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ــش از صــد ســال اســت كــه  "  بــی
ھای اجتـمـاعـی    ترین جنبش   بزرگ 

ــش  ــب ــر جــھــان، جــن ھــای    در ســراس
ــز در   ــد و نــی ــن ــارگــری ھســت ك

ـریـن و    ھای مختلفی، بزرگ   دوره  ت
قدرتمندترین احـزاب سـیـاسـی ھـم  

پـس چـرا  .  اند   احزاب كارگری بوده 
ی كـارگـر ھـنـوز كـه ھـنـوز    طبقه 

است، نتوانسته در ھـیـچ كشـوری  
دموكراسی واقـعـی کـارگـری را  

ـقـه  ی    برقرار كند؟ چرا مواضع طـب
داران روز بـه روز    بورژوا و سرمایـه 

ــی  ــر شــده، در حــال ــدت ــن ــم كــه    قــدرت
درپی گرفتار شكسـت    كارگران پی 

ـنـد    شده  اند و ھرگاه ھم كـه تـوانسـت
ـنـد، پـس از   ـن سنگری را فـتـح ك
ــاھــی آن را از دســت   مــد ت كــوت

اند؟ چرا كـارگـران بـه جـز در    داده 
 روسـیـه ھـرگـز  ١٩١٧ انقالب سال  

ــه  ــت ــوانس ــت ــری    ن ــتــی كــارگ انــد دول
تشكیل دھـنـد و دولـت شـورایـی  
ــد ســال   ــن روســیــه ھــم پــس از چ

راھــه    شــكــســت خــورد و بــه بــی 
این سـواالتـی اسـت  "  کشیده شد؟ 

که رضا شھابـی در نـوشـتـه ای  
دربـاره مـبـارزه  " خواندنی با عنوان  

ـران  مـطـرح  "  طبقاتـی کـارگـران ای
ــدا  .  کــرده اســت  ــت نــویســنــده در اب

ایـن یـادداشـت  "  تاکید مـیـکـنـد  
كوتاه، توضیح بخـشـی از نـظـرات  

ست که    بندی  تجربیاتی   بنده و جمع 
ــت خــود در    در ســال  ھــای فــع الــی

سندیکای کارگران شرکـت واحـد  
ـران بـه آن  ھـا    و جنبش کارگری ای

وایشان با مطـرح کـردن  . "  ام   رسیده 
ــا   ــات قصــد دارد ت ــجــربــی ــن ت ای

کـارگـران دیـگـر  " را بـه  "  آگاھی " 

ــھــشــت، اول مــه، روز  ١١  ــب  اردی
ھمـبـسـتـگـی جـھـانـی کـارگـران   

ــه  .  اسـت  ـی ـرخــواسـت عــل ـف روز کــی
سرمایه داری و تمامی مصایبـش  
و روز اعتراض به ھرگونه تبعیـض  

بویژه در جـایـی  .   و نابرابری است 
چون ایران که یـکـی از وحشـی  
ترین حکومتھای سـرمـایـه داری  
بر گرده جامعه حـاکـم اسـت، اول  
ـیـه   مه بھترین فرصت است که عل
ـتـکـار و   یک درصدی ھای جنای
دزد و فاسد حاکـم بـه خـیـابـانـھـا  
بیاییم و با اعالم خواستھایمان کل  
ـم  . حکومتشان را به چالش بکشـی

ـراضـی   به استقبال چنین روز اعـت

 .مھم برویم 
اول مه نه تنھا روز کـارگـران،  
ــکـه ھـمــچـنــیـن روز اعــتــراض   ـل ب
معلمان، پرستاران، بازنشستـگـان و  
ـرچـم   ھمه بخش ھای جامعه زیر پ
کارگران و کیفرخواست کارگـری  

کـارگـر  .  علیه وضع موجود اسـت 
بیکاری که در محرومیت و بـی  
تامینی بسر میبرد، جوانی که از  
تحصیل فراغت می یابد و چشـم  
اندازی برای زندگی و مـعـاشـش  
ـقــر   نـدارد، پـدری کـه بـخــاطـر ف
ــدش را از   ــاگــزیــر اســت فــرزن ن
تحصیل بیرون بکشد و راھی کـار  
خیابـانـی کـنـد، زن جـوانـی کـه  

بخاطر سیر کـردن شـکـم خـود و  
کمک بـه مـعـاش خـانـواده اش  
ناگزیربه تن فروشی میشود، ھمـه  
و ھمه صف میلیونی معترضینـی  
ـــد کـــه اول مـــه روز   ـن ــ ـت ھســ

اینھا ھـمـه  آن  . اعتراضشان است 
ـیـونـی   ـل ـم مـی   ٩٩ جمـعـیـت عـظـی

درصدی ھایی ھستنـد کـه  روز  
ـراضـشـان   جھانی کارگـر روز اعـت

و  باید متحد و گسترده و  .   است 
با نھادھا و تشکلھایشان به صـف  
اعتراض جھانی اول مه بپیوندند و  
ـم و سـراسـری   با تظـاھـرات عـظـی

 .  خیابانھا را به اشغال خود درآورند 

روز جھانی کارگر، کارگران پرچمدار اعتراض 
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 : مبارزه طبقاتی
 پرولتاریا و بورژوازی

 
کمونیسم کارگری اما 
ـــیـــن  ـــح ـــه مصـــل ـــرق ف
خیالپرداز و قـھـرمـانـان 
مشتاق نـجـات بشـریـت 

جــــامــــعــــه .  نــــیــــســــت
کـمـونـیـسـتـی الـگـو و 
نســخــه ای ســاخــتــه و 
ـــــن  ـــــه ذھ ـــــت ـــــرداخ پ
خردمندانی خـیـرانـدیـش 

ــســت ــی ــســم .  ن ــونــی کــم
کارگری جنبشی اسـت 
که از بطن خود جامعه 
سرمایه داری مـعـاصـر 
بــرمــیــخــیــزد و افــق و 
ــراض  ــت ــا و اع ــھ ــان آرم
بخش عظیمی از ھمیـن 
جــامــعــه را مــنــعــکــس 

 . میکند
تــاریــخ کــلــیــه جــوامــع 
تاکنونی تاریخ مـبـارزه 
و کشمکـش طـبـقـاتـی 

جدالی بی وقفه، .  است
ــکــار و گــاه  ــاه آش گ
پنھـان، مـیـان طـبـقـات 
استثمارگر و اسـتـثـمـار 
شونده، ستمگر و تـحـت 
ستم در ادوار و جـوامـع 
مختلف در جریـان بـوده 

ایـــــن جـــــدال .  اســـــت
ــه  ــت ک ــی اس ــات ــق ــب ط
منشاء اصلی تـحـول و 

 . تغییر در جامعه است
برخالف جوامع پیـشـیـن 
که عموما بر سـلـسـلـه 
ــی و  ــات ــق ــب ــب ط ــرات م
قشربندی ھای پیچیـده 
ــد،  ــنــا شــده بــودن ای ب
جامعه مـدرن سـرمـایـه 
داری تقسیم طبقاتی را 
. بسیار ساده کرده است

جامعه معاصر، علیرغم 
تنوع وسیـع مشـاغـل و 
تقسیـم کـار گسـتـرده، 
بطور کلی بر محور دو 
اردوگاه طبقاتی اصلی 
که رودرروی یکـدیـگـر 
قرار گرفته اند سازمان 

کارگران و :  یافته است
سرمایه داران، پرولتاریا 

 . و بورژوازی
تقابل ایـن دو اردوگـاه 
در پایه ای ترین سـطـح 
سـرمـنـشـاء و مـبـنــای 
کلیه کشـمـکـش ھـای 
اقتصادی، سـیـاسـی و 
حــقــوقــی و فــکــری و 
فــرھــنــگــی مــتــنــوعــی 
اسـت کــه در جــامــعــه 
. معاصر در جریان است

نه فقط حیات سیاسی و 
اقتصادی جامعه، بـلـکـه 
حتی زندگی فرھنگی و 
فکری و عـلـمـی انسـان 
امـــروز کـــه بـــظـــاھــــر 
قـلــمــروھــایــی مســتــقــل و 
مـاوراء طــبــقــاتـی بــنــظــر 
مــیــرســنــد، مــھــر ایـــن 
صــفــبــنــدی مــحــوری در 
جــامــعــه مــدرن ســرمــایــه 
. داری را بـر خـود دارنـد

اردوی پرولتـاریـا، اردوی 
کارگران، با ھـمـه تـنـوع 
ــھــا و  ــده آل افــکــار و ای
گرایشات و احـزابـی کـه 
در آن وجود دارد، نماینـده 
تغییر و یا تـعـدیـل نـظـام 
ــوده  ــع ت ــف ــه ن ــود ب مــوج
محروم و تـحـت سـتـم در 

اردوی .  جـــامـــعـــه اســـت
بورژوازی، باز بـا کـلـیـه 
مکاتب و احزاب سیاسـی 
و متفکرین و شـخـصـیـت 
ھای رنگارنگش، خواھان 
حفظ ارکان وضع موجـود 
است و در مـقـابـل فشـار 
آزادیـخــواھـی و مســاوات 

نـظـام طلبی کارگری از 
سرمایه داری و قـدرت 
و امتیازات اقـتـصـادی 
و ســیــاســی بــورژوازی 

 دفاع میکند
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امسال در شرایطی ویـژه تـری  
ـبـال اول   ـق نسبت به ھر سال به اسـت

از شـرایـطـی صـحـبـت  .  مه میروم 
ـر و   میکنیـم کـه از یـکـسـو فـق
ـیـدا   ـقـه ای پ فالکت ابعاد بیـسـاب
کرده و زندگی میلیونھا مـردم را  
ـبـاھـی کشـیـده   ھر روز بیشتر به ت

شرایطی که در آن  کـه از  .  است 
ـم   یکسو اقتصـاد فـروپـاشـیـده رژی
اسالم کارخانه ھـای بسـیـاری را  
ــلــی کشــانــد و مــوج   ــی ــه تــعــط ب
ـرده ای از کـارگــران را از   گسـت
ــت و   ــکـــار کــرده اس ـی ــ ــار ب ک
ــه   دسـتـمـزدھـای پــرداخـت نشـده ب
ــمـی از   مـعـضــل جــمـعــیـت عــظـی

ـبـدیـل شـده اسـت  از  .  کـارگـران ت
سوی دیگر اعتراضات کـارگـری  
ـر   ـرده و تـعـرضـی ت ھر روز گسـت

و بـاالخـره صــحـبـت از  .  مـیـشـود 
ـر فشـار   شرایطـی اسـت کـه  زی
فضای انفجاری جامـعـه صـفـوف  
ـر از ھـر وقـت   رژیم بھم ریخـتـه ت
ـیـش   است و نزاعھایشان بیش از ب
ــفــس از   ــه اســت و ن ــت ــرف ــاال گ ب
سرگذران نمایش انتـخـابـاتشـان در  
خرداد ماه بـه کـابـوسـی بـزرگ  

ــل شــده اســت  ــدی ــب در  .  بــرایشــان ت
ــطــی اول مــه روز   ــرای ــن ش ــی ــن چ
جـھــانـی کــارگـر یــک فــرصــت  
بزرگ برای  اعتراضی سراسـری  
کارگران و کل جامعه  علیه فقـر  
و فالکت و جـھـنـمـی اسـت کـه  

 .  رژیم اسالمی برپا کرده است 
ــش اعــتــراضــی   ــژه جــنــب ــوی ب
ــه   کـارگــری امــروز یــک صــحـن

فـعـال در جـلـوی مـبـارزات کـل  
ـیـسـت کـه  .  جامعه اسـت  روزی ن

ـراضـات کـارگـری در   شاھد اعـت
این کارخانه و آن کـارخـانـه و در  
. ایـن شـھــر و آن شــھـر نــبـاشــیــم 

موضوعات این اعتراضات بـعـضـا  
فــراتــر از خــواســت کــارگــران در  
ـلـکـه خـواسـتـی   یک کارخـانـه ب

ــری اســت  ــر  .  ســراس ــثــال کــارگ م
ــن از حــق   ــه ذوب آھ ــازنشــســت ب
ـیـمـه درمـان   تحصیل رایـگـان و ب
رایــگــان بــرای ھــمــگــان ســخــن  

ـم کـارگـران  . میگوید  ـی یا می بین
ـره طـومـار   ـف در ابـعـادی ھـزاران ن
ـر   اعتراضی علیه دستمـزدھـای زی
ــد و   ــن ــن ــک ــی ــر امضــا م ــق خــط ف
ـــش   ـرچـــمـــدار خـــواســـت افـــزای ــ پ

نمونه دیگـر از  .  دستمزدھا میشود 
ھمین دست مشاھدات، ابراز وجـود  
ــھــای مــوجــود   ــل ــران و تشــک رھــب
ـرصـــه ھـــای   ـری در عــ ــارگــ ک
ــر   ــمــاعــی ت ــت ــر و اج ســیــاســی ت
ــش   ــای ــم ــارزات مــردم را بــن مــب

ـیـه ھـای  .  میگذارد  ـیـان از جمله ب
رھبران و تشـکـلـھـای کـارگـری  
ـم،   علیه سـرکـوبـگـری ھـای رژی
ـرای آزادی   ــ ـــه اعـــدام، ب ـی ــ ـل عــ
ـره   کارگران زندانی، و غیره و عـی

خـالـصـه  .  نمـونـه ھـای از آنسـت 
ــگـویــم کــه   ـم  ب ــوان ــت ــکــه مــی ـن ای
تحرک گسترده جنبش کارگـری  
بطور واقعی نقش مھمی در فعـال  
ـیـدا   نگاھداشتـن فضـا جـامـعـه پ

به ھمین اعتبـار ایـن  .   کرده است 
ـنـی در   ـبـش بـه وزنـه سـنـگـی جـن
اوضاع سیاسی جامعه تبدیل شـده  

با اتکا به ایـن مـوقـعـیـت،  .  است 

ــا   ــوانـد ب ـت جـنــبـش کـارگــری مــی
ــاســی خــود در   ــی عــرض انــدام س
جلوی صحـنـه سـیـاسـی جـامـعـه  
ـر تـحـوالت   نقش مـھـمـی در سـی
. سیـاسـی جـامـعـه داشـتـه بـاشـد 

میتواند به فـاکـتـور مـھـمـی در  
ــات راســت و   ــب زدن جــریــان ــق ع
ارتجاعی از سر راه مبارزه مردم و  
ـنـد از   سد کردن ھـرگـونـه زد و ب
ـقـالب مـردم در رونـد   باالی سر ان

روز  .  اوضاع سیاسی جامعه باشند 
اول مــه فــرصــت مــھــمــی بــرای  
ــن   ــی کـارگــران اسـت کــه در چــن
ـنـد و کـل   ـیـای قامتی بـه جـلـو ب
جامعه را علیه ققر و فـالکـت و  
برای داشتن زندگی ای انسـانـی  

ـبـال یـک  .  بسیج کننـد  ـق بـه اسـت
 .  چنین روز مھمی برویم 

ھمه نیرویمان را برای 
 اول مه بسیج کنیم

زمان زیادی به اول مه نمـانـده  
از ھم اکنون به استقبال اول  .  است 

ـم  ـروی در  .  مه روز جھانی کارگر ب
تـمـام شــھـرھـا، در ھـمــه مـراکــز  
کاری در سراسر ایران نیرویمـان را  
ـم  ـی . برای چنین روزی بسـیـج کـن

ــمــان را در مــحــالت   جــمــع ھــای
ـرای ایـن روز   ـم و ب تشکیـل دھـی
. بزرگ اعتراضی تدارک ببینیـم 

در مجامـع عـمـومـی کـارگـری  
خود بر سر روز جھانی کـارگـر و  
خواستھایمان به بحث بنشینیم و با  
بیانیه ھایمان کیفرخواست خود را  
علیه توحش سرمایه داری اعـالم  

ــیــم  ــد ھــر ســال در  .  کــن ھــمــانــن
ـتـگـو   تشکلھایمان به بحـث و گـف
بنشینیم و در عـمـلـی مـتـحـد بـه  

 .فراخوان جھانی اول مه بپیوندیم 
ــمــی   ـتــروشـی ھـزاران کـارگــر پ
ـر   ماھشھر که در چند سـالـه اخـی
ـراضـات   یک کـانـون فـعـال اعـت
ــن   ــی ــد، ھـمــچـن ــوده ان کـارگــری ب
مراکزی چون صنایـع فـلـزی در  
تھران، نورد لـولـه صـفـا در سـاوه،  
ــد و شــکــر اھــواز،   ــه قــن کــارخــان
پاالیشگاه آبادان، کشت و صنعـت  
کارون، کارخانجات قروین بعـنـوان  
ـــارزات   ـب ـــون ھـــای داغ مــ کـــان
کارگری در سـال گـذشـتـه کـه  
ـرض در   مرکز تـوجـه مـردم مـعـت
شھرھای مختلف بوده اند، امسـال  
نیز می بایست در جـلـوی صـف  
تظاھرات ھای اول مه روز جھانی  

ــه بــاشــنــد  ــت ــران  .  قــرار داش کــارگ
بازنشسته ذوب آھن اصـفـھـان کـه  
تجمعات اعتراضی پرشـورشـان در  
ـر بسـزایـی در   ـی شھر اصفھـان تـاث
فضای این شھـر داشـت ، یـک  
ـرای بـه   نیروی مھم در این شھر ب
میدان آوردن کل مردم در اصفھـان  
به مناسبت روز جـھـانـی کـارگـر  
ـری   ـراســ ـراض ســ ــ ـت ــن روز اعــ ای

 .    کارگران ھستند 
 ھمچنین شھر سنندج که ھـر  
سال کانون پرشور گرامیداشت اول  
ـقـطـه   ـیـز ن مه بوده است، امسـال ن
ـرای گـرامـیـداشـت   قوت مھمی ب

 . اول مه است 
ــی   ــان ــھ ــه روز ج  در اول م
کارگر جوانان از محالت مختلـف  
و دانشـجـویـان از دانشـگـاھـھـای  
ـرشـورشـان   مختلف با بیانیه ھای پ
روز جھانی کـارگـر را روز خـود  
اعالم کرده و اول مه را گـرامـی  

بویژه اینکه گرانی و فقر  .   بدارند 
مساله ھمه مردم است و اول مـه  
ــه   روز مـھــمـی بــرای اعـتــراض ب
گرانی روز افـزون و سـطـح نـازل  
. دستمزدھا برای کل جامعه اسـت 

ـری و بـا   با شعار نان، آزادی، براب
ـبـال اول مـه   ـق تمام قوایمان به اسـت

 .برویم 
اول مه کار را تعطیل 
کنیم و خیابانھا را به 
 اشغال خود در آوریم

ـروی خـود،    ـی اول مه با تمـام ن
به خیابانھا بیاییم و این روز را بـه  
ـیـه   روز اعتـراض وسـیـع خـود عـل
ـم  ـی . جمھوری اسالمی تبدیـل کـن

به صورت جمـعـی و گـروھـی از  
محالت و کارخانه ھـا و مـراکـز  
کاری مختلف به صف تظـاھـرات  
ــدیــم و از جــمــلــه   ــیــون ــپ اول مــه ب
مــراکــزی چــون وزارت کــار و  
تامین اجتماعی و ادارات کار در  
ــن   شـھـرھــای مــخـتــلـف و مــیـادی
ــه مــحــل   ــی شــھــر ھــا را ب اصــل

 .تجمعاتمان تبدیل نمائیم 
ـرات   ــ ـــاھ ـــظ ـــه روز ت اول م

  ٩٩ سراسری، روز قدرتنمایی مـا  
ــک   ــا در بــرابــر ی درصــدی ھ
ـیـاردر حـاکـم    ـل درصدی ھای مـی

ـبـال  .  در سراسر جھان است  ـق به است
ـیـسـم و   ـم و سـوسـیـال این روز بروی

 .جھانی آزاد و برابر را فریاد بزنیم 
 

 روز جھانی کارگر، کارگران پرچمدار اعتراض 
 علیه فقر و فالکت 

 

 ١ از صفحه  

 ...نقطه پایانی 
طبقـه کـارگـر تـوسـط حـزب  

اگـر  .  سیاسی اش نمایندگی شود 
ـیـن بـه نـظـر   در مصر و تونس چن
ــا   ــت اش ب مــیــرســد کــه زحــم
ـبـشـھـای   کارگران اسـت امـا جـن
دیگر قدرت سـیـاسـی را تصـرف  
میکنند و آن میکنند که در ایـن  
صد سال گذشته کرده اند، بخاطـر  
این اسـت کـه کـارگـران تـوسـط  

ـنـدگـی   حزب سـیـاسـی اش نـمـای
ــه قــول رضــا  .  نشــده اســت  امــا ب

شھابی بـورژوازی انـواع و اقسـام  
ــوســط   ــورژوازی ت حــزب دارد و ب
ھمین احزاب نمایندگی میشود و  

متشکل  .  کار خود را پیش میبرد 
ـرم   شدن در حزب سیاسی باید به ن
ـبـدیـل شـود،   جنبـش کـارگـری ت
کاری که چپ سنتی به شـدت  
. کارگران را از آن برحـذر مـیـدارد 

کالم آخر اینکه اینھا ھـمـه را از  
ـیـن وانـمـود   جامعه گرفتند و چـن
ـرویـی تـوان   ـی کردند کـه ھـیـچ ن

بـایـد  .  اینکه به اینھا برسـد نـدارد 
نشان داد که این شـدنـی اسـت و  
این پرچم جنبش کارگری را بلنـد  
ـر صـد سـال   کرد و نقطه پایانی ب
ـبـش   ـر جـن ـنـی ب تحمیل عقب نشی
طبقـه کـارگـر  و کـل جـامـعـه  

 .گذاشت 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد
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 .داده باشد " انتقال 
قصد من نقد نـظـرات شـخـص  
رضا شھابی  یعـنـی کسـی کـه  
یک پایش زنـدان اسـت و یـک  
پایش بیرون زندان و زیر شکنجه و  
ــای   ــھ ــمــاری ــن خــاطــر از بــی ــدی ب
ـیـسـت  ـرد، ن ـب . گوناگـون رنـج مـی

ـرھـا حـاکـی اسـت کـه   آخرین خب
جانیان اسالمی سرمایه به تـمـدیـد  
مرخصی او راضـی نشـدنـد و او   
را دوباره به زندان بازگرداندند و بـه  
ـقـد و   ـرای ن این معنا مـجـالـی ب

جای رضا شھابی  .  گفتگو نیست 
ــی ھــم بــر   ـل ــسـت و دلــی ـی زنـدان ن
زندانی بـودن او وجـود نـدارد جـز  
اینکه از نـظـر مـزدوران سـرمـایـه  
رضا شھابی ھا ساکت نیـسـتـد و  

ـنـد   چـرا  " در جستجوی ایـن ھسـت
ی كارگـر ھـنـوز كـه ھـنـوز    طبقه 

است، نتوانسته در ھیـچ كشـوری  
دموكراسی واقـعـی کـارگـری را  

ـرای رسـیـدن بـه  "  برقرار كند؟   و ب
رضـا شـھـابـی  .  آن تالش میکنند 

میتوانست ساکت بماند تـا شـایـد  
ــی   ــالم ــاران اس ــک ــھ رافـــت  " تــب

ــا  "  اسـالمـی  ــد و ب شـان گـل کـن
. ادامه مرخصی او موافقت کننـد 

ـنـد   اما رضا شھابی ھا نمـی تـوان
ساکت باشند بـه قـول شـاعـر بـا  

ــن  "  ــرو گــذاشــت ــرس و ریــش گ ت
دمکراسی بدست نمیاد نـه امـروز  

و رضا  "  نه فردا نه صد سال دیگه 
شھابی اھل در رفـتـن از مـیـدان  

ــود  ـب ــد او  .  ن ــاری مـانــن او و بسـی
متعلق به جنبشی ھستند که ایـن  
ـر پـاشـنـه   ـتـی در ب جنبش تـا وق
استثمار کارگران میچـرخـد، زنـده  

بھرحال قصد من نیـز  .  و پویا است 
پاسخ به سواالت مربوطـه اسـت و  
نوشته رضا شھابی بھانه اسـت و  
اگر در طول نوشته نقل قـولـی از  
نـوشـتـه ایشـان مـی اورم  بــرای  
روشن تر شدن مطلب اسـت و بـاز  
تاکید میکنم نه برای نقد نـظـرات  
ـنـگـونـه   ایشان که اگر قرار بود ای
باشد نوشته من شکل دیگری بـه  

