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ـتـھـای   اخیرا در تـعـدادی از سـای
ـتـی نـوشـتـه ای از سـعـیـد   اینترن
كرامت درباره توافقات دولت تركیـه  
ـتـشـر شـده   و عبداللـه اوجـاالن مـن
است كه گرچه از نظر خود سـعـی  
ـیـل   كرده موضوع یاد شـده را تـحـل
ـر   ـفـسـی كند، اما درباره انقالب ھم ت
معمول روشنفكـران دسـت راسـتـی  

او  .  جامعـه را تـكـرار كـرده اسـت 
نوشته خود را با این جـمـلـه آغـاز  

اگر گذار از خشونت و  : "می كند 
ـیـب   تالش برای حذف فیزیکی رق
سیاسـی و روی آوردن بـه یـک  
مبارزه اجـتـمـاعـی مـدنـی را ھـم  

در این جـمـلـه  ..."  انقالب بنامیم،  
به روشنی و بدون مقدمـه مـقـولـه  

ـقـالب "  ــا  "  ان ـرادف شـده اسـت ب مـت
خشــونــت و تــالش بــرای حــذف  " 

ـیـب سـیـاسـی  مـن  "!  فیـزیـكـی رق
ـقـد نـوشـتـه سـعـیـد   اینجا قصـد ن
كرامت را ندارم، امـا مـی خـواھـم  
ـرار   ـرادف ق به بھانه تكرار ایـن مـت
دادن انقالب با خشونت و خونریزی  
ــاره   از جـانـب ایشـان، نـكـاتـی درب
مقوالتی چون انقالب، خشـونـت و  

 .مدنیت را یادآوری كنم 
ھر جامعه شناسی كه حـوادث  
ـقـالب   مھم اجتماعی معروف بـه ان

ـبـال   در دو سه قرن گـذشـتـه را دن
كرده باشد، متوجه مـی شـود كـه  
تعداد حوادث مھم تاریخی را كـه  
بشود به آنھا عنوان انقالب داد، از  

.  عدد تـجـاوز نـخـواھـنـد كـرد ٢٠ 
ـقـالب  ١٦٨٩ انقالب   ـیـس، ان  انـگـل
ــالب  ١٧٧٦  ــكــا، انــق   ١٧٨٩  آمــری

ـقـالب    فـرانسـه،  ١٨٣٠ فرانسه، ان
ــات   ــالب ــق ــا، كــمــون  ١٨٤٨ ان  اروپ
ــقــالب  ١٨٧١ پــاریــس     ١٩٠٥ ، ان

ــالب   ــه، انــق ــه،  ١٩١٧ روسـی  روســی
ـقـالب   انقالب چین، انقالب كوبا، ان
ـقـالب   ـنـام، ان ـت ـقـالب وی گرانادا، ان
ایران، انقالب تونس، انقـالب مصـر  
و چند انقالب كمتر شناخـتـه شـده  

ـنـجـا ھـمـه ایـن  .  تر دیـگـر  مـن ای
ـنـده   انقالبات را اسم برده ام كه خوان
شریف و مطلع، خود بـه شـرایـطـی  
ـفـاق   ـقـالبـات در آنـھـا ات كه این ان
افتادند فكر كند و رابطه دروغـیـن  
ـیـن   و مھندسی شده و ساختگی ب

 .انقالب و خشونت را خود ببیند 
ـلـه ایـن اسـت كـه   ظاھر مسـئ
ـر جـامـعـه و شـرایــط   ـی ـی ـرای تـغ ب
زیستشان دو متد جـلـوی انسـانـھـا  
قرار دارد و مختارند یكی از ایـن  

ـنـد  ـن در ایـن  .  دو نوع را انتخاب ك

مساله دستمزد امروز بیـش از ھـر  
وقت به مساله زندگی و معیشـت  

بــا  .  کــارگــران گــره خــورده اســت 
ـر خـط   ـر زی ـراب دستمزدھای چند ب
ـرای کـارگـر   فقر دیگر معاشی ب
ـم دولـت   بـه جـا نـمـانـده و تصـمـی

  ٤٨٧ مبنی بر حـداقـل دسـتـمـزد  
ــاھــی   ــه تــب ــومــان حــکـم ب ھـزار ت
ــواده   ــان ــا خ ــھ ــون ــی ــل ــدگــی مــی زن

این تصمیم یـک  .  کارگری است 
اعالم جنگ به میلیونھا خـانـواده  
. کارگری و کـل جـامـعـه اسـت 

مدتھاست صف آرایی ھـا شـکـل  
 . گرفته است 

واقعیت اینست کـه کـارگـران  
از اول مه سال گذشته در ابعـادی  
ـردی   ـب ـیـن ن ـر وارد چـن گسترده ت

طومار سی ھـزار امضـای  .  شدند 
کارگری بر سر خـواسـت افـزایـش  
دستمزدھا سرآغازش اول مـه سـال  

گذشته که به ابتکار اتحادیه آزاد  
ـران صـورت گـرفـت،   کـارگـران ای

ـرغـم  .  یکـسـال گـذشـت .  بود  ـی عـل
ــارگــران و   ــن ک اعــتــراضــات ای
گسترش دامنه آن در میان دیـگـر  
بخش ھـای کـارگـری از جـمـلـه  
سندیکای شرکت واحد و  تـداوم  
طومارھای اعتراضی علیه فقر و  
ــی و بــا خــواســت افــزایــش   گــران

  ٤٨٧ دستمزدھا ، شورایعالی کار  
ھزار تومان را بعنوان میزان حداقل  

ــرد  ــیــن ک ــی ایــن  .  دســتــمــزدھــا تــع
درحالیست که قیمت ھـا ھـر روز  
ـری یـافـتـه اسـت و   ـیـشـت شدت ب
ــان ســیــر صــعــودی دارد  . ھـمــچــن

کارگران از ھـیـچـگـونـه تـامـیـن  
ـنـد و   ـیـسـت اجتماعی ای برخورد ن
ھزینه ھای مسـکـن و درمـان و  
بھداشت و تحصیل بخش مـھـمـی  
ـلـعـد  . از دستـمـزد شـان را مـی ب

بـگـذریــم کـه ھـمــیـن چــنـدرغــاز  
دستمزد نیز بموقع پرداخت نمیشـود  
ــن خــود بــخــش دیــگــری از   و ای
ــا صــاحــبــان   جــنــگ کــارگــران ب

 . سرمایه و دولت است 
 ھـزار  ٤٨٧  روشن است که با  

ــومــان حــداقــل دســتــمــزد ھــیــچ   ت
گذرانی برای کارگر و میلیـونـھـا  
. خانواده کـارگـری نـخـواھـد بـود 

ـیـن   ـیـجـه چـن ـت روشن است کـه ن
تصمیمی از ھـم پـاشـیـده  شـدن  
بیشتر خانواده ھـای کـارگـری و  
. فقر و تباھی کل جـامـعـه اسـت 

ــروم شــدن   ــیــجــه اش نــیــز مــح نــت
. کودکان بیشتر از تحصیـل اسـت 

ـر   نتیجه اش بی سرپناه شدن بیـشـت
کارگران و کشـیـدن شـدنشـان بـه  
ـنـی   حواشی شھرھا و حاشیه نشـی

ـر چـادر  . است  در ھمین ھفتـه خـب

 : اطالعیه کمپین برای آزادی کارگران زندانی

 رضا شھابی به زندان اوین بازگردانده شد 
 ٢  صفحه  

 جنگ بر سر دستمزد، جنگ بر سر معاش
 تنھا راه تجمع و اعتصاب 

 شھال دانشفر 

 اسطوره انقالب و خشونت
 ناصر اصغری 

 اقتصاد در بن بست سیاست: نکته اصلی
سه سناریو و : در حاشیه اخبار کارگری

 اعتراض مشترك در جنبش كارگری

 ٦ صفحه  

 ٧ صفحه  

 ٤           صفحه  
 ٣          صفحه  

 اخبار کارگری
 ٨  صفحه  
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 ٩٩ اطالعیه شماره  
ــه اطــالع   ــی ب ــل ــب ــه ق ــی در اطــالع
ـیـان اسـالمـی بـا   رساندیم که جـان
تمـدیـد مـرخصـی رضـا شـھـابـی  
ـره سـنـدیـکـای   عضو ھـیـات مـدی

ـرار  .  واحد موافقت نـکـرده اسـت  ق
 فروردین رضـا خـود  ٢٦ بود امروز  

بـدیـن  .  را به زندان معـرفـی کـنـد 

ترتیب رضـا شـھـابـی در سـاعـت  
ھفت عصر امروز دوباره بـه زنـدان  

گفتـی اسـت کـه  .  بازگردانده شد 
تعدادی از دوسـتـان و ھـمـکـاران  
رضا او را به عالمت اعتراض بـه  
بازگرداندنش بـه زنـدان ھـمـراھـی  

اعتراض برای آزدی رضـا  .  کردند 
شھابی و ھمه کـارگـران زنـدانـی  

 . ادامه داد 
سال حکم زندان  ٦ رضا شھابی  

داشـت کــه پــس از اعــتــراضــات  
فراوان اعالم شد کـه دو سـال آن  

رضا سه سـال  .  کاھش یافته است 
ـم   از حکـم خـود را در زنـدان رژی

رضـا  .  اسالمی سپری کرده اسـت 
شھابی بخاطر شکنجه ھایی کـه  
در زندان بر او وارد شـد بـه مـرز  
ــد و زیــر فشــار   ــی ــج شــدن رس فــل
اعــتــراضــات خــودش و کــارزار  
ــرای   ــرخصــی او ب جــھــانــی بــا م
درمان و معالجه بیـمـاری ھـایـش  

بـا وجـودیـکـه  .  موافقت شـده بـود 

رضا ھنوز به معالجـه و  درمـان  
نیاز دارد و بازگشت او بـه زنـدان  
میتواند دوباره وضعیت جسـمـانـی  
او را به وخامت بکشـانـد امـا بـه  

 . زندان بازگرانده شد 
ــا   ــی ب عــالوه بــر رضــا شــھــاب
ـم زاده   تمدید مرخصی بھنام ابراھـی
ـران سـرشـنـاس   یکی دیگر از رھـب

. کارگری نیز موافقت نشده اسـت 
ـنـھـا   ـیـمـا ت این درحالیـسـت کـه ن
فرزند او به علت ابتال به بیـمـاری  
ــی در   ــاک ســرطــان خــون خــطــرن
. بیمارستان محک بستـری اسـت 

و بازگرداندن وی به زندان میتواند  
ـرای   صـدمـات جـانـی بسـیـاری ب

ــه بــاشــد  ــد او داشــت ــھــنــام  .  فــرزن ب
 سـال حـکـم زنـدان  ٥ ابراھیم زاده  

ـری   دارد که سـه سـال آن را سـپ
بھنام بخاطر شکـنـجـه  .  کرده است 

ـر وی وارد   ھایی که در زنـدان ب
 درصـد شـنـوایـی گـوش  ٧٥ شده  

چپش را از دست داده و از نـاحـیـه  
امـا بـه  .  گردن آسیـب دیـده اسـت 

ــی   ــل بــیـمــاری فــرزنـدش حــت ـی دل
فرصت رجوع به پزشک و درمـان  

 .  نداشته است 
تصمیم ضد بشری و از تـرس  
ـرای   ـم اسـالمـی ب و وحشت  رژی
بازگرداندن رضا شھابـی و بـھـنـام  
ـم   ابراھیم زاده بخشی از تـالش رژی

ـران و   ـر رھــب ـرای فشــار آوردن ب ب
فعالین کارگـری در آسـتـانـه اول  

بایـد  .  مه روز جھانی کارگر است 
ـتـکـارانـه   وسیعا به این اقدام جـنـای
جمھوری اسالمـی و بـازگـردانـدن  
رضا شھابی بـه زنـدان و احضـار  
ـرای مـعـرفـی   بھنام ابراھیم زاده ب

بـایـد  .  خود به زندان اعتراض کـرد 
در مقابل فشـار ھـا و تـھـدیـدات  
ـیـن و   رژیم اسالمی بر روی فـعـال

یـک  .  رھبران کـارگـری ایسـتـاد 
خواست ھمه مـا در اول مـه روز  
جھانی کـارگـری آزادی فـوری  

ـیـان   ھمه کارگران زندانی و زنـدان
از ھـم اکـنـون ایـن  .  سیاسی است 

ـم  . خواست را بر در و دیوار بنویسـی
ھمراه با خانـواده ھـای کـارگـری  
در مقابـل زنـدانـھـا جـمـع شـده و  
خواھـان آزادی فـوری کـارگـران  
زندانی و زندانیان سیاسی از زندان  

 . شویم 
 
 آوریـل  ١٥   ،  ٩٢  فروردین  ٢٦ 
 ٢٠١٣ 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 
 

 شھال دانشفر 
Shahla_daneshfar@ya

hoo.com 
 بھرام سروش 

Bahram.Soroush@gm
ail.com  
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رضا شھابی به زندان اوین 
 بازگردانده شد
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نشینی خانواده ای کـارگـری در  
نزدیکی بھشت زھرا را در رسـانـه  

ــم  روشــن اســت کــه  .  ھــا خــوانــدی
ــن   ــت ت ــن وضــعـی ــه ای کـارگــران ب
نمیدھند و بطورواقعی نیز  راھـی  
ـم   ــ ـی ـراض بـــه تصـــمــ ــ ـت ـر اعــ جــ
ـر سـر حـداقـل   جنایتکارانه رژیم ب
دستمزدھا و وادار کردنش به پـس  

 .گرفتن آن  نیست 
حرف کارگران اینست که بـه  
ـر و   این دستمزدھای زیر خـط فـق

 ھـزار تـومـان تـن  ٤٨٧ به دستمزد  
ـلـف  .  نخواھند داد  تشکلھای مخـت

کارگری از جمـلـه اتـحـادیـه آزاد  
کارگران ایران، سندیکای شرکـت  
ــگــیــری و   ــه پــی ــت واحــد، کــمــی
ــی   ـف ھـمـاھـنـگـی و انـجـمـن صـن
کارگر برق و فلز کرمانشاه، ھمـه  
و ھمه انرجار خـود را نسـبـت بـه  
این تصمیم بیشرمانه دولـت اعـالم  

ـر سـر  .  داشته انـد  بـحـث امـروز ب
ـر سـر ایـن   راھکارھای مـبـارزه ب
تصمیم است و خـواسـت افـزایـش  

 .فوری دستمزدھاست 
 "اعتراض قانونی"

این گفتمان تشکلھـای دسـت  
ــی   ــال ــون ع ــان ــی ک ــاز دولــت س
شوراھای اسالمی، کانون عـالـی  
انجمـن ھـای اسـالمـی، مـجـمـع  
ـنـده ھـای کـارگـری   عالی نـمـای
ــدگـانشــان خــود   ـن ــمـای اسـت کــه ن
عضـوی از شــورایـعـالــی کـار و  
بازی مسخره سه جانبه گـری آن  
ھستند و در تصمیم بر سـر مـیـزان  
. حداقل دستمزدھا نقش داشته انـد 

ـر   ــ ـــی و  " ب ـــون ـــان ـراض ق ــ ـت ــ اع
ـنـد  "  راھکارھای قانونی   مـیـکـوب

چون می بینند ھوا پـس اسـت و  
ـــان   ـی ـراض در مــ ـتــ فضـــای اعــ
ـر   کارگران و کل جامعه علیه فـق

خشم کارگـران  .  و فالکت باالست 
ــر و   ــق ــرابــر ف و جــامــعــه را در ب
فـالکـت روزافــزون جـامــعـه مــی  

ـر  . بینند  ـراب خشم کارگران را در ب
ـیـن   ـر تـعـی ـنـی ب تصمیم دولت مـب

 ھزار تومان را می بینند، بـا  ٤٨٧ 
و  "  قانـونـی " پیش کشیدن راھھای  

ــن راھــکــار شــکــایــت از   گــذاشــت
شورایعالی کار در دیـوان عـدالـت  
ـــوری اســـالمـــی   ـــھ ـــم اداری ج
میکوشند مبـارزات کـارگـران را  

به مراجع دولتی و داالنھای ھـای  
ـنـد و بـا   قانونگذاری اش بکـشـان
ـرای   سردواندنشان یکسال دیـگـر ب
ــیـونـھــا   ـل خـود وقـت خـریـده و مـی
کارگر را ھمچنان به چنگ فقـر  
و محرومیت و حقارت بیشتر رھـا  

ـنـان بـا چـمـاق  . کنند  مـبـارزه  " ای
جلو آمده اند تا در عـیـن  "  قانونی 

ــراضــی   ــت ــر تــجــمــعــات اع حــال ب
کارگری و اعـتـصـابـاتشـان مـھـر  

ــر   ــی " غــی ــانــون ــد و راه  "  ق ــن بــکــوب
ـنـد  امـا  .   سرکوبش را نیز باز کـن

ـرای   ـتـمـانـی دیـگـر ب ـیـن گـف چن
کارگران نخ نما شده و دسـت ایـن  

حـق  .  حضرات برای آنان رو اسـت 
ــصــاب   ــت تشــکــل و تــجــمــع و اع
ھیچگاه در جـمـھـوری اسـالمـی  

امـا کـارگـر  .  قانونی نبوده اسـت 
داشتن حـق تشـکـل را حـق خـود  
دانسته و اعالم میکند که ایـجـاد  
تشکل کارگری حق مسلم اوسـت  

تجمعات و  .  و آن را ایجاد میکند 
اعتصابات کارگری نیـز امـر ھـر  
ـران   روزه مبارزات کـارگـران در ای
است و کارگران آنرا تحمیل کـرده  

ـبـار ھـمـیـن مـبـارزات  .  اند  به اعت
است که امروز جنبـش کـارگـری  
ـر   چنین وزن و جایگـاھـی در سـی
ـیـدا   تحوالت سـیـاسـی جـامـعـه پ

 . کرده است 
ضمن اینکه کارگران ھـر جـا  
ـیـکـه   نیز الزم دیـده انـد، در حـال
ـراضـی شـان در   تجـمـمـعـات اعـت
خیابان در جریـان بـوده بـه مـراجـع  
قانونی مراجعه کرده و بـه قـدرت  
ــارزاتــی شــان حــق و   ــب نــیــروی م

 . حقوشان را مطالبه کرده اند 
ـتـمـان   خالصه کالم اینکه گـف

دیـوان عـدالـت  "  بر سر شکایت بـه 
ــور  ــن بــرای  "  اداری کش و رفــت

برپایی مقدمات نشستی دیگر از  
ــم   ــیــارد بــه اس ــل مشــتــی دزد مــی
ـررسـی   شورایعالی کار و باالخره ب
شکایت کارگـران یـعـنـی حـوالـه  
دادن کارگـران بـه کـرویـدروھـای  
ادارات کار و دولت و نگاه داشتـن  

یـعـنـی تـحـمـیـل  .  آنھا در انتظار  
ـر و گـرسـنـگـی   یکسال دیگر فـق
بیشتر بر میلیونھا کـارگـر و کـل  

ــه  ــع ــام ــزد و  .  ج ــم ــه دســت ــال مس
میزانش، مسالـه ھـمـیـن امـروز و  

راھـی جـز  .  معاش کارگران است 
ــل   ــاب تـجــمـع و اعــتـصــاب در مـق

بایـد بـه ایـن  .  کارگران قرار ندارد 
 . بردگی پایان داد 

تنھا راه تجمع و اعتصاب 
 است

ـتـمـان امـروز کـارگـران در   گف
ـقـر و فـالکـت مـوجـود و   برابـر ف
ـزان حـداقـل   تصمیم دولت بر سر می
ـایـی تـجـمـعـات   دستـمـزدھـا، بـر پ
ـات کـارگـری   اعتراضی و اعتصاب

ـان  .  است  این گفتمان نه تنھا در می
کارگران بلکه بخش ھای مختلـف  
جامعه در برابر شرایط فالکتبـاری  
است که بر زندگی و معیشـتـشـان  

اتـحـادیـه آزاد  .   تحمیل شده اسـت 
کارگران طی بیانیه ای اشـاره اش  

ــن راھــکــار اسـت  ــطــور  .  بـر ھــمــی ب
ـزایـش   ـیـن اف ـز ھـم ـی   ٢٥ واقعـی ن

درصدی بر حداقل دسـتـمـزد جـنـد  
ـقـر سـال گـذشـتـه   برابر زیر خـط ف
ـیـن   ـارزات فشـرده ھـم نتیجـه  مـب
یکسـالـه اخـیـر کـارگـران بـر سـر  
. خواست افزایش دسـتـمـزدھـا اسـت 

جانیان اسالمی بحث بر سر رابـطـه  
ـنـکـه   دستمزد و اقتصاد کشور و ای
خبری از افزایش دستمزد نـخـواھـد  

ـا  .  بود را داشتند  ـت ـای بحث بر سر نـھ
.  درصد افزایش دستمزدھـا بـود ١٥ 

اما طومار اعـتـراضـی سـی ھـزار  
کارگر و تجمعات اعـتـراضـی ایـن  
کارگران و کارگران شرکت و احـد  
ــزمــه   ــار و زم در صــحــن اداره ک
ـان کـارگـران و   اعتراضات در مـی
کل جامعه وادارشان کـرد کـه بـه  

اکـنـون دیـگـر  .  این تصمیم برسـنـد 
مـوضــوع از جــمــع آوری طــومــار  

طومار ھـا جـمـع  .  فراتر رفته است 
ـنـدی ھـا شـکـل  .  شده اند  صـف ب

ــد  ــه ان ــگــری جــز  .  گــرفــت راه دی
اعتصاب و تجمعات اعتراضـی در  
ـابـل کـارگــران بـرای دفـاع از   ـق م
زندگی و معیشت و حرمتشان بجا  

گام بـعـدی اعـتـراض  .  نمانده است 
این سی ھزار کارگـری کـه حـول  
طومار اعتراضی بر سـر دسـتـمـزد  
جمع شده اند، در بـرابـر ایـن چـنـد  
ھـزار کــارگـر شــرکـت واحــد کــه  
ــم   ــه تصــمــی ــراض خــود را ب اعــت
بیشـرمـانـه دولـت بـر سـر حـداقـل  

دستمزدھا اعالم داشـتـه انـد و در  
ــونــی   ــی ــل ــت مــی ــی ــن جــمــع ــر ای ــراب ب
کارگران و کل مردم به جان آمـده  
از فقر و مـحـرومـیـت، تـجـمـعـات  

با ایـن  .  اعتراضی و اعتصاب است 
ـتـوان دولـت را   ـی زبان اسـت کـه م

 . عقب راند 
ـایـد تـوسـط   دستمزد کارگران ب
ـیـن   ـی نمایندگان منتخب خودشان تع

ــد  .  شــود  ــای ــزد کــارگــران ب ــم دســت
تناسب واقعی با سطح قیمت ھـمـه  
ــه بــاشــد  ــت ــازار داش . کــاالھــا در ب

شاخص تعیین دسـتـمـزد کـارگـران  
رفاه و استاندارھای زندگی امـروز  

کـارگـران تـداوم  .  بشری باید باشـد 
 .این وضعیت را دیگر نمی پذیرند 

ــان اســت کــه   ــم ــت ــن گــف بــا ای
مـیـشـود بـه دفـاع از زنـدگـی و  

خصـوصـا  .  معیشت خود بـرخـاسـت 
اکنون که در آستانـه اول مـه روز  
ـتـریـن   جھانی کارگر قرار داریم، بـھ
فرصت است که با صفی گستـرده   
ـال ایـن روز   ـب ـق و سراسری بـه اسـت
ـقـر و   برویم و اعتراضمان را علیه ف
ـیـم  . فالکت و محرومیت اعالم کن

اعالم کنیم که دستـمـزدھـای زیـر  
شـعـار اول  .  خط فقر را نمی پذیریم 

مه امسال آزادی بـرابـری کـرامـت  
 . انسانی است 

ــطــی از   ــرای امــروز مــا در ش
ــت   ــصــابــات کــارگــری صــحــب اعـت
ـقـر و   ـیـرغـم ف ـیـم کـه عـل مـیـکـن
محرومیتی که رژیم اسـالمـی بـر  
گرده جامعـه حـاکـم کـرده اسـت،  
ـفـجـار   مردم تسلیم نشده و به مرز ان

