تلویزیون با لبخند ادامـه مـی دھـد،  ....  وجود ندارد  

ـاه  : امام علی می فرمایند  عید ما روزیسـت کـه در آن گـن
پدر مات و مبھوت است باالخره تصمیم خـود را  .  نکرده باشیم 
اطـراف     –پیشتر ھم به آن فـکـر کـرده بـود    –می گیرد  

به او می گویند بـه  .  خیابان ناصر خسرو تھران قدم می زند  
ـاشـد،  امـا   دنبال اعالمیه ھای نصب شده بر در ودیـوارھـا ب

ـیـه  ( پیشتر بھتر است گـزارشـی از   خـود را از طـرف  )  کـل
پزشک در دست داشته باشد  در ایـن صـورت راحـتـر مـی  

ـنـج  !!!  تواند برای فروش کلیه خود اقدام کند   ـیـن پ ھرکلیه ب
رویـداد ذکـر شـده  .  تا شش میلیون تومان معامله مـی شـود 

کامال واقعی و شرحی کـه گـذشـت مـربـوط بـه یـکـی از  
البته در شرایطی که ھمـه  .  کارگران شرکت ایرانی می باشد 

ـز   ـی ـار ن ـنـد ایـن ب کارگران در فقر و ناداری زندگی می کـن
ـقـدار پـولـی   حمیت و غیرت کارگران دست به دست داده و م
تھیه و در اختیار این کارگر عزیز گذارده شد تا چشمان بـی  
.  رمق کودک خردسال در دستان پدر ھدایای نوروزی ببیند  

ـاد   ـت دردا  !!!  در مورد این کارگر کلیه فروشی به تـعـویـق اف
ـنـوی بـر  .  که این معما شرح و بیان ندارد  آنانکه احادیث مـع

پرده نمایش ریا و تزویر خود نگارش می کنند، پرده رنگینـی  
از نام و رسم کارگر تصویر می کنند و شـعـر شـرمـنـدگـی  
کارگر بی نوا در برابر فـرزنـد خـرد سـال را پشـت پـرده بـی  
حمیتی خود جا ساز می کنند، نمی دانند و یا نمی خواھنـد  
ـلـوی   ـاب بفھمند کارگر ضجه کودک بی نواسـت، کـارگـر ت

ـنـه، شـعـری از   دستان پینه بسته است، شعری از قلب پر کی
زنجیر سنگین استثمار وشعری از خشم و خروش وشـعـری از  

فرصت طلبان بی درد سـرود رھـایـی  .  غارتگران پر مدعاست 
جسمھا را از زنجیـر آزاد کـردنـد  .  را به نام    کارگر خواندند 

و البته با صـدای  .  و در ازای آن روح ھا را به زنجیر کشیدند 
بلند و برای فریبکاری دغدغه درد و محرومیـت کـارگـر را  

ـیـسـی در بـرابـر  .  سر دادند  ـل زورآزمایی و ارایه چھره خشـن پ
بازوان خسته اما شرافتمندانه کارگر تحت ھر نام  و عنـوانـی  
حاکی از زبونی و بی حمیتی عوامل بی دردی اسـت کـه  

ـنـد   ـن ـی در  .  عامل بقای خود را در خطاطی نام کارگر می ب
حالی که امروز در شرایط  سخت اقتصادی چـرایـی اعـمـال  
ـابـل   فشار بر توده زحمتکش کارگری ھیچ توجیـه و ادلـه ق

ـیـه کـارگـران  .  قبولی ندارد  ـیـد نـوروز آزادی کـل در عید سع
ـنـد  .  زندانی را فریاد می داریم   ـن ـی ـب زود خـواھـد بـود کـه ب

عوامل بی درد که خشم آتشین  کارگر، ھراسی عـظـیـم در  
مژدگانی که گل از غـنـچـه بـرون مـی  .  تاروپود آنان اندازد 

ـابـودی  .   آید  باشد که کارگران بـه مـوجـی عـظـیـم بـرای ن
ـیـسـت   ... علفھای ھرز کشورمان تبدیل شـونـد آنـروز دیـر ن
ـنـد   بـه  .  کارگران برای روز موعود لحظه شماری مـی کـن

ـیـری  .  زودی تمام جھانیان صدای آن را خواھند شنید  قاسم دب
 عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران  -
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اسفند؛ برای من، به عنوان فعالی که سال ھا در راه  ٢٩ 
احقاق حقوق ھمکاران خود در شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران  
و سندیکای کارگران شرکت واحد تالش کرده ام،  مـوجـب  
اندوه است که نوروز امسال را دور از وطـنـم و ھـمـکـاران و  
ـزانـم در ایـران مـی   ھمراھانم در این تالش  و خویشان و عـزی

ـار  .  گذرانم  چنان که پیش از ایـن شـرح داده ام شـرایـط بسـی
ـیـت در ایـران و دورنـمـای اقـدامـات غـیـر   دشوار ادامه فعال
قانونی مقام ھای امنیتی که، عمال امکان ادامـه زنـدگـی  
در ایران را از من سلب می کرد، سبب شد تا ایران را تـرک  
ـازه ادامـه دھـم  . کنم و تالش ھای خـود را در شـرایـطـی ت