 .خود میگرفت 
ــه   ــن نشــری کــارگــر  (  در ای

بارھا و بـارھـا اشـاره  )  کمونیست 
ـتـی   شده است که نفوذ چـپ سـن
در بسیاری مواقع دسـت و پـای  

جنبش کارگری را بسته  و زبـان  
ــی الـکـن و   ــش را زبـان ـب ایـن جـن

بـه روایـت  .  گنگ ساخـتـه اسـت 
این چـپ، مـبـارزه کـارگـران نـه  
یک مبارزه زنده و جاری در بطن  
ـری   اجتماع، کـه حـمـاسـه اسـاطـی
ـرانـش بـایـد   جلوه میکند کـه رھـب
. بری از ھر گونه خطا باید باشنـد 

کارگر و طبقه کارگر نه بخـشـی  
از جامعه که قرار است با جنـبـش  
ـلـکـه   خویش دنیا را تغییر دھـد، ب
ـقـاتـی،   طبقه ناآگاه به منافـع طـب
فاقد افق مبارزاتی، ھـمـیـشـه در  
حال عقب نشینی، و آماده گـمـراه  

ـرار اسـت  .  شدن است  ھـر چـنـد ق
روزی روزگاری حکومتی را بـه  
نام خود تشکیل دھـد امـا فـعـال  
ــدارد،   دانـش و آگــاھــی اش را ن

.... آماده فریب خـوردن اسـت و  
ــال ھــمــه   ــد قــب ــای ــن ب بــرای ھــمــی
ــن چــپ   ــط ای مـراحــلـی کـه فـق
میشناسد این طبقه مفلوک طـی  
کند تـا بـه یـک خـود آگـاھـی  

ـلـکـه مـطـلـق (   ) نه حتی نسبی ب
ـیـدا کــنـد  ــن  .  دسـت پ در طـی ای

ــد خــود را از ھــمــه   مــراحــل بــای
جنبشھای اجتماعی دیگـر کـنـار  

ـبـایـد کـار  . بکشد  به اعتراضات ن
داشـتـه بـاشـد بـخـصـوص از نـوع  
خیابانی و ضد رژیـمـی آن، چـرا  
که موجب انحراف میشود، بلـکـه  
باید بکوشد آگاھی خـود را بـاال  
ببرد تا روزی کسی پیدا بشـود و  

 !!اعالم کند ھمه چیز محیا است 
کاھنـان سـرخ  " اما پیش از آن  

ـنـد کـه  "  معبد تاریخ  مواظب ھست
خطای از جـانـب ھـیـچـکـس رخ  

بخصوص مواظب دام ھـای  .  ندھد 
ـنـد  چـنـدی  !  مالی بورژوازی ھست

ـقـالل   است که فساد مالی و اسـت
ـلـه   مالی جنبـش کـارگـری مسـئ
ـلـه   برخی شده اسـت و ایـن مسـئ
ـلـه نـامـوسـی   ـنـد یـک مسـئ مان
مطرح مـیـگـردد کـه ھـمـه بـایـد  
مواظب باشند که بـی نـامـوسـی  

گویا یـک جـاھـایـی  !  در نیاورند 
یک کسانی ھستند که مشغـول  
ـران و   دام گذاشتن ھستند که رھب

فعالین کارگری را فریـب داده و  
ـنـد  . با پول زیاد به فسـاد بـکـشـان

ـریـن خـطـرھـایـی    یكی از بزرگ "  ت
ــاسـی و   ــار نــفـوذ سـی كـه در کـن

ھـا و    تشکیالتی در كمین تشـك ل 
ـفـوذ   فع الین كارگری است، خطر ن
ــه اشــکــال   ــورژوازی، ب ــی ب مــال

" ھـاسـت   گوناگون در ایـن تشـك ل 
ـیـوودی تـا   بارھا از فیلمـھـای بـال
ـنـمـای   ھالیـوودی تـا ھـمـیـن سـی
ــی   ـف ـقـش مـن خـودمـان از دھـان ن

ـیـدم کـه   ھـر کسـی یـک  "  شـن
ـتـه  !"  قیمتی دارد  ـب ـقـش مـث البته ن

ـبـت اسـت و بـا   فیلم زیـادی مـث
ـیـسـت  ! ھیچ قیمتی قابل خریدن ن

رھبران کارگری ھم  ظاھـرا بـایـد  
به شدت مواظب باشند چـرا کـه  
دامھای زیادی برایش پھن کردنـد  
و او باید مانند رستم دستان ھـفـت  

 !خوان را به سالمت طی کند 
ـقـاتـی   چپ سنتی مبارزه طـب
را مبارزه اساطیـری مـیـدانـد کـه  
شرکت کنندگان در ایـن مـبـارزه  
بخصوص رھبرانش بایـد ھـم قسـم  

ـرای ایـن  .  شوند که خطا نکننـد  ب
چپ جنبش کارگری بھـانـه ای  
است برای قدیس سـازی ، چـون  
ـنـد کـه   کارگران طبقه ای ھسـت
میشود به حـالشـان دل سـوزانـد و  
مانند رابین ھود تکه نانی بر سـر  

ــد  از فــعــالــیــن  .  ســفــره شــان رســان
کارگری بخصوص از نوع صـادق  
اش قدیس میسازند بدون آنکه بـه  

ـنـد  فـردا روزی  .  نظراتش توجه کن
ـتـخـاب   که این رھبر نگون بخت ان
سیاسی اش را بکنـد بـه دیـدگـاه  
ـلـکـه   ـردازنـد ب سیاسی او نـمـی پ
ـرجـم اش   میگردند ببینند کـه مـت
در فالن سفر کی بوده و از کـدام  
ــتــی خــط   ــس ــی ــال ــری ــپ ــتــگــاه ام دس

" منشا فساد " میگرفته و ھمان را  
ـرای  .  آن فعال کارگری میداننـد  ب

ھمین ھم یک کسانـی دیـگـری  
نـه  !  میگویند جان مادرت برگـردد 

اینکه نظـرات سـیـاسـی طـرف را  
نقد کنند، شاید قانعش کنند کـه  
ـرای ھـمـچـیـن   اشتباه مـیـکـنـد، ب

عمـده  "  فساد مالی " چپی باید ھم  

ــه   ــگـاھـش ب شـود چـون اسـاسـا ن
ــارزه   ــش کــارگــری و مــب جــنــب
ـقـه حـاکـم   کارگران از دیدگاه طـب

این طبقه حاکـم بـا پـولـش  .  است 
مسلما میتواند بچه پیامبر را ھـم  

اگر فیلم ھزار دسـتـان  !  گمراه کند 
علی حاتمی را دیـده بـاشـیـد بـا  
ـتـوانـد در گـرانـد ھـتـل   پولش مـی
بنشیند و تاریخ را به یـک جـای  

 !دیگری ببرد 
ــم چــپ    امــا شــاخصــه مــھ
ــش   ــن اسـت کــه جــنــب ــی ای سـنــت
کارگری را جنبشی بی ھویت و  
بی افـق مـیـدانـد و از نـظـر ایـن  
ـبـش ھـیـچـگـاه بـه   چپ این جـن

كارگران بـایـد  ! "  مقصد نمی رسد 
بـایـد  .  به نیروی خود ایمان بیآورند 

ـرژی  شـان را صـ رف  آگـاه    تمـام ان
شدن و آگاه كردن كارگـران دیـگـر  

ـنـد  ـن ـقـه "  ، ."  ك ــه    طــب ی کــارگـر ب
ـقـه  ــه    عـنـوان یـک طـب ی آگـاه ب

ـم   منافع طبقاتی  خود، باید به عـل
شناسـی،    حقوق و اقتصاد و جامعه 

به علوم سیاسی و تـاریـخ آگـاه و  
و ایـن دیـدگـاھـی  ."  مسل ط باشد 

ــول   ــه ق کــه بشــدت روی آن ب
کار کارشناسی صـورت  " معروف  
ـنـد  "  گرفته  ـبـوالن ـق تا به کارگران ب

ـرسـد  . که نوبت شما نرسیده و نـمـی
ـم ایـن   اگر قائل به دامی ھم باشی
ـرای   دامی است کـه بـورژوازی ب
جنبش کارگری پھن کـرده اسـت  
که ثابت کند کـه مـا کـارگـران  

بورژوازی اینـکـار  .  ھیچی نیستیم 
او میخواھد از  !  را نکند چه کند 

منافع طبقه خود دفاع کند، ھمـه  
گونه امکانات ھم در اختیار دارد  
که به من کارگر بفھماند که تـو  
کاره ای نیستی، نـه سـوادش را  
داری نه مـدرکـش را کـه ثـابـت  
کنی به منـافـع خـود آگـاه شـده  

ـقـه کـارگـر  .  ای  تازه باید کل طب
ـر یـا  !  آگاه شـود  صـد سـال کـمـت

کردنـد و  "  مھندسی افکار "بیشتر  
. الحق ھم بسیار موفق ھـم بـودنـد 

ـقـه   اگر صـد سـال اسـت کـه طـب
کارگر راه به جایی نبرده و دوبـاره  
اکتبر را تجربه نـکـرده، نـه فسـاد  
مالی در کار بوده، نـه نـاآگـاھـی  
ـره،   به علم حقوق و اقتصـاد و غـی
ــه   ــی رحــمــان ــکــه ســرکــوب ب ــل ب
کارگران و کمونیستھـا از سـوی  

ــخــشــھــای بــورژوازی  از  .  ھــمــه ب

استالین تا ھیتلر، از سـوھـارتـو تـا  
شاه ایران، از پینوشه تـا تـاچـر از  
ــار   ــی ــنــی و بس ــی ریــگــان تــا خــم

" مـقـدس " کار  .  حکومتھای دیگر 
بوژوازی در این صد سـال ھـمـیـن  

ـــوده اســـت  ـــن  .  ب ـــار ای ـن در کــ
کارشناسان، بورژوازی نیـز تـالش  
ـریـن   کرد که کمونیسـم را دربـھـت
حالت جنبـشـی افسـانـه ای کـه  
ـیـده   ـب مردان و زنان اساطیری میطل

ــد  ــن ــا آن  .  نشــان دھ چــه گــوارا ب
نگاھش به دور دست ھا مـیـشـود  
سمبل مبارزه نه مثال معـدنـچـیـان  
انگلیس که یکسال، تمـام قـد در  
ــه جــھــانــی راســت   ــل ــابــل حــم مــق

ــد  ــادن ــوژوازی ایســت ــه جــای  .  ب ب
مـارکـس، مـکـتـب فـرانـکـفـورت  
. میشود نقد جامعه سرمایه داری 

فیدل کاسترو و چاوز مرحـوم کـه  
جلو چشم ما تو بـغـل جـمـھـوری  
ـنـد، مـیـشـود   اسالمی غش میکن
سمبل کمونیسم و حامیان جنـبـش  

 .کارگری 
ـر   جنبش کارگری بـایـد از زی
این خروارھا آوار بوژوازی خـودش  

جنبش کـارگـری  .  را بیرون بکشد 
یک جنبش زنده و پویاسـت، کـه  
ھر لحظه باید تصمیمات مشخـص  

ـرای  .  خودش را بگیرد  به مـوقـع ب
ــارزه   ــاده، مــب ــب افــت ــوق عــق حــق
کارگران را سـازمـان دھـد و بـه  
ــن   ـرای بـه دسـت گـرفـت ـتـش ب وق

ـران امـروز  .  قدرت سـیـاسـی  در ای
ـنـد اسـت   که ھمه چیز به موی ب
و ھر لحظه امـکـان دارد جـامـعـه  
منفجر شود جنبش کارگری بایـد  
ــه   ــاشــد کــه خــودش را ب آمـاده ب
عنوان یک رھبر مطـرح کـنـد و  
ــه   ــخــاب جــامــع در مــعــرض انــت

ـرچـم  .  بگذارد  ـبـش پ باید ایـن جـن
رفاه و کرامت انسانی را ھـر چـه  

بـایـد ایـن  .  برافراشـتـه نـگـه دارد 
جنبش پرچم برابری حقوق زنـان را  
ـبـش بـایـد   به دست گیرد، این جـن
ـفـعـی از بـودن   نشان دھد ھـیـچ ن
ـرد، ایـن   زندانھای سیاسی نمـی ب
جنبش باید مدافع سرسخـت دفـاع  
از حقوق کودکان خودش را نشـان  
ـیـه اعـدام  بـایـد   دھد، مبارزه عـل
یکـی از مشـخـصـه ھـای مـھـم  

ھـمـه  ... جنبش کارگری باشد و  
 اینھا شدنی نیست مگر اینکه  

 نقطه پایانی بر این 
 صد سال

 ١  از صفحه  

 ٣      بقیه در صفحه  
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 بی بی سی و كارفرماھای 
 !بی حقوق در ایران

 
 ناصر اصغری 

 
 
 
 
 

ـبـی  ..."  ناظران می گویند  "سایت فارسی بی بی سی در بخش   مـطـل
 كـارگـران  ١٣٩٢ از سعید پوردلیر به مناسبت نرخ حداقل دستمزد سـال  

ـرخ دسـتـمـزد كـارگـران و  " ایران درج كرده است تحت عـنـوان   حـداقـل ن
ـتـی كـارگـر " تظاھر درك  ".  نارضایتی كارگر و كارفرما  عـنـوان  "  نارضای

نـویسـنـده بـی  .  شده در سرتیتر مقاله در واقع تعارف زشتی بیش نیست 
ـر بـه   بی سی می گوید كه اگر كارفرما قادر به پرداخت دستمزد بیشت
كارگران نیست، علتش قوانین دست و پاگیری است كه كارفرما را در  

ـنـد  : مـی گـویـد !  اخراج و بیكارسازیھای بیشتر و بیشتر محدود می ك
کارفرما نمیتواند ھر زمان که نتوانست مزد بدھد کارگر را مـرخـص  " 

در ایران که مداخله دولـت در  : " و كمی پایین تر ھم می نویسد ." کند 
ـرخ   ـیـن دسـتـوری ن امور اقتصادی از کنترل قیمت خرده فروشی تا تعی
بھره و ارز را در بر می گیرد، کارفرمـا قـدرت بسـیـار مـحـدودی در  

واقعا باید چه چپاولی در ایـن  ."  مدیریت محصول و خدمات خود دارد 
مملكت راه بیافتد تا مفتخورانی كه از قبل كار و زحمت دیگـران مـی  
خورند رضایت بدھند؟ آخر دست كارفرمـا تـا چـه انـدازه بـایـد در بـه  

 تباھی كشاندن خانواده كارگران باز باشد كه شما رضایت بدھید؟  
ـر روی   اینھا خود خوب می دانند كه در این مملكـت آنـچـه كـه ب

، جائی ثبت شده است كه مثـال بـا انسـان  " قانون " كاغذی، تحت عنوان  
ـره، ورق   محترمانه برخورد كنید، كارگر را خودسرانه اخراج نكنید و غـی
پاره ھایی بیش نیستند؛ چرا كه در این مملكت آنچه كـه ارزش نـدارد  

ـراض  .  جان انسان است  آنچه كه ارزش ندارد و بـی مـعـنـی اسـت، اعـت
او اصـرار دارد كـه اخـراج كـارگـر  .  قانونی كارگر به بیحقـوقـی اسـت 

قانونی بشود و در مجلس به تصویب برسد كه ھر زمان اعتراضـی شـد  
و نیروھای پلیس برای سركوب آن گسیل شدند، وجھه قـانـونـی داشـتـه  

در ایـن مـمـلـكـت  .  او واقعا معلوم نیست كه نـگـران چـه اسـت .  باشد 
دسـتـمـزد كـارگـر یـك  .  شرایط برای چپاول كارگر حد و مـرزی نـدارد 

ـره كـارفـرمـایـان   چھارم خط فقری است كه دوستان بی بی سی در دای
نرخ استثمار كارگر چقدر باشد كه بی بـی  .  در ایران خود اقرار كرده اند 

سی رضایت بدھد؟ كلیه فروشی، فحشا، دزدی برای پر كـردن شـكـم،  
قاچاقچی گری برای پر كردن شكم كودكان و غیره باید چـه ابـعـادی  

 به خود بگیرد كه سعید پوردلیر و آژانس بی بی سی رضایت بدھند؟ 
ـنـدن   قلم بدستان نان به نرخ روز خود بی بی سی اگر به خیابانـھـا ل
ـیـن   نگاھی بیاندازند متوجه می شوند مردمی كه زیر چكمه ھای قوان

ـریـن كـرده  "  دست و پا نگیر "  تاچر له و لورده شده بودند، چگونه او را نف
اینھا امـا قسـم خـورده انـد  . و بر مرگ او شادی و ھلھله سر داده اند 

ـتـكـارانـه ریـاضـت كشـی   كه برای ھمیشه در خدمت سیاستھای جـنـای
اقتصادی بمانند، حتی اگر كل اروپا ھم بر علیه این سـیـاسـتـھـا دسـت  

 .به اعتراض ھر روزه بزنند 
 ٢٠١٣  آوریل  ١٩ 

 اول مه فرا می رسد
 مریم تقی نژاد 

 
 
 

قریب به دو ھفته بیشتر به اول ماه مه نمانده اسـت و امسـال در شـرایـط و  
ـره   اوضاعی متفاوت از سالھای قبل به پیشواز این روز می رویم که سرمایه داری در تعرضی بی سابقـه، سـف

جنگ ھای خانمان سوز و تشکیل کانونھـای بـحـران در تـمـام  .  کارگران را در تمام دنیا ھدف قرار داده است 
ارمـغـان تـاکـنـون  ....  نقاط دنیا، قتل عمدھای دولتی و زندانھای پر از زندانی، نابرابری و رشد تبعیضات و  

این بی عدالتی ھای سازمان یافته و مک کارتی بازی ھای سیاسـتـمـداران پشـت  . سرمایه داری بوده است 
ـراسـت ھـا در کـنـار فـالکـت بـی پـایـان  .  پرده بورژوازی تمامی ندارد  رشد سرمایه ھای ھنگفت کارتل و ت

میلیاردھا انسان، مھر تاییدیست بر پوچی و بی ربطی  این دنیا به ھر نوع حقوق انسانی و نشـانـی از یـک  
 .دنیای کامال وارونه است 

اول ماه مه کیفر خواست طبقه کارگر و نود و نه درصدی ھا علیه یک درصدی ھای انگـل اسـت کـه  
تمام ثروت و رفاه جامعه را زیر چنگالھای خونی خود گرفته و رفاه و امنیت و شـان انسـانـی را از مـردم و  

طبقه کارگر و توده زحمتکش به جز اتحاد و ھمبسـتـگـی خـود ھـیـچ سـالحـی  .  طبقه کارگر سلب کرده اند 
ـرای از دسـت دادن   نداشته و به جز پاره کردن زنجیرھایشان در این کش و قوس مبارزات بی پایـان چـیـزی ب

 .ندارند 
ـراض بـه   به نظر من روز اول ماه مه در وضعیت کنونی روز جشن کارگر نیست، بلکه ایـن روز، روز اعـت
ـیـد و چـھـره   وضع موجود است که باید با ھمبستگی آحاد طبقه کارگر این مناسبات وارونه را در ھـم کـوب
کثیف بازار آزاد را آشکار ساخت که ھر روز در قالب بسته بندی ھای جدید و نسـخـه ھـای امـروزی و بـا  

این سیستم استثمار انسان از انسان را بـایـد نـابـود کـرد و بـا  .  اتیکت بشر دوستانه به مردم فروخته می شود 
فریادی رسا اعالم کرد که مسبب تمامی این فقر و بدبختی، جنگ و تبعیض، باندھای مافیـایـی و دزدی  
ـیـسـم و نـژاد   ـر نـاسـیـونـال ھای دولتی و سیستم پول ساز خرافات مذھبی و ابزار ھای دیگر سرمایه داری نظی

 .پرستی، طبقه سرمایه دار می باشد 
ـتـش دفـاع کـرد و   در این روز باید طبقه کارگر را بیشتر و بیشتر به جامعه معرفی کرد و از شان و منزل
بر اساس ھمین شناسه ی طبقاتی شکاف عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی را به ھمه معـرفـی کـرد و  
ـیـا   باید خاطر نشان کرد اگر اندکی رفاھی در ھر کجای دنیا ھست و اگـر انـدک آزادی در ھـر جـای دن
ھست، اگر دست کلیسا و مسجد و خاخام و مال در بعضی از کشورھا از سیستم اجتماعی و زندگی آدمـھـا  
کنار رفته  است، بدانند که حاصل مبارزات مردم پیشرو و طبقه کارگر و انسان دوسـت بـوده  کـه آنـھـم در  
. سایه اتحاد و ھمدلی با پس دادن تاوانھای سنگین این اندک امتیازات را از سـرمـایـه داران گـرفـتـه انـد  

درخواست امنیت شغـلـی،  :  طبقه کارگر باید در این روز خواستھای مشخص و معینی را مطرح نماید ازجمله  
ـنـه مصـرفـی خـانـوارھـا، لـغـو   ـر اسـاس تـورم و سـبـد ھـزی بیمه مکفی، بیمه بیکاری، افزایش دستمـزدھـا ب
قراردادھای موقت، به رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب در جامعه، برچیدن شوراھای اسـالمـی کـار و  
ـتـخـب کـارگـران، پـایـان دادن بـه   دستساز خانه کارگر، تعیین دستمزد کارگران با شاخص ھای نمایندگان من
اخراجھا و تعطیلی کارخانجات به بھانه بازسازی اقتصادی و تعدیل نیرو، به رسمیت شناختن حقـوق کـارگـران  
ـیـن   مھاجر در ایران، برابری حقوق زنان و مردان در محیط کار و قانون کار، ممنوعیت کار کودکان و ھـمـچـن

 ....جدایی دین از سیاست و  
کارگران باید در پروسه این خواستھا و تحمیل آن بر سیستم موجود با اتحاد و انسـجـام در صـحـنـه بـاقـی  
بنمانند و با تکیه بر تشکل ھای مستقل خود و مجامع عمومی کارخانه ای و فرا کارخـانـه ای در ایـجـاد  

ـقـه کـارگـران از ھـمـیـن حـاال بـا  .  ھمبستگی بین المللی با کارگران دیگر در سراسر جھان تالش نماینـد  طـب
استفاده از ھر فرصت و تجمعی در کارخانه و محل زندگی خود در دانشگاھھـا و مـدارس و در مـحـالت و  
حتی در محیطھای خانوادگی باید مروج و مبلغ این روز باشند و نگذارند این سنت طبقاتی توسط حـکـومـت  

بحث ھای تاکنونی که مطرح شد فقط مربـوط بـه دوره ای گـذرا اسـت کـه ایـن  .  سرمایه کم رنگ شود 
ـم ریشـه   مبارزات مثل یک اھرم فشار در خدمت طبقه کارگر برای گرفتن امتیازات است، اما اگر بـخـواھـی
ـقـالبـی   ای این مسئله را بررسی نماییم باید در سطح باالتر و تئوریک تر یعنی با مسلح شدن به یک ایـده ان
ـرا تـا   و با داشتن حزبی کارگری به مصاف سرمایه داری رفت و برای ھمیشه از بیخ و بن آنرا نابود کـرد، زی

 .کار مزدی و استثمار موجود باشد طبقه کارگر رنگ خوشبختی را نخواھد دید 
 زنده باد ھمبستگی طبقه کارگر  

 زنده باد حزب کمونیست کارگری ایران 
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جدال کارگران بر سر دسـتـمـزد بـه  
یــک مــخــمــصــه جــدی بــرای  
ـبـدیـل شـده   حکومت اسالمـی  ت

این جدال نه تنھا کارگـران،  .  است 
بلکه کل جامعه بر سر مـعـاش و  

از جـمـلـه فضـای  .  زندگی اسـت 
ـم   ــ ـی ـر تصـــمــ ـر ســ ـراض بــ ــ ـت اعــ
ـتـکـارانـه شـورایـعـالـی کـار   جـنـای

  ٤٨٧ جمھوری اسالمی مبنی بر  
ھزار تومان بعنوان حداقل دستـمـزد  
کارگـران، آنـچـنـان بـاالسـت کـه  
ھنوز جوھر قلمشان خشک نشـده  

ھـا از درون خـود    بود، کـه بـحـث 
ــوری   ــھ ــم ــی کــار ج ــال ــع شــورای
ـرون زد و جـنـگ و   ـی اسالمـی ب