ــراضــی  .  رســیــده انــد  ــت ــبــش اع ــن ج
کارگری نیز به دلیل گسـتـردگـی  
ــعــال   ــھــمــی در ف ــش م اش، نــف
نگاھداشتـن فضـای  اعـتـراضـی  
جامعه داشته و  وزن سنگینی در  
ـیـدا   سیر تحوالت سیاسی جامعه پ

ـیـن شـرایـطـی  .  کرده اسـت  در چـن
ـات سـراسـری کـارگـری،   اعتصـاب
امکان مـھـمـی بـرای ابـراز وجـود  
بیشتر جنبش کارگری در صـحـنـه  

ــاســی جــامــعــه اســت  ــان  .  ســی جــری
ـات قـدرتـمــنـد و   ـادن اعـتـصــاب ـت اف
ـنـه را   ـی سـراسـری کـارگـری  زم
ــردن   ــدا ک ــرای دســت بــاال پــی ب
ــی   ــان ــات رادیــکــال و انس ــالــب مــط

باید به استقبال  .  مساعد تر میکند 
 .اعتصابات کارگری رفت 

 رھبران کارگری را ارج بداریم 
ــالش فشــرده رژیــم    ــک ت ی
ــری از   ــی ــوگ ــل اســالمــی بــرای ج
سازمانیابی مبارزات کارگـری و  
ــب زدن کــارگـران، فشــار بــر   عـق
ـیـن کـارگـری   روی رھبران و فعال

خصوصا با نـزدیـک شـدن  .  است 
اول مه روز جھـانـی کـارگـر ایـن  

در  .  فشار ھا تشـدیـد شـده اسـت 
  ٦ ھمین ھفته شاھد صدور حـکـم  

ـنـاه   ماه زندان برای شریف ساعد پ
ــا دو تـن از   ـی ــح ن ـر صـال و مـظــف
رھبران شناخته شـده کـارگـری و  
از اعضای اتحادیه آزاد کـارگـران  

ھمیچنیـن بـا تـمـدیـد  .  ایران بودیم 
مرخصی بھنام ابراھیم زاده و رضـا  
ــوب   ــی دو چــھــره مــحــب ــاب شــھ
. کارگری مـوافـقـت نشـده اسـت 

ــام   ــھــن ــد ب ــکـه فــرزن ــیــرغـم ایــن عـل
ھمچنان با بیماری خطرناکـش در  
ـری اسـت و رضـا   بیمارستان بسـت
شھابی بخاطر فرسوده شدن بدنـش  
ـم اسـالمـی   زیر شکنجه ھای رژی
ــه   ــه اســتــراحــت و ادام ــاز ب نــی
معالجاتش دارد، امـا بـا تـمـدیـد  
. مرخصی انھا موافقت نشده است 

ــی،   ــدان دفـاع مـا از کـارگــران زن
ـر   اعتراض ما به تھدید و فشـار ب
ــن کــارگــری یــک   روی فــعــالــی
بـخـش مـھـم دیـگـر ار مـبـارزات  

در کنار خواست افـزایـش  .  ماست 
ـراض بـه   دستمزدھا، در کنار اعـت
ـر خـط   ـر زی ـراب دستمزدھای چند ب
فقر، خواست آزادی فوری و بـدون  
قید و شرط ھمه کارگران زندانـی  
ـرار دارد  ـیـان ســیـاسـی ق .  و زنـدان

باید رھبران مبارزات کارگـری را  
ـرار   در پوشش وسیع حمایت خود ق
ــم و بــه ایــن شــکــل صــف   ــی دھ
ـم  .  اعتراضمان را متحد نـگـاھـداری

حــمــایــت از رھــبــران و فــعــالــیــن  
ـرای   کارگری راھکاری دیـگـر ب
ـر   ـراب اعتراضات قدرتمنـد مـا در ب
ـرای خـواسـت   فقر و گـرانـی و ب
افـزایـش دســتـمـزدھــا و پــیـشـبــرد  

 . خواستھا و مبارزات ماست 

 جنگ بر سر دستمزد، جنگ بر سر معاش 
 تنھا راه تجمع و اعتصاب 

 ١      از صفحه  
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ــد   ــن دو مـت ــكـی از ای مـعـادلـه ی
انقالب اسـت كـه راه خشـونـت و  

" حذف فیزیكی رقبای سـیـاسـی " 
تعریف شده و دیگری رفـرم اسـت  
كه با انتخابات، و از راه مدنیت و  

ـیـب  " مبارزه مدنی و   قانع كردن رق
ــل حصــول  "  سـیـاســی  و غـیــره قـاب

ھر انسان بالغی كه در طـول  . است 
 سـاعـت در سـیـاســت  ٢ عـمـرش  

تعمق كرده باشد می داند كـه ایـن  
ــیــد كــردنــھــای   ــف ــوع ســیــاه و س ن
! سطحی، فریبكارانه و عمدی انـد 

در نتیجه اولین سئوال قاعدتا بایـد  
این باشد كه انقالبـات اصـال چـرا  
ـبـال در   روی می دھـنـد؟ مـن ق

بـاز  " نوشته ای دیگر تحت عنوان  
ـفـصـیـل در  "  ھم درباره انقالب  به ت

باره تفاسیر و تعاریف از انقالب از  
ـلـف در   جانب شخصیتھـای مـخـت
اعصار مختلفی اظـھـارنـظـر كـرده  

ــجــا ســعــی مــی كــنــم از  .  ام  ایــن
نكاتی كه در آن نـوشـتـه عـنـوان  
ـم كـه حـوصـلـه   ـن شده اند پرھیز ك

 . خواننده نیز سر نرود 
 

دو قطبی یا انقالب یا 
 اصالحات

ـفـكــران   ـیـن روشــن نـظـری در ب
طبقه دارا ھست كـه مـی گـویـد  
ـیـون   ـقـالب ـقـالب كـار تـعـدادی ان ان

این  .  حرفه ای خشونت طلب است 
اما با واقعیات عینی و حتـی بـا  

 (common sense)عقل سلیم  
ــد  بــخــش  .  ھــم جــور در نــمــی آی

ـر   عظیمی از مـردمـی كـه درگـی
انقالبی مـی شـونـد بـایـد روزانـه  
روانه كار و بـار زنـدگـی شـده تـا  

ـنـد  ـنـكـه  .  امروز را به فردا برسان ای
ـر   ـراب این مردم سینـه خـود را در ب
گلوله ھای سربی پاسـداران دم و  
ـیـه   دستگاه حكومتھایی كه بر عـل
ـر مـی   شان انقالب می شـود سـپ
كنند را باید بررسی كـرد كـه چـه  
اتفاقاتی رخ داده كه جان اینھـا را  

خـودسـوزی  !  به لبشان رسانده است 
ــونـس و   مـحــمـد بـوعــزیـزی در ت
اعتراضات و انقالبی كـه در پـی  
آن طومار حكومت بن علی را در  
ھم پیچید، شاھد عصر حاضر این  

ــه اســت  ـل آیـا مـردم تـونــس  .  مسـئ
ھیچ وقـت تـا آن زمـان خـواھـان  

رفرمھایی برای بھـبـود وضـعـیـت  
حـتـمـا  !  زندگی شان نشده بـودنـد؟ 

ـیـد   مفسرانی كه دنیا را سیاه و سف
ـنـد  . می بینند چنین فكر می كن

اما آمار نشان می دھند كه آنـجـا  
ـراض   ھم مردم مرتب در حـال اعـت
ـرانسـانـی زنـدگـی   به وضعیت غـی
شان بـودنـد، امـا ھـیـچ كـس بـه  

 . حسابشان ھم نمی آورد 
اجازه بدھـیـد بـه چـنـد مـورد  

در ژانـویـه سـال  .  دیگر اشاره كنیم 
، دھھا ھزار تن از كـارگـران  ١٩٠٥ 

و مردم فقیر شھر پتروگراد روسـیـه  
ـثـالـھـای   با حمل پالكـاردھـا و تـم
بزرگ تـزار بـه طـرف كـاخ وی  

پـدر  " راھپیمایی كردند تا از او ــ  
ـ بخواھند كـه فـكـری بـه  "  روسیه 

ـر كـه حـتـی   ـی حال این جمعیت فق
امكان سیر كردن شكـمـھـای خـود  

آن جمـعـیـت  .  را نیز نداشتند، بكند 
وسیع متوھم كه توسط كشـیـشـی  
ـری   به نام گرگوری گـاپـون رھـب
ــه ھــم   مـی شــد در یـك چشــم ب
زدنی مورد حمله مسلسل بدستـان  

نامھربان قرار گـرفـت و  "  پدر " این  
ھزاران تن جان خـود را در جـا از  

انقالب و اعتـصـابـات  .  دست دادند 
ـراضـات   گسترده كـارگـران و اعـت
توده ای تـا یـكـی دو سـال بـعـد  
ادامه داشت و تزار زیر فشـارھـای  
ـــه   ـــن ب ـرف ت ــ روزافـــزون در ح

وقتی كـه آبـھـا از  .  ھایی داد   رفرم 
ــدازه   ــه ان ــزار ب ــاب افــتـاد و ت آسـی
كافی نیرو تازه كرد، زیر ھمه قـول  
ــر   ــگ و قــرارھــا زد و یــك دور دی
سركوبھا را از نو شروع كـرد و تـا  
پایان عمر امپراطـوری اش ادامـه  

در آن راھپیمایی كـه تـوسـط  .  داد 
ـری   آن كشیش سازماندھی و رھـب
می شد، چند نفر از انقالبیـون بـه  

ــرفــه ای   اعضــای  ( اصــطــالح ح
حزب سوسیال دمكـرات كـارگـری  

كه نه كسی آن زمـان بـه  ) روسیه 
ــه   حـرفشــان گـوش مــی داد و ن
ـنـد،   برنامه ای برای آن روز داشـت
در ته آن راھپیمایـی حـركـت مـی  
كردند و ظاھرا كارگران اعـالمـیـه  

ـیـت  "  تند " ھای   آنھا را بـا عصـبـان
ــد  ــاره مــی كــردن اعــتــراضــات  .  پ

كارگران، دھقانان، روزنامه نگـاران  

و حتی تك صداھـایـی از احـزاب  
ـرد  ـب . بورژوائی ھـم راه بـجـائـی ن

ـرای   زمزمه ھا و تالشھایی ھـم ب
ـرای تـن دادن بـه   رام كردن تـزار ب
اصالحاتـی كـه اسـاسـا ھـدفشـان  
حفظ تزاریسم و سیستم اشـرافـیـت  
ـره دور و   روسیه بـود، تـوسـط دای
ــد  ــت شـده ان ـب ــاریـخ ث ـرش در ت . ب
. ھیچكدام از اینھـا كـارسـاز نشـد 

ـرنـامـه   ھیچكدام از اینھا نقشه و ب
ـیـزیـكـی  "و قصدی برای   حـذف ف
اتفـاقـا  .  را نداشتند "  رقیب سیاسی 

تزار به سركوب و خفقان ادامه داد  
و روشنفكران و محافل و روزنـامـه  
ـقـات دارا ھـم ــ عـلـی   ھای طـب
ـر او   العموم ــ فشـاری كـارسـاز ب
برای تغییـر در بـھـبـود وضـعـیـت  

خـواھـش و  !  موجود وارد نیـاوردنـد 
ـیـسـتـھـا و تـالش   تمناھای ژورنال
توده ھای فقیر برای رام كـردن او  
راه بجائی نبرد و صبرشان لبریـز و  

 دست به انقـالبـی  ١٩١٧ در فوریه  
دیگر زدند و تا اكتبر ھـمـان سـال  
بساطش را برای ھمیشـه جـمـع و  

 .به زباله دان تاریخ ریختند 
انقالب دیگری كه روشنفكـران  
متأخرتر بورژوازی تأسف وقـوع آن  
ــر   ــی ــالب كــب ــد، انــق را مــی خــورن

انقالبیون را سـرزنـش  .  فرانسه است 
می كنند كه چرا انقالب كردند و  

ـنـد  ـت ایـن  !  راه رفرم را پیـش نـگـرف
انقالب كه تقریبا با حمله به زنـدان  
باستیل شروع شد، با فشار اشـراف  
ــه   و بــورژواھــا در مــجــلــس و ب

ھـمـزمـان  "  انقالب كاخی " اصطالح  
ــر از آن ھــم  .  بــود  ــت ــل ــب بســیــار ق

ـرای   اعتراضات و طـومـارھـایـی ب
ــاســی و   ــت ســی اصــالح وضــعــی

ــان بـود  ــصــادی در جــری ـت شــاه  .  اق
فرانسه، لوئی شـانـزده بـه اصـالح  
ساختار مجلس رضایت نـمـی داد  
ـر وی   تا اینكه مردم برای فشار ب
ـرای بـه   به زندان و قلعه باستیـل ب
دسـت آوردن اسـلـحــه و مـھـمــات  

ـردنـد  ـر  .  حمله ب لـوئـی گـرچـه زی
ـراه كـوتـاه آمـد، امـا   فشار و با اك

ـرای  .  ھمچنان مشغول توطئه بود  ب
ــدن صــد درصــد قــدرت   ــرگــردان ب
ـر فـرمـان خـود، بـا   مطلقـه بـه زی
ـراطــوری   ـروس و امــپ ـیــروھـای پ ن

ــه   ــوطــئ ــورگ مشــغــول ت ھــابســب
چینی و دسیسه بر علیـه شـرایـط  

 . تازه به وجود آمده بود 
بھرحال در ھمه انقالبـاتـی كـه  
در باال به آنھا اشاره شد می تـوان  
تالش بی وقفه برای رفرم و گـذار  
به جامعه ای حتـی كـمـی قـابـل  
تحملتر از جانب انقالبیون بعدی و  
. بن بست این تالشھا را نشـان داد 

ــی   ــطــب ـــا  " دو ق ــالب ی ــا انــق ی
یك سیاه بازی عمـدی  "  اصالحات 

است كه حداقـل در دوره ای كـه  
ــای   ــزرگ كشــورھ ــای ب شــھــرھ
غربی ھم شاھد اعتراضات وسـیـع  
ـنـد، دیـگـر نـمـی   و میلیونی ھست
ـریـن مـخـاطـب را ھـم   تواند ھالـوت

 .سرگرم كند 
 

 انقالب و خشونت
ـقـالب خشـونـت  " در اسطـوره   ان

معموال به اتفاقـات بـعـد از  "  است 
ـنـد و بـا   ـن انقالبات اشـاره مـی ك
برجسته كردن آنـھـا مـی خـواھـنـد  
ــالب كــردن   ــه را از انــق ــع ــام ج
ـنـا بـه   بترسانند؛ منتـھـا بـی اعـت
اینكه وقتی جامعه ای دسـت بـه  
ـبـل   انقـالب مـی زنـد آن را از ق

شاید تعدادی از  .  تدارك نمی بیند 
احزاب و محافل سیاسی و افـراد  
ـرای   و شخصیتھائی تداركاتی را ب
چنین روزھایی دیده بـاشـنـد، امـا  
ـنـده از   ـن ـقـالب ك توده میلیونـی ان
ـقـالب   ـرای ان قبل ھیچ تداركـی ب

درباره این موضوع ھـم  .  ندیده است 
در نوشته فوق الـذكـر نـكـاتـی را  

ـر اسـت  .  گفته ام  اینجـا امـا بـھـت
ـقـالب   یادآوری كنم كه مردم بـه ان
ــد بــرای ایــنـكــه راه   رو مــی آورن
ھای دیگر برای بھبود وضعیت و  
شرایـط زنـدگـی خـود را تـمـامـا  

منظور از  .  مسدود شده می بینند 
ھـمـان راه حـلـھــای  "  راه ھـا " ایـن  

ــقــالبــی اســت كــه   ــران ــی ــرا غ ظــاھ
تئوریسینـھـای دسـت راسـتـی در  

ـقـالب بـه آنـھـا   راه حـل  " مقابل ان
مسالـمـت آمـیـزی كـه دسـت بـه  
ـیـب سـیـاسـی   حذف فیـزیـكـی رق

اما قبل از  !  می گویند " نمی زند 
ـقـالب و   اشاره بـه خـود رابـطـه ان

را  "  خشـونـت " خشونت، باید مقوله  
 . ھم تعریف كنیم 

ـــی   ـــاس ـی ــ ـــف س ـــاری ـــع در ت
ــی و   ــمــداران دســت راســت ــاســت سـی

روشنفكـران خـجـول مـدافـع نـظـام  
كلمه   (apologist)سرمایه داری  

به اعتراضات سـیـاسـی  "  خشونت " 
خیابانی ــ نـه كـش و قـوسـھـای  
ـتـه مـی شـود كـه   پارلمانی ـ گـف
مردم در خیابان، دیگـر حـرفـھـای  
ــدون   ــدون واســطــه و ب خــود را ب

از نـظـر آنـھـا  .  مالحظه می زننـد 
ـتـخـاب   آنچه كه مـدنـی اسـت، ان
نمایندگان احزاب به پارلمانھـاسـت  
ــمـایــنـدگــان ھـم در آن   كـه ایـن ن
مجامع با ھمدیگر خوش و بش و  
ـبـال ایـن   بحث می كنند و بـه دن
ـیـن وضـع   خوش و بش كردنھا قوان

این اما ھیچ چـیـزی  .  می کنند 
دربــاره خشــونــتــھــای روزمــره در  

نـمـی گـویـد  .  جامعه نمی گـویـد 
كه چگونه انسانھا بـه بـزھـكـاری  

اینكه این  .  متعدد روی می آورند 
ھمه قتل و جـنـایـت در جـامـعـه  
جاری است، چیـزی در بـاره اش  

فـحـشـا و تـن  .  گفته نمـی شـود 
فروشی حاصل چـه مـنـاسـبـاتـی  
است و خشونت در این رابطه چـه  
جایگاھی دارد؟ نمـی گـویـد كـه  
ـتـكـار   چرا دسته ھای مسلح جنـای
ـروز   ـنـد و روز ب ـن سر بلند مـی ك
قدرتمند و قدرتمندتر می شوند و  
ـنـدپـایـه   ـل در رأسشان ھم اعضای ب
ھیأت حاكمه با ھزار و یك رشـتـه  
. مرئی و نامرئی قرار می گیرنـد 

این ھمه انسان در محیط كار و بر  
اثر سوانح جانشان را از دست مـی  
ــن   ــا مـی شـود ای دھـنـد چـه؟ آی
مسئله را ھـم بـه خشـونـت ربـط  
داد؟ ازدواجھای زوری و تـن دادن  
ـر تـوپ و   به روابط مجبوری و پ
تشر و خشن چه؟ آیـا مـی شـود  
این را ھم جزئی از خشونت نامیـد  
كه مسكوت گذاشته مـی شـود؟  
ـقـاتـی   زیر سـیـطـره حـاكـمـیـت طـب
سرمایه داری، جـامـعـه ھـر روزه  
. شاھد خشونتھای متعددی اسـت 

اتفاقا كار انقالب این است كـه بـه  
این خشونتھای سازمان یـافـتـه و  
ــان دھــد  . روزمـره در جـامـعــه پـای

  ١ از صفحه   اسطوره انقالب و خشونت



 5 ٢٥٦شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـراض زنـان بـه   انقالب ادامـه اعـت
ـری در   ـراب نابرابری اقتصادی و ناب
فرصتھای شغـلـی و درآمـدھـای  
بھتر است كه آنھا را مـجـبـور بـه  
ـرآمـیـز و   ـی تن دادن به روابط تـحـق
ـنـد  . خشونـت در خـانـواده مـی ك

ــره   ــالب ادامــه اعــتــراض روزم انــق
ـنـه ھـای   كارگر بـه كـاھـش ھـزی
ــب   ــط كــار از جــان ــی مــحــی ایـمــن
ــریــت اســت  ــرمــاھــا و مــدی . كــارف

انقالب ادامه اعتراض به تبـعـیـض  
ـراض  .  در جامعه اسـت  ادامـه اعـت

كارگر به قوانین كـاری اسـت كـه  
دست كـارفـرمـا را در چـپـاولـش  

ـقـالب  .  تمامـا بـاز مـی گـذارد  ان
ادامه اعتـراض بـه دسـتـمـزدھـای  
بیش از حد پایین است كه فـرد را  
ـــه   ـــن دادن ب ـــه ت ـــور ب ـب مـــجــ
بزھكاریھایی می كند كـه دودش  

روابـط  .  به چشـم ھـمـه مـی رود 
خشن سیستم سرمـایـه داری، كـه  

ـنـد، ـ  "  توسعه " جز به   فكر نمـی ك
ـری از   كه ھمانا نام اقتصادی بھـت
نظر خودشان برای انباشت سرمایـه  
است ـ بخش ھر چه وسیعتـری از  
مردم را از نان خوردن صـرف مـی  

ـنـد و  .  اندازد  اینھا باید زندگی كن
ــقــال بــرای   در ادامــه تــالش و ت
زندگی، مجبور می شوند به ھـر  

ـنـد  تـن فـروشـی،  .  كاری دست بزن
قاچاق مواد مخدر، آدم ربـائـی و  
آدمكشی، دزدی و ھزار یـك نـوع  
بزھكاری دیگری كه زنـدگـی را  

 درصـدی  ٩٩ واقعا برای اكثریتی  
ـقـالب  !  غیرقابل تحمل كرده است  ان

ـرای خـالـصـی از   راه حلی است ب
این سیستم كه سرچشمه ھمه آالم  

كسی كه ایـن ھـمـه  .  جامعه است 
خشونتھا را می بیند و عـمـدا از  
ـرد و آدرس   آنـھـا اسـمـی نـمـی ب
دیگری می دھد، شـریـك اعـمـال  

 .این خشونتھا در جامعه است 
ـرداخـت نـكـردن دسـتـمـزد   آیا پ
ـیـسـت؟ دزدی   كارگران خشونـت ن
عیان و قـانـونـی پـس انـدازھـای  
ـلـب   چندرغاز بازنشسـتـگـان در ق
اروپا خشونت نیست؟ آن كـدام آدم  
ـفـكـری   شریفی است كه پـز روشـن
ـقـالب و   می دھد، برای رابـطـه ان
ــافــد و   ــوری مــی ب ــئ خشــونــت ت
اعتراض بـه ایـن نـوع دزدیـھـا را  
خشونت می داند؟ آیا می تـوانـد  
ـرود چشـم در   ـر ب به میـدان تـحـری

چشمان مردم انقالب كرده بدوزد و  
دارید رقیب سیاسـی خـود  " بگوید  

 ؟  "را حذف فیزیكی می كنید 
برای یك لحظه بـه وضـعـیـت  

ـیـد  ـن در یـك  .  بی خانمانھا نگاه ك
ـریـت اعـالم   ـتـابـی وال اسـت روز آف
ــه نصــف   مـی كــنـد كــه قــریـب ب
كسانی كه سالـھـا وام خـانـه داده  
اند، خانه ھایشان را باید ترك كـرده  

بـه تـرس و  !  و به بانكـھـا بـدھـنـد 
واھـمـه از دسـت دادن كـار فـكـر  

ـیـه  . كنید  ایـن ھـمـه خشـونـت عـل
ـیـت " انسانیت را به راحتی   و  "  مـدن

ــوان كــردن و   ــن ــی ع روابــط مــدن
؟  "! خشـونـت " اعتراض به آن را ھم  

ـفـكـران   واقعا باید از این نوع روشـن
پرسید كه چقدر پول گـرفـتـه انـد  

 ! كه چنین سیاه بازی میكنند؟ 
آن دولتی كه دستمزد چـنـدیـن  
ـر كـارگـران را   ـق ـر خـط ف برابر زی
پرداخت نمی كنـد امـا كـل دم و  
دستگاھش را بسیج می كنـد كـه  
ـم را سـركـوب   اعتراض به این ظـل

ــت نـمــی كــنـد  ـنـد، خشـون امــا  !  ك
كارگرانی كه مـی خـواھـنـد ایـن  
رابطه ستمكارانه را دگرگون كننـد  