اکنون الزم می دانم با بـھـره گـیـری از ایـن فـرصـت بـرای  
ـزانـی   تبریک فرارسیدن سال نو و بھار به ھمه دوستان و عـزی
ـار   ـز ب که یار و یاور من بوده اند و به ویژه به کـارگـران عـزی
ـازگـویـی   ـانـی بـرای ب دیگر اعالم کـنـم کـه بـه عـنـوان زب
وضعیتی که بر کارگران ایران می گذرد، ھمچنان به تـالش  

متاسفانه چند ھفته پیش ، ھنـگـامـی  . خود ادامه خواھم داد 
که برای شرح خروج خود از ایران با یکی از رسانه ھا یعنـی  
تلویزیون رھا گفت و گو کردم،  توضیحات این رسانه پس از  
گفت و گوی من این تصور را ایجـاد کـرد کـه مـن بـرای  
. ادامه فعالیت به یک گروه یا تشکیالت خاص پیـوسـتـه ام 

از این رو ضروری می دانم یادآور شوم، مطالبی که پیرامـون  
ـزیـون و   ـلـوی پیوستن این جانب به تشکیالت وابسته بـه ایـن ت
ـتـشـر   ـاسـی مـن صاحب امتیاز آن به عنوان یک سازمان سـی
شد،  از نظر شخص من نتیجه ی سوءتفاھم در طی گفت و  

ـاکـیـد  . گو ھای مربوط به مصاحبه بوده است   ـیـن ت ھمـچـن
ـیـوسـتـگـی بـه   می کنم که من ھیچ گونه وابستـگـی و پ
ـاسـی   و رسـانـه ای نـدارم   .  ھیچ حزب و تشکیالت سـی

ـیـشـتـر   ـتـن ب امیدوارم سال  پیش  رو سالی باشد برای سخن گف
ـقـش و   پیرامون آینده جنبش کارگران و زحمتکشان ایـران و ن
تاثیر گذاری سندیکاھا و دیگر تشکل ھای کـارگـری آزاد  
، مستقل و دموکراتیک از جمله تشکیل فـدراسـیـون ھـای  
ـقـویـت   دموکراتیک سراسری کارگران و سـھـمـی کـه در ت

مـنـصـور  .  جنبش آزادی و عدالت خـواھـی مـردم ایـران دارد 

 اسانلو 
 

 !بھار آمد نبود اما حیاتی
فرا رسیدن بھـار مـی تـوانـد  
ــن   آغـازی نـو در مســیـر سـاخـت
یک زندگی بھتر باشد؛ آغـازی  
برای ترک زشتی ھا و عـادات  
ـازه بـرای یـک   بد و شروعـی ت
زندگی انسانی ھمراه با آسـایـش  
و رفاه برای تمام جـامـعـه و نـه  

ـال نـوروز مـی  . تنھا برای درصد کمی از آن  ـب ـق پس بـه اسـت
ـان  .  رویم، برای با ھم بودن، بھتر بودن و بھتر زیسـتـن  ھـمـوطـن

نوروز در حالی فرا می رسد که سال گـذشـتـه سـالـی  !  عزیز 
پرفراز و نشیب برای اکثریت زحمتکش جامعه بود؛ مـردم در  
شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، تـورم افسـارگسـیـخـتـه،  

ـلـب  !  نداری و بیکاری سال را به آخـر رسـانـدنـد  ـیـم ق از صـم
ـیـم   امیدوارم در سال جدید با اتحاد و ھمبستگی طبقاتی بتـوان
گامی در مسیر زدودن تاریکی ھا و ناعدالتی ھا بـرداریـم و  

ـلـق بـه    -زندگی بھتری برای فرزندان مان   ـنـده مـتـع کـه آی
سال نو و عید نوروز را به عموم کـارگـران،  .  بسازیم   -آنھاست  

ـان و   زنان و مردان آزادیخواه و عدالت طـلـب ایـران، افـغـانسـت
دیگر کشورھای منطقه که نوروز را جشن می گیرند و ھـم  
ـیـن بـه ھـمـکـاران   طبقه ای ھایمان در سراسر جھان و ھمـچـن
عزیزم در سندیکای کارگران شرکت واحد تھران و حـومـه و  
ـان و مـادران داغ دیـده،   نیز معلمان، پرستاران، دانشجویان، زن
ـان   ـی شخصیت ھای مردمی و کلیه کارگـران زنـدانـی، زنـدان
سیاسی و خانواده ھای آنان شادباش می گویـم و آرزو مـی  
ـاوردھـا را   کنم که سال جدید عالی ترین و شایسته ترین دست

ـاشـد    ١٣٩٢ نـوروز  .  برای ھمه این عزیزان به ھمـراه داشـتـه ب
 رضا شھابی 

عضو ھیات مدیره و خـزانـه دار سـنـدیـکـای کـارگـران  
 شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