شـاھـد  .  جدالھایشـان بـاال گـرفـت 
 .بارزش گزارش سایت ایلنا است 

خبر حاکی از ایـن اسـت کـه  
بدنبال اعتراضات گسترده بـه رقـم  

ــن شــده بــرای مــزد   ــی ،   ٩٢ تــعــی
ـری "  شـــورای  "  اعضـــای کـــارگــ

ای بـه    عالی کار با ارسـال نـامـه 
ـرسـت وزارت   اسدالله عباسی سـرپ
ــمــاعــی   تـعــاون کــار و رفـاه اجــت
ــار   ــت جــمــھــوری اســالمــی، خــواس
تشکیل جلسه  ویژه شورای عالـی  
کار برای افزایش حق مسـکـن و  
خوار و بار کـارگـران در مصـوبـه  

محـمـد  .  اند   مزدی سال جاری شده 
ــدی   ــم ــارگــری  " اح " عضــو ک

شـورای عــالــی کــار جــمــھــوری  
اسالمی در توضیح دلیل تشکلیـل  

ای ویژه برای تجدید نظر در    جلسه 
ـر از یـک    بخشنامه  ای که کـمـت

ــگــذرد،   ــش مــی ــاه از تصــویــب م
میگوید که آنھا در جلسـات سـال  
گـذشـتـه اصـرار داشـتـه انـد کـه  
افزایش حق مسـکـن را تصـویـب  
کنند، اما قرار بر ایـن شـده اسـت  
که در اولین جـلـسـه شـورایـعـالـی  
کار بعد از تعطیالت ایـن مسـالـه  

او اضافه مـیـکـنـد  .  صورت گیرد 
ـرا   ـــدگـــان  " کـــه ظـــاھــ ـن ــ ـــمـــای ن

در شورایـعـالـی کـار  "  کارفرمایان 
 درصــدی مــزد  ٢٥ از افــزایــش  

ناراضی بـوده انـد و ایـن مـقـدار  
ـلـی زیـاد  "  افزایش "  دستمزد را خـی

ـیـل،    می  دانستند و بـه ھـمـیـن دل
افزایش حق مسکن و خواروبار بـه  

در  .  سال جاری موکول شده اسـت 
ھا محمود نجـفـی    مقابل این گفته 

شورای  "  عضو کارفرمایی " سھی  
ــن   ــنــکــر کــل ای عــالــی کــار م

توافقات شده و مـعـلـوم مـیـشـود  
ایشان حتی پیـشـنـھـاد دو درصـد  

 ھزار تومـان  ٤٨٧ کمتر از دستمزد  
تعیین شده را داشته و در ازایـش  
پیشنھادش افزایش سایر مـزایـا از  

 .جمله حق مسکن بوده است 
ای از    این گـزارشـات گـوشـه 

ــه    بـحـث  ھـای پشـت درھــای بسـت
ــور در   ــخ ــت ــی دزد و مــف مشــت
ــوری   ــھ ــم ــی کــار ج ــال ــع شــورای

ـر    اسالمی و گمانه زنی  ھـایشـان ب
 .سر دستمزد کارگر است 

ـیـن بـه   این گزارشات ھـمـچـن
روشنی حاکی از ترس و وحشـت  
ــراضــات   ــتــرش اعــت ــم از گس رژی
ـتـی   ـفـجـار نـارضـای کارگری و ان
ـر و فـالکـت در   ـیـه فـق مردم عـل

 .جامعه است 
نمونه جنجالی دیـگـر از ایـن  
دست، داستان شکایت تشکلـھـای  
ـتـی مـثـل کـانـون   دست سـاز دول
عالی شوراھای اسالمی و کانون  

ــجــمــن  ــی ان ــی و    عــال ھــای صــنــف
تشکلـھـایـی دیـگـری از ھـمـیـن  
قماش، بـه دیـوان عـدالـت اداری  
جمھوری اسالمی بر سـر حـداقـل  
مزد تعیین شده شورایـعـالـی کـار  

ـرگـــی مـــوضـــوع  .  اســـت  مســـخــ
اینجاسـت کـه ایـن جـنـابـان کـه   

" جامـعـه کـارگـری " خود در مقام  
در شورایعالی کار تصمیم گیرنـده  
بوده اند، اکنون در مـقـام شـاکـی  
ـیـش مـیـگـرنـد کـه پـس   دسـت پ

اسم ایـن کـارشـان را ھـم  .  نیفتند 
ــه مــزد  "  ــی ــھــضــت شــکــایــت عــل ن

گذاشته اند، تا به خیال  "  ناعادالنه 
خود بر موج اعتراضـاتـی کـه در  
ـر از سـوی   ھمیـن یـکـسـالـه اخـی
ــا خــواســت فــوری   کـارگــران و ب
افزایش دستمزدھا شکل گرفته و  
ھر روز قدرتمند تر بـه جـلـو آمـده  

 .است، سوار شوند 
ــی   ــه روشــن ــز ب ھــدفشــان نــی
کشاندن مـبـارزات کـارگـری بـه  
ــی و   ــون ــان مــجــاری اداری و ق
ـــن   ـی ــ ـران ب پـــاســـکـــاری کـــارگــ
شورایعالی کار و دیـوان عـدالـت  

ــا  .  اداری رژیــم اسـالمــی اســت  ت
ـرای   ـــن کـــار بــ ـــا ای ـــکـــه ب ـل ــ ب

حکومتشان وقتی بخرند و سـالـی  
ـیـب ایـن  .  دیگر بسر آید  ـرت بدیـن ت

ـیـاردر، دسـت در دسـت   دزدان میل
" جامـعـه کـارگـری " دولت به اسم  

ـلـکـه بـه   ـتـاده انـد تـا ب به تقال اف
وظیفه اصـلـی خـود کـه ھـمـانـا  

الحق  .  حفظ نظام است عمل کنند 
که خادمان صادقی ھستند و بـه  
ـیـا عـلـی   ـیـسـشـان  اول ـتـه رئ گف
ـرایشـان از   ـیـگـی حـفـظ نـظـام ب ب

 .تر است   ھم واجب " نماز "خواندن  
از سـوی دیـگـر اول مـه روز  
. جھانـی کـارگـر نـزدیـک اسـت 

ـیـن روز   ـرای چـن جنبش و جوش ب
اعتراضی سراسری برپاست، مـردم  
به جان آمده از فقر و فـالکـت در  
کمین فرصتی برای خاتـمـه دادن  
به این وضعیت جھنمی ھستنـد و  
ــاســت   ــی ری ــات ــخــاب ــش انــت ــای ــم ن

. شان نیز نـزدیـک اسـت   جمھوری 
بنابراین بد جـوری در مـخـمـصـه  
ـری   افتاده اند و خودشان نیز از سـپ
ـنـان   ـی کردن سالم این اوضـاع اطـم

ــد  ــدارن ــاطــری ن ــن  .  خ ــی در چــن
ـقـال   شرایطی است که چنین بـه ت
ـم   افتاده و ھنوز یـکـمـاه از تصـمـی
ــه   ــان ــی کــار و گــم ــال ــع شــورای

ھایشان بر سر حداقل دسـتـمـزد    زنی 
نگذاشته است، چنیـن سـراسـیـمـه  
ـر سـر   وارد میدان شـده و بـحـث ب
میزان حداقل دسـتـمـزد کـارگـران  
. دوباره به روی میزشان قرار اسـت 

ــتــصــاد   ــســت کــه اق ــی ــن درحــال ای
ـیـز جـای ھـیـچـگـونـه   داغانشان ن
. مانوری برایشان نگذاشـتـه اسـت 

بنابراین کل ھیاھویی کـه تـحـت  
ـیـه  " عنوان    نھضـت شـکـایـت عـل

ـرپـا کـرده انـد،  "  مزد نـاعـادالنـه  ب
حاکی از اینست که چرا در برابر  

اعالم شـده از  "   درصدی ٣١ "تورم  
سوی بانک مرکزی دسـتـمـزدھـا  

. داشته اسـت "  افزایش  "  درصد ٢٥ 
ـرای     ھـزار  ٥٠٠ یعنی نھضت ب
 .  تومان حداقل دستمزد  

بدین ترتیب و با بیشرمی تمام  
می کوشند با مبنا گرفـتـن رقـم  

ــورم     ٣١ مــن در آوردی نــرخ ت
درصــدی اعــالم شــده از ســوی  
ـر   ـیـدی ب بانک مرکزی، مھر تای

ـر خـط   ـر زی ـراب دستمزدھای چند ب
ــران بــزنــنــد  ــزاع  .  کــارگ گــویــی ن

ـر   کارگران بر سر دسـتـمـزد نـزاغ ب
ــن  ٦ سـر    درصــدی اســت کــه ای

جنابان بر سرش ھیاھو برپا داشـتـه  
 .اند 

خودشان در دل نزاعھایشـان از  
ارقام یک میلیون و یک میلیون  
ــون و   ــی ــل ــی و پــانصــد و یــک م

امـا  .  ھشتصد و غیره سخن گفتند 
وقتی بحث بر سر میزان دسـتـمـزد  
کارگر میرسد، خود را به خرفتـی  
زده و فکر میکنند میتوانند آمـار  

شان را به کـارگـر    بانک مرکزی 
ــا آن   ــنـد و ب ــه کــن ـن و مــردم حــق
زندگی میلیون کارگر و خـانـواده  

 .کارگری را به بازی بگیرند 
ــن   ــمــی ــه در ھ ــگــذریــم ک ب

 ھـزار  ٤٨٧ ای که دستمزد    فاصله 
ـنـای   تومان را دولت به عنوان مـب
حداقل دسـتـمـزدھـا اعـالم داشـتـه  

ــمــت  ــن بــرابــر    اســت، قــی ــدی ھــا چــن
ـر   افزایش یافته است و ھر روز سـی

از جمله در اخـبـار  . صعودی دارد 
ھمین ھفته میخوانیـم کـه  خـود  

ــت از افــزایــش    درصــدی  ٦٠ دول
 درصـدی  ٧٠ قیمت گـوشـت، و  

ھای بیمارستانھا و افـزایـش    تعرفه 
 .نرخ نان و غیره خبر میدھد 

کارگران دیگر به این بردگـی  
و تحقیر و بیحرمتی تن نمـیـدھـنـد  
. و کل این بساط  را قبول نـدارنـد 

کارگران بارھا اعـالم داشـتـه انـد  
که شورایعالی کار رژیم اسالمی  
ـیـن   ـرای تـعـی ـتـی ب ھیچ مـرجـعـی
ــدارد  ــزد کــارگــر را  ن ــم . دســت

کارگران بارھا اعالم کرده اند که  
تشکلھای دست ساز دولتی مـثـل  
کانون عالی شوراھای اسالمی و  

ـفـی    کانون عالی انجمن  ھـای صـن
ــه آنــان نــدارد و    ــطــی ب ھــیــچ رب
دسـتـمـزد کـارگـران بـایـد تـوسـط  
ــتــخــب مــجــمــع   ــن ــمــایــنــدگــان م ن
ـیـن شـود  . عمومی خـودشـان تـعـی

ــد کــه   کــارگــران اعــالم کــرده ان
ـر   دیگر به دستمزدھای چندین براب
زیر خط فقر تن نـخـواھـنـد داد و  
ـر و فـالکـت و   ـیـه فـق مبارزه عـل
برای خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  

ـنـھـا ھـمـه  .  را حق خود میدانند  ای
تاکیدات مھم  طومار اعتـراضـی  
سی ھزار کارگر بر سـر خـواسـت  
ــوده اســت  ــمــزد ب . افــزایــش دســت

ـیـن کـارگـران سـنـدیـکـای   ھمچن
ــھـــای   ـــگــر تشـــکــل ــد و دی واح
ـران   کارگری و یا کارگران و رھـب

ـیـه  ـیـان ھـا و اظـھـار    کارگری در ب
نظرھایشان صدای اعتراضشـان را  
ـر   ـنـی ب ـم دولـت مـب علیـه تصـمـی

 ھـزار تـومـان حـداقـل  ٤٨٧ تعیین  
ــن   ــمـزد اعـالم کـرده و داشــت دسـت
ــدگــی انســانــی را حــق   یــک زن

 .مسلم خود دانسته اند 
خالصه کالم اینکه کـارگـران  
زیر بار تصمیم جنایتکارانـه دولـت  

ــمــزد   ــت  ھــزار تــومــان  ٤٨٧ و دس
ـرونـد  کـارگـران دسـت روی  .   نمی

ــنــد گــذاشــت کــه    دســت نــخــواھ
تماشگر بازی مسـخـره  جـنـابـان  
کانون عالی شورایـعـالـی کـار و  

ـفـی ایـن    کانون انـجـمـن  ھـای صـن
ھای دست ساز حکـومـتـی    تشکل 

و بــازی شــکــایــت و شــکــایــت  
شان به دیوان عدالـت اداری    کشی 

جمھوری اسالمی و  کـش دادن  
.  وضعیت تا به آخـر سـال بـاشـنـد 

ـیـان را بـه   کارگران پاسخ این جـان
تنھا راه تجمـع و  .  روشنی داده اند 
این گفتمان امـروز  . اعتصاب است 
 .کارگران است 

ـیـش   روز جھانی کارگـر در پ
ـریـن  . است  روز جھانی کارگر بـھـت

ـراض کـل   فرصت برای بسیج اعـت
ـر و فـالکـت و   ـیـه فـق جامعه عل
برافراشتن پرچم خـواسـت افـزایـش   

روز جھـانـی  .  فوری دستمزدھاست 
ــه روز اعــتــراض   ــارگــر را ب ک
ـم   ـم رژی ـیـه جـھـن گسترده خود عـل

 .اسالمی تبدیل کنیم 
  

کــــارگــــر  
کمونیـسـت  
 را بخوانید 

 دستمزد کارگران و مخمصحه رژیم 
 شھال دانشفر 
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نشست اعضای کمیته 
ھمبستگی بین المللی 
کارگری ــ ایران  در 

 سوئد
با اتحادیه سراسری 

 ( LO)کارگران سو د 
 

جمھوری اسالمی باید از 
سازمان جھانی کار و 

ھمه مراجع جھانی 
 اخراج شود
 بـه     ماه آوریـل ١٥ روز دوشنبه  

دعوت اتحادیه سراسری کارگـران  

 دومیـن نشـسـت ایـن    (LO)سو د  
اتحادیـه بـا ھـیـاتـی از اعضـای  
ـلـی   ـیـن الـمـل کمیته ھمبستگی ب

ایران در سـوئـد یـوران    -کارگری 
ــی،   ــاوسـون، فـرامــرز قــربـان گـوسـت
ــار   ــی ســیــامــک بــھــاری و ھــوش
ــر مــرکــزی ایــن   ســروش در دفــت

ــرگــزار شــد  گــزارش  .  اتــحــادیــه ب
سیامک بھاری از ایـن نشـسـت  

 . ضمیمه است 
ـبـال   قبل از این نشست نیز بـدن
تالش ھای ارسالن ناظـری عضـو  
ـلـی   ـیـن الـمـل کمیته ھمبستگی ب
ــا    ــی ــرال ــری در کشــور اســت کــارگ
قطعـنـامـه ای از سـوی اجـالس  
اتحادیه سراسری کارگران مونتـاژ  
در حمایت از کارگران زنـدانـی و  
ــران ایــران و بــا   مــبــارزات کــارگ
ــه   ــم ــوری ھ ــت آزادی ف ــواس خ
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن
ــاســی   ــکــوت ســی ــای ــاســی و ب ســی
جــمــھــوری اســالمــی در ســطــح  
جھانی داده شده بـود کـه تـوسـط   
ـیـن   اعضای کمیته ھمبستـگـی ب

ــی کــارگــری  ــل ــمــل ــه    -ال ایــران ب

ــتــی کــه   ــا   ١٥ نشــس   آپــریــل ب
اتحادیه سراسری کارگـران سـوئـد  

 . داشتند، ارائه شد 
ـیـن   ـیـگـی ب ـتـه ھـمـبـسـت کمی

ــی کــارگــری   ــل ــمــل ایــران بــا    –ال
ھمکاری و تالش اعضـای خـود  
در کشورھای مختلف تالش دارد  
که صدای کارگـران زنـدانـی در  
ایران را به گوش جھانیان رساند و  
ـریـن ھـمـبـسـتـگـی جـھـانـی   بیشت
کارگری را از مبارازت کارگـران  

ـران جـلـب کـنـد  یـک  .  و مردم ای
خواست مھم کمیته ھمـبـسـتـگـی  

ـلـی کـارگـری خـواسـت   بین الـمـل
اخراج رژیم اسـالمـی از سـازمـان  
ـیـن   جھانی کار و ھـمـه مـراجـع ب
. الملللی و انزوای سیاسـی آنسـت 

ـلـی   ـل ـل کمیته ھمبستگی بیـن الـم
ـرای آزادی  " کارگری با   کمپین ب

ــران زنــدانــی  ــرای آزادی  "  کــارگ ب
فوری و بدون قید و شـرط ھـمـه  
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

 .  سیاسی تالش میکند 
کمیته ھمبستگی بین المللـی  

 ایران  -کارگری 
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 :ضمیمه
ــامــک بــھــاری   ــی گــزارش س

ـیـن   عضو  کمیته ھمـبـسـتـگـی ب
 ایران ، سوئد  -المللی کارگر 

قطعنامـه اتـحـادیـه سـراسـری  
 کارگران مونتاژ استرالیا 

 
ـــن نشـــســـت   ـی گـــزارش دومــ
ـیـن   اعضای کمیته ھمبستـگـی ب
ـران  در   ـــ ای ـلـی کـارگـری ـ المل

 سوئد 
 بـه     ماه آوریـل ١٥ روز دوشنبه  

دعوت اتحادیه سراسری کارگـران  
 دومیـن نشـسـت ایـن    (LO)سو د  

اتحادیـه بـا ھـیـاتـی از اعضـای  

ـلـی   ـیـن الـمـل کمیته ھمبستگی ب
ــارگــری   ایــران در دفــتــر    –ک

 . مرکزی این اتحادیه برگزار شد 
ـری   ـیـگـی ـرای پ این نشـسـت ب
موضوعات مطرح شده در جـلـسـه  
بیستم فوریه در دفاع از کـارگـران  

 . ایران برگزار گردید 
ـری   ـیـگـی ـرای پ این نشـسـت ب
موضوعات مطرح شده  از سـوی  
ـلـی   ـیـن الـمـل کمیته ھمبستگی ب
کارگری با این اتحادیه در جلسـه  
بیستم فوریه در دفاع از کـارگـران  

 . ایران برگزار گردید 
ـیـف   در ابتدای جلسه آقـای ل

ــه   Leif Isakssonایـزاکسـون   ب
ــحــادیــه   ــدگــی از طــرف ات ــمــایــن ن

) ال او ( سراسری کارگران سـو د  
نتایج پیگیری مصـوبـات جـلـسـه  

 . قبل را عنوان کرد 
ــ کارگران زندانی فوری بـه  ١ 

ــه   ــحــادی ــخــاری ات عضــویــت افــت
 .کارگری سو د درآیند 

ــ ال او امـکـان دعـوت ایـن  ٢ 
کارگران به سو د برای شرکت در  
ـرانـس بـزرگ دفـاع از   یک کنف

 .کارگران ایران را بررسی کند 
ــ ال او به حضور نماینـدگـان  ٣ 

حـکـومـت اسـالمـی در سـازمــان  
ـراض کـنـد و   جـھـانــی کـار اعـت
خواھان اخراج آنان از ایـن اجـالس  

 .گردد 
ــان اخــراج  ٤  ــواھ ــ ال او خ ـــ ـ

ــه   ــم ــالمــی از ھ ــوری اس ــھ ــم ج
ـقـض   نھادھای بین المللی بدلیـل ن
ـیـه کـارگـران و   خشـن حـقـوق اول

 .مردم بشود 
از جانب کمیته ھـمـبـسـتـگـی  

 یـوران    بین المللی با کارگران ایران 

ــاوســون  ــت ــار ســروش   گــوس ــی      ھــوش
فرامرز قربانی و سیامک بھـاری  

 .شرکت کردند 
در این نشسـت آخـریـن اخـبـار  
ــت کــارگــران   ــه وضــعــی ــوط ب مــرب
زندانی و فشارھای رژیم اسالمی  
ـیـن و از   ـران و فـعـال بر روی رھـب
جملـه عـدم مـوافـقـت بـا تـمـدیـد  
مرخصی  رضا شھابـی و بـھـنـام  

ـیـار    ابراھیـم زاده   ـبـا در اخـت  کـت
اتحادیه سراسری کـارگـران سـو د  

در تـوضـیـحـات از  .  قرار داده شد 
ـیـمـا   ـم جسـمـی  ن وضعـیـت وخـی
ـم   ـراھـی ابراھیم زاده فرزند بـھـنـام اب

 رای دادگاه سنندج در مـورد    زاده 
فعالین کارگری و اتـحـادیـه آزاد  

 شریف ساعد پناه و    کارگران ایران 
ـری   مظفر فالحی اطالعات بیـشـت

 .ارائه شد 
آقای سعید تقوی از اتـحـادیـه  
ــه   ــالع  داد ک ــورت اط تــرانســپ
ــخــاری   ــت ــتــن عضــویــت اف ــرف ــذی پ
کـارگـران زنـدانـی در جـمـھــوری  
ـری شـده اســت  ـیـگــی . اسـالمـی پ

منصور اسانلو و رضا شھـابـی بـه  

ــه   ــحــادی ــخــاری ات عضــویــت افــت
ــد  ــده ان ــورت در آم او  .  تــرانســپ

ـرگـزاری   ھمچنین خبـر داد کـه ب
ـنـار در دسـت اقـدام اسـت و   سمی
باھماھـنـگـی مـرکـز فـرھـنـگـی  

 . اوالف پالمه انجام خواھد شد 
آقای لیـف ایـزاکسـون اطـالع  

ــام    داد  ــھــن ــخــاری ب  عضــویــت افــت
ابراھیم زاده در اتحـادیـه کـارگـران  
. ساختمانی در دسـت اقـدام اسـت 

او گفت که حمایت مالی خانـواده  
ھای کـارگـران زنـدانـی را نـھـاد  
کمکھای انساندوسـتـانـه سـو د و  
ـرعـھـده و   سازمان عفو بین الملل ب

ـررسـی دارنـد  در ایـن  .  در دسـت ب
ـیـن   زمینه نماینده سازمـان عـفـو ب

از   Bertil Ottosonالملل آقای 
بررسی و تصمیم گیری در مـورد  
این موضوع در لندن  کـه شـعـبـه  

 .  اصلی آنست خبر داد 
ـر از   ـــای صـــادق کـــارگــ آق
ـروژ   اتحادیه سراسـری کـارگـران ن
    که به این جلسه دعوت شـده بـود 
ـرای دفـاع   راجع به تالش مشابه ب
ــی در نــروژ   ــدان از کــارگــران زن

 .گزارش کرد 
از دیگر اسناد ارائـه شـده بـه  
ـتـی   این نشست قـطـعـنـامـه حـمـای
ــا   ــا ب ـی ــرال ــاژ اســت کـارگــران مـونــت
ــی   ــاس ــوت ســی ــک ــای ــت ب ــواس خ
جـمـھــوری اســالمـی از سـازمــان  

و ھـمـه  )  آی ال او ( جھانی کار  
مراجع جھانی بود که مورد توجـه  

 .این اتحادیه قرار گرفت 
در این جلسه حول چگونـگـی  
ــرتــر در دفــاع از   اقــدامــات مــوث
کارگران زندانی به تفصیـل مـورد  
بحث و تبادل نظر  قرار گـرفـت و  
ـیـشــنـھـادات مـتــنـوعـی مـطــرح   پ

دفاع فوری از کـارگـران  .  گردید 
ــان   ــواده ھــای آن ــان ــی و خ ــدان زن

 .ھمچنان ادامه خواھد داشت 
 سیامک بھار 

 اعضای کمیته ھمبسـتـگـی  
ــی کــارگــری  ــل ــن الـمــل ـی ایــران،    -ب

 سوئد 
International Labour 
Solidarity Committee-

Iran 
 
 

 جمھوری اسالمی باید از سازمان جھانی کار و ھمه مراجع جھانی اخراج شود
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ـبـه    بـه  ٢٠١٣  آوریـل  ٢٠ روز شن
ـران و   فراخوان حزب کمونیسـت ای
ـران   حزب کمونیست کـارگـری ای
ــھــر   ــز ش ــی در مــرک ــون آکســی