رقیب سیاسی را حذف فیـزیـكـی  " 
ـنـد  ـن واقـعـیـت زمـخـت و  "!  می ك

زشت این اسـت كـه ایـن مـنـطـق  
ـفـكـران و   سرمـایـه داری و روشـن

و جیره خـوار  "  باشرف " رسانه ھای  
آن است كه دروغ بگوید و وقـایـع  

 !را وارونه جلوه دھد 
گفتم كه این نوع خشونتھـا در  
معادالت روشنفكران دست راستـی  

آنـھـا  .  در نظر گرفته نمـی شـونـد 
ـردھـایـی را در   ـب فقط جنگھا و ن
نـظـر دارنـد كـه در بـه اصـطــالح  
. جریان خود انقالبات روی داده اند 

ـقـالبـات   اگر منصفانه به تـاریـخ ان
ـم كـه   نگاه كنیم، متوجه می شـوی
ـریـن درجـه   خود انقالبـات بـا كـمـت
ـروزی   ـی ـریـھـا بـه پ جنگ و درگی
ــا ایــنــكــه ھــمــه   رســیــده انــد و ی
كشتارھا را دولتھا و سیستمھـایـی  
ــفــكــران دســت راســتــی   ــن كــه روش
ـر عـھـده   رسالت دفاع از آنھـا را ب

ــد ســازمــان داده انــد  لــوئــی  .  دارن
 در  ١٧٨٩ شــانــزده كــه در ســال  

ـراتـی در سـاخـتـار   فرانسه به تغیی
سـیـاسـی حـكـومـت تـن داد امـا  
ـر   ـنـی ب دائما مشغول توطـئـه چـی
علیـه مـجـلـس شـورای مـلـی و  

ـقـالب   دولت تازه پای برآمـده از ان
فرانسه بود و بـا اشـراف فـراری،  
ـروھـای خـارجـی ضـد   ـی ارتش و ن
انقالب فـرانسـه كـه در مـرزھـای  
این كشور مستقر شـده بـودنـد، در  
تماس بود كه چگونـه ایـن دولـت  

او را در حـال  .  نوپا را ساقط كند 
ـروھــا   ـی ــوسـتـن بـه آن ن ـی فـرار و پ
ـرای   دستگیر كردند و به پـاریـس ب

ــد  ــه بــردن ــم ــاك ــح ــای  .  م نــیــروھ
ضدانقالب از ھمه طـرف، چـه از  
ــرف   ــرزھــا و چــه از ط ــرون م بــی
ـقـالب   كلیسای كاتولیك حمله به ان
كردند و ھزاران تن را بـه خـاك و  

ھـنـوز زمـانـی كـه  .  خون كشیدنـد 
لوئی فرار نكرده بود، دستـه ھـای  
ـرومـنـدی از ارتـش را   ـی ضربتی ن
برای به اصطالح حفاظت از كـاخ  
پادشاھی دور خود جمع كـرده بـود  
ـقـشــه   ـم در حــال ن ـفـاقــا دائ كـه ات
كشیدن برای بر ھم زدن مجلـس و  
ـقـه بـه خـود   برگردان قـدرت مـطـل

ـبـه از خشـونـت  .  بود  این یـك جـن
ـقـالب و   ـیـه ان طبقه حاكمه بر عـل
جنبه دوم ھم این است كـه لـوئـی  
شانزده در رقابتھای سیاسی خـود  
با دولت بریتانیا و شكست نظامی  
ای كه در مستعمرات آمـریـكـا از  
بریتانیا خورده بود، قـرض و قـولـه  

ــود  ــاال آورده ب ــادی ب ــار ایــن  .  زی ب
ـر دوش   ـقـه سـوم " قروض را ب " طـب

یعنی ھمـه كسـانـی كـه  ( انداخت  
جزو طبقه اشراف و دم و دسـتـگـاه  

ـقـه اول و دوم  ).  كلیسا نبودند  طـب
ھمه دارائی ھـای فـرانسـه را در  
ـرداخــت   ـنـد، امـا از پ دسـت داشـت

ــد  ــخــش  .  مــالــیــات مــعــاف بــودن ب
ــه ســوم   ــق ــعــی از طــب ــجــز  ( وسـی ب

ـقـه دوم   تجاری كه ھـنـوز بـه طـب
كه بـار  )  راه نیافته بودند )  اشراف ( 

پرداخت قرض و قولـه و وامـھـای  
ـر دوش آنـھـا بـود،   لوئی شانزده ب

غـذای  .  شان بـود   ھشتشان گرو نه 
اصلی شكم پركن مردم فـرانسـه و  

نه تنـھـا  .  بخصوص پاریس نان بود 
ـتـھـی بـه   در سالھا و روزھای مـن

ــه دســت آوردن  ١٧٨٩ انــقــالب    ب
فیزیكی نان یك مشـكـل اصـلـی  
شده بود، اما قیمتش ھم چـنـدیـن  

خانـه بـدوشـی، تـن  . برابر شده بود 
فروشی، دزدی و قتل زندگـی را  
ـفـاق مـردم آن   تماما بر قریب به ات

ـرای  .  جامعه سیاه كرده بود  مردم ب

مقابله با چنین شرایطی دست بـه  
ــد  ــالب زدن ــالب امــا  .  انــق ــن انــق ای

ـره خـوار آن   توسط روشنفكـران جـی
ـرك و بـعـدھـا   زمان مثل ادموند ب
ھم آلـكـس دی تـاكـویـل ھـم بـه  

 .عنوان خشونت تقبیح شد 
ـقـالب  "  خشـونـت " تجربـه   در ان

 روسیه ھم جالب و آمـوزنـده  ١٩١٧ 
با اعـالن جـنـگ تـزار بـه  . است 

آلمان جنگ جھانی اول شروع شد  
و میلیونھا تن از سربـازان روسـیـه،  
كه از لحاظ مھمـات جـنـگـی در  
مقابل ارتش آلـمـان در مـوقـعـیـت  
ـنـد،   ـرار داشـت بمراتب ضعیفتـری ق
دسته دسته جان خود را از دسـت  

در اعتراض به این شـرایـط  .  دادند 
و ھمچنین در اعتراض به كـمـبـود  
ـنـجـا ھـم   و نایاب شدن نان، كـه ای
ـركـن مـردم   غذای اصلی شـكـم پ
ــی در روز   ــالب ــود، انــق ــه ب روســی

 شـروع  ١٩١٧ جھانی زن در سـال  
شد و بعد از كش و قوسھـایـی در  
اكتبر ھمان سال به سـقـوط كـامـل  
دم و دستگاه تزار و نوكران بـعـدی  
. وی و خانواده او مـنـجـر گـردیـد 

انقالب شد كه بر خشونت جـنـگ  
جھانی اول و گرسنـگـی جـامـعـه  

خـود  .  نقطه پایانی گذاشـتـه شـود 
ـر   ـب ـت پروسه انقالب از فوریه تـا اك
ــفــات جــانــی را در   ــل ــریــن ت ــت كــم

ـتـھـای مـخـالـف  .  برداشت  اما دول
انقالب نمی توانستنـد نـظـاره گـر  
قدرتگیری كارگـران و حـكـومـت  

از ھر طـرفـی بـه  . شورائی باشند 
این دولت نوپای كارگـری حـمـلـه  
كردند و در عرض یـكـی دو سـال  

ـیـش از   ـقـالب، ب   ٩ بعد از ایـن ان
ـرای   میلیون نفر را قربانی تـالش ب
. برگرداندن بازماندگان تزار كـردنـد 

مردمی كه انقالب كرده بودند كـه  
آالم تحمیل شده بر آنھا توسط تزار  
ـنـون   ـنـد، اك و تزاریسم را پـس بـزن
مورد حمله قرار گرفته و در واقـع  

معـلـوم اسـت  . مجازات می شدند 
كه روشنفكران دسـت راسـتـی كـه  
جیره شان را از دولتھای بورژوائی  
می گیرند، در این بین طرف تـزار  
و لوئی شانزده را خواھند گـرفـت  
ــن   ــری ـف ــدگـان ن ـن و بــر انــقـالب كــن

معلـوم اسـت كـه  .  خواھند فرستاد 
ـنـوشـه   قھرمان آنھا كسانی مثل پی
و مارگارت تاچـر خـواھـد بـود و  
ـیـن و مـارات و   ـن كسانی مـثـل ل

ــیــر و   ــت جســت و روبســپ ســیــن
ــب   ــت طــل تــروتســكــی را خشــون

اگر طور دیـگـری  .  خواھند نامید 
 .بود جای تعجب داشت 

 
انقالب تنھا راه خالصی 

از منجالب فقر و 
 سركوب

ــن اســت كــه   ــت امــر ای واقـعـی
ــن راه بــرای   ــری ــالب كــوتــاه ت ــق ان
. خشونت زدائی از جـامـعـه اسـت 

ـرای   ـریـن راه ب ـرت كوتاه ترین و مـؤث
ـتـخـوران از   كوتاه كـردن دسـت مـف
. ثروت و زنـدگـی جـامـعـه اسـت 

طبقات دارا و حاكـمـه، بـورژوازی  
ـره خـوار آن بـدون   و مدافعیـن جـی
ــه صــاحــبــان   ــالب قــدرت را ب انــق
ـنـدگـان   ـن اصلی جامعه و تولیـد ك
ــد   ـروت واگــذار نـخـواھـن اصـلـی ث

ــیــم بــرای  .  كـرد  انــقـالب مــی كــن
ھـای    اینكه طبقه حاكمـه مشـغـلـه 

دیگری دارد و مشـغـلـه خشـونـت  
در جامعه، آخرین چیزی است كـه  

انقالب سـاده  .  به آن فكر می كند 
ترین و تنـھـا راه اصـالح جـامـعـه  

ـنـھـا راه رام كـردن  .  است  انقالب ت
ـتـكـاران اسـت  ـیـن  .  جنای و ھـمـچـن

انقالب تنھا راه باز كـردن چشـم و  
انقالبات اخیـر  .  گوش جامعه است 

در خاورمیانه و آفریقای شـمـالـی  
. این را عـمـال ثـابـت كـرده اسـت 

انقالبات عظیم تاریخ و از جـمـلـه  
ــد اخـیــر در   ــمـن اعـتــراضــات قــدرت
ـیـن راه   ـر چـن اروپای غربی ھـم ب

ــد  ــد زده ان ــأیــی ــی مــھــر ت راه  .  حـل
اگـر وجـود  .  میانبری وجود نـدارد 

ــیــن   داشــت، امــروز دنــیــا در چــن
 .منجالبی دست و پا نمی زد 

 ٢٠١٣  آوریل  ١٤ 
 

کارگر 
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ـقـ    ـیـسـاب در حالی که  گستـرش ب
ــکــاری در   ــی، فــقــر و بــی ــران گ
ـرای   یکسال گذشته زنـدگـی را ب
ـرقـابـل   اکثریت مـردم ھـر روز غـی
تحمل ترکرده است، روند تـحـوالت  
سیاسی و اقتصادی ھـیـچ چشـم  
اندازی از بـھـبـوداوضـاع را نشـان  

ـران بـه کـالف  .  نمیدھد  اقتصاد ای
سردرگمی تبدیل شده  اسـت کـه  
ھم  دست اندرکاران وحتی نـاظـران  
ـنـد ازظـن خـود   نظام تالش میکـن
راھی برای باز کـردن گـره ھـای  

این وضـعـیـت  .  کور آن ارائه دھند 
ــد   ــدی ــا تش ــه ب ــال گــذشــت از س
تحریمھای اقتصادی غرب و اوج  
ــورم و گـرانــی سـرعــت   ـری ت گـی
بیشتری گرفته است و ھرچـه بـه  
ـر   برگزاری انتـخـابـات نـزدیـک ت
ــادات،   ــق ــت ــم، ازالبــالی ان ــشــوی ــی م
بحثھا و افشاگریھای مسئوالن و  
ـر   دست اندر کاران حکومتی وغـی
ـر   ـت حکومتی علیه یکدیگر، روشن
میشود که ھیج کدام راھی برای  
. برون رفت از بحران کنونی ندارند 

تمام راه حـلـھـایـی کـه مسـئـوالن  
برای کنترل بحران ارائه مـیـدھـنـد  
به ضد خودش تبدیـل مـیـشـود و  
دامنه برنامه ھای اقتـصـادی ھـر  
ــر   ــر ت ــر و بــی اث روز مــحــدود ت

 .میشود 
ـیـق   ھفته گذشته کمیسیون تلف
مجلس الیح  پیشنھادی بودجه را،  

به دلیل غیرقابل اجرا بـودنـش، رد  
ـریـن دالیـل مـجـلـس  .  کرد  مـھـمـت

برای رد بوجه پیشنـھـادی دولـت،  
 ھزارمیلیارد تومـانـی،  ٨٠ کسری  

ـتـی   ـف نامشخص بودن درآمدھای ن
و قیمت ارز و مھمتر از ھمه پیش  
بینی افزایش درآمدھای حـاصـلـه  
از فاز دوم ھدفمـنـدی یـارانـه ھـا  
عنوان شده است که مجلس بارھـا  
مخالفت خود را بـا اجـرای آن در  
. شرایط فعلی اعـالم کـرده اسـت 

ــه ، غــالمــرضــا   ــت ــن ھــف در ھــمــی
مصباحی مقدم، رییس کمیسـیـون  
ـرخ رشـد   برنامه و بودج  مجلس  ن

 را صفر و حـتـا  ٩٢ اقتصادی سال  
مـحـمـد  .  منفی  پیش بینی کـرد 

نھاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و  
ــادن، ھــم  در   ــع ــع و م ــای صــن

ـتـصـادی کشـور در    چشم  انـداز اق
ـقـه   سال جاری ،از گسترش بیـسـاب

ـیـمـت "  جھش بزرگ " تورم  و   ھـا    ق
ـرســـت وزارت   ـرپــ ـر داد وســ ــ ـب خــ
بھداشت، ھـمـیـن مـوضـوع را در  
ـنـه ھـای بـھـداشـت و   مـورد ھـزی
درمان گفت واز دوبرابر شدن آنـھـا  

 .طی ماھھای آینده خبر داد 
اما فقط پیشبینـی مسـئـوالن  
و دست اندرکاران نظام نیست کـه  
ـتـصـادی را   بدتر شـدن شـرایـط اق

ھنوز یکماه از سـال  .  نشان میدھد 
جدید نگذشته است کـه مـردم بـا  
ـر شـد  اقـالم   ـراب قیمتھای چندین ب

ـنـد   ضروری دست وپنجه نرم میکن
ـــورم   ـــا  ٦٠ وت  درصـــدی  ٧٠  ت

 درصدی  ٥٣ موادغذایی وافزایش  
ھزینه مسکن وغیره را درزنـدگـی  

 .روزمره خود به عینه میبینند 
به این ترتیب  اگر نامگذاری  

ــوان  ٩٢ سـال   ـن سـال حـمـاســ   "   بـع
ــادی  ــص ــی واقــت ــاس ــچ  "  ســی ھــی

ـرای حـل بـحـرانـھـای   خاصیتی ب
ــصــادی   ــت ــق ســیــاســی و اق ــی عــم
جمھوری اسالمی نداشتـه بـاشـد،  
تا ھمینجا دسـتـمـایـه جـوکـھـای  
مردم و ابراز خشمشـان از شـرایـط  

 .فالکتبارکنونی شده است 
ـتـصـادی و نـاتـوانـی   بحران اق
ــتــرل   جـمــھـوری اســالمـی در کـن
ـرای بـخـش   ـتـی ب اوضاع ، موقعی
خصوص بوجود آورده تـا خـواسـتـه  

ـرای   نـجـات  " ھا و راه حلـھـایـش ب
ـتـصـاد  را بـا صـدای  "  جامعه و اق

بلندتری اعـالم کـنـد و امـیـدوار  
 درصدی خـود  ٣٠ ،  ٢٠ است سھم  

ــرتــیــب   ــصــاد  را بــه ایــن ت ازاقــت
خواستھا و راه حـل  .  افزایش دھد 

ھای این بخش از سـرمـایـه داری  
را میتوان در سخنرانی مـفـصـلـی  
ـتـصـاد   که محسن رنانی استاد اق
ـران   ـرای مـدی دانشگاه اصـفـھـان ب
شرکت ھای خصوصی فـعـال در  
ـنـدگـان   صنعت برق وبرخی از نمـای
ــاق   ــس، وزارت نــیــرو و ات مــجــل
ــد  ــت دی ــی کــرده اس ــان ــازرگ . ب

ـران   ـتـصـاد ای اومعتقد است کـه اق
ـر  "  در ته بـن بسـت سـیـاسـت گـی

ــت  ــاده اس ــگــر  .  افــت ــون دی اکــن
اقتصـاددانـان و سـیـاسـت گـذاران  
اقتصادی نمی توانند کمکی بـه  

ـم  "  و  "  اقتصاد بکنند   اگر نخواھـی
جامعه و اقتصاد ما بیـش از ایـن  
از درون مستھـلـک شـود و  بـه  
ـنـی   ـی ـیـش ب سوی درھـم ریـزی پ

ـقـالب مـردم  ( نشده   منـظـورشـان ان

ـرود،  ) علیـه وضـع مـوجـود اسـت  ب
الزم است نظام  تدبیر، اعـالم کـنـد  
و در عمل نشـان دھـد کـه مـی  
خواھد ایران را با ھـمـراھـی ھـمـه  

 ." ایرانیان بسازد و مدیریت کند 
بعبارت دیگر ایشـان بـا نشـان  
ــاالی   ــالبـی کـه ب ـق دادن خــطـر ان
ـرواز   سـرجـمـھـوری اسـالمـی در پ
ــم   ــجــات را دادن ســھ اســت، راه ن
" بیشتری از غارت واستثمـار بـه  

میداند وبه حکـومـت  "  ھم  ایرانیان  
ــنــد   ــیــک ــھــاد م ــن ــش ــی فضــای  "  پ

ـرای   سیاسی و اجـتـمـاعـی الزم ب
ایجاد یک ھـمـگـرایـی و وفـاق  
مــلــی در جــھــت مشــارکــت در  

 ."  فرایند توسعه را ایجاد کند 
ــنــاب   ــرخــالف انــتــظــارج امــا ب
رنانی جمھوری اسالمی حتی در  
ــوانــد   ــت ــی ــم نــم صــفــوف خــودی ھ

حکـومـتـی  . ھمگرایی ایجاد کند  
ــســفــ  وجــودیــش ســرکــوب   کـه فــل
ـرای آزادی و رفـاه   انقالب مردم ب

 سـال گـذشـتـه،  ٣٥ بوده و درتمام  
ـلـه و   ـتـش مـقـاب ــن اولـوی ـری ـت مـھـم
سرکوب مـردمـی بـوده کـه ایـن  
حکومت رانمیخواھنـد، بسـادگـی   
ـیـن فضـای   ویا اصال نمیتواند چن
سیاسی و اجـتـمـاعـی را ایـجـاد  

حاکمین بھتر از این اسـتـاد  .  کند 
ـقـالب را درک   اقتصـاد خـطـر ان
ـیـن   کرده اند و میدانند الزمه چـن
ـرچـیـدن   سیاستی کـم کـردن یـا ب
ـری و   ــگـی بسـاط سـرکــوب ودسـت
ــن   کشـتـار اسـت و  درصــورت ت
ـبـل از   دادن به چنین خـواسـتـی ق

با شـرکـایشـان،  "  ھمگرایی " ایجاد  
ـیـش از   کارگران و مردمی کـه ب
سه دھه از ابتدایی ترین حقوقشـان  
محروم بوده اند وطی یکسال اخیـر  
فقر و فالکت جانشان را به لبشان  
ــمــام بســاط دزدی و   ــده، ت رســان

 .  استثمار را برمی چینند 

ـنـده   حکومت بعنوان تعیین کـن
ـران   ـتـصـادی در ای ترین عامـل اق
تااطالع ثانوی درگیرسه مـوضـوع  
ـقـاء   مھمتر از اقتصاد برای ادامـ  ب

ــت  ــوداس ــی  .  خ ــات درون ــالف اخــت
جناحھا که تا مرز جنگ تـن بـه  
تن پیش رفته اسـت، اخـتـالف بـا  
ـلـی کـه   غرب و انزوای بین الـمـل
ـرده تـری مـی   ھرروز ابعـاد گسـت
ـراز ھـمـه سـرکـوب   گیرد و مھمـت
مردمی که سالھـاسـت حـکـم بـه  
ــال   ــه دنــب ــد وب ــش داده ان رفــتــن
ــش   ــگــونــی ــی بــرای ســرن فــرصــت

ـیـکـه ایـن مـوارد  .  ھستند  تـازمـان
ــچ   ــد ھــی ــف نشــون ــی ــکـل تـعــیــیـن ت
ترکیبی ازنظام  نمـی تـوانـد گـره  
ــوری   ــھ ــم ــادی ج ــص ــای اقــت ھ

بـاتـوجـه بـه  .  اسالمی را باز کنـد 
ھمین واقعیت است که ھریک از  
جناحـھـای حـکـومـت امـیـدوارنـد  
ــتــی   ــی ــد انــتــخــابــات حــاکــم دررون
یکدست بوجود آورند تا شاید تـوان  
ـر کـــوب   ـــه ســ ـت از دســـت رفــ
ـرل اوضـاع   ـت اعتراضات مردم و کن
سیاسی و اقتصادی را بـازسـازی  

 .کنند 
ـــن اســـت کـــه   ـــت ای ــعــی واق
جمھوری اسالمی  درھـیـچ دوره  
ـنـدی   و با ھـر شـکـل و جـنـاح ب
نتوانسته است بحران سیاسی خـود  
را حل کـنـد و دراوج دوره ھـای  

و ھمگراییـش بـا  "  رشد اقتصادی " 
سایر بخشـھـای سـرمـایـه عـامـل  
ـر   تحمیل بیشترین بی حقوقی، فـق
و گرسنگی به کارگران واکثریت  

تا آنـجـا کـه بـه  .  مردم بوده است 
ـنـھـا راه حـل   مردم  بر میگـردد ت
ــصــادی    ــت بــحــران ســیــاســی و اق
ــرش   ــت جــمــھــوری اســالمــی، گس
ـر کشـیـدن   مبارزه واعتراض و بـزی

 .عامل اصلی این بحران است 
  آوریل ١٥ 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد

 

 اقتصاد در بن بست سیاست

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

kurd channel 
 )  و نیم تا دو و نیم شب به وقت ایران ١٠ (  ھشت تا دوازده شب به وقت اروپای مرکزی  : ساعات پخش 

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ :تلفن تماس          nctv.tamas@gmail.com:    ایمیل 
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سه سناریو و اعتراض 
مشترك در جنبش 

 كارگری
ـرای  ١  ـ ھـیـچ راه دیـگـری ب

کارگران ایران جـز دسـت زدن بـه  
ــزرگ   ــجــمــعــات ب ــصــاب و ت اعـت

 !کارگری نگذاشته اند 
 !ـ كار نمی كنیم ٢ 
ـیـد کـارگـر بـودن  ٣  ـ باور کـن

 !سخت شده است 
 

ــراكــز كــار،   در مــحــافــل و م
رسانه ھا بیش از یكسال است سـه  

ـرك  ـراض مشـت در  !  سناریو، و اعـت
جنبش كارگری در حال گشـت و  

اكنون در شرایطی كـه  .  گذار است 
ــران بــه   ــبــش كــارگــری در ای جــن
استقبال اول مـاه مـه روزجـھـانـی  
ــرود كــه یــكــی از   كــارگــری مــی
ـراضـی خـود   سخت ترین دوره اعـت
را در مقـابـل دولـت، كـارفـرمـا و  
ــه   بـورژوازی حــریــص و زورگــو ب
. محك آزمـایـش گـذاشـتـه اسـت 