 
 جان محمد جراحی در خطر است

ـنـد؛ مـحـمـد  ٢٨   اسـف
جراحی فـعـال کـارگـری  
وعضوکمیته پی گـیـری  
کــه درخــرداد مــاه ســال  
پیـش بـه ھـمـراه شـاھـرخ  

  ٥ زمانی دستگیـر و بـه  
ــوم   ــک ــح ــس م ســال حــب

گردیدو اکنون دومین سال محکومیت خـودرا مـی گـذرانـد،  
یک ماه پیش به دلیل ابتالبه بیماری تیروئید  بـه مـنـظـور  
ـزمـورد عـمـل   ـبـری نمونه برداری ،در بیمارستان امام رضـای ت

نتیجه این نمونه برداری ابتالی وی بـه  .  جراحی قرار گرفت  
ـایسـت مـراحـل   سرطان تیروئید بودوطبق نظر پزشـکـان مـی ب

این درحالـی اسـت کـه  .  درمانی وی ھرچه سریع ترآغازشود 
تقاضای مرخصی محمد جراحی که از طرف خانواده اش بـه  
ـافـت    مراجع قضایی تحویل داده شده تا این تاریخ پاسخی دری
نکرده  است وخـانـواده مـحـمـد جـراحـی در راھـروھـای اداره  
زندانھا و دادگاه سرگردان و منتظر ھستند در حالیـکـه طـبـق  
ـتـال   قانون می بایست زندانیانی که به بیـمـاریـھـای حـاد مـب
ـاری از   ھستند جھت مداوا آزاد شـونـدودرشـرایـطـی کـه بسـی
زندانیان به دلیل فرارسیدن سـال نـوبـه مـرخصـی عـیـد مـی  

ـیـن  . روند،وضعیت محمد جراحی ھمچنان نامعلوم است  ھمچـن
نامه زندانیان سیاسی زندان تبریز برای مرخصی نوروزی سـال  
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ـیـل  ٩٢  ـیـن دل  حتی مورد بررسی نیز قرار نگرفته و بـه ھـم
جمعی از زندانیان سیاسی زندان تبریز از خانواده ھـا ی خـود  
ـای   خواسته اند که با  برپا کردن سفره ھـای ھـفـت سـیـن پ
ـنـد  . دیوارھای زندان، سال تحویل راکنار عزیزان خـود بـگـذران

مسئولیت جان محمد جراحی که تنھا به جرم دفاع از حـقـوق  
کارگران پشت میله ھای زندان به سر می برد مستقیـمـا بـه  

ـیـن زنـدان اسـت  ـتـه  .  عھده مقامات قضایـی و مسـئـول ـی کـم
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری  
ـیـن   ـال خواھان آزادی ھرچه سریعتر محمدجراحی و سـایـر فـع

 .کارگری و زندانیان سیاسی در بند می باشد 
 
 

 نا امنی محیط كار    
 

 مرگ خاموش
 کارگر معدن در طبس، اوج  ٨  فروردین؛ حادثه  مرگ  ٢ 

حوادث ناشی از ایمنی محیط كار  بود که دل ھـر انسـانـی  
ـزشـکـی  .   آورد   را به درد می  طبق گزارش رسمـی سـازمـان پ

ـتـشـر شـد،   قانونی که یک روز قبل از وقوع این فاجعه مـن
روزانه پنج کارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کـار  

با این آگاھـی پـرسـشـی کـه  .  دھند   جان خود را از دست می 
بار دیگر در اذھان ھمه  ما تکرار شد این اسـت کـه حـوادث  
شغلی تا چه زمانی قرار است روزانه به اندازه یـک فـاجـعـه  

ـانـونـی  .  انسانی تمام عیار قربانی بگیرند  ، سازمان پزشکی ق
  ١٠١  آذرماه جاری، از کشته شدن یک ھـزار و  ٢٧ در روز  

 خـبـر  ٩١ نفر در جریان حوادث کار در ھفت ماه نخست سـال  
ـبـل     ١٢ داده که این آمار در مقایسه با مدت مشابـه سـال ق

براساس رتبه بندی سازمان پزشـکـی  .  است   درصد رشد داشته  
ـا   ـانـی، اصـابـت اجسـام  ٤٥٦ قانونی، سقوط از بلندی ب  قـرب

ـا     قربانی، بـرق ٢٣٦ سخت با   ـتـگـی ب ـانـی و  ١٧٣ گـرف  قـرب
ـانـی  ٣٢  و  ٦٤ سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب با    قـرب

ترین حـوادث حـیـن    ھای اول تا پنجم مرگ آور   به ترتیب رتبه 
آمار منتشـر شـده از سـوی  . اند   کار را به خود اختصاص داده 

پزشکی قانونی و یک محاسبه  سر انگشتـی بـه مـا نشـان  
 کارگر، جان خود را در حـوادث حـیـن  ٥ دھد که روزانه    می 

 کارگر تنھا بـه  ٢ از این میان، روزانه  .  دھند   کار از دست می 
دلیل سقوط از بلندی، یک کارگـر روزانـه بـر اثـر اصـابـت  