در ایـن  . فرانکورت بر گزار گردید 
ـــادی از   ـــعـــداد زی ـــون ت ـی آکســ
انسانـھـای آزادیـخـواه، مـدافـعـیـن  
ــن   ــی ــوق کــارگــری، مــخــالــف حــق
ــن   حـکــومــت اســالمــی و فــعــالــی
سازمان چریکھای فـدایـی خـلـق  

 .اقلیت، شرکت داشتند 
 بـعـد از  ٣ آکسیون از ساعت  

ظھر با خوش آمد گویـی طـوبـی  
ــر شــروع شــد  ــگ شــرکــت  .  کــمــان

ـم   کنندگان شعار ھایی علیـه رژی
اسالمی ودر حمایت از کـارگـران  
ـیـان سـیـاسـی سـر   زندانی و زنـدان

در محل آکسیون عـکـس و  . دادند 
پوسترھای کـارگـران زنـدانـی بـه  
ھــمــراه پــرچــم و پــالک نصــب  

 .گردیده بود 
سخنرانان این آکسیون عبـارت  

 :بودنداز 
ـران وریـا   از حزب کمونیست ای

 احمدی، طوبی کمانگر 
از حزب کمونیست کـارگـری  
ـبـا   ایران محمدامین کمانگـر، فـری

 حسینی 
یکی از مسوالن چـریـکـھـای  

 .فدایی اقلیت 
 

ـنـده   یک گروه تظـاھـرات کـن
آنتی فاشیستھای فرانکفـورت بـا  
سر دادن شعارعلیه فاشیستـھـا بـه  
. محل برگزاری آکسـیـون آمـدنـد 

برگزار کنندگان این تظـاھـرات از  
بلندگوی ما خواستھـای خـود را  

تـعـداد زیـادی از  .  قرائت کـردنـد 
مردم ازاین برنامه فیلم و عـکـس  

این آکسیون در سـاعـت  .  گرفنتد 
ــا   ــر ب ــعــد از ظــھ ــم ب ــی ــنــج و ن پ
شعارھای علیه حکومت اسالمی  
وکار گر زندانی زندانی سـیـاسـی  

 .آزاد باید گردد پایان پذیرفت 
 

تشکیالت خارج کشور حـزب  
ـتـه  -کمونیست کارگری ایران  کمی

 فرانکفورت 
      ٢٠١٣  آوریل  ٢١ 

 ! آوریل برای آزادی کارگران زندانی درفرانکفورت٢٠گزارش آکسیون 
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!سالمت کاالی لوکس
 ! خط فقر= مریض شدن

ھزینه ھای سرسام آور 
 !بھداشت و درمان

 
ــای   ــھ ــان ــه ارگ ــی ک  گــزارشــات
حکومتی از ھزینـه ھـای بـاالی  
ــھــداشــت  و درمــان   ســالمــت، ب
ــده اســت  ــکــان دھــن ــد، ت ــدھــن . مـی

میلیونھا نفر که بخش اعظم شـان  
حقوق بگیرانـی بـا دسـتـمـزدھـای  
ـر رسـمـی    ـر خـطـر فـق سه برابر زی
می باشند، زیر ھزینه ھای گـران  
وسـرسـاو آور سـالمـت، کـمـرشــان  
خورد شده  و زندگی ھـایشـان از  

مـریـض شـدن و  .  ھم پاشیده است 
ـیـمـارسـتـان مسـاوی   افـتـادن در ب
است با رفتن زیر خط بقا و ازھـم  

بـه تـازه  .  پاشیدن شیـزاره زنـدگـی 
ـم از   ترین گـزارش مـقـامـات رژی
وضعیت بھداشت و درمـان تـوجـه  

 :کنید 
 آمـاری  ٨٩  تـا  ٨٨ در سالھای  " 

که در ارتباط بـا خـانـواده ھـایـی  
ـنـه ھـای   ـرداخـت ھـزی که تـوان پ
سنگین درمان بیماریھـای سـخـت  
ـر بـا فـروش   را نـداشـتـه و نـاگـزی
ـر   ـر خـط فـق وسایل زندگی بـه زی

  ٤  تـا  ٢.٥ رفته انـد، در حـدود  
درصـد از کــل جـمـعــیـت کشــور  

اما ایـن آمـار در  .  اعالم شده بود 
  ٧.٥  بـه مـرز  ٩١  تا  ٩٠ سالھای  

بررسیھا نشـان  .  درصد رسیده است 
ـر کشـورھـای   می دھـد در اکـث
ـنـه   دنیا، سھم مردم از پرداخت ھـزی

 درصـد  ١٨ ھای سالمت در حدود  
ـیـش   ـران ب است اما این عدد در ای

ــا  ٥٤.٨ از    درصــد اســت کــه ب
ای ایـن عـدد    احتساب منابع بیمه 

بـه  .   درصد می رسد ٧٠ به باالی  
طوریکه گفته می شـود در حـال  

ـنـه ھـای  ٧٥ حاضر    درصد از ھزی
ـرداخـت   سالمت از جـیـب مـردم پ

 ."می شود 
ـیـانـگـراوج فـاجـعـه   این گـزارش ب

اجتماعی عظیم اجتـمـاعـی اسـت  
که سالھا  آغاز شده و حـکـومـت  
وباندھایش مسببین اصلی آن می  

ـنـه ھـای  .  باشند  برگردیم بـه ھـزی
رژیم میگوید کـه مـردم  .  سالمت 
ـنـه ھـای  ٧٠ بیش از    درصـد ھـزی

ــبــل   ــق ــت درمــان و بــھــداشــت را م
ـراف مـیـکـنـد کـه  .  میشونـد  اعـت
 درصد جمعیت کشوربـه  ٧ بیش از  

ــن   ــی ــه ھــای ســنــگ ــن ــلــت ھــزی ع
ـرای تـامـیـن   بیماریھای سخت و ب
ـراز فـروش   ـنـه ھـا نـاگـزی این ھـزی

وسایل زندگی شان شـده و بـدیـن  
. ترتیب به زیر خط فقر رفـتـه انـد 

حکومت با وقاحت و بی شـرمـی  
این آمار را ارائه میدھد و ککـش  

ـــمـــی گـــزد  ـم ن ـم  .  ھــ ـــعـــدا ھــ ب
ـنـد   آمارگرانشان اعتراف مـی کـن
ــن وضــعــیــت حــقــوق   کــه تــازه ای

ـیـش از  .  بگیران می باشد  یعنی ب
ــر و مــردم  ١١  ــیــون کــارگ ــل ــی  م

کارکن که با دسـتـمـزدھـای سـه  
ـر، اگـر مـریـض   ـق برابر زیر خـط ف
ـر   شده به بیمارستان بیفتنـد، بـه زی

این وضعـیـت  .  خط فقر می افتند 
میلیونھا نفری است که حکومـت  
وارگانھا وباندھای رنگارنگش در  
ــی و   امــور بــیــمــه ھــای درمــان

ــه  ... بـھـداشـت و  ـن ، مــاھـانـه ھـزی
درمان و سالمت را  دستمـزدھـای  
ـیـاردھـا   ـل ناچیزشان کم کرده و مـی
تومان این مردم را سرکیسـه مـی  

ــد، مــی بــاشــد  ــن ــن ــت  .  ک ــی وضــع
میلیونھا نفر دیـگـر کـه اشـتـغـال  
ــابــتــی   ــداشــتــه، درآمــد ث ــدار ن ــای پ
نـداشـتـه، بـخـشـا فصـلـی درآمــد  
دارند، میلیونھا نفرشان بیـکـارمـی  
می باشد، بسیار اسفناک ترمـی  

این جمعیت میلیونـی بـدون  .  باشد 
ـرخـورداری   ھیچ تامینی و حـق ب
از بھداشت و درمان، به حال خـود  

 .رھا شده است 
ـیـمـه   حکومت میگوید که حـق ب

 درصد برای کارگـران  ٩  تا  ٧ بین  
بخشی را ھم کارفرما  .  می باشد 

می پردازد و بخشی را ھم تامیـن  
ـرد  در  .  اجتماعی به عھده مـیـگـی

این بخش حکومت دقیقتر حسـاب  

و کتاب سرکیسه کردن کارگـران  
ـر وعـده   ـف را کرده و به میلیونھـا ن
برخورداری از بھداشت و درمـان و  
دسترسی به امـکـانـات پـزشـکـی  

در ایـن مـیـان سـازمـان  .  میـدھـد 
ـیـمـارسـتـانـھـا،   تامین اجتماعی، ب
ـنـکـھـایـش کـه ارائـه دھـنـده   کلی
ـیـمـه شـدگـان مـی   خدمات بـه ب
ـر سـر   باشند، دھھا مانع و بھانـه ب
ـرار داده و ایـن   راه بیمه شدگان ق
ـنـد کـه   جمعیت را ناچـار مـیـکـن

ایـن بـانـدھـا، در  "  توصیه  "  بنابر  
ھمکاری با این سازمان، امـر دوا  
ـــق   ـری ــ ـــان را از ط ـــانش و درم
بیمارستانـھـای خصـوصـی طـرف  
ـبـال   قرارداد با تامین اجتماعـی دن

سازمان تامین اجـتـمـاعـی   .  نمایند 
.  بیـمـارسـتـان دارد ٢٠٠ نزدیک به 

ــن   ــه ای ــدگــان ب ــن ــه کــن ــع مــراج
ـیـمـارسـتـانـھـای   بیمارستانھـا بـه ب
ـرارداد بـا ایـن   خصوصی طـرف ق
. باند حکومت حواله داده میشونـد 

ھزینه ھای بـاالی دوا و درمـان،  
از پول تخت بیمارستان گرفتـه تـا  

ــمــت دارو   ــزیــت و قــی ... حـق وی
ـنـه تـخـت  .  سرسـاو آور اسـت  ھـزی

  ٧٠٠ بیمارستان را وزرات بھداشت  
. ھـزاز تـومـان اعـالم کـرده اســت 

کسی که مریض شده و  بـه ایـن  
ــانـد بـازی حـکـومـت و   ـروسـه ب پ
تامین اجتماعی در بـاره مـداوا و  
ـرای   احیانا اقامت در بیمارسـتـان ب
ــا   ــر ب ــشــود، دســت آخ ــی مــداوا م
ـرو   صورت حسابھای میلیونـی روب

ھزینه ھایی کـه ظـاھـرا  .  میشود 
قرار بوده بیمه تامین اجتمـاعـی و  

ـرارد داد   بیمارسـتـانـھـای طـرف ق
پرداخت نمایند، به گـردن مـریـض  

الزم به یـادآوری اسـت  . می افتد 
ـران   که مدتی پیش یکی از مـدی
تامین اجتماعی در جریان دعوای  
باند مرتضوی با شعبات اسـتـانـی  

ـرامــون   ــد مــداوای  "  اش پــی " رون
بیمه شدگان، دست به افشـاگـری  
زد و گفته بود که باند مرتضـوی  
نه فقط بخش بیمه ھای درمـانـی  
، بلکـه انـحـصـار دھـھـا شـرکـت  
دارویی و خدمات پزشکـی را در  
دست دارد کـه در ھـمـکـاری بـا  
بخش خصوصی و بیـمـارسـتـانـھـا،  
ساالنه دھھا ھزار نفر مـریـض  را  

وی گفتـه  .  بی خانمان می کنند 

بود که صورت حسـابـھـای رد و  
بدل شده بین تـامـیـن اجـتـمـاعـی،  
بیمارستانھـا و مـراکـز پـزشـکـی  
ـران و   ـنـد مـدی خصوصی، زد و ب
ـرای   دست اندر کاران این باندھـا ب
ـنـد   سرکیسه کـردن مـراجـعـه کـن
گان، مھمترین منبع درآمد تامیـن  

وی دسـت  .  اجتماعی می بـاشـد 
آخر دست به افشاگری در مـورد  
سرمایه گذاریـھـای ایـن سـازمـان  
ــود کــه شــرکــت   ــه ب ــت زده و گــف
سرمایه گذاری تامین اجتـمـاعـی  

ــن  )  شـسـتـا ( مـعـروف بـه   ـتـمـی ھــف
ـم بـا   کنسـرن بـزرگ مـالـی رژی
ھزاران میلیاردتومان سرمایـه مـی  

جمھوری اسالمی ھمراه بـا  .  باشد 
زدن از بودجه بھـداشـت و درمـان،  
تحمیل ھزینه ھای سنگین مـداوا  
به میلونھا مریض، تحـمـیـل خـانـه  
ـقـابـال   ـر، مـت ـف خرابی به میلیونھا ن
ـروژه ھـای   ـرای پ سـرکـیـسـه را ب

ـری "  ـیـت رھـب شـل کــرده  "  مـھـم ب
ــط جــھــت اطــالع .  اســت  در  !  فــق

بودجه امسال سھم دم و دسـتـگـاه  
ـرکـــوب   ـــض و طـــویـــل ســ ـری عــ
حــکــومــت، نــزدیــک بــه نصــف  

ــاشــد  ــت  . "  بــودجــه مــی ب امــنــی
ـیـان  "  حکومت   مھمترین امـر جـان

ـیـاردتـومـان  . است  ـل دھھا ھـزار مـی
. برایش بودجه اختصـاص داده انـد 

ـراف کـرده   خود مجلس دزدان اعـت
علیرغم اینکه ھنوز بودجه امسـال  
از تصویب نھایی نگذشتـه، سـھـم  
بیت رھبری، ارگانـھـا و مـاشـیـن  

" جلسه اضطـراری  "  سرکوب، در  
ـیـد   کمیسیونھـای مـجـلـس، بـا ق
ـرای   چند فوریت تصویب شده و ب

فقـط یـک  .  اجرا اعالم شده است 
ـیـاردی بـه   ـل " رقم چند صـد مـی
ــات   ــخــاب ــن امــنــیــت انــت " تــامــی

ــصــاص داده شــده   حــکــومــت اخــت
در جریان دعواھـای بـودجـه  . است 

ـتـی ھـا   ای مجـلـسـی ھـا و دول
برخی از نماینـدگـان ایـن بـانـدھـا  
ــه   ــودجــه ب ــصــاص ب " خــبــر ازاخــت
ـم  " تامین امنیت مـنـطـقـه ای رژی

ـتـه انـد کـه   داده و مشخـصـا گـف
ـم،  "  برای    حمایت از متحدان رژی

نظیر رژیم اسد، حزب الله و دار و  
.. دسته ھای تروریست اسالمی و 

کمیسیون ھای ویژه تشکیـل داده  
مـھـم  "  اند تا ھزینه ھای این امر  

را برآورد کرده و در بودجـه سـال  "  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ـنـد ٩٢  و بـاالخـره  .   مـنـظـور نـمـای
ـروژه   اختصاص بودجه ھنگفت به پ

ـم   ـم در طـول  .  اتمی رژی   ١٦ رژی
ــش از   ــه بــی   ١٠٠ ســال گــذشــت

ـروژه   ـرای پ ـنـه ب ـیـارد دالرھـزی میل
قرار  .  ھسته ای شدنش کرده است 

ــن پــروژه ســرعــت   اســت کــه ای
" بیشتری گرفته و برای این کـار 

در بــودجــه  "  ردیــف ھــای ویــژه  
صـحـبـت  .  امسال تعبیه شده اسـت 

ـیـن   ـیـارد دالر  ٦ از رقمـی ب ـل  مـی
ـروژه، بـطـور  "  تقویت  " برای   این پ

 مـرکـز غـنـی  ٤ مشخص احداث  
ــایــر   ــک زرد و س ســازی، کــی
تاسیسات مرتبط با انرژی ھسـتـه  

ـریـن  .  ای می باشد  اینـھـا مـھـمـت
ـنـدی   اقالم و اولویتھـای بـودجـه ب

ھزینـه ھـای  .  حکومت می باشد 
ــھــداشـت و درمــان،   ــوط بـه ب مـرب
ــغــال و   آمــوزش و پــرورش، اشــت

ــکــاری و   ـی در ردیــف ھــای  ..  ب
 . آخراولویت ھا قرار دارند 

در کنار آمـار و ارقـام در مـورد  

وضعیت بـھـداشـت و سـالمـت، و  
ـر  ٧ رانده شدن بیش از   ـف ـیـون ن  میل

به زیر خط بقا، تامین اجتمـاعـی،  
دولت و کل حکومت مـیـافـیـای  
بھداشت و درمان را سـازمـان داده  
ــه جــان مــردم انــداخــتــه انــد  . و ب

ـیـمـا  ایـن   ـق مافیـایـی کـه مسـت
ـنـاک  بـھـداشـت و   وضعیت اسف
درمان را در ھـمـکـاری بـا کـل  
ـم سـازمـان   ارگانھا وباندھـای رژی

باندھـای  . داده و به پیش می برند 
حکومتی فقط به این آمار وارقـام  
ـنـه ھـای درمـان و   وضعیـت ھـزی
بــھــداشــت راضــی نشــده و بــی  
ــرده انــد کــه   ــرمــانــه اعــالم ک ش
افزایش ھزینه ھای بیشتـر در راه  

ـر شـدن  .  می باشد  این یعنـی بـدت
وضعیت از آن چـیـزی اسـت کـه  

دولت ،  .  در حال حاضر وجود دارد 
تـامـیـن اجـتـمــاعـی و بـانـدھــای  
شریک در امر بھداشت و درمـان  
ـنـا    با این سیاستھایشان رسما و عل

. نسل کشی را سـازمـان داده انـد 

خودشان با وقاحت اسـالمـی شـان  
  ٧ اعتراف می کنند که بیش از  

ـنـه ھـای   میلیون نفر زیر بـار ھـزی
ـر خـط   سنگین دوا و درمان بـه زی

ـتـاده انـد  ـیـحـانـه وعـده  .  فقر اف وق
ـنـه دوا و   ـرھـزی افزایش بازھم بیشت

. درمان در سال جاری را میدھـنـد 
ــھــداشــت و درمــان در   ازســھــم  ب
بودجه زده  و تنھا برنامه ای کـه  
در عرصه بھداشت و درمان دارند،  
گران کردن خدمات پزشکی، بـاال  
ـیـمـت   بردن و باال نـگـه داشـتـن ق
دارو، ھزینه عمل جراجی، اقـامـت  

در  .  مـی بـاشـد ...  دربیمارستان و 
یک چنین وضعیتی رژیم بودجـه  

ـرای   امـورات  "  ھای ھـنـگـفـت ب
ھمانطوریکه بـاال بـه آن  "  مھمش  

. اشاره شد، اختـصـاص داده اسـت 
ـیـش   جمھوری اسالمی در طـول ب
ـتـش ایـن   از سه دھـه از حـاکـمـی
وضعیت امروز بھداشت و درمان و  
ـر   ھزینه ھای باالی سـالمـت را ب
گرده میلیونھا نفر تـحـمـیـل کـرده  

جمـھـوری اسـالمـی ھـیـچ  . است 
موقع امرش تـامـیـن بـھـداشـت و  
درمان مناسب برای مردم نبـوده و  

تحمیل ھزینه ھای سرسـام  .  نیست 
ـیـونـھـا   ـل ـر مـی آور بھداشت درمان ب
نفر، تصویـب وبـه اجـرا گـذاشـتـن  

ــن طـرح ھــای   ـری ــی ت ضـد انسـان
ـیـل   ـب مربوط به دوا ودرمـان، از ق
افزایش تعرفه ھا، گرانتر خدمـات  
پزشکی، ھزینه بستـری شـدن در  
ـیـمـت   بیمارستان، باال نگه داشت ق
ــدھــی مــافــیــای   دارو،ســازمــازمــان
بــھــداشــت و درمــان رســمــی در  
ــف حــکــومــت،   ســطــوح مــخــتــل

ــن  ... و  ـم ای ـی ـق خـود مسـئـول مســت
ایـن  .  وضعیت بوده و مـی بـاشـد 

سیاست رژیم سازماندھی رسـمـی  
ـبـاھـی    و علنی نسل کشی و به ت
کشاندن زندگی میلیونھا نفر مـی  

ــاشــد  ــرده کــه  .  ب ــم کــاری ک رژی
ــدیــل بــه   ــب بــھــداشــت و درمــان ت
کاالی لوکس شده که میلیـونـھـا  
نفر از کارگران و مـردم کـارکـن  

قدرت خرید این کاالی لوکس را  
ـیـونـھـا  .  ندارند  ـل این وضـعـیـت مـی

نفری است که کار کـرده و حـق  
ـردازنـد ..  بیمه و  وضـعـیـت  .  می پ

میلیونھا نفـر دیـگـر کـه در ایـن  
ـنـد، بـه مـراتـب   کاتاگوری نیـسـت
ــاشــد  ــز مــی ب ـی ـر ن . اسـفــنـاک ت

ـر مـی   ـر خـط فـق مریض نشـو زی
افتی، سالـھـاسـت کـه بـه یـک  
ـبـدیـل   واقعیت گسترده اجتماعی ت

ـیـجـه  . شده است  ـت واقعیتـی کـه ن
ــاســت ھــای   ــی ــم کــل س ــی ــق ــت مس
جـمــھــوری اســالمــی در عــرصــه  

در  .  بھداشت و درمان مـی بـاشـد 
ـیـونـھـا   ـل یک چنین وضعیتی مـی
کارگر و کارکن ناچـارنـد حـتـی  
ـیـاج بـه   اگر مریض ھستند و احـت
مداوا دارند، بر سرکارشان حـاضـر  

ـرداخـت  .  بشوند  چرا کـه قـدرت پ
ھـزیــنـه بـاال و ســرسـا آور دوا و  

تـازه اگـر از بـد  .  درمان را ندارند 
حادثه ناچارا پایشان به بیمارستـان  

ـیـون  ٧ بیفتد، به خیل بیش از   ـل  مـی
نفری خواھند پیوست کـه قـدرت  
پرداخت ھزینه ھای سنگین دوا و  
درمان را نداشته و دار و نـدارشـان  
ــابــود   ــدگــی شــان ن مصــادره و زن

مریض نشو کـه مـی  .  خواھد شد 
ـر  ـرای پـایـان  ! افتی زیر خـط فـق ب

دادن به ایـن وضـعـیـت یـک راه  
ـر   بیشتر وجـود نـدارد و آن بـه زی
ــدن کــل بســاط حــکــومــت   کشــی
. جمھوری اسالمی سرمـایـه داران 

حکومتـی کـه بـا تـحـمـیـل ایـن  
ـنـاک بـھـداشـت و   وضعیـت اسـف
درمــان، رســمــا نســل کشــی را  

 .سازمان داده است 
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ـراض و مـبـارزه   شعلـه ھـای اعـت
برای افزایش دستمـزدھـا كـمـاكـان  
ـلـف در مـحـافـل   در اشكال مـخـت
. جنبش كارگری در جـریـان اسـت 

ـریـن   ـت در روزھای گذشته مـحـوری
ـبـه تـحـت عـنـوان   شعـار و مـطـال

" اعتصابات و تجمعات سـراسـری " 
راه برون رفـت از ایـن وضـعـیـت،  

ــگــر در  .  اعــالم شــد  از ســوی دی
ھـم سـرو صـدای  "  خودیـھـا " جبھه  

رسمـی  ( نھاد و تشكل ھای دولتی 
نخوابیـده و  )  به بیان میدیای ایران 

طرح شكایت و افزایش دستمزدھـا  
ھیچ دوره ای  .  ھم در جریان است 

" تشكلـھـای " به اندازه امسال سنبه  
دولتی و یا رسمی به اعتراض بـه  
میزان دستمزدھای تصـویـب شـده،  

نــھــضــت  " و  .   تــنــد نــبــوده اســت 
را  "  شكایت علیه مـزد نـاعـادالنـه 

ـر  ٩٢ سال  !. راه انداخته اند   سـال پ
از مبارزه طبقاتی  و در واقع  بـه  
سال چلنچ و به مصـاف كشـیـدن  
ـبـدیـل شـده اسـت  . ھای سخت، ت

.  سال متفاوتی شده اسـت ٩٢ سال  
 بـا  ٩٢ جنبش كارگـری در سـال  

مصافھایی روبرو است كه قـواعـد  
ـنـونـی در عـرصـه   ـرارت تـاك و مق
مبارزه برای افزایـش دسـتـمـزدھـا،  
برگزار مراسم ھـای اول مـاه مـه  
در سال ھای قبل به این شكل را  

و در یـك كـالم  .  تجربه نكرده است 
ـبـش خـود و   سال اتكا بخود و جـن
ـبـش   اتكا به خودآگاھی درون جـن

سوال این است كـه  .  كارگری است 
ـر   ـی چه چیز و كدام فاكتورھا تـغـی
ـر   كرده اند كه امسال را متفـاوت ت