ــف   ـل خـارج از طـیـف ھـای مـخـت
ـبـش كـارگـری، خـانـه   درونی جـن
ــریــھــا، نــھــادھــای شــورای   كــارگ
اسالمی و نمایندگان مجـلـس ھـر  
كدام به شیوه و روش مـزورانـه و  
كارگر ستیز در این عـرصـه و در  
ــل   ــداق ــزان ح ــه مــی اعــتــراض ب
دستمزدھای مصوب شـورایـعـالـی  

  ٢٥ کار با افزایش بسیار نـاچـیـز  
 ھزار تومـان،  ٤٨٧ درصد به میزان  

سناریوی اولی ھـا  .  بخط شده اند 
ـرون رفـت از   اعتراض مشترك و ب
این شرایط فالكتبار و سـد كـردن  
ــكــارانــه دولــت و   ــت ــای ــن ــه ج ــل حــم

و سناریوی دومـی  .  بورژواھا ست 
ـراضـات   ھا فریب و سد كـردن اعـت

امـا، در  .  وسیعتر كارگران  اسـت 
ـنـده   ـن ـیـن ك این كارزار مھم و تـعـی
سخنگویان و فعالین كارگـری بـه  
ـراض بـه   شیوه ھای مختلف، اعـت
ـبـات   حداقل دسـتـمـزدھـا و مـطـال

كارگران را در دسـتـور كـار خـود  
 در  ٩١ در سـال  .   گـذاشــتـه انـد 

 ھزار کـارگـر بـا امضـا  ٣٠ حدود  
ـراض   طومارھایی جداگانه در اعـت

ھا از وزارت    به پایین بودن دستمزد 
ــار   ــی ک ــال ــورای ع ــار و ش ک
خواسـتـار بـازنـگـری در مصـوبـه  
. وقت شورای عالـی کـار شـدنـد 

جعفر عظیم زاده تند پیچ مصـاف  
ـیـن فـرمـولـه كـرده   كنونی را چـن

مــا کــارگــران از ســال  " اســت؛  
گذشته خـواھـان افـزایـش فـوری  
حداقل مزد بر اسـاس اجـرای بـی  

 قانون کـار  ٤١ کم و کاست ماده  
و تـمـام خـون دل خـوردن  .   بودند 

ھایمان نیز برای این بـود کـه در  
ـر اسـاس  ٩٢ سال    حـداقـل مـزد ب

اجرای بی کم و کاست این مـاده  
ـیـن شـود  مـا مـبـارزه  .  قانونی تعی

ـیـز آنـھـم در   نکردیم که امسـال ن
شرایطی که ھزینه ھای زنـدگـی  
چندین برابر افزایش پیدا کرده انـد  
ـرای   و ھیچ چشـم انـدازی ھـم ب
ـیـمـتـھـا در   توقف سیر صعـودی ق
سالجاری وجود نـدارد بـا حـداقـل  
ـر و   ـر آمـیـزی در فـق ـی مزد تـحـق
ـری غـوطـه ور   ـیـشـت گرسنگـی ب

خواست افزایش حداقل مزد  .  شویم 
 قـانـون کـار  ٤١ بر اسـاس مـاده  

خواست ھـمـیـن امـروز مـاسـت و  
بـدیـھـی اسـت ھـر اقـدامـی کــه  
باعث شود تحقق خواست تـجـدیـد  
ـنـده   نظر در حداقل مزد به سـال آی

ــده شــود   ــی ھــمــچــون طــرح  ( کش
شکایت از شـورایـعـالـی کـار در  

بـخـودی خـود بـه  )  دیوان عـدالـت 
معنای کنار گـذاشـتـن خـواسـت  
تجدید نـظـر در حـداقـل مـزد در  

ـیـن اقـدامـی  .  سالجاری است  چـن
یـعـنـی  )  طرح شکایت در دیـوان ( 

ــن اجــرای حــداقــل مــزد   تضــمــی
مصــوب در طــول ســالــجــاری و  
ــت و   ــال دول ــت کــردن خــی راح
کارفرمایان از بـابـت اجـرای ایـن  

چـرا کـه خـود دولـت و  .  مصوبه 
ـنـد   کارفرمایان نیز به خوبی میدان
ــت   ــه شــکــای ــدگــی ب کــه رســی
ــت و   ــوان عــدال کــارگــران در دی
پروسه تجدید نظر در حـداقـل مـزد  
از طریق رای این نھـاد عـمـال بـه  
مـاھـھـای پـایـانـی سـال کشـیـده  

ــد شــد  ــارزار  ".  خــواھ و ادامــه ك
ـری   ـیـجـه گـی ـت كنونی را با ایـن ن

امـا  ".  كوبنده اعالم كـرده اسـت؛  
واقعیت این است که مـا در حـال  
حاضر اطمینان چندانی نداریم که  
ـتـوانـد   چنین ابعادی از اعتـراض ب
شورایعالی کار را وادار به عـقـب  
نشینـی در مـقـابـل خـواسـت مـا  
کارگران بکند و منجر به تجـدیـد  
نظر چشمگیری در حـداقـل مـزد  

ـیـل  .   مصوب بشود  بـه ھـمـیـن دل
ــد دســت بــه   ــدیــم کــه بــای ــق مــعــت
ـیـل   ـب اعتراضات جدی تـری از ق
ـرگـزاری تـجـمـعـات   اعتصاب و ب

بـاز كـردن  "!.  بزرگ کارگری زد 
ــش   ــعــیـت جــنــب ــی مــوق گـره اصــل
كارگری در گـرو دامـن زدن بـه  
. ترند اعتصابـات كـارگـری اسـت 

امری كه میتواند كل مـنـاسـبـات  
تاكنون موجود نیروھای دخیـل در  
اعتراضات كارگری را دگـرگـون  
كرده و جنبش كارگری و مـبـارزه  
برای افـزایـش دسـتـمـزدھـا را در  
موقعیت مناسب و تعرضـی تـری  

ھـر انـدازه كـم اھـمـیـت  . قرار دھد 
دادن به این امر و دامـن نـزدن بـه  
سیاست اعتصـابـات سـراسـری در  
ـنـاسـب   محافل كارگری میتواند ت

" چـاخـان " قوای موجود را به نفـع  
ـتـی و   ــھـای دول كـردنـھـای ارگـان
نھادھای شورای اسـالمـی تـمـام  

ـــد  ـن ــ ـری و  .  ك ـبـــش كـــارگــ ــ ـن جــ

سخنـگـویـان فـعـال و جـدی ایـن  
ــر   ــت ــد بــر بس ــن ــوان ــت ــی ــبــش نــم ــن ج
ــی بــر روی   ــون ــاكــن اعــتــراضــات ت
مطالبات تاكنـون مـطـرح شـده در  

ـنـد  تـعـرضـی كـه  .  این سطح بـمـان
بتواند كرامت و حرمت انسانـی را  
به كارگران برگرداند، اعـتـمـاد بـه  
ـراض را   نفس و قدرتمندی در اعـت
ــرض   ــع تــقــویــت كــنــد، در گــرو ت
ـردن   وسیعتر و دامـن زدن بـه بـاالب
ـقـه كـارگـر و   میزان آمادگی طـب
ـراز وجـود   مزدبگیران جامـعـه و اب
ــوده ای و   ــل ت ــك ــا در ش ــھ آن
اعتصابات سراسری و ھمـاھـنـگ  
ــدی در   ــولــی ــای ت كــردن واحــدھ
كارخانه ھا و مراكـز صـنـعـتـی و  

ـنـه ھـای ایـن  . پیشرفته است  زمی
ــاســت،   ــارزه  مـھــی اشـكــال از مـب
ـفـوذ   طومار سی ھـزار امضـا و ن
سیاسی و اجتـمـاعـی بـخـشـھـای  
ـران و سـخـنـگـویـان   زیادی از رھب
كارگری و مبتـكـریـن سـی ھـزار  
امضاف قوی ترین پشـتـوانـه ایـن  
ـــدھـــی   ـرای ســـازمـــان ــ ـركـــت ب حــ

ــات سـراســری اسـت  در  .  اعـتـصـاب
ـیـونـھـا   ـل كنار و ھمراه كارگران، مـی
ـر از خـانـواده ھـای كـارگـری،   نف
ــاران و كـارگــران   ـرسـت ــمـان، پ ـل مـع
ـنـد   مراكز مختلف پروژه ای میتوان
ــن   ــدن ای ــان ــجــام رس ــه ســران در ب
ـیـن   اعتصابات نقـش مـھـم و تـعـی

مراسـم ھـای  . كننده ای ایفا كنند 
اول ماه مه و صدور قطعنامه یـك  
ـیـعـی اسـت كـه   امكان زنده و طـب
ــصــابــات   ــت ــوانــد بــه نــفــع اع ــت مــی
كارگری و فراخوان به انـجـام ایـن  
. اعتصابات موثر و كارساز باشـنـد 

اتكا به مجمع عمومـی و اتـخـاذ  
تصمیمـات جـمـعـی مصـوب ایـن  

ــا   ــمــاس ب ــه ت ــكــا ب تـجــمــعــات، ات
معلمان و پرستاران و مطـلـع كـردن  
و اشتراك آنـھـا در دامـن زدن بـه  
این اعتصابات در واقع آوردن تـوده  
ـران   وسیع و میلیونـی از مـزدبـگـی

اعـتـصــاب  " جـامـعـه حـول شــعـار  
 .  است " سراسری 

ـم، در یـكـسـال   ـی ـن كار نمی ك
ــه در شــكــل اعــتــصــاب،   ــت گــذش
اعتراض و تظاھراتھای خـیـابـانـی  
ـراض   توسط كارگران به پرچم اعـت

جنبش كارگـری  .  تبدیل شده است 
ـر مـحــور   در یـكــسـال گـذشــتـه ب

ـتـی در  "  نه " اعتراض و   و نـارضـای
ـراز   مقابل دولت و كـارفـرمـاھـا اب

پرچـم قـدرتـمـنـد  .  وجود كرده است 
ـبـاتشـان   كارگران برای تحقق مطـال
در اعتصاب و تجمعات خـیـابـانـی  
به سنت اعتراض كارگران درآمـده  

 . است 
كارگر بـودن سـخـت اسـت،  "و  

ـقـا و   ـراژدی ب ـیـان زنـدگـی و ت ب
ـیـن   معیشت است كه بر محور پـای
ــكــارســازی   ــمــزدھــا، بــی ــودن دســت ب
ـرون   ـی ـتـصـادی ب وسیع و فالكت اق

این گزارش به مـدت  .   آمده است 
آفتابی  "  آفتاب " كوتاھی در سایت  

ــاریــوی مشــتــرك  .  شـد  ــھـا سـن ایــن
ـراضـی كـارگـران در   ـبـش اعـت جن

ــد  ــن ــت ــران ھس اول مــاه مــه و  .  ای
ـرگــزاری مــراســم و مــارش روز   ب
ــارگــر را ھــر چــه   ــی ك ــان ــھ ج
ـم  ـی ـن . باشكوھتر و متحد برگـزار ك

اینھا قـدم اول در دامـن زدن بـه  
اعتراضات كوبنده و اعتصابـات و  

 .  تجمعات سراسری، ھستند 
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 اعتراضات کارگری

 
 كنیم          كار نمی

ـیـمـانـی ( فروردین، جمعی از کارگران شرکتی  ٢٤  راه  )  پ
آھن ایـن    آھن یزد با امضای طوماری خطاب به اداره کل راه 

استان، نسبت به اجرایی نشدن مصوبات دولـت در خصـوص  
تبدیل وضعیت نیروھای پیمانکاری به قرار دادکـار مـعـیـن  

ـر از  ٩٨ در این طومار کـه بـه امضـای  .  ھشدار دادند  ـف  ن
کارگران متخصص پیـمـانـی و شـرکـتـی شـاغـل در اداره  
ناوگان راه آھن استان یزد رسیده، خطاب به مدیرکل راه آھـن  

در صورت اجرایی نشـدن مصـوبـات ھـیـات  :  یزد آمده است 
دولت توسط راه آھن، پرسنل مـتـخـصـص شـاغـل شـرکـتـی  

 فروردین مـاه  ٣١ مشمول تبدیل وضعیت، از تاریخ  )  پیمانی ( 
یابد دیگر در قالـب    سال جاری که قرارداد کارشان پایان می 

ھای پیمانکاری قادر به ھمکاری با راه آھن نیستنـد    شرکت 
آھن به این کارگران متخصص بـایـد    و لذا در صورت نیاز راه 

قرارداد جدید کار بصورت مستقیم از طرف راه آھن مـنـعـقـد  
شود كـه    به كارگرانی گفته می  «نیروی كار شركتی ». شود 

ـروی انسـانـی بـه اسـتـخـدام   ـی با واسطه یـك شـركـت دالل ن
اند تا به این ترتیب كارفرمای اصلی تعھـدی نسـبـت    درآمده 

ـبـل نشـود   به بخش عمده  ـق . ای از حقوق قانونی كارگران مـت
ھای مطروحـه    ھمچنین این کارگران با نادرست خواندن بھانه 

تاخیر چـنـد سـالـه  :  اند   توسط مسئوالن راه آھن، مدعی شده 
ـیـش از چـنـد   این اداره در اعطای حقوق مسلم و قانـونـی ب
ـرخـی   ھزار نیروی متخصص، ھـیـچ تـوجـیـحـی جـز سـود ب

در این نامه کارگران بـا  .  ھای وابسته ندارد   صاحبان شرکت 
ای مختصر به رد ادعای مسئوالن اداره کـل راه آھـن    اشاره 

بـا  :  انـد   یزد در زمینه تبدیل وضعیت کـارکـنـان خـود، آورده 
وجود اینکه کارگران طی دفعاتی ھم بصورت کتبی و ھـم  

انـد، در    شفاعی خواسته خود را به کـارفـرمـا اعـالم داشـتـه 
ـرار داد   صورت اجرا نشدن مصوبات ھیات دولت تـا پـایـان ق

دیـگـر  )   توسط این اداره کل ٣١/٠١/٩٢ تا مورخه (اینجانبان  
ـم  ـی ـیـسـت طـومـار  .  قادر به ھمکاری به صـورت شـرکـتـی ن

نویسی کارگران راه آھن یزد درحالی است که پیش از ایـن  
ـر از کـارگـران  ٥٤  نیـز  ٩١ ماه سال     اسفند  ٢٦ در تاریخ   ـف  ن

ای مشـابـه از    سیر حرکت پیمانکاری راه آھن شرق در نامه 
اداره کل راه آھن یزد خواھان تبدیل وضـعـیـت اسـتـخـدامـی  

 .خود از شرکتی به قرارداد کار معین شده بودند 
  

با این انتقال ھیچ تضمین برای اشتغال 
 وجود ندارد

 کارگر رسمی كارگر تولیدی المپ الوند مـخـالـف  ٢٦ 
تصمیم كارفرما در خصوص انتقال این کارخانه از شـھـرک  

ـنـد  ـیـا ھسـت مـحـرم  .  صنعتی البرز به به شھرک صنعتـی ل
به نمایندگی از سایر كارگران اسـتـدالل كـارفـرمـا   «رحمانی 

جھت اجرای طرح اصالح ساختاری را بھانه قلمـداد كـرده و  
ـرای اشـتـغـال آنـھـا   می گویند با این انتقال ھیچ تضمیـن ب

 کـارگـر  ٤٠  حـدود  ٨٥ در سـال  :  وی گـفـت .  وجود ندارد 
رسمـی ایـن کـارخـانـه در راسـتـای اجـرای طـرح اصـالح  
ساختاری، از سوی كارفرما و علی رغم میل باطنـی خـود  

ـیـکـاری مـعـرفـی شـدنـد ١٩ برای مدت   ـیـمـه ب .  ماه بـه ب
ـبـت کـارگـران   ـفـاده از غـی کارفرمای این کارخانه بـا اسـت
ـیـن   مقرری بگیر، ابزار تولید، مواد اولیه و زمیـن و ھـمـچـن
ـران چسـب   بخش زیادی از ملك کارخانه را به شرکتھای ای

در حال حاضر از کـارخـانـه المـپ  .   و تھویه فروخته است 
الوند چیزی باقی نمانده وکارفـرمـا از کـارگـران خـواسـتـه  

ـقـل   «لیا »است تا برای ادامه کار به شھرک صنعتی   ـت مـن
 . شوند 
 

 ویژه افزایش دستمزدھا
 

برای اعتراض به پایین بودن :پروین محمدی
 ھای مختلفی وجود دارد ھا راه دستمزد

ــن ٢١  ــال  :  فــروردی ــع ــک ف ی
ـقـل کـارگـری مـی  : گـویـد   مست

کارگران در کـنـار مـراجـعـه بـه  
دیوان عدالت اداری و شـکـایـت  
ــمــزدھــای   ــت ــه دس ــه مصــوب ــی ــل ع
ـر   شورای عالی کار، باید از سـای
ـرای افـزایـش   ابزارھای قانونـی ب

ـنـد   دستمزد  ـرویـن  .  ھا استفاده کـن پ
ـیـن  : محمدی با اعالم این مطلب گفت  برای اعتراض به پـای

ھای مختلفی وجود دارد که مراجـعـه بـه    ھا راه   بودن دستمزد 
ـیـه مصـوبـه   دیوان عدالت اداری و اقامه دعوای حقوقی عل

ایـن فـعـال  .  ھـا اسـت     شورایعالی کار، تنھا یکی از ایـن راه 
 ھـزار  ٣٠  در حـدود  ٩١ کارگری بایادآوری اینکه در سال  

کارگر با امضا طورمارھایی جداگانه در اعتراض به پاییـن  
ھا از وزارت کار و شورای عالی کار خواستـار    بودن دستمزد 

بازنگری در مصوبه وقت شورای عالـی کـار شـده بـودنـد،  
ھـا و نـه بـه    آن زمان مسئوالن مربوطه نه به طورمار :  گفت 

ـیـجـه   ـت مراجعه نمایندگان کارگران اعتنایی نکردنـد و در ن
 ھـمـان      عالوه بر تغییر نکردن رقم مزد، شورای عالی کار با 

ـیـن  ٩٢ روش غلط خود دوباره مزد سـال    کـارگـران را تـعـی
ـنـده طـومـار سـی ھـزار امضـایـی  .  کرد  این ھماھنگ کن

درشـرایـطـی کـه مسـئـوالن نسـبـت بـه  :  كارگران ادامه داد 
درخواست اعتراضی کارگران تمایلی ندارند، باید از تمامـی  

ـرای واقـعـی کـردن دسـتـمـزد  ھـا    ابزارھای قانونی موجـود ب
محمدی در ادامه به راھكار شكایت در دیـوان  .  استفاده کرد 

حـتـی بـا مـراجـعـه و  :  عدالت اداری اشـاره كـرد و افـزود 
شکایت یک کارگر نیز دیوان عدالت اداری موظـف اسـت  

 شـورای عـالـی  ٩٢ تا اعتراض به مصوبه دستمزدھای سال  
ـری ھـای  .  کار را در دستور کار خود قرار دھـد  ـیـگـی ـرای پ ب

حقوقی کارگران مختارند تا بصورت فردی یا گـروھـی بـا  
ـبـایـد از   ـنـد امـا ھـم زمـان ن اختیار کردن وکیل اقـدام کـن

ایـن فـعـال  .  استفاده از سایر ابزاھای قانونـی غـافـل شـونـد 

ھای حقـوقـی    بر بودن روند رسیدگی   كارگری بایادآوری زمان 
ـیـل شـرایـط  :  در دیـوان عـدالـت اداری گـفـت  امـروز بـه دل

ـتـظـاری حـداقـل     ٦ نامناسب اقتصادی کارگران تـحـمـل ان
ـنـکـه مـمـکـن  .  ماھه را ندارند  این فعال کارگری بابیـان ای

ـفـی کـارگـری   است برخی نمایندگان نھادھای رسمی صـن
ـفـاده   بخواھند از ماجرای شکـایـت حـقـوقـی کـارگـران اسـت
ـنـھـان   تبلیغاتی کرده و در گذر زمان کم کـاری خـود را پ

از اینرو کارگران باید ھوشیارانه عمل کـرده و  : کنند، گفت 
عالوه بر پیگیری حقوقی، نمایندگان رسـمـی کـارگـری را  

وی درخصوص اینکه در سـالـھـای  .  وادار به اعتراض کنند 
گذشته نیز کارگرانی بصورت انفرادی علیه احـکـام اخـراج  

نـھـایـت      خود در دیوان عدالت اداری اقامه دعـوا کـرده و در 
چـون  :  انـد، یـادآور شـد   بعضی از آنان به کار خود بازگشتـه 
ھـا مـجـبـور بـودنـد کـه    دعوای این کارگران فردی بود آن 

ھای حل اخـتـالف    بصورت فردی برای شکستن آرای ھیات 
ـنـد و ایـن   ادارات کار به دیوان عدالت اداری مـراجـعـه کـن
درحالی است که مسئله مصوبه مزد شورای عالی کار بـه  

شود و با شـکـایـت حـتـی یـك    تمامی کارگران مربوط می 
ـتـه  .  توان برای شکسـتـن آن اقـدام کـرد   کارگر می  بـه گـف

ـیـل   محمدی در سالھای اخیر دستمزدھای کـارگـران بـه دل
ـبـه   عدم استقالل اعضای گروه کارگـری و حـذف سـه جـان

ھای مربوط بـه    گرایی از طریق تغییر غیر قانونی آیین نامه 
برگزاری جلسات شورای عالی کار پایین نگھـداشـتـه شـده  

وی بابیان اینکه شرایط اقتصادی امروز به کـارگـران  .  است 
ـرای ابـطـال    دھد که تنـھـا از راه   اجازه نمی  ھـای حـقـوقـی ب

: مصوبه دستمزدھای شورای عالی کار اقدام کنند، گـفـت 
ـر   ـی ـتـصـادی وجـود نـدارد و بـا تـغـی ـبـات اق درحال حاضر ث

ـیـمـت  ھـا بصـورت سـرسـام آور بـاال    ساعتی بـھـای دالر، ق
ـنـھـا دسـتـمـزد کـارگـران ثـابـت    می  روند و درایـن مـیـان ت
ـتـی در مـیـان ھـمـیـن  .  ماند   می  ـنـکـه وق محمدی بابیان ای

  ٤١ اند کـه مـاده    نمایندگان رسمی کارگری برخی مدعی 
قانون کار اجرا شده و دیـگـر امـکـان افـزایـش مـزد وجـود  

. نتیجه  ماندن پیگیریھای حقوقی بـود   ندارد، باید نگران بی 
 ایلنا :منبع 
 

مصاحبه سایت 
اتحاد با جعفر 

عظیم زاده 
پیرامون بیانیه 
اتحادیه آزاد 

کارگران ایران در 
باره ادامه 

اعتراضات به 
 حداقل مزد مصوب

ـیـونـھـا    ـل ـر مـی ـقـه ای کـه ب با تحقیر معیشتی بی سـاب
ـران   کارگر تحمیل کردند ھیچ راه دیگری برای کارگران ای
جز دست زدن به اعتصاب و تـجـمـعـات بـزرگ کـارگـری  

 نگذاشته اند 
ــحــاد  ــه   :  ســایــت ات ــن روزھــای ســال گــذشــت در آخــری

شورایعالی کار حداقل مزد کارگران را بـا افـزایـش بسـیـار  
ـیـن کـرد ٤٨٧  درصد به میزان  ٢٥ ناچیز   .  ھزار تومـان تـعـی

ـراض شـدیـد   این مصوبه از ھمان لحظه تصـویـب مـورد اعـت
تمامی تشکلھا و نھادھای کارگری مستقـل و مـنـجـمـلـه  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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مورد اعتراض تشکلھای دست ساز دولتی قرار گرفـت امـا  
از آنجا که حداقل مزد کارگـران طـبـق روال ھـر سـالـه در  
روزھای نزدیک به پایان سال به تصویب رسید اظھار نظرھا  
و اعتراضات  بیشتر به این مصوبـه عـمـال بـه سـال جـدیـد  

طی روزھای گذشته و با آغاز اولین روزھـای  .  موکول شد 
ـیـغـات   ـل ـب کاری در سال جدید ھمه تشکلھای ساز دولتـی ت
گسترده ای را در ھمسوئی با اعتراض کارگران به حـداقـل  