ـلـه  ٢ جسم سخت و   ـلـف از جـم  کارگر دیگر به دالیـل مـخـت
ـبـود اکسـیـژن و   برق  جـان  ...  گرفتگـی، سـوخـتـگـی و کـم
با نگاھی به آمار فوق با نگاھی به آمـار رسـمـی  .  بازند   می 

 –یابیم که حادثه  انفجار معدن یال شمالی در طـبـس    در می 
اتفاق جدیدی نیست و ایـن فـاجـعـه    –رغم اندوھبار بودن   علی 

ــران رخ مــی  ــرای کـارگــران ای ــل  .  دھـد   روزانـه ب ـی امــا بـه دل
ـار    توجھی افکار عمومی و رسانه   بی  ھا در میان تلـی از اخـب

. شـونـد   تر به دست فراموشـی سـپـرده مـی   اھمیت   به مراتب کم 
ـیـت مـحـیـط کـار   مرگ خاموش کارگران لزوم تامیـن امـن
ـقـدان   عواملی ھمچون فقدان حداقل آموزش بـه کـارگـران، ف
ـا   ـب امکانات ایمنی و بھداشتی، ساعت کار طوالنی و متـعـاق
خستگی مفرط و پایین آمدن تـمـرکـز در حـیـن کـار، عـدم  
ـلـی اسـت کـه مـرگ   امنیت شغلی تنھا چند مورد از دالی

 .زند   خاموش کارگران رقم می 
 

اطالعیه اتحادیه کارگران ساختمان سازی 
 در کردستان

ـا  ٢  ـان خـواھـد داد ت ـت فروردین؛ چند قربانی دیگر، تـکـان

برای زندگیمان ارزش قائل شوید؟ ما در اتـحـادیـه کـارگـران  
 ماھی که از تأسـیـس  ١٩ ساختمان سازی در کردستان، طی  

این اتحادیه میگذرد چندین بار به حکومت اقلیم و طرفھـای  
ـیـت کـارگـران در مـحـل   مسئول ھشدار داده ایم که نبود امن
کار، محیط کار آنھا را به کشتارگاه مبدل کرده و کـمـاکـان  
ـان   ـتـه و ھـمـچـن زندگی و امنیت کارگران را از آنـھـا گـرف
ـا اعضـای بـدن   کارگران بواسطه این ناامنی محـیـط کـار ی
ـیـمـه و خـدمـات   ـبـود ب ـا بـواسـطـه ن خودرا ازدست میدھند ی
اجتماعی، خود و خانواده ھایشان دچار مشکالت جدی شـده  

ـیـن طـرفـھـای  . اند  اما به دلیل بی توجھی کمپانیھا و ھمچن
مسئول و تالش بی وقفه آنھا در جھت جمع آوری سـودھـای  
ـیـش   ـیـش از پ کالن برای خود ھر روزه حوادث محیط کار ب

ـا  .  درحال افزایش است  ـایسـه ب ـق به گونه ای که امسال در م
سال گذشته میزان حوادث محیط کار بیشتر شده و ایـن ھـم  
ـامـھـای   نشان از بی اھمیت بودن امنیت محیط کار برای مق
تصمیم گیرنده و ھمچنین مسئولین اجرایی نسبت به زندگـی  
و امنیت جانی کارگران علی العمـوم و خصـوصـا کـارگـران  

 . ساختمان سازی میباشد 
آخرین بار که در ارتباط با این خطرات جدی مـربـوط بـه  
کارگران، به پارلمان و طرفھای مسئول ھشدار دادیـم، ھـمـراه  
ـامـیـن   ـات بـر سـر ت ـب با مجموعه ای از خواسته ھا و مـطـال
ـاکـیـد کـردیـم،   امنیت محیط کار وسالمت جانی کارگران ت

ـنـدگـان  ١١ روز   ـای  مارس امسال بود که یادداشتـی را بـه نـم
ولی تاکنون که چـنـد روز  .  پارلمان در سلیمانیه تحویل دادیم 

ـاگـوار کـه   از این مسئله سپری میشود و بعد از حادثه ای ن
ـانـه در  ٣  ـاسـف  کارگر در ان جان خود را از دسـت دادنـد مـت

مرکز فرماندھی عمومی در شھر سلیمانیه و در یک پـروژه  
ـاشـد   ـب ـا مـی ـانـی اسـی ـپ   ٣ ساختمان سازی که وابسته به کـم

کارگر دیگر که اھل شھر کرد ایران میباشند دچـار حـادثـه  
ـام عـلـی رضـا  .  ای دیگر میشوند  یکی از این کارگران به ن

 جان خود را از دست داد و دو کـارگـر دیـگـر بـه  ٥٣ فروزند  
نامھای حسن حق شنـاس و واحـد مـحـمـودی بـه سـخـتـی  
ـلـی سـخـت   ـنـھـا خـی مجروح میشوند که جراحات یکی از ای