ـرای ھـر  .  از گذشته كـرده اسـت  ب
ــزدیــك مســائــل   ــاظــری كــه از ن ن
ـیـب كـرده،   ـق جنبش كارگری را تع
اولین جـواب سـر راسـت و روشـن  
ـتـصـاد   این خواھد بود كه بحران اق
ـریـت از   جھانی سرنوشت بخش اكث
ــن را   ــن كــرده زمــی ــن ای ــی ســاكــن

مـھـار ایـن  .  دگرگون كـرده اسـت 
بحران و تامین سود و ثروت ھـای  
میلیاردی را میخواھند از طـریـق  
ــدگــی، و   ــشــت و زن ــعــی زدن م
امكانات رفاھی، بھداشـتـی، حـق  
و حقوق روزانه و مزایای کـارگـر  

ـنـد  ـن ـر خـیـل  .  تامیـن ك ھـر روز ب
و تـعـداد  .  بیكاران افزوده مـیـشـود 

ـنـاھـایـی كـه بـا خـانـواده   بی سرپ
ھای چند نفری روانـه خـیـابـان و  

ــد،   ــشــون زنـدگــی در آوارگــی مــی
و ده ھـا  .  بیشتر و بیشتر میـشـود 

درد و مصیبت اجتمـاعـی كـه بـه  
مزدبگیران میلیارد نفری جـامـعـه  

ـران ھـم  .  تحـمـیـل كـرده انـد  در ای
موقعیت اقتصادی و مـعـیـشـت و  
ــل   ـقـه كـارگـر و خـی زنـدگـی طـب
ـر   ـی ـی عظیم مزدبگیران جـامـعـه تـغ

تامین زندگـی سـخـت  .  كرده است 
شده و طبقه كارگر بـا ایـن انـدازه  
از دستمزدھا نمیتواند به معـیـشـت  

ـتـوانـد  .  خود ادامه دھد  و حتی نمی
ــرو و انــرژی   ــی ــرای بــازیــابــی ن ب
ـیـت   كافی، قدرت عضالت و فعال
فكری و توانایی جسـمـی اش را  
ــه كـارخــانـه شــود  ـم و روان ـرمــی . ت

ـیـو   ـت دومین فاكتور، موقعیت ابـژك
ـراضـات او در   طبقه كارگر و اعـت
چنـد سـال گـذشـتـه و بـویـژه از  

ــت  ــه اس ــذشــت ــال گ ــكــس ــن  .  ی ای
ـراضـات   موقعیت در اشـكـال اعـت
متحد و ھمبسته در شكل طومـار  
ســی ھــزار امضــا و تــجــمــعــات  
سخنگویان بخشھایی از كـارگـران  
ــلــس و صــدھــا   ــابــل مــج ــق در م
اعتصاب و تظاھرات و راه پیمایی  
ــوده   ـیـدی ب در مـراكـز كـار و تـول

و یك فاكتور دیگر، اوضـاع  . است 
ــت نـابسـامــان   سـیـاسـی و وضـعـی
ــام و   ــاالیــی ھــا و تــرس از قــی ب
ـراضـات   ـرش اعـت انقـالب و گسـت

 . توده ای میباشد 
ـیـن اوضـاع و احـوالـی   در چن
ھنوز بحث بر سر میزان دستمزدھـا  

در كشورھایی كـه  .  در جریان است 
اتحادیه و سندیكا ھا وجود دارنـد،  
آزادی بیان و تشكل و میـدیـا ھـم  
ـنـار   غیر قانونی نیست، ده ھا سمی
ـرسـی   و مناظره تلویزیونی و ھمه پ

ـران  .  در جامعه انجام میشود  در ای
ـبـداد سـیـاسـی   تحت حاكمیت اسـت
جمھوری اسـالمـی، و ھـژمـونـی  
بورژوازی مفت خور و سـود جـو،  

طبقه كارگر بـا عـبـور از مـوانـع  
ـری   امنیتی و سركوب و دسـتـگـی
توانسته اسـت، مـوقـعـیـت زنـده و  
نارضایتی ھـای فـوری خـود را  

ـلـویـزیـون و  .  ابراز كند  مـیـدیـا و ت
ــعــی در دســت   ــی ــل ــات تــب امــكــان
ـبـش   ـیـن ایـن جـن كارگران و فـعـال

ــســت  ـی ــصــاب،  .  ن اعـتــراض و اعــت
تجمع ھای اعتراضـی و طـومـار  

 . نویسی ابزار این ابراز وجود است 
ـبـاط  "  جبھه خودی ھـا "  در ارت

با حداقل دستمزد مصوبه شـورای  
ــر مــحــور   ــون ب ــی كــار اكــن عــال

بگزارش ایلنـا  .  میچرخد "  شكایت " 
در  "   تشكـل كـارگـری "٦ حداقل  »

ـقـض مـعـیـارھــای   ــه ن ـراض ب اعـت
قانونی تعیین مزد سال جـاری بـه  
دیوان عدالت اداری شكایـت كـرده  

ھـمـیـن امـر  »و ادامه میدھـد  «اند 
ــا درخــواســت   ــب شــده اسـت ت سـب
اعضای شـورای عـالـی كـار بـه  
منظور تشكیل جلسه ویژه شورای  
مذكور برای افزایش حـق مسـكـن  
ـراضـات   و خواربار كارگران به اعـت
بی سابقه كارگران و تشكل ھـای  
مستقل و رسمی كارگری به رقـم  

ــن شــده بــرای مـزد   ــی  و  ٩٢ تـعــی
ــیــه مــزد  "  ــل ــھــضــت شــكــایــت ع ن

ارتبـاط داده شـود اگـر  "  ناعادالنه 
ـنـدگـان ، ایـن   ـن چه درخـواسـت ك

ـنـد  ـن و  ".  مساله را تكذیب مـی ك
اعالم تشكیل جلسـه  " آنھا معتقدند  

ویـژه شــورای عــالـی كــار بــرای  
افزایش حق مسكن و خوار و بـار  
ـیـن   كارگران، واكنش شـورای تـعـی

ــار ( مــزد  ــی ك ــه  )  شــورای عــال ب
اعتراضات بی سابقه و ھماھنگ  
كارگران و تشكل ھای مستقـل و  

  ٩٢ رســمــی كــارگــری بــه مــزد  
ـراضـات بـی  ".  است  خارج از اعـت

ـفـات   سابقه كـه ویـژه گـی و مـت
بودن موقعیت طبقه كارگـر را در  
دو سطح یـكـم؛ مـعـیـشـت و بـاال  

بودن گرانی و بیكـارسـازی ھـای  
ـراض   وسیع، دوم؛ ابراز وجود و اعـت
ـراض بـه   و مبارزه متشكل در اعـت
میزان دسـتـمـزدھـا، را مـنـعـكـس  
میكند، این تشکالت دسـت سـاز  
ـرنـده شـورای   ـرگـی دولتی كه در ب
عالی كار، شـوراھـای اسـالمـی،  
خانه كارگریھا و خیل مفت خوران  
نمایندگان مجلس به منظور التیام  
و آرام كـردن بـخـشـھـای رادیـكـال  
جنبش كارگـری بـازی شـکـایـت  

و به این  .  کشی را راه انداخته اند 
نھـضـت شـكـایـت  " منظور بر طبل  

ـنـد "  علیه مزد ناعـادالنـه  . مـیـكـوب
ـنـھـا مشـخـص   طرح و آلترناتیـو ای
است، مـزد روزانـه را تـكـه تـكـه  
میكنند، و بخشی از آن را تـحـت  
عنوان یارانه و یـا بـن كـاالھـا بـه  
ـرداخـت حــق   مـنـظـور كــمـك بـه پ
مسكن و تـھـیـه خـوار و بـار بـه  

ـنـد  ایـن  .  كارگران پرداخـت مـیـكـن
مبلغ در واقـع از جـیـب كـارگـران  
دزدیده و به آنھا با ھـزار مـنـت و  

نھضـت شـكـایـت  " طی تشریفات   
ــه  ـیـه مــزد نـاعـادالن بـه آنـھــا  "  عـل

ـقـه  !.   میدھند  در مقابل اینھا، طـب
كارگر و جنبش افزایش دستمزدھـا  
كوتاه نخواھد آمد و بر سر افزایـش  
ـم   ـی ـر از یـك و ن دستمـزدھـا بـاالت

 .  میلیون پایفشاری، میکند 
ــاوت  ــف ــش  ٩٢ ســال مــت ، جــنــب

كارگری را وارد رویا روئی ھـای  
ـبـش و  !  جدی كرده اسـت  ایـن جـن

ـریـن   ـیـشـت فعالین آن بـایـد مـورد ب
ـرنـد  . حمایت و پشتیبانیھا قرار گـی

تالش آگاھانه برای ایجاد تشـكـل  
سراسری از ھر دوره ای ضـروری  
ـرای   تر و از فاكتورھای جـدی  ب
ـقـه   پیشبرد خواست و مطالبات طـب

ــت  ــارگــر در ایــران اس ســـال  .  ك
ـبـھـشـت  ٩٢ متفاوت   ، در اول اردی

ماه با برگزاری اعتصاب  بزرگ  
در كارخانه نورد لوله صفا، رو در  
ــران بــا بــورژواھــا و   روئــی كــارگ

صـدھــا  .  دولـت، آغـاز شـده اســت 
ـراض   كارگر لوله نورد صفا در اعـت
ـرداخـت حـقـوق   به اخراج و عـدم پ
ـراض آمـیـزی وارد   شان بطور اعـت
ـیـوسـتـن   این كارخانه شدند و بـا پ
ـیـد در   ھمه كارگران بـه آنـان، تـول

 .  كارخانه متوقف شد 
ــگــر   ــار دی ــه، ب ــه گــذشــت ــت ھــف
اعتراضات كـارگـری در اشـكـال  

ـراضـی   تجمع، و نـامـه ھـای اعـت
در مـراكـز كـارگـری .  ادامه یافت 

ـروه (  كـارخـانـه  ( ،  ) فوالد زاگرس ق
،  ) نساجـی سـیـمـیـن نـو اصـفـھـان 

کارگران آھنگری تراکتورسـازی  ( 
ـیـمـانـکـاری  ( ،  ) تبریز  ازکارکنان پ

ـقـاضـیـان  ( ،  ) وزارت نفت  تجمع مـت
کـارکـنـان  ( ،  ) مسکن مھر زنجان 

منابع طبیعی استان کھگیلویـه و  
عـدم دریـافـت حـقـوق  )  بویراحـمـد 

ــی   ـل ــعـطـی ـرداخــت نشـده، ت ھـای پ
ـفـی مـوقـعـیـت   كارخانـه، بـالتـكـی
كاری،  حقوق بازنشستگی،  حـق  
مسكن، رسیدگی به مشكـالت و  
عدم پرداخت وام ھای مسـكـن، و  
ـرداری افـرادی   اعتراض به كـاله ب
ــن   ــری ــاســداران مــحــوریــت ــاه پ از ســپ

 . خواست و مطالبات بوده اند 
و در ھفته گذشته بـار دیـگـر  
ــھـــوری   ــم ــزدور ج ــای م نــیــروھ
اسالمی و در آستانه اول مـاه مـه  
ــن   ــه فــراخــوانــدن فــعــالــی اقــدام ب
كارگری از جملـه رضـا شـھـابـی  

رضا شـھـابـی از طـریـق  . كرده اند 
ویدئو یوتوب ضـمـن قـدردانـی از  
ـیـن   حمایتھایی كـه از او و فـعـال
كارگری در بند شده، به بازداشـت  

رصــا  .  مــجــددش اعــتــراض كــرد 
ـیـن روز جـھـانـی   شھابـی ھـمـچـن
ـریـك   ـب كارگر را بـه كـارگـران  ت

ــاط بـا بـازگشــت  .  گـفـت  ـب در ارت
رضا شھابی بـه زنـدان، اتـحـادیـه  
جھانی كارگران حمل و نقل  طـی  
نامه ای به لـغـو مـرخصـی رصـا  

 .   شھابی اعتراض كرد 
 ١٣٩٢  اردیبھشت  ٢ 
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 اعتراضات كارگری
 

در  «فارسیت»تحصن کارگران کارخانه 
 فرمانداری دورود

 نفر از کارگران کارخانه فارسیت دورود با تحصـن  ٤٠  
 .در فرمانداری خواستار رسیدگی به مشکالتشان شدند 

ـقـاد از سـوء   ـت به گزارش ایلنا، کارگران معترض بـا ان
مدیریت مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت فـارسـیـت، عـدم  
حضور آنان در محیط کـار جـھـت پـاسـخـگـویـی الزم بـه  

ھا را عـامـل تـحـصـن    کارگران و عدم پرداخت مطالبات آن 
 .اند   خود عنوان كرده 

متحصنین نسبت به تصمیم مدیران ارشد این کـارخـانـه  
ـقـه کـار   در اخراج کارگران پیمانـکـار بـاالی ده سـال سـاب

 .اند   معترض 
شناس سیاسـی    در ھمین رابطه عبداله قائد رحمتی کار 

ـنـا،   ـل ـرنـگـار ای ـ امنیتی فرمانداری دورود در گفتگو با خب
 .وقوع این تحصن را تایید کرده است 

بنابر این گزارش، بعد از مذاکرات امروز کـارگـران بـا  
انـد    مسئوالن فرمانداری، مدیران کارخانه فارسیت وعده داده 

ـتـه مـی  ـنـج مـاه اسـت    که طلب کارگران را که گف شـود پ
 .ھا پرداخت کنند   اند به آن   حقوقی دریافت نکرده 

  
اولین اعتصاب بزرگ کارگری در سال 

جدید، تولید در کارخانه نورد لوله صفا را 
 متوقف کرد

ـران  ـیـن سـاعـات صـبـح  :  اتحادیه آزاد کارگران ای از اول
امروز صد کارگر اخراجی کـارخـانـه نـورد لـولـه صـفـا در  

ـراض   اعتراض به اخراج و عدم پرداخت حقوق شان بطـور اعـت
آمیزی وارد این کارخانه شدند و با پیوستن ھـمـه کـارگـران  

 .به آنان، تولید در این کارخانه متوقف شد 

ـران   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـرارداد   صبح دیروز کارفرمای این کارخانه با عدم تـمـدیـد ق
ـرای تسـھـیـل   صد نفر از کارگران دست به اخراج آنان زد و ب

  ١١٠٠ اخراجھای بیشتر، قرارداد شـش مـاھـه و یـکـسـالـه  
ـنـھـا  . کارگر دیگر را فقط بمدت یکماه تمدید نمود  ھـمـه ای

در حالی است که قرار بود بیستم فروردین ماه قسـمـتـی از  
مطالبات معوقه این کارگران پرداخت شود اما کـارفـرمـای  
این کارخانه نه تنھا در روز بیستم فـروردیـن بـه وعـده خـود  
ـرای بـه تـمـکـیـن واداشـتـن   عمل نکرد بلکه در اقـدامـی ب
کارگران صد نفر از آنان را اخراج و قرارداد مابقی کـارگـران  

 .را بمدت یکماه تمدید کرد 
بنا بر آخرین گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران  
ایران بدنبال ورود اعتراض آمـیـز صـد کـارگـر اخـراجـی بـه  

داخل کارخانه نورد لوله صفا و پیوستن دیگر کـارگـران بـه  
آنان که از صبح امروز منجر به آغاز اعتصابی متحدانه در  
این کارخانه شد مدیران کارخانه تـالش کـردنـد بـا تـھـدیـد  
ـنـد امـا بـا   کارگران، آنان را وادار به شکستن اعتصاب کـن
واکنش شدید کارگران مواجه شـدنـد کـه در مـواردی بـه  
درگیریھای شدید لفظی ما بین کارگران و مدیران کارخانـه   

 .کشیده شد 
ـیـوسـتـن   اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا بـا پ

ـر   کارگران شیفت شب به اعتصاب تا لحظه دریافت این خـب
 .ھمچنان ادامه دارد )  عصر ١٩ (

 ١٣٩٢ اول اردیبھشت ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

جمع اعتراضی کارگران کارخانه قند و 
تصفیه شکر اھواز ھمزمان با سفر رئیس 

  دولت به خوزستان
نژاد به اھـواز، کـارگـران    ھمزمان با سفر محمود احمدی 

ـبـه  ( کارخانه قند و تصفیه شکر این شھر صبح امروز   یکشن
در مقابل استانداری خوزسـتـان تـجـمـع  )  یکم اردیبھشت ماه 

 .کردند 
ـیـه   حسن لویمی، نماینده کارگران کارخانه قنـد و تصـف

جمعی از کـارگـران  :  شکر اھواز در این زمینه به ایلنا گفت 
 مـاه اسـت بـه  ٢٧ کارخانه قند وتصفیه شـکـر اھـواز کـه  

ـیـد، حـقـوق   ـلـی خـط تـول سببب بالتکلیفی کارخانه و تعطی
اند ھمزمان با سفر رئیس دولت به شھـر اھـواز صـبـح    نگرفته 

امروز یکشنبه برای دومین روز متوالی در سال جدید بـا در  

توجھی مسـئـوالن    ھا در اعتراض به بی   دست داشتن پالکارد 
استانی نسبت به مشکالتشان مقابل استانداری شھـر اھـواز  

 .تجمع کردند 
ـنـد   او با اشاره به اینکه ھدف از تجمع امروز کارگران ق
ـئـت ھـمـراه اسـت، اظـھـار   اھواز دیدار با رئیس دولـت و ھـی

ھیئت دولت در دور دوم سفرھای اسـتـانـی خـود بـه  :  داشت 
شیراز برای حل مشکالت کارخانه قند اھواز و کارگران آن  

ای را تصویب کرد که این مصوبه نه تنھا نتـوانسـت    مصوبه 
ـلـکـه بـعـد از   مشکالت کارخانه و کارگران را رفع کنـد ب

ای باز نشدنی به مشکالت کارگران افـزوده    تصویب آن گره 
 .شد 

ـیـات ایـن مصـوبـه   این فعال کارگری در تشـریـح جـزئ
ــه  :  گـفـت  ــی دولـت ب ــان دور دوم سـفــرھـای اسـتـان در جـری

خوزستان، ھیات دولت مصوب کرد که کارخانه قنـد اھـواز  
ـیـمـت   از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خـارج و بـه ق
دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، امـا بـعـد از  
مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کـارخـانـه  

 .از بخش خصوصی به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد 
نماینده حقوقی کارگران قند اھواز در این زمینه اضافـه  

ھای ملی و ملت نیز بعنوان مالکـیـن    متاسفانه بانک :  کرد 
ـر فـروش   قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی ب
ـری امـور   ـیـگـی کارخانه به وزارت صـنـایـع و مـعـادن از پ

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

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .گیرند   کارخانه و کارگران بیکار برعھده نمی 
ھـای    با پیگیـری : نماینده کارگران قند اھواز یاد آور شد 

ـنـد    انجام شده، بـانـک  ـیـسـت ھـای مـلـی و مـلـت حـاضـر ن
ـرنـد و وزارت صـنـعـت،   مسئولیت کارخانه را برعھـده بـگـی
معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانـونـی بـودن مصـوبـه  
دولت، رونـد بـازسـازی و راه انـدازی مـجـدد کـارخـانـه را  
ـرای   متوقف کـرده، کـه ایـن مسـالـه مشـکـالت زیـادی ب

 .کارگران ایجاد کرده است 
این کارگر به نمایندگی از سایر کارگران قند اھـواز از  

ای را برای بررسی و    شناسی شده   دولت خواست راھکار کار 
اش    رفع مشکالت کارخانه قند اھواز و کارگران بیکار شـده 

ـبـات و   ترسیم کنند تا آنان نیز در سال جدید با دریافت مطال
ـنـده  ـرای    رفع مشکالت کارخانه خبر خوشـحـال کـن ای را ب

 .ھای خود ببرند   خانواده 
 

ما که تبدیل وضعیت شدیم نه حقوقمون 
بھتر شد نه مزایا بھمون دادن افزایش 

 . حقوق رو کارگری حساب میکنن
 ھزار نفر ازکارکنان پیـمـانـکـاری  ٤٠ حدود  : فروردین ٢٩ 

ـرارداد  ـرارداد مـدت  ( وزارت نفت تعیین تکلیف شده و بـه ق ق
مستقیم و یا تعاونی تبدیل شده اند وھنوز بیـش از  )  موقت  
ـنـد ١٠٠  ـف ـی .  ھزار نیروی پیمانکاری بـاقـی مـانـده بـالتـکـل

وزیرنفت دیروزازتمدید قرارداد کارکنان مدت موقت در سـال  
ـم بـا دیـگـرکـارکـنـان  ١٣٩٢  ـی  و امضای قراردادھای مستق

ـتـدای سـال   ـفـت از اب ـرداد ١٣٩٢ پیمانـکـاری وزارت ن . خـب
 عسـلـویـه  ١٣٩٢/١/٢٩ -١ :  کارکنان تبدیل وضعـیـت شـده 

ـنـد بـه راحـتـی کـار  : مدت موقت  ـلـی کـه داشـت چرا پرسن
ـرات  .  خودشان انجام میدادند اینجور بدبخـت کـردیـد  ـف چـرا ن

شما اول فکر امکـانـات  . دیگری می خواھید بدبخت کنید  
ـیـد  چـرا  .   این پرسنل باشید بعد آنھا را قرارداد مستقیـم کـن

ـرداخـت  ١٣ بعد از گذشت   ـرارداد ھـنـوز در بـاره پ  ماه ا ز ق
حقوق تصمیم جامعی نگرفتـه ایـد و ولـی مـوقـع عـیـدی  

ـــد  ـی ــ ـت ــ ـت ـرفــ ـر آن گــ ـم بـــه کســ ــ ـی ـریـــعـــا  تصـــمــ -٢ .  ســ
به جمع بالتکلیفان خوش آمدین جـنـاب  ١٣٩٢/١/٢٩ ازسرخس 

وزیربرای ما که یکساله ازقراردادمستقیم شدنمون مـیـگـذره  
ـیـه عـجـلـه داریـن؟   ـق چه کردین که برای تبدیل وضعیـت ب

چون درطول سال ازتمام مزایـای  .   البته برای شما بد نمیشه 
کارمندان محروم میشـن چـون کـارگـرنـد وآخـرسـال مـوقـع  
عیدی یکدفعه معجزه میـشـه مـیـشـن کـارمـنـد وعـیـدی  
کارمندی میگیرن ودر سال بعدش دیگه خودشونم نمـیـدونـن  

ـــد  ـن ــ ـت ــ ـــی ھس ـــی  -٣ !!!!!  چ ـــوارزم ـــی خ ـــم ـی ــ ـروش ــ ـت ــ پ
ـم نـه  :  ١٣٩٢/١/٢٩ بندرامام  ـبـدیـل وضـعـیـت شـدی ما که ت

حقوقمون بھتر شد نه مزایا بھمـون دادن افـزایـش حـقـوق رو  
عـیـدی رو کـارمـنـدی حسـاب  .  کارگری حساب میکنن 

میکنن آبرو شرکت نفت داره میره بـا ایـن کـارھـاش فـکـر  
. میکنه کارگرھای تبدیل وضعیت شده گـوشـھـاشـون درازه 

جـنـاب آقـای  . بـا سـالم  ١٣٩٢/١/٢٩ : خسته از عسلـویـه -٤ 
قاسمی بجای اینکه دستور بدین با اوناییکه از حاال به بعـد  

بفکر افزایش حقـوق  . حایز شرایط تبدیل میشوند قراردادببندند 
یکسال تمـام حـتـی بـا  .آخه تا کی منتظر بمونیم .ما باشید  

ـیـمـانـکـاری کـار   ـر از بـچـه ھـای پ شرایط حقوقی کـمـت
آیا تو این سال جدید ھم قرار نیست حقوق مـا درسـت  . کردیم 

این بھونه ھا چیه ھی میگین بازنـگـری حـقـوق بـایـد  . بشه 
 پانا نیوز :انجام بشه؟چند سال باز نگری میکنید؟ منبع 

  
تجمع متقاضیان مسکن مھر مقابل 

 استانداری زنجان برای دومین روز متوالی
پس از برگزاری دو تـجـمـع در روز ھـای  :  فروردین ٢٩ 

ـقـاضـیـان مسـکـن  ١٠٠ فروردین قریب به  ٢٩ و  ٢٨   نفر از مـت
مھر پس از تجمع در مقابل ساختمان مسکن مھـر واقـع در  

 استانداری زنـجـان  ٢ خیابان جاوید به مقابل ساختمان شماره  
رفته و خـواسـتـار رسـیـدگـی بـه مشـکـالتشـان از سـوی  