بویژه در این میان تشکـلـھـایـی  .  مزد مصوب آغاز کرده اند 
چون کـانـون عـالـی شـوراھـای اسـالمـی، کـانـون عـالـی  
ـنـده ھـای کـارگـری   انجمنھای صنفی و مجمع عالی نمای
که نماینده ھایشان در شورایعالی کار حضـور دارنـد چـنـان  
شعور کارگران ایران را دست کـم گـرفـتـه انـد کـه گـویـا  
کارگران نمیدانند که نماینده ھای این تشکلھـا بـودنـد کـه  
ـر پـای حـداقـل مـزد   در شورایعالی کار امضای خود را ب

ـنـد  ـلـه ای  .  مورد نظر دولت و کارفرمایان گذاشت امـا مسـئ
که در ھمسوئی این تشکلھا با خشم و انزجار کارگران  از  
حداقل مزد مصوب بیش از ھر چیز دیـگـری خـود نـمـایـی  
ـرای شـکـایـت از   میکند فراخوان آنھا به عموم کـارگـران ب

اتـحـادیـه آزاد  .  شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری است 
ـراضـات   کارگران ایران در این زمینـه و در بـاره ادامـه اعـت
کارگری به حـداقـل مـزد مصـوب، رویـکـرد شـکـایـت از  
شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری از سوی تشکلـھـای  
دست ساز دولتی را تالشی از سوی آنان برای بـه تـمـکـیـن  
. کشاندن کارگران به حـداقـل مـزد مصـوب دانسـتـه اسـت 

سوالی که در این میان مـطـرح اسـت ایـن اسـت کـه چـرا  
ـفـع کـارگـران تـمـام   شکایت از شورایعالی کار نمیتواند به ن
شود بویژه اینکه بر اساس تجاربی کـه کـارگـران در طـرح  
شکایت ھای خود به دیوان عدالت اداری دارنـد ایـن دیـوان  
در اغلب اوقات و تقریبا بدون حواشی به شکایت کـارگـران  
بر اساس نص صریح قانون رسیدگی کرده است و آرا قـابـل  

ـر ایـن  .  توجھی را نیز به نفع کارگران صـادر نـمـوده اسـت  ب
اساس باید گفت چه بسا که با شکایت کارگران به دیـوان  
عدالت اداری در رابطه با حداقل مزد نیز آرای این دیوان بـه  
نفع کارگران صادر شود و حداقل مزد مصوب مورد تجـدیـد  

با این مالحظات و در یک نگاه کـلـی بـه  .  نظر قرار گیرد 
ـفـسـه   نظر میاید شکـایـت بـه دیـوان عـدالـت اداری فـی ن
ـقـی شـود بـا ایـن حـال   ـل نمیتواند امری به ضرر کارگران ت
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود آنرا به نفع تـجـدیـد  

در ایـن  .  نظر در حاقل مزد در سالجاری ارزیابی نکرده است 
ـم زاده عضـو   زمینه سایت اتحاد طی نشستی با جعفر عظـی
ـران و از ھـمـاھـنـگ   ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگـران ای
کنندگان طومار سی ھزار نفری کارگران ایـن سـوال را بـا  
ـران   وی در میان گذاشت که چرا اتحادیه آزاد کـارگـران ای
در بیانیه خود شکایت به دیوان عدالـت اداری را بـه ضـرر  
مبارزه و تالش کارگران برای تجدید نـظـر در حـداقـل مـزد  

جعفر عظیم زاده در رابطه بـا ایـن سـوال  .  ارزیابی کرده است 
ما مخالف شکایت کـارگـران  :  به سایت اتحاد اظھار داشت 

ـیـز تـاکـنـون بـه   ـم و خـودمـان ن ـی ـیـسـت در مراجع قانـونـی ن
نمایندگی از کارگران بسیاری از کارخانـه ھـا در مـراجـع  
قانونی طرح دعوی کرده ایم که در بیشتر اوقات بـویـژه در  
دیوان عدالت اداری آرا صادره به نفع کارگران بوده است بـه  
ـم شـکـایـت کـارگـران از مصـوبـه   ھمین دلیل بـایـد بـگـوی
شورایعالی کار در باره حداقل مزد به دیـوان عـدالـت اداری  

ـلـه  .  بخودی خود نمیتواند امری منفی تلقی گردد  اما مسـئ
ای که در این میان مطرح است این است که کسانی کـه  
بحث طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت را در باره حداقـل  
ـیـن   مزد مطرح کرده اند و با ترغیب عموم کارگران بـه چـن
اقدامی، تبلیغات گسترده ای را حـول آن راه انـداخـتـه انـد  
ـیـز در   بطور زیرکانه ای تم استفاده از راھھای قانـونـی را ن
تبلیغات خود در رابطه با مخالفت با حداقل مزد مصـوب و  

ـیـن  .   راه مقابله با آن برجسته کرده اند  معنای عـمـلـی چـن
رویکردی این است که گویا فقط شکایت به دیوان عـدالـت  
ـراضـی و   اداری یک کار قانونی اسـت و تـجـمـعـات اعـت
ـیـسـت بـه   اعتصاب کارگران برای احقاق حق شان قانونی ن
این ترتیب این آقایان با توسل بـه قـانـون و قـانـونـی عـمـل  
کردن، بطور غیر مستقیم و البته آگاھانـه ای کـارگـران را  
از استفاده از حربه اعتصاب و تجمع بر حـذر کـرده و فـقـط  
ابزار شکایت از شورایعالی کار در دیوان عـدالـت اداری را  
ـرجسـتـه در مـقـابـل آنـان   به عنوان یک اقدام قـانـونـی و ب

این در حالی است که از نـظـر مـا و از نـظـر  . گذاشته اند 
ـر پـایـی اعـتـصـاب و   عموم کارگران در سـراسـر کشـور ب
ـرای احـقـاق   تجمعات کارگری یک شیوه  کامال قانونی ب
حقوق کارگران است و آنان حق دارند در دفاع از زنـدگـی و  
ھستی خود اقدام به برپایی اعتصاب و تـجـمـعـات بـزرگ  

به نظر من، آنجا که حق کارگران تـوسـط  .  کارگری بکنند 
ـر قـانـونـی   کسانی که خود باید مجری قانون باشند به غـی
ترین و خشن ترین شکلی  زیر پا گذاشته مـیـشـود کـامـال  
ـرای   روشن است که استفاده از ھر ابزاری توسط کارگـران ب
. دفاع از حقوق شان نیز مشروعیتی اجتماعی پیدا میـکـنـد 

گذشته از نکات فوق، نکته بسیار مـھـم دیـگـری کـه در  
نفس طرح شکایت برای لغو مصوبه حداقـل مـزد در دیـوان  
عدالت اداری وجود دارد و عرفا و قانونا میتواند مـانـع ھـر  
گونه اعتراض کارگری دیگری از قبیل اعتصاب و تجـمـع  
ـتـی   برای لغو مصوبه حداقل مزد باشد این است که شما وق
ـتـظـار   ـیـد ان شکایتی را در یک مرجع قانونی مطرح میکن
طبیعی این است که باید منتظر رسیدگی به آن نیز بـاشـیـد  
ـراض   و به این معنا امـکـان دسـت زدن بـه ھـر گـونـه اعـت
دیگری را از خود سلب میکنید چرا که در صـورت دسـت  
زدن به اعتراض دیگری از قبیل تجمع و اعتصاب، مـجـری  
قانون طلبکارانه به شما خواھد گفت مگر شکـایـت نـکـرده  
اید؟ منتظر باشیـد رای صـادر شـود و چـنـانـچـه راضـی  

ـیـد  ـنـجـاسـت کـه مـا  .  نبودید آنوقت دست به تـجـمـع بـزن ای
مخالف شکایت در دیوان عدالت ھستیم چـرا کـه از یـک  
سو رسیدگی به آن در دیوان عـدالـت مـاھـھـا طـول خـواھـد  
کشید و تازه در خوشبیانه ترین حالت با لغو مصوبه حـداقـل  
مزد از سوی این نھاد، ترتیب برگزاری جلسات شورایـعـالـی  
کار و تجدید نظر در حـداقـل مـزد عـمـال چـنـان بـه درازا  
خواھد کشید که ما به مـاھـھـای پـایـانـی سـال نـزدیـک  
ـراضـی از   خواھیم شد و از طرف دیگر امکان ھر گونه اعـت
سوی کارگران به حداقل مزد از قبیل تجمع و اعتصاب بنـا  
به دالیلی که فوقا به آن اشـاره کـردم عـمـال و قـانـونـا از  

به این معنـا طـرح شـکـایـت در  .  کارگران سلب خواھد شد 
ـر اسـت بـا عـدم   ـراب دیوان عدالت اداری بی ھیچ ابھامـی ب
تجدید نظر در حداقل مزد در طول سالجاری، و به نظـر مـن  
ـتـی کـه در راس تشـکـلـھـای   طراحان اصلی چنین شکـای
دست ساز دولتی قرار دارند بطور کامال آگاھانه ای بر ایـن  

ـتـگـو  .  مسئله واقف اند  جعفر عظیم زاده در ادامـه ایـن گـف
ما کارگران از سال گذشته خواھان افزایـش فـوری  :   افزود 

  ٤١ حداقل مزد بر اساس اجرای بـی کـم و کـاسـت مـاده  
قانون کار شدیم و تمام خون دل خوردن ھایمان نیز برای ایـن  

 حداقل مزد بر اساس اجرای بـی کـم و  ٩٢ بود که در سال  
ـم کـه  .  کاست این ماده قانونی تعیین شود  ما مبارزه نکردی

امسال نیز آنھم در شرایطی که ھزینه ھای زندگی چـنـدیـن  
ـرای   برابر افزایش پیدا کرده اند و ھیچ چشـم انـدازی ھـم ب
توقف سیر صعودی قیمتھا در سـالـجـاری وجـود نـدارد بـا  
ـری   ـیـشـت حداقل مزد تحقیر آمیزی در فقر و گـرسـنـگـی ب

خواست افزایش حداقل مزد بر اسـاس مـاده  .  غوطه ور شویم 
 قانون کار خواست ھمین امروز ماست و بـدیـھـی اسـت  ٤١ 

ھر اقدامی که باعث شود تحقق خواسـت تـجـدیـد نـظـر در  
ـنـده کشـیـده شـود   ھـمـچـون طـرح  ( حداقل مزد بـه سـال آی
بـخـودی خـود  )  شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت 

به معنای کنار گذاشتن خواست تجدید نظر در حداقل مـزد  
) طرح شکایت در دیـوان (چنین اقدامی  . در سالجاری است 

یعنی تضمین اجرای حداقل مزد مصوب در طول سالجـاری  
و راحت کردن خیال دولت و کارفرمایان از بابت اجرای ایـن  

ـیـز بـه خـوبـی  .  مصوبه  چرا که خود دولت و کارفرمایـان ن
میدانند که رسیدگی به شکایت کارگران در دیوان عـدالـت  
و پروسه تجدید نظر در حداقل مزد از طریق رای ایـن نـھـاد  

ـر  .  عمال به ماھھای پایانی سال کشـیـده خـواھـد شـد  جـعـف
ـتـگـو در بـاره اقـدامـاتـی کـه   عظیم زاده در ادامه این گـف
ـنـدگـان طـومـار   اتحادیه آزاد کارگران ایران و ھماھنگ کن
سی ھزار نفری کارگران برای وادار کردن شورایعـالـی کـار  

ـیـد  :  به تجدید نظر در حداقل مزد در دستور دارند گفت  ـن ـی بب
ما سال گذشته موفق شدیم سی ھزار امضا در اعتراض بـه  
حداقل مزد و برای تحقق دیگر خواست ھایمان جـمـع آوری  
بکنیم و در ادامه دست به تجمع در مقابل مجلس و مـحـل  
ـیـز   وزارت کار زدیم ھمچنین کارگران شرکت واحد تـھـران ن
با جمع آوری دو ھزار امضا و سپس تجمع در مـحـل وزارت  
ـر اسـاس اجـرای   کار خواھان افزایش فوری حداقـل مـزد ب

 قـانـون کـار شـدنـد بـه نـظـر مـن ایـن اقـدامـات  ٤١ ماده  
 درصـد  ٢٥ اعتراضی در اینکه شورایعالی کار بـه مـیـزان  

حداقل مزد را افزایش داد بسیار موثر بود و گرنه چـنـانـچـه  
شما اظھارات مسئولین وزارت کار در محدوده زمانی اواخـر  
شش ماھه اول و اوایل شش ماھه دوم سال گذشته را مـرور  
کنید خواھید دید که برای امسال اینان در صـدد افـزایـش  
حداقل مزد نبودند  و اگر افزایشی را نیـز در حـداقـل مـزد  
ـراضـات درصـد   اعمال میکردند  بطور یقیـن بـدون ایـن اعـت

ـلـه  .  بسیار پایین تری را اضافه میکردند  اخیرا نیز این مسـئ
ـرای افـزایـش  ٢٥  و  ١٥ فاش شد که دو گزینه    درصـدی ب

حداقل مزد بر روی میز شورایعالی کار بـود و افـزایـش آن  
 درصد بیشتر مد نظـرشـان بـود بـه ایـن مـعـنـا  ١٥ به میزان  

میخواھم بگویم اعتراضات ما کارگران آنھم اعتراضاتـی از  
آن دسته  که توجه افکار عمومی را به خود جلب میـکـنـد  

ـراضـات خـود را از  .  بسیار موثر است  ما سال گذشتـه اعـت
ـم  ـردی ـیـش ب مـن  .  طریق طومار و تجمعـات کـوچـک بـه پ

اطمینان دارم که چنانچـه سـال گـذشـتـه مـا و کـارگـران  
شرکت واحد تھران از طریق طومار  و تـجـمـعـات ھـر چـنـد  
ـریـن   ـنـانـه ت کوچک دست به اعتراض نمی زدیم در خوشبی
حالت اینان در رابطه با افزایش حداقل مزد به ھـمـان مـیـزان   
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 درصدی که در شورایعالی کار مد نظرشان بود بسـنـده  ١٥ 
اما واقعیت ایـن اسـت کـه مـا در حـال حـاضـر  .  میکردند 

اطمینان چندانی نداریم که چنین ابعادی از اعتراض بتوانـد  
شورایعالی کار را وادار به عقب نشینی در مقابـل خـواسـت  
ـری در   ما کارگران بکند و منجر به تجدید نظـر چشـمـگـی

به ھمین دلیل معتقدیم که بایـد  .   حداقل مزد مصوب بشود 
ـیـل اعـتـصـاب و   ـب ـراضـات جـدی تـری از ق دست به اعـت

امـا گـذشـتـه از  .  برگزاری تجمعات بزرگ کـارگـری زد 
اینکه ما چه اعتقادی داریم و یا چه اقدامی خواھیم کـرد  
و توانائی مان برای اعتصاب و برگزاری تجمـعـات بـزرگ  
ـنـکـه ھـم   کارگری چقدر است به نظر من بـا تـوجـه بـه ای
اکنون میلیونھا خانواده کارگری با حداقل مـزدی کـه بـه  
ـقـه ای در حـال دسـت و   تصویب رسیده است بطور بی سـاب
ـنـحـال بـاز ھـم   پنجه نرم کردن با فقر و فالکت اند و بـا ای
ـنـا    موج دیگری از افزایش سرسام آور قیمتھا در راه است یقی
کارگران ایران دست روی دست نخواھند گذاشت و در دفـاع  
ـر خـود   از ھستی شان نظاره گر فقر و فالکتی خرد کننده ب

دولـت و شـورایـعـالـی کـار  .  و خانواده ھایشان نخواھند شـد 
ـرای گـذران   ـنـگ آوری کـه ب خودشان بـا حـداقـل مـزد ن
زندگی کارگران به تصویب رساندند و با تحقیر مـعـیـشـتـی  
بی سابقه ای که بر میلیونھا  کارگر تـحـمـیـل کـردنـد بـه  
ـران جـز   نظر من ھیچ راه و چاره دیگری برای کـارگـران ای
دست زدن بـه اعـتـصـاب و تـجـمـعـات بـزرگ کـارگـری  

 پایان .  نگذاشته اند 
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون 
 ادامه اعتراضات به حداقل مزد مصوب

لغو مصوبه حداقل مزد و افزایش فوری دستمزدھا تنھـا  
 با اعتصاب و تجمعات اعتراضی ممکن و میسر است 

ـران   در حالیکه از اول ماه مه سال گذشـتـه کـارگـران ای
ـراضـی   در اقدامی سراسری و بـا امضـای طـومـاری اعـت
خواھان افـزایـش فـوری حـداقـل مـزد شـدنـد و در ادامـه  
ھماھنگ کنندگان این طومار در مقابل مـجـلـس شـورای  
اسالمی و سپس در محل وزارت کار با ھمراھی کـارگـران  
ـراضـی زدنـد   برخی کارخانه ھای تھران دست به تجمع اعـت
شورایعالی کار در آخرین روزھای سال گذشته حداقـل مـزد  

ـلـغ  ٢٥ را به میزان بسیار ناچیز    درصـد افـزایـش داد و مـب
ـیـن  ٤٨٧   ھزار تومان را به عنوان حداقل مزد کـارگـران تـعـی
ـیـونـھـا  .  کرد  ـل این اقدام ننگین در باره زندگی و معیشت می

خانواده کارگری در شرایطـی از سـوی شـورایـعـالـی کـار  
صورت گرفت که طی سال گذشته ھزینه ھای زندگی بـه  
ـیـن روزھـای سـال   چندین برابر افزایش یافتـه بـود و از اول

در  .  جدید سیر صعودی قیمتھا ھمچنان ادامه داشـتـه اسـت 
مدت سه ھفته ای که از آغاز سـال جـدیـد گـذشـتـه اسـت  
قیمت انواع میوه چندین برابر شده است، قیمـت گـوشـت در  
حال صعود است، ھزینه مسکن سر به فلک زده اسـت، از  
ـیـدا خـواھـد   پایان فروردین ماه قیمت نان بار دیگر افزایش پ
ـر روی مـیـز دولـت   ـرژی ب کرد، افزایش قیمت حاملھای ان
است و ھزینه سایر مایحتاج اولیه زندگی تـوده ھـای مـردم  

ـیـن شـرایـط  .  ایران ھر دم در حال  فـزونـی اسـت  تـحـت چـن
فالکتباری که ھیچ چشمندازی نیز برای تـوقـف افـزایـش  
ـنـده   چندین برابری ھزینه ھای زندگی در طول ماھـھـای آی
ـتـی و آنـانـی   وجود ندارد، تمامی تشکلھای دست سـاز دول

که امضای خود را در شورایعالی کار بر پای حداقل مـزد  
ـیـن روزھـای  ٤٨٧   ھزار تومانی گـذاشـتـه انـد بـا آغـاز اول

کاری در سال جدید تبلیغات گسترده ای را در ھـمـسـوئـی  
با نارضایتی شدید ما کارگران از مزد مصوب آغـاز کـرده  
ـرغـیـب کـارگـران بـه   اند و بر این بستر در تالشنـد تـا بـا ت
شکایت در دیوان عدالت اداری، خشم و انزجار ما از حداقـل  
مزد مصوب را مھار کنند و با ارجاع کارگران به داالنھـای  
ــان   دیـوان عــدالـت اداری حـداقــل مـزد مصـوب را تـا پـای

ـیـش  از  .  سالجاری دست نخورده باقی بگذارند  اینان خود ب
ـنـد کـه رسـیـدگـی بـه شـکـایـات   ھر کسی نیک  میـدان
کارگری در دیوان عدالت اداری ماھھـا طـول مـیـشـکـد و  
تازه در صورت لغو مصوبه حداقل مزد از سوی ایـن دیـوان،  
ـری   ـیـجـه گـی ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی  کار و نت
در این شورا چنان به درازا خواھد کشید که  به مـاھـھـای  
ـیـب حـداقـل   ـرت پایانی سال نزدیک خواھیم شد  و به ایـن ت
مزد مصوب تا پایان سال دست نخورده باقی خواھد مانـد و  

ایـن آن  .  ھیچ تجدید نظری در آن صورت نـخـواھـد گـرفـت 
چیزی است که مـطـلـوب دولـت و کـارفـرمـایـان اسـت و  
ـتـی   تشکلھای دست ساز دولتی ضمن ھمسوئی با نـارضـای
ـراه   ما کارگران، اما ھمراه با دولت و کارفرمایان از طریـق ب
انداختن موج عظیم تبلیغاتی حول شکایت به دیـوان عـدالـت  

کارگران و ھمـکـاران در  .  اداری در صدد تضمین آن ھستند 
معنای عملی شکایت از شورایعالی کار بـه  :  سراسر کشور 

دیوان عدالت اداری برای تجدید نظر در حداقل مزد چـیـزی  
ـر و   جز حفظ حداقل مزد مصوب و تمکین بـه تـحـمـیـل فـق
ـر مـا کـارگـران   گرسنگی مضاعف برای سـالـی دیـگـر ب
ـم کـه تـازه در   ـی ـتـی کـن نیست، نباید خود را اسیـر شـکـای
صورت رای مثبت دیوان عدالـت اداری بـه خـواسـت مـان،  
ـیـب   ـرت تحقق  آن عمال به پایان سال خواھد کشید و به این ت
ـر از مـحـنـت و   ـم شـد سـالـی پ ما کارگران ناچار خـواھـی
ـیـش رو   استیصال و درماندگی برای گذران زندگی را در پ

تنھا راه برای بـه تـمـکـیـن واداشـتـن دولـت و  . داشته باشیم 
کارفرمایان برای احترام گذاشتن  به حرمت انسـانـی مـا و  
ـتـمـنـدانـه اعـتـصـاب و   برخورداری از یـک زنـدگـی شـراف
برگزاری تجمعات اعتراضی اسـت، کسـانـی کـه در ایـن  
مملکت حداقل مزد چھار برابر زیر خط فقر را شایستـه مـا  
ـم و تـن بـه ھـر   ـی کارگران میدانند باید بدانند که ما انسـان

اینان ھمگی در این مـمـلـکـت زنـدگـی  .  ذلتی نخواھیم داد 
 ھزار تـومـان  ٤٨٧ میکنند و خود بھتر از ما میدانند که با  

. بویژه در مراکز استانھا حتی نمیتوان آلونکی را اجاره کـرد 
ـریـن کشـورھـا   کجای دنیا از عقب مانده ترین تا پیشرفته ت
ـرنـد کـه مـا   کارگران را به بھای اجاره الونکی بکار میگی

ما در سال گـذشـتـه بـا جـمـع  .  چنین ننگی را تحمل کنیم 
آوری سی ھزار امضا نشان دادیم که قادریم نیروی خـود را  
ـم در دفـاع از ھسـتـی   ـی یکی کنیم، نشان دادیم که میتوان
خود  دست به اعتراض بزنیم، ما اولین گامھای مـھـم مـان  
ـم و   ـی ـرداشـت را برای اعتراضی متحدانه در سـال گـذشـتـه ب
امسال نیز به یقین گامھای تعیین کننده تری را از طـریـق  
ـر   ـی ـرای رھـایـی از تـحـق ـراضـی ب اعتصاب و تجمعات اعـت

ـم  .  معیشتی بر خواھیم داشت  مـنـزلـت مـعـیـشـت حـق مسـل
ـران   ماست زنده باد اتحاد و ھمبستگی سراسری کارگـران ای

 ١٣٩٢ بیستم فروردین ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون 
 ادامه اعتراضات به حداقل مزد مصوب

لغو مصوبه حداقل مزد و افـزایـش فـوری  :   فروردین ٢٠ 
دستمزدھا تنھا با اعتصاب و تجمعات اعتراضی مـمـکـن و  

ـیـکـه از اول مـاه مـه سـال گـذشـتـه  .  میسر اسـت  در حـال
کارگران ایران در اقدامی سراسری و با امضـای طـومـاری  
اعتراضی خواھان افزایش فوری حداقـل مـزد شـدنـد و در  
ادامه ھماھنگ کنندگان این طومار در مـقـابـل مـجـلـس  
شورای اسالمی و سپس در محل وزارت کار بـا ھـمـراھـی  
کارگران برخـی کـارخـانـه ھـای تـھـران دسـت بـه تـجـمـع  
اعتراضی زدند شورایعـالـی کـار در آخـریـن روزھـای سـال  