ـقـه  ٣٠  و  ٩  کارگر که ساعت  ٣ این  . گزارش شده است  ـی  دق
 زمانیکه در محل مذکور و بـر روی یـک  ١٧ -٣ صبح روز  

اسکلت فلزی کار میکنند که ناگھان به علت خـراب شـدن  
ـنـد و   و فرودآمدن ان ھمراه با اسلکت فلزی به زمین می افت

ـیـن  .  دچار این حادثه دلـخـراش مـیـشـونـد  ـیـل اصـلـی چـن دل
ـیـت مـحـیـط کـار   حوادثی تنھا میتواند بی اھمیت بودن امـن

اتحـادیـه کـارگـران سـاخـتـمـان  . برای کارفرمایان باشد و بس 
سازی ھمزمان که به خانواده و آشنایان و رفقای علـی رضـا  

 کـارگـر دیـگـر کـه  ٢ فروزند تسلیت میگوید امیدوار است  
دچار این حادثه شده اند ھرچه زودتر سـالمـتـی خـودشـان را  
بازیابند، ھمچنان خواستار آنیم مسئولین مربوطه کـه در ایـن  
حادثه نسبت به امنیت جانی کارگران بی تفاوت بوده انـد را  
ـاه   ـیـسـت سـی ـیـھـا را وارد ل ـان ـپ طبق قانون مجازات و این کم

ـیـم کـه در ھـر  .  کنند  ھمچنین از طرفھای مسئول میخـواھ
ھیئتی که برای تحقیق در مورد این حـادثـه تشـکـیـل شـود  

حکومـت و  .  بایستی نمایندگان اتحادیه ما ھم شرکت جویند 
طرفھای مربوطه باید ضمانت کنند برای کارگران و حـادثـه  
ـبـال   ـیـکـه ق دیدگان و خانواده ھایشان و ھمچنین تمـام کسـان

ـای کـارگـر  .  دچارحادثه شده اند جبران خسارت میکـنـد  ـق رف
ـان بـه انـدازه   میدانید که حاکمان و سـرمـایـه داران کـردسـت
ـائـل   ـیـت ق ارزانترین ابزارھای تولید سودشان بـرای شـمـا اھـم

ـامـیـن  .  نیستند  این در واقع تنھا خودمان ھستیم کـه بـرای ت
ـایـد   امنیت محیط کار و اینده زندگی خود و خانواده ھایمان ب

ضروری است که تحت ھیچ فشاری اقـدام بـه  .  مبارزه کنیم 
کار در محیطھای خطرناک نکنیم و در مقابل کـارفـرمـا و  
ـیـم  . سرمایه داران خاموش ننشینیم و علیه آنھا اعـتـراض کـن

ـیـت جـلـوه   این وظیفه اساسی ما است که ھر گونه بـی اھـم
ـیـم و   دادن مسائل مربوطه از جانب سرمایه داران را افشا کـن
قبل از وقوع چنین حادثه ھای دلخراشی اذھان عـمـومـی را  

اتـحـادیـه کـارگـران  .  از این بی مسئولیتی آنھا مطلع سـازیـم 
ـا   ساختمان سازی شمـا را فـرامـیـخـوانـد در صـورتـی کـه ب
ـیـت مـحـیـط کـار و   سرپیچی کارفرما در قبال تامـیـن امـن
تامین امنیت جانی شما روبرو شدید با ما در تماس باشـیـد و  

ـیـد  اتـحـادیـه  .  مارا از خطرات محیـط کـار خـود مـطـلـع کـن
کارگران ساختمان سازی از انـجـا کـه مسـائـل مـربـوط بـه  
ـا ایـن دیـد ھـر کـیـس و   کارگران برایش قابل اھمیت است ب
پرونده ای را دنبال خواھد کرد و با تمام تـوان سـعـی خـواھـد  
ـیـد بـه   ـق کرد کمپانیھا و طرفھای مربوطه و مسئولیـن را م
تامین امنیت و سالمت جانی کارگران در محیط کار کـنـد  

اتحادیـه کـارگـران سـاخـتـمـان  .  و برای آن مبارزه خواھد کرد 
 سازی کردستان 

 
 اخراج و بیكارسازی 

 
بیكارسازی در موسسه فرھنگی مطبوعاتی 

 "ایران"
ـنـگـی مـطـبـوعـاتـی   به گزارش عصر ایران، موسسه فرھ

ـلـی، ایـران ورزشـی  "  ایران "  ناشر روزنامه ھای ایـران، ایـران دی
ـان  ١٣٠ دیروز یکشنبه بدون اطالع قبلی  ...  و    نفر از کـارکـن

خود را به بھانه نیروی مازاد بودن، تعدیل و از تمدید قـرارداد  
ـادی از  .  با آنھا خودداری کرده است  این افراد کـه بـخـش زی
 سال ھستند شامل تمدید قـرارداد  ١٢ آنھا دارای سابقه کار تا  

ھمچنین با وجود تکذیب مدیران موسسه و روزنامه  .  نشده اند 
ـیـت دارد  . ایران اما موضوع اخراج کارکنان این موسسه واقـع