ھـای    این افـراد کـه از اعضـای مـجـتـمـع . مسئوالن شدند 
  ٨٦  و  ٨٧   ھستند، از سال  «ساتراپ »و   «احرار »مسکونی  

ـتـه  .  اند   برای دریافت مسکن مھر ثبت نام کرده  ـنـا بـه گـف ب
ھای داده شده باید دو سال پیش واحـدھـای    مسئوالن و وعده 

ھـا مـحـقـق    گرفتند که ھنـوز ایـن وعـده   خود را تحویل می 
ـنـدگـان مسـکـن مـھـر   نشده است و بنا به گفته ثبت نام  کـن

ھای مصـالـح     میلیون تومان به عنوان ھزینه ٤ خواستار واریز  
ـیـز زمــان  .  انـد   شـده  الزم بـه ذکـر اسـت، در حـال حـاضـر ن

ـرای   مشخصی برای تحویل واحـدھـای مسـکـونـی مـھـر ب
متقاضیان تعیین نشده است و ھـمـیـن امـر مـوجـب تشـدیـد  

 . اعتراض ساکنان شده است 
 

تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس 
 مقابل فرمانداری قروه

بیش از یکصد و بیست کارگر کـارخـانـه  :   فروردین ٢٧ 
 کـارگـر ایـن  ٢٦٠ ذوب آھن فوالد زاگرس به نمایندگی از  

ـلـی  )   فـروردیـن مـاه ٢٦ ( كارخانـه   ـراض بـه تـعـطـی در اعـت
کارخانه طی یک ماه اخیـر و عـدم دریـافـت حـقـوق سـه  
. ماھه گذشته خود در مقابل فرمانداری قروه تجمع کـردنـد 

 سـال در آسـتـانـه  ٢٠  تا  ١٠ این کارگران که با سوابق كار  
ـیـت شـغـلـی  شـان    بیکاری قرار دارند نسبت به نـابـودی امـن

ـیـن    كارگران مدعی شده .  اند   معترض  اند كارفـرمـا بـدون تـعـی
ـر سـر کـار   زمان مشخصی تنھا به آنان گفته است فـعـال ب

یکی از کارگران این واحد تولیدی کـه  .  خود حاضر نشوید 
: گفت اظـھـار كـرد   به نمایندگی از سایر کارگران سخن می 

 کارگر شاغل در این مجموعه تولیدی عـالوه  ٢٦٠ بیش از  
بر اینکه از بـھـمـن مـاه سـال گـذشـتـه حـقـوقـی دریـافـت  

اند، بعد از پایان تعطیالت نوروزی نیز از ورودشـان بـه    نکرده 
ـری شـده اسـت  ـنـده كـارگـران فـوالد  .  كارخانه جلـوگـی نـمـای

: زاگرس در تشریح جزئیات مشکالت ایـن کـارگـران افـزود 
به دستور كارفرما حراست كارخانه بعد از تعطیالت نـوروزی  

ـری بـه عـمـل  ٩٢ /  ١  /١٦ در تاریخ   از ورود كارگران جلوگـی
مجددا بعد از این تـاریـخ از سـوی كـارفـرمـای  . آورده است 

کارخانه پیامکی برای کارگران ارسال شد مبنی بر اینـکـه  
بر سر کار خود حاضر نشـویـد  )  ٩٢ / ١  /٣٠ (تا پایان ماه  »

ـیـامـك   .«تا به شما اطالع داده شود  پس از دریـافـت ایـن پ
 کارگر به نمایندگی از سایر کارگران در اعتراض بـه  ١٢٠ 

این اقدام کارفرما در مقابل فرمانداری تجمع کردند و بـعـد  
ـیـت   از دیدار با فرماندار، ایـن مـقـام مسـئـول قـول داد امـن
ـفـی   ـی ـیـل بـالتـکـل شغلی کارگران حـفـظ خـواھـد شـد و دل
ـره از سـوی   کارگران را مشخص نشدن اعضای ھیئت مـدی

 .تامین اجتماعی عنوان کرد 

جمع كارگران كارخانه نساجی اصفھان 
سیمین نو مقابل مجلس در اعتراض به عدم 

  سال سابقه كار٢٠بازنشستگی با 
جمعی از كارگران كارخانه نساجی سیـمـیـن  :  فروردین ٢٧ 

نو اصفھان با تجمع مقابل مجلس خـواسـتـار احـقـاق حـقـوق  
ـقـه كـار شـدنـد ٢٠ خود و بازنشستگی بـا   ایـن  .   سـال سـاب

ـر مـی ٥٠ كارگـران كـه تـعـدادشـان بـه حـدود   ـف رسـد بـه     ن
 كارگر این كارخانه مقابل مجلس تـجـمـع  ٢٠٠ نمایندگی از  

ــد  ــردن ــد .  ك ــن ــت ــون  :  كــارگــران مــعــتــرض گــف ــان بــراســاس ق
 سـال  ٢٠  كارگر این كـارخـانـه بـا  ٤٠٠ بازنشستگی، حدود  

  ٢٠٠ اند اما از بازنشستگی حـدود    سابقه كار بازنشسته شده 
ـنـد   كارگر خودداری می  ـیـن  :  كـارگـران افـزودنـد .  كن مسـئـول

  ١٠  سال سابقه كار بایـد  ٢٠ گویند كه عالوه بر    كارخانه می 
سال ھم سختی كار داشته باشید در حـالـی كـه ایـن شـرط  
برای كارگرانی كه قبال بازنشسته شده بـودنـد لـحـاظ نشـده  

كارگران با تجمع مقابل مجلس خواستار رسیـدگـی بـه  .  بود 
 .اعتراض خود ھستند 

  
تجمع کارکنان منابع طبیعی استان 

 کھگیلویه و بویراحمد جلوی استانداری
جمعی از نیروھـای شـرکـتـی مشـغـول در  :  فروردین ٢٦ 

ـلـویـه و   اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کـھـگـی
تـجـمـع  .  بویراحمد در جلوی محل استانداری تجـمـع کـردنـد 

کنندگان؛ طبق مصوبه ای ھئیت دولت،نیروھای شـرکـتـی  
باید تبدیل وضعیت شوند و در برخی از استانھا این مصـوبـه  
ـیـعـی ایـن کـار   اجرا شده است، ولی متاسفانه در منابع طـب

ھمچنین این کارکنان افزودنـد،حـقـوق  .  صورت نگرفته است 
  ١٠ و مزایا مرتب پرداخت نمی گردد،از سابقه کـار بـاالی  

ـم  ـی ـیـف ھسـت . سال برخوردار ھستیم  که ھمچنـان بـال تـکـل
یکی از این کارکنان که از مأموران یگان حفاظت جنـگـل  
ھای استان است به قول خودش در یکی از مأموریت ھـای  
کاری از ناحیه کمر دچارصدمه گـردیـد و بـا مشـکـالت  

 .عدیده ای روبرو است 
 

نامه اعتراضی کارگران آھنگری 
 تراکتورسازی تبریز

مدتی است کـه شـخـصـی پـاسـدار، از سـپـاه  :  با سالم 
ـبـال ھـم   پاسداران بنام آقای سرھنگ محمد پرویـزی کـه ق
چندین بار با لباس و فرم نظامی سپاه وارد کـارخـانـه شـده  
بود و برای بازدید و بازرسی از شرکت چندین بار مراجـعـت  
نموده بود، چند ماھی است که از بازنشستـگـی ایشـان در  
سپاه گذشته اسـت و ایشـان رسـمـا در شـرکـت آھـنـگـری  

  ١٠٠ مشغول بکار شده اند و از بدو ورود به شرکـت تـعـداد  
نفر از کارگران را اخراج نموده اند و مابقی کـارگـران را در  
حالت رعب و وحشت و تھدید و انـگـشـت نـگـاری تـھـدیـد  
ـراکـتـورسـازی نـه   نموده اند، اکنون ما کارگران آھنگـری ت
توان و روحیه کار داریم و نه ھیچ امنیت شـغـلـی و فـقـط  
انتظار روز اخراجمان را می کشیم، این تـھـدیـدھـا و قـدرت  
طلبی ھا بھمراه عدم پرداخت حقوق و مزایا باعث شده اسـت  
ـنـد و از تـرس   که کارگران در خفقان و سـکـوت کـار کـن
برخوردھای ظالمانه این سرھنگ بازنشستـه ھـیـچ حـرفـی  

مسئوالنی کـه ھـمـیـشـه از  .  برای احیای حقوق خود نزنند 
ـنـد   عدالت در جمھوری اسالمی دم می زنند بھتر است بـدان
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که در این نظام ناعدالتی کامل بر قرار است چـرا کـه در  
ـتـی، ایـن نـظـام روش   این نظام نه نظارتی ھست و نه عـدال
پرورش ظالم را در پیش گرفته اسـت و ظـالـمـانـه مـردم را  
کنترل می کند، خصوصا قشر کـارگـری در ھـمـه جـای  

ـنـد کـه  .  ایران   کارگران در ایران با این انـدیشـه مـی خـواب
آیـا کـارگـران کـه قشـر  . صبح حکم اخراجشان خواھـد آمـد 

ـرس   زحمت کش ھستند ھمیشـه بـایـد در اضـطـراب و اسـت
زندگی کنند؟باید ھمیشه شرمنده خانواده ھایشـان بـاشـنـد؟  
ـریـز   ـب عده ای از کارگران شرکت آھنگری تراکتور سازی ت

 فروردین  ٢٦ -آذوح :منبع 
 

 ویژه كارگران زندانی
 

 -خالد حسینی -پیام تشکر وفا قادری
 بھزاد فرج اللھی -حامد محمودی نژاد

نمیدانیم با کدامین زبـان سـرود واژه ھـای  : فروردین ٢٩ 
ـم، و بـا   ـی ـم نـمـائ ـقـدی سپاسمان را به پیشگاه  شما عـزیـزان ت
ـثـار  شـمـا گـرامـیـان   کدامین کالم، درود بی پایانـمـان را ن

بـه راسـتـی  .  کنیم؛ زیرا واژه ھا اغلب رسانه ھایی نارسایند 
ـرای   ھمراھی و ھم آوایی شما عزیزان، اراده و تـوانـمـان را ب
پایداری در زیر سھمگینی بار استثمار و عصیان در برابر آن  
صد چندان نموده، و عزم مان را بیش از ھر زمـان دیـگـری  
برای درنوردیدن  گردنه ھا و تندپیچ ھای موجود بر سـر راه  
جنبش کارگری جزم نموده است؛ به راستی ھـمـدلـی شـمـا  
ھمر ھان، تأللؤ نوری رھائی بخش را در این ظ لمات  سرمـایـه  

حـمـایـت  .  داری، به چشمان منتظرمان نوید بـخـشـیـده اسـت 
ھای گسترده و ھمه جانبه ی شـمـا زنـان و مـردان  آزادی  
ـر مـواضـع   ـیـدی دوبـاره ب خواه از ما، به منزله ی مھـر  تـأی
برحق ما و جنبش کارگری، بر حقانیـت ایـن مـوضـوع کـه  
ـرقـی   طبقه ی کارگر، در صورت اتکاء به نیروی خـود مـت
ترین طبقه در عصر سرمایه داری است ص ح ه گـذاشـتـه، و  

ھـای مـوجـود درون  ¬ای از ظرفیت ¬در این کارزار، گوشه 
خود را جھت استحضار عوامل سرمایه به نمایش گـذاشـت،  
ـقـاتـی را در   و در این کوران مبارزاتی مـفـھـوم اتـحـاد طـب
ـنـه ی از   قالبی کوچک بر ھمگان آشکار نـمـود، و زمـی
میان برداشتن دیوار میان سازمان ھای توده ای کارگـران و  
ـنـدی   طبقه ی کارگر را فراھم آورد، و بخشی از فـرمـول ب

بـا  .  ھای عوامل سرمایه را به رسوبات تاریخ مبدل سـاخـت 
ــجـبــران و   ایـن وجـود، بـدون  شـک در فـردای رھـایــی رن
زحمتکشان از قید  مناسبـات سـرمـایـه داری، حـمـاسـه ی  
شگفت انگیز  شما عزیزان روایت  روایت گران آزادی خـواھـد  

ـم نـھـایـت سـپـاس و قـدردانـی   .  بود  ـی لذا بر خود الزم دانسـت
مـفـھـوم اتـحـاد  :  کارگریمان را نثار تمام  کسانی نمائیم کـه 

طبقاتی را دیگر بار، با پیوند خود با اعتراضـات تـوده ای،  
و حمایت ھای بیدریغ از ما و جنبش کارگـری و مـواضـع   
برحق  آن، از دور و نزدیک پشتیبان واقـعـی مـا و خـانـواده  

ـر  .  ھای ما بوده اند  ـفـشـاری مـجـدد ب در پایـان ضـمـن پـای
تمامی مواضع جنبش کارگری، و دفاع  ھمه جانبه از خـود  
ـقـای   و تمامی فعالین کارگری، که عزیمتی جدای از ارت
ـره ی خـالـی   ـراض  بـه سـف ـران و اعـت سطح زندگی رنـجـب
کارگران ندارند، خواھان پایان بخشیدن بـه تـمـامـی سـطـوح  
فشار بر فعالین کارگری و کارگران پیشرو و تشـکـلـھـای  

مستقل کارگری بوده، و آزادی بدون  قید و شـرط  تـمـامـی  
ـم زاده   -رضا شھابـی :  ھمرزمان  خود از جمله  ـراھـی  -بـھـنـام اب

ــدرام    -رسـول ب داغـی   -مـحـمـد جـراحـی   -شـاھـرخ زمـانـی  پ
علی آزادی و سایر کـارگـران و    -غالب حسینی   -نصراللھی 

پیوسـتـه بـاد ھـمـبـسـتـگـی  .  فعالین کارگری را خواستاریم 
ـرام وفـا قـادری  ـم احـت ـقـدی خـالـد    -طبقاتـی کـارگـران بـا ت

اللھی اعضـای  ¬بھزاد فرج   -نژاد ¬حامد محمودی   -حسینی 
ھـای  ¬کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 

 کارگری 
  

نامه اتحادیه جھانی کارگران حمل ونقل 
دررابطه با بازگشت رضا )آی تی اف(

 شھابی به زندان
ــه  (  آی تــی اف  ــحــادی ات

ــل   ــم ــی کــارگــران ح ــان ــھ ج
ـتـاریـخ  ) ونقل   طی نامه ای ب
خطـاب  ١٣٩٢ فروردین ماه  ٢٣ 

به احـمـدی نـژاد نسـبـت بـه  
لغومرخصی استعالجی رضـا  
ــش بــه   ــت ــازگش ــی  وب شــھــاب
ــه   ــازوی ب ـی ـرغــم ن ــی زنـدان،عــل

ادامه درمان ،ابرازنگرانی کردوخواستار آزادی دائـمـی رضـا  
ـیـت کـارگـری اوشـد ٥ شھابی و لغو ممنوعیت   .  سال فعـال

آتی اف  طی این نامه  ھمچنین خواستارلغو احـکـام ھـمـه  
ـران شـد  . فعالین واعضـای اتـحـادیـه ھـای کـارگـری درای

رونوشت این نامه که ازطرف دیوید کاکرافت دبیر کـل آی  
ـلـه عـبـاسـی   تی اف امضا شده بود برای خامـنـه ای،اسـدال

وزارت تعـاون، کـار و امـور اجـتـمـاعـی،صـادق  )  سرپرست ( 
ـر   ـی الیجانی؛ رئیس قوه قضائیه،محمد جـواد الریـجـانـی؛ دب
ـبـاف   ـی شورای عالی حقوق بشر، شھردارتھران محمد باقر قـال
وپیمان سنندجی؛ مدیر کل شرکت واحد اتوبوسـرانـی تـھـران  

 .و حومه،ھم ارسال شد 
   

دادستانی تھران تمدید شدن یا نشدن  
مرخصی بھنام ابراھیم زاده را به روزھای 

 آینده موكول كرد
ـــالگ   ـــه گـــزارش وب ب
پایگاه خبری خانواده بـھـنـام  
ـبـه   ابراھیم زاده،امروز سه شـن
برای چندمین با ر وبـالگ  
ــارگــری   ــال ك ــع ــس وف ــوی ن
ـم زاده   ـراھـی وكودك بـھـنـام اب
برای تمدیـد مـرخصـی اش  
به دادستانی تھران مـراجـعـه  

به ھنگام مراجعه این فعال كارگری وی نـامـه ای از  . كرد 
ـیـد  كـرده انـد   سوی پزشكان بیمارستان محك كه در آن تـاك
ـر   ـیـمـا مـوث ـرای بـھـبـود وضـعـیـت ن حضوربھنام می تـوانـدب
وضروری است، ونامه ای از وضعیت وخیم پزشكی خـودش   
ـرد امـا تـا ایـن   كه از آرتروز گردن ودرد گوش رنـج مـی ب
لحظه به خاطرشرایط فرزندبیمارش فرصـت نـداشـتـه كـه بـه  

امـادادسـتـان  .  پزشك مراجعه كند، تحویل مقام دادستانی داد 
جواب تمدید شدن ویا نشدن مرخصی بھنام ابراھیم زاده را بـه  

ـم  .  روز ھای آینده موكول كرد  این در حالی است  نیما ابراھـی

زاده فرزند بیمار این زندانی سیاسی كه در حال حاضر تحـت  
ـیـده اسـت   مراقبت پزشكان قرار دارد، از زمـا نـی كـه شـن
ـتـی بـا مـرخصـی پـدرش بـھـنـام    ـی مقامات قضـایـی وامـن
موافقت نكرده اند به شدت دچاراسترس شده وھمچنان وایـت  

ـیـمـا  .  وپال كت ھای بدن نیما پایین است  حتی در مواردی ن
پزشكان استرس ھای وارده را موجـب  .  تشنج نیز داشته است 

ـم زاده مـی   ـراھـی این وضعیت برای این فرزند بیمار بھـنـام اب
ـرس  .  دانند  چرا كه پزشكان معتقدند نیما بـایـد بـدور از اسـت

ونگرانی ودر محیطی كامال آرام وبی صدا روند درمان خـود  
 .راطی كند 

  
 

بازگشت رضا شھابی به  - ٤٩اطالعیه ی 
 !زندان

 رضا شـھـابـی بـا  ١٣٩٢  فروردین  ٢٦ عصر روز دوشنبه  
ــدگــان و اعضــای   ــن ــدرقــه ی خــانــواده، تــعــدادی از ران ب
ـیـن جـمـعـی از   سندیکای کارگران شرکت واحد و ھـمـچـن

بـازگشـت  .  فعاالن جنبش کارگری به زندان اوین بـازگشـت 
ـر اتـمـام زمـان   رضا در پی تماس مأموران امنیتی مبنی ب

در پی این تماس رضا این مـوضـوع را بـا  . مرخصی او بود 
اعضای سندیکا مطرح کرد و در نھایت تصمیم جمعی ایـن  
ـرر و بـه ھـمـراه تـعـدادی از   شد که رضـا در مـوعـد مـق

الزم بـه  .  رانندگان و اعضای سندیکا تا زندان بـدرقـه شـود 
ذکر است بازگشـت رضـا بـه زنـدان در حـالـی اسـت کـه  
ـقـاد دارد کـه او ھـمـچـنـان از   پـزشـک مـعـالـج اش اعـت
ـیـاز بـه   ـرده و ن مشکالت در ناحیه ی گردن و کمـر رنـج ب
ـیـن درمـان ھـای   فیزیوتراپی مستمر و تخصصی و ھـمـچـن

عالوه بر آن دندانپزشک معالج رضا شـھـابـی  . تکمیلی دارد 
نیز که در این مدت تنھا توانسته است تعداد مـحـدودی از  
ـثـه   دندان ھای وی را ترمیم کند عنوان کـرده اسـت کـه ل
ـم   ـرمـی ھای رضا نیاز به جـراحـی دارد و ادامـه ی رونـد ت
دندان و لثه ھای رضا با بازگشت او به زندان دچار اخـتـالل  

کمیته ی دفاع از رضا شھابی ضمن تشکر از  .  خواھد شد 
تمامی عزیزانی که در این مدت ھمبستگی طبقاتی خـود  
را با رضا شھابی اعالم کردند، ادامه ی حبس این کـارگـر  
ـنـد را   مبارز و تمامی کـارگـران و فـعـاالن کـارگـری درب

ـتـه ی دفـاع از رضـا شـھـابـی .  محکوم می کنـد   -کـمـی
ـتـه دفـاع  ١٣٩٢ فروردین ماه  ٢٦   شماره تلفن سخنگوی کمی

 ٠٩٣٥٧٣٥٣٤١٢ : از رضا شھابی، آقای محمود صالحی 
  

تماس تلفنی علی آزادی، فعال کارگری 
 دربند با خانواده اش

ـبـه شـب  :  فروردین ٣٠  (طبق گزارش رسیده چـھـار شـن
ـتـه  ) ٢٨/١/٩٢  ، علی آزادی فعال کارگری و عضـو کـمـی

 روز است به اتـھـامـات واھـی در  ٤٥ ھماھنگی، که مدت  
ـرد، طـی   بازداشت اداره ی اطالعات سنندج بـه سـر مـی ب
تماسی تلفنی با ھمسرش خبر از اتمام بازجویی ھـای خـود  
ـر قـانـونـی اعـالم نـمـود  . داده، و ادامـه بـازداشـتـش را غـی

ـم   ـر از وضـعـیـت وخـی ھمچنین نام برده طی این تـمـاس خـب
جسمی خود و امتناع مسئولین امنیتی بازداشتگاه اداره ی  
اطالعات از ارائه ی خدمات درمانی و دارویی به خـود را  
داد، و از شرایط غیر بھداشتی بازداشتگاه نیز ابراز ناراحـتـی  
نموده بود، که این وضـعـیـت مـوجـبـات نـگـرانـی خـانـواده،  
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ـیـن کـارگـری را فـراھـم آورده اسـت  . دوستان و دیگر فعـال
کمیته ھماھنگی ضمن محکوم نمودن تمـامـی فشـارھـای  
اعمال شده بر این فعال کارگری و دیگر فعالین و تشـکـل  
ھای کارگری، خواھان پایان بخشیدن به احکام بازداشـت و  
ـیـان   ـیـن کـارگـری و زنـدان زندان تمامی کارگران و  فـعـال

 .سیاسی دربند می باشد 
 

 تشكلھای كارگری
: از فعاالن مستقل کـارگـری گـفـت  «پروین محمدی »

ـبـاطـی مـیـان مـزد   در شرایط کنونی اقتصـادی ھـیـچ ارت
ـلـی کـارخـانـه  ھـا وجـود    کارگران با بیکاری کارگر و تعطی

ندارد و چنین استدالھایی تنھا باعث ترسانـدن کـارگـران از  
 .شود   شان می   گیریھای حقوق صنفی قانونی   پی 

ـقـل کـارگـری نسـبـت بـه یـادداشـت   یک فـعـال مسـت
ـنـدگـان سـابـق مـجـلـس   «شناس   ھادی حق » یکـی از نـمـای

طـلـب    ھـای اصـالح   شورای اسالمـی در یـكـی از روزنـامـه 
پیرامون اعتراض کارگران نسبت به مصـوبـه دسـتـمـزدھـای  

ـبـه  .  شورای عالی کار واکـنـش نشـان داد  ـن   ٢٤ ( روز شـن
شناس نماینـده سـابـق مـجـلـس شـورای    ھادی حق ) فروردین 

ـرای   اسالمی در روزنامه بھار با اشاره به تـالش كـارگـران ب
بازنگردی در رقم دستمـزد سـال جـاری، مـدعـی شـد کـه  

ھـا احـتـمـال اخـراج کـارگـران و    درصورت افزایش دسـتـمـزد 
ـیـن وی  .  یابد   تعطیلی واحدھای تولیدی افزایش می  ھمـچـن

 درصـدی  ٣٠  تـا  ٢٠ در صورت افزایش  »با این پرسش که  
ھا، نھادھای صنـفـی کـارگـری چـگـونـه افـزایـش    دستمزد 

،  «وی بنگاه و نیروی کار را تضـمـیـن خـواھـنـد کـرد؟   بھر 
ـر شـده و  : نوشته بود  ـیـشـت ـیـد ب ـنـه تـول با افزایش مـزد ھـزی

ھا ناگزیر به تعدیل نیرو و یـا    کارفرمایان برای تامین ھزینه 
در پی این اظـھـارات  .  ھای خود خواھند شد   کاھش فعالیت 