 درصـد  ٢٥ گذشته حداقل مزد را به میزان بسـیـار نـاچـیـز  
 ھزار تومان را بـه عـنـوان حـداقـل  ٤٨٧ افزایش داد و مبلغ  

این اقدام ننگین در بـاره زنـدگـی  .  مزد کارگران تعیین کرد 
و معیشت میلیونھا خانواده کارگری در شرایطـی از سـوی  
ـنـه   شورایعالی کار صورت گرفت که طی سال گذشته ھزی
ـیـن   ھای زندگی به چندین برابر افزایش یافته بـود و از اول
روزھای سال جدید سیر صعودی قیمـتـھـا ھـمـچـنـان ادامـه  

در مدت سه ھفته ای که از آغاز سـال جـدیـد  .  داشته است 
گذشته است قیمت انواع میوه چندین برابر شده است، قیمـت  
گوشت در حال صعود است، ھزینه مسکن سـر بـه فـلـک  
زده است، از پایان فروردین ماه قیمت نان بار دیگـر افـزایـش  
ـر روی   ـرژی ب پیدا خواھد کرد، افزایش قیمت حاملھـای ان
ـیـه زنـدگـی تـوده   میز دولت است و ھزینه سایر مایحتاج اول

ـیـن  .  ھای مردم ایران ھر دم در حال  فزونی است  تـحـت چـن
ـرای تـوقـف   شرایط فالکتباری که ھیچ چشم اندازی نیز ب
ـنـه ھـای زنـدگـی در طـول   ـری ھـزی ـراب افزایش چـنـدیـن ب
ماھھای آینده وجود ندارد، تمامی تشـکـلـھـای دسـت سـاز  
ـر   دولتی و آنانی که امضای خود را در شورایعـالـی کـار ب

 ھزار تومانی گـذاشـتـه انـد بـا آغـاز  ٤٨٧ پای حداقل مزد  
اولین روزھای کاری در سال جدید تبلیغات گسترده ای را  
ـتـی شـدیـد مـا کـارگـران از مـزد   در ھمسوئی با نـارضـای
ـر در تـالـشـنـد تـا بـا   مصوب آغاز کرده اند و بر ایـن بسـت
ترغیب کارگران به شکایت در دیوان عدالت اداری، خشم و  
انزجار ما از حداقل مزد مصوب را مھار کنند و بـا ارجـاع  
کارگران به داالنـھـای دیـوان عـدالـت اداری حـداقـل مـزد  
. مصوب را تا پایان سالجاری دست نخورده باقـی بـگـذارنـد 

اینان خود بیش  از ھر کسی نیک  میدانند که رسیدگـی  
به شکایات کارگری در دیوان عدالت اداری مـاھـھـا طـول  
میشکد و تازه در صورت لغو مصوبه حداقل مزد از سـوی  
این دیوان، ترتیب برگزاری جـلـسـات شـورایـعـالـی  کـار و  
نتیجه گیری در این شورا چنان به درازا خواھد کشیـد کـه   
ـم شـد  و بـه ایـن   به ماھھای پایانی سال نزدیک خـواھـی
ترتیب حداقل مزد مصوب تا پایان سال دست نخـورده بـاقـی  
خواھد ماند و ھیچ تجدید نـظـری در آن صـورت نـخـواھـد  

ــرفــت  ــلــوب دولــت و  .  گ ــیــزی اســت کــه مــط ایــن آن چ
ـتـی ضـمـن   کارفرمایان است و تشکلـھـای دسـت سـاز دول
ھمسوئی با نارضایتی ما کارگران، اما ھـمـراه بـا دولـت و  
کارفرمایان از طریق براه انداختن موج عظیم تبلیغـاتـی حـول  

 .شکایت به دیوان عدالت اداری در صدد تضمین آن ھستند 
 کارگران و ھمکاران در سراسر کشور معنـای عـمـلـی  
ـرای   شکایت از شورایعالی کار بـه دیـوان عـدالـت اداری ب
تجدید نظر در حداقل مزد چیـزی جـز حـفـظ حـداقـل مـزد  
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ـر و گـرسـنـگـی مضـاعـف   مصوب و تمکین به تحمیل فـق
ـر   برای سالی دیگر بر ما کارگران نیست، نباید خود را اسـی
شکایتی کنیم که تازه در صورت رای مثبت دیوان عدالـت  
اداری به خواست مان، تحقق  آن عمال به پایان سال خـواھـد  
کشید و به این ترتیب ما کارگران ناچار خواھیم شد سالـی  
پر از محنت و استیصال و درماندگی برای گذران زنـدگـی  

ـم  ـرای بـه تـمـکـیـن  .  را در پیش رو داشته باشـی ـنـھـا راه ب ت
ـرام گـذاشـتـن  بـه   ـرای احـت واداشتن دولت و کارفرمایـان ب
ــرخــورداری از یــک زنــدگــی   ــرمــت انســانــی مــا و ب ح
شرافتمندانه اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی اسـت،  
کسانی که در این مملکت حداقل مزد چھار برابر زیر خـط  
ـنـد کـه مـا   فقر را شایسته ما کارگران میدانند بـایـد بـدان

اینان ھمگی در ایـن  .  انسانیم و تن به ھر ذلتی نخواھیم داد 
مملکت زندگی میکنند و خود بھتر از ما میدانند کـه بـا  

ـتـوان  ٤٨٧  ـی  ھزار تومان بویژه در مراکز اسـتـانـھـا حـتـی نـم
ـریـن تـا  .  آلونکی را اجاره کرد  کجای دنیا از عقب مانـده ت

پیشرفته ترین کشورھا کارگران را به بھای اجاره الـونـکـی  
مـا در  .  بکار میگیرند که ما چنین ننگی را تحمل کنیـم 

ـم کـه   سال گذشته با جمع آوری سی ھزار امضا نشـان دادی
ـم   ـی ـتـوان قادریم نیروی خود را یکی کنیم، نشان دادیم که می
ـیـن   در دفاع از ھستی خود  دست به اعتراض بزنیم، مـا اول
ـراضـی مـتـحـدانـه در سـال   گامھای مھم مان را برای اعـت
ـیـن   ـیـن گـامـھـای تـعـی ـق گذشته برداشتیم و امسال نیز به ی
ـراضـی   کننده تری را از طریق اعتـصـاب و تـجـمـعـات اعـت

مـنـزلـت  .  برای رھایی از تحقیر معیشتی بر خواھیـم داشـت 
معیشت حق مسلم ماست زنده بـاد اتـحـاد و ھـمـبـسـتـگـی  

 سراسری کارگران ایران 
 
در صد افزایش دستمزد ھم پرداخت ٢٥

 نمیشود
 درصدی کارگران واحـدھـای نـانـوایـی  ٢٥ افزایش مزد  

ــیـاتـی و اجــرایـی نشــده اســت  ـل . سـطـح کشـور ھــنـوز عـم
 درصـدی را  ٢٥ کارفرمایان واحدھای خبازی افزایش مزد  

ـیـد نـان    پذیرفته  ـنـه تـول ـیـز ھـزی اند اما تا زمانی که در آنـال
 .کنند   محاسبه نشود آن را پرداخت نمی 

 
 ویژه كارگران زندانی

 
آزادی بھزاد فرج الھی یکی دیگر از 

 فعالین کارگری دستگیر شده
 فـروردیـن بـھـزاد فـرج  ٢٠ بر طبق خبر دریافتی امـروز  

 میلیون تـومـانـی آزاد شـد و مـورد  ٥٠ الھی با قرار وثیقه  

ـیـن کـارگـری و اعضـای   استقبال پر شور کارگران و فعـال
کمیته ی ھماھنگی ضـمـن  .  کمیته ھماھنگی قرار گرفت 

تبریک آزادی بھزاد فرج الھی به خانواده ی ایـن عـزیـز و  
کارگران و اعضای کمیته ی ھماھنگـی، خـواھـان آزادی  
ـنـی  و عـلـی آزادی و   فوری و بی قید شرط غالب حسی

 .سایر کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد 
 

جانیان اسالمی با مرخصی بھنام ابراھیم 
 زاده و رضا شھابی مخالفت کردند

ـرای ایـجـاد   ـری ب ـیـگـی بھنام ابراھیم زاده عضو کمیته پ
تشکلھای کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک و رضـا  
شھابی عضو ھیات مدیره سندیکای شرکت واحد دو تن از  

این دو فـعـال کـارگـری  .  رھبران محبوب کارگری ھستند 
در موقعیتی اضطراری و زیر فشار کارزاری جھانی تـحـت  

 . عنوان مرخصی از زندان آزاد شدند 
ـتـالء بـه   ـم زاده بـخـاطـر اب ـراھـی نیما تنھا فرزند بھنـام اب
بیماری خونی خطرناک بیش از سه ماه است در بیمارستـان  

ـم  .  محک تھران بستـری اسـت  ـیـز رژی بـه ھـمـیـن عـلـت ن
بـھـنـام  .  اسالمی ناگزیر به موافقت با مرخصی او شده بـود 

 فروردین برای تمدیـد مـرخصـی اش بـه مـقـامـات  ٢٠ روز  
قضای جمھوری اسالمی مـراجـعـه کـرد، امـا آنـان بـه او  
اعالم نمودند که وزارت اطالعات با مرخصی وی مخالفـت  
کرده است و ظرف چند روز آینده باید خود را به زندان اویـن  

سال حکم زندان دارد که  سه سـال آن  ٥ بھنام  . معرفی کند 
جـرم او مـبـارزاش در دفـاع از حـقـوق  .  سپری شـده اسـت 

بـھـنـام در ایـن مـدت   .   کارگران و حـقـوق کـودک اسـت 
بخاطر بیماری فرزندش حتی نتوانسته است برای مـعـالـجـه  
بیماریھایی که در زندان و زیر شکنجه جانیان اسالمی پیـدا  

بھنام بخاطر شکنجه ھـایـی کـه  .  کرده است، اقدامی کند 
 درصد شنوایی گوش چپش را از دسـت داده اسـت  ٧٥ شده  

 .و از ناحیه مھره ھای گردنش رنج میبرد 
ـم   ـیـز کـه بـخـاطـر شـکـنـجـه ھـای رژی رضا شھابی ن
اسالمی در زندان، وضعیتش آنچنان وخیم شده بود که خـطـر  
فلج شدن وی را تھدید میکرد و به ھمین جھت و در نتیجـه  
اعتراضات خود وی و کارزاری جھانی در حـمـایـت از او،  
بصورت مرخصی  آزاد شده بود، اکنون بـایـد  خـود را بـه  

سال حکم زنـدان دارد و  ٤ رضا شھابی  .  زندا ن معرفی کند 
ـرای ایـجـاد   جرم او دفاع او از حـقـوق کـارگـران و تـالش ب

 . تشکل خود، سندیکای شرکت واحد است 
بازگرداندن بھنام ابراھیم زاده و رضـا شـھـابـی بـه زنـدان  

. باید وسیعا در مقابل آن ایسـتـاد .  یک جنایت آشکار است 
بـھـنـام  .  نباید بگذاریم بھنام و رضا به زندان بازگردانده شونـد 

با کارزاری جـھـانـی  . باید در کنار فرزند بیمارش نیما باشد 
ـراض   ـم اسـالمـی اعـت وسیعا به این تصمیم جنایتـکـاران رژی

 .کنیم 
ـیـد بـا   ـتـوان ـرای آزادی  " به ھر شکل که مـی ـیـن ب ـپ کـم

ـم زاده و رضـا  "  کارگران زندانی   ـراھـی در دفاع از بـھـنـام اب
ـراضـی  .  شھابی با ما ھمکاری کنید  بـا طـومـارھـای اعـت

ـیـد   خود این تصمیم جایتکارانه رژیم اسالمی را محکوم کـن
و خواھان ازادی فوری آنـھـا و ھـمـه کـارگـران زنـدانـی و  

 . زندانیان سیاسی از زندان شویم 
 ٢٠١٣ آوریل  ١٠ ،  ٩٢  فروردین  ٢١ 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
  شھال دانشفر 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
 بھرام سروش 

Bahram.Soroush@gmail.com  
 http://free-them-now.blogspot.com 

 
  

آزادی وفا قادری، حامد محمودنژاد و 
 میلیون ٥٠خالد حسینی با قرار وثیقه 

 تومان
ـتـه ی  ٣  فروردین  ١٩   نفر از اعضـای بـازداشـتـی كـمـی

ـیـن   ھماھنگی در سنندج در میان استقبال خانواده ھـا، فـعـال
كارگری و اعضای كمیته ھماھنگی برای كمك بـه ایـجـاد  

بنـا بـه ایـن گـزارش وفـا  . تشكل ھای كارگری آزاد شدند 
  ٥٠ قادری، حامد محمودنژاد و خالد حسینی با قرار وثیقـه  

ھمچنین برای بھزاد فـرج الـھـی  . میلیون تومانی آزاد شدند 
ـیـن شـده اسـت كـه ھـنـوز  ٥٠ نیز    میلیون تومان وثیقه تـعـی

ھـنـوز  .   كارھای اداری مربوط به نامبرده انجام نشـده اسـت 
ـری در دسـت   از وضعیت غالب حسینی و علی آزادی خـب

كمیته ی ھماھنگی برای كمـك بـه ایـجـاد تشـكـل  . نیست 
ـریـك آزادی وفـا قـادری، حـامـد   ـب ھای كارگری ضـمـن ت
محمودنژاد و خالد حسینی به خانواده ھـای ایـن عـزیـزان و  
ـیـد و شـرط غـالـب   كارگران، خواھان آزادی فوری و بی ق
ـیـن دیـگـر   حسینی، علی آزادی و بھزاد فرج الھی و ھمچـن

 .كارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می باشد 
 

 تشكلھای كارگری
 

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به شش 
 ماه حبس تعزیری محکوم شدند

ـنـاه و  :   فروردین ٢٢  حکم محکومیت شـریـف سـاعـد پ
ـنـدج   ـقـالب سـن مظفر صالح نیا در شعبه اول دادگاه بدوی ان

بر اساس این حکم شـریـف  .  به وکیل این کارگران ابالغ شد 
ساعد پناه و مظفر صالح نیا ھر کدام به اتھام واھی تـوھـیـن  

شـریـف  .  به نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده انـد 
ـره   ـئـت  مـدی ـیـا از اعضـای ھـی ساعد پناه و مظفر صالح ن
ـبـال بـازداشـت از سـوی   ـران، بـدن اتحادیه آزاد کـارگـران ای

  ٢٩  ، روز  ١٣٩٠  دی مـاه  ١٥ نیروھای امنیتی در روز  
ھمان ماه از زندان آزاد شدند و اولین جلسـه مـحـاکـمـه آنـان  

ـیـل عـدم  ١٣٩٠  اسفند  ٢٥ روز    برگزار شد اما دادگاه بـه دل
وجود مستنداتی دال بر تایید اتھامات آنان، ھـیـچ حـکـمـی  
در مورد این کارگران صادر نکرد و آنان بار دیگر بـا ھـمـان  

ـرار  ١٥ اتھامات قبلی روز    مـھـر مـاه مـورد مـحـاکـمـه ق
ـنـد مـاه سـال   گرفتند و سپس برای آخرین بار روز پنجم اسـف
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ـنـدج بـه مـحـاکـمـه   گذشته در شعبه اول دادگاه انقالب سـن
این کارگران ھیچ جرمی جز دفاع از حـقـوق  .  کشیده شدند 

ـیـل   انسانی خود و ھمکارانشان مرتکب نشده اند به ھمین دل
نیز قاضی دادگاه روز پنجم اسفند ماه در جلسـه مـحـاکـمـه  
این کارگران رسما و علنا به آنـان اعـالم کـرد در صـورت  
ـرائـت شـان را   استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران حـکـم ب

ـنـاه و  .  صادر خواھد کرد  اما از آنجا کـه شـریـف سـاعـد پ
مظفر صالح نیا در این دادگاه از حقوق قـانـونـی و انسـانـی  
خود برای فعالیتھای صنفی دفاع کردند اتھـام تـوھـیـن بـه  
ـرار گـرفـت و   نظام به ایـن کـارگـران در دسـتـور دادگـاه ق
قاضی دادگاه با این اتھام واھی آنان را به شش مـاه حـبـس  

ـران رای  .  تعزیری محکوم کـرد  اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـیـه   صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقالب سنندج را بر عـل
ـنـی    شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا  اعمال فشاری عـل
بر فعالین و رھبران کارگری برای به سکوت واداشتـن آنـان  
ـیـن حـکـمـی   ارزیابی میکند و با محکوم کردن صدور چـن
ـرای بـه تـمـکـیـن واداشـتـن    اعالم مـیـدارد اعـمـال فشـار ب
کارگران معترض از طریق وارد کردن اتھامات واھی  و بـه  
زندان افکندن آنان نه تنھا ذره ای از صورت مسئله تحمـیـل  
ـرای   ـران و تـالش آنـان ب شرایط غیر انسانی بر کارگـران ای
دستیابی به یک زندگی انسانی را پـاک نـخـواھـد کـرد  
بلکه بر عمق و  دامنه نفرت و انزجار کارگران از وضـعـیـت  

 .موجود خواھد افزود 
 

 فعالین كارگری
 

دیدار اعضای كانون مدافعان حقوق كارگر 
 با نیما وبھنام ابراھیم زاده

ـم   ـراھـی به گزارش وبالگ پایگاه خبری خانواده بھـنـام اب
زاده،امروز  چھارشنبه اعضای كانون مدافعان حقوق كـارگـر  
ـری تشـكـلـھـای آزاد   ـیـگـی ـتـه پ ـی وتعدادی از اعضـای كـم
ـم زاده   ـراھـی ـیـمـا وبـھـنـام اب كارگری  برای چندمین بار با ن
ـرای   دیدار كردندوبار دیگر ھمچون گذشته تاكید كردند كـه ب
بھبودی نیمای عـزیـز از  ھـیـچ كـوشـش وتـالـشـی دریـغ  
. نخواھند كرد وھمواره در كنار این خانـواده   خـواھـنـد بـود 

ـتـه   بھنام ابراھیم زاده  نیز به گرمی از اعضای كانـون وكـمـی
ـیـوسـتـه ومـداوم حـتـی در زمــان   ـری  از ایــنـكـه پ ـیـگـی پ
ـیـسـت سـال   بازداشتشان زمانی كه دادگاه  مـحـكـومـیـت ب
حبس را برای وی در نظر گرفته بـود وچـه در زمـان حـال  
كه تنھا فرزندش نیمای عزیز در بستر بیماری است وی را  
تنھا نگذاشته اند نھایت  سپاس وتشكر وقـدردانـی خـود را  

 .ابراز داشتندوبه گرمی از آنان استقبال كردند 
 

 نا امنی محیط كار
 

مرگ دو کارگر در روستای جیرانلوی 
 شھرستان مراغه

روستای جیرانلـوی شـھـرسـتـان مـراغـه دو  :  فروردین ٢٤ 
کارگرھنگام کاردرچاھبر اثر گازھای متصاعد شـده جـان  

ھای اعزامی یک نفر نیز بـه    باختند و با تشخیص تکنسین 
 .بیمارستان مراغه منتقل شد 

 
 کن جان خود را از دست داد جوان چاه

 ساله حین حفر چاه در یکـی از  ٢٣ جوانی  : فروردین ٢٢ 
ــر دچــار   ــاالب ــر اتصــال بــرق ب ــر اث ــزوار ب ــب ــاھــای س ــت روس

 .گرفتگی شد و در دم جان سپرد   برق 
 

مرگ یک کارگر در پی انفجار انفجار در 
 شرکت فوالد یزد

بر اثر انفجار در شرکت فوالد یـزد، مـرگ  :  فروردین ٢١ 
ـیـدی فـوالد رقـم خـورد  بـه  .   یک کارگر در این واحد تول

ھای بھاری در چند روز گذشته در اسـتـان    دلیل بارش باران 
یزد، مقداری آب در زیر سرباره و کوره ذوب فـوالد شـرکـت  
ـفـجـار در ایـن   فوالد یزد نفوذ کرد و این نفوذ مـنـجـر بـه ان

در این انفجار که با آتش سوزی نیز ھمراه بـود  .  شرکت شد 
یکی از کارگران این شرکت دچار آتش سوزی شد و جـان  

 .خود را از دست داد 
 

مرگ کارگر رشتخواری در اثر سقوط به 
 کوره آجرپزی

ـر بـی :  فروردین ١٩  ـر اث     یک کارگر ساده روز گذشته ب
احتیاطی به مخزن مواد نفتی کوره آجرپزی سقـوط کـرد و  

این کارگردر حین کار بر اثر فرمـان دادن  .  در دم جان باخت 
به راننده کامیون حامل خاک به نزدیکی کوره ھمزمان بـا  
فرورفتن این کامیون به مخزن، کارگر نیز به مخزن سـقـوط  

 . سال سن  ٤٥ كارگر جانباخته  . کرد 
 

جان باختن دو برادر براثرگازگرفتگی 
 دریک مرغداری تربت جام

 سـالـه و  ٣٤ دو برادر به نام ھای  براتعـلـی  :  روردین ١٩ 
 ساله كه در مرغـداری مشـغـول بـه كـار بـودنـد  ٢٧ مھدی  

ھنگام خواب بر اثر استنشاق گاز مـنـو اکسـیـد کـربـن بـه  
ـر اسـتـانـدارد و   دلیل استفاده از دودکـش و کـالھـک غـی
مسدود بودن مجاری و منافذ ورودی و خروجی ھـوا دچـار  

 .گازگرفتگی شده و جان خود را از دست دادند 

وخامت حال یک كارگر ساختمانی بدنبال 
 سقوط از یك آپارتمان پنج طبقه در سقز

 سـالـه بـه نـام وفـا مـعـیـن  ٢٥ یك كارگر  :  فروردین ١٩ 
دوست درحین كار درطبقه پنجـم یـک سـاخـتـمـان در حـال  
ساخت به پائین سقوط  کرد و دچار شكستگی شدید تـمـام  

 .اعضای بدن شد 
 

انفجار در کارگاه شیرینی پزی و قطع شدن 
 دست کارگری

فروردیـن وقـوع  ١٩  دقیقه  ١٩  و  ١٨ ساعت  :  فروردین ١٩ 
. انفجار در یک کارگاه شیرینی پزی در شھرک ولیـعـصـر 

 ساله ای در حال سرویس دستـگـاه ھـا بـود کـه  ٣٨ کارگر  
ـر  .  ھنگام کار  با سیلندر اکسیژن این انفجـار رخ داد  ـر اث ب

شدت جراحات دست این کارگر از ناحیـه آرنـج قـطـع قـطـع  
 . شد 

 
 کولبر در ماکو وبانه٢مرگ

ــه گــزارش  ــطــه ٢٠ ب ــق ــا، در ن ــرزی    فــروردیــن ک ردپ ی م
ـروھـای    شھرستان ماکو یک کولبر موردھدف گلـولـه  ـی ی ن

. انتظامی حکومت اسالمی ایران قرار گرفـت وجـان بـاخـت 
ـر بـه نـام   ـب براساس این گزارش، چند روز پیـش یـک کـول

ـیـن     ساله و متأھل در کوھستـان ٣٠ "  سجاد چوپانی "  ھـای ب
ماکو و بازرگان ھدف گلوله نیروھای انتظـامـی حـکـومـت  

. دھـد   اسالمی ایران قرار گرفته و جان خود را از دسـت مـی 
ـبـه نـوزدھـم فـروردیـن  مـاه یـک    بنابھمین گزارش،روز دوشـن

ـم " کولبر دیگر به نام   ـقـطـه "  پـور   مـحـمـد کـری ی مـرزی    در ن
ـتـظـامـی  "  بند   یران   سه "  ـروھـای ان ـی شـھـرسـتـان بـانـه تـوسـط ن