موسسه ایران برای جلوگیری از تبعات ایـن اقـدام خـود، بـه  
ـامـه ھـایـی بـرای   ـان اخـراجـی مـعـرفـی ن بخشی از کارکن

 .روزنامه شھروند ارائه کرده است 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده 
  

 دزدی از جیب كارگران
ـانـون کـار  ٢  فروردین؛تعداد زیادی از کارگران مشـمـول ق

ـتـی ھـمـچـون اداره آب و    شاغل در بـرخـی ارگـان  ھـای دول
فاضالب، اداره برق، شھرداری ایالم و شرکت گاز در پرداخـت  
ـنـد سـالـھـای   ـان عیدی حداقل دوبرابر دستـمـزد کـارگـران ھـم

اند و عیدی آنان را به شیوه کـارمـنـدان    گذشته کوتاھی کرده 
ـتـی از    محاسبه کرده  اند، این در حالی است که کارگران دول

عیدی این کارگران در سـال  .  اند   بھره   بی  «مزایای کارمندی »
 تـومـان  ٥٠٠  ھـزار  ٤٠٢  ھمانند کارمندان دولت به مبلغ  ٩١ 

 .به حسابشان واریز شده است 
 

 گزارش
 

سرطان در کمین کارکنان زن در شیفت 
 شب

محققان در جدیدترین تحقیقات خود ھشدار دادند که کـار  
ـتـال سـازد  ـان را بـه سـرطـان مـب بـه  .  در شب ممکن است زن
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ـیـوز    دی   اسفند فارس به نقل از پایگاه خبری ھلث ٢٦ گزارش   ن
ـفـت شـب  :  آمریکا، تحقیقات جدید نشان داد  زنانی که در شـی

کنند ممکن است با خطر ابتال به سـرطـان تـخـمـدان    کار می 
ـتـه در  .  رو شوند   روبه  ـیـشـرف این تحقیقات در مورد تـخـمـدان پ

ـیـش از  ٣٩٠    ١٨٠٠  نفر افراد مبتال در مرز این بیماری و ب
ـان  .  زن بدون سرطان تخمدان انجام گرفـت  ـا  ٣٥ ایـن زن   ٧٤  ت

خدمـات غـذا    ساله بودند که در زمینه مراقبتھای بھداشتی،  
ـزدیـک  :  ھا نشـان داد   یافته .  اند   و اداری مشغول به کار بوده  ن

 در شـب     درصد از زنان مبتال به سرطان مـھـاجـم کـه ٢٧ به  
 درصد از افراد در مرز بیماری و  ٣٢ کردند با حدود    کار می 
 درصد از افرادی که فاقد سرطان تخمدان بودنـد  ٢٢ در حدود  

ـفـت  .  با ھم مقایسه شدند  ـات، کـار شـی ـق با توجه به این تحقی
ـتـه و  ٢٤ شب با افزایش    درصدی خطر ابتال به سرطان پیشرف

.  درصدی افزایش خطر ابتال به سرطان اولیه ھـمـراه اسـت ٤٩ 
ـال انـد  » ماه مارس در  ١٤ این تحقیقات در   ـن مجله آکیوپیشـی

ـال  ـــ ـت ـــ ـت ـــ ـن ــــرمـــ ــــوای ـن ـــ OCCUPATIONAL AND) «ای  
ENVIRONMENTAL MEDICINE)  ـتـشـر شـد ایـن  .  مـن

ای کـه در       سـالـه ٥٠ فقط زنان  :  تحقیقات ھمچنین نشان داد 
کردند به طور قابل توجـھـی بـه سـرطـان    شیفت شب کار می 
ـزایـش خـطـر  . تخمدان مبتال بودند  ـات، اف ـق ـی بر اساس این تحق

ـنـد،    ابتال به سرطان در زنانی که در شیفت شب کار مـی  کـن
ـیـن  .  تواند با ھورمون مالتونین ھمراه باشد   می  ھورمون مالتـون

 اسـت و    ھای تناسلی، به ویژه استـروژن   تنظیم کننده ھورمون 
شود اما توسط نور سرکوب    به طور معمول در شب تولید می 

ـزان آن  ١٠ تولید مالتونین در بدن، در شب  .  شود   می   برابر مـی
ــگــر،   ــار وظــایــف دی ــن ھــورمــون در کــن در روز اســت و ای

کـنـد و بـه جـھـت    فعالیتھای بدن ھنگام خواب را تنظیم می 
ـیـداری کـمـک   ارتباط ترشح آن با نور، به تنظیم خـواب و ب

ـان  .  کند   می  میزان مالتونین در بدن انسان در روزھـای زمسـت
ـزایـش مـی  ـابـد   که تابش نور صرفا  چند سـاعـت اسـت، اف . ی

ــانــی و   ــت ــتــگــی و احســاس خــواب، افســردگــی زمس خس
ـان    ھای ھنگام خواب می   ناراحتی  تواند از نتایج فصـل زمسـت