در  :  از فعاالن مستقـل کـارگـری گـفـت  «پروین محمدی »
شرایط کنونی اقتصادی ھیچ ارتباطی میان مزد کارگـران  

ـلـی کـارخـانـه  ھـا وجـود نـدارد و    با بیکاری کارگر و تعطی
ـرسـانـدن کـارگـران از   ـنـھـا بـاعـث ت چنین اسـتـدالھـایـی ت

ایـن فـعـال  .  شـود   شان می   گیریھای حقوق صنفی قانونی   پی 
ـنـدگـان   کارگری که سال گذشته یکی از ھمـاھـنـگ کـن

ھا بود با بیان اینکـه    طومار اعتراضی به پایین بودن دستمزد 
امروز واضح و مبرھـن  :  کارگران را نباید تحمیق کرد، افزود 

ھا و اخراج و بیـکـاری کـارگـران    است که تعطیلی کارخانه 
تـوان افـزایـش مـزد کـارگـران را    دالیلی دیگر دارد و نـمـی 
به گفته محمدی در حال حـاضـر  .  عامل این مسائل دانست 

به دلیل نبودن ثبات اقتصادی، قیمت کـاال و خـدمـات در  
حالی چند برابر شده که دستمزد کارگران تـوسـط دولـت و  

 .کارفرما ثابت مانده است 
ـیـش از اجـرای قـانـون ھـدفـمـنـد   وی بابیان اینکه تا پ

ـنـه تـمـام  ١٣ ھا ھزینه نیروی کار تا    سازی یارانه   درصد ھزی
ـرآورد مـی  ـیـد ب از زمـان آزاد سـازی  :  شـد، گـفـت   شده تـول

ـیـمـت    قیمت  ھا این توازن برھم خورده است زیرا از یـکـسـو ق
ھا چند برابر شده و از سوی دیگر مزد کارگران ثـابـت    کاال 

این فعال کارگری با یادآوری اینکه مـمـانـعـت  .  مانده است 
و مخالفت دولتمردان و کارفرمایان با واقعی شـدن دسـتـمـرد  
ـیـن   ـر تـعـی ـنـی ب ـتـصـاد آزاد مـب کارگران حتی با اصـول اق

ـقـاضـا مـنـافـات دارد، گـفـت   قیمت  : ھا در بازار عرضه و ت

ـنـد    کارگران ھم می  ـروی انسـانـی خـود را مـان ـی خواھنـد ن
مـحـمـدی  .  عرضه کنندگان کاال به قیمت واقعی بفروشـنـد 

توان مدعی شـد کـه بـا افـزایـش و    بابیان اینکه حتی نمی 
ھا تورم در جامعـه ایـجـاد خـواھـد شـد،    واقعی شدن دستمزد 

ـنـگـی بـه زمـانـی مـربـوط  :  گفت  ـقـدی آثار مخرب تورم و ن
ـیـاز   می  ـنـه ن ھـای    شود که مزد بگیران بیشتر از تامین ھـزی

در حال حـاضـر  :  وی گفت . اساسی خود درآمد داشته باشند 
مزد بیگران حتی به اندازه تامین معاش خود درآمـد نـدارنـد  

ھـا    و برای ھمین است که خـواھـان واقـعـی شـدن دسـتـمـزد 
خـواھـنـد کـه    محمدی با بیان اینکه کارگران مـی .  ھستند 

ـیـش از    حداقل قدرت خریـد امـروز آن  ھـا بـه انـدازه زمـان پ
تـجـربـه  :  ھا ترمیم و تقویت شود، گفـت   ھدفمند سازی یارانه 

ـتـصـادی دوران جـنـگ    اجرای ھشت سال سیـاسـت  ھـای اق
تحمیلی نشان داد که با ثابت ماندن مزد، بیکاری و اخـراج  

ـیـن نـمـی  در سـالـھـای  :  وی یـادآور شـد .  رود   كارگران از ب
ـیـدا   ـلـف افـزایـش پ جنگ دستمزد کارگران به دالیل مـخـت
نکرد و در عمل ثـابـت امـا در ھـمـیـن دوران رونـد اخـراج  

مـقـامـات  :   وی افـزود .  کارگران ھـمـچـنـان ادامـه یـافـت 
توانند از جامعه کارگـری    مسئول نباید تصور کنند که می 

وی در ادامه به بخشی از اظـھـارات  .  استفاده ابزاری کنند 
ـقـاد کـرد و گـفـت  ـت : اخیر رئیس دولت در استان سـمـنـان ان

ای    عـده »نژاد در سخنان خود گفت که    وقتی آقای احمدی 
ـنـد   خواھند که مردم ایران برای آن   می   «ھـا کـارگـری کـن

بصورت ناخواسته حرمت جامعه کارگری ایران را زیر سـوال  
شـود    از این جمله اینطور استنبـاط مـی :  محمدی گفت .  برد 

ـردگـی یـا کـار      که منظور از کارگری  ـیـگـاری، ب  ھمان ب
اجباری است و این درحالی است که صرفه نظر از اھـمـیـت  

ـیـس    مقام و جایگاه کارگر در آموزه  ھای اخالقی، شخص رئ
دولت نخستین بار از کسوت و پوشش کارگران برای جـلـب  
ـــود  ـرده ب ـــاده کــ ـف ــ ـت . تـــوجـــه افـــکـــار عـــمـــومـــی اســ

 فروردین ٢٦ :ایلنا :منبع 
 

 فعالین كارگری
 

دیدار فعالین کارگری آزاد شده با خانواده ی 
 علی آزادی

ـیـن کـارگـری آزاد شـده  ٢٩/١/٩٢ پنج شنبه شب    فعال
، بـه  ) خالد حسینی و حامد مـحـمـودی نـژاد  -وفا قادری ( 

ـنـدج، در   ھمراه تعداد دیگری از فعالین کارگری شـھـر سـن
ــی آزادی، فـعــال   ــواده ی عـل دیـداری صـمــیـمـانـه بـا خـان
کارگری و عضو کمیته ھمـاھـنـگـی کـه ھـم اکـنـون در  

ـرد، بـار   بازداشتگاه اداره ی اطالعات سنندج به سـر مـی ب
ـیـن   دیگر بر پیوند طبقاتی خود با علی آزادی و دیگر فـعـال
کارگری دربند تأکید ورزیده، و حمایت ھـای بـی دریـغ و  
ھمه جانبه ی خود را از تمامی فعالین کارگری زندانـی و  

ـراز نـمـودنـد  حـاضـریـن در ایـن دیـدار  .  مواضع برحـقـشـان اب
پشتیبانی توده ی کارگران را در پـایـان بـخـشـیـدن بـه ایـن  
تھاجمات گسترده به صفوف فعالین کـارگـری را عـامـلـی  
ـبـش   ـیـشـروی جـن ـر در پ ـنـاب نـاپـذی مھم، و ضـرورتـی اجـت
ـبـه از   کارگری تلقی نموده، و خواستار حـمـایـت ھـمـه جـان

ـتـه ی  .  کارگران و فعالین کارگـری زنـدانـی شـدنـد  کـمـی
 -ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری 

 .١٣٩٢  فروردین  ٣٠ 
 

 نا امنی محیط كار
 

مصدومیت بیش 
 کارگربراثرانفجاردرمعدن فردوس١٠از

ـفـجـره فـرسـوده در مـعـدن  :  فروردین ٢٩  انفجار مـواد مـن
گـھـر، مـوجـب مـجـروح    فردوس جنب معدن شماره یـك گـل 

 . کارگر شد ١٠ شدن  
 

کارگران در محیط ھای صنعتی مستعد کم 
 شنوایی ھستند

ـران  :  فروردین ٢٦  رئیس انجمن علمی شنوایی شناسـی ای
اکثر کارگران در محیط ھای صنعتـی در مـعـرض  :  گفت 

 دسی بل قرار می گیرند کـه ایـن امـر  ٨٠ صدای بیش از  
آنھا را مستعد کم شنوایی و وزوزگوش می کند کـه ایـن  
ـر اسـت  ـرگشـت نـاپـذی . نوع کم شنوایی غیر قابل درمان و ب

یـکـی  :  براساس این گزارش،دکتر زھرا جعفری اظھـارداشـت 
ـنـش و   ـرت از مھمترین عوامل در ایجاد وزوزگوش، زندگی پ

ـر عـلـمـی دوازدھـمـیـن کـنـگـره  .  ھمراه با استرس اسـت  ـی دب
با توجه به پیرتر شدن جمـعـیـت  :  شنوایی شناسی ایران افزود 

ـرحـواس   کشور و تاثیر آلودگی صـوتـی و آلـودگـی ھـوا ب
مختلف، احتمال بروز اختالالت عصبی شناختی  از جـمـلـه  
وزوزگوش بیشترمی شود و بـه تـعـریـف سـاده وزوزگـوش،  
احساس شنیدن صدایی در گوشھـا و یـا سـر، بـدون وجـود  
منبع صدای خارجی است و ممکن است ھر یک از ما تـا  
ـره   کنون صداھایی مثل صدای صوت، ھمھمه، وزوز و غـی
ـتـه در   ـب را در گوشھا یا در سر احساس کرده باشیـم کـه ال
صورت کوتاه بودن زمان احساس آنھا چندان اھمیتی نـدارنـد  

ـتـه چـنـد  ٥ ولی اگر  بیش از    دقیقه طول کشیده و در ھـف
بار تکرار شوند، توجه به آنھا از جنبه مراجعه به متـخـصـص  

) شـنـوایـی شـنـاس ( گوش و حلق و بینی و یا ادیولوژیست  
وی بـا اشـاره بـه  .  برای مشاوره و ارزیابی اولیه الزم اسـت 

اینکـه وزوزگـوش در تـمـام گـروھـھـای سـنـی حـتـی در  
با باالرفتن سـن افـراد،  :  کودکان نیز وجود دارد، عنوان کرد 

ـر اسـت و عـالوه   احتمال بروز کم شنوایی و وزوزگوش بیشت
بر آن سبک بد زندگی مانند عادت کردن به محیط ھـای  
خیلی ساکت یا خیلی شلوغ  باعث تشدید آن می گـردد و  
در واقع بر خالف تصور، کسانی که خود را ایزوله کـرده و  
ـیـز از   ـنـد ن در محیط ھای خیلی ساکت زندگی مـی کـن
ـرخـی مـوارد   ـبـوده و در ب خطر ابتال به این عارضه به دور ن
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عضـو  .   حتی بیشتر و شدیدتر دچار وزوزگوش مـی شـونـد 
ھیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تھران با اشاره به اینـکـه  
حداکثر سطح شدت صدای مداوم در محیطھای صنعـتـی و  

:  دسـی بـل اسـت افـزود ٨٠ شلوغ در طول یک روز کاری  
متأسفانه اکثر کارگران در محیط ھای صنعتی در معـرض  

 دسی بل و به صـورت مـمـتـد و روزانـه  ٨٠ صدای بیش از  
ـرنـد کـه ایـن امـر آنـھـا را  ٧  تا  ٦ بین    ساعت قرار می گی

مستعد کم شنوایی و وزوزگوش می کند کـه مـتـاسـفـانـه  
عصـبـی    -این نوع کم شنوایی و وزوزگوش از نـوع حسـی  

ـر اسـت و راھـکـار   بوده و غیر قابل درمان و برگشـت نـاپـذی
ـتـال بـه ایـن عـوارض شـایـع   ـری از اب مناسب جھت جلوگـی
استفاده از گوشیھای مخصوص برای حفاظت گوشھـا و یـا  
استفاده از پالگ ھای کوچکی است کـه در اللـه گـوش  

 .قرار می گیرند 
  

گزارشی ازجان باختن دو كارگر حادثه 
ورزشگاه نقش جھان اصفھان پس 

 روز٦ازگذشت
ـر روی کـارگـران  :  فروردین ٢٧  ـیـل ب ـق پس از سقوط جـرث

ھا در دم جان باخت و دیگـری    جھان یکی از آن   ورزشگاه نقش 
ضـربـات  .  پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد 

ـبـود و سـر و   وارد شده به مصدومان فقط از یک نـاحـیـه ن
ـر دوم   ـف دست و پای این دو نفر کامال مصدوم شده بود که ن
ـیـمـارسـتـان غـرضـی در   ـیـل شـدت جـراحـات در ب نیز به دل

افتادن جرثقیل به دلیل وزش باد شـدیـد بـوده اسـت،  .  گذشت 
ـر روی دو   باد شدید باعث فشار بر بوم جرثقیل و افتادن آن ب

 . كارگر شده است 
 

ریزش آوار در ھنگام تخریب ساختمان دو 
طبقه باعث مرگ ومصدومیت 

 کارگرشد٢شدید
در سعادت آبـاد، خـیـابـان عـالمـه شـمـالـی  :  فروردین ٢٧ 
 ساله در حال تـخـریـب  ٢٥  و  ٣٢ شرقی، دو کارگر  ١٤ خیابان  

یک ساختمان دو طبقه بودند که ناگھان قسمـتـی از دیـوار  
و سقف خر پشته این ساختمان فروریخت و ھـر دو کـارگـررا  

 .در زیر خروارھا سنگ و آجر گرفتار کرد 
 

 کولبر دیگر در ٢شدن  کشته و زخمی
 مناطق مرزی پیرانشھر

فـرزنـد  "  ابراھیم عزیـزی "  یک کولبر به نام  :    فروردین ٣١ 
ـرانشـھـر بـه  "  دربکه "اسکندر، اھل روستای   ـی در شھـرسـتـان پ

سبب تیراندازی مستقیم نظامیان حکومتی جـان خـود را از  
.  فــرزنـد اســت ٢  ســال سـن و دارای  ٣٣ وی  .  دسـت داد 

ـر دیـگـر    ھمچنین در نتیجه  ی شلیک این نیروھا یک کولب
به شـدت زخـمـی کـه جـھـت  "  بایزید "  فرزند  " مولود "به نام  

این کولبـر  .  مداوا به مراکز درمانی ارومی منتقل شده است 
شـھـرسـتـان اشـنـویـه  "  آباد   تاچین "  ساله از اھالی روستای  ٤٠ 

بوده که در اثر شلیک نیروھای نظامی حکومـت اسـالمـی  
 . شود   ایران به شدت زخمی می 

 

 مرگ یک کولبر در ارومیه
ـروھـای نـظـامـی  ٢٧ به گزارش  ـی فروردین آژانس ک ردپـا،ن

 کولبر ک رد را در مناطق مرزی شـھـرسـتـان ارومـیـه  ٢ ایران،  
ــد  ــدازی قــرار دادن ــران ــھــمــیــن گــزارش، روز  .  ھــدف تــی ــاب بــن

ـر    ی ھفته   یکشنبه  ـب  سـالـه بـه نـام  ٢٢ ی جاری یـک کـول
ـم از سـوی مـأمـوران  "  محمدصالح پذیری "  فرزند عبـدالـکـری

ـرار   ـم ق ـی ـق نظامی حکومت اسالمی ایران ھدف شلیک مست
ـر دیـگـر  .  گرفت و جان سپرد  ـب در این تیراندازی، یـک کـول

 فرزند احمد نیز به شـدت  ٢٩ " الدین پذیری   محی "ک رد به نام  
ـقـل شـده   ـت زخمی گردیده که به مراکز درمانی ارومـیـه مـن

از تـوابـع  " جورنی "این دو کولبرجوان از اھالی روستای  . است 
 ١٣٩٢ بیست وھفتم فروردین ماه . شھرستان ارومیه ھستند 

 
 فقر و ترازدی زندگی كارگران

 
افزایش خانواده ھای زیرخط فقر بر اثر 

 پرداخت ھزینه ھای سنگین درمان 
ـر تـعـرفـه  ـلـف     بـخـش   در طـی یـکـسـال اخـی ھـای مـخـت

ـنـده   بیمارستانی افـزایـش نـگـران   ـیـدا کـرده اسـت،    کـن ای پ
ـتـی    بطوریکه در حوزه ھتلینگ تعرفه  ھای بیمارستانھای دول

ـیـمـارسـتـانـھـای خصـوصـی حـدود  ٥٣ حدود     ٧٠  درصد و ب
ـتـی یـک  .  درصد افزایش پیدا کرده است  در حال حاضـر وق

ـتـا سـخـتـی مـی  ـرای    ایرانی دچار بیماری نسب شـود بـایـد ب
ـروشـد    پرداخت ھزینه  ـف ھای بیمارستان تمام زندگی خـود را ب

ـر خـط    که این موضوع موجب افزایش تعداد خانواده  ھـای زی
 . شود   فقر می 
 

 بازنشستگان
 

تجمع بازنشستگان پاالیشگاه آبادان در 
 مقابل وزارت نفت

 تن از کارکـنـان شـاغـل و بـازنشـسـتـه  ٣٠ : فروردین ٢٨ 
پاالیشگاه آبادان در اعتراض به عدم فـروش و یـا واگـذاری  
منازل سازمانی پاالیشگاه آبادان، در مقابل ساختـمـان وزارت  
ــد  ــی تـھـران تـجـمــع کـردن ـقـان ـفـت واقــع در خــیـابـان طــال . ن

ـراض بـه   بازنشستگان پاالیشگاه آبادان پالکاردھایی در اعـت
مدیریت پاالیشگاه آبادان دردست داشتند، در یـکـی از ایـن  

ما کارکنان شاغل و بـازنشـسـتـه  »پالکاردھا اشاره شده بود  
پاالیشگاه آبادان خواستار اجرای مصـوبـه دولـت و مـجـلـس  
ــروش و واگــذاری مــنــازل   شــورای اســالمــی در جــھــت ف

ـیـش از    سـال  ٧٠ سازمانی پاالیشگاه آبادان با عمر بـاالی ب
 .«ھستیم 
 

ھای  ھنوزحقوق اسفندماه بازنشسته
آھن و فوالد مبارکه،  ھای ذوب واحد

 ؟!خوزستان و کرمان پرداخت نشده است
ــن ٢٦  ــروردی ــرعــامــل کــانــون  :  ف ــمــزد مــدی ــت ــم دس ــراھــی اب

ـنـکـه تـا    بازنشستگان ذوب  آھن استان اصفھان، با اشاره بـه ای
ھـای    ھـای واحـد   این لحظه ھنوز حقوق اسفند ماه بازنشـسـتـه 

ـرداخـت نشـده    ذوب  آھن و فوالد مبارکه، خوزستان و کرمان پ
ــاضــر  :  اســت، ادامــه داد  ــال ح ــزار نــفــر از  ٦٠ در ح  ھ

ھای صندوق فوالد حقوق اسفند ماه سـال گـذشـتـه    بازنشسته 
ابراھیم دستمزد امروز بـا اشـاره بـه  .  اند   خود را دریافت نکرده 

ھای صندوق فـوالد    ھا و مطالبات بازنشسته   یکی از خواسته 
با اجرای صـحـیـح ایـن قـانـون صـنـدوق  :  کشور اظھار کرد 

فوالد کشور با حفظ استقالل به وزارت تعـاون، کـار و رفـاه  
ـنـکـه اواخـر سـال  .  شود   اجتماعی واگذار می  ـیـان ای وی با ب

گذشته انتزاع و انتقال صندوق فوالد کشور به وزارت تعـاون،  
با اجـرای  :  کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، اضافه کرد 

ھـا    این موضوع سھام و اموال برخی از کارخانجات و شرکـت 
که مقرر شده بود به صندوق فوالد کشور واگـذار شـود بـه  

دستمزدبا تـاکـیـد  .  سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است 
ـنـد    قـانـون بـودجـه کشـور بـه صـورت  ٥٩ بر اینکه ھنوز ب

ـرخـی از   صحیح در کشـور اجـرا نشـده و سـھـام و امـوال ب
ھا به صـنـدوق فـوالد کشـور واگـذار    کارخانجات و شرکت 

ـتـی   این موضوع سبب نا :  نشده است، تصریح کرد  ھـایـی    رضای
ابراھیم دستـمـزد  . برای بازنشستگان صندوق فوالد شده است  

ـرخــی از   ــکـه بـا واگــذاری ســھـام و امـوال ب ــان ایــن ـی بـا ب
ھـا بـه سـازمـان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی،    کارخانجات و شرکـت 

صندوق فوالد کشور دخل و تصرفـی در ایـن امـوال نـدارد،  
ھـا بـایـد بـه صـنـدوق فـوالد    این اموال و سـھـام :  تاکید کرد 

ــات   ــب ــوق و مــطــال ــق ــا مشــکــل ح کشــور واگــذار شــود ت
 .ھای صندوق فوالد به صورت کامل برطرف شود   بازنشسته 

 
  گزارش 

 
 كارگران پتروشیمی جایگزین  تعاونی

 پیمانكاران نشد
 كارگران پتروشیـمـی    عدم جایگزینی تعاونی :  فروردین ٢٧ 

تر مسـئـوالن قـول داده    پیش .  بجای شرکت ھای پیمانکاری 
بودند تا با تشکیل تعـاونـی از سـوی کـارگـران، بـه جـای  

ـیـمـانـکـاری بـا تـعـاونـی   سپردن کـار بـه شـرکـت  ھـا    ھـای پ
حال که کارگران با صرف ھزینه سنـگـیـن،  .  ھمکاری کنند 

ھـا    توانیم کار را بـه آن   گویند نمی   اند می   تعاونی تشکیل داده 
ای از     آذر ماه سـال جـاری، نـامـه ١٣ گفتنی است  . بسپاریم 

مدیر توسعه منابع انسـانـی شـرکـت  ( طرف احمدرضا حراف  
ـردن کـار از  )  ملی صنایع پتـروشـمـی  آمـد کـه مـجـوز سـپ

 سال متـوالـی از  ٣ ھا را برای مدت    ھا به تعاونی   پیمانکاری 
کـرد    این نامه به این مـوضـوع اشـاره مـی .  دولت گرفته بود 

ـم نشـده  ـی ـق انـد بـه صـورت    که با کارگرانی که قرارداد مست
 .تعاونی قرارداد بسته شود 

 
رنجنامه کارگران راه و شھرسازی 

 !دری نموند که نزنیم: آذربایجان غربی
ـر اداره  .  نمیدونم چطوری از کجا بگم  حتما اتفاقات اخـی

راه و شـھـرسـازی اسـتـان اذربـایـجـان غـربـی بـه گـوشـتـون  
اما منظور من اتفاقات مربوط به عزل و نصـب ھـای  . خورده 

ـنـده ی ایـن اداره .اخیر و ادغام نیست  ـپ بلکه در مورد قلب ت
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ـفـه شـنـاس اداره مـاشـیـن االت  (  پرسنل زحمت کش و وظی
ـروھـای تـازه  )سراسر استان آذربایجان غربی  ـی که اکثرا ھـم ن

راننده ھایی که شـب و  .  تبدیل وضعیت شده ھستند ھستش 
ـفـه زحـمـت   روز تو برف و یخبنـدان فصـل زمسـتـان بـی وق
کشیدند تا چشم ھای به راه دوخـتـه شـده ی مـردم رو از  
انتظار کشیدن رھا کنند اما چشمھای خودشون و چشم بـه  

در  :  غـرض .  راه دوختگانشون ھنوز ھـم بـه راه دوخـتـه شـده 
روز تا ایـن لـحـظـه  ٣٩٠ عین نا باوری ھم اکنون با گذشت  

ـر کـف   خبری از حق ماموریت این عزیزان فداکار و جـان ب
ـیـسـت ٤٢٠ که حدودا   ـنـد ن ھـنـوز  .  نفر در کـل اسـتـان ھسـت

چرا عیدی این عزیزان کـه حـافـظ جـون  ... ! پرداخت نشده 
ـقـه   ـی ـم دق مردم بودند و از خانواده دور بودند روز آخر سـال اون

ـر حـقـوق عـیـدی  ٢ نود با اینکه کارگر ھستند و بـایـد   ـراب ب
میگرفتن نصفه پرداخت شد؟ گناه زن و بـچـه شـون چـی  

ھزار تومن اونم موسم عید چـیـکـار  ٣٨٩ بود؟مگه با ماھی  
میشد کرد؟ آقایونی که وعده دادید که تا اخر سال تسـویـه  
ـم   ـی ـتـون ـی میشه کجا ھستید؟ والله دیگه اجاره خونمون رو نـم

تـو سـایـت اسـتـانـی  .  بدیم ھمینطور جواب زن و بـچـه مـون 
ـم ٥ آینانیوز در برج   از اون مـوقـع بـه  .  ، شرح حالمون رو زدی
 ماه ھم گذشته چرا خبری ازتون نیست ٩ این ور حدود  