 .حکومت اسالمی کشته شد 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده 
 

ھای دولت به كارگران  عدم تحقق وعده
بر بعد از گذشت سه ماه از برپایی تجمع  نی

 ھفت روزه
ـراضـی  : فروردین ٢١  پس از گذشت سه ماه از تجمع اعـت

بر مجتمع کشـت و صـنـعـت کـارون    ھفت روزه کارگران نی 
کـه از  ( شوشتر و ھفت تپه در مقابل نھاد ریاست جمھوری  

 بـھـمـن مـاه  ٩ بامداد سوم بھمن ماه تا شامگاه روز دوشنبه  
ھمچنـان مشـکـالت  )  در مقابل ساختمان دولت ادامه داشت 
یـکـی از کـارگـران  .  این کارگران به قوت خود باقی است 

ـر   مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر بـا اعـالم ایـن خـب
ھـایـی کـه    پس از گذشـت حـدود سـه مـاه از وعـد :  گفت 

مسئـوالن نـھـاد ریـاسـت جـمـھـوری در خصـوص دریـافـت  
ـرداده بـودنـد، مـتـاسـفـانـه   مطالبات صنفی به کارگران نی ب

کارگران نی بر این مـجـتـمـع  .  مشکالت ما حل نشده است 
ای كه سه ماه پیش در مـقـابـل    صنعتی در تجمع ھفت روزه 

ساختمان ریاست جمھوری داشتند عالوه بر درخواست اجـرای  
آور، اجرای بازنشستگی پیش از    قانون مشاغل سخت و زیان 
ـرداخـت مـنـظـم    موعد، اجرای طرح طبقه  بندی مشاغـل و پ

دستمزد و حقوق؛ خواستار تغییر سـاز و کـار رفـع فـاصـلـه  
این كارگر مجتمع كشت و صـنـعـت  . ای خود شده بودند   بیمه 

كارون شوشتر با اشاره به اینکه معوقات حقـوقـی کـارگـران  
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ـر بـه دو مـاه رسـیـده   نی بر کشت و صنعت کارون شـوشـت
بعد از پایان تجمع در روز نھم بـھـمـن مـاه کـه  :  است، گفت 

ـم،مسـئـوالن   برای بر طرح مشکالتمان بـه تـھـران آمـده بـودی
کشت صنعت کارون شوشتر به بھانه جبران کسری ساعـات  
ـم بـه   کار در روزھـایـی کـه در تـھـران تـجـمـع کـرده بـودی
مشکالتمان افزودند، و روزھای جمعه را که تعطیل رسـمـی  

ـر    ایـن كـارگـران نـی .  خواھنـد   است به اجبار از ما کار می  ب
یکی از مشـکـالت جـامـعـه  :  كارون شوشتر در خاتمه گفت 

ـریـدن نـی  شـكـر    کارگری به ویژه كارگـرانـی كـه بـه كـار ب
ـتـی   اشتغال دارند در این شھرستان این است که مسئوالن دول
ھیچ گونه ھمکاری در جھت حمایت از حقوق مـان نـدارنـد  

 .كنند   و ما را دشمن تصور می 
 

ماه حقوق کارگران ٨تا٤عدم پرداخت 
 رسمی وروزمزد شھرداری بھبان

ماه حقوق کارکنـان رسـمـی  ٤ عدم پرداخت  :  فروردین ٢١ 
عـیـدی وحـق  .  ماه حقوق کارگران روزمزدشھرداری بھبان ٨ و 

اضافه کاری این مدت کارگران رسمی وروزمـزدشـھـرداری  
ـرا سـه مـاه از حـقـوق عـقـب  .  بھبان پرداخت نشده است  اخی

ـرداخـت شـده   افتاده کارکنان  وچھارماه حقـوق کـارگـران پ
باقی مانـده حـقـوق ،اضـافـه کـاری  !!!  است ووعده پرداخت 

ـنـده ای   وعیدی  کارگران وکارمندان شھرداری بھبان، درآی
 .نزدیک ؟؟داده شد 

 
ماه حقوق کارکنان ٥عدم پرداخت 

 شھرداری ھفتکل
ـرداخـت  ٢٠ فارس طی گزارشی بتاریخ   فروردین ،ازعدم پ

 .ماه حقوق پرسنل شھرداری شھرستان ھفتکل خبرداد ٥ 
 

 فقر و ترازدی زندگی كارگران 
 

خودکشی یکی از کارگران بیكار شده شرکت راه آھـن  
 اش   ، در محل كار سابق )رجا (جمھوری اسالمی  

یکی از کارگران بیكـار شـده شـرکـت راه  :  فروردین ٢٠ 
این شـرکـت بـه   «مولد بخار »،  در محوطه  اداره  )رجا (آھن  

 .اش پایان داد   زندگی 
کـارگـر   «پ . مجید »بنابھمین گزارش ازشھرستان ری،  

)  فـروردیـن ٢٠ ( ھای پیمانکاری رجـا    سابق یكی از شركت 
در باغچه  انتھای محوطه  سبز اداره مولد بخار این شـرکـت  

در ھـمـیـن  . با طناب دار دست به خودکشی زد و جان باخت 
ساعت ھشـت و ربـع  : گوید   رابطه یکی از ھمکاران وی می 

سرکار آمدم و متوجه حضور مـامـوران حـراسـت در اطـراف  
را دیدم کـه از   «مجید »تر رفتم    وقتی نزدیک . باغچه شدم 

طنابی که بر روی درخت محوطه  سـبـز اداره مـولـد بـخـار  
ـتـه ایـن کـارگـر  .  آویزان شده بود خود را دار زده است  به گف
دسـتـان خـود را بـا   «پ »پیمانکاری شرکت رجـا، آقـای  

ـیـن بـه نـامـه .  کمربند از جلو بسته بوده است  ای    وی ھمچـن
یـکـی  . پیدا شده است  «پ  »اشاره کرد که در جیب آقای  

ـنـد   دیگر از ھمکاران این کارگر جان باخته تایید مـی  در  :  ك
پیدا شده دالیل خـود کشـی   «مجید »ای که در جیب    نامه 

 سـال  ٣٠ حـدود   «مجـیـد »:  دھد   او ادامه می . او آمده است 
دی ماه سال گذشته در جریان تعویـض شـرکـت  .  سن داشت 

ھجرت  »به جای شرکت پیمانکاری   «مه ریل »پیمانکاری  

مشکوک بودن وی بـه  »به دلیل آنچه   «گستر جھان آفرین 
ھـمـكـار ایـن  .  عنوان شد، بیكار شد  «اعتیاد به مواد مخدر 

در اداره،   «پ . مجید »كارگر معتقد است خودکشی آقای  
حاوی پیام خاصی برای مسئوالن شرکت است و در نـامـه   

دیگر ھمـکـار آقـای  .  مذکور به این مساله اشاره شده است 
ـیـکـاری و   «پ » بـا اشـاره بـه فشـار روانـی نـاشـی از ب

ـر   آمـده،    وارد مـی  «مـجـیـد »مشـکـالت خـانـوادگـی كـه ب
در گذشته از ھمسرش طـالق گـرفـتـه   «مجید »:  گوید   می 

بود و با واگذاری حضانت فرزند شش سـالـه بـه ھـمـسـرش،  
مجـیـد  :  دھد   او ادامه می .  روحیه  او بیش از پیش آسیب دید 

دو روز پیش پسر شش ساله خود را به قتل رسـانـده و از آن  
وی در ادامه از عدم امنیت شغـلـی  .  زمان متواری شده بود 

 .کارگران این مجموعه ابراز نگرانی کرد 
 

 كارگران بیكار
 

مرکزآمارنرخ بیکاری فصل زمستان و 
  رااعالم کرد١٣٩١سال

ـروی کـار  ٢٤  ـی فروردین،چکیده نتایج طرح آمارگیـری ن
ـروی  ١٣٩١ زمستان   ـی ـری ن ـتـایـج طـرح آمـارگـی و چکیده ن
 .رامنتشرکرد ١٣٩١ کارسال 

ن   نشا ١٣٩١ ری سـال بیکاخ  سی نرر بربنابھمین گزارش،  
ده  بو ر  بیکا ل،  جمعیت فعا از  صد   در ٢/١٢ د که  د می 

نسبت ن  ا ــ ن ز ین  ـ بری در  اـ بیکخ  رـ ن،  ایجـ ین نتس ا ساا بر . ند ا 
ر ط  نقا دان و در  به مر  ستایی ط رو نسبت به نقا ی  ش

 ساله ١٥   -  ٢٤ ن  نا ا جو ری  بیکا خ  نر .  ست بــوده ا بیشتر  
 -٢٤ ل  جمعیت فعا از  صد   در ٩/٢٦ ست که از آن ا حاکی 

نسبت به ن  نا ز بین  در اخص  ـ ن شـ یا . دـ نده ا وـ بر   ساله بیکا١٥ 
ر ط  نقادان و در  مر ـر  ستایی ب ط رو نسبت به نقا ی  ش یشـت
 ساله نیز حاکی ١٥   -  ٢٩ ن  نا ا جو ری  بیکا خ  نر. ستده ا بو

 ساله ١٥   -٢٩ ل  جمعیت فعا از  صد  در ٥/٢٤ ست که از آن ا 
دان و در  نسبت به مر ن  ناز بین در ین شاخص ا . ندده ا بور  بیکا
رط  نقا ـر  ستایی بی ط رو نسبت به نقا ی  ش . ست ده ا بو شـت
م شاغلین  ر بر  ر  بیشتر با ساعت کا و   ساله  ١٥ سی س

صد  در ٦/٤٠ ، د د می ن  بیش نشا و   ساعت  ٤٩ ل  معمو 
ر  فته کا در   ساعت  ٤٩ یشتر از  بل  وـ معمر  شاغلین به طو

ا از  ین شاخص که یکی  ا .  میکنند  ر  کا ی  نماگر
م  ر  کشو در  د  د می ن  شایسته میباشد نشا دی  ا ــ ی ز س

 .میکنندر  کاارد  ستانداز ا شاغلین بیشتر از 
 

 زلزله
 

پیام تسلیت اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
خانواده ھای جان باختگان زلزله منطقه 

 دشتی بوشھر
بار دیگر و به فاصله فقط کمتر از یک سال از زلـزلـه  
شھرستان ورزقان، زلزله ای مخرب جان عـزیـزان دیـگـری از  
مردم کشورمان در منطقه دشتی استان بوشھر را گـرفـت و  

ـیـسـت  .  ھزاران نفر را بی خانمان کرد  این اولین و آخرین بار ن
که زلزله ھای مھیبی در نقاط مختلف کشور جان عـزیـزان  
ـران را از   ـر از مـردم ای بسیاری  را میگیرد و دھھا ھزار نف
ھستی ساقط میکند اما مسئولین کشوری ھر بار فقط از  

کمبودھا میگویند تا زلزله ای دیگر از راه رسد و زنـدگـی  
و بقا ھزاران نفر دیگر از مردم ایران را در مـعـرض نـابـودی  

 .قرار دھد 
اتحادیه آزاد کارگران ایران  با ابراز تـاسـف و ھـمـدردی  
عمیق با خانواده ھای جان باختگان زلزله مـنـطـقـه دشـتـی،  
این ضایعه دردناک را به خانواده ھای ایـن عـزیـزان، مـردم  
ـیـش   استان بوشھر و عموم مردم ایران تسلیـت مـیـگـویـد و پ
آمدن چنین وضعیت دردناکی را که ھر بـار زلـزلـه ھـایـی  
ــا   ــطــی کــه ب ــرای ــم در ش جــان عــزیــزان بســیــاری را آنــھ
ـفـات انسـانـی   ـل استانداردھای امروزی خانه سازی کاھش ت
این بالی طبیعی به سھولت ممکن و میسر اسـت مـتـوجـه  
ـفـات انسـانـی   کسانی میداند که کاھش و پیشگیری از تل
ـر عـھـده آنـان   زلزله در یک بعد کالن زندگی اجتمـاعـی ب

 .است 
 

پیامد ھای فاجعه بار زمین لرزه بوشھر 
 طبیعی نیست

ـیـعـی اسـت، ھـر  : ٢٠١٣ آوریل  ١١  زلزله حادثـه ای طـب
چند که امروز می توان ردپای نظام ضد مـحـیـط زیسـتـی  

ـفـاقـات   ـیـعـی " سرمایه د اری را در بسـیـاری از ات در  "  طـب
ـران  .  سراسر جھان یافت  اما آنچه مسلم است پیامد ھـای وی

شدت زلـزلـه در  .  گر و فاجعه بار زلزله لزوما طبیعی نیست 
استان بوشھر بنا به گزارش ھای رسمی شش و یـک دھـم  

زلـزلـه ای بـا ایـن شـدت و  .  در مقیاس ریشتر بوده اسـت  
حتی بیشتر از آن، در بسیاری از کشورھا معموال ویران گـر  
. نیست و باعث خسارات مالی و بویژه انسانـی نـمـی شـود 

اما وقوع  چنین زلزله ای در استان بوشھر باعـث شـده کـه  
ـر مـجـروح   ـف دھھا نفر جان خود را از دست بدھند، صد ھـا ن
ـرود و بـی   شوند و ھزاران نفر ھست و نیست شان بر بـاد  ب

در ھمین زلزله بناھا و ساختمان ھایی کـه از  .  خانمان شوند 
ـر جـا ایسـتـادنـد، امـا   حداقلی استاندارد برخورد دار بودند، ب
ـران   خانه ھای سنتی و فاقد استانداردھای الزم، به کلی وی

گـزارش  .  و در پاره ای موارد بر سر ساکنین خود آوار شدند 
 درصد یک  روسـتـا  ١٠٠  تا  ٨٠ شده است که در مناطقی  

این پیامد ھـا  . تخریب شده و کل اھالی بی خانمان شده اند 
مسئول پیامد ھای ویران گـر و  .  به ھیچ رو طبیعی نیست 

ـر بـوشـھـر، نـه   فاجعه بار زمین لرزه ھایی چـون زلـزلـه اخـی
طبیعت، بلکه رژیم سرمایه داری جمھوری اسـالمـی اسـت   
که  در آن میلیون ھا نفر از مردم به ناچار در خـانـه ھـایـی  
ـر سـر   زندگی می کنند که در زلزله ای نه چندان شدید، ب

ـلـی در  ..   ساکنین شان خراب می شوند  ـیـن الـمـل اتـحـاد ب
حمایت از کارگران در ایران ضمن ابراز تـاسـف و انـزجـار از  
ـر   ـف پیامد ھای فاجعه بار زلزله بوشھر، کشته شـدن دھـھـا ن
در این زلزله را به عموم مردم و به ویـژه بـه خـانـواده ھـا و  

مـا مصـرانـه  .  بازماندگان جان باختگان، تسلیت می گـویـد 
خواھان امداد رسانی گسترده و سریع بـه خسـارت دیـدگـان  

نھادھای دولتی موظف انـد کـه امـکـانـات  .  زلزله ھستیم  
کافی درمانی، آب، غذا، پتو، پوشاک و دیگر نیازمنـدی  
ـرار   ھای زندگی را بطور سریع در اختیار آسـیـب دیـدگـان ق

ـنـد  .  دھند   ـتـوان بعالوه، گروھای امداد رسانی مردمی باید ب
بدون ممانعت و خراب کاری ارگان ھای سرکوب رژیم، بـه  

ـیـن خـواھـان ایـجـاد  .  زلزله زدگان کمک کنند  ما ھـمـچـن
ـرداخـت خسـارات   مسکن مناسب و مقاوم در برابر زلزله و پ
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مالی از سوی دولت جمھوری اسالمـی بـه ھـمـه خسـارت  
 . دیدگان این زلزله ھستیم  

 
منابع  - ابھام در آمار تلفات زلزله بوشھر

بیش از :  کشته، مردم محلی٣٧: رسمی
 کشته ١٠٠

اگـر ھـمـه ھـم یـادشـان  .  گـذارد   زمین نمی :  فروردین ٢٢ 
از یـاد    -اگـر   –لرزد و درد را    می .  گذارد   برود، زمین نمی 

جنوب، شمال، شـرق و  .  آورد   مردم رفته باشد، به یادشان می 
چرخد، بعد در یک لحظـه    چرخد و می   می .  غرب ھم ندارد 

ـنـد و    لرزد و می   چنان می  لرزاند که تا مردم به خودشان بیای
ـرده؛ خـانـه و جـان و   بفھمند چه شده، ھمه چیز را از بین ب

ــر و جــوان را  ــه    حــاال ھــفــت .  کــودک و پــی مــاه از زلــزل
بار مرکز زلـزلـه از شـمـال بـه    شرقی گذشته و این   آذربایجان 

خود بوشھر که نه، روستاھـای اطـراف  .  بوشھر :  جنوب رفته 
 و جـان و زنـدگـی مـردم    مثل زلزله آذربایجان که خانه .  آن 

ھـا    ماه ھـنـوز آن   روستاھای دورافتاده را گرفت و بعد از ھفت 
ـر آوار قـد    اند از آوار، به ھمراه خانه   که بازمانده  ھایشان، از زی
ـبـه بـود کـه    ساعت چھار بعـدازظـھـر سـه .  اند   علم نکرده  شـن

  ١/٦ اتفاق افتاد؛ زمین در منطقه کاکی بوشھر بـا شـدت  
ریشتر لرزید، چند روستا صددرصد تـخـریـب شـدنـد، تـعـداد  
بسیاری ھم کشته و زخمی شـدنـد؛ تـعـدادی کـه مـنـابـع  

ھـا    کـنـد، مـحـلـی   رسمی آمارشان را یک چیز اعـالم مـی 
ـروھـای امـدادی از چـنـد اسـتـان  .  یک چیز دیگر  حاال نی

ھایشان را ترک    اند؛ مردم خانه   خودشان را به روستاھا رسانده 
ـرپـا شـده اسـت   کرده  . اند و چادرھا در کـوچـه و خـیـابـان ب

انـد و     تا صددرصد تخریب شـده ٩٠ روستاھای باغان و ش نبه  
انـد و ھـنـوز    ھـا مـانـده   تعدادی از روستاھا ھم پشت سد کوه 

منطقه الور شـرقـی در  .  اند   ھا نرسیده   بالگردھای نجات به آن 
شھرستان دشتی که کوه تنـگـه سـدر در آن ریـزش کـرده،  

ھـا    ھـای آن   یکی از مناطقی است که ھنوز ساکـنـان خـانـه 
. جا نرسیده اسـت   اند و کسی برای نجات به آن   زیر آوار مانده 
ھـا    امـا تـعـداد کشـتـه :  ھـا؛ اخـتـالف در آمـار   تعداد کشته 

ـر کـه    ٣٧ گـویـد    استـانـدار بـوشـھـر مـی .  مشخص نیست  ـف ن
ـر    نفر از آن   قانونی، ھشت   براساس اعالم سازمان پزشکی  ھـا زی

  ١٩  سـال و  ٥٠  تا  ١٠ اند، ھشت نفر بین    سال سن داشته   ١٠ 
مرد و ھشـت    ٩ زن،    ١٨ مجموع    اند؛ در    سال بوده ٥٠ نفر باالی  

ھـا    نفر از آن   ٢٦ قانونی اسامی    کودک که سازمان پزشکی 
ھـا ھـم    گوید تعداد زخـمـی   استاندار می .  را اعالم کرده است 

اما آمار غیررسمی تعـداد  .  نفر رسیده است ٩٥٠ تا به حال به  
ھای ساکنـان    دھد؛ آماری که از گفته   بیشتری را نشان می 

ـرمـی  ـرنـگـار مـحـلـی  .  آیـد   محلی این روستـاھـا ب یـک خـب

ـیـمـارسـتـان   ،می  ھـای اطـراف مـنـاطـق    گوید که کارکنان ب
: ھـاسـت   ھا بیشتر از این حـرف   گویند آمار کشته   زده می   زلزله 

دھد کـه    ھا به ما رسیده نشان می   آماری که از بیمارستان »
ـراسـاس    تعداد کشته  ھا بیش از صدنفر است اما استانداری ب

 تـا  ٣٧ گـویـد    قانونی اعالم کـرده، مـی   آماری که پزشکی 
گـویـد از زمـان    طور کـه او مـی   آن  «.اند    شده    نفر کشته ٥٠ 

ـرزانـده و مـردم را     پس ٦٠ زلزله تاکنون،   لرزه این مناطق را ل
زاده، یـکـی    محمد رحیمی .  به وحشت بسیاری انداخته است 

شـدگـان در    از ساکنان روستای سنا ھم درباره تعـداد کشـتـه 
ھـا را بـا    ساکنان محـلـی تـعـداد کشـتـه »:  گوید   زلزله می 

ھا در افراد فامیـل    اند و فقط تعداد کشته   انگشتانشان شمرده 
ـر رسـیـده اسـت   ٧١ و آشنا تا به حال به   ـف ـر از    ایـن .  ن ھـا غـی

ـرار    ھا در روستاھای صعب   شده   کشته  الـعـبـوری اسـت کـه ق
ـتـه ھـنـوز    بوده صبح چھارشنبه بالگردھا به آن  ـب جا بروند و ال

 بھار   :منبع  «.اند   نرفته 
 

 گزارش
 

ھای قربانیان حادثه انفجار معدن  خانواده
یال شمالی طبس ووعده ھای بی 

 !سرانجام؟
 کارگر کشـتـه شـده در حـادثـه  ٨ خانواده  :  فروردین ٢٢ 

ماه سال گـذشـتـه، بـه    انفجار معدن یال شمالی طبس در دی 
ـتـصـادی   دلیل از دست دادن سرپرست خانواده با مشکالت اق

پس ازایـن حـادثـه و کشـتـه شـدن  . اند   ای مواجه شده   عدیده 
ـتـی و    ھشت کارگر، وعـده  ھـایـی از سـوی مسـئـوالن دول

ھای قربانیان داده شد؛ از جـمـلـه    كارفرمای معدن به خانواده 
ـرری   ـنـد مـق قرار بوده سازمان تأمین اجتماعی از مـاه اسـف

شدگان را برقرار کند، عالوه بر آن    ھای کشته   ماھانه خانواده 
ـرای فـرزنـدان ذكـور ایـن   مسئوالن وعـده داده بـودنـد کـه ب
ـران بـه صـورت رسـمـی   قربانیان، در شرکت ملـی فـوالد ای

حدود چھار ماه از وقوع حـادثـه مـعـدن  .  اشتغال ایجاد کنند 
ـرای    یال شمالی در طبس می  گذرد ولـی ھـنـوز حـکـمـی ب

ـتـه   مقصران این حادثـه مـرگـبـار صـادر نشـده اسـت و گـف
ـر مـقـصـر ایـن حـادثـه آزاد    شود که ھم   می  ـف اکنون ھر سه ن

 .ھستند 
  

چادرنشینی کارگربیکارباخانواده اش در 
 !بھشت زھرا

این بار دومی اسـت کـه وسـایـل زنـدگـی  :  فروردین ٢٢ 
اند و تمام تالش خود را    ای از خیابان چیده   خود را در گوشه 

برای پنھان شدن از نگاه سنگین عابران کنـجـکـاو بـه کـار  
ـم کـه ایـن روزھـا    ای حرف مـی   درباره خانواده . گیرند   می  ـی زن

ـری  ٥٠٠ ای    پناه بھشت زھرا شده و در فاصله   مھمان بی   مـت
از ضلع شرقی ایستگاه متروی حرم زیر یـک درخـت تـوت  

ـر و مـادرشـان  . انـد   اسباب اثاثیه خود را تلنبار کـرده  دو دخـت
ـنـجـاه و شـش    درون چادر نشسته  اند، پدر خانواده ھـم کـه پ
ـتـی  :  گوید   ساله است، می  ـنـد و وق ـنـجـم اسـف از بیست و پ

ـرداخـت   پولی برایمان باقی نماند تا رھن و اجـاره خـانـه را پ
این خانواده تا مدتی قبـل  .  ایم   کنیم، ناچار به این محل آمده 

ـری در سـرآسـیـاب مـالرد زنـدگـی  ٤٥ در آپارتمـانـی    مـت
ـیـون تـومـان پـول  . کردند   می  ـل آنھا برای اجاره خانه یک می