باشد، بدین خاطر پیاده روی در روزھای ایـن فصـل تـوصـیـه  
ـاعـث    پایین بودن مقدار مالتونین در بدن می .  شود   می  توانـد ب
ـیـد  .  خوابی شود   بی  بدن با افزایش سن، مالتونین کمتری تـول
کند که در نتیجه مدت خواب به طور میانگین کـاھـش    می 

ـتـی و  .  شود   خوابی می   یافته و باعث بی  ـف حتی کارھای شی
تواند بر مقدار مالتونین در بدن به خاطـر    سفرھای دور نیز می 

ـاشـد  ـفـی داشـتـه ب ـیـر مـن . تغییر ساعات خواب و بیداری تأث
مالتونین یک ھورمون مھم، محافظ و یک آنتی اکسیـدان  

ـفـت    پژوھش . قوی است  ھای قبلی نشان داده اسـت کـه شـی
ـان   شب کار ممکن است با افزایش خطر ابتال به سرطـان پسـت

ـیـن  .  در ارتباط باشد  ـاط ب ـب ـات ارت ـق ـی با وجود اینکه این تحـق
شیفت شب کار و افزایش خطر ابتال بـه سـرطـان تـخـمـدان را  
ـابـت   ـلـولـی را ث نشان داده است اما یک رابطه عـلـت و مـع

 .کند   نمی 
 

 اخبار بین المللی
 

 تظاھرات بزرگ ض د دولتی -تونس 
در شـھـر تـونـس و بـه  )   مـارس ١٦ ( اسفند ٢٦ روز شنبه  

مناسبت چھلمین روز قتل شکری بلعید، رھبر چـپ گـرای  

طـبـق  .   بـرگـزار شـد   مخالفان دولت این کشورتظاھرات بزرگی 
ـیـه حـزب حـاکـم    گزارش  ھا، تظاھرکنندگان شـعـارھـایـی عـل

بر پایه این گزارش، معترضان شـعـارھـایـی  .  النھضه سر دادند 
ـار سـرنـگـونـی رژیـم  " و  "  النھضه بـرو " از قبیل   مـردم خـواسـت
ھمسر بلعید در جریان این تظاھرات گـفـت  .   سر دادند "  ھستند 

ھایی که بلعید حامی آن بـود    آنھا بلعید را کشتند اما ارزش " 
ـلـه خـانـه ." توانند از بین ببرند   را نمی  ـاب اش در    ترور بلعید در مق

ـار را در ایـن   پایتخت تونس موجی از تـظـاھـرات خشـونـت ب
کشور رقم زد؛ در جریان این تظاھرات مقرھای حـزب حـاکـم  

تظـاھـرات  .  النھضه در بیش از ده شھر ھدف حمله قرار گرفت 
 مارس بعد از این برگزار شد که علی العریض به عـنـوان  ١٦ 

نخست وزیر سـابـق  .  نخست وزیر جدید تونس سوگند یاد کرد 
ـاره گـیـری کـرده   تونس چندین ھفته پیش از مقام خـود کـن

ـیـشـیـن تـونـس روز  . بود    ١٩ حمادی الجبالی، نخست وزیر پ
فوریه به دلیل ناتوانی در پایان دادن به بحران سیاسی در ایـن  
کشور از طریق تشکیل یک دولت جدید، از مقام خود کناره  

ـنـھـضـه را    گروه .   گیری کرد  ھای مـخـالـف دولـت حـزب ال
 .کنند   عامل ترور بلعید معرفی می 

 
 مصر اعتصاب گسترده کارگران بر علیه 

  حکومت مرسی
ـبـه    به گزارش خبرگزاری    ٢٨ (  مـارس  ١٨ ھا روز دوشـن

ـا    ده )  اسفند  ھا ھزار کارگر شھر صنعتی محال در اعـتـراض ب
.  دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد   حکومت دولت اسالمی مرسـی 

 کارخانه و شرکت در اثـر ایـن  ١٣٠٠ گفته میشود که حدود  
کارگران معترض شعار مـیـدادنـد  .  اعتصاب تعطیل شده است 

ـنـد   که خواھان سرنگونی حکومت مرسی    ٢٥ از روز  .   ھسـت
ـقـالب مصـر، اعـتـراضـات مـداوم در    ژانویه یعنی   سالگرد ان

ـا   ـت ـن چندین شھر از جمله محال، پورت سعیـد، مـنـصـورا و ت
الزم به ذکر است که کارگـران شـعـر صـنـعـتـی  .  جریان دارد 

ـارک    محال نقش اساسی   در سرنگونی حکومت حسـنـی مـب
 .ایفا کرده اند 

 
 معدنچی در ١٩گرفتار شدن  -لھستان 

 اعماق زمین
 معدنچی یک معدن مـس در  ١٩  به گزارش یورو نیوز 
.  متری زیر زمین حبس شدند ٦٠٠ لھستان، به علت زلزله در  

 کیلومتری جـنـوب غـربـی ورشـو،  ٤٠٠ معدن مس رودنا در  
ـات  .   پایتخت قرار دارد  ـی سقوط صخره ھا و سنگھا انجام عمل