  
 :گزارشی ازکارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا

 -کـارگـرطـی سـال گـذشـتـه  ١٨٠ اخـراج  :  فروردین ٣١ 
برداشت حق دندان پزشکی از حقوق ماھیانه کارگـران بـدون  
ارائه ھیچگون خدماتی  یـک سـال پـس از مـطـرح شـدن  
وعده ارائه خدمات دندان پزشکـی بـه کـارگـران کـارخـانـه  

، این کارگران با مشكالت عجیبی مـواجـه  «اژ ازنا   فروآلی »
 بود که به کارگران کارخانـه  ٩١ اردیبھشت ماه سال  . اند   شده 

ھـا    فروآلیاژ ازنا وعده داده شد که به زودی در محل کار آن 
ـر ایـن  .  یک مطب دندانپزشکی راه انـدازی خـواھـد شـد  ب

 ھـمـکـاری    نامه   اساس قرار بود تا از طریق انعقاد یک تفاھم 
بـھـبـود  »میان کارفرمای شرکت فروآلیاژ با شرکتی به نام  

خـدمــات دنـدان پـزشــکـی بـه کـارگــران و   «آذیـن گسـتــر 
ـر ادعـای کـارگـران  .  ھـا ارائـه شـود   ھـای آن   خانـواده  ـنـا ب ب

نھایت این تفاھم نامه ھمکاری امضا شد و بـه      فروآلیاژ، در  
ھا کاسته مـی شـود    موجب آن ھر ماھه مبلغی از حقوق آن 

ھـا    ھـای آن   آنکه خدماتی به کارگران و اعضای خـانـواده   بی 
به گفته کارگران این وضعیت ھـمـچـنـان ادامـه  .  ارائه شود 

ـرای   داشت تا اینکه در پاییز سال گذشته سه نفر پزشـک ب
اجرای این طرح در محلی خارج از شھر مستقر شـدنـد کـه  
به دلیل دوری مسافت، مـحـدود بـودن زمـان مـراجـعـه بـه  
ـبـود   روزھای پنجشنبه و جمعه، کثرت مراجعه کنندگان و ن
امکانات اولیه مانند روشنایی معابر، کارگران نتوانستند از  

گویند ایـن    کارگران فروآلیاژ می .  این خدمات استفاده کنند 
وضعیت سرگردانی برای مدت نزدیک به یک سال ادامـه  

ـیـل    داشت تا اینکه به تازگی به آن  ھا گفته شده است به دل
غیر معتبر بودن شرکت ارائه دھنده خدمات دندان پـزشـکـی  

ـر قـابـل اجـراسـت  ایـن اظـھـارات  .  تفاھم نامه امضا شده غی
ـر »درحالی است که مسئوالن شرکت    «بھبـود آذیـن گسـت

گویند که به عنوان مجری ارائه دھنده خدمان بھداشـت    می 
ـی   دھان و دندان ھیچ تفاھم نامه  اژ    ای را با کـارخـانـه فـروآل

ـرعـامـل  .  اند   ازنا امضا نکرده  ـم فـرجـی، مـدی ـتـه خـان به گـف

ـنـکـه شـرکـت   کنونی شرکت بھبود آذین گستر با اعـالم ای
ـیـاژ ازنـا    متبوعش ھیچ تفاھم نامه  ای را با کارخانـه فـروآل

امضا نکرده است، در خصوص ادعای نارضایتی کـارگـران  
مدیرعامل سابق این شرکت بدون اجـازه،  :  این کارخانه گفت 

ـرادادی را بـا کـارخـانـه   از جانب خود و بطـور شـخـصـی ق
فروآلیاژ امضا کرده است اما از نـظـر قـانـونـی و حـقـوقـی  
ـیـسـت  ـر ن . ھیچ مسئولیتی متوجه شرکت بھود آذیـن گسـت

ـریـت وی بـا دولـت   وی با بیان اینکه مجموعه تحـت مـدی
ـیـت در شـھـرسـتـان  ھـا    یک قرارداد کلی در خصوص فـعـال

منعقد کرده است؛ تاکید کرد در حال حاضر تنـھـا بصـورت  
 .آزمایشی در تھران مشغول فعالیت ھستیم 

ـرعـامـل، ایـن شـرکـت ھـیـچ   ھرچند بنا بر ادعای مدی
تفاھم نامه ھمکاری با کارخانه فروآلیاژ منعقد نکرده اسـت  
ـتـی نـدارد امـا در ایـن مـیـان   ـی و از این بابت ھیچ مسئـول

ـیـاژ ازنـا    نمی  توان نسبت به وضعیت کارگران کارخانه فـروآل
این کارگران که سال گذشته شاھـد تـعـدیـل  .  تفاوت بود   بی 

انـد کـه     نفر از ھـمـکـاران خـود بـودنـد مـدعـی ١٨٠ حدود  
ھای سال گذشته ھر ماه مبلغی از حـقـوق    ھمزمان با گرانی 

ھا بابت ارائه خدمات دندان پزشکی کسر شده است بـدون    آن 
 ایلنا   :منبع . آنکه خدماتی ارائه شود 

 
 اخبار بین المللی

 
  اعتراض به وضعیت زندگی -یونان 

 بیخانمانھا
بگزرش یورنیوزچند انجمن مدافع حقوق بی خانمـان ھـا  
ـتـصـادی   در یونان با انتقاد از ادامه ی وضعیت نامطلوب اق

در آتن بـه  )   فروردین ٢٣ ( آوریل  ١٢ این کشور، عصر جمعه  
برپایی تجمع دست زدند و در بیانیه ای از ھمه اقشار مـردم  
دعوت کردند که با حضور در خیابان، اعتراض خـود را بـه  

ـتـه یـکـی از  .  وضعیت خیابان خواب ھا اعالم کنند  به گـف
شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی، بی خانـمـان ھـا  
ـیـش   از ابتدا بی سرپناه نبوده اند، بسیاری از بی خانمـانـان پ
ـرداخـت مـی کـردنـد و   از آنکه بی سرپناه شوند، مالیـات پ
ـری   ـیـشـت دولت باید اکنون نسبت به شرایط آنان، حساسیت ب

بر اساس آمار، تعداد بـی خـانـمـان ھـای یـونـان  .  نشان دھد 
بیش از بیست و پنج درصد نسبت به سال گذشـتـه افـزایـش  
. یافته و دلیل آن بیکاری گسترده و بحران اقتـصـادی اسـت 

ـرخ   ـتـصـادی در یـونـان، ن بر اثر ادامه سیـاسـت ریـاضـت اق
ـر رفـتـه و تـعـداد   بیکاری از مرز بیست و ھفت درصد فرات
یک میلیون و سیصد و پنجاه ھـزار تـن از شـھـرونـدن ایـن  

 . کشور بیکار شده اند 
 
زخمی حاصل یورش به تجمع اعتراضی ٢٨

کارگران مھاجردریونان ووخامت 
 نفرشان٨حال

یورونیوز،تظـاھـرات در آتـن ایـن روز ھـا بـه  :   آوریل ١٨ 
اما این بار نـه مـردم بـومـی،  .  یک امر روزمره تبدیل شده 

ـراض   بلکه کارگران مھاجر عمدتا  بنگالدشی دست بـه اعـت
ـر  .  زده اند  مھاجرانی که می گویند ظـرف چـنـد مـاه اخـی

ـبـه  .  دستمزدشان را دریافت نکرده اند   تـن  ٢٠٠ روز چھارشن
از کشاورزان مھاجـر در یـک مـزرعـه تـوت فـرنـگـی بـا  

پلیـس مـی گـویـد،  .  تقاضای پرداخت دستمزد تجمع کردند 
سه سرکارگر در واکنش به تقاضای مھاجران بـه سـمـت آن  

 مھاجر زخمی شدند و حـال  ٢٨ در نتیجه  . ھا آتش گشودند 
نیکوس پاپاگئورگیو از سـازمـان  .   تن از آن ھا وخیم است ٨ 

ما نباید این گونـه  »:  کار حزب کمونیست یونان می گوید 
ـم  ـری بـایـد بـه سـیـاسـت ھـای ضـد  .  رویدادھا را نادیده بـگـی
ـنـد   .«کارگری واکنش نشان داد  مقام ھای پلیس می گـوی

صاحب مزرعه را دستگیر کرده اند، امـا ھـنـوز مـوفـق بـه  
یـونـان دروازه ورود  .  بازداشت سه سرکارگر فراری نشده انـد 

ـر  .  مھاجران آسیایی و آفریقایی به اتحـادیـه اروپـاسـت  ـیـشـت ب
مھاجرانی که در یونان استخدام می شوند، از حـق اشـتـغـال  

ـرمـجـاز در ایـن  ٤٠ .  برخوردار نیستند   درصد کـارگـران غـی
 .کشور را مھاجران تشکیل می دھند 

 
اعتراض به روند فزاینده فقر و  -پرتغال 
 بیکاری

ھزاران معترض با برپایی تظاھرات در پایتخـت، خشـم و  
طلبانه دولـت ایـن    ھای ریاضت   اعتراض خود را علیه سیاست 

معتـرضـان در ایـن تـظـاھـرات کـه روز  .  کشور ابراز کردند 
ــه   ــب ــل،  ١٣ ( شــن ــن ٢٤  آوری ــدھــی  )   فــروردی ــه ســازمــان ب

ـیـسـبـون    کنفدراسیون عمومی کـارگـران در خـیـابـان  ھـای ل
کاری در ایـن کشـور    برگزار شد، به روند فزاینده فقر و بی 

ـنـدگـان بـا سـردادن شـعـار،  .  اعتـراض کـردنـد  شـرکـت کـن
کاری را رسوایی ملی خواندنـد و اسـتـعـفـای دولـت را    بی 

اتـحـادیـه اروپـا، بـانـک مـرکـزی اروپـا و  .  خواستار شدند 
ھـای    گیری میزان بـدھـی   صندوق بین المللی پول، بعد از اوج 

  ٢٠١١ پرتغال و رسیدن آن بـه سـطـحـی نـاپـایـدار در سـال  
ـیـارد دالر ١٠٢ ( میلیارد یورو  ٧٨ میالدی، با اعطای   )  میل

ـیـز  .  وام اضطراری به این کشور موافقت کرد  دولت پرتغال ن
ـلـی را    دھندگان بیـن   در ازای دریافت این وام، شروط وام  الـمـل

طلبانه اقتصادی را در ایـن کشـور    پذیرفت و تدابیر ریاضت 
(کـاری ایـن کشـور در سـال جـاری    نرخ بی .  اعمال کرد 

 درصد برآورد شده است که نسـبـت  ١٨.٢ ،  )  میالدی ٢٠١٣ 
) ٢٠١٢ ( کاران در سال گذشتـه     درصدی بی ١٦.٩ به آمار  

 .رسد   سابقه می   افزایش یافته و به سطحی بی 
 

باالترین نرخ  -خاور میانه و شمال آفریقا 
 بیکاری در جھان

 آوریـل  ١١ روز پنجشنبـه    در گزارشی که بانک جھانی 
ھـای    منتشر کرد، آمده است کـه در کشـور )   فروردین ٢٢ ( 

ـر  ٤ خاور میانه و شمال آفریقا از ھر   ـف  زن آماده به کار یـکـن
ـنـد  ـر  .  بیکار و یک چھارم کل  جوانان به دنبال کـار ھسـت ب

ـیـکـاری در جـھـان بـه   اساس این گزارش این باالترین نرخ ب
از آسیب پـذیـری    در این گزارش، بانک جھانی .  شمار میرود 

ھـا    باال در این مناطق در صـورت عـدم اقـدام فـوری دولـت 
ـیـمـی از  .  سخن گفته است  ـیـش از ن بر طبق این گـزارش ب

جمعیت آماده به کار در این مناطق، یا بیکار ھستنـد و یـا  
ھشدار مـیـدھـد کـه    بانک جھانی .  از تحصیل باز مانده اند 

نرخ باالی بیکاری به آسیب پذیری جامعه ترجمـه مـیـشـود  
ـرخ    و در صورت عدم اقدام فوری دولـت  ـرای کـاھـش ن ھـا ب

بـخـوان شـورشـھـای  ( بیکاری، آسیـب پـذیـری اجـتـمـاعـی  
ـر خـواھـد بـود )  اجتماعی  ـر اسـاس ھـمـیـن  .  اجتناب ناپـذی ب

ـر   ـق ـر خـط ف گزارش یـک چـھـارم مـردم ایـن مـنـاطـق زی
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 .میکنند   زندگی 
تظاھرات ھزاران نفر بر علیه  -اسپانیا 

 نظام پادشاھی
به گزارش خبرگزاریھا با باال گرفتـن فسـاد مـالـی در  

ـبـه     ١٤ بین اعضای خانواده سلطنتی اسپانیا ، روز یـکـشـن
ـر در خـیـابـان ھـای مـادریـد  )  فروردین ٢٥ ( آوریل   ـف ھزاران ن

بـه  .  خواستار برچیده شدن نظام پادشاھی در کشورشان شدند 
ـر   ـف گزارش شبکه پنجم تلویزیون فرانسه، حدود ھشت ھـزار ن

در خـیـابـان ھـای  )   فـروردیـن ٢٥ (  آوریـل  ١٤ روز یکشنبـه 
ـیـا تـظـاھـرات   مادرید علیه فساد در خانواده پادشاھی اسـپـان

شرکت کنندگان در این تظاھـرات خـواسـتـار پـایـان  .  کردند 
میزان محبوبیـت  . دادن به نظام پادشاھی در کشورشان شدند 

ـر بـه شـدت کـاھـش   نظام سلطنتی اسپانیا در ماه ھای اخـی
خشم و نفرت مردم اسپانیا از حـکـومـت خـوان  .  داشته است 
 ساله زمانی تشدید شد که وی در اوج بـحـران  ٧٥ کارلوس  

مالی و اقتصادی این کشور اقدام به انجام مسافـرت ھـای  
ـیـز بـه   پر ھزینه کرده و تعدادی از اعضـای خـانـواده وی ن

 .فساد مالی و اقتصادی متھم شده اند 
 

تظاھرات بر علیه وضعیت فالکت  -ایتالیا 
 بار اقتصادی

ـیـه   ـرگـزاری تـظـاھـرات در رم، عـل ھزاران ایتالیایی با ب
سه اتـحـادیـه  .  شرایط وخیم اقتصادی دست به اعتراض زدند 
  ٢٧ (  آوریـل ١٦ بزرگ ایتالیا این راھپیمایی را روز سه شنبه  

ـیـب  )  فروردین  ـرت در مقابل ساختمان پـارلـمـان ایـن کشـور ت
کارگران در این راھپیمایی خواستار تخـصـیـص وجـوه  .  دادند 

بیشتر به صندوق پرداخت حقوق آندسته از افرادی شدند کـه  
 .اند   به طور موقت شغل خود را از دست داده 

ـتـصـادی ایـن     رھبران اتحادیه  ھا اعالم کردند، رکـود اق
کشور این خطر را در پی دارد که بسیـاری از کـارگـرانـی  

اند، دیگر دستـمـزدھـای    که موقتا از کار کنار گذاشته شده 
معترضان خـواسـتـار  .   خود را از این صندوق دریافت نکنند 

ـرداخـت دسـتـمـزد  ١ تخصیص    میلیارد یورو جھت تضـمـیـن پ
 ھزار کارگر بیکار تا پایان سال جـاری مـیـالدی  ٧٠ حدود  
ـنـده در ایـن    رھبران اتحادیه .   شدند  ھا به جمعیت شرکت کن

تظاھرات گفتند، تخصیص وجوه بیشتر باید از طریق کـاھـش  
ـر دارایـی   ھزینه  ـر ب ـیـشـت ھـای    ھای نظامی و بستن مالیات ب

 . مالی محقق شود 
ـری بـه صـنـدوق     بر اساس گزارش  ـیـشـت ھا، اگر وجوه ب

حمایت کارگران اختصاص پیدا نکند، خطر ایـن وجـود دارد  
ـر دیـگـر   ـف که کارگران   موقتا بیکار، ھمانند سه میلیـون ن

ـر  .   فاقد شغل در ایتالیا، ھیچ درآمدی نداشته باشنـد  ـی تـداب
در  "  اصالحـات " ھای دولتی و    سخت ریاضتی، کاھش ھزینه 

حقوق بازنشستگان که توسط دولت ماریو مونتی، نـخـسـت  
ـیـایـی  ـتـال ھـا را    وزیر ایتالیا در نظر گرفته شد، بسیاری از ای

ـنـد، بـا    که با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می  کـن
کشـورھـای اروپـا در  .  ھای جدی روبرو کرده اسـت   نگرانی 

پـاسـخ  .   میالدی با بحران مالی ربرو شدنـد ٢٠٠٨ اوایل سال  
ھا سفت کـردن    ھای اروپایی به بحران مالی این کشور   دولت 

اقتـصـادی اسـت    ھا و اجرای سیاست ریاضت کشی   کمر بند 
که این اقدامات موجی از اعتراضات را در بسیاری از ایـن  

 .کشورھا در پی داشته است 

اعتصاب کارکنان پست برای  -آلمان 
 افزایش دستمزد

ـر   کارکنان اداره پست آلمان به مـنـظـور اعـمـال فشـار ب
کارفرمایان خود برای افزایش حقوق و دستـمـزد، اعـتـصـاب  

صدھا تن از کارکنان اداره پسـت بـه  .  یک روزه برپا کردند 
ھا، در ھفده شھر و منطقه آلمان، در اعتـصـاب    رسان   ویژه نامه 

ــه   ــب ــن ــروردیــن ٢٨ (   آوریــل  ١٧ روز چــھــارش ــه  )   ف کــه ب
آغـاز شـد، شـرکـت   Ver.diسازماندھی اتـحـادیـه وردی  

دھنده، با برپایی ایـن اعـتـصـاب در    اتحادیه سازمان .  کردند 
ـنـد، سـال   برلین، ھامبورگ و کلون از کارفرمـایـان خـواسـت

 ھـزار عضـو  ١٣٢ حقوق و دستمزد  )  میالدی ٢٠١٣ (جاری  
ایـن  .  این اتحادیه را دست کم شـش درصـد افـزایـش دھـنـد 

ــرکــت   ــره، ش درحــالــی اســت کــه بــعــد از دو دور مــذاک
تاکنون پیشنھادی را درباره   Deutsche Postکارفرمای   

اتـحـادیـه وردی در ھـمـیـن  .  این موضوع مطرح نکرده است 
تر در آسـتـانـه دور جـدیـد    حال از برپایی اعتصابات گسترده 

ـر داده اسـت ٢٠١٣  آوریل  ٢٥ مذاکرات در   .  مـیـالدی خـب
ـرپـایـی   ـیـک ب کارکنان و کارگران آلمـان اغـلـب از تـاکـت

ـر کـارفـرمـایـان    اعتصاب کوتاه  ـرای اعـمـال فشـار ب مدت ب
ـریـن خـط ھـوایـی آلـمـان  .  کنند   استفاده می  کارکنان بزرگت
 میالدی در اعتراض بـه شـرایـط  ٢٠١٣  مارس  ٢١ لوفتانزا   

ـرگـزار کـردنـد  یـک  .  کار و پرداخت، اعتصاب یک روزه ب
ـرواز در  ٢٠١٣  فوریـه  ١٤ ماه بعد در    مـیـالدی، صـدھـا پ

ــورگ بـه عـلـت اعـتـصــاب   فـرودگـاه دوســلـدوف و ھـامـب
 .کارکنان در اعتراض به حقوق و دستمزد پایین، لغو شد 

 
اعتراض کارکنان بھداشت و  -یونان 

 خدمات شھری
کارمندان بخش بھداشت و خـدمـات شـھـری یـونـان در  
اعتراض به کاھش سطح دستمزدھا و اجرای سیـاسـت ھـای  
ـتـصـادی از سـوی دولـت، اقـدام بـه اعـتـصـاب   ریاضت اق

به گزارش خبر گزاریھا دولت یونان مجبـور  .  سراسری کردند 
ـلـی،   ـیـن الـمـل است برای جلب نظر مساعد وام دھـنـدگـان ب
سیاست ھای ریاضت اقتصادی را با ھدف کاھش کسـری  
ـر   بودجه و بدھی اجرا کند و این مساله فشـار زیـادی را ب

صـدھـا کـارمـنـد بـخـش  .  کارمندان دولتی وارد کرده است 
 پزشک به راھپیمـایـی  ٥٠٠ بھداشت و سالمت یونان شامل  

در  )   فـروردیـن ٢٨ (  آوریـل  ١٧ اعتراض آمیز روز چھارشنبه 
شھر آتن پایتخت یونان پیوستند تا نسبت به توافقات حاصـل  
ـراض   ـلـی اعـت شده بین دولت یونان و وام دھندگان بیـن الـمـل

سیاست ھای ریاضتی دولت یـونـان شـامـل کـاھـش  .  کنند 
ـیـمـارسـتـان ھـا و کـاھـش سـطـح   ـلـی ب عرضه دارو، تـعـطـی
دستمزدھا و فرصت ھـای شـغـلـی در بـخـش بـھـداشـت و  

کارمندان بخش خدمات شـھـری یـونـان  .  سالمت خواھد بود 
ـرای اخـراج     ١٥ نیز در اعتراض به طرح دولت این کشـور ب

ھزار کارمند این بخش تا سال آینده در خـیـابـان ھـای آتـن  
ــد  ــیـمــایــی کــردن ـپ ــش از  .  راھ ـی ــه ب ــان ب ــون ـرخ بــیـکــاری ی ن

درصد نیروی کار این کشور رسیده است که این رقـم  ٢٧.٢ 
ـر اسـت  ـیـشـت . از میانگین نرخ بیکاری منطقه یورو بسیـار ب

 درصـد  ١٢ نرخ بیکاری منطقه یورو در مـاه گـذشـتـه بـه  
 آوریل وام دھندگان بین المللی بـا اعـطـای  ١٥ .  رسیده است 

 میلیارد یورویی به یونان موافقت کردنـد  ٨.٨ کمک مالی  
به شرطی که دولت یونان بودجه بخش خـدمـات شـھـری را  

پیش بینی می شود دولت یـونـان  . بیش از پیش کاھش دھد 
ھزار فـرصـت شـغـلـی در بـخـش خـدمـات  ٤ تا پایان امسال  

ـیـز  ٢٠١٤ شھری را حذف خواھد کرد و در سال    مـیـالدی ن
 ھزار فرصت شغلی دیگر از ایـن بـخـش حـذف خـواھـد  ١١ 
 .شد 

 
 گلوله در ازای حقوق معوقه کارگران

آوریل یورونیوز، سی نفر از کارگران مھاجر در یـونـان  ١٨ 
آنھا که اکثر تبعه بنـگـالدش  .  به ضرب گلوله زخمی شدند 

ـرورش تـوت فـرنـگـی در جـنـوب   ھستند در یک مزرعه پ
یونان کار می کنند و خواستار پرداخت حقوق معوقـه خـود  
شده بودند که با پاسخ گـلـولـه یـکـی ازصـاحـبـان مـزرعـه  

زخمی ھا به بیمارستان منتقل شـده انـد ولـی  .  مواجه شدند 
پلیـس در  .  حال ھیچیک از آنھا بحرانی گزارش نشده است 

 .تعقیب عامالن این حادثه است 
 

انفجارمرگباردریک کارخانه 
 تولیدکودشیمیایی در ایالت تگزاس آمریکا

ھای تلویزیونی آمریـکـا    بنا به گزارش شبکه :   آوریل ١٨ 
در یک انفجار بزرگ در یک کارخانه کـود شـیـمـیـایـی  

ـنـج .  اند   چندین نفر کشته شده  ـبـه    این انفجار در بـامـداد پ شـن
بـه  .   در ایالت تگزاس رخ داده اسـت )  فروردین ٢٩ (آوریل ١٨ 

ـفـجـاری در یـک   گزارش پلیس فدرال آمریکـا، در پـی ان
ـیـن    کارخانه تولید کود   شیمیایی در ایالت تگزاس آمریکا ب

ـری    به گزارش شبـکـه .  اند    نفر کشته شده ١٥  تا  ٥  ھـای خـب
ـفـجـار از  " سی بی اس " و  "  سی ان ان "  ، ابعاد بـزرگ ایـن ان

سوی جورج اسمیت، رئیس امدادگران محلی نیز تایید شـده  
 ..اند    نفر بر اثر این حادثه زخمی شده ١٦٠ کم    و دست . است 

زنده باد  
اول ماه 
مه روز 
جھانی 
 کارگران