ـرداخـت  ٢٥٠ پیش داده بودند و ماھی    ھزار تومان ھم اجاره پ
ھـا    کردند، اما وقتی پدر خانواده از کار بیکار شد، اجاره   می 

ھر ماه پس از ماه دیگر عقب افتاد و در حـالـی کـه زمـان  
قرارداد به پایان رسیده بود صاحبخانه تصمیم گـرفـت یـک  
میلیون تومان به پول پیش خانه اضافه کند، آنـھـا ھـم کـه  

ـنـد نـاچـار    نمی  ـیـای ـرب توانستند از پس پرداخت اجـاره خـانـه ب
ـلـکـه   وسایلشان را بار ماشین کرده و به این محل آمدند تا ب
ـنـد  . مسئوالن وضع آنھا را دیده و فـکـری بـه حـالشـان کـن

ـراشـکـار اسـت، امـا بـه   برپایه این گزارش،مرد مـیـانسـال ت
بیماری صرع مبتـالـسـت و ھـرازگـاھـی بـه خـاطـر حـمـلـه  

 منبع ایسنا . آید   عصبی تشنج به سراغش می 
 

ھای کارگران کارخانه  عدم تحویل زمین
ریسندگی و بافندگی قدس در خیابان 

 غرضی اصفھان
مدیرعامل شرکت تعاونـی مسـکـن قـدس  :  فروردین ٢٠ 

ھنوز کارگران این شرکت موفق به تـحـویـل  :  اصفھان گفت 
انـد و ایـن    ھای خود در خیابان غرضی اصفـھـان نشـده   زمین 

ـنـد ١٧ افراد با وجود گذشت   .   سال ھنوز خانه به دوش ھسـت
ھـای گـذشـتـه    اصغر بیات امروز با اشاره به اینکه طی سال 

 کارگر عضو شرکت تعاونی کارخـانـه ریسـنـدگـی و  ٢٨٨ 
 ھزار متر زمین را در خـیـابـان غـرضـی  ٧٢ بافندگی قدس  

  ١٧ امـا از حـدود  :  اند، اظھـار کـرد   اصفھان خریداری کرده 
ھـا بـه ایـن کـارگـران    سال گذشته تاکنون ھنوز ایـن زمـیـن 

ـتـه پـالک  :  وی اضـافـه کـرد .  تحویل داده نشده اسـت  ـب ال
ھـای فـروخـتـه شـده بـه شـرکـت تـعـاونـی کـارخـانـه    زمین 

.  مـورد بـوده اسـت ٢٩٠ ریسنـدگـی و بـافـنـدگـی قـدس  
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفھان با اشاره بـه  
ـرای تـحـویـل   اینکه در حال حاضر مالکیت این کـارگـران ب

: ھای خیابان غرضی محرز شـده اسـت، تصـریـح کـرد   زمین 
ھـای    اما ھنوز کارگران این شرکت موفق به تحویـل زمـیـن 

اند و این افراد با وجـود    خود در خیابان غرضی اصفھان نشده 
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وی با تـاکـیـد  .   سال ھنوز خانه به دوش ھستند ١٧ گذشت  
ای در    بر اینـکـه اواخـر بـھـمـن مـاه سـال گـذشـتـه جـلـسـه 

ــده   ـرون ــای رسـیـدگـی بـه پ ـری اصـفـھـان در راسـت دادگسـت
ھای کارگران شرکت تعاونی مسکن قـدس اصـفـھـان    زمین 

ـیـز دو جـلـسـه  :  برگزار شده است، ادامه داد  ابتدای امسال ن
کارشناسی نیز برای مشخص شدن ادعـای ایـن کـارگـران  

ـنـکـه در ایـن جـلـسـه .  برگزار شده است  ـیـان ای ھـا    بیات با ب
ـرای    قاضی دادگستری دستور بررسی  ھای کارشناسی را ب
در حـال  :  اند، تاکید کـرد   رسیدگی به این پرونده صادر کرده 

ھـای    حاضر نیز کارشناسان دادگستری مکلف انجام بررسـی 
ھـای وارد شـده بـه    مورد نیاز برای مشخص شـدن خسـارت 

ھـای    میزان خسارت :  وی افزود .  ھا ھستند   مالکان این زمین 
وارد شده به کارگران شرکت تعاونی مسکن قدس اصفـھـان  

ھای آنھا در خـیـابـان غـرضـی در    به دلیل عدم تحویل زمین 
 .گروی نظرات کارشناسان دادگستری است 

 
میزان حقوق ماھیانه مدیران و افراد دارای 

مدیران ارشد  - برابر کارگران٧پست 
واحدھای مختلف دریافتی ھایی به مراتب 

  برابرنیزدارند٧بیشتر از 
میزان افزایش حـقـوق ھـر کـارگـر در سـال  :  فروردین ٢٠ 
 تومان و ھر مدیر و فرد دارای پسـت  ٤٢٥  ھزار و  ٩٧ جاری  
 ھزارتومان است؛ با این حال ھر فرد مشمول قانـون کـار  ٦٨٢ 

 تومان و ھـر مـدیـر  ١٢٥  ھزار و  ٤٨٧ امسال ماھیانه حداقل  
ـافـت خـواھـد کـرد ٤٠٩  میلیون و  ٣ نیز   ـا  .   ھزارتـومـان دری ب

تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشموالن قانون کـار  
وضعیت افزایش دستمزدھـای مـدیـران و افـراد دارای پسـت  
ـز   ـی ـانـون کـار ن شاغل در بنگاه ھا و واحـدھـای مشـمـول ق

ـزایـش حـقـوق امسـال  .  مشخص می شود  ـزان اف ھرچـنـد مـی
ـزان    درصـد  ٢٥ مشموالن قانون کار و نیروھایی عادی به می

ـا     ٧ است، اما مدیران و افراد دارای پست برای ھر ماه کار ت
ـا  .  برابر یک نیروی عادی می توانند حقوق دریافت کننـد  ب

اینکه حقوق کارگران و مدیران باید تفاوت ھـایـی را داشـتـه  
 برابری حـقـوق  ٧ باشد، اما با این حال فاصله فعلی و تفاوت  

ـا ایـن  .  و دستمزد در این بخش، شکاف قابل توجـھـی اسـت  ب
ـتـی ھـایـی بـه   ـاف ـلـف دری حال، مدیران ارشد واحدھای مـخـت

ـز دارنـد ٧ مراتب بیشتر از   ـی در حـالـی کـه حـداقـل  .   برابـر ن
دستمزد سال جاری میلیون ھا مشمول قانون کـار و کـارگـر  

ـتـصـادی   ـلـف اق   ٤٢٥  ھـزار و  ٩٧ شاغل در واحدھای مخت
ـا   ـزان بـرای مـدیـران ت تومان افزایش یافته است، اما این مـی

با اینکـه تـعـداد مـدیـران شـاغـل در  .   ھزار تومان است ٦٨٢ 
ـا     ١٠ واحدھای اقتصادی و بنگاه ھای مشمول قانون کـار ت

درصد از کل نیروھا برآورد می شوند، اما ھر مـدیـر در سـال  
 ھزارتومان دریافت می  ٤٠٩  میلیون و  ٣ جاری برای ھر ماه  

البته در مواردی نیز مدیران دریافتی ھایی بـه مـراتـب  . کند 
ـا تـوجـه بـه شـکـاف  .  بیشتر از ارقام یادشده خواھند داشـت  ب

ھای موجود بین حقوق مدیران و کارگران ، حداقل دسـتـمـزد  
 تومانی امسال کارگران با دریافتـی ھـای  ١٢٥  ھزار و  ٤٨٧ 

 مھر  :منبع .  ھزار تومان تفاوت دارد ٩٢٢  میلیون و  ٢ مدیران  
 

 اخبار بین المللی 
 

یک زوج بدلیل عدم  خودکشی -ایتالیا 
 خانه توانایی در پرداخت اجاره

به گزارش یورو نیوزیک زوج ایتالیایی بدلیل آنچه کـه  

مشکالت اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت اجـاره خـانـه  
  ٦٨  و  ٦٢ جنازه این زوج  .  شان عنوان شده خودکشی کردند 

ساله که در روستایی در مرکز ایتالیا زندگی می کـردنـد،  
توسط ھمسایگانشـان در  )   فروردین ١٦ ( آوریل  ٥ صبح جمعه 

بنابر گزارشھا، مرد خـانـه کـه بـه  .  انبار خانه شان پیدا شد 
شغل بنایی اشتغال داشته قربانـی قـانـون جـدیـد بـازار کـار  
. ایتالیا بوده و از ھفت ماه پیش ھیچ درآمدی نداشته اسـت 

آنھا خانواده آرام و  : " یکی از ھمسایگان این زوج می گوید 
ـیـش بـا اداره  .  بی دردسری بـودنـد  ـم پ ـی از یـک سـال و ن

کـار در بـازار سـیـاه،  .  بازنشستگی مشکالتی پیدا کردنـد 
ھمه این عوامل باعث نابودی این خـانـواده  .  کار بدون حقوق 

با این حال، آنھا برای غلبه بر مشـکـالت مـالـی خـود  .  شد 
ــد  ــد افـزایــش ســن  ."  درخـواسـت وام کـرده بـودن قـانـون جـدی

 سال باعث شده افـرادی کـه در  ٦٥  به  ٦٠ بازنشستگی از  
ـنـد،   این سن برای برخی شرکتھای خصوصی کار می کـن

ـبـاشـنـد  ھـم  .  از حقوق کارمندی یا بازنشستگی برخـوردار ن
ـیـل   ـر بـدل ـف اکنون در ایتالیا روزانه بـطـور مـتـوسـط یـک ن

 .مشکالت اقتصادی خودکشی می کند 
 

ابعاد جدید رسوایی مالی  -فرانسه 
 مسئولین دولتی

به گزارش یورنیوز رسوایی مالی در دولت فـرانسـه کـه  
به استعفای وزیر بودجه دولت منجر شد به نـظـر مـی رسـد  

ژروم  .  ابعاد گسترده تری از آن چـه تصـور مـی شـد دارد 
کائوزاک، وزیر بودجه دولت فرانسوا اوالند پس از ایـن کـه  
اعتراف کرد با پس انـداز شـشـصـد ھـزار یـورو در حسـاب  
بانکی خود در سوئیس از پرداخت مالیات فـرار کـرده بـود،  

ـیـسـی  .  مجبور شد استعفا کند  اما حاال رسـانـه ھـای سـوئ
گزارش کرده اند که او چھار سال قبل تالش کرده بود کـه  
ـرای ایـن کـار   سرمایه خود را به سنگاپور منتقل کنـد و ب

مـجـری یـک  .  مدارک مالیاتی جعـلـی ارائـه کـرده بـود 
زمـانـی کـه ژروم  : " شبکه تلویزیونی سوئیسی می گـویـد 

کائوزاک تالش کرد که حسابش را در بانک یو بـی اس  
در آن  .  سوئیس ببندد از چند بانک خصوصی بازدید کـرد 

ـرای  .  زمان صحبت از پانزده میلیون یورو بود  بلیت ورودی ب
بانکھای سنگاپور داشتن موجودی بسیار بیشتر از ششـصـد  

ـیـن  .  ھزار یورو است  یک نفر برای داشـتـن حسـاب در چـن
ـیـون   ـل بانکھایی باید حداقل یک میلیون یا دو یـا سـه مـی

ـنـی از مـقـدار  .  یورو پول داشته باشد  این نکته به ما تخـمـی
ـتـھـایـی را مـی دھـد  ـی ـیـن فـعـال ."  پول مورد نیاز برای چن

ـراسـیـون در مـقـالـه ای ایـن   ھمزمان وب سایت روزنامه لیب
ـر خـارجـه   احتمال را مطرح کرده است که لورن فابیوس، وزی
فرانسه ھم ممکن است در سوئیس حساب بـانـکـی داشـتـه  

آقای کائوزاک که به تخلف مالیاتی اعتراف کـرده  .  باشد 
است از طرف رئیس جمھـوری فـرانسـه مـامـور مـبـارزه بـا  

ھمین مساله بسیاری از مردم ایـن  .  چنین تخلفاتی شده بود 
ـنـده ای آقـای اوالنـد را بـه   کشور را که با اکثریت شکـن

 . ریاست جمھوری برگزیدند نگران کرده است 
 

تظاھرات جوانان برای دریافت  -اسپانیا 
 شغل

ـیـایـی روز   ـرگـزاریـھـاھـزاران جـوان اسـپـان به گزارش خـب
ھـای   بـا آمـدن بـه خـیـابـان )  فروردین ١٩ ( آوریل  ٧ یکشنبه  

کاری در   مادرید پایتخت این کشور، علیه درصد باالی بی 
این تظـاھـرات کـه از  .  این کشور بحران زده اعتراض کردند 

ـنـده " جانب گروھی از جوانان موسوم به گروه   " جوانان بدون آی
برگزار شده بود، در شھـرھـای دیـگـری چـون بـارسـلـونـا و  

ـراض .  زاراگوزا نیز برگزار شد  آمـیـز فـقـط بـه   تظاھرات اعـت
ـیـایـی جـویـای   داخل این کشور محدود نبود و جوانان اسـپـان

ـیـز بـا تـجـمـع در مـقـابـل  ٣٠ کار در    کشور سراسر جھان ن

ھـای کشـور خـود در خـارج از ایـن کشـور،   خـانـه  سـفـارت 
کاری در اسپانیـا اعـالم   اعتراض خود را به میزان باالی بی 

ـیـایـی کـه در خـارج از ایـن  .  کردند  تظاھرکنندگان اسـپـان
کشور فریاد اعتراض سر داده بودند، اعـالم کـردنـد کـه بـه  

کاری که گریبان کشورشان را   خاطر بحران اقتصادی و بی 
ـیـا   در طول چند سال گذشته گرفته، مجبور به ترک اسـپـان

ھا فرصت شغلی در کشور اسپانیـا کـه در   میلیون .  شده اند 
ـیـمـه دوم سـال     ٢٠٠٨ نتیجه رکود اقتصادی جھـانـی در ن

ـرش  .  میالدی دچار رکود شد، از بین رفتـه اسـت  بـا گسـت
کاری در مـیـان   بحران رکود اقتصادی در اسپانیا، میزان بی 

 درصد رسیده و این در حـالـی  ٥٥  به  ٢٤  تا  ١٦ گروه سنی  
ـیـا ھـمـچـنـان   است که میزان کلی بی    ٢٦ کاری در اسـپـان

ـیـا روز   مـاریـانـو راخـوی نـخـسـت .  درصد اسـت  ـر اسـپـان وزی
ـیـا در سـال   ـیـمـار اسـپـان چھارشنبه اعالم کرد که اقتصاد ب

 میالدی با رشـد و ایـجـاد مشـاغـل جـدیـد مـواجـه  ٢٠١٤ 
در اقدامی به مـنـظـور کـمـک بـه وضـعـیـت  .  خواھد شد 

اندازی کار و تـجـارت از سـوی آنـان،   استخدام جوانان و راه 
  ٤.٦ کار راخوی در مـاه مـارس از طـرحـی   دولت محافظه 

ـرداشـتـه  )  چھار و شش میلیارد دالر ( میلیارد دالری   ـرده ب پ
کشور اسپانیا باید میزان کسری بـودجـه خـود را در  .  است 
و در سـال  )  چھار و نیم درصـد (  درصد  ٤.٥  به  ٢٠١٣ سال  

. کـاھـش دھـد )  دو و ھشت درصـد (   درصد  ٢.٨  به  ٢٠١٤ 
ـیـابـی بـه   اقتصاددانان و کارشناسان امر معتقدنـد کـه دسـت
اھداف تعیین شده با توجه به چشم انـداز ضـعـیـف مـوجـود  
ـرس بـه   برای بھبودی اقتصاد اسپانیا، سخت و دور از دسـت

 .رسد  نظر می 
 

پایان موفقیت آمیز اعتصاب  -شیلی 
 کارگران بنادر

ـبـه    ٢٠ (  آوریـل  ٦ اتحادیه ھای کارگری شیلی روز شن
ـنـادر ایـن کشـور بـه  )  فروردین  اعـالم کـردنـد کـارکـنـان ب

اتـحـادیـه  .   اعتصاب تقریبا سه ھفته ای خـود پـایـان دادنـد 
ـیـه ای اعـالم کـرد   ـیـان ـلـی بـا صـدور ب کارگران بنادر شی
کارکنان بنادر این کشور به اعتصاب خـود خـاتـمـه داده و  

اتـحـادیـه کـارگـران  .   فعالیت خود را از سر خواھند گرفـت 
ـنـادر ایـن کشـور در   بنادر شیلی تصریح کرد با مسئوالن ب
ـرای   خصوص دادن نیم ساعت استراحت روزانه به کارگـران ب

 



١٣٩٢ فروردین ٢٧ کارگر کمونيست  16 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

صرف نھار و اعطای برخی امتیازات دیگر بـه آنـھـا تـوافـق  
ـر  .  کرده است  به گزارش خبرگزاری فرانسه از سانتیاگو، وزی

ـیـابـی بـه تـوافـق   کار شیلی نیز در مذاکراتی که بـه دسـت
کـارکـنـان  .   برای پایان اعتصاب منتھی شد حضور داشـت 

اعتصاب  .   نه بندر شیلی در این اعتصاب مشارکت داشتند 
کارکنان بنادر شیلی به اختالل در انتقال محموله ھای مـس  
این کشور به خارج انجامید و صادرات روزانه حدود نه ھـزار  

ایـن اعـتـصـاب بـه تـوقـف  .   تن مس از شیلی متوقف شـد 
ـریـن  .   صادرات میوه از شیلی نیز منتھی شد  شیلـی بـزرگـت

تولید کننده مس در جھان است و یک سوم مـس جـھـان را  
 . تولید می کند 

 
 معلمان در   انسانی زنجیره -دانمارک 

 اعتراض به افزایش سا عات کاری
ـلـمـان   به گزارش یورو نیوز به گفته اتـحـادیـه ھـای مـع
ـم ایـن کشـور روز سـه   دانمارک، حدود شش ھزار نفر مـعـل

ـره انسـانـی  )   فروردین ٢٠ ( آوریل  ٩ شنبه   اقدام به ایجاد زنجی
این ابتکار اعتراضی بین کوپنھاگ پایتخت کشـور  .  کردند 

ـلـد بـه فـاصـلـه   ـر انـجـام شـد ٣٥ و شھر روسکی ـلـومـت .  کـی
ـرای افـزایـش   نارضایتی اصلی آنھا در مورد فشـار دولـت ب
ـیـت آمـوزشـی در کشـور   ساعات کاری آنھا و کاھش کیف

 .است 
 

 ساعته ھزاران ٢٤اعتصاب  -شیلی 
 معدنچی

ـرگـزاریـھـا حـدود    ھـزار مـعـدنـچـی  ٢٩ به گـزارش خـب
ـیـت  ٢٤ شیلیایی با برگزاری اعتصابی    ساعته، خواستار امن

شغلی و ایمنی بیشتر در بزرگترین کشور تولید کننده مـس  
ـنـد    رھبران اتحادیه ھای کارگری می .   اند   در جھان شده  گوی

ـتـی کـودلـکـو و دیـگـر شـرکـت ھـای   کارگران معدن دول
  ٢٠ (  آوریـل  ٩ معدنی خصوصی در اعتصاب روز سه شنبه  

ـنـد   شرکت مـی )  فروردین  ـیـس  .   کـن ـنـوزا رئ ـی ریـمـونـدو اسـپ
ـلـی در   فدراسیون چتر حمایتی اتحادیه کارگران مس در شی

ـیـدا  : "  گفت ٢٠١٠ اکتبر   ـیـازمـنـد پ دیگر کافی است، ما ن
ـیــم  ـر از  ٧٠ تـاکــنـون بــیـش از  ...  کـردن راه حـل ھســت  نــف

کـارگـران مـعـدن  ."  انـد   مان جان خود را از دسـت داده   رفیقان 
ـم بـھـداشـتـی   کودلکو خواستار دسترسی داشتـن بـه سـیـسـت
ـیـن تضـمـیـن   درمانی دولتی، شرایط بازنشستگی و ھـمـچـن

ـنـد  ـر ھسـت ـران اتـحـادیـه ھـای  .   ھای ثبات شغلی بھـت رھـب
ـلـی مـی  ـم آن دارنـد کـه بـا    کارگری شی ـی ـنـد آنـھـا ب گـوی

ـیـکـار   کارگرانی با قراردادھای موقت جایگزین و از کـار ب
ـلـی بـا   شوند و یا در حالی که شرکت ھـای مـعـدنـی شـی
افزایش قیمت ھا، کاھش سنگ ھای معدنـی و نـگـرانـی  
ھایی در رابطه با موضوع انرژی روبرو ھستند، مزیـت ھـای  

کارگران با قراردادھای موقت  .  کاری کارگران کاھش یابد 
ـیـز خـواسـتـار شـرایـط   که در این اعتصاب شـرکـت دارنـد ن

این اعتصاب در حالی آغاز شده اسـت  .   کاری بھتر ھستند 
که پس از پایان اعتصاب کارکنان بنادر شیلی که حمـل و  
نقل دریایی از جمله صادرات مس را مختل کـرده بـود، روز  

ـلـی از سـر  )   فروردین ١٧ ( آوریل  ٦ شنبه   ـنـادر شـی فعالیت ب
ـیـد  .   گرفته شد   ھـزار تـن  ١٥ شیلی به طور متوسط با تول

 درصـد از  ٣٣  میلیون تن مس در سال،  ٥.٥٨ مس در روز و  
 . تولید مس در جھان را بر عھده دارد 

 
 درصد عبور ٢٧نرخ بیکاری از  -یونان 

 کرد
. بار دیگر رکورد نرخ بیکاری در یـونـان شـکـسـتـه شـد 

ـرخ   مطابق آمار و ارقام منتشر شده توسط آژانس آمار یونان ن
  ٢٧.٢ بیکاری در این کشور در مـاه ژانـویـه گـذشـتـه بـه  

این در حالی اسـت کـه  .  درصد جمعیت فعال آن رسیده است 
.  درصـد اعـالم شـده بـود ٢٥.٧ نرخ بیکاری در ماه دسامبر  

 به شـمـار  ٢٠٠٦ نرخ بیکاری اعالم شده باالترین رقم از سال  
ـر  ٢٨١ در طول یک سال گذشته بیش از  . می رود  ـف  ھـزار ن

ـیـکـاری در  .  به افراد بیکار در یونان اضافه شده است  نرخ ب
یونان دو برابر بیشتر از میانگین نرخ بیکاری در حوزه پـولـی  

 . رصد جمعیت فعال آنرا دربر می گیرد ١٢ یوروست که  
 

تظاھرات گسترده برای آموزش  -شیلی 
 رایگان

ـراض بـه   دھھا ھزار دانشجوی شیلیایی بار دیگر در اعـت
ـتـخـت ایـن   ـیـاگـو پـای ـت سیستم آموزشی این کشـور در سـان

آنھا خواھان آمـوزش رایـگـان و بـا  .  کشور، تظاھرات کردند 
ــد  ــن ــاال ھســت ــت ب ــفــی ــی ــفــرق کــردن  .  ک ــس بــرای مــت ــی ــل پ

تظاھرکنندگان از گاز اشک آور و ماشین ھـای آب پـاش  
ـرل  . استفاده کرد  ـت صدھا پلیس و نیروھای ویـژه مـامـور کـن

ـر گـزارش ھـا تـعـدادی از   ـنـاب این تظاھرات شده بـودنـد و ب
این چھلمین تظاھـرات از ایـن  .  دانشجویان نیز دستگیر شدند 

یـکـی از  .  نوع در دو سـال گـذشـتـه در ایـن کشـور اسـت 
ما آموزش را یـک حـق و  : " برگزارکنندگان آن می گوید 

ـم و نـمـی   ـی ـرای عـده ای مـی دان نه تجارت و یا امتیاز ب
 ."خواھیم ھمانند چند سال گذشته برای آن مذاکره کنیم 
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