ـزلـه خـطـوط  .  نجات را دشـوار کـرده اسـت  ـال ایـن زل ـب بـه دن
سخنگوی معـدن  .   ارتباطی با درون معدن نیز قطع شده است 

ھنوز ھم صخره ھایی از سقف به پاییـن سـقـوط  : " می گوید 
ـار  .  می کنند و برای گروه امداد خـطـرنـاک اسـت  آوار بسـی

گسترده است و درنتیجه گذر کردن از میان این سـنـگ ھـا  
حادثه دیگری در یک معدن گـاز در  ."  بسیار مشکل است 
 معدنچی شـده  ٢٦  باعث کشته شدن  ٢٠٠٦ لھستان، در سال  

ـبـه    بر اساس آخرین گزارش .  بود  ھا خوشبختانه روز چـھـار شـن
 روز محبوس بودن در  ٦ معدن چیان پس از     مارس تمامی ٢٠ 

 .اعماق زمین نجات پیدا کرده اند 
 

 ھزار کارگر کارخانه ٥اعتصاب  -رومانی 
 اتومبیل سازی داسیا

  ٣٠ (  مارس  ٢٠ روز   ROMANIA INSIDERبه گزارش  

ـیـل سـازی  ٥ بیش از  ) اسفند   ھزار کـارگـر کـارخـانـه اتـومـب
این اعـتـصـاب  .  داسیا در شھر میونی دست به اعتصاب زدند 

ھنگامی شکل گرفت که کارگران متوجه شدنـد کـه قـرار  
ـان در  .   درصد به دسـتـمـزدشـان افـزوده بشـود ٥ است فقط   آن

 درصد اضافه  دستـمـزد  ٢٥ مذاکراتشان با کارفرمایان خواھان  
ـتـدا در داخـل کـارخـانـه بـود  .  شده بـودنـد  ایـن اعـتـصـاب اب

کـارگـران بـرای  .  بصورت به بیرون از کارخانه متقل شـد   ولی 
ـیـرون از کـارخـانـه  ـا      گسترش اعتراضات خود به ب آمـدنـد و ب

نماینده سندیکای کـارگـری ایـن  .  خبرنگاران مصاحبه کردند 
گوید که در قرارداد دسته جمعی که قـرار اسـت    می     کارخانه 
ـنـد کـه  ٣١ از روز   ـتـظـار داشـت  مارس اجرایی شـود، آنـھـا ان

درخواست آنھا مبنی بر افزایش دستمزد در نظر گرفتـه شـود،  
ھای خود عمـل نـکـردنـد،آنـھـا     چون کارفرمایان به وعده   ولی 

 .تصمیم به اعتصاب گرفتند 
 

اعتصاب کارکنان شرکت  -آلمان 
 ھواپیمایی لوفتھانزا

ـزا، شـرکـت   ـان به گزارش یورو نیوزاعتصاب کارکنان لوفت
،  )  فـروردیـن ١ (  مـارس  ٢١ ھواپیمایی آلمان در روز پنجشنبه  

اتـحـادیـه  .   پرواز در سراسر آلـمـان شـد ٥٠٠ باعث لغو بیش از  
ـان  ٣٣ وردی روز پنجشنبه با فرا خواندن    ھزار نفـر از کـارکـن

 صبح شـروع و  ٥ لوفتانزا، اعالم کرد که اعتصاب از ساعت  
سخنگوی ایـن اتـحـادیـه  .   تا پنج ساعت ادامه خواھد داشت 

در قـدم  .  انتظار داریم لوفتانزا اقدام ما را لحاظ کنـد : "  گفت 
ـایـجـی   ـت ـز مـذاکـره بـه ن بعدی ما سعی خواھیم کرد در مـی

ـاسـت  .  برسیم تا اعتصاب ادامه نیابد  ـزا بـر سـی اما اگر لوفتان
فعلی اش پافشاری کند ادامه اعتصابات را نامحتمل نـمـی  

کارکنان لوفتانزا شرکت ھواپیمایی آلمـان،  خـواھـان  ."   دانیم 
 . درصدی حقوق خود ھستند ٥ . ٢ افزایش  
 

اعالم شرکت زیمنس برای اخراج  -آلمان 
  کارمند١٤٠٠

( مـارس  ١٩ به گزارش خبر گزاریھا شرکت زیمنس روز  
ـا  ١٢٠٠ اعالم کرد کـه در نـظـر دارد تـعـداد  )   اسفند ٢٩   ت

آنھا دلیل این اقدام را کـاھـش  .   کارمند را اخراج بکند ١٤٠٠ 
. ھا و افزایش سودآوری ایـن شـرکـت اعـالم کـرده انـد   ھزینه 

ـایـد   ـی شرکت زیمنس بزرگترین شرکت مھندسی دنیا بشمار م
 را در اسـتـخـدام خـود     ھزار تن ٣٧٠ و در سراسر دنیا بیش از  

این شرکت اعالم کرده است که با این اقدام قصـد دارد  .  دارد 
 . میلیارد یورو در سال کاھش بدھد ٦ ھای خود را تا    ھزینه 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی
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